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Regest

Marek wojewoda krakowski rozsądza spór między komesem
Budziwojem z synami z jednej, a Mikołajem kanonikiem
krakowskim i Janem synami Polanina z drugiej strony o
dziedzictwo wsi Glew.
Bolesław ksiąŜę sandomierski z matką swoją Grzymisławą
zatwierdza przywilej klasztoru tynieckiego i uwalnia go od stróŜy.
Bolesław Wstydliwy ksiąŜę krakowski i sandomierski nadaje
klasztorowi tynieckiemu w zamian za ziemię koło kościoła św.
Floriana w Krakowie ziemię we wsi Brzostek.
Albert arcybiskup ryski, metropolita Inflant, Estonii i Prus oraz
czterej podlegli mu biskupi w celu umocnienia wiary
chrześcijańskiej w dzielnicach niedawno nawróconych
postanawiają sprowadzić zakony męskie i zobowiązują konwent
cystersów św. Jakuba w Rydze do opieki nad nowymi placówkami
Bolesław ksiąŜę krakowski i sandomierski nadaje Świętosławowi
synowi Klemensa dobra Dębno i Rzezawa
Bolesław Wstydliwy ksiąŜę krakowski i sandomierski ze swą Ŝoną
Kingą na prośbę Kosmy opata tynieckiego odnawia i powtarza
dokument z 1105 r., w którym legat papieski Idzi zatwierdza
przywileje nadane klasztorowi tynieckiemu przez króla Bolesława,
królową Judytę oraz księcia Bolesława i Radosta biskupa
krakowskiego.
Kapituła katedralna krakowska na prośbę Kunegundy księŜnej
krakowskiej i sandomierskiej odstępuje franciszkanom krakowskim
pewien grunt połoŜony między klasztorem Franciszkanów a Wisłą,
zastrzegając sobie jednak opłaty z łaźni tam połoŜonej.
Przemysław ksiąŜę opolski i oświęcimski za 6 łanów ziemi
uprawnej w Spytkowicach daje klasztorowi mogilskiemu 16 łanów
frankońskich w lesie przy granicy wsi Łączany.
Paweł biskup krakowski zawiera ugodę z Leszkiem księciem
krakowskim, sandomierskim i sieradzkim, który za ujęcie i
więzienie biskupa oraz wyrządzone mu inne krzywdy i obrazy
zobowiązał się zapłacić mu 6000 grzywien, z których połowę
zabezpiecza zastawem miasta Korczyn i trzyletnią dzierŜawą wsi
Konary, zaś drugą połowę zabezpiecza na dobrach poręczycieli,
sześciu swoich baronów
Leszek Czarny ksiąŜę krakowski, sandomierski i sieradzki
rozstrzyga spór toczący się między wsią klasztoru tynieckiego
Radziszów i wsią naleŜącą do grodu krakowskiego Kurosęki [dziś
wchłonięta przez Radziszów] o granice i poŜytki z lasu oraz
powtarza dokument Bolesława Wstydliwego księcia krakowskiego i
sandomierskiego z [1253-1258], dotyczący tej samej sprawy.
Leszek ksiąŜę krakowski, sandomierski i sieradzki nadaje
klasztorowi tynieckiemu prawo zakładania miast na prawie
niemieckim i uwalnia wsie klasztorne spod jurysdykcji urzędników
świeckich
Filip archidiakon gnieźnieński, Sędziwój, Albrecht, Mikołaj i Michał
synowie Janka, zmarłego wojewody poznańskiego zwracają
Konradowi biskupowi lubuskiemu wieś Siekierzyn w biskupstwie
poznańskim, którą z nadania tegoŜ biskupa posiadał doŜywotnio
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ich ojciec. O potwierdzenie zwrotu proszą Przemysława księcia
polskiego i Jakuba arcybiskupa gnieźnieńskiego, którzy teŜ czynią
zadość tej prośbie
Przemysław II ksiąŜę polski, krakowski i sandomierski uwalnia
włości klasztoru tynieckiego od uciąŜliwych cięŜarów i danin oraz
od jurysdykcji świeckiej, a grzywny sądowe przekazuje opatowi
tynieckiemu.
Jan biskup wrocławski transumuje i potwierdza następujący
dokument w języku łacińskim: 1295. Gniezno. Przemysł II ksiąŜę
polski i pomorski rozstrzyga spór pomiędzy Konradem biskupem
lubuskim a komesem Tomisławem Wierzbiętą o wieś Przybysław,
przysądzając ją biskupowi i pozwalając osadzić ją na prawie
niemieckim
Kazimierz ksiąŜę bytomski potwierdza, Ŝe Stanko i Maciej synowie
nieboszczyka Adama Jana z Siewierza sprzedają swój młyn na
rzece Przemsza pod miastem Siewierz Dythowi plebanowi
siewierskiemu. Jednocześnie ksiąŜę uwalnia ten młyn od cięŜarów
Władysław ksiąŜę krakowski i sandomierski nadaje Gniewomirowi
synowi Zbrosława z św. Świerada dobra Dzierzaniny w ziemi
krakowskiej, na prawie niemieckim
DzierŜykraj dziedzic wsi Wielowieś sprzedaje braciom Wojciechowi
zwanemu Owieczka i "Dobasio" za 300 grzywien sołectwo w swej
wsi Węgrzynowo w księstwie krakowskim (1/7 czynszów, 1/3 kar
sądowych, karczmę, młyn, 2 wolne łany itd.)
Władysław Łokietek ksiąŜę krakowski, sandomierski, sieradzki,
łęczycki i kujawski odbiera krakowskim buntownikom sołectwa i
dobra i zwraca je klasztorowi tynieckiemu
Władysław Łokietek ksiąŜę Królestwa Polskiego w uznaniu zasług
Świętosława z Pleszowa oraz jego synów Mikołaja i Leonarda
zezwala Floszce wdowie po Świętosławie osadzić jej wsie Pleszów
i Brzeg na prawie średzkim
Władysław ksiąŜę krakowski i sandomierski, dziedzic Królestwa
Polskiego zezwala Mszczujowi dziedzicowi Dębna na lokację na
prawie niemieckim wsi w lesie między Dębnem a wsią Ratnow, nad
rzeką Brzeźnicą
Władysław Łokietek ksiąŜę krakowski, sandomierski, sieradzki,
łęczycki, kujawski, dziedzic całego Królestwa Polskiego rozstrzyga
spór toczący się między opatem tynieckim Michałem, a
podkomorzym Jakubem o zamek Golesz z przyległościami, na
korzyść opata
Przedpełk dziedzic z Zalasu za zgodą Wierzchosławy swej Ŝony
oraz Jaśka i Przedpełka swoich synów sprzedaje Bratkowi
Mikołajowiczowi z Morawca za cenę 2 grzywien groszy praskich i z
pewnymi powinnościami sołectwo we wsi, którą ten ma osadzić na
prawie niemieckim w lesie koło Zalasu
Władysław Łokietek król polski potwierdza, Ŝe Wierzchosława
córka Sethegy sprzedała swój las zwany po polsku Zalas, połoŜony
w ziemi krakowskiej koło "Woskyni", w której juŜ są osadzani
kmiecie, bratu swemu Krzywosądowi synowi Śmiła staroście
Królestwa Polskiego za 600 grzywien groszy czeskich
Władysław Łokietek król polski potwierdza, Ŝe Spycimir wojewoda
krakowski zamienił swoje dziedzictwo Dębno razem z częścią jego
będącą w posiadaniu Nankera i Piotra synów Stegny z Leonardem
synem DzierŜysława za połowę dziedzictwa jego Tarnów
dopłacając mu 400 grzywien groszy
Jan biskup krakowski na prośbę Spycimira wojewody krakowskiego
uwalnia mieszkańców wsi, które ten zamierza załoŜyć w
niezaludnionych dotąd lasach koło Tarnowa na 20 lat od płacenia
dziesięcin, a takŜe postanawia, Ŝe po upływie tego czasu winni oni
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będą płacić z tego tytułu co roku na św. Michała od kaŜdego
posiadanego łanu po wiardunku srebra lub w obiegowej monecie,
nowozakładane wie zaś mają posiadać najwyŜej po 400 łanów
Władysław Łokietek w nagrodę za zasługi komesa Spycimira
wojewody krakowskiego nadaje mu na własność dziedziczną
dziedzictwo swoje mały Tarnowiec w okręgu miasta Wojnicza, koło
dziedzicznej wsi tegoŜ Spycimira Tarnowa, a takŜe przenosi obie te
wsie z prawa polskiego na średzkie
Władysław Łokietek król polski potwierdza, Ŝe Spycimir kasztelan
krakowski zamienił swoje dziedzictwo Sukmanie na Skrzyszów
dziedzictwo Leonarda syna DzierŜysława kasztelana połanieckiego
Spycimir kasztelan krakowski nadaje Konradowi wójtowi
lipnickiemu las w Skrzyszowie koło Tarnowa, nad rzeką Trossina,
na lokację wsi na prawie niemieckim
Jan XXII papieŜ nadaje szerokie uprawnienia Laurentemu z Węgier
i innym dominikanom i dominikankom udającym się na misje na
Wschód (do ziem Saracenów, Greków, Bułgarów, Armeńczyków,
śydów i innych).
Kazimierz Wielki król polski poddaje mieszkańców wsi, miasteczek
i miast w okręgu sandomierskim, osadzonych na prawie
niemieckim, jurysdykcji wójtów miejscowych, zaś w sprawach
cięŜkich jurysdykcji wójta sandomierskiego
Kazimierz Wielki król polski potwierdza zapis Pełki kasztelana
sieciechowskiego i jego Ŝony Małgorzaty dla ich córki Czudki Ŝony
Niemierzy z Gołczy następujących dóbr: Rzochów, Tarnowska
Wola, wraz z dwiema wsiami zwanymi Tarnówek z grodem
Szczytniki, Gruszów, Borusowa i Sobów.
Kazimierz Wielki król polski pozwala Hankowi z Sącza na lokacje
miasta Tymbarka
Kazimierz Wielki król polski potwierdza przedstawione mu przez
komesa Spycimira kasztelana krakowskiego dokumenty Bolesława
Wstydliwego i Leszka Czarnego ksiąŜąt krakowskich i
sandomierskich oraz Władysława Łokietka króla polski dotyczące
dziedzictw tegoŜ, a mianowicie Tarnowa i przyległych doń wsi:
Skrzyszów, Łękawica, Szynwałd, Podgrodzie i Keyzerswald,
których wieczyste posiadanie potwierdził temuŜ król Władysław
przenosząc je zarazem na prawo niemieckie, wsi Kobylniki nabytej
przez tegoŜ drogą zamiany, a złoŜonej z dwóch wiosek tejŜe
nazwy, wsi Pomianowa, Brzezowiec i Jasień bardzo blisko siebie
połoŜonych i tworzących niby jedną wieś, Poręba Radlna i Okocim
nabytych przez tegoŜ drogą zamiany i kupna, a wreszcie wsi
śabno i Tarnowiec, nadanych temuŜ przez króla Władysława.
Zarazem wszystkie te dziedzictwa wspomnianego przenosi król z
prawa polskiego na niemieckie
Kazimierz król polski potwierdza zamianę dóbr Przecławice i
Poremba, naleŜących do Spycymira kasztelana krakowskiego na
dobra Charzewice, Gwoździec, Zawada, Gruszki i "Grocziscze"
naleŜące do Charza z synami Jakubem i Piotrem
Kazimierz Wielki król polski przenosi wsie Wrotków i BełŜyce w
ziemi lubelskiej, naleŜące do Rafała z Tarnowa syna Spicymira
kasztelana krakowskiego, tytułem posagu po jego Ŝonie, z prawa
polskiego na średzkie
Ludwik margrabia brandenburski, łuŜycki etc. zeznaje, Ŝe jest
winien Fryderykowi den Haernig von Ratzmannnsdorf pewną sumę
za konia.
Kazimierz Wielki król polski w nagrodę za zasługi Spytka
kasztelana krakowskiego dla królestwa, połoŜone szczególnie
dzięki poszukiwaniom wszelkiego rodzaju metali, pozwala jemu i
jego potomkom na dobywanie kruszców: złota, srebra, miedzi i
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ołowiu w jego dobrach wedle obowiązującego powszechnie w
Polsce prawa górniczego
Kazimierz Wielki król polski nadaje Mikołajowi, Pawłowi,
Klemensowi, synom nieŜyjącego juŜ Witka 400 łanów lasu nad
rzeką Czarną, w którym mają oni załoŜyć wieś Sukowice na prawie
niemieckim oraz dziedziczne sołectwo tamŜe
Jakub sędzia ziemski sandomierski i DzierŜko podsędek ziemski
sandomierski oddalają skargę Świętosławy z Siedlca i dziedzictwo
Pęcławice przyznają DzierŜce Ŝonie Rafała z Tarnowa, która
stawiła się ze swoim rzecznikiem Świętosławem
Jan opat tyniecki poręcza Małgorzacie, Albertowi, Hankowi i
Mikołajowi dzieciom Hynka wójta z Myślenic, fundatorom kaplicy
przy kościele parafialnym w Wieliczce, wykonanie warunków
fundacji
Kazimierz król polski zatwierdza sprzedaŜ przez Klemensa
dziedzica wsi Sopichów Andrzejowi dziedzicowi wsi Wawrowice
dziedzicznej wsi Bełsz („Belchecz”) w ziemi sandomierskiej
Kazimierz król polski zezwala Piotrowi ze Szczekocin przenieść z
prawa polskiego na niemieckie wsie: Dębno z Wolą, Sufczyn z
Wolą i Roztoka w ziemi krakowskiej koło Wojnicza
Kazimierz III król polski zatwierdza układ, mocą którego Stanisław
z Łukanowic zamienił pole z brzegiem Dunajca, leŜące przy
Wojniczu, na pole wojnickie, przylegające do Łukanowic,
odstąpione mu przez Piotra kasztelana wojnickiego
Kazimierz Wielki król polski potwierdza sprzedaŜ dziedzictwa
Gruszów w ziemi krakowskiej za 300 grzywien groszy praskich i jej
zamianę na ogród we wsi Rzędzin, dokonaną przez ElŜbietę Ŝonę
Wojciecha Czelegi i jej szwagra Paszka zwanego Trestką,
Ŝołnierza królewskiego, na rzecz Rafała z Tarnowa podkomorzego
sandomierskiego oraz przyrzeka potwierdzić tę transakcję
dokumentem z pieczęcią większą z chwilą, gdy zostanie ona
uznana w jego obecności osobiście takŜe przez Ŝonę Paszka
Paszko "de Gethczicz" potwierdza, Ŝe jego Ŝona Pachna i jej
siostra ElŜbieta sprzedały Rafałowi z Tarnowa podkomorzemu
sandomierskiemu za 300 grzywien groszy praskich i tytułem
zamiany za ogród we wsi Rzędzin pospolicie zwany "zagrodą"
odziedziczoną po ojcu wieś Gruszów
Jakub wójt, Jan landwójt, Mikołaj Scheffler burmistrz oraz rada i
ława m. Tarnowa przyznają Rafałowi z Tarnowa podkomorzemu
sandomierskiemu trzecią część młyna pod Tarnowem, ongiś
przynaleŜną do młynarza Sebastiana, a później ortylem sądu
niemieckiego krakowskiego oddaną wdowie po tymŜe, albowiem
brat tegoŜ Janusz, po przegranym procesie z bratową skazany
przez tenŜe sąd na zapłacenie kosztów, mimo napomnień ich nie
uiścił, a po śmierci bratowej zaniechał dochodzenia swych praw.
Wymienieni nakazują, by Janusz i jego siostry w razie zdobycia
jakiegoś potwierdzenia swoich praw, w ciągu roku i dnia donieśli o
tym do ich wiadomości
Kazimierz Wielki nadaje Dobczycom przywilej na prawo niemieckie
i targi
Sąd ziemski sandomierski rozstrzyga spór o jaz na Wiśle pod
Bogorią pomiędzy braćmi Piotrem z Bogorii i Prokoszem
dziedzicem wsi Rytwiany z jednej, a Ŝoną Rafała podkomorzego
sandomierskiego DzierŜką z Wielowsi z drugiej strony
przysądzając go tej ostatniej
Bodzanta biskup krakowski na prośbę szlachetnego Rafała z
Tarnowa podkomorzego sandomierskiego uposaŜa ołtarz pod
wezwaniem KrzyŜa św. i NMP w kaplicy na zamku tarnowskim
przypadającymi do stołu biskupiego dziesięcinami z dóbr
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Wincentego z Koszyc, tj. ze wsi Wola Koszycka i połowy wsi
Łękawica oraz określa obowiązki tamtejszego altarysty
Jan sędzia i Andrzej podsędek krakowski rozstrzygają spór
pomiędzy szlachetnym Rafałem podkomorzym sandomierskim jako
powodem, a Wincentym dziedzicem z Koszyc jako pozwanym o
brzeg rzeki Białej, groblę i wyspę na jeziorze [nazwa zatarta]
między Koszycami a Tarnowcem oraz przyznają owe tereny
powodowi
Lorysław przełoŜony klasztoru [benedyktynów] we wsi Kościół
odnawia Adamowi przywilej na sołectwo w Głogowie [pod
Kaliszem].
Kazimierz Wielki król polski nadaje klasztorowi tynieckiemu pod
pewnymi warunkami sołectwa we wsiach Liszki, Śmierdząca,
Kaszów, Nowa Wieś, Rybna i Przeginia.
Kazimierz król polski wyłącza spod ogólnej jurysdykcji wsie
WęŜerów, Dziesławice i Pruska naleŜące do Klemensa z
WęŜerowa
Kazimierz Wielki król polski pozwala Rafałowi podkomorzemu
sandomierskiemu, dziedzicowi Tarnowa i posesorowi tamtejszego
wójtostwa, by będąc pozwanym przed sąd królewski przez śyda
krakowskiego Lewka o 500 grzywien groszy poŜyczonych
dawnemu wójtowi tarnowskiemu Jakubowi synowi nieboszczyka
Stepka i przymuszony do zapłacenia mu 2300 grzywien groszy
praskich, wykonał postawiony przy tym warunek, Ŝe ściągnie tę
sumę z opornego dłuŜnika w drodze czasowego zajęcia jego
dziedzictw lub ruchomości
Kazimierz Wielki król polski kwituje szlachetnego Rafała
podkomorzego krakowskiego i dziedzica Tarnowa z wypłacenia
2300 grzywien groszy praskich w imieniu Jakusza Stepkowicza
dawnego wójta tarnowskiego tytułem zwrotu długu zaciągniętego
przez tegoŜ u śyda krakowskiego Lewka
Kazimierz Wielki król polski potwierdza, Ŝe Krystyna Ŝona
Dobiesława i jej siostry Setka Ŝona Setega i Jachna Ŝona Andrzeja
z Chmielowa odstąpiły swoje części dziedzictwa Stanisławice nad
Rabą w ziemi krakowskiej Rafałowi podkomorzemu
sandomierskiemu, dziedzicowi z Tarnowa, za pole we wsi Rzędzin
w ziemi sandomierskiej i 200 grzywien groszy praskich, zaś siostra
tychŜe Jachna Ŝona Andrzej dziedzica z Chmielowa wymieniła z
tymŜe swoją część owego dziedzictwa za pole w Rzędzinie zwane
"niwa" i 300 grzywien groszy praskich
Kazimierz Wielki król polski potwierdza, Ŝe Jakusz ongiś wójt
tarnowski zrzekł się swych praw do owego wójtostwa na rzecz
Rafała podkomorzego sandomierskiego, dziedzica Tarnowa, który
spłacił jego długi u róŜnych wierzycieli
Kazimierz Wielki król polski transumuje i potwierdza pieczęcią
większą następujące dokumenty w języku łacińskim: [1] Dokument
własny z daty: 1361.12.03, Sandomierz, w którym potwierdził on
pieczęcią mniejszą kupno wsi Gruszów w ziemi krakowskiej przez
Rafała z Tarnowa podkomorzego sandomierskiego od ElŜbiety
Ŝony Wojciecha Czeleja i jej siostry, zastąpionej przy tej transakcji
przez męŜa tejŜe Paszka zwanego Trestką [oryg. zob. ASłSang
perg 011]; [2]Pełka sędzia i Wilczko [podsędek ziemscy
sandomierscy potwierdzają, Ŝe Pachna Ŝona Paszka
[wymienionego w dokumencie powyŜszym] osobiście
zaakceptowała sprzedaŜ [spisaną w dokumencie powyŜszym],
dokonaną w jej imieniu przez jej męŜa podczas jej choroby
Mikołaj Pilecki z Pilczy starosta siewierski ks. Bolka Świdnickiego
poświadcza, Ŝe Małgorzata córka Michała z Tąpkowic sprzedała
swą wieś Tąpkowice w księstwie siewierskim Rafałowi z Tarnowa
podkomorzemu sandomierskiemu
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Piotr dziedzic i Wacław pleban z Solca zamieniają dziesięcinę
naleŜącą do kościoła soleckiego ze wsi Powęzów na pienięŜną
uwalniając zarazem mieszkańców tamtejszych na 3 lata od tej
dziesięciny z ról dawnych, a na 200 lat od "gęstego lasu"
Kazimierz III zakłada miasto Wisznia wzorując jego prawo ma
prawach Lwowa oraz pozwala Janowi Kmicie staroście
lwowskiemu na wykupienie wójtostwa w Wiszni
Kazimierz Wielki król polski nadaje kmieciowi Bratumiłowi sołectwo
we wsi śukowice, wszystkich kmieci tamtejszych obdarza całkowitą
wolnością na okres 9 lat, podczas których będą oni składać tytułem
czynszu po garnku miodu od łana zamiast po dwa jak w latach
następnych, uwalnia ich na zawsze od wszelkich danin i robocizn
prócz obowiązku dostarczania podwód nowo osiadających tam
kmieci uwalnia od wszelkich danin na lat 200, po których upływie
winni będą składać rocznie od łana po dwa garnki miodu tytułem
czynszu i po wiardunku dziesięciny oraz przenosi wieś z prawa
polskiego na niemieckie
Kazimierz król polski potwierdza, Ŝe szlachetna Świętoszka Ŝona
justycjariusza krakowskiego Czadra sprzedała rycerzowi Pełce
zwanemu Kościelec marszałkowi dworu królewskiego swoją
dziedzinę Dziekanów koło Szczepanowa w ziemi krakowskiej
Kazimierz Wielki król polski na prośbę Pawła Juryca i Macieja z
Lubczy nadaje im dziedziczne sołectwo Lubczy, połoŜonej nad
rzeką o tejŜe nazwie i pozwala osadzić ją na prawie niemieckim
Kazimierz Wielki król polski transumuje i potwierdza następujący
dokument w języku łacińskim: 1365.12.08, Sandomierz. Wojtko
dziedzic Siedlca zastawia swoją część tamŜe u Rafała, dziedzica z
Tarnowa, podkomorzego sandomierskiego, za 30 grzywien groszy
praskich
Kazimierz Wielki król polski transumuje i potwierdza następujący
dokument w języku łacińskim: 1360.10.06. Kraków. Święsław
("Sueslaus") kantor gnieźnieński zastawia Rafałowi z Tarnowa
podkomorzemu sandomierskiemu za 40 grzywien część swoją we
wsi Kantorowice
Władysław ksiąŜę opolski, pan Wielunia i Rusi nadaje Franczkowi z
Marszowic na prawie lennym wieś Nowosiedlce w powiecie
jarosławskim
Witko dziedzic Gręboszowa zastawia za 50 grzywien kasztelanowi
krakowskiemu Janowi z Melsztyna połowę Woli Gręboszowskiej
pod lasem zwanym Głogów
Wacław dziedzic ze Słupowa zastawia swoje dziedzictwo Czesków
u Jana z Tarnowa kasztelana krakowskiego za 200 grzywien
groszy praskich
Wacław dziedzic ze Słupowa zastawia swoje dziedzictwo Czesków
zastawione u niego przez jego braci Świętopełka i Nawoja,
dziedziców Sędziwojowic u Jana z Tarnowa kasztelana
krakowskiego za 220 grzywien groszy praskich
Pełka sędzia i Marek podsędek ziemscy sandomierscy
potwierdzają, Ŝe Tomko dziedzic z KoŜuchowa zastawił część
swoją w Siedlcu za 10 grzywien groszy praskich u DzierŜki wdowy
po Rafale [z Tarnowa] kasztelanie wiślickim
ElŜbieta królowa Węgier, Polski, Dalmacji etc. Nadaje wdowie po
kasztelanie wiślickim i dziedzicu Tarnowa DzierŜce naleŜące dotąd
do króla włości we wsiach Grabów i Sobów
Pełka sędzia i Prandota podsędek ziemscy sandomierscy
potwierdzają, Ŝe Klara Ŝona Mirosława dziedzica z Pisar zastawiła
swoją część dziedzictwa w Siedlcu za 80 grzywien groszy praskich
u Dersławy wdowy po Rafale [z Tarnowa] kasztelanie wiślickim
Ludwik Andegaweński, król węgierski i polski nadaje braciom
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Dimitrowi, podskarbiemu koronnemu i Zyndramowi "de Cleczcze"
zamek Goraj zwany Lada wraz z przyległościami
Pełka sędzia i Prandota podsędek ziemscy sandomierscy
potwierdzają, Ŝe Klara wdowa po Wojtku dziedzicu z Siedlca
otrzymała od Derski wdowy po Rafale [z Tarnowa] kasztelanie
wiślickim 80 grzywien groszy praskich pod zastawioną u niej część
dziedzictwa w Siedlcu
Jan dziedzic z Tarnowa kasztelan sandomierski sprzedaje
młynarzowi Frankowi swe prawo do trzeciej miarki w młynie za
murami Tarnowa i zezwala mu na budowę drugiego młyna
Otto z Pilczy wojewoda sandomierski zatwierdza warunki ugody w
toczącym się od dawna sporze pomiędzy wieśniakami królewskimi
a poddanymi kasztelana sandomierskiego Jana z Grabowa o las
Biały Bór
ElŜbieta królowa zakazuje pozywać mieszczan wojnickich przed
inne sądy prócz miejskich
Florian biskup krakowski, Jan kasztelan krakowski, Dobiesław
wojewoda krakowski i inni proszą Ludwika króla polskiego, aby
obwód w ziemi sandomierskiej zwany Zabroda, od dawna
przynaleŜny do kasztelanii sandomierskiej, ale odłączony od niej
przez króla Kazimierza, z powrotem przyłączył do niej i nadał go
marszałkowi Janowi z Tarnowa
Wawrzyniec dziedzic z CzyŜowic ze szwagrem dziedzicem z
Uściszowic sprzedają Mikołajowi sołectwo we wsi Damianowice
nad rzeką Uszwica, leŜące między wsiami Wokowice i Maszkienice
Ludwik król węgierski i polski przenosząc z prawa polskiego na
niemieckie Rybitwy pod Krakowem powtarza na prośbę Piotra
opata mogilskiego dokument z daty: Kraków, 1380, 9 V, którym
starosta krakowski potwierdza, Ŝe rycerze Mikołaj i Paszko bracia
rodzeni, dziedzice Bogorii sprzedają swoje dziedzictwo Rybitwy
pod Krakowem opatowi Piotrowi i całemu konwentowi mogilskiemu
Michał dziedzic wsi Machów sprzedaje swemu kmieciowi
Dobrowich sołectwo we wsi Miechocin
Włodko cześnik krakowski, starosta lubelski oraz Świętosław ze
Strzeszkowic sędzia ziemski lubelski rozstrzygają spór między
Dersławą z Tarnowa kasztelanową wiślicką, dziedziczką z
Wrotkowa a Śmisławem Przybkiem i Śmichną, obojgiem z
Przybysławic o łąką w Wrotkowie, trzymaną przez kasztelanową
wobec zabójstwa jej kmieci przez Idziego syna Śmichny
Włodko starosta i Świętosław ze Strzeszkowic sędzia ziemi
lubelskiej potwierdzają zamianę dóbr pomiędzy Jakuszem zwanym
Bończa, który odstępuje wieś Zakrzów oraz połowę wsi Bieniędzice
w ziemi radomskiej Strzechnie, Ŝonie swego syna Klemensa, w
zamian za połowę wsi Ciechanki i trzecią część wsi Spiczyn w
ziemi lubelskiej
Mikołaj kustosz kolegiaty łęczyckiej transumuje następujący
dokument w języku łacińskim: 1383.06.27, Kraków. Dersław
proboszcz wiślicki, kanonik krakowski transumuje następujący
dokument w j. łacińskim: [1383], Rzym. Urban VI papieŜ na prośbę
Wojciecha syna Bronisza, kanonika kościoła św. Floriana w
Krakowie poleca proboszczowi wiślickiemu doprowadzić do
poprawy stanu prebendy owego kościoła, a następnie zleca
załatwienie tej sprawy Mikołajowi kustoszowi kolegiaty wiślickiej, po
czym zbadawszy skargę kanonika na kmieci we wsiach Przysieki i
Skołyszyn jako opornych płatników naleŜnej mu od nich
dziesięciny, nakazuje tymŜe pod groźbą klątwy uiścić kanonikowi
zaległe 4 grzywny groszy praskich w terminie do 9 dni
Jadwiga królowa polska transumuje i potwierdza następujący
dokument w języku łacińskim: 1376.01.30, Biecz. Ludwik król
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węgierski i polski przyrzeka, Ŝe gdyby Jan z Tarnowa starosta
radomski lub ludzie jego, walcząc w obronie Królestwa Polskiego,
dostali się do niewoli, on wykupi ich z niej, a ponadto wynagrodzi
ich straty w koniach, zastrzegając przy tym sobie wszystkich
jeńców, jakich ci wezmą do niewoli
Pełka sędzia i Prandota podsędek ziemscy krakowscy
potwierdzają, Ŝe Marian Baniowski podczaszy dobrzyński otrzymał
od Spytka podkomorzego krakowskiego i jego matki Derski wdowy
po kasztelanie wiślickim 100 grzywien groszy praskich pod zastaw
swoich dziedzictw Solinicze, Balnowa i Podole
Jadwiga królowa polska zezwala Spytkowi z Lisowa przenieść wieś
Lisów z prawa polskiego na niemieckie
Demetriusz kardynał, legat papieski dla Węgier i Polski nadaje
odpusty (rok i 800 dni) dla kaplicy NMP na zamku tarnowskim
Czuryło Brodowski darowuje swoją wieś Brodów księdzu Fedorowi
Danilewiczowi, który ma za to troszczyć się o spokój dusz jego i
jego Ŝony
Władysław Jagiełło król polski nadaje Janowi z Tarnowa
wojewodzie i staroście sandomierskiemu na własność dziedziczną
wsie: śukowice, Luszowice, Wadowice i śdŜary w ziemi
sandomierskiej
Pełka sędzia i Prandota podsędek ziemscy sandomierscy
poświadczają, Ŝe szlachetny Stanisław dziedzic z Sierakowic
sprzedał szlachetnemu Janowi dziedzicowi ze Zgłobic na
dziedziczną własność za 18 grzywien groszy praskich całą swoją
część owego dziedzictwa
Władysław Jagiełło król polski nadaje księciu Fedorowi
Ostrogskiemu i jego potomkom gród Ostróg wraz z okręgiem
Pełka sędzia i Prandota podsędek ziemscy krakowscy
potwierdzają, Ŝe Bogusz dziedzic wsi Głuszce sprzedał swoje
dziedzictwo Borów w okręgu lubelskim za 200 grzywien groszy
praskich Janowi wojewodzie i staroście sandomierskiemu,
dziedzicowi z Tarnowa
Jadwiga królowa polska wydaje glejt bezpieczeństwa dla
mieszkańców miasta Lwowa.
Władysław II Jagiełło król polski potwierdza przywilej Jadwigi
królowej polskiej z daty: Kraków, 1385, 26 I, zezwalający
wojewodzie krakowskiemu Spytkowi na przeniesienie z prawa
polskiego na prawo niemieckie jego posiadłości: miast KsiąŜ,
śabno, Brzeg oraz około 30 wsi (m.in. Gwoździec, Zawada,
Charzewice, Okocim w bocheńskim oraz Wielka Wieś, Kobylniki,
Pasimiechy i inne w powiecie pińczowskim)
Władysław II Jagiełło król polski transumuje i potwierdza
następujący dokument w języku łacińskim: - 1387.01.07,
Sandomierz. Pełka sędzia ziemski krakowski i Prandota podsędek
ziemski krakowski potwierdzają, Ŝe Bogusz dziedzic Głuszec
sprzedał swoje dziedzictwo Borowo [oryginał zob. ASłSang perg
030] - oraz nadaje tej wsi prawo niemieckie
Władysław Jagiełło król polski przyrzeka, Ŝe dla dobra królestwa
Polskiego i jego mieszkańców będzie po wsze czasy przestrzegał
następujących zasad: kościołom pozwoli korzystać ze wszystkich
praw i wolności, nadanych im przez poprzednich królów, urzędom
świeckim na ziemiach Królestwa potwierdzi wszystkie prawa
uzyskane od królów Kazimierza i Ludwika, godności ziemskie
będzie nadawać tylko ludziom z danej ziemi, a na Ŝaden urząd, czy
to świecki czy kościelny - nie będzie wydawać ekspektatyw,
grodów i zamków nie będzie powierzał osobom z rodu ksiąŜęcego
ani cudzoziemcom, w razie walk na jego rozkaz poza granicami
Królestwa będzie wynagradzać szlachcie niewolę i inne szkody,
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granic Królestwa będzie bronić własnym kosztem, w razie
uprowadzenia poddanych przez nieprzyjaciela będzie im
wynagradzał godnie niewolę, ale jeńców wziętych przez jego
poddanych bądź w kraju bądź za granicą on będzie zabierał - dla
wymiany za jeńców własnych, w razie wyprawy będzie płacił pół
grzywien od kopii, od kmieci szlacheckich nie będzie ściągał opłat i
podatków z wyjątkiem 2 groszy łanowego rocznie (tu król reguluje
terminy płatności o sposób egzekucji opłat od opornych, nie będzie
ustanawiać nowych praw w poszczególnych ziemiach oraz będzie
szanować przywileje nadane ich mieszkańcom przez królów
Kazimierza i Ludwika, po wsiach i dziedzictwach szlacheckich nie
będzie wymagać kwater, a w razie konieczności będzie płacić za
kwatery i róŜne dostawy
Władysław II Jagiełło król polski potwierdza swe dawniejsze
przywileje z daty: Kraków, 1386, 9 III i Lublin, 1387.07.05, którymi
nadaje wojewodzie krakowskiemu Spytkowi wsie: Ołpiny,
Szerzyny, Święcany i Olszyny w bieckim
Konrad II ksiąŜę śląski, pan oleśnicki i kozielski nadaje Spytkowi
wojewodzie krakowskiemu doŜywotnie prawo ksiąŜęce w jego wsi
śychlin Mały w okręgu bytomskim
Władysław Jagiełło król polski transumuje i potwierdza
następujący, swój dokument [pergaminowy] w języku łacińskim:
1386, 8 VI, Biecz. Król nadaje Janowi z Tarnowa wojewodzie i
staroście sandomierskiemu na własność dziedziczną wsie:
śukowice, Luszowice, Wadowice i śdŜary w ziemi sandomierskiej
Władysław Jagiełło król polski potwierdza, Ŝe śegota chorąŜy
krakowski zastawił u Spycymira podkomorzego krakowskiego za
100 grzywien groszy praskich swoją wieś Zakrzów w ziemi
sandomierskiej
Władysław II Jagiełło król polski potwierdza nadanie Dobczycom
przez króla Kazimierza Wielkiego wolności od ceł
Władysław król polski zatwierdza akt sprzedaŜy przez Stefka
niegdyś dziedzica wsi Nowosiedlec tejŜe wsi w powiecie
jarosławskim Janowi z Tarnowa wojewodzie sandomierskiemu
Władysław Jagiełło król polski nadaje za zasługi wojenne Petrkowi
Dobkowi z Olewina wsie: Jabłonów, Czelejów, Uwisła w powiecie
trembowelskim
Jadwiga królowa polska potwierdza dziedziczne prawa wojewody
krakowskiego Spytka do zamków: Melsztyn i Sambor, miast:
śabno, KsiąŜ i Brzeg, około 30 wsi oraz doku w Krakowie na ul. św.
Franciszka (Brackiej)
Władysław II Jagiełło król polski w nagrodę za wierność bojarów i
szlachty ziemi łuckiej oraz jej usługi wojenne podczas niedawnych
zamieszek na Litwie i Rusi nadaje im wszystkim prawa i przywileje
przysługujące szlachcie ziemi lwowskiej
Czader z Prochny sprzedaje Mikołajowi zwanemu "Besseger"
sołectwo we wsi Lutcza nad rzeką Stobnicą
Jadwiga królowa polska potwierdza, Ŝe Anna wdowa po Kołczku
sprzedaje swój dom leŜący u stóp zamku krakowskiego Piotrowi
podkustoszowi katedry krakowskiej.
Fedor Lubartowicz ksiąŜę [włodzimierski i łucki] rozstrzyga skargę
Iwaszka Dzieduszyckiego Milejczyca na Tatomira Balickiego o
zajęcie jego wieprzy w Czarnym Lesie koło Turzy i Balic i
przywłaszczenie jego gruntów dziedzicznych, uznaje dokument
graniczny powoda za sfałszowany, a na podstawie zeznań
wiarygodnych świadków potwierdza pozwanemu granicę między
Dzieduszycami i Balicami i dokładnie ją opisuje
Spytko wojewoda i starosta krakowski, dziedzic Melsztyna i
wójtostwa w Czchowie potwierdza przywilej młynarzowi
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czchowskiemu Filipowi, uzyskany przez jego przodka Mikołaja od
Wojsława wójta czchowskiego na wybudowanie w Czchowie młyna
o 2 kołach za spłatą pewnych danin
Jan arcybiskup gnieźnieński i Bolko jego brat, ksiąŜęta opolscy,
przyrzekają Władysławowi Jagielle królowi polskiemu dotrzymać do
24 czerwca 1394 r. rozejmu, jaki zawarł z nim stryj ich Władysław
ksiąŜę opolski
Sąd ziemski sandomierski zatwierdza ugodę między właścicielką
sołectwa połanieckiego Katarzyną a Marciszem ze Zborowa w
sprawie jazu na Wiśle
Władysław Jagiełło, król polski transumuje i potwierdza
następujący dokument: [Kraków], 1392.10.28. Spytko wojewoda i
starosta krakowski poświadcza, Ŝe szlachetny Dersław syn Pełki
sędziego ziemskiego sandomierskiego sprzedał rycerzowi Janowi
dziedzicowi z Tarnowa za 300 grzywien groszy praskich swoje
wsie dziedziczne Przewrotna i Poręba w ziemi sandomierskiej
Władysław II Jagiełło król polski nadaje Spytkowi z Melsztyna
wojewodzie i staroście krakowskiemu dziedzicznie zamki
podolskie: Kamieniec, Smotrycz, Czerwonogród, Skałę i Bakotę na
pełnym prawie ksiąŜęcym, jakie przysługuje innym ksiąŜętom
litewskim i ruskim, zastrzegając sobie i potomnym powiaty:
MiędzybóŜ, "Bozske" i Winnicę oraz nakazując mimo powyŜszej
darowizny w powiecie Trembowla i "Sczenca" zachowane były
prawa, jakimi rządziły się one za Kazimierza króla polskiego i
Władysława księcia opolskiego
Piotr Wysz biskup krakowski potwierdza Petraszowi i Janowi
synom zmarłego Piotra kasztelana lubelskiego, dziedzicom
Szczekocin i Dębna ich fundację z 1395.09.01 ołtarza pod
wezwaniem narodzenia Matki Boskiej w kościele parafialnym św.
Małgorzaty w Dębnie
Jan z Tarnowa wojewoda sandomierski, starosta Rusi nadaje
budowniczemu młyna w Przeworsku Wacławowi zwanemu Clepacz
dziedziczne prawo do trzeciej miary z tegoŜ młyna
Stefan wojewoda mołdawski zaprasza w gościnę do siebie Spytka
z Melsztyna wojewodę sandomierskiego i starostę krakowskiego
oraz w imieniu własnym i swoich ludzi, a takŜe ludzi ks. Chodora,
jacy znajdują się na jego ziemi, zapewnia jemu i jego orszakowi
całkowite bezpieczeństwo i swobodę w czasie owego pobytu u
niego
Władysław II Jagiełło król polski potwierdza, Ŝe Piotr dziedzic z
Garbowa sprzedał Janowi z Tarnowa wojewodzie
sandomierskiemu za 205 grzywien groszy praskich swoją część
wsi Siedlec w ziemi sandomierskiej
Władysław II Jagiełło król polski potwierdza, Ŝe Benko z śabokruka
sprzedał Janowi z Tarnowa staroście sandomierskiemu za 200
grzywien groszy praskich połowę swojej wsi Szczepanowice w
ziemi krakowskiej nad rzeką Goszczą
Sąd ziemski krakowski poświadcza podział dóbr między braćmi
Piotrem i Janem ze Szczekocin (scheda Piotra: Dębno z Wolą,
Sufczyn z Wolą, Biadoliny, Rostoka, Jazowsko z Wolą, Gruszów,
Pierściec; scheda Jana: Szczekociny, Malków z dwoma
sołectwami, połowa wsi Kazimierza, Lusina w ziemi krakowskiej
oraz Ojciechów , Swarorzyn i inne w ziemi lubelskiej
Benko starosta halicki i śniatyński stwierdza, Ŝe Gerwazy Ilienawał
zabezpieczył wiano swojej Ŝony Barbary na 100 grzywien na
swoich dobrach śurkowie i Tolmaczy
Władysław Jagiełło król polski pozwala Mścisławowi opatowi
tynieckiemu wykupić wieś królewską Brzyście od Dobiesława z
Koszyc podsędka krakowskiego i zatrzymać ją w zastawie pod
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takimi samymi warunkami
Witold wielki ksiąŜę litewski daje w zastaw Bedrychowi dwa
siedliszcza Swołoczykaczy i Wierk-Bołwańca z włości smotryckiej
za poŜyczkę 60 kop podolskich półgroszków
Wojciech, sędzia i Mikołaj zwany Czthan, podsędek ziemscy
sandomierscy potwierdzają, Ŝe szlachetny Pełka, dziedzic
Cziszowski (Cisowski) sprzedał panu Janu, dziedzicowi Tarnowa
ojcowskie dziedzictwo swoje Łękawicę za 150 grzywien groszy
praskich oraz za konia i stóg Ŝyta wartości 50 grzywien
Jan z Tarnowa wojewoda sandomierski, starosta ruski na prośbę
uczciwego Lunczy mieszczanina tarnowskiego fundatora ołtarza w
kościele tarnowskim, za cenę 1700 grzywien groszy praskich
zapisuje wieczyste uposaŜenie tegoŜ ołtarza w wysokości 12
grzywien rocznie z jatek szewskich i solnych w Tarnowie,
zastrzegając przy tym, Ŝe po śmierci fundatora sam przejmie prawo
patronatu tegoŜ kościoła, ale teŜ zapewniając, Ŝe tenŜe Luncza
Memeler, jego Ŝona i ich przodkowie będą corocznie wspominani
przez kolejnych kapelanów owego ołtarza modlitwą o zbawienie ich
dusz
Władysław II Jagiełło król polski nadaje Chodkowi Czemerewiczowi
w nagrodę za jego wierną słuŜbę wieś Nadiejewo z przysiółkiem
Kropiwniki pod warunkiem, Ŝe on oraz jego dzieci i potomkowie
dostarczać mu będą w razie potrzeby "kopię z sześcioma
strzelcami"
Dersław zwany Konopka dzedzic z KoŜuchowa potwierdza, Ŝe
zastawił u Jana z Tarnowa wojewody sandomierskiego za 10
grzywien groszy praskich swoją część wsi Jaślany wraz z
osadzonym na niej kmieciem Godkiem
Piotr [Wysz] biskup krakowski na prośbę Jana z Tarnowa
wojewody sandomierskiego podnosi kościół parafialny NMP w
Tarnowie do godności kolegiaty i ustanawia tam odpowiednią
hierarchię kościelną, a prawo patronatu zastrzega dla Jana z
Tarnowa i jego męskich potomków
Piotr biskup krakowski oznajmia, Ŝe na przedstawienie Jana z
Tarnowa wojewody sandomierskiego proboszczem kolegiaty NMP
w Tarnowie, utworzonej niedawno z tamtejszego kościoła
parafialnego, a przez tegoŜ wojewodę uposaŜonej, mianował
Mikołaja byłego plebana tarnowskiego oraz poleca tamtejszemu
wikariuszowi wprowadzić nominata na probostwo i w uŜywanie
związanych z tym dochodów i praw
Sąd ziemski krakowski poświadcza, Ŝe Paszek z Biskupic i
Pietrasz Zabawski z Faliszowic zawarli umowę o dopływ wody z
Dunajca do młyna zabawskiego
Władysław II Jagiełło król polski nadaje Pilznu prawo magdeburskie
Baronowie i szlachta Królestwa Węgier postanawiają, Ŝe kupcy z
Krakowa i Polski i na odwrót kupcy węgierscy mają zaŜywać tej
same wolności handlu w obydwu państwach, jak mieli za czasów
króla Ludwika.
Mikołaj doktor dekretów, dziekan kościoła św. Floriana i oficjał
krakowski poświadcza, Ŝe Jan z Cieszyna proboszcz kościoła
parafialnego BoŜego Ciała w Kazimierzu przedłoŜył dokument z
daty: 1401.04.14, którym Michał sędzia i Dobiesław podsędek
ziemscy krakowscy stwierdzają, Ŝe Piotr i jego Ŝona Dobrochna,
dziedzice ze Swoszowic sprzedali swoją część Swoszowic temuŜ
Janowi proboszczowi kościoła BoŜego Ciała za 120 grzywien
groszy praskich oraz oświadczył, Ŝe nabytą część Swoszowic dla
zbawienia duszy swojej, swoich krewnych i dla odpuszczenia
grzechów daruje pomienionemu kościołowi BoŜego Ciała, w dowód
czego dziekan i oficjał Mikołaj niniejszy dokument polecił spisać
Wawrzyńcowi synowi śuka z Rozprzy, klerykowi gnieźnieńskiej
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diecezji i notariuszowi publicznemu z nominacji cesarskiej
Władysław II Jagiełło król polski nadaje klasztorowi Dominikanów w
Kamieńcu wieś śubrówka nad rzeką Smotrycz, poniŜej Kamieńca
Rada miasta Kazimierza sprzedaje Piotrowi Beniszowi za 40
grzywien szerokich groszy 2 grzywny z wiardunkiem czynszu
wieczystego przeznaczonego przez nabywcę na odprawianie
"Salve Regina" w kościele BoŜego Ciała po swojej śmierci
Władysław II Jagiełło król polski nadaje Piotrowi zwanemu
Kaczorek wieś Uście nad rzeką Smotrycz w ziemi podolskiej,
powiecie kamienieckim, nakładając nań w zmian za to obowiązek
słuŜby wojskowej w obronie Podola
Piotr dziedzic Blichowa zrzeka się na rzecz biskupa płockiego
Jakuba i jego następców praw do łąki w Blichowie
Władysław II król polski przekazuje kanonikom regularnym św.
Augustyna kościół parafialny BoŜego Ciała w Kazimierzu pod
Krakowem
Wojciech z Wąworkowa sędzia ziemski sandomierski i Mikołaj ze
Strzelc podsędek ziemski sandomierski potwierdzają, Ŝe Klemens
ongis dziedzic Kobierzyna sprzedał swoją część w tej wsi Janowi
dziekanowi krakowskiemu, dziedzicowi z Tarnowa, za sołectwo we
wsi śukowice i 100 grzywien groszy praskich
Wojciech z Wąworkowa sędzia ziemski sandomierski i Mikołaj ze
Strzelc podsędek ziemski sandomierski potwierdzają, Ŝe Mikołaj
dziedzic z Czarnocin sprzedał swoją część w tej wsi wraz z
prawem patronatu tamŜe i część we wsi Mękarzowice Janowi
dziekanowi krakowskiemu, dziedzicowi z Tarnowa, w zamian za
połowę dziedzictwa Słupiec i 1000 grzywien groszy praskich
Wojciech z Wąworkowa sędzia i Mikołaj ze Strzelc podsędek
ziemscy sandomierscy stwierdzają, Ŝe szlachetni Jan ze
Słaboszowic i Dersław z Mikołajowic wraz ze swymi braćmi Gędką
i Mścisławem sprzedali rycerzowi Klemensowi kasztelanowi
wiślickiemu, dziedzicowi z Moskarzowa za 600 grzywien groszy
praskich liczby polskiej, 2 konie wartości 100 grzywien i 2 postawy
sukna swą wieś Mikołajowice i swe dziedziczne części wsi
Sierakowice razem z prawem patronatu kościoła w Mikłuszowicach
Wojciech z Wąworkowa sędzia i Mikołaj ze Strzelc podsędek
ziemscy sandomierscy stwierdzają, Ŝe szalchetny Mikołaj zwany
Górka dziedzic z Łękawki sprzedał Marcinowi proboszczowi
kościoła w Tarnowie za 9 grzywien połowę wsi Dąbrówka infułacka,
zastrzegając sobie prawo jej wykupu do lat 4 za zwrotem 500
grzywien, juŜ otrzymanych tytułem części sumy sprzedaŜy
Sąd ziemski krakowski potwierdza nabycie przez konwent
kanoników regularnych BoŜego Ciała w Kazimierzu posiadłości w
Kamieniu (powiat Kraków, parafia Czernichów) od Petrasza z
Kamienia i jego Ŝony
Jan kustosz i wikariusz generalny krakowski na polecenie biskupa
krakowskiego mianuje Pawła z Łękawy plebanem we wsi
Czernichów na miejsce dotychczas pełniącego tę funkcję Jakuba
Sąd ziemski krakowski poświadcza, Ŝe Piotr dziedzic Zabawy
sprzedaje swe wsie Faliszowice i Niedźwiedza braciom Janowi i
Spytkowi z Melsztyna
Wojciech z Wąworkowa sędzia ziemski sandomierski i Mikołaj ze
Strzelc podsędek ziemski sandomierski oddalają roszczenia
Mikołaja dziedzica ze StroŜysk do części wsi Czarnocin i
Mękarzowice, które naleŜały ongiś do jego krewnego Mikołaja z
Czarnocina, a obecnie naleŜą do Jana dziekana kościoła
katedralnego w Krakowie, dziedzica z Tarnowa
Jan z Oleśnicy sędzia ziemski krakowski i Dobiesław z Koszyc
podsędek ziemski krakowski potwierdzają, Ŝe ElŜbieta wdowa po
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Pietraszku z Budziejowic sprzedała swoją część w tej wsi Janowi z
Tarnowa kasztelanowi krakowskiemu za 50 grzywnie groszy
praskich i wraz z Pietraszką z Lipia zaręczyła nabywcy, Ŝe jej
synowie po dojściu do pełnoletności nie będą upominać się u niego
o tą zapłatę
Sąd ziemski krakowski poświadcza, Ŝe Jan z Domasłowic
sprzedaje swą wieś Domasłowice Janowi i Spytkowi z Melsztyna
Jan Szczekocki kasztelan wiślicki i starosta halicki potwierdza
sprzedaŜ przez Fila Miakowicza połowy wsi Tristiance Koli
Daliujewskiemu
Jan Helfie i ława miasta Kazimierza potwierdzą sprzedaŜ przez
ElŜbietę i Katarzynę ich dziedzictwa w Kamieniu konwentowi
BoŜego ciała w Kazimierzu
Fedor Lubartowicz ksiąŜę [włodzimierski i łucki] rozstrzyga spór
graniczny między Daniłą Zadereweckim DaŜbohowiczem a trzema
braćmi Obłaźniczami, przysądzając tym ostatnim sporne
dworzyszcze Pyskowicza koło wsi Łowczyce wraz z wszelkimi jego
dawnymi prawami i uŜytkami
Miczko dziedzic Kulikowa zapisuje pod pewnymi warunkami swą
wieś Lesienice w powiecie lwowskim na rzecz kaplicy św. Michała
w kościele Dominikanów we Lwowie.
Władysław II Jagiełło król polski udziela Mikołajowi arcybiskupowi
gnieźnieńskiemu i Mikołajowi arcybiskupowi halickiemu, Krystynowi
z Ostrowa kasztelanowi krakowskiemu i Janowi z Tarnowa
wojewodzie krakowskiemu, Mikołajowi z Michałowa wojewodzie
sandomierskiemu i Michałowi z Bogumiłowic kasztelanowi
sandomierskiemu, Janowi ze Szczekocin kasztelanowi lubelskiemu
oraz Zbigniewowi z Brzezia marszałkowi koronnemu
pełnomocnictw do układów z Zygmuntem królem węgierskim
Władysław król polski wynagradza wojewodę krakowskiego Jana z
Tarnowa oraz jego brata Spytka nadaniem im lasu Sobowo nad
rzeką śupawa
Mikołaj Cztan ze Strzelc sędzia i Piotr z Fałkowa podsędek
ziemscy sandomierscy stwierdzają, Ŝe Jan wojewoda krakowski i
brat jego Spytko, dziedzice z Tarnowa, ugodzili się między sobą
tak, iŜ szkody w swych dobrach będzie kaŜdy z nich ponosić sam,
natomiast gdyby któryś z nich otrzyma nowe nadania królewskie
lub rozszerzył same ich posiadłości dziedziczne, to przy dziale
wieczystym obaj dostaną po równej części
Michał scholastyk gnieźnieński, oficjał krakowski i wikariusz
generalny Piotra Wysza biskupa krakowskiego na prośbę braci
Jana i Spytka z Melsztyna powtarzają dokument króla Władysława
Jagiełły z daty: Niepołomice, 1390.11.28, zatwierdzający prawa
wojewody do zamków Melsztyn i Sambor, miast śabno, KsiąŜ i
Brzeg oraz ok. 30 wsi oraz drugi dokument króla Władysława
Jagiełły z daty: 1394.01.01, uwalniającego na prośbę wojewody i
starosty krakowskiego Spytka z Melsztyna m. Sambor i przyległe
wsie od podymnego i innych cięŜarów
Mikołaj ze Strzelc sędzia i Piotr z Fałkowa podsędek ziemscy
sandomierscy stwierdzają, Ŝe szlachetny Henryk z Sierakowic
sprzedał wszystkie naleŜące doń części owej wsi za 200 grzywien
groszy praskich wedle liczby polskiej swemu bratu Grzegorzowi,
dziedzicowi ze Zgłobic, tudzieŜ przyrzekł nie stać mu na
przeszkodzie, ani nie czynić szkód w sprawie pozyskania przez
niego całości lub części dziedzictwa "StraŜki" wdowy "de Wonicz"
Władysław Jagiełło nadaje Bartoszowi z Wiązownicy ("de
Wyanczownicza") sołectwo we wsi Krzczonów w ziemi lubelskiej
Władysław Jagiełło król polski uwalnia Bartosza wójta z
Krzczonowa od słuŜby wojskowej z obowiązkiem przysyłania
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zastępcy na wyprawy wojenne.
Ziemowit ksiąŜę mazowiecki funduje i uposaŜa kościół w Łopatyniu
Paweł dziedzic wsi Miechocin i Mikołaj dziedzic wsi Machów
ustalają uŜytkowanie lasu Dęba przez kmieci ze wsi Miechocin i
Ćmielów
Jan z Tarnowa wojewoda krakowski za zgodą brata swego Spytka
funduje kaplicę przy grobie ojca swego w kościele NMP w
Tarnowie, określa obowiązki jej prebendarza, a takŜe wyznacza mu
w swym dominium plac pod budowę domu i nadaje na utrzymanie
wieś Łukowa, zastrzegając sobie jednak od jej mieszkańców
pewne daniny i powinności
Tomasz syn Jakuba kleryk diecezji gnieźnieńskiej, notariusz
transumuje i potwierdza następujące dokumenty w języku
łacińskim, okazane mu przez Marcina prepozyta kolegiaty NMP w
Tarnowie i altarystę ołtarza NMP w kościele św. Jana w Pilźnie w
diecezji krakowskiej: [1] 1400.10.31, Rzym. Bonifacy IX papieŜ
pozwala bractwu NMP w Pilźnie w diecezji krakowskiej zbudować i
uposaŜyć ołtarz NMP w tamtejszym kościele św. Jana. [2]
1401.10.31, Przeczyce. Piotr Wysz biskup krakowski potwierdza
artykuły bractwa NMP w kościele św. Jana w Pilźnie oraz udziela
członkom tego bractwa 40-dniowego odpustu, co potwierdzają
1401.10.31 Stefan biskup serecki [?], 1401[?].11.04 Mikołaj biskup
eleteński, 1405.10.27 Wojciech Jastrzębiec biskup poznański,
1406.01.2- Jan biskup lubuski. [3] 1406.10.01, Pilzno. Jedenastu
członków bractwa NMP w Pilźnie w diecezji krakowskiej zeznaje,
Ŝe winni są Marcinowi altaryście ołtarza NMP w tamtejszym
kościele św. Jana 10 grzywien. [4] 1406.01.01, Pilzno. Członkowie
bractwa NMP w Pilźnie przedstawiają Piotrowi Wyszowi biskupowi
krakowskiemu Marcina byłego kaznodzieję w tymŜe mieście jako
altarystę zbudowanego i uposaŜonego przez nich ołtarza NMP w
tamtejszym kościele. [5] 1406.01.06, Kraków. Jan Szafraniec
wikariusz biskupa krakowskiego zatwierdza Marcina z "Lubsycz"
prezbitera diecezji "Olimicensis" altarystą ołtarza NMP w kościele
parafialnym św. Jana w Pilźnie
Paweł z Bogumiłowic sędzia ziemski krakowski i Krystyn z
Nieprześnej podsędek ziemski krakowski potwierdzają, Ŝe ElŜbieta
Ŝona Jana księcia ziębickiego pokwitowała Jana z Tarnowa
wojewodę krakowskiego z 5000 grzywien, o które pozywała go,
będąc sama pozwana o nie przez swoją córkę Katarzynę księŜną
mazowiecką, a takŜe, Ŝe Jan z Tarnowa pokwitował ElŜbietę z
2000 grzywien z tytułu zastawu wsi Borunów i Koszęcin
Wojciech biskup krakowski, kanclerz koronny na prośbę Jana z
Tarnowa wojewody krakowskiego jako patrona kościoła
[kolegiackiego] w Tarnowie przekazuje proboszczowi tegoŜ
jurysdykcję nad jego duchowieństwem, zastrzegając sobie tylko
orzekanie w sprawach waŜniejszych, a takŜe poddaje jego
zwierzchnictwu kościoły i duchowieństwo we wsiach Skrzyszów,
Szynwałd, Zalasowa, Poręba, Lisia Góra I Łękawica w powiecie
tarnowskim
Wojciech biskup krakowski, kanclerz koronny transumuje i
potwierdza dokument z daty: Tarnów, 1415, 2 IV, w którym Jan z
Tarnowa wojewoda krakowski za zgodą swego brata Spytka
funduje kaplicę przy grobie ojca swego w kościele NMP w
Tarnowie, określa obowiązki jej prebendarza, a takŜe wyznacza mu
w swym dominium plac pod budowę domu i nadaje na utrzymanie
wieś Łukowa, zastrzegając sobie jednak od jej mieszkańców
pewne daniny i powinności
Instrument notarialny w sporze między Mikołajem arcybiskupem
gnieźnieńskim z jednej a Piotrem synem Bolesty prepozyta
łęczyckiego kościoła kolegiackiego Marii Panny z drugiej strony o
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pewne krzywdy i cięŜkie oskarŜenia wytoczona temuŜ
arcybiskupowi przez Piotra syna Bolesty
Oświadczenie przekazane Prandocie z Góry, podstarościemu
krakowskiemu przez Mikołaja Biegańskiego komornika powiatu
lelowskiego sądu podkomorskiego krakowskiego w oparciu o wpis
do księgi podkomorskiej w sprawie wyroku (intromisja w dobra)
wydanego w sporze między Janem z Wilkowa i Pawłem z Chechła
Piotr z Fałkowa sędzia ziemski sandomierski i Zawisza z Oleśnicy
podsędek ziemski sandomierski potwierdzają, Ŝe Jaś z Lisiej Góry
sprzedał swe dziedzictwo w Kobierzynie Janowi z Tarnowa
wojewodzie krakowskiemu za 60 grzywien półgroszy polskich
Piotr z Fałkowa sędzia i Zawisza z Oleśnicy podsędek ziemscy
sandomierscy potwierdzają, Ŝe Marcin proboszcz tarnowski zrzekł
się swojej wsi Dąbrowa w powiecie tarnowskim na rzecz Jana z
Tarnowa wojewody krakowskiego, za którego pieniądze i z którego
wyboru kupił ją i urządził
Piotr z Fałkowa sędzia ziemski sandomierski i Zawisza z Oleśnicy
podsędek ziemski sandomierski potwierdzają, Ŝe Mikołaj oraz jego
siostry Anna i Dorota, dziedzice z Kobierzyna sprzedali swoje
części w tej wsi Janowi z Tarnowa wojewodzie krakowskiemu za
30 półgroszy polskich
Sąd ziemski krakowski poświadcza, Ŝe Marcin z Borowna
sprzedaje Przybysławowi ze Strzelc swoje dziedzictwo Lucławice
Iwo alias Iwan z Obichowa kasztelan śremski, starosta generalny
ruski przysądza Spytkowi z Tarnowa od Jana Feliksa z Rzeszowa
30 grzywien tytułem odszkodowania za niestawienie się na
rozprawie sądowej
Wojciech biskup krakowski zawiadamia prałatów kolegiaty NMP w
Tarnowie, Ŝe na przedstawienie Jana z Tarnowa wojewody
krakowskiego nadał wakujący kanonikat i prebendę św. Bartłomieja
w tym kościele Janowi synowi Klemensa ze Skoczowa
proboszczowi z diecezji wrocławskie oraz poleca wprowadzić tegoŜ
na ową godność i w uŜywanie związanych z nią dochodów i praw
Piotr z Fałkowa sędzia ziemski sandomierski i Zawisza z Oleśnicy
podsędek ziemski sandomierski potwierdzają, Ŝe Stanisław i
Dominik dziedzice z Kobierzyna zastawili u Jana z Tarnowa
wojewody krakowskiego za kopę groszy swoją łąkę w Kobierzynie
Michał Buczacki starosta halicki stwierdza, Ŝe Iwan Tucziak aktem
dobrowolnej umowy zamienił z Małgorzatą Rosową wieś
Kuropotniki na wieś Sernok
Wojciech biskup krakowski na prośbę Jana z Tarnowa wojewody
krakowskiego transumuje i potwierdza następujące dokumenty: 1)
Kraków, 1400.04.17. Piotr biskup krakowski na prośbę Jana z
Tarnowa wojewody sandomierskiego podnosi kościół parafialny
NMP w Tarnowie do godności kolegiaty i ustanawia tam
odpowiednią hierarchię kościelną, a prawo patronatu zastrzega dla
Jana z Tarnowa i jego męskich potomków; 2) Kraków, 1416, 9 V.
Wojciech biskup krakowski, kanclerz koronny na prośbę Jana z
Tarnowa wojewody krakowskiego jako patrona kościoła
[kolegiackiego] w Tarnowie przekazuje proboszczowi tegoŜ
jurysdykcję nad jego duchowieństwem, zastrzegając sobie tylko
orzekanie w sprawach waŜniejszych, a takŜe poddaje jego
zwierzchnictwu kościoły i duchowieństwo we wsiach Skrzyszów,
Szynwałd, Zalasowa, Poręba, Lisia Góra I Łękawica w powiecie
tarnowskim
Paweł z Bogumiłowic sędzia ziemski krakowski i Zaklika z Korzkwi
podsędek ziemski krakowski potwierdzają, Ŝe Piotr dziedzic z
Cikowic sprzedał swoją część dziedzictwa w tej wsi Janowi z
Tarnowa wojewodzie krakowskiemu za 200 grzywien półgroszy
polskich
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Piotr z Fałkowa sędzia i Zawisza z Oleśnicy podsędek ziemscy
sandomierscy przysądzają Piotrowi kustoszowi kościoła w
Tarnowie część dziedzictwa w Białej nabytą przezeń od Piotra z
Białej, poniewaŜ szlachetna ElŜbieta wdowa po sprzedawcy, która
rościła sobie pretensje do owej części jako do swego wiana, nie
stawiła się na wyznaczoną rozprawę, ani nie przysłała na nią
zastępcy
Jan ze Szczekocin kasztelan lubelski, Piotr z Kurowa, Jan z
CzyŜowa, Dobiesław z Gzowa, Mikołaj Szreniawa i Nieustęp ze
Słupowa zaręczają Janowi Młodszemu księciu mazowieckiemu, Ŝe
Jan i Spytko z Melsztyna oraz Spytko z Tarnowa, bracia jego Ŝony
Katarzyny, wypłacą jej tytułem posagu do trzech lat sumę 2000
grzywien oraz określają terminy i warunki spłaty
Władysław król polski na prośbę Floriana z Dziaduszyc
podczaszego krakowskiego przenosi z prawa polskiego na
niemieckie zwane średzkim jego wsie Dziaduszyce, Błozowice i
Gorzawka w powiecie krakowskim oraz Dąbrowa (dziś Kraśnica) i
Prochenna (dziś Dąbrowa) w powiecie sandomierskim
Bolesław zwany Świdrygiełło ksiąŜę Olgierdowicz przyrzeka
dopełnić i dochować warunków poręczenia, które brat jego
Władysław II Jagiełło król polski, złoŜył za niego jego bratu
Aleksandrowi czyli Witoldowi wielkiemu księciu litewskiemu
Paweł z Bogumiłowic sędzia ziemski krakowski i Jakub z Boturzyna
podsędek ziemski krakowski potwierdzają, Ŝe ElŜbieta Ŝona Piotra
dziedzica z Cikowic zgadza się na sprzedaŜ tego dziedzictwa przez
swego męŜa Janowi z Tarnowa wojewodzie krakowskiemu,
zrzekając się równocześnie swego posagu zapisanego na tej
posiadłości
Fedor Lubartowicz ksiąŜę [włodzimierski i łucki] rozstrzyga skargę
Ignacego Obłaźnickiego przeciw Jerzemu Dzieduszyckiemu o
zajęcie jego wieprzy w jego własnej dąbrowie uznając przedłoŜony
przez powoda dokument za sfałszowany i zakazuje mu uŜywania
jego, a takŜe zatwierdza granicę między stronami, wytyczoną na
podstawie zeznań wiarygodnych świadków i dokładnie opisuje
granicę między Obłaźnicami i Dzieduszycami
Władysław król polski nadaje Mykicie Swininicz z Mikuliniec wsie:
Zwiniacz, Skomorosze i Kosów w powiecie trembowelskim
Władysław król polski zezwala Dobiesławowi i jego synowi
Baszankowi przenieść na prawo niemieckie dwie wsie dziedziczne
Choszmyn i Ostrów w powiecie wąwolnickim
Władysław II Jagiełło król polski transumuje przywilej lokacji
Dobczyc na prawie magdeburskim króla Kazimierza Wielkiego z
daty: 1362, 25 IV
Oświadczenie Mikołaja burgrabiego z Chęcin, Ŝe Maszek z
Wodzisławia zarządca (procurator) dóbr Zbigniewa z Brzezia
marszałka Królestwa Polskiego miał termin w sprawie sądowej o
30 grzywien
Ziemowit ks. mazowiecki, pan i dziedzic ziemi bełzkiej nadaje
Mikołajowi czyli Małdrzykowi sekretarzowi wielkiego księcia
litewskiego Witolda, dziedzicowi wsi Kobiele wieś Łuczyce w
powiecie sokalskim
Jan ksiąŜę Mazowsza i pan Rusi sprzedaje braciom Falisławowi,
Stanisławowi, Janowi i Marcinowi dziedzicom wsi Stbikowo 100
łanów swego lasu Gdzew w powiecie ciechanowskim za 10 kóp
groszy praskich
Władysław Jagiełło król polski potwierdza, Ŝe bracia Jan i Abraham
Pilikowicze z Łosia sprzedali braciom Mikołajowi i Stefanowi z
Tarnawy miasto Krakowiec i wieś Gnojnice w powiecie przemyskim
i powtarza swój przywilej z Opatowa, z 1432.11.25, w którym
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nadaje prawem dziedzicznym Janowi z Łosia wsie Krakowiec i
Gnojnice (z kopalnią Ŝelaza)
Władysław Jagiełło król polski potwierdza, Ŝe bracia Jan i Abraham
Pilikowicze z Łosia sprzedali braciom Mikołajowi i Stefanowi z
Tarnawy miasto Krakowiec i wieś Gnojnice w powiecie przemyskim
i powtarza swój przywilej z Opatowa, z 1432.11.25, w którym
nadaje prawem dziedzicznym Janowi z Łosia wsie Krakowiec i
Gnojnice (z kopalnią Ŝelaza)
Andrzej z śelechowa podkomorzy sandomierski ustala granice
pomiędzy przedmieściem [Tarnowa] dziedzictwem wojewody
krakowskiego Jana z Tarnowa, a wsią Chyszów dziedzictwem
szlachetnych Jana i Piotra
Władysław Jagiełło król polski nadaje szlachetnemu Wojciechowi z
Łopiennik dziedziczne wójtostwo we wsi Rakołupy w ziemi i
powiecie chełmińskim
Ziemowit, Trojden i Władysław ksiąŜęta mazowieccy i ruscy, na
prośbę Gotarda z Falęcic ziemianina mazowieckiego rozgraniczają
jego wsi Rozdziałów, Perespę i Rudno w ziemi bełzkiej od wsi
Byszów, Korczyn, Ordów, Szpiklary i Tartaków w ziemi wołyńskiej
Władysław Jagiełło król polski zakazuje pozywać mieszczan
wojnickich przed inne sądy prócz miejskich, stosownie do
przywileju Kazimierza III
Zbigniew Oleśnicki biskup krakowski na prośbę braci Jana
wojewody krakowskiego i Spytka Tarnowskich transumuje: 1)
dokument, w którym Władysław król polski (śarnowiec, 1388.08.18)
na prośbę Jana z Tarnowa wojewody sandomierskiego potwierdza
i transumuje swój dokument (Kraków, 1387.11.27), którym nadał
temuŜ Janowi z Tarnowa włość, zamek i miasto Jarosław z
przynaleŜnymi wsiami, jak Przeworsk i inne; oraz 2) dokument, w
którym Jadwiga królowa polska (Piotrków, 1393.01.11) nadała
Janowi z Tarnowa wojewodzie sandomierskiemu etc. zamek
Jarosław wraz z wsiami do niego naleŜącymi, jak Przeworski i inne
Andrzej z śelechowa podkomorzy sandomierski ustala granice
pomiędzy wsią RóŜa dziedzictwem Mikołaja z RóŜy, a wsiami
śukowice i Luszowice, posiadłościami Jana z Tarnowa wojewody
krakowskiego
Sąd ziemski krakowski poświadcza, Ŝe Mikołaj dziedzic Kończyc
darowuje całą swą część dziedzictwa w Swoszowicach klasztorowi
Kanoników Regularnych przy kościele BoŜego Ciała w Kazimierzu
pod Krakowem
Fedor Lubartowicz ksiąŜę [włodzimierski i łucki] rozstrzyga skargę
Dmitra Daniłowicza z Rudy na Mika Dzieduszyckiego o zajęcie
jego pola i dąbrowy Siachów, a uznając przedłoŜony przez powoda
dokument graniczny za falsyfikat potwierdza prawo pozwanego do
spornego pola i dąbrowy
Władysław król polski na prośbę Jana prepozyta klasztoru BoŜego
Ciała w Kazimierzu pod Krakowem powtarza i odnawia dokument z
daty: Kraków, 1427, 21 X, którym sąd ziemski krakowski
poświadcza, Ŝe Mikołaj dziedzic Kończyc darowuje całą swą część
dziedzictwa w Swoszowicach klasztorowi Kanoników Regularnych
przy kościele BoŜego Ciała w Kazimierzu pod Krakowem
Fedor Lubartowicz ksiąŜę [włodzimierski i łucki] rozstrzyga skargę
Dymitra Daniłowicza z Rudy na Mika Dzieduszyckiego, Ŝe ten zajął
mu jego wieprze w jego dąbrowie na granicy, a uznając
przedłoŜony przez powoda dokument graniczny za falsyfikat
potwierdza pozwanemu granicę między Dzieduszycami a śyrawą,
ustaloną przez wiarygodnych świadków obu stron i dokładnie ją
opisuje
Władysław II Jagiełło król polski na prośbę rycerza Krystyna alias
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Magero pozwala mu przemienić jego wieś Goworczów w ziemi
sandomierskiej, powiecie opoczyńskim na miasto, nadaje temu
miastu prawo niemieckie oraz ustanawia tam targi w kaŜdy piątek
oraz dwa jarmarki, na św. Floriana i św. Prokopa, pozwalając
Krystynowi i jego potomkom pobierać przy tym takie opłaty
(foralia), jak w Opocznie
Mikołaj z Michałowa kasztelan i starosta krakowski potwierdza, Ŝe
Spytek z Melsztyna sprzedał swą wieś Wadów Janowi z Tarnowa
wojewodzie krakowskiemu za 1000 grzywien lepszej monety
polskiej
Paweł z Bogumiłowic sędzia ziemski krakowski i Zaklika z Korzkwi
podsędek ziemski krakowski potwierdzają, Ŝe Spytko dziedzic z
Melsztyna sprzedał całą swą wieś Wadów Janowi z Tarnowa
wojewodzie krakowskiemu za 1000 grzywien półgroszy
krakowskich
Paweł z Bogumiłowic sędzia ziemski krakowski i Zaklika z Korzkwi
podsędek ziemski krakowski potwierdzają, Ŝe Spytko dziedzic z
Melsztyna sprzedał całą swą wieś Wadów Janowi z Tarnowa
wojewodzie krakowskiemu za 1000 grzywien półgroszy
krakowskich, przy czym powołują się na Ŝyjącego jeszcze Jakuba z
Boturzyna byłego podsędka ziemskiego krakowskiego, [który
potwierdził tą transakcję tegoŜ dania, aktem wystawionym wespół z
tymŜe sędzią]
Władysław król polski nadaje kościołowi parafialnemu w Sanoku w
zamian za pewne dochody ze zniesionych Ŝup sanockich dochody
z Ŝup przemyskich
Zbigniew Oleśnicki biskup krakowski w miejsce zmarłego księdza
Mikołaja Lubańskiego mianuje księdza Andrzeja z Tęczyna kleryka
diecezji krakowskiej kanonikiem i prebendarzem kościoła
katedralnego w Krakowie
Eugeniusz VI papieŜ zawiadamia [Macieja h. śnin] biskupa
wileńskiego, Ŝe na prośbę panów litewskich uwolnił ich od
podwójnej przysięgi na wierność Świdrygielle, obranemu przez nich
na wielkiego księcia litewskiego bez zgody i wiedzy brata tegoŜ
Władysława Jagiełły króla polskiego, a to wobec tego, Ŝe później z
woli i za zgodą króla obrali oni wielkim księciem litewskim
Zygmunta Korybutowicza
Paweł z Bogumiłowic sędzia i Zygmunt z Bobowej podsędek
ziemski krakowski stwierdzają, Ŝe Piechna Ŝona Adama z Tura
sędziego ziemskiego łęczyckiego zapisała klasztorowi BoŜego
Ciała na Kazimierzu 3 grzywny rocznie zabezpieczone na wsi
Bilczyce
Rafał z Tarnowa i Halszka wdowa po Janie z Tarnowa wojewodzie
krakowskim przedstawiają Zbigniewowi [Oleśnickiemu] biskupowi
krakowskiemu Augustyna kleryka diecezji krakowskiej na kantorię
kolegiaty tarnowskiej, wakującą po dobrowolnej rezygnacji kantora
Jana
Ziemowit ksiąŜę mazowiecki uwalnia Ignacego, Sudka i Jacza z
Obłaźnicy od wszelkich cięŜarów i posług z wyjątkiem stacji w
czasie polowania księcia i przenosi ich z prawa poddaństwa na
prawo ziemskie.
Władysław III Warneńczyk król polski na prośbę ElŜbiety wdowy po
Janie z Tarnowa wojewodzie krakowskim transumuje i potwierdza
dokument z daty: Kraków, 1330, 7[?] III, w którym Władysław
[Łokietek] król polski pozwala Spicymirowi wojewodzie
krakowskiemu przenieść swoje dziedzictwo Tarnów wraz z
przynaleŜnymi doń wsiami z prawa polskiego na niemieckie i
lokować tam miasto
Świdrygiełło wielki ks. litewski zastawia Janowi z Sienna staroście
łuckiemu wsie: śuków, Nowy Staw, Miłostowo, śurawicze i inne w
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powiecie łuckim za 1000 grzywien, które Jan wyłoŜył w sprawach
Świdrygiełły w czasie jego sporów z królem Władysławem III
Jan z CzyŜowa wojewoda krakowski i starosta sandomierski, Jan z
Pilczy, Mikołaj z Winiar, Jan z Łysakowa sędziowie polubowni,
ptwierdzają, Ŝe między ElŜbietą Tarnowską, wdową po Janie
Tarnowskim wojewodzie krakowskim, a Rafałem, Janem i
Spytkiem z Jarosławia nastąpiła zgoda i pojednanie na tej
zasadzie, Ŝe obie strony wzjemnie kwitują się z wszelkich długów i
wycofują wszelkie wysuwane dotąd roszczenia w tej mierze
Jan Rey z Szumska sędzia i Filip z Chrobrza podsędek ziemscy
krakowscy zatwierdzają dział dóbr dokonany między braćmi:
rodzonymi Rafałem, Janem i Spytkiem dziedzicami z Tarnowa alias
z Jarosławia z jednej strony, a braćmi rodzonymi Janem Starszym
Gratusem, Rafałem, Janem Feliksem i Janem Młodszym,
dziedzicami z Tarnowa z drugiej strony
Jan Rey z Szumska i Filip z Chrobrza podsędek ziemscy
krakowscy poświadczają, Ŝe bracia rodzeni Rafał, Jan i Spytko z
Jarosławia zwolnili od wszelkich roczków ElŜbietę wdowę po Janie
z Tarnowa wojewodzie krakowskim oraz jej synów: Jana
Starszego, Gratusa, Rafała, Jana Feliksa i Jana Młodszego z
Tarnowa
Jan Rey z Szumska i Filip z Chrobrza podsędek ziemscy
krakowscy potwierdzają, Ŝe bracia rodzeni Rafał, Jan i Spytko
dziedzice z Jarosławia oświadczyli przed nimi, iŜ podzielili się
wszystkimi skarbami ze swymi stryjecznymi braćmi Janem
Starszym, Gratusem, Rafałem, Janem Feliksem i Janem Młodszym
dziedzicami z Tarnowa
Jan ze Sprowy sędzia i Piotr z Wyszmontowa podsędek ziemscy
sandomierscy potwierdzają, Ŝe Stanisław z Młodziejowic sprzedał
Mikuszowi z Chotowy za 1000 grzywien półgroszy krakowskich i za
konia wartości 300 grzywien swoje dziedziczne wsie: Mikołajowice i
Sierakowice wraz z przynaleŜnościami i trzecią częścią patronatu
kościoła w Mikluszowicach
Władysław III król polski przenosi wieś królewską Krzczonów w
Lubelskim z prawa polskiego na magdeburskie.
Władysław III Warneńczyk król polski, obrany krlem węgierskim,
nadaje duchowieństwu polskiemu przywilej nieznanej treści
Jan z CzyŜowa kasztelan i starosta krakowski poświadcza, Ŝe
Stanisław z Korytnicy potwierdza zapis swego ojca Floriana z
Korytnicy kasztelana wiślickiego, w którym ten zapewnia swej
Ŝonie, a matce Stanisława, Annie sumę 400 grzywien na wsiach:
Korytnica, Jawor i Stojanowice
Władysław III król węgierski i polski na prośbę Jana z Sienna
podkomorzego przemyskiego poświadcza i przytacza dokument
Świdrygiełły z daty: Łucki, 1437.07.14, oddający w doŜywocie
Janowi z Sienna staroście łuckiemu wsie: Targowica, Wolnicze,
Podhajce, Bokujma, Kniaginin i inne w powiecie łuckim w zamian
za 1000 grzywien kosztów poniesionych przez Jana w czasie
sporów Świdrygiełły z królem Władysławem III oraz zastrzega
sobie prawo wykupu tych dóbr po śmierci Jana za 1000 grzywien
Piotr z Wyszmontowa sędzia i Mikołaj z Winiar podsędek ziemscy
sandomierscy poświadczają, Ŝe szlachetna Katarzyna Ŝona
szlachetnego Wacława dziedzica ze Zgłobic zrzeka się całej
oprawy swojej, zabezpieczonej na dziedzictwach swego męŜa,
Zgłobicach i Sierakowicach na rzecz szlachetnego Jana "Jasia"
Łysogórskiego, który nabył owe wsie jej męŜa
Piotr z Wyszmontowa sędzia ziemski sandomierski i Jan ze
Słaboszowic podsędek ziemski sandomierski, potwierdzają, Ŝe
ElŜbieta, wdowa po Janie Tarnowskim wojewodzie krakowskim
zawarła ugodę ze swoimi synami: Janem Starszym, Rafałem,
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Janem Feliksem i Janem Amorem Tarnowskimi, dziedzicami z
Tarnowa, mocą której odstąpili jej Rzochów z przedmieściem i
dworem oraz wsie: KrzyŜ, PawęŜów, Szynwałd, Trzemeśnia,
Łękawica, Białkowice[?], Tuszyna, a takŜe uzgodnili z nią inne
sprawy majątkowe i sporne ręcząc jej przy tym, Ŝe tą ugodę uzna i
podpisze po powrocie z Węgier takŜe jej syn Jan Gratus Tarnowski
i przyrzekając, Ŝe w przeciwnym razie wszelkie wydatki i straty z
tego tytułu pokryją oni sami
Marek dziedzic Kęt, proboszcz kościoła parafialnego Panny Maryi
w Czchowie uposaŜa ufundowany przez siebie w tymŜe kościele
ołtarz "5 ran Chrystusowych", zapisując mu dom w rynku
czchowskim, mianując rajców i pospólstwo patronami i oznaczając
obowiązki religijne prebendarza
Sąd ziemski krakowski poświadcza, Ŝe Mikołaj z Niewiarowa
sprzedaje Piotrowi ze Śreniawy swe dziedzictwo Dziekanów
Jan z CzyŜowa kasztelan i starosta krakowski, były namiestnik
królewski na prośbę Jana WaŜyka z Rębowa przypomina, Ŝe
mieszkańcy miasta Zwolenia podlegają prawu niemieckiemu i
inseruje przywilej króla Władysława Jagiełły z daty: Kraków,
1425.02.20 zezwalający Janowi Cielątko załoŜyć na prawie
niemieckim miasteczko Zwoleń na miejscu wsi Gotardowa Wola i
nadający mu dziedzicznie wójtostwo w tymŜe mieście
Jan de Elgoth doktor dekretów, scholastyk i kanonik krakowski,
wikariusz biskupa krakowskiego Zbigniewa zatwierdza na rzecz
ołtarza Trzech Króli w kościele parafialnym NMP w Krakowie legat
Anny wdowy po mieszczaninie krakowskim Janie Crower,
obejmujący zapis na częściach wsi Leńcze oraz czynsz roczny 12
grzywien zakupiony na młynie w Wysocicach dla tego ołtarza przez
altarystę Jana. Z polecenia Jana de Elgoth notariusz publiczny
Jerzy syn Alberta z Mchinic[?], kleryk diecezji wrocławskiej spisuje
niniejszy dokument i przytacza w nim w całości testament Anny
Crower z daty: Kraków, 1409, 8 XI, dokument nabycia przez nią
części w Leńczach Zarzecznych z daty: Kraków, 1409, 27 VIII oraz
dokument nabycia przez altarystę Jana 12 grzywien czynszu na
młynie w Wysocicach z daty: Kraków, 1412, 18? I
Sąd ziemski brański w sporze o granice między dziedzicami
szlacheckimi i chłopskimi we wsi Radule zatwierdza granice na
korzyść szlachty.
Władysław Warneńczyk król polski i węgierski przenosi miasto
Zwoleń w powiecie radomskim z prawa polskiego na niemieckie i
mieszkańców tego miasta w zakresie sądowym poddaje prawu
niemieckiemu
Dokument dotyczący miasta śydaczowa[?]
Władysław II Warneńczyk transumuje i potwierdza następujący
dokument w języku ruskim, przełoŜony tu n język łaciński:
1423.10.18 [około]. KsiąŜę Fedor Lubartowicz wytycza granicę
między swoim miastem Krupiec a dobrami Froła "de Ostrohy"
Piotr OdrowąŜ ze Sprowy wojewoda i starosta generalny ziem
ruskich potwierdza, Ŝe Anna córka Hinczy, a Ŝona Zygmunta z
Nowosielec, dziedziczka wójtostwa bóbreckiego w ziemi ruskiej,
wpowiecie lwowskim, odsprzedała je Piotrowi Wnuczkowi z Kutni
inczaczj Pietniczan za 500 grzywien
Piotr z Grochowic sędzia ziemski przemyski i Paweł z Zamiechowa
podsędek ziemksi przmyski potwierdzają, Ŝe Annamcórka
Malkowicza z Dobaniowiec sprzedała swoją wieś Zasławie za 160
grzywien Ściborowi z Wiszni
Bracia Jan Rafał, Jan Feliks i Jan Amor dziedzice z Tarnowa
nadają Jaśkowi z śukowic sołectwo w tejŜe wsi, określają
wysokość czynszu od jej mieszkańców i odnawiają prawo
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niemieckie, jakie wieś ta posiadała na mocy dawnego przywileju
Sąd ziemski krakowski stwierdza, Ŝe Spytko z Morawicy i jego
synowiec Jan sprzedali Janowi z Tęczyna wojewodzie
krakowskiemu bagna połoŜone między Morawicą, a Wolą
Morawicką za 40 grzywien i 2 półpostawy sukna angielskiego
Mikołaj z Prawiednik sędzia ziemksi lubelski i Andrzej z Leszczaa
podsędek ziemski lubelski potwierdzają, Ŝe Wacław Dębliński z
Łucki sprzedał swoją część w tej wsi Jakubowi z Łucki za 40
grzywien
Piotr z Wyszmontowa sędzia i Mikołaj z Pęchowa podsędek
ziemscy sandomierscy potwierdzają dział dóbr dokonany między
braćmi: Rafałem kanonikiem krakowskim i łęczyckim, Janem
Feliksem i Janem Amorem dziedzicami z Tarnowa
Bartosz z Góry sędzia ziemski krakowski i Piotr z Cikowic
podsędek ziemski krakowski potwierdzają zeznania Jana z
CzyŜowa kasztelana i starosty krakowskiego, Ŝe otrzymał on od
Jana biskupa lubuskiego w doŜywocie wieś Przemęczany, pod
warunkiem, Ŝe w razie wcześniejszej śmierci biskupa lubuskiego
odstąpi ją niezwłocznie następcy tegoŜ, a w razie wakansu na
biskupstwie - dzierŜawcy dóbr biskupich w Opatowie
[I. N.] Zbigniew Oleśnicki biskup krakowski poświadcza, Ŝe Jakub z
Zaborowa kanonik katedralny krakowski uposaŜył ołtarz w katedrze
krakowskiej pod wezwaniem św. Jakuba Starszego, Szymona i
Judy apostołów, Łukasza i Marka ewangelistów, Zygmunta,
Idziego, Agaty i Apolonii częścią dóbr Sidzina i przytacza dokument
z daty: Kraków, 1445, 16 II, którym sąd ziemski krakowski
poświadcza, Ŝe Piotr Szafraniec dziedzic Pieskowej Skały
sprzedaje część swego dziedzictwa w Sidzinie Jakubowi z
Zaborowa kanonikowi krakowskiemu; sam zaś biskup ołtarz,
uposaŜony w ten sposób przez Jakuba, eryguje i funduje
Piotr z Wyszmontowa sędzia i Mikołaj z Pęchowa podsędek
ziemscy sandomierscy oddalają pretensje Jana Feliksa z
Rzochowa do Jana Amora dziedzica z Tarnowa z powodu podziału
dóbr Tarnów, Rzochów i KrzyŜ oraz potwierdzają poprzedni dział
majątkowy między nimi
Wojciech z Pakości kasztelan śremski ręczy za Janusza z Kołud
podstolego inowrocławskiego na sumę 400 grzywien
Świdrygiełło wielki ksiąŜę litewski nadaje swemu słudze Mytkowi,
krewnemu Nimiry starosty łuckiego, dobra: Lipę w powiecie
przemyskim oraz Budiatycze, Tyszkowicze, Dubrowicę, Lasznę i
Stiahy w powiecie włodzimierskim
Oświadczenie Stanisława Osulika sędziego ziemskiego
sieradzkiego dla Pełki z Kliszowa sędziego ziemskiego
sandomierskiego i grodzkiego krakowskiego w sprawie sądowej o
100 grzywien między Tomkiem dziedzicem z Makuszy, a
Wacławem, dziedzicem z Radoszowic, mającej miejsce przed
sądem sieradzkim
Kazimierz Jagiellończyk król polski zezwala mieszkańcom
Kazimierza pod Krakowem sprzedawać w dni targowe sól zwaną
"czebrowka".
Kazimierz król polski potwierdza uposaŜenie proboszcza przy
kościele św. Trójcy w mieście NiŜankowice fundowanym niedawno
równocześnie z erekcją miasta oraz powiększa to uposaŜenie o 20
beczek soli rocznie z ruskiej Ŝupy zwanej "Soll" [Solec]
Kazimierz Jagiellończyk król polski na prośbę Marcina sołtysa z
Krzczonowa transumuje dokument z daty: śukowice, 1413, 20 II, w
którym Władysław Jagiełło nadaje Bartoszowi z Wiązownicy
sołectwo we wsi Krzczonów.
Sąd ziemski lwowski poświadcza, Ŝe Dymitr i Jaczko synowie
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Miczka z Dzieduszyc odstąpili swemu ojcu i braciom Sienkowi i
Iwaszce (synom Aleksandry czyli Miłochny, córki Iwaszka z Balic)
wieś Siechów w powicie Ŝydaczowskim ziemi lwowskiej (nad rzeką
Krechów).
Mikołaj Podolec z Nowosielec podkomorzy kamieniecki, Piotr ze
Świrczkowic chorąŜy kamieniecki, Jan z Boryskowiec podsędek
kamieniecki oraz Jan Bachowski Niemierza "de Pylavnice", Mikołaj
Śwircz z Biedrzychowiec, Michał z Huminiec, Jakub z Kopyczyniec,
Jachno "de Schandrow", Falisław z Milejowiec, Mikołaj z Huminiec,
Mikołaj "de Cruchlecz" i Stanisław "noczslawsky de Noczslawca"
ziemianie podolscy potwierdzają, Ŝę ławnicy kamienieccy zajęli i
trzymają katolickie wójtostwo w Kamieńcu bezprawnie, bo po
pierwszym wójcie Hanusie Dreczinie trzymał je zatwierdzony na
tym urzędzie przez Władysława III Warneńczyka króla polskiego
syn tego, Hanczel Dreczin, a gdy ten zginął w bitwie z Tatarami
pod Kamieńcem, wójtostwo objął jegos tryj Hanus Dreczin, obecnie
zaś dziedzicznie naleŜy się córce tegoŜ barbarze, Ŝonie
mieszczanina lwowskiego Jakuba Ronusa, która teŜ objęłą cały
spadek po ojcu
Rafał ze Skawiny kanonik i oficjał krakowski przysądza bakałarzowi
Janowi prebendarzowi z Ruszczy prawo do dziesięciny z łanu w
Wadowie, oddala zaś roszczenia plebana z Ruszczy Stanisława
Kazimierz Jagiellończyk król polski na prośbę Piotra dziedzica z
Białaczowa w powiecie opoczyńskim w ziemi sandomierskiej,
ponawia przywilej dla tego miasta, utracony wskutek poŜaru,
ustanawiając tam jarmarki na św. Stanisława w maju (8 maja), na
św. Jana Chrzciciela (24 czerwca) i na świeto Przeniesienia św.
Stanisława w jesieni (27 września) oraz targi w czwartek kaŜdego
tygodnia, a takŜe przenosząc miasto wraz z sąsiednimi wsiami
Ossa i JeŜewo z prawa polskiego na prawo niemieckie
Kazimierz Jagiellończyk potwierdza dokument Bolesława
Wstydliwego z daty: 1271, 15 V, dla klasztoru tynieckiego,
zawierający nadanie prawa miejskiego dla Opatowca nad Wisłą i
przytacza go w całej osnowie
Mikołaj prepozyt, Adam przeor i cały konwent klasztoru NMP
Kanoników Regularnych zakonu św. Augustyna w Mstowie
stwierdzają, Ŝe dnia 4 XI 1456 r. na sądzie gajonym we wsi
klasztornej Morsku w obecności szlachetnych panów: Andrzeja
burgrabiego zamku olsztyńskiego, Wiszka burgrabiego zamku
pileckiego, Jana Słuszki z Mirowa, Alberta Prendowskiego i
wszystkich kmieci z Morska, śerkwic i Skarzyc uczciwi Jan i Klich
nie mogli okazać przywileju na sołectwo w Morsku dzierŜone przez
ich nieŜyjącego ojca, wobec czego prepozyt Mikołaj uniewaŜnił
wszelkie poprzednie przywileje na to sołectwo i nadał je jednemu z
obu braci ,mianowicie Janowi
Anna księŜna cieszyńska potwierdza, Ŝe BłaŜek Laczno z Bytomia
sprzedaje wieś Łazy w księstwie cieszyńskim Mikolaszowi z
Suchej.
Jan z CzyŜowa kasztelan i starosta krakowski rozstrzyga spór
między mieszczanami Ŝydaczowskimi a Krzysztofem "de Sancto
Romulo", Włochem, genueńczykiem, Ŝupnikiem ruskim i celnikiem
lwowskim, uwalniając ich od płacenia cła lwowskiego, którego ten
domagał się od nich
Kazimierz Jagiellończyk król polski, któremu Hińcza z Rogowa
kasztelan sieradzki i podskarbi koronny, mając na względzie dobro
publiczne zapisał zamki: Brzeźnica, Krzepice, Kłobuck i Pajęczno
wraz z naleŜącymi do nich wsiami isumami, zapisanymi na nich
przez róŜnych królów, przyrzeka nie oddawać tych dóbr pod
zastaw ani w doŜywocie lecz dla skutecznej obrony granic
królestwa mianować tam starostów, a gdyby który z nich zaniedbał
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swych obowiązków usunąćgo i oddać zamek odpowiedniejszemu
Piotr z Wyszmontowa sędzia i Mikołaj z Winiar podsędek ziemscy
sandomierscy potwierdzają ugodę, mocą której Marcin Byrowo z
Przybenic zamienił pod pewnymi warunkami swoje dziedzictwo
Charzewice na wsie Mikołajowice i Sierakowice, które naleŜały do
jego synowców Jakuba i Abrahama z Chotowej
Mikołaj z Czechela kanonik gnieźnieński, wikariusz i oficjał Jan
Sprowskiego prymasa wydaje wyrok w sporze między Hermanem
mieszczaninem krakowskim, a Materną wdową po Janie
kasztelanie kolskim, uwalniajac ją od wszelkich roszczeń powoda
Kazimierz Jagiellończyk król polski nadaje Dobiesławowi Kmicie z
Wiśnicza, kasztelanowi wojnickiemu i Janowi Feliksowi
Tarnowskiemu kasztalnowi bieckiemu oraz Mikołajowi z Brzezia
marszałkowi koronnemu i stanisławowi Ligęzie z Przecławia, którzy
poręczyli na 673 zł węgierskie, poŜyczone przez niego na potrzeby
własne i Rzeczypospolitej u Jana Amora Tarnowskiego i płatne na
najbliŜszą Wielkanoc, zabezpieczenie na dobrach królewskich
Kazimierz Jagiellończyk król polski przenosi miasto Stryj ("Stryg") z
prawa polskiego, ruskiego i wszelakiego innego na magdeburskie
Piotr z Wyszmontowa sędzia i Mikołaj z Winiar podsędek ziemscy
sandomierscy potwierdzają podział dóbr dokonany między dwoma
braćmi, dziedzicami z Chotowej, na mocy którego bratu starszemu
Jakubowi przypadły wsie Mikołajowice i Sierakowice w powiecie
tarnowskim, a młodszemu Abrahamowi Chotowa i Głowaczowa w
powiecie pilzneńskim
Sąd ziemski krakowski poświadcza, Ŝe Stanisław Olszowski alias
de Jasienna odstępuje wieś Olszowa Janowi Koczonowskiemu,
który posiada do tej wsi prawo bliŜszości po zmarłym Piotrze
Olszowskim
Stanisław Ligęza sprzedaje szlachetnemu Jakubowi Krawcowi z
Piasków wójtostwo w Przecławiu za 30 grzywien i określa prawa i
obowiązki wójta oraz mieszczan przecławskich
Jan Bohun z Donosów sędzia i Jan z Pielgrzymowic podsędek
ziemscy krakowscy poświadczają, Ŝe Stanisław śydówka z
Racławic za sędziostwa Jana Rokosza z Koszyc zapisał swej Ŝonie
Annie córce nieŜyjącego juŜ Jana z Pleszowa 200 grzywien
posagu i tyleŜ tytułem wiana na połowie swych dóbr dziedzicznych
w Racławicach i gdzie indziej
Kazimierz Jagiellończyk król polski rozstrzyga spór między
mieszczanami Ŝydaczowskimi a Krzysztofem "de Sancto Romulo",
Włochem, genueńczykiem, Ŝupnikiem ruskim i celnikiem lwowskim,
uwalniając ich od płacenia cła lwowskiego, którego ten domagał się
od nich
Sąd ziemski sandomierski stwierdza zapis czynszu odkupnego
przez Jana Amora z Tarnowa kasztelana sądeckiego na rzecz
klasztoru Dominikanów w Krakowie
Jan i Spytek z Melsztyna zabezpieczają prawa i swobody ora
określają ustrój miasteczka BrzeŜka z przyłączonymi wsiami
Pomianów, Okoczyn, Brzezowycz
Teodoryk prepozyt kościoła ryskiego oznajmia, Ŝe róŜnice wynikłe
z niewypłacenia mu przez kapitułę naleŜności pienięŜnych objęto
nową ugodą
Mikołaj PieniąŜek z Witowic starosta i Gotard z Przecieszyna
sędzia oświęcimscy stwierdzają, Ŝe Michał z Głębowic połowę wsi
Głębowice, która mu po śmierci ojca przypadła, sprzedał za 120
grzywien groszy Mikołajowi Myszkowskiemu z Przeciszowa wraz z
prawami do prezenty i do sołectwa
Jan i Spytko dziedzice niepodzielni Melsztyna wydają dosłowny
odpis dokumentu z daty: Kraków, 1355.11.24, w którym Kazimierz
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Wielki król polski przenosi świeŜo na prawie średzkim osadzone
miasto Czchów na prawo magdeburskie i wprowadza porządek
prawa magdeburskiego do miasta Czchowa
Jan i Spytko dziedzice niepodzielni Melsztyna wydają dosłowny
odpis dokumentu z daty: Sącz, 1433.03.20, w którym Władysław II
Jagiełło nadaje miastu Czchów przywilej odbywania rocznego targu
w dniu 1 sierpnia, w święto "okowów św. Piotra"
Piotr podkomorzy ziemi sandomierskiej wyznacza granice między
posiadłościami Stanisława Dziedzica wsi Nyedrwicza i Jana
dziedzica Krzikossy
Jan Bohun z Donosów sędzia ziemski krakowski i Jaqn z
Pielgrzymowic podsędek ziemski krakowski potwierdzają, Ŝe Piotr
Cawalecz z Węgrzec opiekun osieroconych synów swego brata
Stanisława i Stanisław Clampp otrzymali od Jana Tarnowskiego
kasztelana wojnickiego 60 grzywien na poczet długu w wysokości
200 grzywien
Kazimierz Jagiellończyk król polski ponawia i potwierdza przywilej
Kazimierza Wielkiego z daty: Kraków, 1355.11.24, przenoszący
miasto Czchów z prawa średzkiego na prawo magdeburskie (por.
Dok Dep 259)
Kazimierz Jagiellończyk wydaje uniwersał do wojewodów,
kasztelanów, starostów, aby przestrzegali trzymania się przez
kupców dawnej drogi z Węgier do Krakowa - bez omijania
Czchowa
Mikołaj z Prawiednik sędzia ziemski lubelski i Andrzej z Leszcza
podsędek ziemski lubelski potwierdzają, Ŝe Jakub Dębliński
dziedzic z Lucki sprzedał za 20 grzywien pospolitej monety polskiej
2 łany w swojej części tej wsi Piotrowi z Grabianowic
Mikołaj Grzymała sędzia nadworny królewski potwierdza na sejmie
walnym piotrkowskim, Ŝe Jan i jego bracia dziedzice z Sienna,
właściciele wsi Gaj w powiecie lwowskim, którą zmarły juŜ ich
ojciec Jan nabył od Klemensa Strumiły w zamian za wsie
Strawczyn i Prądnik, dokonaliz tymŜe ponownej zamiany
odnośnych dóbr, przy cyzm Klemens Strumiło dodał im swoją wieś
Chełmce w ziemi sandomierskiej wraz prawem patronatu tamŜe, za
co oni zobowiązali się wykupić dwie wsie pozostałe, zastawione
przez niego za 350 tysięcy zł węgierskich, oraz Ŝe wymiana
dokumentów za odnośne dobra ma nastąpić między stronami we
Lwowie, 23 maja tego roku, za obopólną kaucją w wysokosci 50
grzywien
Stanisław Dołęga dziedzic ze Srebrowa sprzedaje Pawłowi synowi
Tomasza ze Swaroczyna wójtowstwo w Srebrowie za 4,5 kopy
groszków
Marcisz, Mikołaj i Stanisław dziedzice wsi Machów sprzedają
Stanisławowi zwanemu Dąmbonos młyn na rzece Trześń
Sąd ziemski krakowski poświadcza, Ŝe Konstancja Ŝona Zawiszy z
Kodrąbia i Anna Ŝona Jana z Wojnarowej, córki zmarłego Pawła z
Biskupic dzielą się odziedziczonymi Biskupicami i zobowiązują się
wypłacać doŜywotnio corocznie 4 grzywny swej siostrze ElŜbiecie,
mniszce ze Starego Sącza
Piotr z Wyszmontowa sędzia i Mikołaj z Winiar podsędek ziemscy
sandomierscy potwierdzają, Ŝe Abraham dziedzic z Chotowej
skwitował Jana, Abrahama i Katarzynę, sieroty po bracie swoim
Jakubie dziedzicu z Mikołajowic z sumy 100 grzywien zapisanej mu
przez ich ojca tytułem dopłaty do działu majątkowego
Piotr z Wyszmontowa sędzia i Mikołaj z Winiar podsędek ziemscy
sandomierscy potwierdzają ugodę między Abrahamem dziedzicem
z Chotowej, stryjem Jana, Abrahama i Katarzyny dziedziców z
Mikołajowic, a Stanisławem i Janem dziedzicami z Ujazdu, wujami
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tychŜe, mocą której Abraham z Chotowej jako stryj owych sierot
ma zachować dzierŜawę ich dziedzictw tj. połowy Mikołajowic i
polowy wsi Sierakowice
Kazimierz Jagiellończyk król polski poleca papieŜowi [Pawłowi II]
Piotra Gołąbka z Zamiechowa kanonika lwowskiego, swego
pisarza i kapelana do nominacji na biskupa kamienieckiego
Stanisław z Młodziejowic poŜycza 330 grzywien i 300 florenów
węgierskich od klasztoru BoŜego Ciała w mieście Kazimierzu i
zapisuje tę sumę na swej połowie wsi Bilczyce (powiat wielicki)
Stanisław i Jan z Brzezia, inaczej z Lanckorony, Łukasz i Zbigniew
z Wodzisławia oraz Leonard i Henryk Rusoccy patronowie i
kolatorowie kościoła parafialnego w Oświęcimiu, zapobiegając
zgorszeniu z powodu kłótni dwóch plebanów rządzących dotąd
dwoma częściami wymienionego kościoła, ustanawiają w ich
miejsce 1 prepozyta, 4 mansjonarzy, wikarego i rektora szkoły oraz
określają ich obowiązki i uposaŜenie
Kazimierz Jagiellończyk król polski pozwala mieszczanom
pilzneńskim aresztować omijających most na Wisłoce, drogą przez
Pilzno lub nie płacących cła
Marcin z Morawska sędzia ziemski przemyski i Mikołaj Hleb z
Sennowa podsędek ziemski przemyski potwierdzają, Ŝe wedle
wpisu w tamtejszych aktach ziemskich pod datą: 1466.01.10
Mikołaj Winiczek zeznał wobec Waszki z Rybowa sędziego i
Mikołaja Gołąbka z Nadkowic podsędziego, Ŝe zastawił swe dobra
Dobaniowice i Zastawie u Piotra z Branic sędziego ziemskiego
lwowskiego za sumę 60 grzywien i 60 zł węgierskich
Sąd ziemski krakowski poświadcza, Ŝe Katarzyna Ŝona Jana
Bartosza z Wierzchosławic zaspokojona w swych pretensjach,
rezygnuje ze wszystkich zapisów, które ma na dobrach kanclerza
Jakuba z Dębna i jego nieŜyjącego brata Piotra, a swego
pierwszego męŜa
Otton z Plechowa sędzia i Jan z Biechowa podsędek ziemscy
sandomierscy potwierdzają, Ŝe Jan syn nieboszczyka JeŜa,
dziedzic ze Zgłobic, sprzedał Abrahamowi dziedzicowi z Chotowej
za 100 grzywien swoją część dziedzictwa w Sierakowicach
Otton z Plechowa sędzia i Jan z Biechowa podsędek ziemscy
sandomierscy wydają na podstawie akt ziemskich pilzneńskich
wypis dokumentu uznanego przez jego wystawców, z daty: Pilzno,
1468, 4 VII, w którym Piotr z Wyszmontowa sędzia i Mikołaj z
Winiar podsędek ziemscy sandomierscy potwierdzają, Ŝe Abraham
dziedzic z Chotowej jako opiekun Jana, Abrahama i Katarzyny,
sierot po jego bracie Jakubie, dziedzicu z Mikołajowic, zawarł
ugodę z ElŜbietą wdową po tymŜe bracie w sprawie podziału
dziedzictwa po zmarłym
Sąd ziemski halicki stwierdza na podstawie wpisu do ksiąg
ziemskich, Ŝe Paweł Skotnicki sprzedał Mochackiemu źreb w
Sarnkach
Mikołaj Strasz z Białaczowa sędzia ziemski krakowski i Marcin z
Kowar podsędek ziemski krakowski potwierdzają, Ŝe Andrzej, Zofia
Ŝona stanisława Szydłowieckiego kasztelana Ŝarnowieckiego, Jan i
Piotr, bracia i siostra z Goździkowa zawarli swego czasu przed
Janem Bohunem z Donosów podówczas sędzią ziemskim
krakowskim i Janem z Pielgrzymowic ówczesnym podsędkiem
ziemskim krakowskim, ugodę zobowiązując się trzymać na zmianę
u siebie przez ustalony czas swego wuja Stanisława
Pleszowskiego i ciotkę Annę Kościuszkową oraz wspólnie łoŜyć
pewne sumy i pewne ilośąci ziemiopłodów na ich utrzymanie
Stanisław i Jan z Brzezia, dzierŜawcy Dobczyc potwierdzają statut
cechu szewskiego.
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Kazimierz Jagiellończyk król polski na prośbę Spytka z Melsztyna
nadaje jego miastu Brzesku jarmark doroczny na dzień Narodzenia
NMP 8 września i targi na środy kaŜdego tygodnia
Piotr Świdwa z Szamotuł kasztelan poznański i starosta generalny
wielkopolski potwierdza, Ŝe Mikołaj Gruszczyński chorąŜy kaliski i
starosta odolanowski sprzedał całą swoją wieś Szkaradowo w
powiecie kościańskim w Wielkopolsce za 1800 grzywien półgroszy
polskich Piotrowi Miłosławskiemu
Jakub Ciepielowski pan na Lutczy poświadcza, Ŝe za jego zgodą
szlachetny Andrzej "Clączyensky" kupił od jego bratanków
sołectwo we wsi Lutcza w pobliŜu miasta StrzyŜów, określa prawa i
obowiązki nabywcy uniewaŜniając równocześnie swe poprzednie
przywileje
Kazimierz Jagiellończyk król polski zastrzega się, Ŝe udzielony
przez miasto Kraków jednorazowy pobór 2 groszy na obronę
Podola i Mołdawii Przed Turkami nie wejdzie w stały zwyczaj.
Sąd ziemski sandomierski poświadcza, Ŝe Piotr Jedleński
zabezpiecza swojej Ŝonie Barbarze posag i oprawę na wsi
Jedlanka.
Sąd ziemski krakowski poświadcza układ między Jadwigą Ŝoną
szlachetnego Pierzchały z Bielska, córką nieŜyjącego Wiernka z
Bielska, a Klemensem "de Thursko" alias ze Złotej o prawa
bliŜszości do wsi Złota
Jan Rzeszowski biskup krakowski na prośbę Spytka z Melsztyna
transumuje przywilej nadający odpusty dla kaplicy św. Jana
Ewangelisty na zamku w Melsztynie wystawiony przez 2
arcybiskupów i 13 biskupów (Awinion, 1363.01.31), a potwierdzony
przez Bodzantę biskupa krakowskiego (Uszew, 1401.02.27[?]) i
Zbigniewa Oleśnickiego biskupa krakowskiego (Melsztyn,
1427.05.15). Na marginesie i zakładce dokumentu późniejsze
zatwierdzenia: Pawła biskupa laodycejskiego, sufragana
krakowskiego (Melsztyn, 1491.10.19), Fryderyka Jagiellończyka
("electus confirmatus ecclesie Cracoviensis" - 1492.10.13),
Bernarda Wilczka arcybiskupa lwowskiego (Melsztyn, 1508.02.14);
Jana Konarskiego biskupa krakowskiego (Melsztyn, 1513.06.25)
Sąd podkomorski ziemi krakowskiej wyznacza granice między
wsiami Ujazd i Opatkowice naleŜącymi do opactwa tynieckiego, a
wsiami Grodziska, "Grusky" i Zawada naleŜącymi do Spytka z
Melsztyna
Sąd ziemski krakowski poświadcza, Ŝe Jadwiga córka Wernera z
Bielska, a Ŝona Marcina Pierzchały z Bielska sprzedaje Jakubowi z
Dębna kasztelanowi i staroście krakowskiemu wieś Złota w
powiecie czchowskim (co do której istnieje układ o prawo bliŜszości
między nią a Klemensem z Turska - por. AL. 37)
Dobiesław z Chlewisk sędzia ziemski sandomierski i Mikołaj z
ZboŜenny podsędek ziemski sandomierski potwierdzają, Ŝe
Stanisław Włodkowicz dziedzic z Kniehynicz czyli Jaryczowa
sprzedał połowę wsi Wierzchosławice, Gosławice, Ostrów i
Komorów w ziemi sandomierskiej, powiecie pilzneńskim,
odziedziczoną po Bartoszu dziedzicu z Ogrodzieńca, swoim stryju,
Janowi Amorowi Tarnowskiemu wojewodzie krakowskiemu za 500
grzywien monety pospolitej polskiej
Dobiesław z Chlewisk sędzia ziemski sandomierski i Mikołaj z
ZboŜenny podsędek ziemski sandomierski potwierdzają, Ŝe Anna
dziedziczka z Kniehynicz, Ŝona Jakuba z Felsztyna sprzedała
połowę swoich wsi: Wierzchosławcie, Gosławice, Ostrów i
Komorów w powiecie pilzneńskim ziemi sandomierskiej,
odziedziczonych po Bartoszu z Ogrodzieńca, wraz z prawem
patronatu w Wierzchosławicach, Gosławicach Janowi Amorowi
Tarnowskiemu wojewodzie krakowskiemu za 500 grzywien
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pospolitej monety polskiej
Waśko, Niemiec i Ihnat Ceceniewscy sprzedają swoje dobra
dziedziczne Ceceniowce i Bajmakowce nad rzeką Słuczą kniaziowi
Aleksandrowi Sanguszkowiczowi za 30 kóp szerokich groszy
Sąd ziemski krakowski poświadcza, Ŝe Stanisław zwany
Proszowski z Proszowic sprzedaje Jakubowi z Dębna
(Dębińskiemu) kasztelanowi i staroście krakowskiemu wsie
Dziekanów, Damianice alias Styrkowiec za 500 grzywien polskich
Sąd ziemski krakowski poświadcza, Ŝe Mikołaj Śreniawa z Siedlisk
sprzedaje Stanisławowi zwanemu Proszowski z Proszowic wsie
Dziekanów i Damianice alias Styrkowiec za 400 grzywien polskich
Maciej z Bnina wojewoda poznański i starosta generalny
wielkopolski transumuje i potwierdza następujący dokument
papierowy w języku łacińskim: Kościan, 1482.09.23. Andrzej
Wilkowski burgrabia kościański i Mikołaj KrzyŜanowski sędziowie
wojewody poznańskiego donoszą temu, Ŝe wobec niestawienia się
Piotra i Stanisława, synów Mikołaja Frycza Jutrowskiego, powodów
w toczącym się przed sądem starościńskim sporze z Piotrem
Nowomiejskim ze Szkaradowa, pozwanym o to, Ŝe podwaŜał
uzyskaną jeszcze przez ich ojca "superlucracio alias przedobycze"
w tejŜe wsi, uznali oni powanego wolnym od owego zarzutu,
powodom zaś nakazli zachować na zawsze milczenie w tej sprawie
Sąd ziemski krakowski poświadcza, Ŝe Jan Woynarowski i jego
Ŝona Anna córka nieŜyjącego Pawła z Biskupic sprzedaje
Jakubowi z Dębna (Dębińskiemu) kasztelanowi i staroście
krakowskiemu połowę wsi Biskupice
Sąd ziemski krakowski poświadcza, Ŝe bracia Mikołaj i Przedbor
dziedzice z Kodrąbia i ich matka Cochna wdowa po Zawiszy z
Kodrąbia sprzedaje Jakubowi z Dębna (Dębińskiemu) kasztelanowi
i staroście krakowskiemu połowę wsi Biskupice
Sąd ziemski krakowski na prośbę Spytka z Melsztyna przytacza w
całości dokument sądu podkomorskiego ziemi krakowskiej ("in
campo ibidem", 1480, 9 X) wyznaczający granice między wsiami
Ujazd i Opatkowice naleŜącymi do opactwa tynieckiego, a wsiami
Grodzisko, Gruszki i Zawada naleŜącymi do Spytka z Melsztyna
Cech sukienników w Bieczu zawiadamia kardynała Fryderyka
biskupa krakowskiego o fundacji ołtarza BoŜego Ciała w kościele
parafialnym w Bieczu i uposaŜają go dochodem 10 grzywien
rocznie
Kazimierz Jagiellończyk król polski potwierdza wcześniejsze
przywileje dla miasta Wiszni i dodaje jej mieszkańcom nowe prawa
Waśko, Niemiec i Ihnat Ceceniewscy sprzedają swoje dziedzictwo
Nowosielce nad rzeką Wilią kniaziowi Aleksandrowi
Sanguszkowiczowi za 60 kóp szerokich groszy
Mikołajz Siemuszowa sędzia ziemski sanocki i Mikołaj z Zarszyna
podsędek ziemski sanocki potwierdzają, Ŝe Barbara z Dubiecka,
Ŝona Drszniaka pokwitowała braci Piotra, Stanisława i Andrzeja z
Sobienia za opiekę, którą po śmierci Dobiesława Kmity z Wiśnicza,
jej dziadka, sprawowali oni nad nią oraz nad jej majątkiem,
odziedziczonym po tym dziadku i po swoim ojcu Stanisławie
Potwierdzenie zapisu na rzecz kościoła w Opatowcu wystawione
przez Jana śelichowskiego
Piotr Firlej z Dąbrowicy sędzia ziemski lubelski i Piotr z Opoki
podsędek ziemski lubelski transumują i potwierdzają następujący
dokument w języku łacińskim [wystawiony przez nie wymienionego
sędziego ziemskiego lubelskiego i] Ŝyjącego jeszcze Andrzeja z
Leszcz ówczesnego podsędka ziemskiego lubelskiego, wpisany do
tamtejszych ksiąg grodzkich: Lublin, 1475.10.23. Piotr Debliński
dziedzic z Łucki zeznaje, Ŝe otrzymał 20 grzywien monety
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pospolitej tytułem posagu po swej Ŝonie Katarzynie, córce
Abrahama z Sopik i zapisał je na połowie swego majątku,
obecnego i przyszłego
Kazimierz Jagiellończyk król polski potwierdza i odnawia miastu
Krościenko nad Dunajcem prawo niemieckie, wyjmuje je spod
prawa polskiego i jurysdykcji urzędników ziemskich, a poddaje
sądownictwu miejscowego wójta. Wójta poddaje sądowi
królewskiemu i przyznaje mu władzę sprawowania sądów w
mieście według przepisów prawa niemieckiego.
Kazimierz Jagiellończyk król polski daje Wojniczowi wolność od
wszelkich cięŜarów na lat 10 z powodu pogorzeli
Jan z Baruchowa dr dekretów, rektor Uniwersytetu Krakowskiego i
Stanisław z Brzezin prof. teologii, sędziowie kościelni w sporze
pomiędzy Łukaszem proboszczem czchowskim, a rajcami
miejskimi czchowskim o pewne sumy kościoła parafialnego i
szpitala tamŜe, wydane niewłaściwie przez proboszcza, utrzymują
w mocy poprzedni wyrok w sprawie Stanisława ze Świradza
oficjała generalnego krakowskiego, proboszcza kieleckiego i
kanonika krakowskiego, skłaniający obie strony do wzajemnych
ustępstw
Cechy sukiennicze Biecza, Krosna, Nowego Sącza, Tarnowa,
Pilzna, Jasła, StrzyŜowa, Rapczyc, Wielopola, Cieszkowic i
Czchowa podejmują uchwały dla ochrony własnych interesów
Sąd ziemski krakowski poświadcza, Ŝe Jakub z Dębna (Dębiński)
kasztelan i starosta krakowski sprzedaje z prawem odkupu (na
wyderkaf) swej Ŝonie Agnieszce z Bnina wsie Złota i Biskupice
Jakub z Dęban starosta i Mikołaj z Poręby sędzia ziemi
oświęcimskiej stwierdzają zawarcie umowy między Janem
Myszkowskim i Janem Kropem w sprawie doprowadzenia wody z
Bestwiny do Jawiszowic przez grunt i staw w Dankowicach
naleŜące do Kropa
Kazimierz Jagiellończyk król polski określa prawa i obowiązki
kuźnika AmbroŜego Brosszyny ze wsi Wroczowska w dobrach
lubaczowskich w ziemi bełskiej
Sąd ziemski krakowski poświadcza, Ŝe Jakub z Dębna (Dębiński)
kasztelan i starosta krakowski zapisuje i darowuje Jakubowi
Szczekockiemu (później uŜywającemu nazwiska Dębiński), synowi
Jana ze Szczekocin zamek Dębno z wsiami: Dębno, Dębieńska
Wola, Sufczyn, Sufczyńska Wola, Perła, Biadoliny, Dziekanów,
Styrkowiec, Złota, Biskupice
Sąd ziemski sandomierski stwierdza, Ŝe Mateusz Czartkowski
dziedzic wsi Jakimowice odstąpił Janowi dziedzicowi wsi Niedźwice
pole zwane Kopaniny Postronna
Kazimierz Jagiellończyk król polski na prośbę Jakuba z Dębna
kasztelana i starosty krakowskiego potwierdza i transumuje
dokument z daty: 1488.01.28, którym sąd ziemski krakowski
poświadcza, Ŝe tenŜe Jakub z Dębna zapisuje i darowuje Jakubowi
ze Szczekocin, swemu krewnemu, zamek Dębno ze wsiami:
Dębno, Dębińska Wola, Sufczyn, Sufczyńska Wola, Perła,
Biadoliny, Dziekanów i Styrkowiec, Złota i Biskupice
Kazimierz Jagiellończyk król polski daje miastu Czchów przywilej
na odbywanie drugiego rocznego targu w dniu 21 października (w
dzień "11000 dziewic")
Paweł dziedzic Oleska i Złoczowa, podkomorzy lwowski nadaje
szlachetnemu Janowi Bobowskiemu wójtostwo w mieście
Złoczowie wraz ze wsią Brzozów celem osadzenia tam kmieci na
prawie magdeburskim, jednocześnie przenosząc miasto Złoczów z
prawa polskiego i ruskiego na magdeburskie.
Kazimierz Jagiellończyk król polski oddala pretensje Katarzyny
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"Gaschowicz" z Garlicy, które ta rościła sobie do miasta Krakowa z
powodu długu zaciągniętego przez miasto u jej ojca Jerzego
Homana.
Albrecht Starszy z Sternbergu i Łukowa zeznaje, Ŝe braciom
Janowi Amorowi Tarnowskiemu staroście krakowskiemu i Janowi
Feliksowi Tarnowsiemu chorąŜemu krakowskiemu winien jest 1000
zł węgierskich za kupione od nich wsie śybotycz i Wraźne
Marcin z Bogori podstoli sandomierski i sędzia ziemski
sandomierski i Mikołaj Sworski z Bedlna podsędek ziemski
sandomierski potwirrdzają, Ŝe Andrzej dziedzic ze Zborowa
zabezpieczył 800 zł węgierskich posagu swej Ŝony ElŜbiety na
połowie swoich dóbr, obecnych i przyszłych
Innocenty VIII papieŜ nakazuje opatowi z Łysej Góry rozpatrzyć
skargę kleryka Stanisława syna Mikołaja z Wojnicza przeciw
egzekutorom testamentu Stanisława i Jana z Wojnicza
Przywilej Jana Olbrachta króla polskiego dla Sądowej Wiszni[?]
Jan Olbracht król polski zapewnia, Ŝe danina w wysokosci 1/4
pdatków zwykłych z poszczególnych ziem, a w szczególnośic z
ziemi i powiatu sandomeirskiego, uchwalona na sejmie, jest
dobrowolna oraz jako taka nie będzie w przyszłości ponawiana
Pisarz miejski w Lewinie poświadcza, Ŝe Hanus "Schweynchen"
[Świnka] dziedzic Lewina Brzeskiego w obecności przeora
dominikanów Stefana Hilger nadaje klasztorowi Dominikanów w
Lewinie róŜne dochody i poŜytki.
Jan Amor z Tarnowa kasztelan krakowski inkorporuje kościół
parafialny w Wierzchosławicach pod wezwaniem św. Wojciecha do
ołtarza św. Barbary w kolegiacie tarnowskiej
Mikołaj Strasz z Białaczowa sędzia i Jan z Modlnicy podsędek
ziemscy krakowscy potwierdzają, Ŝe Hieronim dziedzic z Poręby i
Trzemeszny sprzedał Pawłowi Czarnemu mieszczaninowi
krakowskiemu za 400 zł węgierskich swoje części dziedziczne w
owych dwu wioskach
Mikołaj Strasz z Białaczowa sędzia i Jan z Modlnicy podsędek
ziemscy krakowscy potwierdzają, Ŝe Hieronim dziedzic z
Trzemeśny i Poręby skwitował Pawła Sworcza (Schwarza,
Czarnego) mieszczanina krakowskiego z wypłaty 400 zł
węgierskich za sprzedaŜ mu wymienionych wsi
Piotr Firlej z Dąbrowicy sędzia ziemski lubelski i Piotr Pszonka z
Babina podsędek ziemski lubelski potwierdzają, Ŝe Mikołaj z
Ostrowa wojewoda i starosta lubelski dziedzic ze Szczekarkowa i
Pałecznicy zabezpieczył na swoich dobrach Janowi synowi Rafała
dziedzicowi z OŜarowa 150 grzywien pospolitej monety polskiej
Mikołaj z Zarszyna sędzia ziemski sanocki i Klemens z Pakoszówki
podsędek ziemski sanocki potwierdzają, Ŝe bracia Mikołaj i Piotr
Rzeszowscy niepodzielni dziedzice z Dynowa, zamienili to miasto
wraz z przynaleŜnymi doń 18 wsiami w ziemi sanockiej z Janem
Amorem Tarnowskim kasztelanem krakowskim na część wsi
Czechy w powiecie proszowskim za dopłatą 15000 zł węgierskich
Mikołaj z Zarszyna sędzia ziemski sanocki i Klemens z Pakoszówki
podsędek ziemski sanocki potwierdzają, Ŝe bracia Mikołaj i Piotr
Rzeszowscy niepodzielni dziedzice z Dynowa, zamienili to miasto
wraz z przynaleŜnymi doń 18 wsiami w ziemi sanockiej z Janem
Amorem Tarnowskim kasztelanem krakowskim na część wsi
Czechy w powiecie proszowskim za dopłatą 15000 zł węgierskich
Mikołaj z Zarszyna sędzia ziemski sanocki i Klemens z Pakoszówki
podsędek ziemski sanocki potwierdzają, Ŝe Jan Amor Tarnowski
kasztelan krakowski darował swojemu synowi Janowi Amorowi
Tarnowskiemu młodszemu miasto Dynów wraz z 18 przynaleŜnymi
do niego przedmieściami i wsiami oraz miasto Jacymierz z 5
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przynaleŜnym do niego przedmieściami i wsiami w ziemi sanockiej
Mikołaj z Zarszyna sędzia ziemski sanocki i Klemens z Pakoszówki
podsędek ziemski sanocki potwierdzają, Ŝe Jan Amor Tarnowski
kasztelan krakowski darował swojemu synowi Janowi Amorowi
Tarnowskiemu młodszemu miasto Dynów wraz z 18 przynaleŜnymi
do niego przedmieściami i wsiami oraz miasto Jacymierz z 5
przynaleŜnym do niego przedmieściami i wsiami w ziemi sanockiej
Jakub z Cieszaczyna sędzia ziemski przemyski i Rafał z Próchnika
podsędek ziemski przemyski transumują i potwierdzają
następujący dokument w języku łacińskim: Przemyśl, 1495.02.03.
Jan z Rybotycz sędzia ziemski przmyski i Jakub z Cieszaczyna
podsędek ziemski przemski potwierdzają, Ŝe Jan Amor Tarnowski
kasztelan krakowski zamienił połowę swej wsi Bzianka w ziemi
sanockiej z Jakubem Kamienieckim alias Swyrcz i jego Ŝoną Martą
za ich wsie Mieszyniec, Boratycze i Struniowice w ziemi
przemyskiej oraz pewne grunta w innych wsiach, zobowiązując się
przy tym wykupić za 2000 grzywien część tych dóbr, zastawioną
przez dotychczasowych dziedziców
Jan Olbracht król polski pozwala Janowi Amorowi z Tarnowa
kasztelanowi krakowskiemu zapisać z dochodów tamtejszych jatek
solnych 100 grzywien rocznie na utrzymanie ołtarza, który on
postanowił tam ufundować
Mikołaj Strasz z Białaczowa sędzia ziemski krakowski i Jan z
Wielkiej Modlnicy podsędek ziemski krakowski potwierdzają, Ŝe
Jan Łabędź dziedzic z Pleszowa i Stręgoborzyc sprzedał swoje
dziedziczne części w Pleszowie Piotrowi Szydłowieckiemu
burgrabiemu zaku krakowskiego za 2400 florenów węgierskich
Jan Olbracht król polski potwierdza ogólnie prawa i przywileje
Wojnicza
Aleksander VI papieŜ zatwierdza pewną ugodę o nieruchomości
zawartą między kardynałem Fryderykiem jako biskupem
krakowskim i Mikołajem Plechowskim
Paweł z Zalesia prepozyt kolegiaty tarnowskiej wydaje
rozporządzenie dotyczące zmiany obowiązków kustosza kolegiaty
Marcin magister i prepozyt oraz całe zgromadzenie braci
szpitalników domu i szpitala św. Ducha w Krakowie potwierdzają,
Ŝe Barbara Ŝona Jana Amora Tarnowskiego kasztelana
krakowskiego, zbudowawszy w ich kościele św. KrzyŜa, gdzie
spoczywa jej brat Jan, ołtarz pod wezwaniem św. Mikołaja oraz św.
Doktorów Hieronima, Augustyna, AmbroŜego i Grzegorza oraz go
wyposaŜywszy, teraz, pragnąc, by przy ołtarzu tym odprawiano
coroczne msze za zmarłych z jej rodziny, darowała ich klasztorowi
200 czerwonych zł na coroczną wypłatę po 3 grzywny na rzecz
klasztoru w Szczyrzycu i na wykup pewnych gruntów we wsi
Krowodrzy oraz zobowiązują się odprawiać przy wspom,nianym
ołtarzu w określonych dniach msze św.
Statut cechu sukienniczego w Pilźnie (fragment)

Aleksander król polski na prośbę Ursuła Wołoszyna szlachcica
potwierdza nadane mu wcześniej prawo do dziedzicznego
posiadania wsi Sławiatycze w powiecie brzeskim wraz ze
znajdującymi się tam ludźmi, polami, lasami i sianokosami
Piotr Ligęza z Bobrku nadaje przywilejem mieszczanom w
Chrzanowie szereg praw, a takŜe określa ich obowiązki
Aleksander Jagiellończyk wielki ksiąŜę litewski zatwierdza kniahinię
Annę Michajłową Sanguszkowiczową w posiadaniu rodzinnych
dóbr Dereczyn po jej bracie Jacku Kopaczewiczu
Jan Olbracht król polski transumuje i potwierdza dokument
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pergaminowy w języku łacińskim z daty: Lwów, 1470.08.21, w
którym Kazimierz Jagiellończyk król polski ustanawia w mieście
Wisznia cło w wysokości 3 denarów od wozu ładownego i 1 denara
od wozu zwykłego, przeznaczając dochód z niego na naprawę
tamtejszych dróg i mostów
Piotr kardynał i legat papieski do oficjała krakowskiego w sprawie
sporu o prezentę ołtarza Dziesięciu Tysięcy Rycerzy Męczenników
w Wojniczu
Jan z Gosławic jako sędzia komisarski wyznaczony przez
kardynała Fryderyka biskupa krakowskiego rozstrzyga spór o
prezentę prebendy ołtarza Dziesięciu Tysięcy Rycerzy
Męczenników w Wojniczu między kustoszem kolegiaty tarnowskiej
a Wojniczem i cechem rzeźników tamŜe
Marcin Skotnicki z Bogorii sędzia ziemski sandomierski i Mikołaj
Sworski podsędek ziemski sandomierski potwierdzają, Ŝe Barbara
z Szydłowca, córka nieboszczyka Stanisława kasztelana
radomskiego, dziedzica z Szydłowca, a Ŝona Jana Spinka
dziedzica z Sulborowic, otrzymała od swych braci Krzysztofa,
Piotra, Pawła, Mikołaja i Marcina, dziedziców z Szydłowca, cały
naleŜny jej spadek po rodzicach
Piotr kardynał tytułu św. Cyriaka w Termach i legat papieski na
Królestwo Węgier i Polski oraz na Prusy, Ruś, Inflanty, Litwę,
Wołoszczyznę poleca wikariuszowi generalnemu biskupa
krakowskiego i oficjałowi krakowskiemu, aby obłoŜyli interdyktem
Pawła Wsworcza Ŝupnika salin wielickich i bocheńskich i jego
spadkobierców oraz wsi, miasta, grody, kościoły i wszelakie
miejsca, w których zdarzyłoby się im przebywać, za to, Ŝe ów
Paweł nie chce płacić czynszu rocznego z Ŝup wielickich i
bocheńskich, nadanego przez biskupa krakowskiego Tomasza
Strzempińskiego dwóm zwyczajnym profesorom uniwersytetu
krakowskiego
Jakub Sieklicki kasztelan i starosta biecki zakazuje tym, którzy nie
naleŜą do cechu sukienników pilzneńskich sprzedaŜy na targach
tygodniowych w Pilźnie sukna tańszego niŜ po 3 grosze
Jan z Baruchowa wikariusz generalny krakowski transumuje i
potwierdza następujące 5 dokumentów w języku łacińskim,
sporządzonych przed Janem z Gosławia kanonikiem i ówczesnym
wikariuszem generalnym krakowskim: 1) 1500.11.28. Jan
Frathcop mieszczanin krakowski kwituje Barbarę z RoŜnowa,
wdowę po Janie Amorze Tarnowskim kasztelanie krakowski z 135
florenów zapisanych mu w testamencie jej męŜa; 2) 1500.12.14.
Stanisław Szreniawa, Serafin Zawisza i 18 innych osób kwituje teŜ
z róŜnych sum z tytułu zapisów w testamencie tegoŜ i róŜnych
naleŜności; 3) 1501.01.09. Paweł Pasek kupiec krakowski kwituje
tąŜ z 42 czerwonych złotych (florenów) z tytułu naleŜności za
korzenie i pr5zyprawy dostarczone jej zmarłemu męŜowi;
4)1501.02.18. Mikołaj woźnica zmarłego kwituje tąŜ z 2 florenów
zapisanych mu przez jej nieboszczyka męŜa; 5) 1501.02.18. Jan
Tarnowski kasztelan biecki kwituje tąŜ z odbioru pewnych rzeczy z
tytułu długów zmarłego
Klasztor tyniecki nadaje Maciejowi Bartule karczmę we wsi
Kaszowie i określa świadczenia z niej
Sąd ziemski sandomierski poświadcza, Ŝe Zofia wdowa po
Świętosławie mieszczaninie z Opatowa darowała Janowi
dziedzicowi wsi Gromadzice i Warszów swe dobra ojczyste i
macierzyste we wsi Okręgłów
Aleksander Jagiellończyk król polski zatwierdza dokonany przed
Piotrem Pszonką sędzią i Stanisławem Chobrzeńskim z Łazisk
podsędkiem, ziemskimi lubelskimi w 1502 r. przez Stanisława
Kuropatwę z Łańcuchowa kasztelana chełmskiego zapis
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wszystkich swoich dóbr zarówno ruchomych jak i nieruchomych,
dziedzicznych, jak i dzierŜawionych królewszczyzn, tytułem oprawy
posagu i wiana swej Ŝonie Barbarze.
Piotr Pszonka z Babina sędzia ziemski lubelski i Stanisław
Chobrzeński z Łazisk podsędek ziemski lubelski potwierdzają, Ŝe
Stanisław OŜarowski, dziedzic z OŜarowa i Snopkowa, opiekun
swojej bratanicy Doroty, otrzymał od Mikołaja Firleja z Dąbrowicy
chorąŜego krakowskiego i starosty lubelskiego 140 grzywien,
zapisanych zmarłemu ojcu Doroty, Janowi, przez Mikołaja z
Ostrowa wojewodę sandomierskiego i starostę lubelskiego na
dobrach królewskich Szczekarków i Pałecznica
Mikołaj Firlej z Dąbrowicy chorąŜy krakowski i starosta lubelski
poświadcza, Ŝe król polski Aleksander zatwierdził wszystkie
korzyści przypadające z zastawu 200 złp. na dobrach
dziedzicznych Popkowicze, naleŜących do Jakuba Morawca na
rzecz Anny Ŝony Gabriela z Tęczyna, dziedzica Woli Witowskiej.
Mikołaj Pilecki starosta krasnostawski zawiadamia Andrzeja RóŜę
arcybiskupa lwowskiego, biskupa przemyskiego lub jego zastępcę,
Ŝe prebenddę przy kościele parafialnym św. Stanisława w swojej
wsi Kosina w diecezji przemyskiej, opróŜnioną wskutek rezygnacji
Jakuba, nadał Marcinowi z Łańcuta
Mikołaj Strasz z Białaczowa sędzia i Jan [Grodowski] z Grodowic
podsędek ziemscy krakowscy potwierdzają, Ŝe Hieronim
Kobyleński z Kobylan kasztelan rospierski przekazuje Stanisławowi
Cikowskiemu dzierŜone przez siebie [tytułem opieki] 11 łanów w
Dukli, naleŜące do Ewy Ŝony Cikowskiego, pod wadium 1000
florenów
Aleksander król polski na prośbę wielebnego Mikołaja Czepel z
Poznania prepozyta wrocławskiego, archidiakona zawichojskiego w
kościele krakowskim, posesora wsi Sidzina, swego sekretarza,
transumuje i potwierdza następujący dokument w języku łacińskim:
śarnowiec, 1421, 21 IV. Władysław król polski na prośbę
Gniewosza z Dalowic i jego Ŝony ElŜbiety przenosi ich wsie
Płaszów, Sidzina i Suchodół w powiecie krakowskim z prawa
polskiego na średzkie
Aleksander Jagiellończyk król polski potwierdza akt podziału
spadku po Spytku z Melsztyna kasztelanie zawichojskim pomiędzy
jego synów Jana i Wincentego, przeprowadzonego przez Mikołaja
z Kamieńca kasztelana sandomierskiego i starostę krakowskiego.
Aktu tego król nie przytacza, ani nie podaje bliŜszych szczegółów o
nim
Mikołaj Strasz z Białaczowa sędzia i Jan [Grodowski] z Grodowic
podsędek ziemscy krakowscy stwierdzają, Ŝe Stanisław Cikowski z
Mikluszowic zakłada protestację przeciwko Hieronimowi z Kobylan
kasztelanowi rospierskiemu odrzucając zeznanie jego Ŝony
Katarzyny w sprawie posiadania praw do łanów w Dukli tytułem
oprawy, złoŜone przed sądem nadwornym i występuje o wadium
1000 florenów
Aleksander Jagiellończyk król polski potwierdza dokument
pergaminowy z pieczęcią i tytułem jego ojca, Kazimierza
Jagiellończyka króla polskiego, którym ten zakazał pociągać
szlachtę z powiatu stryjskiego przed sąd ziemski i grodzki w
odległym Przemyślu oraz nakazuje sądzić wszystkich
mieszkańców tego powiatu na miejscu
Piotr Kmita z Wiśnicza wojewoda krakowski, Jakub Szydłowiecki
podskarbi koronny i Mikołaj z Brzezia dzierŜawca lanckoroński
proszą duchowieństwo, które zbierze się na najbliŜszym synodzie
generalnym prowincjalnym, aby z nałoŜonego nań podatku
wypłaciło 1000 florenów węgierskich Mikołajowi z Kurozwęk
wojewodzie lubelskiemu, który poŜyczył tą sumę na pilne potrzeby
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Rzeczypospolitej
Stanisław Pilecki z Pilczy starosta gródecki, dziedzic Tyczyna na
prośbę rajców Piotra Posehrodek i Urbana, mieszczanina
Stanisława Lunaka i innych swych poddanych tyczyńskich zezwala
na powiększenie nowoerygowanego szpitala przy kościele św.
KrzyŜa w Tyczynie przez włączenie do uposaŜenia tego szpitala
części wsi LutoryŜa zakupionej od sukcesorów Mikołaja Zielonki
przez patrona szpitala Stanisława Lunaka
Mikołaj Strasz z Białaczowa sędzia i Jan Minor z Biechowa
podsędek ziemscy krakowscy poświadczają, Ŝe ElŜbieta Ŝona
Wiktoryna z Sienna [Siemińskiego] swoje dobra macierzyste i
zapisy na Maszkienicach, Złotej, Biskupicach i Jadownikach
odstępuje Janowi i Jakubowi z Kobylan, braciom rodzonym i Ŝe z
dóbr tych i zapisów została przez nich spłacona
Aleksander król polski potwierdza Dobczycom prawo poboru soli z
Ŝupy wielickiej
Aleksander król polski wykupuje ziemię spiską z rąk Stanisława
Kmity, wojewody bełskiego i starosty spiskiego
Petruszko Muszatycz horodniczy łucki zapisuje wieś Świniarzyn,
darowaną mu przez Aleksandra Jagiellończyka króla polskiego,
swojemu siostrzeńcowi Bohuszowi Michałowi Bohowitynowiczowi
pisarzowi królewskiemu, horodniczemu trockiemu, ale tylko na
wypadek, gdyby sam nie miał dzieci
Sąd ziemski sandomierski stwierdza, Ŝe Jan syn zmarłego
Domarata dziedzica wsi Miechocin sprzedał swą włość we wsi
Miechocin za 50 grzywien Wojciechowi dziedzicowi wsi Węgrzyn
Sąd ziemski sandomierski stwierdza, Ŝe Jan Chełmski i Katarzyna
jego siostra, a Ŝona Andrzeja Tudorowieczki dziedzica wsi
Miechocin sprzedaje swe włości we wsi Miechocin za 100 grzywien
Wojciechowi dziedzicowi wsi Węgrzyn
Zygmunt I król polski zatwierdza ogólnie wszystkie prawa i
przywileje nadane stanom Królestwa Polskiego i Wielkiego
Księstwa Litewskiego przez poprzednich królów polskich, a to
Kazimierza Wielkiego, Ludwika Węgierskiego, swego dziada
Władysława, swego stryja Władysława, ojca swojego Kazimierza
Jagiellończyka oraz braci swoich Jana Olbrachta i Aleksandra
Jagiellończyka, dodając do nich pewne postanowienia nowe
Sąd grodzki krakowski poświadcza, Ŝe Jan i Wincenty synowie
kasztelana zawichojskiego Spytka z Melsztyna przeprowadzili
przed sądem grodzkim krakowskim (1503.01.13) działy majątku
macierzystego i ojczystego
Zygmunt I król polski pozwala Janowi Tarnowskiemu wojewodzie
sandomierskiemu wykupić zamek i miasto Odolanów wraz z
przynaleŜnymi do niego wsiami z rąk Andrzeja Zborowskiego,
dzierŜawcy owych dóbr królewskich oraz trzymać je i uŜytkować do
czasu wykupu ich przez niego lub jego następców
Piotr Szaszowski z Gierałtowic zawiera umowę z Januszem
księciem oświęcimsko-zatorskim, o spust wody poniŜej młyna w
Gierałtowicach, na pola i lasy zatorskie
Helena królowa polska nadaje kniaziowi Matfiejowi Mikityniczowi
namiestnikowi mohylowskiemu i birsztańskiemu dwór "Jezdno" z
ludźmi świątnikami z wyjątkiem jednego Wierzbięty oraz "dworce"
Hanusowski i Szlagierskie, które to dobra otrzymała sama od
swego małŜonka króla Aleksandra Jagiellończyka
Maciej Drzewicki biskup przemyski, podkanclerzy koronny na
prośbę Stanisława Kmity z Wiśnicza przenosi beneficjum kościoła
w Stupnicy na kaplicę parafialną w Babicach wystawioną przez
tegoŜ Kmitę
Zygmunt I król polski nadaje Krzysztofowi Szydłowieckiemu
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podkomorzemu krakowskiemu, staroście sieradzkiemu, na czas
nieokreślony dochód z róŜnych opłat i danin z tego starostwa
Jan przełoŜony oraz zgromadzenie braci krzyŜowych zakonu św.
Ducha w Krakowie oddają w dzierŜawę Barbarze z RoŜnowa
kasztelanowej krakowskiej pewne zabudowania w swoich
klasztorze na mieszkanie, kuchnię i Stajnię za czynszem po 6
grzywien
Zygmunt I król polski pozwala Krzysztofowi Szydłowieckiemu
podkomorzemu krakowskiemu wykupić z rąk Mikołaja
Szydłowieckiego podkomorzego królewskiego, starosty
radomskiego i Barbary wdowy po Piotrze z Szydłowieckim,
podkomorzy krakowskim, miasta Gostyń i Gąbin z przynaleŜnymi
doń wsiami oraz trzymać je i uŜytkować do czasu wykupienia przez
króla lub jego następców
Zygmunt I król polski potwierdza przywilej Kazimierza
Jagiellończyka króla polskiego z 1467 r. dla Pilzna na
zaprowadzenie wodociągu
Jan z Tarnowa wojewoda sandomierski nadaje Cedrowi
Koczmirowskiemu i jego sukcesorom sołectwo we wsi Łękawica,
uwalniając przy tym jego samego od wszelkich powinności
wojskowych, a sukcesorów jego zobowiązując do wystawienia w
razie potrzeby jednego konia i jednego dobrze zbrojnego Ŝołnierza
Zygmunt I król polski nadaje Krzysztofowi Szydłowieckiemu
podkomorzemu krakowskiemu, staroście sieradzkiemu i
gostyńskiemu w nagrodę za jego zasługi, szczególnie w
Smoleńsku, podczas wojny z Moskwą, starosto gostyńskie i miasto
Gostyń w doŜywotnią dzierŜawę oraz uwalnia go od opłaty 200
florenów rocznie z dóbr tamtejszych n stół królewski
Zygmunt I król polski uwalnia mieszczan Ŝydaczowskich na okres
10 lat od wszelkich danin i powinności z wyjątkiem nowego cła
Zygmunt I król polski nadaje wieś Zapłatyń w ziemi przemyskiej i
powiecie stryjskim w dziedziczne posiadanie na nowo Piotrowi
Lubienieckiemu i jego Ŝonie Hanuli oraz Petrikowi Miczowiczowi,
dziedzicom tej wsi na mocy przywileju Władysława króla polskiego
Zygmunt I król polski zatwierdza ugodę między wójtem
dziedzicznym pilzneńskim Janem Tarnowskim a rajcami i
cechmistrzami pilzneńskimi
Sąd ziemski sandomierski poświadcza, Ŝe Wincenty z Lutczy
zwany Klączeński zastawił Heronimowi Domaradzkiemu pięciu
osiadłych kmieci we wsi Lutcza
Maciej z Bóbrki sędzia ziemski przemyskii Stanisław z Kormanic
podsędek ziemski przemyski poświadczają, Ŝę Jan Amor
Tarnowski dokonał dnia 3 lutego 1495 r. w Przemyślu, w obecności
Jana z Rybotycz sędziego ziemskiego przemyskiego i Jakluba z
Cieszacina podsędka ziemskiego przemyskiego zamiany połowy
swej wsi Bzianka w ziemi sanockiej za wsie MiŜyniec, Boratycze i
Stroniowice w ziemi przemyskiej, naleŜące do Jakuba
Kamienieciego alias "Svyrcz" i jego Ŝony Marty
Jan Tomicki sędzia ziemski poznański i Jan z Rąbina podsędek
ziemski poznański wydają wyrok w sprawie z powództwa Jadwigi
Nowomiejskiej, Ŝony Hieronima RozdraŜewskiego przeciw synom i
córkom Feliksa Kośmidra o bezprawne zajęcie siła jej wsi
dziedzicznej Szkaradowo oraz przyznają powódce sporne dobra w
zamian za sumę 1000 grzywien pieniędzy i 80 grzywien groszy
polskich zapianych ongiś jej ojcu przez M. Gruszczyńskiego
chorąŜego kaliskiego, starostę odolanowskiego
Zygmunt I król polski potwierdza, Ŝe Barbara córka nieboszczyka
Jakuba Szydłowieckiego, kasztelana i starosty sandomierskiego,
podskarbiego koronnego, Ŝona Spytka z Tarnowa zrzekła się za
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3885 florenów i 22 groszy wszystkich dziedzicznych dóbr swoich
na rzecz swoich stryjów Mikołaja i Krzysztofa Szydłowieckich, a to
za zgodą swego męŜa i matki
Zygmunt I król polski potwierdza, Ŝe Spytek z Tarnowa
zabezpieczył na połowie swoich dóbr, tj. 13 wsiach w ziemi
sandomierskiej i 2 wsiach w ziemi krakowskiej, swej Ŝonie
Barbarze, córce nieboszczyka Jakuba Szydłowieckiego, kasztelana
i starosty sandomierskiego 3424 floreny wiana i drugie tyle
przywianku
Jan Tomicki sędzia ziemski poznański i Jan z Rąbina podsędek
ziemski poznański udzielają Jadwidze Nowomiejskiej, Ŝonie
Hieronima RozdraŜewskiego intromisji w przyznaną jej przez nich
[1510.06.10] wieś Szkaradowo
Sąd ziemski krakowski poświadcza, Ŝe Paweł Czarny (Czerny) z
Witowic starosta brzesko-kujawski uniewaŜnia wszystkie swe
roszczenia obciąŜające dobra melsztyńskie z wsiami: Charzewice,
Domasławice, Faliszowice, Gwoździec, Niedźwiedza, Zawada,
Brzozowa, Polichty, Podbrzezie, Olszyny, Ołpiny, Szerzyny i
Święcany
Sąd ziemski krakowski poświadcza, Ŝe Jan z Melsztyna dobra swe
Olszyny, Szerzyny, Ołpiny i Święcany w powiecie bieckim zamienia
z Mikołajem Jordanem z Zakliczyna na dobra Grajów, Sułów,
Chorągwicę i łąkę naleŜącą do Grajowa w powiecie krakowskim
Sąd ziemski krakowski poświadcza, Ŝe Jan Melsztyński (przez
woźnego pracowitego Stanisława Nosala) dał Mikołajowi Jordanowi
z Zakliczyna kasztelanowi bieckiemu intromisję w dobra: Szerzyny,
Święcany oraz Olszyny i Ołpiny
Sąd ziemski krakowski poświadcza, Ŝe Jan z Melsztyna zastawia
Mikołajowi Jordanowi z Zakliczyna za 1200 florenów liczonych po
30 grosze swe dziedziczne wsie: Polichty, Brzozową, Zawadkę,
Gwoździec, Domasławice, Niedźwiedzę, Faliszowice, Charzewice,
Podbrzezie i "Wyelenya"
Sąd ziemski krakowski poświadcza, Ŝe Jan z Melsztyna i
Pomianowej odstępuje swe dobra melsztyńskie: zamek z młynami,
wsiami Faliszowice, "Wyelenya", Gwoździec, Zawada i łąką leŜącą
na wprost zamku nad Dunajcem oraz powinności wsi: Opatkowice,
Ujazd i Zdonia naleŜących do klasztoru tynieckiego, Mikołajowi
Jordanowi z Zakliczyna kasztelanowi bieckiemu
Jan Konarski biskup krakowski zawiadamia wikariuszy w
Czchowie, Ŝe po zgonie księdza Alberta prebendarza ołtarza "5 ran
Chrystusowych" w Czchowie naznaczył jego następcą księdza
Hieronima na skutek prezenty burmistrza i rajców czchowskich
Sąd ziemski krakowski poświadcza, Ŝe Mikołaj z Zakliczyna
kasztelan biecki wypuszcza w doŜywotnią dzierŜawę Janowi
Melsztyńskiemu z Pomianowej dobra Melsztyn z wsiami:
Charzewice, Faliszowice, "Wyelenya", Gwoździec, Zawada,
Podbrzezie, Brzozowa, Polichty, Niedźwiedza, Gruszki, Grodzisko i
Domasławice
Sąd ziemski krakowski poświadcza, Ŝe Jan Melsztyński zrzeka się
na rzecz Mikołaja Jordana kasztelana wiślickiego doŜywotniej
dzierŜawy dóbr melsztyńskich i uniewaŜnia swą dawniejszą umowę
dzierŜawną (por. AL. 055)
Sąd ziemski krakowski poświadcza, Ŝe Wincenty Melsztyński
dziedzic Sepnicy odstąpił Mikołajowi Jordanowi kasztelanowi
wiślickiemu swe prawo bliŜszości do dóbr melsztyńskich, a
mianowicie wsi: Brzozowa, Polichty, Podbrzezie, Niedźwiedza,
Gruszki, Grodzisko, Domasławice i młyna na strudze za 1000 zł
węgierskich
Jakub z Lubomierza sędzia i Jan Minor z Biechowa podsędek
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ziemscy krakowscy poświadczają, Ŝe Katarzyna Ŝona Hieronima
Kobyleńskiego ustępuje na rzecz Ewy Ŝony Stanisława
Cikowskiego z sum oprawionych jej przez męŜa Hieronima z racji
posagu i wiana na Przedmieściu Dukielskim. Zgodę na to wyraŜa
jej siostrzeniec Stanisław PieniąŜek z Jadownik
Zygmunt I król polski pozwala Krzysztofowi Szydłowieckiemu
kasztelanowi sandomierskiemu, podkanclerzemu koronnemu,
staroście sieradzkiemu, sochaczewskiemu, gostyńskiemu wykupić
z rąk Piotra Kmity z Wiśnicza zamek i miasto Solec oraz trzymać i
uŜytkować te dobra królewskie do wykupienia ich bądź to przez
niego samego, bądź teŜ przez królów późniejszych
Zygmunt I król polski uwalnia mieszczan bełzkich od podatków i ceł
z wyjątkiem ceł nowych na przeciąg dwóch lat, zaś tamtejszych
przedmieszczan na okres sześciu lat, natomiast od czopowego
mieszczan i przedmieszczan tamtejszych jednakowo na dwa
kwartały [dokument nieczytelny - treść i data według regestu w:
Wierzbowski, MRPS IV/1, s. 94, nr 1592]
Sąd ziemski sandomierski przytacza i potwierdza orzeczenie sądu
z r. 1476 akceptujące dział dóbr pomiędzy braćmi Jakubem i
Domaratem dziedzicami wsi Miechocin
Feliks z Zarszyna sędzia i Jan z Pobiedna podsędek ziemscy
sanoccy poświadczają, Ŝe Katarzyna Ŝona Hieronima z Kobylan
zapisuje swemu męŜowi w doŜywocie oprawę posagu i wiana na
połowie dóbr, którą otrzymała od niego
Kazimierz ksiąŜę cieszyński, któremu Władysław król węgierski i
czeski przyznał państwo strzeleckie na wypadek bezpotomnej
śmierci Hanusza księcia opolskiego, zrzeka się owego nadania na
rzecz Krzysztofa Szydłowieckiego kasztelana sandomierskiego,
starosty sieradzkiego, sochaczewskiego, gostyńskiego i jego
sukcesorów
Zygmunt I król polski nadaje Janowi Amorowi Tarnowskiemu w
nagrodę za jego zasługi dochód z połowy wsi Łubzina i Brzezówka
w powiecie pilzneńskim w wysokości 3 grzywien polskich rocznie,
który nieboszczyk Zygmunt Winiarski przeznaczył bez pozwolenia
królewskiego kościołowi parafialnemu w Ropczycach na wyderkaf
Sąd ziemski krakowski poświadcza, Ŝe Jakub ze Szczekocin i
Dębna odstępuje swe wsie Biskupice i Złotą, zapisane mu niegdyś
przez Jakuba z Dębna kasztelana i starostę krakowskiego,
Mikołajowi Jordanowi dziedzicowi Melsztyna kasztelanowi
wiślickiemu, staroście siewierskiemu
Tomasz RoŜnowski oficjał krakowski wydaje wyrok w sprawie
prezenty altarii Dziesięciu Tysięcy Rycerzy Męczenników w
Wojniczu
Łukasz Górka kasztelan poznański, starosta generalny wielkopolski
potwierdza, Ŝe Małgorzata z Jutrowskich, Ŝona Jana
Budziszowskiego sprzedała swoją część wsi Osiek w powiecie
kościańskim, odziedziczoną po swym ojcu Janie Fryczu
Jutrowskim, Hieronimowi RozdraŜewskiemu kasztelanowi
przemęckiemu za łan pustego pola zwany Michałowski we wsi
Kobierna w tymŜe powiecie i 100 kóp groszy polskich, zastrzegając
sobie przy tym prawo odkupu swojego dziedzictwa
Władysław król węgierski i czeski w uznaniu wielkich zasług
Krzysztofa Szydłowieckiego, pana na Ćmielowie i Opatowie,
kasztelana sandomierskiego, podkanclerzego koronnego, starosty
sieradzkiego, sochaczewskiego, gostyńskiego, wobec jego brata
Zygmunta króla polskiego, jak i wobec niego samego, odstępuje
mu wszelkie prawa do księstwa zatorskiego, jakie przypadły mu po
zgonie tamtejszego księcia Janusza
Zygmunt I król polski potwierdza, Ŝe Jan Śtruś z Komorowa,
dzierŜawca chmielnicki, pokwitował Jana Amora Tarnowskiego z
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wypłacenia 1000 florenów węgierskich zabezpieczonych po
połowie na wsiach Deszkowice i Płoskie w ziemi chełmskiej,
powiecie krasnostawskim, które stanowią własność braci tegoŜ:
Jana wojewody sandomierskiego i kasztelana bieckiego, a które
tenŜe Jan Struś miał w dzierŜawie
Sąd ziemski krakowski poświadcza, Ŝe w aktach ziemskich
krakowskich znajduje się zapiska z r. 1388 dotycząca podziału i
rozgraniczenia dóbr między Jakubem i Mikołajem Drobotami.
Jakub wziął wsie Kostrze i Ryje, a Mikołaj Jodłownik
Zygmunt I król polski w nagrodę za zasługi Krzysztofa
Szydłowieckiego, pana i dziedzica na Ćmielowie i Opatowie,
kasztelana sandomierskiego, kanclerza wielkiego koronnego,
starosty sieradzkiego, sochaczewskiego i gostyńskiego, połoŜone
podczas jego zjazdu z cesarzem w Wiedniu, oddaje mu za
wstawiennictwem cesarza i cesarskiego wnuka urzędy wojewody i
starosty krakowskiego wkujące po zmarłym podczas tego zjazdu
Mikołaju Kamienieckim, hetmanie wielkim koronnym, wojewodzie i
staroście krakowskim
Mikołaj Jordan z Zakliczyna starosta i Piotr z Poręby sędzia ziemi
oświęcimskiej stwierdzają, Ŝe Baltazar z Dubowca zastawił
Bartoszowi z Brzezowic za 1000 zł czerwonych węgierskich i 300 zł
monety śląskiej wieś Dwiekozie (Kozy Małe i Wielkie) z lasem
hałcnowskim
Stanisława Kazanowski podkomorzy lubelski, sędzia ziemski
lubelski i Rafał z Gołuchowa podsędek ziemski sandomierski
potwierdzają, Ŝe Jan Amor Tarnowski, dziedzic na RoŜnowie, oddał
swoją wieś Charbinowice w ziemi sandomierskiej, powiecie
wiślickim w doŜywotnią dzierŜawę Beacie z Tęczyna, wdowie po
Jakubie Siekluckim, kasztelanie wojnickim
Mikołaj Bedleński wikariusz generalny diecezji krakowskiej nadaje
przywilej szpitalowi w Oświęcimiu
Zygmunt I król polski transumuje i potwierdza następujący
dokument pergaminowy w języku łacińskim, przedłoŜony mu przez
Krzysztofa Szydłowieckiego, wojewodę i starostę krakowskiego,
kanclerza wielkiego koronnego, Mikołaja Szydłowieckiego
kasztelana sandomierskiego, podskarbiego koronnego i ElŜbietę z
Tarnowa wojewodzinę sandomeirską, jako wykonawców
testamentu i opiekunów córki i dóbr nieboszczyka Stanisława
Kurozwęckiego, starosty wieluńskiego i krzepickiego: Kraków,
1518.02.08. Testament Stanisława Kurozwęckiego spisany przez
Marcina z Ozdebna, kleryka diecezji gnieźnieńskiej, notariusza
Zygmunt I król polski potwierdza Janowi Spytkowi z Tarnowa
dokument ElŜbiety królowej węgierskiej z daty: Kraków,
1375.01.07, którym nadała ona DzierŜce wdowie po Rafale
kasztelanie wiślickim prawo do świadczeń naleŜnych królowej od
wieśniaków wsi Grabów
Jakub z Lubomierza sędzia i Jan Minor z Biechowa podsędek
ziemscy krakowscy potwierdzają, Ŝe Jan Amor z Tarnowa zastawił
u Stanisława Feliksa Ligęzy z Bobrku burgrabiego krakowskiego za
1000 florenów swoje dobra KrzyŜ, Powęzów, Lisią Górę, Śmigno,
śukowice i Luszowice w powiecie pilzneńskim ziemi
sandomierskiej
Zygmunt I król polski zezwala Piotrowi Kmicie marszałkowi dworu
królewskiego, by na swych wsiach Januszkowice, Gogołów i Glinik
w ziemi sandomierskiej, powiecie pilzneńskim zapisał 1000 fl. swej
krewnej, zakonnicy, Zofii z Tarnowa, od której te wsie otrzymał
Zygmunt I król polski nadaje Pilznu prawo pobierania cła
(drogowego) za naprawę drogi w pobliŜu Pilzna, z Krakowa do
Krosna i Sanoka
Mikołaj Bedleński scholastyk krakowski stwierdza, Ŝe Piotr
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Sobieński [Kmita] zapisał swej krewnej, zakonnicy, Zofii z Tarnowa
na otrzymanych od niej dobrach Januszkowice oraz wójtostwach
Glinik i Gogołów 1000 fl. oraz zobowiązał się do wypłacania jej 200
grzywien rocznie
Zygmunt I król polski ustanawia w mieście Potylicz dwa targi
cotygodniowe, w piątki i soboty, a takŜe dwa jarmarki, na św.,
Kiliana (8 lipca) i na św. Obrzezania Pańskiego (1 stycznia)
Jan Konarski biskup krakowski zatwierdza testamentową fundację
księdza Marcina z Włodzisławia, ołtarzysty kościoła św. Mikołaja w
Oświęcimiu, tj. czynsz roczny 20 florenów zabezpieczony na
dochodach z dóbr Dankowice, Bestwina i Franciszowice zwane
Sławy na rzecz kaŜdorazowego ołtarzysty bazyliki św. Mikołaja
szpitala ubogich w Oświęcimiu z obowiązkiem odprawiania 3 mszy
Ŝałobnych w tygodniu, zaś prawo patronatu i prezentowania na to
beneficjum oddaje burmistrzowi i rajcom oświęcimskim. W tekście
transumowane 3 następujące dokumenty: 1) Kraków[?],
1509.02.15. Jan z Przeciszowa Myszkowski kasztelan oświęcimski
sprzedaje wobec biskupa krakowskiego Jana Konarskiego księdzu
Marcinowi z Włodzisławia, mansjonarzowi oświęcimskiemu za
sumę 200 florenów czynsz roczny 17 florenów na rzecz ołtarzystów
ołtarza szpitalnego św. Mikołaja w Oświęcimiu, ubezpieczając go
na połowie wsi Dankowice; 2) Kraków, 1512.06.29. Andrzej
Kościelecki podskarbi koronny, starosta spiski, bydgoski,
oświęcimski, inowłodzki, Ŝupnik i wielkorządca krakowski oraz Piotr
z Poręby sędzia oświęcimski stwierdzają, Ŝe Jan Myszkowski
sprzedał księdzu Marcinowi z Włodzisławia, mansjonarzowi
oświęcimskiemu za sumę 200 florenów czynsz roczny 17 florenów
na rzecz ołtarzystów ołtarza szpitalnego św. Mikołaja w
Oświęcimiu, ubezpieczając go na połowie wsi Dankowice; 3)
Oświęcim, 1518.07.18. Andrzej Jordan z Zakliczyna i na
Melsztynie, kasztelan wojnicki, starosta spiski, oświęcimski,
zatorski, wielkorządca krakowski oraz Jan z Poręby sędzia ziemi
oświęcimskiej stwierdzają, Ŝe Mikołaj Kozorowski burmistrz, Marcin
Radowski, Andrzej Król i Wojciech Krawiec rajcy oświęcimscy oraz
całe pospólstwo miasta Oświęcimia sprzedali czynsz roczny 4
florenów za 65 florenów Piotrowi z Oświęcimia ówczesnemu
ołtarzyście bazyliki św. Mikołaja szpitala ubogich za miastem w
Oświęcimiu i jego następcom z obowiązkiem odprawiania jednej
mszy Ŝałobnej w tygodniu, ubezpieczając ten czynsz na wsi
miejskiej Franciszowice
Sąd ziemski lubelski rozstrzyga spór Anny Tęczyńskiej z Końskiej
Woli i jej synów Jana, Stanisława i Andrzeja powodów z pozwaną
Zofią z Tęczyna, wdową po Mikołaju Słaboszu z Putniowic,
dzierŜawczynią dóbr Morawica, Wola i Obrazowice o zakład 6000
zł węgierskich, zastawiony na dobrach tejŜe Zofii Strakocin. W
razie niezwrócenia zakładu Zofia ma dać wwiązanie w dobra:
Morawica, Wola i Obrazowice.
Zygmunt król polski ustala granice między dobrami królewskimi
naleŜącymi do starostwa przemyskiego, a wsiami Dobromil,
KniaŜpol, Paportno, Arłamów, Michowa, Kwaszenica, dobrami
dziedzicznymi Jana Herburta z Felsztyna
Zygmunt I król polski potwierdza, Ŝe Zofia, córka nieboszczyka
Jakuba Szydłowieckiego, kasztelana i starosty sandomierskiego,
podskarbiego koronnego, Ŝona Stanisława Lasockiego z Brzezin,
podkomorzego poznańskiego, wojskiego sochaczewskiego,
odstąpiła trzecią część swoich dóbr po ojcu i marce swoim stryjom:
Krzysztofowi Szydłowieckiemu, wojewodzie i staroscie
krakowskiemu, kanclerzowi wielkiemu koronnemu, staroście
sieradzkiemu, sochaczewskiemu, gostyńskiemu,
nowomiejskokorczyńskiemu oraz Mikołajowi Szydłowieckiemu
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kasztelanowi sandomierskiemu, podskarbiemu koronnemu,
staroście radomskiemu, olsztyńskiemu i krzepickiemu, a to za 2600
florenów otrzymanych w gotówce i 1285 florenów 22 grosze
wypłaconych przez tychŜe wierzycielom jej ojca tytułem spłaty
długów tegoŜ
Zygmunt I król polski potwierdza, Ŝe Zofia, córka nieboszczyka
Jakuba Szydłowieckiego, kasztelana i starosty sandomierskiego,
podskarbiego koronnego, Ŝona Stanisława Lasockiego z Brzezin,
podkomorzego poznańskiego, wojskiego sochaczewskiego,
odstąpiła trzecią część swoich dóbr po ojcu i marce swoim stryjom:
Krzysztofowi Szydłowieckiemu, wojewodzie i staroscie
krakowskiemu, kanclerzowi wielkiemu koronnemu, staroście
sieradzkiemu, sochaczewskiemu, gostyńskiemu,
nowomiejskokorczyńskiemu oraz Mikołajowi Szydłowieckiemu
kasztelanowi sandomierskiemu, podskarbiemu koronnemu,
staroście radomskiemu, olsztyńskiemu i krzepickiemu, a to za 2600
florenów otrzymanych w gotówce i 1285 florenów 22 grosze
wypłaconych przez tychŜe wierzycielom jej ojca tytułem spłaty
długów tegoŜ
Zygmunt I król polski na skargę Pilzna przeciwko dzierŜawcy
pilzneńskiemu Janowi Tarnowskiemu określa prawa Pilzna co do
targowego, wolnicy w sobotę, słodów z młynów wodnych i folusza
Zygmunt król polski w nagrodę za zasługi oddaje Wincentemu
Cebrowskiemu w tenutę na 18 lat wsie: Podkamień, Narzecze czyli
Nakwaszę i inne w ziemi lwowskiej (razem 13 wsi)
Jan z Chomiatowa sędzia i Jan z Dzieduszyc podsędek ziemscy
lwowscy poświadczają, Ŝe Stanisław Hynek z Umienia podkomorzy
łęczycki i towarzysz chorągwi pancernej w Wielkim Księstwie
Litewskim zapisuje swej Ŝonie Zofii wszystkie swoje dobra ruchome
i nieruchome, dziedziczne i zastawne w ziemi lwowskiej, w
szczególności wieś dziedziczną Szeki oraz królewszczyzny:
Kamienopole i Podborze tytułem doŜywocia
Zygmunt I król polski stwierdza, Ŝe Spytek z Tarnowa dziedzic wsi
Wielowieś ustanowił opiekunem swych dzieci i dóbr Ŝonę Barbarę
córkę Jakuba Szydłowieckiego, Krzysztofa Szydłowieckiego
wojewodę i starostę krakowskiego oraz Mikołaja Szydłowieckiego
kasztelana sandomierskiego
Kniaź Andrzej Juriewicz Zasławski przybiera kniazia Ilię
Konstantynowicza Ostrogskiego za syna oraz zapisuje mu trzecią
część swoich dóbr: Zasławia, śukowa, Diatełówki, Maraczówki,
Baczmanówki, Diakowa, Berezdowa i Poczapiec, a takŜe trzecią
część naleŜnej mu połowy myta z Ostroga, Łucka i Zasławia
Zygmunt I król polski na prośbę kniazia Ilii (Eliasza)
Konstantynowicza Ostrogskiego hetmana wielkiego litewskiego,
starosty łuckiego, bracławskiego i winnickiego, marszałka ziemi
wołyńskiej, zatwierdza go w posiadaniu trzeciej części dóbr kniazia
Andrzeja Juriewicza Zasławskiego, które ten zapisał mu jako
przybranemu synowi
Zygmunt I król polski rozstrzyga spór między Pilznem a Janem
Tarnowskim dzierŜawcą i wójtem pilzneńskim co do robocizny
jednego dnia w tygodniu według statutu toruńskiego, najmu łąk dla
Węgrów przybywających z końmi na jarmarki, odpowiedzialności
podwójciego o poboru targowego
Zygmunt I król polski zatwierdza i transumuje wyrok wydany przez
Jana Olbrachta króla polskiego w 1494 r. między Wojniczem i wsią
Łopania, a dzierŜawcą wojnickim Jakubem Szczekockim o
naduŜycia
Zygmunt I król polski zatwierdza przywilej Kazimierza
Jagiellończyka króla polskiego z 1452 r.[?], w którym nadał
Wojniczowi podatki w dni targowe (wtorki) zastrzegając dla króla
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opłaty od wołu 1/2 grosza, od świni 6 denarów, od barana 1
"ternarius"
Zygmunt I król polski zatwierdza i transumuje wyrok sądu
ziemskiego krakowskiego z 1448 r. między Wojniczem a Piotrem z
Zakrzowa o łąki
Sąd ziemski sandomierski stwierdza, Ŝe Andrzej Ossoliński z
Dzikowa zapisał swej Ŝonie Apolonii na wypadek śmierci całość
swych dóbr w doŜywocie
Sąd ziemski sandomierski stwierdza, Ŝe Andrzej Ossoliński z
Dzikowa zapisał swej Ŝonie Apolonii na połowie swych dóbr 400 fl.
jako zabezpieczenie posagu oraz drugie 400 fl. tytułem wiana
Zygmunt I król polski stwierdza, Ŝe Jan z Tarnowa jako
spadkobierca Hieronima Jarosławskiego właściciela Jarosławia i
Przeworska spłacił naleŜności zmarłego Janowi Świerczowskiemu
kasztelanowi wiślickiemu
Zygmunt I król polski w nagrodę za zasługi Jana Tarnowskiego,
rycerza Grobu BoŜego jerozolimskiego, dowódcy posiłków polskich
na Węgrzech przeciwko sułtanowi tureckiemu, mianuje go po
śmierci Mikołaja Jordana z Zakliczyna kasztelanem wojnickim
Sąd ziemski sandomierski poświadcza, Ŝe w aktach ziemskich
pilzneńskich znajduje się pod datą: 1520, 6 VII wpis, którym
ElŜbieta Ŝona Baltazara Biliczskiego (Bielickiego?) sprzedaje
Piotrowi Domaradzkiemu część swego sołectwa w Lutczy za 70
grzywien
Zygmunt I król polski udziela Janowi Tarnowskiemu, kasztelanowi
wojnickiemu, posłowi swemu do Ludwika króla węgierskiego i
czeskiego, pełnomocnictwa do rozmów z nim w sprawach
dotyczących obu państw
Łukasz Górka kasztelan poznański, starosta generalny wielkopolski
potwierdza, Ŝe Hieronim RozdraŜewski, kasztelan porzemęcki,
sprzedał całą swą wieś dziedziczną Szkaradowo w powiecie
kościańskim i swoją część wsi Osieczek tamŜe Marcinowi
Ponieckiemu za 19900 grzywien monety zwyczajnej polskiej
Łukasz Górka kasztelan poznański, starosta generalny wielkopolski
potwierdza, Ŝe Marcin Poniecki zapisał swej Ŝonie Katarzynie
połowę swej wsi Szkaradowo w powiecie kościańskim
Zygmunt król polski transumuje dokument (Nieszawa przed
Toruniem, 1425, 18 V), którym władysław król polski potwierdza,
Ŝe bracia Jan i Abraham Pilikowicze z Łosia sprzedali braciom
Mikołajowi i Stefanowi z Tarnawy miasto Krakowiec i wieś Gnojnicę
w powiecie przemyskim oraz tenŜe Władysław król polski powtarza
swój przywilej (opatów, 1423, 25 XI), którym nadaje prawem
dziedzicznym Janowi de Łoś wsie Krakowiec i Gnojnice (z kopalnią
Ŝelaza)
Fragmenty zapisek w sprawie kościoła św. Wawrzyńca za murami
Wiślicy i kościoła w Busku
Piotr Herburt Odnowski podkomorzy lwowski, starosta sądecki
ogłasza wyrok sądu podkomorskiego w sprawie granic między
wsiami Brańce z jednej, Dziewiętniki i Kołohuny z drugiej strony
Zygmunt I król polski potwierdza, Ŝe Piotr z Wapowiec, działając w
imieniu własnym i swojego brata Hieronima, sprzedał swoją wieś
Czermin w ziemi i powiecie sandomierskim Janowi Amorowi
Tarnowskiemu, kasztelanowi wojnickiemu, za 1000 florenów
polskich zastrzegając sobie prawo do wyderkafu
Sąd ziemski ławniczy księstwa oświęcimskiego poświadcza, Ŝe
Piotr Porębski sędzia ziemski oświęcimski, dziedzic Poręby,
funduje ołtarz pod wezwaniem św. Anny w kaplicy przy kościele
parafialnym w Oświęcimiu, przeznaczając na ten cel 300 zł
czynszu odkupnego ze swych dóbr Poręba w księstwie
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Jan PieniąŜek z KruŜlowej sędzia zemski krakowski i Mikołaj
Taszycki z Lucławic podsędek ziemski krakowski poświadczają, Ŝe
[...] przed sądem nadwornym królewskim i za przewodnictwem
trybunału sądowego(?) szlachetna, zakonnica Dorota Kalińska, za
zgodą wielebnego [...] prepozyta, Wawrzyńca kustosza, Piotra
wikarego, Anny [...]ruszewskiej, siostry klasztoru na Zwierzyńcu, za
zgodą Pawła Dembowskiego stanąwszy osobiście przed sądem
krakowskim zeznała, Ŝe dobra swe dziedziczne i zastawne, jakie
posiada we wsiach Balin i Niesułowice daje Stanisławowi z
Tarnowa, dziedzicowi w Rzemieniu, kasztelanowi chełmskiemu
Zygmunt I król polski oznajmia, Ŝe tkacze krakowscy i inni są
zupełnie jasnej czci jak inni i mają prawo do piastowania wszelkich
urzędów miejskich
Mikołaj z Pilczy wojewoda bełski, dziedzic Kańczugi odnawia
przywilej fundacyjny Kańczugi
Jan PieniąŜek z KruŜlowej sędzia i Mikołaj Taszycki z Lucławic
podsędek ziemscy krakowscy poświadczają, Ŝe przed sądem
królewskim nadwornym pozwany został przez Jana kasztelana
rospierskiego i Jakuba Kobyleńskich, braci rodzonych, Jan z
Tarnowa kasztelan biecki, tenutariusz Szepietnicy, o sumy
zapisane na dobrach w ziemi krakowskiej i w Królestwie i przegrał
proces nie stanąwszy na pierwszym terminie [2- maja 1523 r.] oraz
poświadczają pozew Kobyleńskich przeciwko Tarnowskim o
zajęcie siłą ich dóbr: Makowiska, Sulistrowa, Głośce, Draganowa,
Łęki, które im przypadły po śmierci ich brata Hieronima
Kobyleńskiego
Zygmunt I król polski wydaje wyrok w sprawie między
mieszkańcami Dobczyc, a opatem szczyrzyckimi i jego poddanymi
z Góry (św. Jana) o przywilej targowy
Zygmunt I król polski w nagrodę za zasługi Jana Tarnowskiego,
kasztelana bieckiego, nadaje jego Ŝonie Agnieszce Beacie z
Tęczyna plac w Krakowie naprzeciw kościoła św. Jerzego, długości
28 łokci i szerokości 12 łokci, przylegający do jej domu tamŜe
Zygmunt I król polski udziela Krzysztofowi Szydłowieckiemu
wojewodzie i staroscie krakowskiemu, kanclerzowi wielkiemu
koronnemu, swemu posłowi do Ferdynanda arcyksięcia
austriackiego połnomocnictwa do odnowienia dawnych traktatów z
Austrią
Zygmunt I król polski udziela Krzysztofowi Szydłowieckiemu
wojewodzie i staroście krakowskiemu, kanclerzowi wielkiemu
koronnemu, wysłanemu na zjazd Ludwika króla węgierskiego i
czeskiego z Ferdynandem arcyksięciem austriackim
pełnomocnictwa do pertraktacji z nimi w sprawach dotyczących
zainteresowanych krajów, tudzieŜ całego chrześcijaństwa
Rada miasta Kazimierza sprzedaje paulinom na Skałce sąsiedni
dom z ogrodem nad Wisłą za 100 grzywien polskich, z których 20
liczy tytułem skupu czynszu 1 grzywny, ciąŜącego dotąd na rzecz
klasztoru na ogrodzie zwanym "Langpetrowskim"
Sąd ziemski krakowski uwalnia Jana i Spytka Jordanów z
Zakliczyna, dziedziców Melsztyna, synów nieboszczyka Mikołaja
Jordana kasztelana wojnickiego, od przypozwu Wincentego
Melsztyńskiego w sprawie pretensji siostry Wincentego, mniszki
Katarzyny z klasztoru św. Agnieszki na Stradomiu do 1/4 części
dóbr melsztyńskich
Zygmunt I król polski, na prośbę Andrzej z Tęczyna wojewody
sandomierskiego, starosty bełzkiego, chełmskiego i ratneńskiego,
transumuje i potwierdza następujący dokument w języku łacińskim:
Lublin, 1506.02.12. Aleksander Jagiellończyk król polski nadaje
miastu Sokalowi prawo magdeburskie, ponadto pozwala otworzyć
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w Sokalu karczmę i woskobojnię oraz posiadać wagę, a takŜe
pobierać cło w wysokości [...] od wozu ładownego, z obowiązkiem
utrzymywania w zamian za to puszkarza
Zygmunt król polski za zgodą dotychczasowego tenutariusza
Wincentego Cebrowskiego wypuszcza Marcinowi Kamienieckiemu
wojewodzie podolskiemu w 13-letnią dzierŜawę dobra Podkamień z
przynaleŜnymi wsiami, połoŜone w ziemi lwowskiej
Tomasz Rosznowski oficjał krakowski transumuje przywilej króla
Zygmunta I Starego z daty: 1524.02.19, nadający Muszynie 2
jarmarki
Zygmunt I król polski uwalnia mieszczan i przedmieszczan Mościsk
na 10 lat od wszelkich cięŜarów, z powodu niedawnego spalenia
miasta przez Tatarów
Zygmunt I król polski uwalnia mieszkańców miasta Stryja ("Stryg") i
tamtejszych przedmieść na okres 8 lat od dnia wystawienia tego
dokumentu od wszelkich podatków i ceł, z wyjątkiem cła nowego, a
to celu umoŜliwienia im odrobienia strat poniesionych wskutek
najazdów Turków i Tatarów
Zygmunt I król polski rozpatruje skargę przedmieszczan gródeckich
na Stanisława z Pilczy, swego starostę i postanawia, Ŝe ten nie ma
pociągać ich do robót, do jakich zobowiązani są inni wieśniacy.
Zygmunt I Stary król polski zatwierdza dokonany przez Barbarę
Kuropatwinę, wdowę po Stanisławie Kuropatwie zapis swej oprawy
posagu i wiana na dobrach, otrzymany niegdyś przez męŜa na
rzecz bratanka, dworzanina królewskiego, Mikołaja Kobyleńskiego
z Kobylan.
Bracia Wańko, Iwan i Iwaszko BłaŜowscy, bracia Jan i Antoni
BłaŜowscy oraz bracia Olechno i Michał BłaŜowscy sprzedają
sołectwo "alias knaszthwo" w swej majętności dziedzicznej
BłaŜewie tamtejszemu sołtysowi Stanowi za 30 zł i 2 floreny
Sąd komisarski w składzie Stanisław Chodecki z Chodcza
marszałek wielki koronny, Stanisław Stadnicki podkomorzy lwowski
(zastąpiony przez komornika Rafała Pełkę), Stanisław Jaksmanicki
sędzia ziemski przemyski, Mikołaj Koniuszecki wojski przemyski i
Jan Dzieduszycki podsędek lwowski wydają dekret rozgraniczający
wieś Zapłatyń, własność Chlebka i Siemka Zapłatyńskich, od
miasta królewskiego Stryj
Kardynał Wawrzyniec legat Stolicy Apostolskiej na Niemcy, Węgry,
Czechy i Polskę donosi biskupowi krakowskiemu [Piotrowi
Tomickiemu] o udzieleniu absolucji i zwolnienia od cenzur
duchownych Jana Tarnowskiego i Beaty, córki Jana OdrowąŜa
wojewody ruskiego, którzy pobrali się nie wiedząc, Ŝe są
spokrewnieni ze sobą w trzecim stopniu
Zygmunt I król polski pozwala Wojniczowi zbudować most na
Dunajcu i pobierać mostowe, które określa
Zygmunt I król polski w nagrodę za zasługi Krzysztofa
Szydłowieckiego wojewody i starosty krakowskiego, kanclerza
wielkiego koronnego, pozwala mu wykupić starostwo i dzierŜawę
łukowską z rąk spadkobierców Feliksa "de Zelanka" oraz trzymać i
uŜytkować je doŜywotnio
Zygmunt I król polski potwierdza, Ŝe Mikołaj Szydłowiecki kasztelan
sandomierski, podskarbi koronny, starosta radomski, oświęcimski,
zatorski, krzepicki i olsztyński, wiarygodnie wyliczył się ze
wszelkich dochdów skarbu koronnego za czas od niedzieli przed
popielcem 1552 r. [1522.03.05] do św. Jana Chrzciciela 1525 r.
[1525..06.24], a w nagrodę za jego wierną słuŜbę uwalnia jego i
jego prawnych potomków na stałe od wszelkich podatków i
świadczeń tego rodzaju na rzecz skarbu królewskiego
Zygmunt I król polski potwierdza, Ŝe Jarosław Łaski wojewoda
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sieradzki zastawił swą wieś Łuczanowice w ziemi i powiecie
krakowskim u Mikołaja Szydłowieckiego za naleŜne mu od neigo
100 florenów, obiecując spłacić ten dług do najbliŜszej Wielkanocy
Zygmunt I król polski potwierdza, Ŝe Zofia Ligęza z Tarnowskich,
Ŝona Stanisława Feliksa Ligęzy dziedzica z Bóbrki i Gorzyc,
pokwitowała swego brata Jana Tarnowskiego, dziedzica z
RoŜnowa, kasztelana wojnickiego i starostę sandomierskiego z
wyposaŜenia jej dobrami ze spadku po obojgu rodzicach
Zygmunt I król polski stwierdza, Ŝe Jan z Komorowa zapisał swej
Ŝonie Barbarze córce Spytka z Tarnowa kasztelana Ŝarnowskiego
na połowie swych dóbr śywiec i Barwałd 2500 fl. posagu i drugie
tyle 2500 fl. Wiana
Zygmunt I król polski stwierdza, Ŝe Barbara córka Spytka z
Tarnowa kasztelana Ŝarnowskiego, a Ŝona Jana Komorowskiego
skwitowała swego ojca i jego spadkobierców męskich z ogółu dóbr
ojczystych i macierzystych
Serafin Oborski z Zalesia sędzia ziemski czerski i Ścibor Świderski
z Mądza podsędek ziemski czerski potwierdzają granice między
wsiami: Gusin, dziedzictwem Andrzeja Lelewskiego, a wsią
królewską Wysoczyn, wytyczone przez Jakuba "de Bloszkowo"
podkomorzego czerskiego
Zygmunt I król polski potwierdza tymczasowy testament Stanisława
Górskiego podstarościego krakowskiego, sporządzony w
obecności wysłanników królewskich Jana Tęczyńskiego,
kasztelana lubelskiego i Jana Tarły ze Szczekarzowic, krajczego
koronnego, którym ten zapisuje wszystkie swoje posiadłości
Krzysztofowi Szydłowieckiemu, wojewodzie i staroście
krakowskiemu pod warunkiem, by przechodziły one po mieczu
zawsze w ręce OdrowąŜów, a w razie wygaśnięcia rodu zostały
własnością klasztoru w Mogile
Jan Spławski sędzia ziemski poznański i Maciej KrzyŜanowski
podsędek ziemski poznański potwierdzają, Ŝe Marcin Poniecki
zastawił swoje dziedzictwo Szkaradowo w powiecie kościańskim u
Stanisława Włodzickiego za 88 grzywien monety zwyczajnej
polskiej
Zygmunt I król polski reguluje sprawę uprawnień wrębu do lasów
królewskich starostwa sandomierskiego Spytka z Tarnowa
kasztelana Ŝarnowskiego oraz jego poddanych ze wsi Wielowieś,
Trześń, Siedlec i Dzików
Zygmunt I król polski na prośbę posłów ziemi przemyskiej na sejm
walny poddaje szlachtę powiatu stryjskiego, którą ojciec jego
Kazimierz Jagiellończyk król polski na jej własną prośbę poddał
jurysdykcji starosty stryjskiego, z powrotem władzy sądowniczej
starosty przemyskiego
Jan Zapolya król węgierski udziela Franciszkowi Frangepanowi
arcybiskupowi kolocko-backiemu Stefanowi "de Werbewecz",
swojemu kanclerzowi koronnemu i trzem innym posłom swoim na
zjazd z arcyksięciem Fedrynandem w Ołomuńcu, wyznaczony na
dzień 1 czerwca, pełnomocnictw do rozmów z tymŜe w sprwie
obopólnego pokoju
Sąd ziemski krakowski poświadcza, Ŝe w aktach sądu nadwornego
znajduje się dokument (1504.10.15), którym Ewa córka Jana
Dukielskiego zastawia swemu męŜowi Stanisławowi Cikowskiemu
NiŜsze i WyŜsze Przedmieście dukielskie oraz daje mu w te dobra
intromisję
Mikołaj z Szydłowca starosta i Jan Strzałka z Bełcznicy sędzia
księstwa zatorskiego stwierdzają, Ŝe Barbara z Gierałtowic,
małŜonka Jana z Kokorzy skwitowała swego brata Piotra
Gierałtowskiego i z odbioru 100 złp. tytułem zrzeczenia się
ojczyzny i macierzyzny
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Zygmunt I król polski w nagrodę za zasługi Jana Morsztyna
burmistrza krakowskiego wobec niego samego i miasta, a takŜe
wobec jego ojca Kazimierza Jagiellończyka króla polskiego,
pozwala mu sprowadzać wodę z rzeki Prądnik do stawów w jego
posiadłości Piaski nie tylko juŜ istniejącymi rurami, lecz takŜe
nowymi o przekroju do długości jednego palca
Zygmunt król polski zastawia Spytkowi z Tarnowa kasztelanowi
Ŝarnowskiemu za 3000 fl. gród Krzeszów w ziemi przemyskiej wraz
z przynaleŜnymi wsiami, zezwala na wykupienie sołectwa we wsi
Piskorzowice oraz zapewnia, iŜ wykup dóbr przez króla nie nastąpi
za Ŝycia Spytka
Jan Zapolya król węgierski zastwia u Krzysztofda Szydłowieckiego,
kasztelana i wojewody krakowskiego, kanclerza wielkiego
koronnego, swoje miasto Gewncz w komitacie zemplińskim wraz
ze wszystkimi przynaleŜnościami na czas, póki mu nie przekaŜe
swego zamku Munkacz w komitacie bereskim
Jan PieniąŜek z KruŜlowej sędzia ziemski krakowski i Mikołaj
Taszycki z Lucławic podsędek ziemski krakowski transumują i
potwierdzaj następujący akt w języku łaciński, wpisany do ksiąg
ziemskich krakowskich: [Kraków], 1511.01.13. Jakub Lubomirski
sędzia ziemski krakowski i Jan Minor z Biechowa podsędek
ziemski krakowski potwierdzają, Ŝe Andrzej Kreza dziedzic z Woli
sprzedał tę posiadłość Andrzejowi Gomolcowi za 500 florenów w
półgroszkach
Stanisław z Tęczyna podkomorzy sandomierski ustala na
podstawie dochodzeń komisarzy królewskich granice pomiędzy
wsiami królewskimi Chmielów, Mokrzyszów, a wsiami Miechocin i
Machów naleŜącymi do Jadwigi Jakubowskiej, Andrzeja Tarły i
Piotra Michockiego
Stanisław z Tęczyna podkomorzy sandomierski ustala na
podstawie dochodzeń komisarzy królewskich granice pomiędzy
wsią królewską Chmielów, a wsiami Miechocin i Machów
naleŜącymi do Jadwigi Jakubowskiej, Andrzeja Tarły i Piotra
Michockiego
Stanisław z Tęczyna podkomorzy sandomierski ustala na
podstawie dochodzeń komisarzy królewskich granice pomiędzy
wsią Mokrzyszów, a wsiami Miechocin i Machów naleŜącymi do
Jadwigi Jakubowskiej, Andrzeja Tarły i Piotra Michockiego
Stanisław z Tęczyna podkomorzy sandomierski ustala na
podstawie dochodzeń komisarzy królewskich granice pomiędzy
królewską wsią Mokrzyszów, a wsią Miechocin naleŜącą do
Jadwigi Jakubowskiej, Andrzeja Tarły i Piotra Michockiego
Jan Zapolya król węgierski w nagrodę za zasługi Krzysztofa
Szydłowieckiego, kasztelana i starosty krakowskeigo, kanclerza
wielkiego koronnego, nadaje mu zamek Szaroszpatak w komitacie
zemplińskim
Zygmunt I król polski przysądza dobra Hruszową i Czerewaczyce
do Kobrynia nadanego przezeń królowej Bonie, uniewaŜniając
przywilej na nie dla ksiąŜąt Sanguszkowiczów oraz polecając
królowej zwrócić tymŜe sumę 1000 kóp groszy z tytułu pewnego
zapisu na tychŜe dobrach.
Zygmunt I król polski nadaje przywilej dla miasta Chyrowa[?]
Zygmunt I król polski w nagrodę za zasługi księcia Fedora
Andrzejowicza Sanguszki mianuje go doŜywotnim starostą w
zmaku i mieście Włodzimierzu z prawem do wszelkich korzyści,
jakie z miasta i zamku czerpali przodkowie tegoŜ, zastrzegając
sobie jedynie cło pobierane przez starostów i przeznaczone na stół
królewski
Zygmunt I król polski potwierdza Dobczycom: 1) przywilej
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Kazimierza Wielkiego z 1340 r. uwalniający mieszczan
dobczyckich od ceł; 2) przywilej króla Kazimierza Jagiellończyka z
r. 14[...] zawierający generalne potwierdzenie praw Dobczyc
Benedykt Wiktorowski z Kliczkowa sędzia i Piotr Karniowski z
Brodzic podsędek ziemscy sieradzcy, zasiadający wraz z królem i
panami rady jako sąd sejmowy w sprawie o dobra Kobylany
miedzy Dorotą z Tarnowa, Ŝoną Jana Tarły krajczego koronnego, a
Janem Kobyleńskim kasztelanem rospierskim i jego synem
Mikołajem podają do wiadomości wyrok królewski przysądzający
Dorocie Tarłowej prawa dziedziczne do dóbr Kobylany,
Draganowa, Sulistrowa, Makowiska, Głośce i Łęki, z których
została usunięta przez Kobyleńskich. Król rozpatruje pozew w tej
sprawie o kary za naruszenie ugody na podstawie przedłoŜonych
przez obie strony dokumentów. Król uznaje przedłoŜone przez
Dorotę dokumenty jej babki, Katarzyny, wdowy po Hieronimie
Kobyleńskim za prawdziwe i na ich podstawie przysądza jej
wwiązanie do dóbr, które będzie dzierŜyła aŜ do spłaty 3800
florenów. Król uznaje teŜ obydwu Kobyleńskich na podstawie
przedłoŜonych przez nich dokumentów za rzeczywistych
dziedziców klucza Kobylany, pod warunkiem jednak, Ŝe przez
przysięgę dwóch świadków złoŜoną w Krakowie (14 III) obalą
zarzuty Doroty o tym, Ŝe dokumenty uzyskali w sposób nieprawny i
nielegalny. Natomiast Dorota ma udowodnić swój zarzut przeciw
Kobyleńskim, Ŝe przy okazji eksmitowania jej z Kobylan i Rogów
zagarnęli jej ruchomości warte 6000 florenów, które, po złoŜeniu
przez świadków Doroty przysięgi, powinni jej zwrócić
Jan PieniąŜek z KruŜlowej sędzia i Mikołaj Taszycki z Lucławic
podsędek ziemscy krakowscy jako sąd nadworny poświadczają, Ŝe
w sprawie między Janem kasztelanem rospierskim i Mikołajem
jego synem Kobyleńskimi przeciwko Dorocie Tarłowej wydany
został dekret królewski nakazujący Dorocie z Tarnowa i KrzyŜa,
Ŝonie Jana Tarły ze Szczekocin krajczego koronnego, stawienie się
na najbliŜsze roki ziemskie w Bieczu na termin z Kobyleńskimi,
którzy pozywają ją na podstawie dokumentu przemawiającego na
ich korzyść, gdyŜ Dorota jako kobieta nie moŜe ich pozywać o
Kobylany i inne dobra, ani nie moŜe wysuwać wobec nich
wygórowanych roszczeń, sprzecznych z ugod zawartą w Bieczu,
jaką uznał na jej korzyść sąd sejmowy w Piotrkowie, skazując
Kobyleńskich na zapłacenie jej 20000 florenów
Jan PieniąŜek z KruŜlowej sędzia zemski krakowski i Mikołaj
Taszycki z Lucławic podsędek ziemski krakowski obwieszczają, Ŝe
Zygmunt I król polski, rozstrzygając spór między celnikami
królewskimi, a kupcami z róŜnych stron państwa wyznaczył dla
wołów i innych towarów sprowadzanych do Polski z Rusi, Podola i
Wołoszczyzny drogę przez Lwów, Gródek i Przemyśl do
Sandomeirza, a dla sprowadzanych z Wołynia - przez Lublin i
Radom, zaś w sprawie ceł polecił stosować się do postanowień
odnośnego dekretu Jana Olbrahta króla polskiego
Zygmunt I król polski transumuje i zatwierdza dokument Stanisława
z Tęczyna podkomorzego sandomierskiego z daty: 1528.06.12,
rozgraniczającego na podstawie dochodzeń komisarzy królewskich
królewską wieś Mokrzeszów od wsi Miechocin naleŜącej do
Jadwigi Jakubowskiej, Andrzeja Tarły i Piotra Michockiego
Jan PieniąŜek z KruŜlowej sędzia i Mikołaj Taszycki podsędek
ziemscy krakowscy jako sąd nadworny "in curia" poświadczają
pozew, z jakim w imieniu Doroty Tarłowej, wystąpił woźny sądowy
Piotr Mniszek przeciwko Janowi i Mikołajowi Kobyleńskim,
pozywając ich przed sąd nadworny o to, Ŝe oni pozywali Dorotę
Tarłową przed sąd ziemski w Bieczu o szkody wartości 20000
florenów na podstawie dokumentu Hieronima Kobyleńskiego
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dotyczącego ordynacji na dobrach Kobylany i innych, a wbrew
wyrokowi sejmowemu [piotrkowskiemu. Wobec niedostarczenia
naganionego dokumentu oraz niestawienia świadków Dorota
pozywa ich o krzywdy i szkody wartości 20000 florenów.
Zygmunt I król polski obwieszcza, Ŝe wybór swego syna Zygmunta
II Augusta na król polskiego i wielkiego księcia litewskiego jeszcze
za Ŝycia jego samego, bez zabiegów z jego stronyu i bez zwykłego
w takich razach sejmu elekcyjnego uwaŜa za dowód przywiązania i
sacunku poddanych dla niego i dynastii, nie chce jednak by dawny
zwyczaj był poniechany i dlatego postanawia, Ŝe w przyszłości
obiór króla ma być przeprowadzany zawsze na walnym sejmie
elekcyjnym
Bona królowa polska składa stanom Rzeczypospolitej podobne
przyrzeczenie jak jej małŜonek, Zygmunt I król polski, który
pragnąc wyrazić swą wdzięczność za obiór i koronację ich syna
Zygmunta II Augusta na króla jeszcze za Ŝycia jego samego
przyrzekł im, Ŝe ten po dojściu do pełnoletności przysięgnie, iŜ
zachowa wszelkie prawa i przywileje królestwa
Bona królowa polska składa stanom Rzeczypospolitej podobne
przyrzeczenie jak jej małŜonek, Zygmunt I król polski, który
pragnąc wyrazić swą wdzięczność za obiór i koronację ich syna
Zygmunta II Augusta na króla jeszcze za Ŝycia jego samego
przyrzekł im, Ŝe ten po dojściu do pełnoletności przysięgnie, iŜ
zachowa wszelkie prawa i przywileje królestwa
Zygmunt I król polski w nagrodę za zasługi Jana Tarnowskiego
wojewody ruskiego, hetmana wielkiego koronnego i starosty
sandomierskiego, pozwala mu na wykupienie starostwa
sądeckiego z rąk Piotra Odnowskiego
Jan PieniąŜek z KruŜlowej, sędzi i Mikołaj Taszycki z Lusławic
podsędek, ziemscy krakowscy jako sąd nadworny "in curia"
informują, Ŝe król uniewaŜnia swój pozew wystawiony na rzecz
Jana kasztelana rospierskiego i syna jego Mikołaja Kobyleńskich
przeciwko Dorocie z Tarnowa Ŝonie Jana Tarły ze Szczekarzewic
w sprawie o dobra Kobylany, Draganowa i Głośce (połowę) oraz
całość wsi Suliskowa, Makowiska i Łęki oraz o 20000 florenów.
Pozew ten został obecnie uniewaŜniony wyrokiem sądu
sejmowego piotrkowskiego jako sprzeczny ze stanem faktycznym.
Jan ze Spławia sędzia ziemski poznański i Maciej KrzyŜanowski
podsędek ziemski poznański potwierdzają, Ŝe Katarzyna
Oporowska, wdowa po Andrzeju Śmigielskim, Ŝona Marcina
Ponieckiego dziedzica ze Szkaradowa, zapisała drugiemu męŜowi
cały swój posag w kwocie 500 zł węgierskich zastrzegając, Ŝe w
razie śmierci dzieci ich obojga kwotę tą odziedziczy troje jej dzieci z
pierwszego małŜeństwa
Zygmunt I król polski uniewaŜnia swój dokument, którym na prośbę
posłów z powiatu samborskiego na sejm koronacyjny Zygmunta II
Augusta poddał szlachtę tego powiatu jurysdykcji grodzkiej w
Samborze, i przekonany, Ŝe powiat samborski nie moŜe stanowić
wyjątku wśród innych powiatów ziemi przemyskiej, poddaje ją
starym zwyczajem z powrotem pod jurysdykcję starosty
przemyskiego
Zygmunt I król polski uniewaŜnia swój dokument, którym za zasługi
braci Aukta Jana i Jerzego z Paniowa, starostów Ŝydaczowskich,
poddał ich jurysdykcji grodzkiej lwowskiej i przekonany o tym, Ŝe
taka ich sytuacja prawna jest krzywdząca dla pozostałej szlachty
ziemi przemyskiej i prowadzi do pewnych zakłóceń w sprawach
sądowych, poddaje ich z powrotem jurysdykcji starosty
przemyskiego
Zygmunt I król polski potwierdza, Ŝe Jan Tarnowski wojewoda
ruski, hetman wielki koronny i starosta sandomierski, zabezpieczył
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swej Ŝonie Zofii Tarnowskiej, córce Krzysztofa Szydłowieckiego na
Ćmielowie i Wielkim Opatowie, kasztelana i starosty krakowskiego,
kanclerza wielkiego koronnego na połowie Tarnowa i na wszystkich
swoich dobrach 4600 zł w półgroszkach polskich wiana i tyleŜ
posagu
Jan PieniąŜek z KruŜlowej sędzia i Mikołaj Taszycki podsędek
ziemscy krakowscy jako sąd nadworny "in curia" poświadczają
zeznanie woźnego sądowego Piotra Mniszka ze Stradomia o
przeprowadzeniu przez niego na rzecz Doroty Tarłowej intromisji
w połowę wsi Kobylany, Draganowa i Głośce oraz całych wsi
Sulistrowa i Łęki, wprowadzenie tejŜe Doroty w realne posiadanie
tych wsi i odebranie, w jej imieniu, przysięgi od zwołanych do
Kobylan poddanych
Jan PieniąŜek z KruŜlowej sędzia i Mikołaj Taszycki z Lucławic
podsędek ziemscy krakowscy poświadczają, Ŝe termin posiedzenia
sądu nadwornego przesunięty zostaje na czas późniejszy [22
września]
Zygmunt I król polski potwierdza, Ŝe Hieronim Łaski wojewoda
sieradzki i Anna Kurozwęcka, jego Ŝona, zastawili swą kamienicę
przy ul. Kanoników krakowskich u Mikołaja Szydłowieckiego,
kasztelana sandomierskiego, podskarbiego koronnego i Anny z
Tęczyna, jego Ŝony za 3000 złp oraz wyszczególnia dodatkowe
warunki tej transakcji
Zygmunt I król polski transumuje i potwierdza orzeczenie
komisarzy królewskich z daty: 1530.07.11, w sprawie
rozgraniczenia wsi Górki i "Strzyrczykowa" naleŜących do
Mateusza z Birczy sędziego ziemskiego sanockiego od wsi
królewskiej Strachocin dzierŜonej przez Jana Bobolę
Zygmunt I król polski w nagrodę za zasługi Jana Tarnowskiego
wojewody ruskiego, hetmana wielkiego koronnego i starosty
sandomierskiego, nadaje mu na własność dziedziczną dobra na
Pokuciu, skonfiskowane ich dawnym dziedzicom, szlachcie
obrządku ruskiego, którzy zdradziecko przeszli na stronę wojewody
mołdawskiego w chwili jego najazdu na te okolice
Rajcy Pilzna proszą biskupa krakowskiego Piotra Tomickiego o
święcenia kapłańskie dla Piotra syna młynarza obiecując mu
najbliŜszą opróŜnioną altarię
Ferdynand król rzymski, niemiecki, węgierski, czeski etc. w
nagrodę za szczególną wierność i zasługi Krzysztofa
Szydłowieckiego, kasztelana i starosty krakowskiego, kanclerza
wielkiego koronnego oraz celem zachęcenia go do dalszego
czuwania nad jego interesami na dworze polskim dla dobra
obydwu królestw wyznacza mu pensję po 400 florenów reńskich
rocznie, płatną os św. Jerzego (23 kwietnia) tego roku
Zygmunt I król polski potwierdza, Ŝe Jan Mikołajowski z Mikołajowic
i Sierakowic zrzeka się swych praw do tych wsi oraz do swoich
części we wsiach Zgłobice i Łukanowice na rzecz Mikołaja
Chotowskiego, pozostawiając jednak na owych dobrach posag
swej Ŝony Barbary
Piotr Tomicki biskup krakowski nadaje altarię św. Piotra i Pawła w
kościele parafialnym pilzneńskim Stanisławowi Kankon
prepozytowi szpitala pilzneńskiego
Otto z Chodcza wojewoda sandomierski zakłada miasto Rohatyń
Zygmunt I król polski nadaje Janowi Tarnowskiemu wojewodzie
ruskiemu, hetmanowi wielkiemu koronnemu cały otrzymany przez
siebie iure caduco ruchomy i nieruchomy majątek po zmarłym we
Lwowie Hanuszu Puszkarzu
Zygmunt I król polski potwierdza, Ŝe Anna Szydłowiecka z
Tęczyńskich wdowa po Mikołaju Szydłowieckim, kasztelanie
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sandomierskim, podskarbim koronnym, zrzekła się na rzecz swego
szwagra Krzysztofa Szydłowieckiego, kasztelana i starosty
krakowskiego, kanclerza wielkiego koronnego, wszelkich praw do
kamienicy na rogu ul. Kanoniczej w Krakowie, niedaleko kanałów
zamku królewskiego, którą posiadała wraz z męŜem na mocy
zapisu Hieronima Łaskiego, wojewody sieradzkiego i jego Ŝony
Anny Łaskiej z Kurozwęckich, swoich krewnych
Zygmunt I król polski potwierdza, Ŝe Krzysztof Szydłowiecki,
kasztelan i starosta krakowski, kanclerz wielki koronny, darował
swojemu zięciowi Janowi Tarnowskiemu, wojewodzie ruskiemu,
hetmanowi wielkiemu koronnemu kamienicę przy ul. Kanoniczej w
Krakowie, niedaleko kanałów zamku królewskiego, która ongiś
naleŜała do panów z Kurozwęk, a którą on sam uzyskał po śmierci
Mikołaja Szydłowieckiego, kasztelana sandomierskiego,
podskarbiego koronnego
Zygmunt I król polski wynagradzając zasługi Spytka z Tarnowa
nadaje mu urząd podskarbiego wakujący po śmierci Mikołaja z
Szydłowa
Zygmunt I król polski stwierdza, Ŝe Piotr Kmita starosta spiski
rozliczył się z dochodów tegoŜ starostwa za okres 1531.01.011532.01.01
Zygmunt I król polski potwierdza, Ŝe Krzysztof Szydłowiecki,
kasztelan i starosta krakowski, kanclerze wielki koronny
zabezpieczył swej Ŝonie Zofii z Targowiska na swoich dobrach
1200 florenów w zwykłej monecie krajowej wiana i tyleŜ przywianku
oraz zapisał jej dobra ruchome i nieruchome, które teŜ król
wymienia
Zygmunt I król polski przysądza Sapiehom dobra Połonne (zwane
następnie Niemojtą), tudzieŜ Oleksicze, Melechowo, Chodco,
Bereszowoi Berezwicę, które przeszły na nich wskutek zapisu
kniazia Andrzeja Włodzimierzowicza (pretensje rościł sobie do nich
kniaŜ Jurij Semenowicz Słucki)
Zygmunt I Stary król polski zezwala Janowi Dzieduszyckiemu
podsędkowi ziemskiemu lwowskiemu na odbywanie w jego mieście
Dzieduszyce czyli Sokołowie w ziemi lwowskiej 3 jarmarków
rocznie: 25 stycznia, 2 maja i 6 sierpnia.
Zygmunt I król polski pozwala Mikołajowi Kobyleńskiemu
kasztelanowi rospierskiemu i Mikołajowi Piwo wojskiemu
kaliskiemu zapisać sobie nawzajem i zabezpieczyć na dobrach lub
dochodach królewskich sumę 100 grzywien w monecie polskiej, a
później dobra te dziedzicznie posiadać i uŜytkować.
Mikołaj Taszycki sędzia ziemski krakowski i Jan Słabosz z
Putniowic podsędek ziemski krakowski, jako sąd nadworny, w
sprawie o 1000 grzywien wadium ze strony Ewy Dukielskiej
stającej przeciwko swej córce Dorocie, Ŝonie Stanisława Gniadego
podtrzymują wyrok wydany na rokach bieckich uwalniający Dorotę
od pozwów Ewy o wadium oraz zobowiązują Dorotę do
uniewaŜnienia pozwów przeciwko matce o dobra Hyrowa i
Mniejsze Przedmieście Dukielskie, które Ewa najpierw zapisała
Dorocie, a potem oddała innym osobom
Zygmunt I król polski stwierdza, Ŝe Spytek z Tarnowa rozliczył się z
dochodów dzierŜonego przezeń starostwa krzepickiego za okres
od Wielkanocy 1532 do Wielkanocy 1533
Zygmunt I król polski zatwierdza granice wytyczone przez swych
komisarzy między dobrami królewskimi Jaroszowice, które dzierŜą
Jan i Wawrzyniec Komorowscy, a dobrami Klecza, Świnia i Kozia
Poręba, dziedzicznymi Bernarda Rusockiego
Bona królowa polska opisuje i potwierdza ugodę między kniaziem
Fedorem Andrzejowiczem Sanguszką, starostą włodzimierskim, a
jego bratem kniaziem Wasylem Michajłowiczem Sanguszką
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Kowelskim w sprawie granic między ich dobrami i rozmaitych
wzajemnych pretensji, zawartą za sprawą jej komisarzy
Masia Waśkówna z domu Wochnowicz wraz z Juchną
Werbowickim, swoim męŜem i dziećmi zrzeka się wszelkich
pretensji do dóbr Kołczyn (Kulczyn) na rzecz kniazia Fedora
Andrzejowicza Sanguszki starosty włodzimierskiego, który nabył je
od członków jej rodziny
Mikołaj Derszniak z Rokitnicy sędzia i wojski oraz Andrzej
Krzeczowski podsędek ziemscy przemyscy potwierdzają dokonany
przed sądem ziemskim przemyskim podział dóbr między braćmi
Andrzejem i Mikołajem Czuryłami
Sąd ziemski sandomierski potwierdza zamianę dóbr, w której
Andrzej Tarło chorąŜy lwowski za wsie Kajmów, Miechocin,
Machów i plac w Sandomierzu otrzymał od Stanisława Słupskiego
wsie Słup i Wola
Kniaź Andrzej Juriewicz Zasławski zapisuje kniaziowi Ilii (Eliaszowi)
synowi zmarłego kniazia Konstantego Iwanowicza Ostrogskiego,
adoptowanemu przez siebie jeszcze za Ŝycia jego ojca, trzecią
część swoich dóbr ojczystych i macierzystych, zaś dwie części
pozostałe zastawia u niego za 2000 kóp groszy litewskiej monety,
1000 zł węgierskich i 100 grzywien srebra w zastawie stołowej,
poŜyczone uprzednio u niego
Jan Tarło starosta i wójt pilzneński odnawia pewne artykuły i prawa
cechu szewskiego w Pilźnie z powodu zniszczenia przez poŜar
dawnego przywileju
Senatorowie i posłowie ziemscy na sejm walny piotrkowski,
wyznaczeni przez króla do przejrzenia spraw, które miały być
rozwaŜone na sejmie, a w szczególności projektu korektury praw,
pospolicie zwanego nowymi prawami, uznają, Ŝe te nowe prawa
jako wysoce kontrowersyjne niosą w sobie groźbę głębokiego
rozłamu i zamieszek w społeczeństwie i państwie i z tego powodu
w całości i na zawsze je odrzucają
Zygmunt I król polski mianuje kniazia Fedora Andrzejowicza
Sanguszkę starostę włodzimierskeigo doŜywotnim marszałkiem
ziemi wołyńskiej
Zygmunt I król polski zatwierdza miasto królewskie Rohatyń w
posiadaniu jego gruntów oraz potwierdza róŜne przywileje
tamtejszych mieszczan, na które okazali mu oni posiadane przez
nich dokumenty, a ponadto dodaje nowe postanowienia w tej
sprawie
Spytki [Jordan] z Zakliczyna dziedzic Melsztyna przedkłada
biskupowi krakowskiemu Piotrowi Tomickiemu kandydaturę Jakuba
Wierzby na kapelanię przy katedrze krakowskiej, z której właśnie
zrezygnował Sebastian Opaliński
Zygmunt I król polski transumuje i potwierdza następujący
dokument [pergaminowy] w języku ruskim: Łuck, 1534.07.01. Kniaź
Andrzej Juriewicz Zasławski zapisuje kniaziowi Ilii (Eliaszowi)
synowi zmarłego kniazia Konstantego Iwanowicza Ostrogskiego,
adoptowanemu przez siebie jeszcze za Ŝycia jego ojca, trzecią
część swoich dóbr ojczystych i macierzystych, zaś dwie części
pozostałe zastawia u niego za 2000 kóp groszy litewskiej monety,
1000 zł węgierskich i 100 grzywien srebra w zastawie stołowej,
poŜyczone uprzednio u niego
Zygmunt I król polski darowuje na wieki księciu Fedorowi
Andrzejowiczowi Sanguszce marszałkowi ziemi wołyńskiej,
staroście włodzimierskiemu, wieś PodłoŜce i dwie części wsi
Porska, dobra połoŜone w powiecie łuckim, które sam odziedziczył
p Iwanie Chrebtowiczu i na prośbę księcia Konstantego
Iwanowicza Ostrogskiego wojewody trockiego, hetmana wielkiego
litewskiego, starosty bracławskiego i winnickiego, wcześniejszym
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dokumentem swoim, okazanym mu obecnie przez księcia Fedora,
darował był mu juŜ doŜywotnio
Zygmunt I król polski potwierdza okazany mu przez księcia Kuźmę
Iwanowicza Zasławskiego przywilej Aleksandra Jagiellończyka
króla polskiego, mocą którego poddani zasławscy wolni są od
powinności przy naprawach zamku królewskiego i mostu w Łucku,
a winni spełniać je tylko przy zamku swych ksiąŜąt w Zasławiu
Zygmunt I król polski potwierdza, Ŝe Spytek z Tarnowa kasztelan
radomski oraz starosta krzepicki, krzeszowski i brzeźnicki rozliczył
się z całości dochodów naleŜących do stołu królewskiego za okres
od 1533.04.27-1535.10.01
Zygmunt I król polski stwierdza, Ŝe Spytek z Tarnowa kasztelan
radomski i podskarbi koronny rozliczył się z dochodów dzierŜonego
przez siebie starostwa krzepickiego za okres od Wielkanocy 1533
do Wielkanocy 1535
Stanisław z Tęczyna podkomorzy sandomierski zatwierdza ugodę
w sprawie granic pomiędzy wsią klasztoru koprzywnickiego
Nagnajów, a wsią Machów naleŜącą do Stanisława i Andrzeja
Jakubowskich, Jana i Mikołaja StrzeŜowskich ("Schrzezewskich") i
Stanisława Słupskiego
Tomasz Rosnowski kanonik krakowski potwierdza, Ŝe Mikołaj
Przypkowski skwitował egzekutorów testamentu Mikołaja
Piotrowskiego i zapisał 10 grzywien klasztorowi tynieckiemu
zabezpieczone na wsiach Polanka i stara Wieś (zatorskie).
Seweryn Boner z Balic starosta i Jakub Szaszowski z Gierałtowic
sędzia ziemi oświęcimskiej stwierdzają, Ŝe Jan z Dubowca
sprzedał Mikołajowi Szaszowskiemu z Gierałtowic za 2000 zł
węgierskich w złocie swe dziedzictwo w Dwukozach
Zygmunt I król polski wynagradzając zasługi
Spytka z Tarnowa kasztelana radomskiego i podskarbiego
koronnego nadaje mu starostwo sieradzkie wakujące po śmierci
Jana Gruszczyńskiego
Seweryn Boner z Balic starosta oświęcimsko-zatorski oraz Jan
Komorowski pan na śywcu zastępca sędziego ziemi oświęcimskiej
potwierdzają, Ŝe Mikołaj Szaszowski sprzedał wieś dziedziczną
Kozy ("Dwiekozie") Jakubowi Szaszowskiemu sędziemu ziemi
oświęcimskiej za 2000 zł węgierskich
Sąd gajony [wielki] wsi Barwinek koło Dukli [w wymienionym
pełnym składzie] potwierdza wydany przez siebie dokument w
sprawie sprzedaŜy sołectwa we wsi Barwinek przez Ewę Cikowską
swemu poddanemu
Zygmunt I król polski, wielki ksiąŜę litewski transumuje i potwierdza
następujący dokument w języku ruskim: Łuck, 1535.05.02. ElŜbieta
i Hanna Sygnatorówny wójtowny łuckie razem ze swoimi męŜami:
Andrzejem śeleŜką Michałem Chwalibowskim zamieniają swoje
dobra Stawrów nad rzeką Styrem z księciem Fedorem
Andrzejowiczem Sanguszką marszałkiem ziemi wołyńskiej,
starostą włodzimierskim, a jego wieś Okniny pod Krzemieńcem o
dopłatę w wysokości 100 kóp groszy litewskich. Ponadto król
zatwierdza księcia Fedora w posiadaniu połowy wsi Kruchinicz,
nabytej od ziemianina wołyńskiego Andrzeja Janczyńskiego i
połowy wsi Karasin, nabytej od ziemianina powiatu łuckiego Piotra
Blewskiego, z których to dóbr w obu wypadkach 1/3 została mu
sprzedana za cenę 200 i 100 kóp groszy litewskich, zaś 2/3
zastawiona u niego za 400 i 200 kóp groszy litewskich
Seweryn Boner z Balic na Ogrodzieńcu i Kamienicy kasztelan
biecki, starosta oświęcimski, zatorski, bieckim, rapsztyński, Ŝupnik,
burgrabia i wielkorządca [wielki sprawca] krakowski oraz Mikołaj
Strzała z Sosnowic sędzia zatorski poświadczają, Ŝe Mikołaj
Przypkowski zapisał na swoich dobrach Polana i Stara Wieś na
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rzecz klasztoru tynieckiego wyderkaf od 400 zł wziętych od
egzekutorów [testamentu] zmarłego Mikołaja Piotrowskiego
Sąd ziemski krakowski potwierdza na rokach nadwornych zeznanie
woźnego sądowego Piotra Maloszy o dokonaniu wwiązania w
dobra wsi Kostrze, darowanej Janowi Tęczyńskiemu wojewodzie
ruskiemu przez Stanisława Oleśnickiego dziekana krakowskiego.
Zygmunt I król polski potwierdza, Ŝe Jan Tarnowski prepozyt
krakowski i tarnowski, sekretarz królewski zrzekł się na korzyść
swego ojca Jana Tarnowskiego kasztelana krakowskiego, starosty
sandomierskiego całego spadku po matce z tytułu jej wiana,
przywianku i innych zapisów na ojcowskich dobrach tarnowskich,
przeniesionych potem na dobra przeworskie oraz Ŝe otrzyma od
ojca, w zmian za to, pełne zadośćuczynienie
Sąd ziemski krakowski stwierdza, Ŝe Spytek z Tarnowa kasztelan
radomski i podskarbi koronny za zgodą Ŝony Barbary z Szydłowca
zezwolił swemu synowi Stanisławowi z Tarnowa, by zabezpieczył
na Wielowsi posag i wiano swej Ŝony Barbary z Drzewicy
Mikołaj Łącki sędzia i Jakub Spławski podsędek ziemscy kaliscy
poświadczają, Ŝe Jan śychliński zapisuje swej Ŝonie Małgorzacie
córce Jana Kobyleńskiego kasztelana rospierskiego tytułem
oprawy posagu i wiana sumę 1400 florenów na swoich dobrach,
wsi Myślibór, śygleń, połowie wsi Sługoczyn i Wilczna, części wsi
Junowice, Lipiny i odkupionej wsi Nowa Wieś
Rajcy pilzneńscy prezentują biskupowi krakowskiemu Janowi
Latalskiemu na altarię św. Piotra i Pawła w Pilźnie księdza Piotra,
pilźnianina
Jewdokima Kudynówna Drywińska i jej mąŜ Waśko Fedorowicz,
właściciele części wsi Stawek oznajmiają, Ŝe 1/3 tego majątku
sprzedali księciu Fedorowi Andrzejowiczowi Sanguszce,
marszałkowi ziemi wołyńskiej, staroście włodzimierskiemu za 30
kóp groszy litewskich, zaś pozostałe 2/3 zastawili u tegoŜ za 60
kóp groszy litewskich. Na ich prośbę dokument ten potwierdzili
swoimi pieczęciami takŜe Henady władyka włodzimiersko-brzeski,
ksiąŜę Aleksander Fedorowicz Zbarawski (spr), Fedor Hulewicz,
Tychno Kisiel i Piotr Katusowski
Zygmunt I król polski poleca śydom krakowskim aby w związku z
nakładanymi na nich podatkami i daninami na cele publiczne obrali
w myśl mandatu królewskiego z daty: 1529.06.30 po dwóch lub
trzech powaŜnych męŜów z kaŜdej synagogi, którzyby po
odebraniu od kaŜdego z nich zeznania pod przysięgą o rozmiarze
posiadanego majątku obliczyli przypadającą od kaŜdego daninę, a
przestrzegając, Ŝe uchylanie się od zeznań czyli od uiszczania
danin grozi karą główną i konfiskatą mienia uwalnia od tych
cięŜarów tylko dwie słuŜebnice swej matki: Chwałkę i jej synową
Esterę wraz z męŜem tejŜe doktorem MojŜeszem Fischlem
Piotr Kmita wojewoda krakowski, marszałek wielki koronny
transumuje i podaje do powszechnej wiadomości następujący
dokument w języku łacińskim wedle wpisu w aktach grodzkich
przemyskich: Kraków, 1532.06.10. Zygmunt I król polski rozstrzyga
spór między kupcami polskimi, a celnikami królewskimi i poborcami
innych podatków ora postanawia, Ŝe wozy i inne towary naleŜy
prowadzić do Polski z Rusi, Podola i Wołoszczyzny przez Lwów,
Gródek i Przemyśl na Sandomierz, zaś z Wołynia przez Lublin i
Radom, a takŜe ustanawia kary na kupców jeŜdŜących innymi
drogami i uchylających się od płacenia ceł
Zygmunt I król polski wobec częstych waśni wśród śydów
krakowskich z powodu corocznej daniny, a zwłaszcza wobec kłótni
z powodu przeprowadzanej właśnie w związku z tym oceny
majątku kaŜdego z nich, jako teŜ wobec ich sporów na temat
miejsca, gdzie ma stanąć nowa synagoga - postanawia, Ŝe mają
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oni zaniechać nowozarządzonych zeznań pod przysięgą o swym
stanie majątkowym i płacić daninę wedle dawnego zwyczaju i
wymiaru, zaś sprawę miejsca pod nową synagogę rozstrzygnie
wojewoda krakowski, jedyny zwierzchnik nad śydami tego
województwa, któremu teŜ, jak to się dzieje w innych
województwach, winni śydzi krakowscy we wszystkich okazywać
uległość i posłuszeństwo
Zygmunt I król polski wobec skargi Piotra Kmity hrabiego na
Wiśniczu, wojewody i starosty krakowskiego, Ŝe śydzi krakowscy
nie uznają władzy, jaką on ma nad nimi z tytułu swego urzędu
wojewody, ani władzy podległych mu urzędników, lecz buntują się
przeciw nim i uciekają się do innych urzędników - uwaŜając to za
sprzeczne z dawnym prawem, szanowanym przecieŜ [przez
śydów] w innych województwach, nakazuje pod groźbą kary
głównej śydom województwa krakowskiego i osobliwie
krakowskim, by zaniechali nieposłuszeństwa i buntów przeciw
swemu zwierzchnikowi oraz stosowali się do dawnego prawa i
zwyczaju
Zygmunt I król polski na prośbę Andrzeja Górki kasztelana
poznańskiego, generała wielkopolskiego, dziedzica dób
złoczowskich, nakazuje woźnicom i kupcom z Wołynia i Litwy
jeździć do Ŝup kołomyjskiej i dolińskiej starą drogą przez miasto
królewskie Busk oraz dziedziczne miasta Andrzeja Górki Olesko i
Złoczów, a pod groźbą kar przewidzianych statutami Królestwa
zakazuje podróŜy przez Załoźce, Czernichów i inne miasta, gdyŜ
naraŜa to na stratę królewską komorę celną w Busku oraz
właściciela dóbr złoczowskich
Zygmunt I król polski pozwala Wojniczowi na pobór grobelnego po
1 denarze od wołu i ciołka na naprawę dróg
Sąd ziemski krakowski rozstrzyga na rokach nadwornych spór
pomiędzy Janem z Tęczyna kasztelanem wojnickim, marszałkiem
dworu królewskiego, a Janem z Tęczyna wojewodą sandomierskim
o zajęcie zamku Tęczyn i przynaleŜnych wsi na korzyść
wspomnianego wojewody sandomierskiego
Andrzej Tarło chorąŜy lwowski nadaje prawa i przywileje
mieszczanom swego dziedzicznego miasta Chyrów.
Zygmunt I król polski potweirdza Kuźmie Iwanowiczowi
Zasławskiemu przywilej wydany przez Aleksandra Jagiellończyka
króla polskeigo na korystnie z połowy myta w mieście Ostrogu i w
Łucku
Zygmunt I król polski na prośbę Piotra Kmity z Wiśnicza wojewody i
kasztelana krakowskiego, marszałka wielkiego koronnego, starosty
przemyskiego, spiskiego i kolskiego uwalnia mieszczan i
[przedmieszczan] Mościsk na 10 lat od wszelkich podatków, z
powodu spalenia miasta przez Tatarów
Jan Tworowski kasztelan kamieniecki i członkowie sądu
komisarskiego królewskiego ogłaszają wyrok w sprawie granic
między wsią królewską Jatwięgi, a wsią Bołochów Barbary
Rydłowskiej
Zygmunt I król polski udziela Janowi Tarnowskiemu kasztelanowi
krakowskiemu, staroście sandomierskiemu i stryjskiemu prawa
prezenty po jednej kanonii w kościele metropolitalnym lwowskim i
katedralnym przemyskim
Zygmunt I król polski w uznaniu wierności, rozsądku i przezorności
Jana Tarnowskiego kasztelana krakowskiego, hetmana wielkiego
koronnego, a takŜe czyniąc zadość prośbie króla węgierskiego,
swego krewnego, udziela kasztelanowi pełnomocnictw do zawarcia
pokoju z posłami wojewody wołoskiego
Zygmunt I król polski w uznaniu wierności, rozsądku i przezorności
Jana Tarnowskiego kasztelana krakowskiego, hetmana wielkiego
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koronnego, a takŜe czyniąc zadość prośbie króla węgierskiego,
swego krewnego, udziela kasztelanowi pełnomocnictw do zawarcia
pokoju z posłami wojewody wołoskiego
Sąd ziemski krakowski poświadcza, Ŝe w aktach ziemskich
krakowskich znajduje się dokument (Kraków, 1511, 29 IV), którym
Jan z Melsztyna odstępuje swe dobra melsztyńskie (wyliczone
wsie) Mikołajowi Jordanowi z Zakliczyna kasztelanowi bieckiemu
(por. AL. 54)
Seweryn Bonar kasztelan i starosta biecki, Ŝupnik i wielkorządca
krakowski poświadcza, Ŝe w toczącej się przed sądem grodzkim
bieckim sprawie oddalony został pozew Zbigniewa Siemieńskiego
przeciwko Mikołajowi Kobyleńskiemu kasztelanowi rospierskiemu o
wadium 1000 grzywien za niedotrzymanie terminu przeniesienia
zapisu z akt grodzkich sanockich do akt ziemskich sanockich
Zygmunt I król polski zezwala Janowi Tarnowskiemu kasztelanowi
krakowskiemu, hetmanowi wielkiemu koronnemu, staroście
sandomierskiemu, stryjskiemu i lubaczowskiemu wykupić
królewską wieś Januszewice w powiecie opoczyńskim ziemi
sandomierskiej z rąk Januszewskiego, [miejsce na imię puste],
Pawła, Rewki i innych dotychczasowych jej posiadaczy
Mikołaj Taszycki z Lucławic sędzia i Jan Słabosz z Putniowic
podsędek ziemscy krakowscy poświadczają, ugodę zawartą
między Ewą wdową po Stanisławie Cikowskim z Mojkowic, a jej
córką Dorotą Ŝoną Stanisława Gniadego z Zabierzowa w sprawie
podziału ich dziedzicznych dóbr Dukla
Paweł z Kołaczowic sędzia ziemski sandomierski i Jan z
Gołuchowa podsędek ziemski sandomierski potwierdzają, Ŝe
Wincenty Broniowski, syn zmarłego Marina Broniowskiego
burgrabiego krakowskiego, dziedzic z Biezdziedzy, Biezdziadki i
Lublicy, pokwitował Jana Tarnowskiego kasztelana krakowskiego,
starostę sandomierskiego z opieki
Zygmunt I król polski zezwala Janowi Tarnowskiemu kasztelanowi
krakowskiemu, hetmanowi wielkiemu koronnemu, staroście
sandomierskiemu, stryjskiemu i lubaczowskiemu wykupić wsie
królewskie Krakowiec, Lubinie i Sarny w ziemi przemyskiej z rąk
ich dotyczacsowej posiadaczki Katarzyny Fredro z Tarnowskich i
jej synów Stanisława, Jerzego i Stefana Fredrów [Phredroff], a
takŜe wieś królewską Nahaczów w powiecie lubaczowskim ziemi
bełskiej z rąk Aleksego, Walentego i Jakuba Nadarzyńskich oraz
innych
Zygmunt I król polski poświadcza, Ŝe bracia Stanisław, Jan, Stefan
i Jerzy Fredrowie udowodnili dokumentami, Ŝe dobra Krakowiec z
przyległościami nie są królewszczyzną, lecz stanowią ich
dziedziczną własność
Mikołaj Taszycki z Lucławic sędzia ziemski krakowski i Jan Słabosz
Putniowic podsędek ziemski krakowski potwierdzają, Ŝe Stanisław
Rzeszowski wojski chełmski, dzierŜawca Izbicy, zrzekł się na
korzyść Jana Tarnowskiego kasztelana krakowskiego, hetmana
wielkiego koronnego, starosty sandomierskiego dzierŜawionych
dóbr królewskich Izbicy, Ostrzycy i Mchów, zastawionych u tegoŜ i
doŜywotnio od niego dzierŜawionych dóbr swoich własnych
Sulimic, Krasnego, Wirkowic i Hoszczek z przyległościami w
powiecie krasnostawskim ziemi chełmskiej oraz dzierŜawionych
przez się dóbr własnych tegoŜ Wierzchosławic i RóŜa[?] ("Roscha")
z przyległościami w powiecie pilzneńskim, zastrzegając sobie przy
tym pewne, drobne ustępstwa z inwentarza Ŝywego tych dóbr, a w
zamian za to uzyskał doŜywotnią dzierŜawę Wierzchosławic i RóŜy,
obietnicę zaopatrzenia swojej Ŝony i synów po swojej śmierci i
jeszcze pewne, drobne korzyści dla siebie, a takŜe iŜ skwitował on
Jana Tarnowskiego z 100 florenów, które jego Ŝona miała otrzymać
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od tego dopiero zostawszy wdową, a które tenŜe juŜ wypłacił w
gotowiźnie jemu samemu
Zygmunt I król polski potwierdza, Ŝe ksiąŜę Fedor Andrzejowicz
Sanguszko kupił od księcia Andrzeja Fedorowicza
Czetwertyńskiego i bratanków tegoŜ Michała, Iwana i Wasyla
Fedorowiczów Czetwertyńskich ich dobra dziedziczne Chłapotyn,
zaś od braci Sołtana i Waśka Mitkowiczów Staweckich, tudzieŜ ich
bratanków Iwanka i Gniewosza Hryskowiczów Staweckich oraz ich
siostry Eudokimii Drywińskiej ich dobra Stawek
Zygmunt I król polski przysądza księciu Kuźmie Iwanowiczowi
Zasławskiemu dobra Berezdów, śuków, Diaków, Baczmanów,
Mereczówka, Diatelow Staw, Poczapce i inne, które nieboszczyk
stryj jego Andrzej będąc niespełna rozumu zapisał w 1/3 księciu Ilii
(Eliaszowi) Konstantynowiczowi Ostrogskiemu wojewodzicowi
trockiemu, staroście bracławskiemu i winnickiemu, a w 2/3 u tegoŜ
zastawił, a co do których ten przed śmiercią ustnie i w liście do
króla wyraził Ŝyczenie, by powróciły one w całości do rąk księcia
Kuźmy Zasławskiego
Zygmunt I król polski pozwala mieszczanom rohatyńskim pędzić
gorzałkę
Dokument dla miasta Mościska[?]
Zygmunt I król polski zatwierdza decyzję szlachetnego Jana
Szczepieckiego, który opiekunem swoich nieletnich dzieci i
zarządcą wszelkich swoich dóbr w wypadku swej śmierci mianował
Jana Tarnowskiego kasztelana krakowskiego, hetmana wielkiego
koronnego, starostę sandomierskiego
Zygmunt I król polski transumuje i potwierdza następujący
dokument w języku łacińskim: 1402.09.15, Dobrostany. Władysław
II Jagiełło król polski nadaje klasztorowi Dominikanów w Kamieńcu
wieś śubrówka nad rzeką Smotrycz, poniŜej Kamieńca
Zygmunt I król polski zezwala rajcom i gminie miasta Potylicz w
powiecie bełzkim obracać na odbudowę i fortyfikację miasta
dochody z pędzonej tam gorzałki, z wynajmu sprzedawcom i
kupującym "półmiarków" wedle wzorca ustanowionego przez
tamtejszego wojewodę, których miastu wolno mieć na ratuszu 3040 sztuk, z domu., który pozwala gminie wynająć lub zakupić na jej
uŜytek - po zbudowaniu ratusza, a takŜe z "voskoboyni"
tamtejszych
Zygmunt I król polski nadaje doŜywotnio Janowi Kamienieckiemu
tenutariuszowi dóbr Podkamień wieś Dudzin (Dudyń)
Paweł z Kołaczowic sędzia ziemski sandomierski i Jan z
Gołuchowa podsędek ziemski sandomierski potwierdzają, Ŝe tenŜe
Paweł z Kołaczowic opiekunami swej Ŝony Doroty ze
Szczekarzowic, córki Andrzeja Tarły chorąŜego lwowskiego oraz
nieletnich dzieci Andrzeja i Zofii, jako teŜ dzieci, które z tą Ŝoną
będzie miał w przyszłości, a takŜe zarządcami całego ich mienia
mianował na wypadek swej śmierci Jana Tarnowskiego kasztelana
krakowskiego, starostę sandomierskiego, stryjskiego i
lubaczowskiego oraz Jana Mieleckiego kasztelana wiślickiego,
starostę chmielnickiego
Paweł z Kołaczowic sędzia ziemski sandomierski i Jan z
Gołuchowa podsędek ziemski sandomierski potwierdzają, Ŝe Jan
Tarnowski kasztelan krakowski, hetman wielki koronny, starosta
sandomierski, stryjski i lubaczowski zamienił swój dom w
Sandomierzu przy ul. Kościelnej, na dom Jana z Pacanowa,
Jakuba z Szadka i Stanisława z Sącza, kaznodziei, wicekustosza i
ołtarzysty kolegiaty sandomierskiej, połoŜony tamŜe przy ul.
Grodzkiej
Mikołaj Taszycki z Lucławic sędzia i Jan Słabosz z Putniowic
podsędek ziemscy krakowscy poświadczają na podstawie wypisu z
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ksiąg grodzkich bieckich, Ŝe w 1503 r. Mikołaj Strasz z Białaczewa
sędzia i Jan Grodowic podsędek ziemscy krakowscy poświadczyli,
Ŝe Hieronim z Kobylan Kobyleński kasztelan rospierski odstąpił
Stanisławowi Cikowskiemu z Miklaszowic i Mojkowic miasto Dukla
wraz z wójtostwem, Przedmieściem Dukielskim [...] aŜ po Lipki
Zygmunt I król polski w nagrodę za zasługi Jana Tarnowskiego
wojewody ruskiego, hetmana wielkiego koronnego i starosty
sandomierskiego wobec niego samego i Rzeczypospolitej,
szczególnie zaś za jego zwycięstwa nad Wołochami i Moskwą,
nadaje mu wieczyście i dziedzicznie wsie królewskie Gaje i
Wodniki w ziemi lwowskiej, ten zaś, chcąc się odwdzięczyć królowi
- daruje mu wszelkie sumy, jakie on sam i królowi poprzedni
zaciągnęli na dzierŜawionych przezeń dobrach królewskich Izbica,
Ostrzyca, Stryjów i Mchy w powiecie krasnostawskim ziemi
chełmskiej
Zygmunt I król polski w nagrodę za zasługi Jana Tarnowskiego
wojewody ruskiego, hetmana wielkiego koronnego i starosty
sandomierskiego wobec niego samego i Rzeczypospolitej,
szczególnie zaś za jego zwycięstwa nad Wołochami i Moskwą,
nadaje mu wieczyście i dziedzicznie wsie królewskie Gaje i
Wodniki w ziemi lwowskiej, ten zaś, chcąc się odwdzięczyć królowi
- daruje mu wszelkie sumy, jakie on sam i królowi poprzedni
zaciągnęli na dzierŜawionych przezeń dobrach królewskich Izbica,
Ostrzyca, Stryjów i Mchy w powiecie krasnostawskim ziemi
chełmskiej
Michał opat, Jakub przeor oraz 4 inni przełoŜeni i cały konwent
zakonu cystersów w Koprzywnicy zrzekają się prawa patronatu nad
kościołem Wszystkich Świetych w Koprzywnicy o kościoła św.
Stanisława we wsi Zręczyce w diecezji krakowskiej na rzecz Jana
Tarnowskiego kasztelana krakowskiego, hetmana wielkiego
koronnego i starosty sandomierskiego, stryjskiego i
lubaczowskiego i szlachetnego Stanisława Niedrwickiego
[dziedzica] na Byszowie i Niedrwicach, posesorów tych parafii
Andrzej Michajłowicz Sanguszko Koszyrski marszałek królewski,
który pojąwszy za Ŝonę Hannę Wasylewnę Chreptowiczówną i
otrzymawszy od niej w posagu 1000 kóp groszy lite2wskich w
złocie, srebrze klejnotach zapisał jej tyleŜ wiana na wszystkich
swoich dobrach, będąc obecnie mianowany prze króla wojewodą
kijowskim, zapisuje Ŝonie przed wyjazdem w owe niebezpieczne
okolice, tyleŜ przywianku na swych dziedzicznych dobrach
Luszniewie
Zygmunt I król polski transumuje i potwierdza następujący
dokument w języku łacińskim: Wilno, 1537.12.04. Anna córka
księcia Wasyla Andrzejowicza Połubieńskiego, Ŝona Mikołaja
Zawiszyca, nie mając dzieci, a czując się z powodu swej religii
katolickiej obcą swemu ojcu i braciom, którzy jako wyznawcy
obrządku schizmatycko-ruskiego zapomnieli o niej, zapisuje swe
dobra Głębokie w powiecie ostryńskim Janowi Hlebowiczowi
wojewodzie połockiemu i jego Ŝonie Anna, córce księcia Fedora
(Chwedora) Zasławskiego, swej siostrze, stawiając przy tym pewne
warunki, gdyby dobra te chcieli po jej śmierci wykupić od tych jej
bracia lub ojciec, bądź teŜ jej krewni "Syroczyonowycy"
Ferdynand król rzymski, węgierski, czeski zastawia państwo
raudnickie za 10750 kóp groszy czeskich u Karola Dubańskiego z
Duban i na Libiesicach oraz pozwala mu odbudowa tamŜe zamek,
młyn, jaz i most
Mikołaj Taszycki z Lucławic sędzia ziemski krakowski i Jan Słabosz
Putniowic podsędek ziemski krakowski potwierdzają, Ŝe Katarzyna
z 'Witowic, Ŝona Jana Wiatkowskiego zwanego śegotą,
dziedziczka wsi Grabno w powiecie czchowskim skwitowała Jana
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Tarnowskiego kasztelana krakowskiego, hetmana wielkiego
koronnego z wypłacenia 600 florenów polskich, nie dopłaconych
Stanisławowi Czesowskiemu przy kupie jego majątku, którą to
sumę zapisała ona na swej wsi dziedzicznej Górne Grabno na
rzecz wdowy Katarzyny Czesowskiej, współwłaścicieli tej wsi i jej
dzieci, oddając tym swoją połowę owej wsi w zastaw do czasu
spłacenia tej sumy
Sąd ziemski sandomierski stwierdza, Ŝe Jan Ossoliński chorąŜy
lubelski otrzymał od Spytka z Tarnowa kasztelana radomskiego i
podskarbiego koronnego 1300 fl. naleŜnych mu zgodnie z wpisem
w księgach ziemskich sandomierskich
Jan z Tarnowa kasztelan krakowski pozwala Hieronimowi
Rozembarskiemu burgrabiemu myślenickiemu wykupić z rąk
sukcesorów Mikołaja Zakrzowskiego wójtostwo we wsi Łękawica,
zastrzegając, Ŝe po śmierci Rozembarskiego przejmie je sam
Piotr Kmita hrabia na Wiśniczu, wojewoda i starosta krakowski,
marszałek wielki koronny, starosta spiski, przemyski, kolski
transumuje i potwierdza następujący dokument w języku łacińskim,
przedłoŜony mu celem wpisania do akt grodzkich przemyskich:
Gorliczyna, 1541.08.29. Mikołaj Świętopełk Bolestraszycki dziedzic
"de Trzeske"[?] i na Bolestraszycach, w obecności Stanisława
Cieszackiego sędziego grodzkiego przemyskiego wysłanego doń
na jego prośbę przez Piotra Kmitę, będąc złoŜony chorobą,
mianuje Jana Tarnowskiego kasztelana krakowskiego, hetmana
wielkiego koronnego, opiekunem trojga swoich dzieci i
administratorem całego swego majątku
Piotr Gamrat arcybiskup gnieźnieński i biskup krakowski wydaje
wyrok w sprawie altarii Dziesięciu Tysięcy Rycerzy Męczenników w
Wojniczu
Zygmunt I król polski transumuje i potwierdza dokument
[pergaminowy w języku łacińskim]: Przemyśl, 1541.08.30. Piotr
Kmita hrabia na Wiśniczu, wojewoda i starosta krakowski,
marszałek wielki koronny, starosta spiski, przemyski, kolski
transumuje i potwierdza następujący dokument w języku łacińskim,
przedłoŜony mu celem wpisania do akt grodzkich przemyskich:
Gorliczyna, 1541.08.29. Mikołaj Świętopełk Bolestraszycki dziedzic
"de Trzeske"[?] i na Bolestraszycach, w obecności Stanisława
Cieszackiego sędziego grodzkiego przemyskiego wysłanego doń
na jego prośbę przez Piotra Kmitę, będąc złoŜony chorobą,
mianuje Jana Tarnowskiego kasztelana krakowskiego, hetmana
wielkiego koronnego, opiekunem trojga swoich dzieci i
administratorem całego swego majątku
Zygmunt I król polski mianuje rabinów ("doctores Hebreorum")
MojŜesza Fischla ("Phischel") z Krakowa i Szachnę z Lublina
seniorami czyli naczelnymi rabinami Małopolski i w związku z tym
nadaje im pewne przywileje
Zygmunt I król polski mianuje rabinów ("doctores Hebreorum")
MojŜesza Fischla ("Phischel") z Krakowa i Szachnę z Lublina
seniorami czyli naczelnymi rabinami Małopolski i w związku z tym
nadaje im pewne przywileje
Ferdynand król rzymski, węgierski, czeski pozwala Karolowi
Dubańskiemu z Duban, [zastawnemu posesorowi] na zamku
raudnickim, uŜyć z dochodów swego państwa 500 kóp groszy
czeskich na poprawę tegoŜ zamku
Zygmunt I król polski wynagradzając Spytka z Tarnowa kasztelana
radomskiego i podskarbiego koronnego nadaje mu kasztelanię
wojnicką wakującą po śmierci Jana z Tęczyna
Zygmunt August król polski za wstawiennictwem radnych swoich
nadaje uczciwemu "Macz Wonconis Fedorowiczowi" pragnącemu
przyjąć święcenia według obrządku greckiego cerkiew ruską św.
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Eliasza na przedmieściu m. Stara Sól z wszystkimi przyległościami
i przedstawi go wielebnemu Ławrynowi ("Laurentius") władyce
przemyskiemu jako kandydata na popa tej cerkwi
Zygmunt I król polski transumuje i potwierdza następujący
dokument pergaminowy w języku ruskim: Kraków, 1543.03.04.
Wasyl Michajłowicz Sanguszko Koszyrski wraz ze swą Ŝoną Zofią,
synem Grzegorzem oraz córkami Hanną, Magdaleną i Maryną
odstępuje Kowel oraz inne swe zamki ze wszystkimi
przyległościami królowej Bonie w zamian za jej dobra Horwol,
Smolany i Obolce z przyległościami
Zygmunt I król polski ogłasza rozporządzenie w sprawie wydania
dekretu sądowego przez rajców pilzneńskich cechowi szewskiemu
tamŜe, w którym to dekrecie określono czynsze składane przez
cech wójtowi Janowi Tarle
Zygmunt I król polski pozwala Janowi Tarnowskiemu kasztelanowi
krakowskiemu, hetmanowi wielkiemu koronnemu, staroście
sandomierskiemu wyjechać za granicę w dowolnym czasie i na
dowolny okres, uwalniając go na czas jego nieobecności w kraju
od zajęć i obowiązków związanych z jego urzędami i godnościami
oraz zalecając pełnienie ich w tym czasie zastępcom wybranym
przez niego samego i zatwierdzonym przez króla
Zygmunt I król polski potwierdza wyrok wojewody i starosty
krakowskiego Piotra Kmity (Kraków, 1543.04.08) w sprawie
działów majątkowych między braćmi Janem a Wawrzyńcem
Spytkiem Jordanami
Jan Juriewicz Hlebowicz wojewoda wileński pozwala by kniaź
Wasyl Juriewicz Tołoczyński zapiał trzecią część swych dóbr
swojej Ŝonie, kniahini Marii Hlebowicz Bohdanównej z Zasławskich
Sąd ziemski przemyski poświadcza, Ŝe między Andrzejem Tarło
dziedzicem Laszek, Czhyrowa z synami, a Stanisławem Herburtem
podkomorzym przemyskim z braćmi doszło do ugody w sprawie
wykorzystania wód rzeki StrwiąŜ
Mikołaj Skóra z Gaju Obornicki sędzia ziemski poznański i Maciej
KrzyŜanowski podsędek ziemski poznański potwierdzają, Ŝe wedle
zeznania woźnego kościańskiego, który czterokroć wywołał wieś
Szkaradowo w dwóch pobliskich miasteczkach, nikt nie podwaŜył
praw jej dziedzica Marcina Ponieckiego, wobec czego majątek ten
zostaje uznany za jego bezsporną własność
Woldrzych Dubański, syn i spadkobierca Karola Dubańskiego,
odstępuje swe prawa zastawne do państwa raudnickiego w
Czechach Janowi Tarnowskiemu kasztelanowi krakowskiemu,
hetmanowi wielkiemu koronnemu oraz jego synowi Janowi
Krzysztofowi Tarnowskiemu
Zygmunt I król polski zezwala by poddanym Spytka z Tarnowa
kasztelana wojnickiego i podskarbiego koronnego ze świeŜo
przezeń kupionej wsi Zakrzów przysługiwały analogiczne prawa
korzystania z lasów królewskich jak poddanym innych jego wsi
Ferdynand król rzymski, węgierski, czeski potwierdza Janowi
Krzysztofowi Tarnowskiemu "hrabięciu" z Tarnowa prawa
zastawne do państwa raudnickiego w Czechach, nabyte od
Woldrzycha Dubańskiego
Zygmunt I transumuje i potwierdza następujący dokument w języku
ruskim: 1396.07.03, Łuck. Władysław Witold wielki ksiąŜę litewski
zatwierdza kniazia Fedora Danielowicza w posiadaniu Ostroga z
przynaleŜnościami, ongiś dóbr jego ojca oraz nadaje mu wsie:
Brodów, Radosełki, Radohoszcz, MeŜyrecze, Diakow, Świszczowo
z przysiółkami Ozierany, Horodnica i Dwastawki postanawiając, Ŝe
wszystkie te majątki przechodzą na jego dziedziczną własność
KsiąŜę Wasyl Juriewicz Tołoczyński dzierŜawca roski zapisuje swej
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Ŝonie Marii Bohdanównej Tołoczyńskiej z Zasławskich swoje dobra
Tołoczyn, Radcę i Leśną z przyległościami
Zygmunt I król polski transumuje i zatwierdza następujący
dokument w języku łacińskim: - 1390.12.18, Kozina. Władysław II
Jagiełło król polski wynagradzając zasługi księcia Fedora
Danielewicza przy obronie Wilna nadaje mu dziedzicznie gród
Ostróg z przyległymi folwarkami Zasław i Brody
Zygmunt I król polski, proszony przez Beatę Ostrogską z
Koscieleckich, wdowę po Ilii (Eliaszu) Ostrogskim i jej córkę
ElŜbietę, transumuje i potwierdza okazany mu dokument
pergaminowy w języku łacińskim: Kraków, 1393.11.04. Jadwiga
królowa polska nadaje ksieciu Fedorowi Ostrogskiemu na własność
dziedziczną jego zamek Ostróg wraz z całym przynaleŜnym doń
powiatem
Zygmunt I król polski zatweirdza Beatę Ostrogską z Kościeleckich,
Ŝonę Ilii (Eliasza) Ostrogskiego w posiadaniu wszystkich dóbr,
które jej się dsotały z działu z bratem jej męŜa, a takŜe wsi
Rosołowiec we włości kuźmińskiej, nabytej przez ojca jej męŜa
Konstantego Iwanowicza Ostrogskiego od Bohowitina Piotrowicza
Szumbarskeigo
Zygmunt I król poski potweirdza Marii Bohdanównej Wasylowej
Juriewiczowej Tołoczyńskiej z Zesławskich zapis wystawiony jej
przez męŜa na dobra tołoczyńskie
Zygmunt I król polski, wielki ksiąŜę litewski zatwierdza księcia
Kuźmę Iwanowicza Zasławskiego w posiadaniu wsi
Zubowszczyzny ["Zubowcy", którą ojciec tego, ksiąŜę Iwan
Juriewicz Zasławski, nabył od księcia Wasyla Fedorowicza
Czetwertyńskiego w zamian za dworzyszcza Mosinińskie i
Tatarynowskie na Krasnem w powiecie łuckim, a takŜe przyjmuje
do wiadomości dokonaną przez tegoŜ sprzedaŜ księdzu Jerzemu
Falczewskiemu biskupowi łucko-brzeskiemu wsi Sadowo,
otrzymaną ongiś przez księcia iwana w darze od króla
Piotr [Gamrat] arcybiskup gnieźnieński, biskup krakowski, legat
papieski i prymas Polski transumuje i potwierdza następujący
dokument w języku łacińskim z pieczęcią rybaka: Rzym,
1535.08.06. Paweł III papieŜ w nagrodę za zasługi Jana
Tarnowskiego wojewody ruskiego, hetmana wielkiego koronnego
dla chrześcijaństwa na polu walki z nieprzyjaciółmi wiary katolickiej
udziela jemu i jego wojsku całkowitego odpuszczenia grzechów
popełnionych w dniach, w których będą walczyć z tego rodzaju
niewiernymi, a ponadto pozwala mu całować Ewangelię trzymaną
przez osobę duchowną, ilekroć będzie słuchał mszy
Ferdynand król rzymski, węgierski, czeski pozwala Janowi
Krzysztofowi Tarnowskiemu zastawnemu dzierŜawcy państwa
raudnickiego w Czechach, przyjętemu 7 stycznia 1544 przez sejm
praski w poczet obywateli Królestwa Czeskiego, przekazać komu
innemu swoje sumy zabezpieczone na owym państwie
Ferdynand król rzymski, węgierski, czeski przyrzekłszy ongiś swym
listem Janowi Tarnowskiemu kasztelanowi krakowskiemu,
hetmanowi wielkiemu koronnemu po 1000 zł węgierskich rocznie w
nagrodę z jego rycerskie zasługi dla cesarstwa na polu walki z
Turkami i innymi nieprzyjaciółmi chrześcijaństwa, wobec
zatrzymania tego subsydium za okres od 1533 do 1544 r. pozwala
mu naleŜną z tego tytułu sumę 11000 zł węgierskich lub 5892 kóp
groszy i 51 groszy (spr) pieniędzy w monecie czeskiej dopisać do
sum innych, zabezpieczonych przez jego syna Jana Krzysztofa
Tarnowskiego na zamku i państwie raudnickim w Czechach
Zygmunt II August król polski, wielki ksiąŜę litewski potwierdza
księŜnej Marii Bohdanównej Tołoczyńskiej z Zasławskich zapis
dóbr Tołoczyn Radcy i Leśnej z przyległościami przez jej męŜa
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księcia Wasyla Juriewicza Tołoczyńskiego dzierŜawcę roskiego,
potwierdzony juŜ przez jego ojca króla Zygmunta I
Stanisław z Tęczyna podkomorzy sandomierski potwierdza ugodę
graniczną między właścicielem wsi Bazów Suliszowskim, a
właścicielem wsi Nietuja Sylwestrem Rusieckim, Prokopem
Wolskim i Stanisławem Sulisłowskim
Zygmunt I król polski zatwierdza warunki, na jakich Piotr Gamrat
arcybiskup gnieźnieński pozostawił Zofii z Marszowic swej
bratowej, a wdowie po Janie Gamracie wojewodzie mazowieckim
dobra dziedziczne Sławęcin, Bączal, Pusta Wola, Siedliska,
"Szelkow" i źreb we wsi Kunowa oraz włości królewskie
"Trczenicza" z sołectwem, "Tharchow", "Jaroniowka", "Grandki" i
sołectwa we wsiach Harklowa i Głęboka w powiecie bieckim
Zygmunt I król polski transumuje i zatwierdza dokument z daty:
Kraków, 1398.12.30, w którym Rada miasta Krakowa bierz pod
swoją opiekę i w swój zarząd dom zakupiony i odbudowany przez
ołtarzystów kościoła NMP i innych księŜy krakowskich, uwalniając
ten dom od cięŜarów miejskich i podatków
Zygmunt I Stary król polski nagradzając zasługi Tomasza z Bochni,
komornika Ŝup bocheńskich, który własnym kosztem wybudował
kanały i wodociągi w Czchowie za 500 złp., naznacza opłaty na
czchowian uŜytkujących te inwestycje aŜ do wypłacenia tej sumy i
osobno 250 złp. do końca Ŝycia tego Tomasza na utrzymanie i z
prawem dowolnego rozporządzenia tą sumą na wypadek śmierci
Zygmunt I król polski transumuje i potwierdza następujący
dokument w języku łacińskim: Kraków, 1393.02.24. Władysław
Jagiełło król polski przenosi miasto śydaczów z prawa polskiego i
ruskiego na prawo niemieckie, nadaje mu 60 łanów frankońskich, z
których winno ono płacić czynsz, a takŜe 2 łany dla kościoła i 4 na
pastwiska, wyjmuje wszystkich mieszkańców spod jurysdykcji
urzędników królewskich i podaje ich wyłącznej władzy wójtowskiej,
ustanawia targi w sobotę kaŜdego tygodnia, reguluje sprawy
handlu i zakazuje otwierania karczem w promieniu mili od miasta
Zygmunt I król polski transumuje i potwierdza następujący
dokument w języku łacińskim: Lwów, Jan z CzyŜowa kasztelan i
starosta krakowski i Ŝydaczowski oświadcza, Ŝe w razie
zniszczenia obwarowań w mieście śydaczowie, wzniesionych
przez mieszczan dla obrony przed poganami, mieszczan owi nie
będą winno sami ich odbudowywać, mani teŜ nie będą pociągani
do odnośnych robót i zmuszani do czuwania przy nich z wyjątkiem
momentu najazdów pogańskich, kiedy straŜ tę będą pełnić wespół
z pozostałymi poddanymi powiatu Ŝydawczowskiego
Andrzej Górka kasztelan poznański, starosta generalny
wielkopolski potwierdza, Ŝe Agnieszka, córka nieboszczyka Jana
Jastrzębskiego, a Ŝona Świętosława Lipickiego, za zgodą męŜa,
stryja i wuja sprzedała odziedziczoną po innym stryju połowę wsi
Wojciechowo w powiecie pyzdrskim za 1000 grzywien monety
polskiej Marcinowi Ponieckiemu
Zygmunt I Stary król polski nadaje Grybowowi targ wolny
tygodniowy
Marcin kanonik kolegiaty tarnowskiej i pleban w Porębie poleca
duchowieństwu w Pilźnie wprowadzić na altarię św. Piotra i Pawła
Walentego plebana w Straszęcinie
Zygmunt I król polski stwierdza, Ŝe Spytek z Tarnowa kasztelan
wojnicki i podskarbi koronny rozliczył się z dochodów i rozchodów
starostw sieradzkiego, krzepickiego i brzeźnickiego za okres
1542.01.01-1544.12.31 oraz ceł pobranych na komorach
wieluńskiej ostrzeszowskiej i bolesławskiej za okres 1544.01.011544.05.25
Zygmunt II August król polski potwierdza ugodę między księŜną
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Beatą Ostrogską z Kościelca, wdową po kniaziu Ilii (Eliaszu)
Ostrogskim, a kniaziem Kuźmą Iwanowiczem Zasławskim
dzierŜawcą kamienieckim, na mocy której w zamian za dobra w 1/3
darowane kniaziowi Ilii, a w 2/3 zastawione u niego przez kniazia
Andrzeja Zasławskiego, stryja kniazia Kuźmy, otrzymała księŜna
Beata i jej córka ElŜbieta od ostatniego pad ziemi długości 1/2 mili i
szerokości 1/4 mili, przyległy do jej dóbr Berezdów i 300 kóp
groszy miary litewskiej
Sąd ziemski sandomierski poświadcza, Ŝe w aktach ziemskich
pilzneńskich znajduje się pod datą: 1520, 6 VII wpis, którym
ElŜbieta Ŝona Baltazara Biliczskiego (Bielickiego?) sprzedaje
Piotrowi Domaradzkiemu część swego sołectwa w Lutczy za 70
grzywien
Zygmunt August król polski zatwierdza mieszczan sokalskich,
którzy z powodu najazdu tatarskiego przed około 30 laty porzucili
swe siedziby i dla lepszej obrony przenieśli się w pobliŜe
tamtejszego zamku, w posiadaniu dawnych gromadzkich pastwisk,
ogrodów, sadów i innych dóbr oraz poleca, by z saletry
produkowanej w starym mieście Sokalu połowę oddawano do
tamtejszego zamku, drugą zaś przydzielano mieszkańcom dla
celów samoobrony, a ponadto powtarza wezwanie ojca swego,
króla Zygmunta I, by mieszkańcy Sokala do roku i 6 tygodni
powracali do siedzib opuszczonych w obawie przed Tatarami - pod
groźbą oddania tych majątków nowym osadnikom, a takŜe
zarządza 5-letnie zwolnienie od ceł i myt pobieranych podczas
sokalskich jarmarków na św. Mateusza ewangelistę, a takŜe
uwolnienie obywateli sokalskich na taki okres równieŜ od
mostowego i [?]
Zygmunt August król polski na prośbę mieszczan bełzkich, popartą
przez Stanisława z Tęczyna starostę bełzkiego, przekazuje dochód
ze zbieranego w Bełzie pomiarnego na budowle publiczne i
fortyfikacje miasta, darowuje mieszczanom tamtejsze grunty
wójtowskie, ustanawia targ w kaŜdy piątek[?], zaś rzeźnię,
połoŜoną na rynku i stanowiącą pewne zagroŜenie dla miasta,
przenosi za mury miejskie nakazując staroście wydzielić tam dla
niej odpowiedni teren.
Zygmunt król polski potwierdza powtórnie granice między
starostwem przemyskim, a dobrami Jana Herburta z Felsztyna.
Zygmunt I król polski nadaje Janowi Tarnowskiemu kasztelanowi
krakowskiemu, hetmanowi wielkiemu koronnemu, staroscie
sandomierskiemu, stryjskiemu i lubaczowskiemu doŜywotnio wieś
Werbkowice w ziemi chełmskiej, którą posiadałon dotąd
dziedzicznie, ale którą ustąpił [...] Sobieskiemu, ten zaś wymienił z
królem na wieś królewską Pielaszkowice w ziemi lubelskiej
Zygmunt August król polski potwierdza darowiznę dóbr Tołoczyn
dokonaną przez Marynę Tołoczyńską z Zesławskich na rzecz
Hanny Hlebowiczowej z Zesławskich, wojewodziny wileńskiej
Zygmunt I król polski nadaje Stanisławowi z Tarnowa miecznikowi
krakowskiemu i staroście sieradzkiemu kasztelanię zawichojską
Zygmunt I król polski nadaje Janowi Tarnowskiemu kasztelanowi
krakowskiemu, hetmanowi wielkiemu koronnemu, staroście
sandomierskiemu, stryjskiemu i lubaczowskiemu starostwo
lubaczowskie w jednoroczną dzierŜawę z tym, Ŝe jeŜeli przed
upływem tego roku nie poweźmie inengo postanowienia w tej
sprawie, dzierŜawa ta przeciagnie się na rok następny, w razie zaś
gdyby on sam lub jego następcy chcieli starostwo to z powrotem
przejąc w swe ręce, winni będą wypowiedzieć dzierŜawę na 15
tygodni przed końcem roku
Zygmunt I król polski stwierdza, Ŝe Spytek z Tarnowa kasztelan
wojnicki, podskarbi koronny, starosta krzepicki, brzeźnicki i
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krzeszowski rozliczył się z całości dochodów i rozchodów za okres
od 25 kwietnia do 31 grudnia 1546 r.
Ferdynand król rzymski, węgierski, czeski zezwala by sumy
zabezpieczone na państwie raudnickim w Czechach przez Jana
Krzysztofa Tarnowskiego przeszły w razie bezpotomnej śmierci
jego na jego ojca Jana Tarnowskiego kasztelana krakowskiego,
ten zaś by mógł je przekazać swej córce Zofii lub innej osobie
wedle własnego uznania
Testament Feodroa Andrzejowicza Sanguszki marszałka ziemi
wołyńskiej, starosty włodzimierskiego i winnickiego
Zygmunt I król polski stwierdza, Ŝe Spytek z Tarnowa podskarbi
koronny rozliczył się z dochodów i rozchodów z podatków
uchwalonych na sejmach w Piotrkowie i Krakowie w r. 1544 i 1546
za cały okres 1544.01.01-1546.12.31
Piotr Myszkowski kustosz kielecki, kanonik i wikariusz generalny
krakowski transumuje w postaci instrumentu notarialnego inny
instrument notarialny sporządzony w Krakowie w r. 1547 lub 1548,
zawierający w sobie testament Feliksa Klayskiego, plebana w
Jerzmanowicach
Zygmunt I król polski potwierdza zeznanie Krzysztofa
Kobylenskiego,dzidzica z Kobylan i jego brata Jana, Ŝe Jan
Tarnowski kasztelan krakowwski,hetman wielki koronny, starosta
sandomierski, stryjski i lubaczowski, zaspokoił ich z sumy 11000
florenów zabezpeiczonej na dobrach Gorliczyna z przyległościami
Seweryn Boner starosta oświęcimsko-zatorski i Stanisław Rajski
sędzia księstwa oświęcimskiego stwierdzają, Ŝe Magdalena córka
nieŜyjącego juŜ Jakuba Gierałtowskiego sędziego oświęcimskiego,
a Ŝona Mikołaja Jordana zrzekła się na przyszłość, wobec
zadośćuczynienia, wszelkich pretensji do ojcowizny i macierzyzny
Zygmunt August król polski potwierdza, Ŝe Anna z Iskrzyckich,
wdowa po Janie Jordanie z Zakliczyna ustępuje na rzecz swego
szwagra Wawrzyńca Spytka Jordana, pod pewnymi warunkami,
swych praw do dóbr Dukla z przyległościami, dzierŜaw Ołpiny i
WęŜerowa, które posiada na mocy układu na przeŜycie ze swym
męŜem
Zygmunt II August król polski potwierdza, Ŝe Jan z Kamieńca, syn
zmarłego Marcina z Kamieńca, wojewody podolskeigo pokwitował
Jana Tarnowskiego, kasztelana krakowskiego z sprawowanej
opieki nad nim i administracji jego dóbr
Zygmunt August król polski zezwala kupcom sukiennikom
zjeŜdŜającym na targi w Bełzie rozbijać kramy i prowadzić handel
nie na przedmieściu, lecz w samym mieście.
Zygmunt II August król polski potwierdza, Janowi Tarnowskiemu
kasztelanowi krakowskiemu, hetmanowi wielkiemu
koronnemu,staroście sandomeirskiemu, stryjskiemu i
lubaczowskiemu wszelkie przywileje, dokumenty, zwolnienia,
nadaania uzyskane w przeszłości bądź to przez niego samego,
bądź przez jego przodków, a takŜe przez jego poddanych
Zygmunt II August król polski darowuje Janowi Tarnowskiemu,
kasztelanowi krakowskiemu, hetmanowi wielkiemu
koronnemu,staroście sandomeirskiemu, stryjskiemu i
lubaczowskiemu jednego osadnika z Wielkiej Wsi na przedmieściu
Piotrkowa wraz ze wszystkimi jego gruntami i powninnościami
Zygmunt II August król polski nadaje Janowi Tarnowskiemu
kasztelanowi krakowskiemu, hetmanowi wielkiemu koronnemu,
staroście sandomierskiemu, stryjskiemu i lubaczowskiemu
starostwo lubaczowskie w doŜywotnie posiadanie i uwalnia go od
wszelkich danin z tych dóbr
Zygmunt II August król polski wyznacza Janowi Tarnowskiemu
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kasztelanowi krakowskiemu, hetmanowi wielkiemu koronnemu,
staroście sandomierskiemu, stryjskiemu i lubaczowskiemu 4000
floernów rocznej pensji z dochodów królewskich w Prusach,
płatnych na Wielkanoc, poczynając od najbliŜszej, tj. od r. 1550
Dekret Piotra Kmity hrabiego na Wiśniczu, wojewody i starosty
krakowskiego rozstrzygający spór o 400 zł, które szlachetny
Krzysztof Zabawski zobowiązał się zapłacić Annie Kośmirowskiej
Zygmunt II August król polski potwierdza, Ŝe bracia Jakub,
Wojciech Jan Gomolcowie Wolscy dziedzice Woli Gomolcowskeij
odstąpili swoją wieś w całośi Stanisławowi Lubomirskiemu ze
Sławkowic
Zygmunt August król polski potwierdza artykuły cechu szewskiego
w Bełzie.
Zygmunt August król polski potwierdza wcześniejszy dokument
kniazia Fedora Olgierdowicza ("Olkyrdowicza") dotyczący
Swaryczowa
Zygmunt August król polski stwierdza, Ŝe Spytek z Tarnowa
kasztelan wojnicki, podskarbi koronny oraz starosta krzepicki,
brzeźnicki i krzeszowski rozliczył się z dochodów naleŜących do
stołu królewskiego jak równieŜ z dochodów i rozchodów skarbu za
okres 1547.01.01-1548.12.31
Zygmunt August stwierdza, Ŝe po śmierci Zygmunta Starego
Spytek z Tarnowa przekazał mu jako następcy cały skarbiec w
zupełnym porządku
Zygmunt August król polski transumuje i potwierdza następujący
dokument w języku łacińskim: Lwów, 1460.04.03. Kazimierz
Jagiellończyk król polski przenosi miasto Stryj w ziemi i powiecie
przemyskim z prawa polskiego i ruskiego na prawo niemieckie
Dekret sądu ziemskiego lwowskiego wystawiony przez Mikołaja
Gołąbka Leśniowskiego sędziego ziemskiego lwowskiego i Piotra
Cieślińskiego podsędka ziemskiego lwowskiego w sprawie
dotyczącej miasta Stryj[?]
Mikołaj Myszkowski starosta i Stanisław Rajski sędzia księstwa
oświęcimskiego stwierdzają, Ŝe Matys Czarnota, poddany Mikołaja
Bibersteina Boiszewskiego sprzedał za 30 zł swój grunt zwany
Młyńska Góra we wsi Kozy Matiaszowi i Jakubowi braciom
Gierałtowskim, dziedzicom Kóz
Jan z Tarnowa kasztelan krakowski nadaje szlachetnemu
Stanisławowi Skrzyszowskiemu wójtowi we wsi Skrzyszów i jego
Ŝonie Katarzynie doŜywotnie posiadanie owego wójtostwa
Zygmunt August król polski potwierdza i ponawia zwolnienie
mieszczan bełzkich od wszelkich ceł, nadane im przez Ziemowita
księcia mazowieckiego i rozszerzone na całe Królestwo przez króla
Kazimierza, a którego posiadanie, po utracie odnośnych
dokumentów na skutek grabieŜy i poŜarów wznieconych przez
Tatarów, udowodnili oni wobec komisarzy królewskich, zaś co do
cła od wołów to postanawia, Ŝe przy transakcjach nimi na terenie
Królestwa będą zwolnieni równieŜ od niego, a od wołów pędzonych
za granicę mają płacić nie tylko cło nowe, lecz równieŜ stare.
Zygmunt II August król polski potwierdza Janowi Tarnowskiemu
kasztelanowi krakowskiemu, hetmanowi wielkiemu koronnemu,
staroście sandomierskiemu, stryjskiemu i lubaczowskiemu
darowiznę dworu na gruncie osadnika Cichonia na przedmieściu
Piotrkowa, uczynioną przez Zygmunta I króla polskiego na sejmie
piotrkowskim 1547 r.
Zygmunt August król polski mianuje Spytka z Tarnowa kasztelana
wojnickiego wojewodą sieradzkim
Zygmunt August wydzierŜawia Stanisławowi z Tarnowa
kasztelanowi zawichojskiemu i staroście sieradzkiemu dochody z
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tegoŜ starostwa za rocznym czynszem 1800 fl.
Zygmunt II August król polski nadaje Janowi Tarnowskiemu
kasztelanowi krakowskiemu, hetmanowi wielkiemu koronnemu,
staroście sandomierskiemu, stryjskiemu i lubaczowskiemu na
dziedziczną własność miasto Bóbrkę oraz wsie Sarnki i Pietniczany
z przyległościami, pozwalając mu wykupić owe dobra królewskie w
zeimi lwowskiej z rąk zastawnych posesorów: Pitora arcybiskupa
lwowskiego i Anny Węglińskiej z synami, a takŜe cła w Bóbrce,
króre na mocy przywileju Zygmunta I króla polskiego posiada
doŜywotnio Prokop Sieniawski stolnik lwowski
Zygmunt August król polski na prośbę Piotra Kmity z Wiśnicza
wojewody i kasztelana krakowskiego, marszałka wielkiego
koronnego, starosty przemyskiego, spiskiego i kolskiego uwalnia
mieszczan i [przedmieszczan] Mościsk na 10 lat od wszelkich ceł i
myt oraz pozwala im n wolny handel w całym państwie
Przywilej Zygmunta Augusta króla polskiego dla miasta Sokala
Dekret Andrzeja Gnojeńskiego z Gnojnika starosty
nowokorczyńskiego rozstrzygający spór między Janem
Niegoszowskim tenutariuszem Marzęcina, powodem, a Janem
Kaczkowskim, dziedzicem Kaczkowic i tenutariuszem z
Pieczeniegów, pozwanym o zakład 100 zł.
Jan z Tarnowa kasztelan krakowski nadaje szlachetnemu
Stanisławowi Boguszowi wójtowi w Lisiej Górze doŜywotnie
posiadanie tego wójtostwa
Zygmunt August król polski rozstrzyga skargę mieszczan
sokalskich w sprawie domów i gruntów, przedłoŜoną mu na sejmie
walnym przez ich posłów, zatwierdzając ich w posiadaniu tych dóbr
Zygmunt August król polski transumuje i potwierdza następujący
dokument w języku łacińskim: Kraków, 1550.10.14. Zygmunt
August król polski na prośbę Piotra Kmity z Wiśnicza wojewody i
kasztelana krakowskiego, marszałka wielkiego koronnego, starosty
przemyskiego, spiskiego i kolskiego uwalnia mieszczan i
[przedmieszczan] Mościsk na 10 lat od wszelkich ceł i myt oraz
pozwala im n wolny handel w całym państwie
Ferdynand król rzymski, węgierski, czeski pozwala Janowi
Krzysztofowi Tarnowskiemu przeprowadzić remont zamku w
Raudnicy, młyna i mostu w tym państwie, zapewniając mu zwrot
sum wyłoŜonych na owe roboty
Zygmunt II August król polski dodaje Janowi Tarnowskiemu
kasztelanowi krakowskiemu, hetmanowi wielkiemu koronnemu,
staroście sandomierskiemu, stryjskiemu i lubaczowskiemu do
dworu jego w Piotrkowie jednego osadnika z całym jego gruntem
Zygmunt August król polski transumuje i potwierdza następujący
dokument w języku łacińskim: Kraków, 1539.10.31. Zygmunt I król
polski zezwala zuboŜałym wskutek poŜaru mieszczanom miasta
Sól pobierać na naprawę dróg i mostu cło w wysokości 3 denarów
od wozu soli lub innych towarów i 2 denarów od kaŜdego kona z
podobnym ładunkiem
Zygmunt August król polski uwalnia mieszczan i mieszkańców
miasta Potylicz od wszelkich ceł od towarów o wołów
sprzedawanych przez nich na obszarze całego państwa
Zygmunt August król polski transumuje i potwierdza swój własny
dokument pergaminowy w języku polski, z daty: Kraków,
1550.10.14, w którym w nagrodę za zasługi Piotra Kmity z
Wiśnicza wojewody krakowskiego, marszałka wielkiego koronnego,
starosty krakowskiego, przemyskiego, spiskiego i kolskiego
uwalnia mieszkańców jego dziedzicznego miasta Babic od
wszelkich ceł od towarów, którymi handlują oni na terenie całego
państwa, z wyjątkiem granicznego, które winni mu będą wypłacać
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Zygmunt Augusta król polski potwierdza swój uszkodzony
dokument, stwierdzający potrzebę wymiaru pól na przedmieściu w
Pilźnie z 1550.01.09
Zygmunt August król polski pozwala urodzonemu Adamowi
Ocieskiemu zapisać przed sędziami duchownymi lub świeckimi na
swych dobrach dziedzicznych czynsz odkupny od sumy 213 1/2
grzywien na rzecz ołtarza św. Donata w kościele św. Anny w
Krakowie, będącego aktualnie w posiadaniu Stanisława z
Pińczowa magistra sztuk wyzwolonych i kolegi mniejszego, określa
termin pobierania tego czynszu, czynsz ów poddaje jurysdykcji
sędziego kościelnego i postanawia, Ŝe Adam Ocieski i jego
spadkobiercy będą mimo to zobowiązani do słuŜby wojskowej z
tytułu dóbr, na których czynsz ten będzie zapisany
Bartłomiej Gątkowski ("Ganthkowski") kanclerz gnieźnieński,
archidiakon i wikary generalny krakowski rozstrzyga spór o prawo
patronatu w miasteczku Mysłowicach na korzyść dziedzica
Mysłowic Mikołaja Salomona i zatwierdza na tym probostwie
prezentowanego przez tegoŜ dziedzica księdza Walentego
Witkowskiego archiprezbitera i mansjonarza oświęcimskiego
Zygmunt August król polski potwierdza i powtarza przywilej (Stryj,
1549.10.31), którym Jan Tarnowski kasztelan krakowski, starosta
stryjski zezwala opatrznemu Zacharce na załoŜenie wsi pod nazwą
"Lowczowo"
Zygmunt August król polski potwierdza układ, mocą którego Jan z
Tarnowa kasztelan krakowski przekazał w doŜywocie Spytkowi
Jordanowi podskarbiemu koronnemu, jego Ŝonie Annie oraz
ewentualnemu synowi wieś kasztelanii krakowskiej Łagiewniki z
warunkiem jej odbudowy i podniesienia gospodarki
Zygmunt August król polski nadaje Spytkowi z Zakliczyna na
własność wieś Siemiechów w starostwie czchowskim,
pozostawiając ją jednak w doŜywotniej posesji obecnego starosty
czchowskiego Stanisława Bonara z Balic
Piotr Bohdanowicz Zahorowski, marszałek hospodarski z Ŝoną
Fedorą Fedorówną Sanguszkówną, zawierają układ z Dymitrem
Fedorowiczem Sanguszko o posag naleŜny Fedorze Zahorowskiej,
siostrze ksiecia Dymitra
Zygmunt August król polski, na prośbę Piotra Kmity, hrabiego na
Wiśniczu, wojewody krakowskiego, marszałka wielkiego
koronnego, ustanawia jarmark w mieście [Sądowej] Wiszni na św.
Jakuba (25 lipca) jako trzeci, obok ustanowionych przez jego
poprzedników tamŜe na święto Narodzenia NMP (8 września) i na
św. Mikołaja (6 grudnia)
Zygmunt August król polski, na prośbę Piotra Kmity, hrabiego na
Wiśniczu, wojewody krakowskiego, marszałka wielkiego
koronnego, przekazuje dochody z ceł w mieście [Sądowa] Wisznia
po 2 szelągi od wozu ładownego, po 1 szelągu od wozu próŜnego i
po 2 denary od konia lub wołu, ustanowione przez króla Zygmunta
I, jego ojca, na rzecz owego miasta, przeznaczając je na naprawę
tamtejszych mostów i fortyfikacji miejskich, a zarazem uwalniając
od owego cła szlachtę Królestwa i inne osoby posiadające
odnośne przywileje
Zygmunt August król polski zezwala Wacławowi Dzieduszyckiemu
na warzenie soli ze źródeł w jego posiadłościach dziedzicznych
Balicach i Turzy w powiecie Ŝydaczowskim województwa ruskiego.
Zygmunt August pozwala Wojniczowi na pobór grobelnego po 2
denary od wołów i cieląt, prócz kupców lub rzeźników, na naprawę
dróg
Zygmunt II August król polski potwierdza, Ŝe Mikołaj Mniszek z
Wielkich Kończyc, podkomorzy królewski, burgrabia krakowski,
starosta łukowski i sokalski ustanowił opiekunami swoich dzieci
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Jana Tarnowskiego aksztelana krakowskiego, Jana Ocieskiego
kanclerza wielkiego koronnego i swoją Ŝonę Barbarę z Kamieńca
Zygmunt August król polski uznaje szlachetnego Oktawiana Gucci
z WęŜerowa za pełnoletniego
Zygmunt August król polski na prośbę Jakuba Oszczepalskiego
transumuje i potwierdza dokument z daty: Radom, 1457.03.06, w
którym Kazimierz Jagiellończyk nadał Janowi z Oszczepalina
sędziemu ziemskiemu łukowskiemu 100 łanów nad rzeką Czarną
koło Oszczepalina prawem dziedzictwa
Zygmunt August król polski zezwala mieszczanom miasta Sól, by
cło na naprawę mostu na rzece StrwiąŜ pobierali nie jak
dotychczas w wysokości 3 denarów od kaŜdego wozu soli lub
innych towarów, lecz po 2 denary od kaŜdego konia będącego przy
takich wozach lub teŜ takie ładunki dźwigającego
Zygmunt August w zamian za udzielenie pewnej sumy pienięŜnej
oddaje Spytkowi Jordanowi z Zakliczyna kasztelanowi sądeckiemu
wieś Siedlec w ziemi krakowskiej w doŜywotnie posiadanie,
zastrzegając sobie prawo wykupienia tej wsi po śmierci Spytka
Zygmunt II August król polski potwierdza zeznanie Zofii Ostrogskiej
z Tarnowskich, córki Jana Tarnowskiego kasztelana krakowskiego,
a Ŝony Wasyla Konstantego Ostrogskiego, Ŝe ojciec wyposaŜył ją z
dóbr ojczystych i macierzystych
Piotr Dunin Szpot z Woli Szpotowej sędzia ziemski sandomeirski i
Jan Konarski ze Strykowic podsędek ziemski sandomierski
potwierdzają, Ŝe Jan Tarnowski kasztelan krakowski, hetman wielki
koronny, starosta stryjski i lubaczowski poŜyczył od królowej Bony
5000 floernów polskich, zobowiązując się oddać je w dwóch ratach
po 2500 florenów na święta BoŜego Narodzenia w latach 15561557, a takŜe zabezpieczając tę sumę na swych dobrach
Wiewiórka z przyległościami w powiecie pilzneńskim
Zygmunt II król polski potwierdza zapis trzeciej części dóbr
Tołoczyn przez wojewodzinę wileńską Hannę Bohdanównę
Hlebowiczową z Zasławskich na rzecz Jana Hornostaja, wojewody
nowogródzkiego
Zygmunt August król polski transumuje i potwierdza następujące
dokumenty pergaminowe w języku ruskim: [1] śydaczów,
1411.06.01: Fedor Lubartowicz ksiąŜę rozstrzyga spór graniczny
między Daniłą Zadereweckim DaŜbohowiczem a trzema braćmi
Obłaźniczami , przysądzając ostatnim sporne dworzyszcze
Piskowicza koło wsi Łowczyce wraz ze wszystkimi jego dawnymi
prawami i poŜytkami; [2] śydaczów, b.d.: Androsz wojewoda
Ŝydaczowski i Piotr sędzia ksiąŜęcy rozstrzygają skargę Jacka
Zaniewicza Obłoźnicza o bartny las i sianoŜęcie, przyznając mu
ziemie po "Damb Ozerewathi" i po Ławne, po dwie mogiły, w
części po Buk i po "Wolcze Kolyaszo".
Zygmunt August król polski zatwierdza wszystkie prawa Pilzna,
takŜe mostowe od mostu na Wisłokę i wzywa starostę
pilzneńskiego, by pomagał Pilznu aresztować uchylających się od
płacenia mostowego
Zygmunt August król polski mianuje Stanisława z Tarnowa
kasztelana zawichojskiego podskarbim koronnym
Jan Ocieski kanclerz wielki koronny, starosta sądecki i olsztyński,
podkomorzy krakowski transumuje dokument znaleziony w aktach
podkomorskich z czasów podkomorstwa Piotra Szydłowieckiego,
starosty gostyńskiego, z daty: 1505.12.05, w którym sąd
podkomorski krakowski wytycza granice miedzy wsią kapituły
krakowskiej Rudawa, a wsią Pisary Mikołaja Pisarskiego
Ferdynand król rzymski, węgierski, czeski nadaje Janowi
Krzysztofowi Tarnowskiemu doŜywotnio państwo raudnickie
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Sąd podkomorski lubelski wytycza (1514.09.04, in silva "Wroblina"
granice między wsią RadoryŜ Wielki naleŜącą do Krzysztofa,
Daniela i Gabriela z RadoryŜa, a wsią Borzec naleŜącą do
Andrzeja Ciołka
Zygmunt Augusta król polski zatwierdza Pilznu przywilej króla
Kazimierza Jagiellończyka z 1470 r. na mostowe
Zygmunt Augusta król polski zatwierdza nadane Pilznu przez
Zygmunta I prawo odbywania targów i jarmarków na konie, bydło i
inne rzeczy, z zakazem dalszej sprzedaŜy przez kupców
zamiejscowych
Zygmunt Augusta król polski zatwierdza Pilznu przywilej króla
Władysława Jagiełły z 1397 r. na pobór mostowego od mostu na
Wisłoce
Zygmunt August król polski potwierdza dokument papierowy z daty:
Czchów, 1551.02.19, w którym urząd radziecki miasta Czchowa
zeznaje, iŜ Tomasz komornik Ŝup bocheńskich poczynił fundacyjne
zapisy na cele miejscowego szpitala, cele religijne i na koszta
utrzymana kanałów z opłat, jakie mu tytułem wybudowania tych
kanałów przypadają
Zygmunt August król polski transumuje i potwierdza następujący
dokument w języku polskim: Kraków, 1508.04.30. Zygmunt I król
polski transumuje i potwierdza następujący dokument w języku
łacińskim: Poznań, 1462.06.07. Kazimierz Jagiellończyk król polski
rozstrzyga spór między mieszczanami Ŝydaczowskimi a
Krzysztofem "de Sancto Romulo", Włochem, genueńczykiem,
Ŝupnikiem ruskim i celnikiem lwowskim, uwalniając ich od płacenia
cła lwowskiego, którego ten domagał się od nich
Zygmunt August obdarowuje miasto Biecz dochodami z palenia
gorzałki pod warunkiem, Ŝe będą obracane na umocnienie miasta
Zygmunt II król polski kwituje Jana Tarnowskiego, kasztelana
krakowskiego, hetmana wielkiego koronnego, starostę stryjskiego i
lubaczowskiego ze spłaty 5000 florenów polskich, poŜyczonych [w
r. 1554] od królowej Bony, a zwróconych w połowie na BoŜe
Narodzenie 1555 r, a w połowie obecnie
Sąd ziemski krakowski poświadcza, Ŝe Stanisław Myszkowski z
Mirowa zastawił swemu bratu Mikołajowi Myszkowskiemu
kasztelanowi wojnickiemu staw rybny i stawki (bez ryb - rybniki)
zwany Kościelnik w swych dobrach dziedzicznych Spytkowice za
kwotę 900 złp.
Zygmunt August król polski zwalnia doŜywotnio Stanisława z
Tarnowa kasztelana zawichojskiego i podskarbiego koronnego od
obowiązku uiszczania rocznego czynszu 200 fl. z dzierŜonego
przezeń starostwa sieradzkiego
Zygmunt August potwierdza i transumuje dokument Ludwika króla
polskiego i Węgierskiego z r. 1381, którym przeniósł Wojnicz na
prawo magdeburskie
Jan z Ocieszyna Ocieski kanclerz koronny, starosta krakowski i
podkomorzy krakowski oraz Janusz Brodecki z Góry sędzi grodzki
oświęcimski poświadczają, Ŝe Mikołaj Biberstein dziedzic Starej
Wsi i Jan Rajski dziedzic Dankowic zawarli między sobą ugodę w
prawie stawów rybnych w Dankowicach i 2 kmieci dotąd wspólnie
posiadanych
Hrehory Wołłowicz, marszałek królewski, dzierŜawca lachowicki,
Semen Maskiewicz sędzia powiatu nowogródzkiego, Szymko
Mackowicz ciwum wileński i śdan Limontowicz dworzanin
królewski, komisarze królewscy ustalają granice między wsiami
Połonka i Luszniew, dobrami ksiąŜąt Romana i Andrzeja
Sanguszkowiczów Koszyrskich
Adam z Ocieszyna podkomorzy sandomierski potwierdza
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polubowną ugodę graniczną między właścicielami wsi Machów
Stanisławem Jakubowskim i Andrzejem Słupskim, a właścicielami
wsi Kajmów Piotrem Bartko Michockim
Zygmunt August król polski transumuje i potwierdza następujący
dokument w języku łacińskim: Mościska, 1556.07.26. Spytek
Jordan z Zakliczyna wojewoda sandomierski, starosta przemyski i
kamionacki, potwierdza artykuły (statut) cechu szewskiego w
Mościskach.
Zygmunt August król polski transumuje i potwierdza swój własny
dokument pergaminowy w języku łacińskim, z daty: Kraków,
1550.04.21, w którym ponawia zwolnienie mieszczan bełzkich od
wszelkich ceł i reguluje sprawę uiszczonych przez nich ceł od
wołów (zob. TSchn II 010).
Zygmunt August król polski przyznaje szlachetnym Janowi i
Bazylemu Zdan Ternowskim prawo uŜytkowania lasu królewskiego
zwanego Kosini, stawu rybnego zwanego Iwlaskow Staw i terenów
miodonośnych w tymŜe lesie, zaś [jego bratu] Bazylemu prawo
uŜytkowania lasu królewskiego w okolicy zwanej Vrocziscza,
Cziosni, Orochowe, Podnatwore, Popielila, Lobzane aŜ do
Serednie przykazując staroście chełmińskiemu, by zaprzestał
stawiania im przeszkód w uŜytkowaniu owych dóbr, które juŜ od
dawna znajdują się w ich uŜytkowaniu
Zygmunt August zastrzega, Ŝe Wojnicza nie wolno wywoływać
przed sąd króla, jeśli bawi poza Koroną
Zygmunt August król polski przypomina urzędnikom i celnikom o
posiadanej przez Dobczyce wolności od ceł
Zygmunt August król polski potwierdza i powtarza swój przywilej
("in arce Mariemburgensi", 1552.09.04), którym zezwala Mikołajowi
Herburtowi z Felsztyna na warzenie i sprzedaŜ soli w dobrach,
które ten otrzymał za swoją Ŝonę Katarzynę Saporowską
Stanisław z Opoczna doktor filozofii, prowincjał i komisarz
generalny Zgromadzenia Braci Mniejszych Konwentualnych reguły
św. Franciszka i św. Klary prowincji polskiej i węgierskiej
zatwierdza, na prośbę mieszczan starosądeckich, dokument
wydany przez Konstancję siostrzenicę króla Kazimierza
[Wielkiego], byłą ksienię głogowską, opatkę klarysek i cały konwent
starosądecki, nadający mieszkańcom miasta Stary Sącz szereg
przywilejów
Zygmunt August król polski pochwala karczunek pewnych gruntów,
prowadzony przez mieszkańców miasta Sól za przyzwoleniem
Stanisława Orlika Ŝupnika ruskiego i zezwala na spokojne
posiadanie i korzystanie z tych gruntów przez odnośnych
mieszczan
Zygmunt August król polski ponawia i potwierdza przywilej
Kazimierza Jagiellończyka z daty: Kraków, 1465.06.14 (zob. Dok
Dep 261), zawierający w sobie potwierdzenie przywileju
Kazimierza Wielkiego króla polskiego z daty: Kraków, 1355.11.24
nadającego miastu Czchów prawo magdeburskie
Mikołaj Radziwiłł ksiąŜe na Ołyce i NieświeŜu, wojewoda wileński,
marszałek i kanclerz wielki litewski, starosta brzeski i kowieński
potweirdza, Ŝe ksiąŜę Roman Fedorowicz Sanguszko starosta
Ŝytomierki zawarł na zamku brzeskim umowę z Grzegorzem
Aleksandrowiczem Chodkiewiczem, wojewodą kijowskim, co do
"wyparawy wianownej" dla swej Ŝony Aleksandry, wojewodzianki
kijowskiej w wysokości 10000 zł polskich
Mikołaj Radziwiłł ksiąŜe na Ołyce i NieświeŜu, wojewoda wileński,
marszałek i kanclerz wielki litewski, starosta brzeski i kowieński
potweirdza, Ŝe ksiąŜę Roman Fedorowicz Sanguszko starosta
Ŝytomierki zawarł na zamku brzeskim umowę z Grzegorzem
Aleksandrowiczem Chodkiewiczem, wojewodą kijowskim, co do
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"wyparawy wianownej" dla swej Ŝony Aleksandry, wojewodzianki
kijowskiej w wysokości 10000 zł polskich
Zygmunt August król polski wyznacza tereny w starostwie
(praefectura) samborskim, na których Jan Bazyli i Ilja
Michajłowicze jako sołtysi mają załoŜyć nową wieś Dubowa
Jabłonka, uposaŜa ich odpowiednio i wydaje odnośne
rozporządzenia
Adam z Ocieszyna podkomorzy sandomierski ustanawia granice
pomiędzy wsią Wierzchosławice, dziedzictwem Jana z Tarnowa
kasztelana krakowskiego, a dobrami Rutka, posiadłością Andrzeja
Zebrzydowskiego biskupa krakowskiego
Zygmunt August król polski potwierdza miastu Czchów posiadanie
pewnych gruntów (wyspa na Dunajcu, Pachry, ZastroŜe), łąk i
gajów (Zapowiedne, Laska, Koryciska, Wąglarki), co do których
dawne dokumenty miastu zaginęły
Zygmunt August król polski potwierdza artykuły cechu kuśnierzy
oświęcimskich, wzorowane na artykułach takiego cechu w mieście
królewskim Kazimierzu.
Zygmunt August król polski stwierdza, Ŝe Stanisława z Tarnowa
podskarbi koronny rozliczył się z dochodów dzierŜonego przezeń
starostwa sieradzkiego za lata 1557 i 1558
Zygmunt II August król polski uwalnia Jana Krzysztofa
Tarnowskiego kasztelana wojnickiego, starostę sandomeirskeigo,
od podatku od wołów, tzw. "powołowczyzny" ze wsi królewskiej
Lisiatycze, którą jako jedyną daninę zastrzegł sobie nadając mu
uprzednio te dobra w doŜywotnie władanie
Jan Tarnowski, kasztelan krakowski, starosta stryjski, lubaczowski,
dziedzic dóbr Przeworsk pozwala Stanisławowi Rozariuszowi,
długoletniemu swemu medykowi, wykupić wójtostwo we Wsi
Gniewczyna z rąk dotychczasowych posiadaczy, rozszerza
przywilej Hieronima z Jarosławia, dawniejszego dziedzica
Przeworska, określający dochdoy zwiąane z tym wójtostwem,
dodając Rosariuszowi siedmiu kmieci i nowe uprawnienai oraz
pozwala mu posiadać owe wójtostwo doŜywotnio
Ferdynand I król rzymski, węgierski, czeski na prośbę Wojciech i
Andrzeja hrabiów z Brzezia Lanckorońskich potwierdza i
transumuje dokument z daty: Praga, 1355.09.28, w którym Karol IV
cesarz rzymski narodu niemieckiego nadaje Zbigniewowi i
Stanisławowi Lanckorońskim dziedziczny tytuł hrabiowski
Adam z Ocieszyna podkomorzy sandomierski potwierdza ugodę w
sprawie granic pomiędzy wsiami Niethuja naleŜącą do Hieronima
Rusieckiego, Stanisława Wolskiego i Krzysztofa Sulisławskiego, a
wsią Bazów Marcina Suliszowskiego
Mikołaj Narajowski sędzia ziemski lwowski i Jan Brzozdowski
podsędek ziemski lwowski wydają wyrok w sprawie Omeliana,
mieszczanina tarnopolskiego, z Maciejem Włodkiem, starostą
kamienieckim, o niesłuszne pobranie od tegoŜ Omeliana myta w
Kamieńcu
Mikołaj Narajowski sędzia ziemski lwowski i Jan Brzozdowski
podsędek ziemski lwowski wydają wyrok w sprawie Rubina, śyda
z Tarnopola, poddanego Jana Krysztofa Tarnowskiego, z Maciejem
Włodkiem, starostą kamienickim o niesłuszne pobranie myta
Mikołaj Narajowski sędzia ziemski lwowski i Jan Brzozdowski
podsędek ziemski lwowski wydają wyrok w sprawie Filipa,
mieszczanina tarnopolskiego z Maciejem Włodkiem, starostą
kamienickim o niesłuszne pobranie myta
Mikołaj Narajowski sędzia ziemski lwowski i Jan Brzozdowski
podsędek ziemski lwowski wydają wyrok w sprawie Dawida, śyda
tarnopolskiego z Maciejem Włodkiem, starostą kamienickim o
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niesłuszne pobranie myta
Mikołaj Narajowski sędzia ziemski lwowski i Jan Brzodowski
podsędek ziemski lwowski wydają wyrok w sprawie Arona, śyda
tarnopolskiego z Maciejem Włodkiem, starostą kamienickim o
niesłuszne pobranie myta
Mikołaj Narajowski sędzia ziemski lwowski i Jan Brzodowski
podsędek ziemski lwowski wydają wyrok w sprawie Wawrzyńca
Dublaninaz Tarnopola z Maciejem Włodkiem, starostą kamienickim
o niesłuszne pobranie myta
Sąd ziemski lwowski zaświadcza, Ŝe Mikołaj z Sieniawy wojewoda
ruski poŜyczył od Stanisława Niedźwieckiego 6000 złp pod zastaw
wsi śukowa i Dzyszczowa
Zygmunt August król polski stwierdza, Ŝe Stanisław z Tarnowa
wojewoda sandomierski, a były podskarbi koronny rozliczył się z
wszelkich dochodów i rozchodów skarbu za cały okres swego
podskarbiostwa tj. 1555.06.22-1561.07.30 r. oraz przekazał
skarbiec zgodnie z inwentarzem
Zygmunt August król polski stwierdza, Ŝe Stanisław z Tarnowa
wojewoda sandomierski, a były podskarbi koronny rozliczył się z
dochodów podatkowych uchwalonych na sejmach w latach 1550,
1552, 1553, 1557 oraz z rozchodów za cały okres swego
podskarbiostwa tj. 1555.06.20-1561.07.30 r.
Jan z Ocieszyna kanclerz wielki koronny oznacza granice
pomiędzy miastem Kętami a wsiami Witkowice i Nowa Wieś
Zygmunt August król polski nadaje miastu Sokal przywilej
dotyczący ceł miejskich
Zygmunt August król polski transumuje i zatwierdza dokument w
języku łacińskim z daty: Kraków, 1523.05.07, w którym Zygmunt I
król polski lokuje na prawie niemieckim miasto Potylicz w ziemi
bełzkiej
Jan Ocieski starosta i Janusz Brodecki z Góry sędzia księstwa
oświęcimskiego potwierdzają zawarcie ugody między Mikołajem
Bibersteinem z Borszowa, a Janem Rajskim z Rajska w sprawie
dopływu wody do rybników w Dankowicach i sprzedaŜy siedlaka z
Dankowic, Marcina Niemca za 100 zł
Jan Krzysztof z Tarnowa kasztelan wojnicki, starosta sandomierski
i stryjski nadaje Stanisławowi, Janowi i Jakubowi synom
szlachetnego Stanisława Skrzyszowskiego, nieŜyjącego juŜ wójta
w Skrzyszowie doŜywotnie posiadanie tego wójtostwa
Zygmunt August król polski na prośbę Jana Krzysztofa
Tarnowskiego kasztelana wojnickiego, starosty sandomierskiego i
stryjskiego transumuje i potwierdza następujący dokument
pergaminowy w języku łacińskim: Sambor, 1431.10.21. Władysław
Jagiełło król polski zezwala Zaklice Tarle ze Szczekarzowic,
swemu Ŝołnierzowi , załoŜyć na nowo miasto Stryj ("Stryg") w
powiecie drohobyckim ziemi ruskiej na prawie niemieckim, a takŜe
nadaje mu gruntu orne, prawo połowu ryb w rzece Stryj i wyrębu
drzewa w lasach , pozwala na budowę sukiennic i golarni oraz
posiadanie "schrptbarle" jak w innych miastach i piwnicę pod
ratuszem dla wyszynku napojów, zakazując wykonywania tam
rzemiosł i prowadzenia innych karczem, co zastrzega
tenutariuszowi, uwalnia mieszkańców na 10 lat od czynszów, danin
i poborów, zaprowadza targ w sobotę i 2 jarmarki: w pierwszą
niedzielę po BoŜym Ciele i na św. Bartłomieja (24 sierpnia) - oba
po tygodniu trwające, zezwala uŜywać tych samych miar i wag co
we Lwowie i stanowić wilkierze
Zygmunt August król polski nadaje artykuły (statut) cechowi
szewców w mieście Bełzie
Zygmunt August król polski transumuje i potwierdza dokument
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pergaminowy w języku łaciński, z daty: Gródek, 1377.10.06, w
którym Władysław Jagiełło król polski nakazuje, by Litwini w drodze
na Ruś po sól jechali tylko przez Bełz oraz ustanawia w tymŜe
mieście skład soli i skład towarów owych przybyszów litewskich.
Sąd ziemski sandomierski poświadcza, Ŝe w aktach sądu
ziemskiego sandomierskiego znajduje się potwierdzenie wyroku
sądu ziemskiego opoczyńskiego (1563.05.24) w sporze
granicznym między Jakubem Karwickim, dziedzicem Krawiec i
Blizina, a Marcinem Zborowskim wojewodą poznańskim
Sąd ziemski sandomierski poświadcza, Ŝe w aktach sądu
ziemskiego sandomierskiego znajduje się potwierdzenie wyroku
sądu ziemskiego opoczyńskiego (1563, 24 V) w sprawie zatargów
granicznych między Jakubem Karwickim dziedzicem Karwic i
Blizina, a Marcinem Zborowskim wojewodą poznańskim
Jan Krzysztof Tarnowski, kasztelan wojnicki, starosta
sandomierski, stryjski, potwierdza Stanisławowi Rosariuszowi
wójtowi gniewczyńskiemu, swojemu medykowi, przywileje na to
wójtostwo uzyskane od jego ojca, a ponadto dodaje mu doŜywotnio
rolę zwaną "Thiszowki" i łąki zwane Komarno, a do 300 grzywien
juŜ zapisanych na owym wójtostwie dodaje mu znowu 300
grzywien, postanawiając,Ŝe dopóki owe 600 grzywien nie będą mu
spłacone, dopóty posesor nie będzie musiał nikomu ustąpić tych
nadań
Zygmunt August król polski transumuje i potwierdza dokument w
języku łacińskim (wypis z ksiąg grodzkich bełzkich), z daty: Bełz,
1563.10.18 lub 1563.12.27, w którym Stanisław Zamoyski starosta
bełzki, Jan Kinicki sędzia grodzki bełzki i AmbroŜy śuliński pisarz
grodzki bełzki potwierdzają ugodę między Bernardem Trylęskim
wojskim bełskim, a burmistrzem, radą i pospólstwem miasta Bełza
w sprawie dochodów z pewnego cła.
Zygmunt August król polski transumuje i zatwierdza przywilej króla
Zygmunta I z daty: Kraków, 1518, 1 III, dla klasztoru Kanoników
Regularnych św. Augustyna przy kościele BoŜego Ciała w
Kazimierzu pod Krakowem
Zygmunt August król polski transumuje i potwierdza następujący
dokument w języku łacińskim: Sanok, 1562.11.10. Mikołaj Cikowski
z Wojsławic kasztelan Ŝarnowiecki i starosta sanocki wyznacza
granice 2 łanów lasu do karczunku, które w myśl przywileju
królewskiego o załoŜeniu miasta Szczawnego na gruntach tego
starostwa otrzymuje tamtejszy sołtys dziedziczny Hryć Szczawiński
Burmistrz i rajcy miasta Czchowa zatwierdzają statut cechu
tkackiego w Czchowie w formie uzyskanej przez ten cech od cechu
tkackiego Nowego Sącza następującej treści: Nowy Sącz,
1564.08.29. Cechmistrz, mistrzowie i cały cech tkacki Nowego
Sącza udziela na prośbę traczy czchowskich odpis przepisów
cechowych ze swego przywileju, aby posłuŜył potrzebom cechu
tkackiego w Czchowie
Zygmunt August król polski potwierdza umowę między starostą
bielskim z burmistrzem, radą itd.. Miasta Bełza w sprawie
propinacji piwa tamŜe.
Zygmunt Augusta król polski zatwierdza Pilznu przywilej króla
Władysława Jagiełły z 1397.07.14 na pobór mostowego od mostu
na Wisłoce
Zygmunt August król polski rozstrzyga spór między mieszczanami
bełzkimi i tamtejszymi śydami o prawo na warzenie i wyszynk
miodu tamŜe
Burmistrz i rajcy miasta Czchowa zatwierdzają przepisy cechowe
cechu sukienniczego w Czchowie następującej treści: 1464,
Franciszek Weinhult i Mikołaj Nycz majstrowie i pierwsi
fundatorowie cechu sukienniczego w Czchowie ogłaszają przepisy
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dla tego cechu
Zygmunt August król polski nadaje Stanisławowi z Tarnowa urząd
miecznika koronnego wakujący po Zygmuncie Wolskim
Jan Krzysztof Tarnowski, kasztelan wojnicki, starosta
sandomierski, stryjski, w ngrodę za zasługi Stanisława Rosariusza
doktora filozofii i medycyny, oddnego sługi jego zmarłego ojca, a
obecnie i jego, postanawia, Ŝe strostwo gniewczyńskie, andanu mu
jeszcze przez jego ojca, wraz ze wszystkimi dodatkami przejmie
następnie w doŜywocie jego syn Andrzej
Zygmunt Augusta król polski rozstrzyga szereg kwestii spornych
między Pilznem a starostą pilzneńskim
Zygmunt August król polski gwarantuje wcześniejsze prawa i
przywileje dane Stanisławowi Herburtowi kasztelanowi lwowskiemu
Zygmunt August król polski potwierdza przywilej króla polskiego
Władysława z r. 1377[?], w sprawie składu soli w mieście Bełzie,
postanawiając przy tym, Ŝe Litwini mogą jeździć po sól ruską nie
dalej niŜ do Bełza, zaś w miastach sąsiednich to jest w
Hrubieszowie, Sokalu, Krasnymstawie, Chełmie i Horodle nie
wolno składować soli dla Litwinów.
Zygmunt August król polski na prośbę Jana i Stefana Fredrów
transumuje dokument (Nieszawa przed Toruniem, 1425.05.18),
którym Władysław król polski potwierdza, Ŝe bracia Jan i Abraham
Pilikowscy z Łosia sprzedali braciom Mikołajowi i Stefanowi z
Tarnawy miasto Krakowiec z przyległościami (opisane granice)
oraz tenŜe Władysław król polski transumuje inny swój dokument
(Opatów, 1423.11.25) nadający prawem dziedzicznym Janowi z
Łosia wsie Krakowiec i Gnojnice - por. AL. 24, 26, 64
Zygmunt August oddaje 1/2 łanu bezpańskiego gruntu ,
połoŜonego przy drodze z Gródka do Lwowa na uposaŜenie
szpitala dla ubogich w Gródku.
Zygmunt Augusta król polski pozwala Pilznu z powrotem wykupić
przymiarki zastawiane z powodu poŜaru miasta chłopom z Słotony,
Bielan
Zygmunt II August król polski transumuje i ptoweirdza następujacy
dokument w języku ruskim: Wilno, 1565. Melchior Stanisławowicz
Szemet ciwum włości birsztańskiej w ziemi Ŝmudzkiej sprzedaje
księciu Romanowi Fedorowiczowi Sanguszce staroście
Ŝytomierskiemu za 300 kóp groszy litewskich piątą część wsi
Rastowa w ziemi wołyńskiej, którą wraz z dziećmi odziedziczył w
spadku po swej Ŝonie Jadwidze Jnównie Hlebowiczównie,
wojewodziance wileńskiej
Zygmunt August król polski zatwierdza mieszczan potylickich w
posiadaniu 119 łanów gruntów miejskich, przyznanych im
przywilejami jego poprzedników oraz opisuje przebieg granic tych
włości
Zygmunt August król polski potwierdza przywileje mieszkańców
miasta Stryja, zagwarantowane im przywilejem lokacyjnym
Władysława Jagiełły króla polskiego z 1431 r., lecz ostatnio nie
respektowane przez starostów stryjskich i innych urzędników, a to:
oddaje im w wolne uŜytkowanie niedawno odebrane im przez
starostów grunty zwane Łazy, zezwala na swobodny wyrąb drzewa
na budulec i potrzeby domowe w lasach między Stryjem a
Drohobyczem, nakazuje im dawać podwody po staremu tylko do
Drohobycza i śydaczowa, postanawiając zaś nie zwiększać liczby
łanów potwierdza dawny zakaz osiedlania się śydów w Stryju
Zygmunt August król polski na prośbę Jana Firleja z Dąbrowicy
wojewody lubelskiego, marszałka wielkiego koronnego i starosty
rohatyńskiego przydaje miastu Rohatyń pewne grunty
Zygmunt II August król polski transumuje i ptowierdza następujacy
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dokument w języku ruskim:"u Łebedewie", 1567.11.15. Hanna
Andrzejówna Sanguszkowiczówna Koszyrska, starościanka łucka,
Ŝona Mikołaja Pawłowicza Sapiehy marszałka hospodarskiego,
zapisuje męŜowi odziedziczone po ojcu dobra Luszniewo wraz z
folwarkami Serebryszczem, Zaozierzem, Wysockiem i wszystkimi
przyległościami
Paweł Ossowski z Mostowic sędzia ziemski sandomierski i
Wawrzyniec Wąsowicz ze Smogorzowa podsędek ziemski
sandomierski stwierdzają, Ŝe Kosntanty Ostrogski wojewoda
kijowski, marszałek wołyński i starosta włodzimierski i jego Ŝona
Zofia z Tarnowskich zapewnili sobie nawzajem doŜywocie na
swoich dobrach dziedzicznych i wzjemne dziedziczenie spadku po
śmierci jednego z nich
Zofia ze Sprowy OdrowąŜowa, wdowa po Janie Krzysztofie
kasztelanie wojnickim potwierdza statut cechu kuśnierskiego w
Kańczudze
Zygmunt August król polski potwierdza dawne prawo mieszkańców
miasta Mościska na wyrąb drzewa spałowego i budowlanego w
pobliskich lasach starostwa przemyskiego, obok dwóch juŜ
istniejących tam jarmarków ustanawia trzeci na św. Wawrzyńca (10
sierpnia), a takŜe ponawia dawny zakaz osiedlania się w mieście
śydów.
Burmistrz i rajcy miasta Czchowa zatwierdzają przepisy cechowe
cechu szewskiego w Czchowie
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Zygmunt August król polski transumuje i zatwierdza przywilej
1569.01.11
Kazimierza Jagiellończyka króla polskiego z daty: Kraków,
1485.05.13, odnawiający miastu Krościenko nad Dunajcem prawo
niemieckie, pod tym wszakŜe warunkiem, Ŝe tak mieszczanie jak i
chwilowi przybysze uciąŜeni w sprawach targowych wyrokiem sądu
ławniczego lub radzieckiego odwoływać się będą najpierw do
starosty czorsztyńskiego, a od niego dopiero do sądu
królewskiego. Nadto ustanawia w Krościenku 2 jarmarki na Zielone
Święta i na Wszystkich Świętych oraz targi tygodniowe w kaŜdy
wtorek, zaś opłaty jarmarczne i targowe przyznaje staroście
czorsztyńskiemu.
Zygmunt August król polski stwierdza, Ŝe Szymon Ługowski
1569.02.02
kanonik krakowski jako jeden ze spadkobierców Rafała
Wargowskiego prepozyta krakowskiego odebrał od Stanisława z
Tarnowa miecznika wielkiego koronnego syna i spadkobiercy
Stanisława z Tarnowa wojewody sandomierskiego, kwotę 2000 fl.,
która mu się naleŜała z tytułu spadku po Rafale Wargowskim
Stanisław Czerny z Witowic starosta dobczycki zatwierdza statut
1569.02.27
cechu tkackiego w Dobczycach
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Zygmunt August król polski potwierdza dokument następującej
treści: StróŜe, 1566.11.04. Spytko Jordan kasztelan krakowski
potwierdzając prawa i przywileje cechu szewskiego w Czchowie
postanawia, Ŝe liczba mistrzów cechowych tego cechu ma nie
przekroczyć 16
Zygmunt August król polski na prośbę Mikołaja Grzybowskiego
podkomorzego ziemi warszawskiej i sędziego rozjemczego w
dobrach królewskich w Prusach, potwierdza prawo mieszkańców
miasta Potylicz do posiadania 119 łanów, na które oryginalne
dokumenty utracili wskutek najazdów tatarskich, ale które wynika
jasno z przedłoŜonych przez wymienionego dokumentów
zastępczych, wydanych przez królewskiego ojca i przez samego
króla
Walenty Dembiński kanclerz wielki koronny wydaje w dosłownym
odpisie następujący dokument: Lublin, 1569.03.17. Zygmunt
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August król polski potwierdza następujący dokument: StróŜe,
1566.11.04. Spytko Jordan kasztelan krakowski potwierdzając
prawa i przywileje cechu szewskiego w Czchowie postanawia, Ŝe
liczba mistrzów cechowych tego cechu ma nie przekroczyć 16
Zygmunt August król polski nadaje młyn zwany średnim koło
Sądowej Wiszni Katarzynie, wdowie po Wojciechu Zochowiczu
Zygmunt August król polski zatwierdza akt komisarzy królewskich z
daty: 1567, 24 X, dotyczący granic między Bujakowem, naleŜącym
do starostwa oświęcimskiego, a wsią Kozy, będącą dziedzictwem
Jakuba Gierałtowskiego burgrabiego krakowskiego
Zygmunt II August król polski, wielki ksiąŜę litewski mianuje księcia
Romana Fedorowicza Sanguszkę wojewodę bracławskiego,
starostę Ŝytomierskiego, dzerŜawcę rzeczyckiego, hetmanem
polnym litewskim
Zygmunt August król polski chcąc wynagrodzić miastu Mościskom
wydatki, jakie ponosi ono w związku z błotami nad pobliską rzeką
Wisznią i okolicznymi lasami, nadaje mu przywilej na pobieranie ceł
i myt.
Janusz Ostrogski zeznaje, Ŝe winien jest braciom Mrazom i ich
matce 6000 talarów
Zygmunt August król polski rozszerza przywilej na jarmarki i targi
miasteczka Dobczyce
Zygmunt August król polski potwierdza przywilej króla Aleksandra z
daty: 1506, 3 III (por. Dok Dep 35)
Zygmunt August król polski pozwala Dobczycom pobierać w targi i
jarmarki opłaty targowe na reparację murów obronnych
Sąd ziemski sandomierski poświadcza, Ŝe w aktach ziemskich
pilzneńskich znajduje się wpis (Pilzno, 1565, 20 VII), mocą którego
bracia Gabriel i Piotr Domaradzcy dokonują z Zofią Stojowską
zamiany kilku chłopów wraz z gruntami we wsi Lutcza
Gabriel JeŜowski z Wielkiego Kruszowa sędzia i Stanisław
SłuŜewski ze SłuŜewa i Karniewa podsędek ziemski warszawscy
ogłaszają treść dokumentu wpisanego do akt ziemskich
warszawskich, z daty: Warszawa, 1571, 19 V, w którym Zygmunt
August król polski rozstrzyga spór pomiędzy Konstantym ks. na
Ostrogu wojewodą kijowskim, marszałkiem ziemskim wołyńskim,
starostą włodzimierskim i Stanisławem z Tarnowa kasztelanem
czchowskim o dobra tarnowskie po Zofii z Tarnowskich Ŝonie ks.
Konstantego Ostrogskiego i przysądza je wdowcowi
Burmistrz i rada miasta Kęt obwieszcza i potwierdza statut cechu
kuśnierskiego w Kętach
Zygmunt August król polski rozstrzyga spór pomiędzy Konstantym
ks. na Ostrogu wojewodą kijowskim, marszałkiem ziemskim
wołyńskim, starostą włodzimierskim i Stanisławem z Tarnowa
kasztelanem czchowskim o dobra tarnowskie po Zofii z
Tarnowskich Ŝonie ks. Konstantego Ostrogskiego i przysądza je
wdowcowi
Zygmunt August król polski na prośbę burmistrza, ławników i
całego pospólstwa miasta Mościsk potwierdza artykuły tamtejsze w
sprawie dziedziczenia dóbr przez małŜonków, dzieci i innych
spadkobierców, a ponadto reguluje sprawę obioru ławników,
sprawę róŜnych danin i powinności oraz niektóre inne sprawy
miejskie.
Zygmunt August król polski potwierdza, Ŝe Jerzy Jazłowiecki z
Buczacza wojewoda ruski odstępuje Benedyktowi Skotnickiemu
swe części dziedziczne we wsi Szerszeniowce w powiecie
kamienieckim, nad Seretem
Maksymilian II król rzymski, węgierski, czeski potwierdza
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Januszowi Ostrogskiemu przywilej króla Ferdynanda I dotyczący
sum zabezpieczonych na państwie raudnickim
Maksymilian II król rzymski, węgierski, czeski pozwala Januszowi
Ostrogskiemu "hrabięciu" tarnowskiemu, panu na Przeworsku,
Opatowie, Tarnopolu i Raudnicy, na którego zamek i państwo
raudnickie przeszły po matce, siostrze Jana Krzysztofa
Tarnowskiego, zastawnego dzierŜawcy tych dóbr, przekazać je bąź
to swojemu ojcu Konstantemu Ostrogskiemu, bąź bratu, bąź teŜ
innej osobie wedle jego swobodnego uznania
Henryk Walezy król polski potwierdza ogólnie wszystkie prawa i
przywileje miasta Czchowa
Henryk Walezy król polski potwierdza wszystkie prawa, przywileje,
swobody i zwolnienia, nadane mieszczanom bełzkim przez jego
poprzedników
Henryk Walezy król polski potwierdza przepisy cechu
sukienniczego w Czchowie zawarte w następujących
dokumentach: 1464. Burmistrz i rajcy miasta Czchowa
zatwierdzają prawa i przepisy cechu sukienniczego objęte
następującymi dokumentami: 1) Melsztyn, 1464.10.28. Spytko
dziedzic Melsztyna zakazuje kupcom i wszelkiego rodzaju ludziom
sprzedawać w Czchowie sukno poniŜej ceny 4 groszy za łokieć
dozwalając miejscowym tkaczom konfiskować takie sukno. 2)
Czchów, 1565.05.21. Burmistrz i rajcy miasta Czchowa
zatwierdzają dokument o nieczytelnej osnowie Weinhulta i Mikołaja
Nycza pierwszych mistrzów tkackich w Czchowie z roku 1464
Henryk Walezy król polski potwierdza dokument z daty: Lublin,
1569.03.17, w którym Zygmunt August król polski potwierdza
dokument z daty: StróŜe, 1556.11.04, w którym Spytko Jordan
potwierdza prawa i przywileje cechu szewskiego w Czchowie
Henryk Walezy król polski nadaje Janowi Feliksowi Herburtowi
miasto Wiśnia w ziemi przemyskiej wraz z tamtejszym wójtostwem,
z których rezygnują równocześnie jego rodzice Jan Herburt
kasztelan sanocki i starosta przemyski oraz Katarzyna Herburtowa
Henryk Walezy król polski nadaje mieszkańcom miasta Czchowa
posiadanie gruntów wymienionych w dokumencie Zygmunta
Augusta króla polskiego z daty: Kraków, 1559.06.12 (zob. Dok Dep
270)
Henryk Walezy król polski nadaje mieszkańcom miasta Czchowa
wolność od opłaty ceł koronnych wodnych i lądowych na przeciąg
lat 30
Hieronim BuŜeński podskarbi koronny, dzierŜawca Dobczyc
potwierdza statut cechu wielkiego (kowale, ślusarze, siodlarze,
garncarze) w Dobczycach
Dokument Hieronima BuŜeńskiego, podskarbiego koronnego,
kwitującego Andrzeja Bobolę z kwarty - uzupełnić opis
Stefan Batory król polski transumuje i potwierdza swój własny
dokument pergaminowy w języku łacińskim, z daty: Kraków,
1574.04.17, w którym potwierdza wszystkie prawa, przywileje,
swobody i zwolnienia, nadane mieszczanom bełzkim przez jego
poprzedników
Stefan Batory król polski transumuje i potwierdza następujący
dokument pergaminowy w języku łacińskim: na granicy między
Stryjem i Zapłatyniem, 1525.09.26. Stanisław Chodecki z Chodcza
marszałek koronny i starosta lwowski, Stanisław Stadnicki
podkomorzy lwowski (zastąpiony przez komornika Rafała Pełkę),
Stanisław Jaskamnicki sędzia ziemski przemyski, Mikołaj
Koniuszecki wojski przemyski i Jan Dzieduszycki podsędek ziemski
lwowski, działający jako komisarze w myśl rozporządzenia
Zygmunta I z daty: Lwów, 1524.10.13, ustanawiają granicę między
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miastem królewskim Stryj, a wsią Zapłatyń, własnością dziedziców
Chlebka i Siemka Zapłatyńskich oraz ustanawiają wolny wyrąb
drzewa w lasach Medynice i Bilecz[?]
Piotr Myszkowski biskup płocki zatwierdza sprzedaŜ sołectwa we
wsi Kacice w kluczu pułtuskim darowanego szlachetnym Marcinowi
i Annie Suchnickim, a przez nich sprzedanego szlachetnym
Stanisławowi i Annie Jabłońskim
Stefan Batory król polski wydaje postanowienie [m.in..] w sprawie
dostaw podwód przez miasto Bełz.
Stefan Batory król polski potwierdza wszystkie prawa i przywileje
nadane miastu Sądowej Wiszni przez jego poprzedników, królów
Kazimierza Jagiellończyka, Jana Olbrachta, Zygmunta I i Zygmunta
Augusta
Stefan Batory król polski nadaje Mikołajowi Sieniawskiemu
kasztelanowi kamienieckiemu połowę wsi "Lucynce" w ziemi
halickiej, która mu przypadła na skutek banicji
Stefan Batory król polski inseruje i potwierdza następujące
dokumenty: 1) oryginalny przywilej lokacji miasta Potylicza na
prawie niemieckim, wydany pod datą: 1523.05.07 przez Zygmunta
I króla polskiego w miejsce utraconego podczas najazdów
tatarskich, potwierdzony pod datą: Wilno, 1562.05.21 przez
Zygmunta Augusta króla polskiego z dodatkiem prawa wolnego
wypasu bydła w lasach starostwa bełzkiego prócz wsi Kamionta,
Wirhart i Kobyle Jezioro oraz wyrębu drzewa w tychŜe lasach; 2)
dokument z daty: Kraków, 1540.04.09 wydany przez Zygmunta I
króla polskiego, którym nadał miastu Potylicz dochody z pędzonej
tam gorzałki; 3) dokument z daty: Piotrków, 1552.03.14, wydany
przez Zygmunta Augusta króla polskiego, w którym uwolnił on
mieszczan potylickich od wszelkich ceł od towarów i wołów w
całym państwie; 4) dokument z daty: Piotrków, 1567.06.05, wydany
przez Zygmunta Augusta, króla polskiego, w którym zatwierdził on
mieszczan potylickich w wieczystym, dziedzicznym posiadaniu 119
łanów gruntów miejskich; 5) dokument z daty: Lublin, 1569.03.30,
wydany przez Zygmunta Augusta, króla polskiego, w którym
zatwierdził on mieszczan potylickich w wieczystym, dziedzicznym
posiadaniu tychŜe gruntów, z dodatkiem warunku, Ŝe co roku mają
płacić do grodu lubelskiego od łana 17 groszy, od 1/2 łanu 8
groszy, od 1/4 łanu 4 grosze, a od "obszarów" daninę wedle
zwyczaju
Stefan Batory król polski nadaje Stanisławowi z Tarnowa
kasztelanię radomską po Janie Tarle w miejsce czchowskiej
Stefan Batory król polski transumuje i potwierdza następujący
dokument papierowy w języku polskim: Stryj, 1570.10.13. Nikodem
Łekiński kasztelan nakielski, Mikołaj Małachowski sekretarz i
Stanisław Kroczeski dworzanin królewski, lustratorowi wysłani
uchwał sejmu koronnego lubelskiego do ziem ruskich, wołyńskich i
podolskich, rozsądzają spory miedzy mieszczanami stryjskimi a
starostą stryjskim
Stefan Batory król polski inseruje i potwierdza następujące 2
dokumenty: 1) Kraków, 1549.12.03. Zygmunt August król polski
potwierdza dokument Kazimierza Jagiellończyka króla polskiego z
1460 r., przenoszący miasto Stryj z prawa polskiego na prawo
niemieckie ora uwalnia mieszczan stryjskich od wszelkich ceł w
promieni 12 mil od miasta; 2) Piotrków, 1563.01.29. Zygmunt
August król polski potwierdza dokument z r. 1431, w którym
Władysław Jagiełło król polski nadaje miastu Stryj pewne
prerogatywy i wolności; a takŜe transumuje i potwierdza
następujący dokument w języku łacińskim: 3) Piotrków,
1567.01.07, Zygmunt August król polski inseruje i potwierdza
następujmy dokument w języku łacińskim: 1431, b.d.. Władysław
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Jagiełło król polski zezwala mieszczanom stryjskim na karczunek i
wolne uŜytkowanie pewnych pustkowi i wyrąb drzewa w lasach
starostwa drohobyckiego, zobowiązuje ich do dawania podwód
tylko do Drohobycza i śydaczowa, a takŜe zakazuje powiększania
w mieście liczby rzeźników i jatek mięsnych oraz reguluje sprawę
osiadłości śydów w tym mieście
Stefan Batory król polski inseruje i potwierdza następujące 2
1576.11.20
dokumenty, przedłoŜone mu w imieniu Waśka Zapłatyńskiego
("Waszko Zapaltinskj") i innych dziedziców wsi Zapłatyń w ziemi
przemyskiej i powiecie stryjskim: 1). Dokument pergaminowy z
daty: Lwów, 1509.11.15, w którym Zygmunt I król polski na
podstawie zeznań świadków i innych dokumentów oświadcza, Ŝe
przywilej Władysława Jagiełły króla polskiego na tę wieś, dany jej
dziedzicowi, zaginął podczas najazdu wojewody mołdawskiego na
ziemie ruskie, wskutek czego wydał on sam nowy przywilej na tę
wieś; 2) dokument pergaminowy z daty: Warszawa, 1563.03.14, w
którym Zygmunt August król polski uznał dokument powyŜszy za
słuszny i prawomocny
Sąd ziemski krakowski stwierdza, Ŝe Stanisław z Tarnowa
1577.01.07
kasztelan radomski i jego Ŝona Zofia zapisali sobie wzajemnie
doŜywotnie uŜytkowanie wszelkich dóbr przez jednego z
małŜonków na wypadek śmierci drugiego
Stefan Batory król polski wydaje Pilznu przywilej zakazujący śydom 1577.06.19
stałego pobytu w Pilźnie
Jan Sienieński arcybiskup lwowski ogłasza uwolnienie dóbr
poszczególnych klasztorów od danin i cięŜarów na rzecz Stolicy
Apostolskiej
Stefan król polski potwierdza i transumuje wyrok Zygmunta I króla
polskiego z 1542 r., którym rozsądził spory między Wojniczem, a
tenutariuszami wojnickimi Jakubem i Hieronimem Dembieńskimi o
krzywdy.
Stefan król polski zatwierdza prawa i przywileje miasta Wojnicza
Stefan Batory król polski potwierdza ogólnie prawa i przywileje
miasta Czchowa
Stefan król polski transumuje i potwierdza następujące dokumenty
w języku łacińskim, zawierające przywileje i wolności nadane
miastu Drohobyczowi przez poprzednich królów: 1. Lublin,
1506.02.12. Aleksander Jagiellończyk król polski transumuje i
potwierdza następujący dokument w języku łacińskim: Lwów,
1460.03.31. Kazimierz Jagiellończyk król polski potwierdzając
wszystkie przywileje i prawa nadane miastu Drohobycz prze jego
ojca, króla Władysława Jagiełłę, m.in. przywilej na prawo
magdeburskie, wyjmuje tamtejszych mieszkańców spod jurysdykcji
urzędników sądzących wedle prawa polskiego lub ruskiego i
poddaje pod sądownictwo wójta wedle prawa magdeburskiego, 2.
Kraków, 1542.07.20. Zygmunt I król polski darowuje obywatelom i
mieszkańcom miasta Drohobycza wieczyście cła mostowe i od
wyszynku wódki, określając ich wysokość oraz cele, na jakie mają
one być przeznaczane przez miasto; 3. Kraków, 1544.12.14.
Zygmunt I król polski zezwala obywatelom i mieszkańcom miasta
Drohobycza na przeprowadzenie wodociągu i uŜywanie wody z
niego przez piwowarów za opłatą po 4 grosze od kaŜdego waru,
zaś po 3 grosze od właścicieli domów i po groszu od chałupników;
4. Lublin, 1569.03.14. Zygmunt August król polski transumuje i
potwierdza następujący dokument w języku łacińskim: Kraków,
1543.03.08. Zygmunt I król polski pozwala obywatelom miasta
Drohobycza na pobieranie opłaty po pół grosza od wozu soli
wywoŜonej stamtąd z przeznaczeniem na budowę umocnień wokół
kościoła parafialnego celem obrony ludności w razie napadu
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nieprzyjaciela, a takŜe na reperację mostów między wieŜami do
warzenia soli prowadzącymi; 5. Piotrków, 1563.03.01. Zygmunt
August król polski transumuje i potwierdza następujący dokument
w języku łacińskim: Lwów, 1469.03.08. Kazimierz Jagiellończyk
król polski zezwala mieszczanom drohobyckim na wyrąb lasów
samborskich na wszelkie potrzeby; 6. Lublin, 1566.07.31. Zygmunt
August król polski inseruje i potwierdza następujące dwa przywileje
swego ojca Zygmunta I króla polskiego dla miasta Drohobycza: 1)
na pobieranie cła po pół grosza od wozu wszelkiego towaru i 1
polana od wozu drzewa, a takŜe na wyszynk i pędzenie wódki,
wydany w Krakowie w 1542 r., 2) na zatrzymywanie osób
uchylających się od takiego cła i pobieranie po 20 groszy od
kaŜdego zatrzymanego wozu, wystawiony takŜe w Krakowie w
1544 r., które miały na celu umoŜliwienie miastu budowy fortyfikacji
wokół kościoła parafialnego, stojącego na miejscu dawnego zamku
i wieŜ od strony warzelni soli, a ponadto zezwala na podwyŜszenie
owych ceł i pobieranie oprócz pół grosza lub 9 denarów od
kaŜdego wozu z towarami takŜe 1/3 tego, tj. 3 denarów od kaŜdego
konia lub innego zwierzęcia tytułem mostowego z przeznaczeniem
na ten sam cel
Stefan Batory król polski rozstrzyga sprawę opłat od soli z Ŝup
drohobyckich, płaconych przez mieszczan bełzkich i postanawia,
Ŝe posiadane przez nich przywileje i zwolnienia nie mogą się
stosować do tej daniny.
Stefan Batory król polski transumuje i potwierdza następujący
dokument w języku polskim: śydaczów, 1570.10.18. Nikodem
Łekiński kasztelan nakielski, Mikołaj Małachowski sekretarz i
Stanisław Kroczewski dworzanin królewski, lustratorzy z sejmu
koronnego lubelskiego wysłani do ziem ruskiej, wołyńskiej i
podolskiej, rozsądzają spory mieszczan Ŝydaczowskich z
tamtejszym starostą
Stefan Batory król polski potwierdza artykuły cechów
rzemieślniczych w mieście Stara Sól spisane na wzór artykułów
cechów przemyskich
Stefan Batory król polski potwierdza dawniejsze uposaŜenie popów
cerkwi św. Eliasza w mieście Stara Sól w starostwie samborskim i
po zmarłym popie Eliaszu Dobrzańskim powierza następstwo jego
synowi "Namiysnikowi"
Stefan Batory król polski transumuje i potwierdza 3 następujące
dokumenty pergaminowe w języku łacińskim: 1) Kraków,
1543.01.27. Zygmunt I król polski wzorując się na liście króla
Aleksandra Jagiellończyka, którym mieszczanie miasta Gródka
uwolnieni zostali od robocizny przy naprawie spalonego przez
Turków tamtejszego zamku, uwalnia ich odo robocizny przy nim, w
związku z nowym jego niedawnym poŜarem. 1) Kraków,
1550.12.15. Zygmunt August król polski oddaje na potrzeby miasta
Gródka dochody ze zbieranego tam mostowego i czopowego oraz
zakazuje śydom osiedlania się w tym mieście. 3) Kraków,
1553.03.23. Zygmunt August król polski transumuje i potwierdza
następujący dokument: Lwów, 1504.10.20. Zygmunt August król
polski uwalnia mieszczan miasta Gródek od robót, do których
przymusza ich Stanisław z Pilczy, starosta gródecki
Stefan Batory król polski ustanawia w mieście Stryju trzydniowy
skład soli przewoŜonej tamtędy z miasta Doliny oraz uwalnia
mieszczan stryjskich od obowiązku dostarczania podwód do
Węgier
Stefan Batory król polski transumuje i potwierdza dokument
pergaminowy w języku łacińskim: Krasnystaw, 1558.07.30, w
którym Zygmunt August król polski transumuje i potwierdza
następujący dokument w języku łacińskim: Mościska, 1556.07.26.
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Spytek Jordan z Zakliczyna wojewoda sandomierski, starosta
przemyski i kamionacki, potwierdza artykuły cechu szewców
mościskich.
Stefan Batory król polski transumuje i zatwierdza artykuły
jednomyślnie uchwalone i przyjęte oraz spisane przez całe
zgromadzenie mieszczan i mieszkańców miasta Gródek na Rusi,
dotyczące spraw porządku i róŜnych dziedzin Ŝycia w mieście.
Sąd ziemski krakowski stwierdza, Ŝe Stanisław Lubomirski za
zgodą swej Ŝony Magdaleny nadał Kasprowi Bekieszowi z Korniat
("Bekkesch de Korniath") wsie Sieraków, Dziekanowice, Zawada i
Zbyszówka
Stefan Batory król polski nadaje Marcinowi Dąbkowskiemu, synowi
Grzegorza "mineratoris ferrarii" powiatu olsztyńskiego prawo do
doŜywotniego, nieograniczonego uŜytkowania zbudowanej przez
jego ojca kopalni rudy Ŝelaznej w miejscowości Poczesna nad
Wartą wraz z przynaleŜnymi do niej dobrami tudzieŜ budowy
potrzebnych, nowych obiektów
Stefan Batory król polski zatwierdza i transumuje dokument króla
Władysława Jagiełły z daty: 1386, 31 X, którym nadaje na prośbę
Spytka wojewody krakowskiego jego miasteczku Brzegu wolność
od ceł i myt
Sąd ziemski krakowski powtarza, na Ŝyczenie Jana Bronickiego z
Gruszowa dokument Stafana Batorego z 1576 r. i dokument
urzędu grodzkiego krakowskiego z 1576 r. dotyczące praw
własności do wsi Gruszów
Stefan król polski transumuje i potwierdza dokument z daty: Lwów,
1578.06.04, w którym Hrehory Stefanowicz Dublański ziemianin
powiatu kijowskiego sprzedaje za sumę 400 kóp groszy litewskich
swój ojczysty majątek Basań w tymŜe powiecie wraz z wszystkimi
jego przynaleŜnościami i prawami na wieczyste i dziedziczne
władanie szlachetnemu Andrzejowi Koszkołdajewiczowi
Jan Kostka wojewoda sandomierski i Zofia ze Sprowy
małŜonkowie, nadają przywilej mistrzom rzemiosła szewskiego
miasta Kańczugi
Jan Kostka wojewoda sandomierski i Zofia ze Sprowy
małŜonkowie, nadają przywilej mistrzom rzemiosła szewskiego
miasta Kańczugi
Stefan Batory król polski rozstrzyga spór między miastem
Rohatyniem a Andrzejem Opalińskim z Bnina marszałkiem wielkim
koronnym, starostą generalnym wielkopolskim, starostą śremskim i
/rohatyńskim o dochody od pędzenia gorzałki, postanawiając, Ŝe
miasto powinno przekazywać je staroście, takŜe o wyrąb drzewa w
lasach starościńskich określając granice terenów leśnych, których
dotyczy ów przywilej
Stefan Batory król polski nadaje klasztorowi dominikanów w Bochni
pod wezwaniem N.M. Panny do końca swego Ŝycia 10 beczek soli
kruszonej rocznie z Ŝup bocheńskich
Stefan Batory król polski ustanawia w mieście Osiek w powiecie
bieckim dwa jarmarki, a to na św. Witalisa (28 IV) i na św.
Małgorzatę (13 VII) i targi cotygodniowe w czwartki
Stefan Batory król polski transumuje i potwierdza następujące dwa
dokumenty papierowe, przedłoŜone mu w imieniu Ormian
lwowskich: 1) Wilno, 1541.08.02. Zygmunt I król polski wobec
skargi Ormian lwowskich na mieszkańców tamtejszych przedmieść
zakazuje psuć wodę płynącą tamtędy do ormiańskiego klasztoru
BoŜego Ciała wodociągiem, zbudowanym przez samych Ormian.
2) [Lwów] 1532.03.19. Adam Górecki podstarości lwowski z
polecenia Ottona z Chodźcza wojewody sandomierskiego, starosty
lwowskiego, zwoławszy całą ludność przedmieścia tamtejszego
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zwanego Podgrodzie zakazał pod karą obcięcia rąk tamowania lub
zanieczyszczania wody płynącej przez tamtejsze pola
wodociągiem do klasztoru ormiańskiego, przy czym w razie jakichś
szkód powstałych przy naprawie lub kopaniu wodociągu starszyzna
i cała gmina ormiańska zobowiązuje się wynagrodzić je
przedmieszczanom.
Piotr Myszkowski biskup krakowski zatwierdza dziesięcinę od m.
Stary Sącz w wysokości dotychczasowej po 100 złp. rocznie
Stanisław Maniecki wikariusz i oficjał generalny krakowski
stwierdza, Ŝe egzekutorowie testamentu doktora medycyny Piotra z
Poznania ustanawiają drugiego lekarza dla leczenia ubogich
chorych i odbywania wykładów na Uniwersytecie Krakowskim,
wyznaczając mu uposaŜenie na wsi Łapczycy
Jarzy Mniszek z Wielkich Kończyc kasztelan radomski, starosta
sanocki i sokalski wraz z Ŝoną Jadwigą [Tarłówną] ze
Szczekarzowic zastawia Zachariaszowi Biernatowiczowi
Ormianinowi, mieszczaninowi lwowskiemu za 5000 złp. otrzymaną
w zapisie od Ŝony kamienicę połoŜoną w rynku [lwowskim] między
kamienicą arcybiskupią, a kamienicą Walentego Haza, pod
warunkiem, Ŝe gdyby sam lub jego potomkowie chcieli ją wykupić
od nowego jej właściciela lub jego potomków, zwrócą sumę 3000
złp., którą wedle obustronnie uznanych rejestrów wyłoŜył nabywca
na jej przebudowę, w razie zaś, gdyby kamienica została
odstąpiona osobie trzeciej, zwrócą koszty juŜ nie takie, jakie podaje
rzeczony rejestr, lecz jakie będą ustalone dekretem królewskim
Stefan Batory król polski zezwala na wybudowanie na rynku w
Stryju 20 kramów i wynajmowanie ich kupcom za opłatą po 1/2
grzywny rocznie, zbieraną na św. Marcina, który to dochód
przeznacza na potrzeby miasta, a takŜe obdarza pewnymi
przywilejami samych kupców stryjskich
Jerzy Hornath dziedzic zamku Palocha wydaje przywilej dla
Wayzko Hewithsek sołtysa de Slowyenszka Ondrzeyowna
Komisarze królewscy przytoczywszy polecenie króla Stefana
Batorego z daty: Kraków, 1585.05.09, przeprowadzenia dochodzeń
i rozgraniczenia wsi królewskich Jadowniki i Marszkienice
dzierŜonych przez Franciszka Wesselini od jego dóbr
dziedzicznych Dębno, Wola Dembieńska, Perła, Biadoliny,
Sterkowiec i Dziekanów, jak równieŜ pozwy w tej sprawie,
wyznaczają sporne granice
Stefan król polski zezwala szlachetnemu Janowi Wojnarowskiemu
wykupić z rąk jego stryja Adama oraz braci rodzonych Adama i
Sebastiana Wojnarowskich sołectwo w Rzepienniku Górnym i
Dolnym czyli w Marciszowej
Przywilej Krzysztofa Kostki dla Sokołowa, Rozwadowa i śołyni
Stefan król polski potwierdza dyplom Zygmunta Augusta
(dokument b. zniszczony – nieczytelny)
Jadwiga Tarłówna ze śmigrodu chorąŜyna ziemi sandomierskiej
nadaje uposaŜenie dla cerkwi we wsi Wankowej (pow. Lesko) i
osadza w niej Dymitra Dumowicza.
Zygmunt III król polski transumuje i potwierdza: 1) przywilej na
lokację Lipnicy jako miasta Władysław Łokietka z daty: 1326.11.28
( w transumpcie starosty krakowskiego Michałowskiego z 1413 r.,
Henryka Walezego króla polskiego z 1574 r. i Stefana Batorego
króla polskiego z 1576 r.); 2) przywilej królowej ElŜbiety z daty:
1379.09.09, nadający Lipnicy prawo magdeburskie; 3) przywilej
Kazimierza Jagiellończyka króla polskiego dla Lipnicy na wolność
od ceł z daty: 1475.07.10 (te dwa w transumpcie Zygmunta
Augusta króla polskiego z 1528 r.); 4) przywilej Kazimierza
Jagiellończyka króla polskiego dla Lipnicy na dwa jarmarki z daty:
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1459.09.11 (w transumpcie Zygmunta I z 1523 r.); dokument
Władysława III Warneńczyka o podwodach z Lipnicy z daty:
1440.02.15 (w transumpcie Zygmunta I z 1532 r. i Zygmunta
Augusta z 1562 r.); dokument Stefana Batorego króla polskiego z
daty: 1578.06.26 o zarządzie Lipnicy i propinacji
Zygmunt III król polski zapewnia Stanisławowi z Tarnowa
kasztelanowi sandomierskiemu oraz jego Ŝonie Zofii z Ocieszyna
doŜywocie na starostwie stobnickim
Zygmunt III król polski potwierdza Dobczycom przywilej króla
Stefana Batorego z daty: 1578, 15 XII, w którym znajdują się
transumowane przywileje króla Zygmunta I z 1530 r i Jana
Olbrachta z 1494 r.
Zygmunt III król polski transumuje i potwierdza dokument w języku
polskim z daty: [Sądowa Wisznia], 1587.03.15. Wyciąg z akt miasta
[Sądowa Wisznia]. Burmistrz i ława potwierdzają artykuły
tamtejszego cechu piwowarskiego
Zygmunt III król polski transumuje i potwierdza dokument
pergaminowy w języku łacińskim, z daty: Kraków, 1523.05.07, w
którym Zygmunt I król polski, upewniony przez Stanisława z
Chodcza, marszałka wielkiego koronnego i starostę generalnego
ziem ruskich, Ŝe miasto Potylicz od dawna posiadało prawo
niemieckie, lecz odnośny przywilej utraciło wskutek najazdów
tatarskich, zatwierdza miastu to prawo, zakazuje odbywania targów
w okolicznych wsiach, jak to czynili dotąd śydzi wbrew przywilejom
tego miasta, a takŜe warzenia piwa oraz wyszynku wszelkich
napojów w promieniu mili od niego, pozwala mieszczanom
tamtejszym na bezpłatny wypas bydła w gajach i lasach z
wyjątkiem dąbrów zastrzeŜonych dla chowu pszczół, na wolny
wyrąb drzewa w lasach starościńskich i posiadania stawu nad
rzeką Telicza powyŜej stawu wójtowskiego oraz reguluje stosunek
liczbowy przedstawicieli ludności katolickiej i ruskiej w radzie
miejskiej
Zygmunt III król polski transumuje i potwierdza następujący
dokument w języku łacińskim: Kraków, 1585.10.23. Stefan Batory
król polski rozstrzyga pewną sprawę dotyczącą miasta Sokala przypuszczalnie spór między mieszczanami, a starostą o granice
posiadłości miejskich
Zygmunt III potwierdza prawa i przywileje Wojnicza
Zygmunt III król polski potwierdza wszystkie prawa i przywileje
mieszczan miasta Stryja, nadane im przez poprzednich królów
Zygmunt III król polski uwzględniając prośbę burmistrza, wójta i
ławników miasta Mościska, wobec znacznych wydatków
ponoszonych przez nich na naprawę tamtejszych mostów, grobel i
dróg, podnosi cła i mostowe, pobierane przez miasto w myśl
dawniejszych przywilejów.
Zygmunt III król polski transumuje i potwierdza dokument
pergaminowy w języku łacińskim z daty: Piotrków, 1552.03.14, w
którym Zygmunt August król polski nadaje mieszczanom i
mieszkańcom miasta Potylicz (Potylicze) zwolnienie od wszelkich
ceł na obszarze całego państwa
Zygmunt III król polski potwierdza wszelkie prawa i przywileje,
nadane przez jego poprzedników mieszkańcom i władzom miasta
Potylicz (Potylicze)
Zygmunt III król polski potwierdza wszystkie prawa i przywileje
mieszkańców miasta Sokala, nadane im przez jego poprzedników
Zygmunt III król polski na prośbę Pawła i Jerzego Czernych
zatwierdza i transumuje przywilej króla Stefana Batorego z daty:
1578, 23 XII (zob. Dok Dep 13)
Zygmunt III król polski zatwierdza akt graniczny komisarzy z daty:
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1583, 22 X, dotyczący Wadowic naleŜących do starostwa
zatorskiego i wsi Gorzeń naleŜącej do Andrzeja Łagiewnickiego i
Stanisława Gorzeńskiego
Zygmunt III zatwierdza artykuły dobrego porządku dla cechu
krawieckiego w Bieczu
Zygmunt III król polski transumuje i potwierdza następujący
dokument w języku łacińskim: Mościska, b.d. Burmistrz, rajcy, wójt i
przysięŜni miasta Mościska potwierdzają artykuły cechu
tamtejszych rzeźników.
Zygmunt III król polski ustanawia w Chyrowie jarmark na św.
Stanisława
Zygmun III król polski, wielki ksiąŜę litewski mianuje Janusza
Ostrogskiego wojewodą podlaskim
Stanisław Krasicki z Siecina dziedzic miasteczka Dubiecko nadaje
artykuły cechowi tamtejszych kuśnierzy
Zygmunt III król polski wyłuszcza i potwierdza prawa Torosa
Bernatowicza mieszczanina i jego spadkobierców do kamienicy
Jerzego Mniszcha wojewody sandomierskiego i Jadwigi z Tarłów
małŜonki jego we Lwowie, w sąsiedztwie domów arcybiskupich,
nabyte wskutek zapisania mu przez nich na hipotece tego domu
kwoty 10000 złp. po 30 gr tytułem długu powstałego wobec
zaciągnięcia przez nich u ojca tegoŜ, Zachariasza, poŜyczki w
sumie 5000 zł.
Akt intromisji wydanej przez urząd ziemski orszański w dobra
Horbaczewa, sprzedanego przez Andrzeja Ciechanowskiego
Pawłowi PoroŜakowi Uzłowskiemu
Ekstrakt wieczystego prawa na majętność Horbaczewo, sprzedaną
przez Andrzeja Ciechanowskiego Pawłowi PoroŜakowi
Uzłowskiemu
Ekstrakt wieczystego prawa na majętność Horbaczewo, sprzedaną
przez Andrzeja Ciechanowskiego Pawłowi PoroŜakowi
Uzłowskiemu
Zygmunt III król polski transumuje i potwierdza dokument
pergaminowy, w języku łacińskim, z daty: 1513.06.25, w którym
Zygmunt I król polski zezwala miastu Bełz na budowę woskobojni.
Zygmunt III król polski zezwala Polonii wdowie po Piotrze
Garbowskim na odstąpienie praw do wsi Zimnowojcze (dziś
Zenowińce) w starostwie chmielnickim małŜonkom Stefanowi
Białokurowi i Anastazji Badowskiej
Zygmunt III król polski zezwala Stanisławowi z Tarnowa
kasztelanowi sandomierskiemu załoŜyć na gruncie wsi Miechocin
miasto Tarnobrzeg na prawie magdeburskim
Zygmunt III król polski transumuje i potwierdza następujący
dokument pergaminowy w języku łacińskim: Lwów, 1578.06.19.
Stefan Batory król polski transumuje i potwierdza następujący
dokument w języku polskim: śydaczów, 1570.10.18. Nikodem
Łekiński kasztelan nakielski, Mikołaj Małachowski sekretarz i
Stanisław Kroczeski dworzanin królewski, lustratorowi wysłani
uchwał sejmu koronnego lubelskiego do ziem ruskich, wołyńskich i
podolskich, regulują na korzyść mieszczan Ŝydaczowskich ich spór
z tamtejszym starostą o wyrąb drzewa w łęgach na opał, połów ryb,
wysokość cła mostowego i o nieopłacony podatek miejski od domu
Łukasza pisarza zamkowego
Zygmunt III król polski transumuje i potwierdza następujący
dokument pergaminowy w języku łacińskim: Warszawa,
1557.01.05. Zygmunt August król polski transumuje i potwierdza
następujący dokument w języku łacińskim: Kraków, 1508.04.30.
Zygmunt I król polski transumuje i potwierdza następujący
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dokument w języku łacińskim: Poznań, 1462.06.07. Kazimierz
Jagiellończyk król polski uwalnia mieszczan Ŝydaczowskich od
płacenia ca lwowskiego
Zygmunt III król polski transumuje i potwierdza dokument w języku
łacińskim z daty: Sandomierz, 1360.03.22, w którym Kazimierz III
król polski udziela miastu Wiśnia (Sądowa Wisznia) jakichś
zwolnień, uposaŜa tamtejszy kościół etc. (tekst bardzo słabo
czytelny)
Zygmunt III król polski zezwala mieszkańcom miasta Sól na
budowę wodociągu, zbieranie opłat za korzystanie z niego od
miejscowych piwowarów i sprzedaŜ piwa, a takŜe postanawia, Ŝe
[na urzędników mogą być wybierani tylko] katolicy
Zygmunt III król polski potwierdza i transumuje instrument
notarialny (Kraków, 1594.08.14) zawierający testament Franciszka
Wesselini barona Hadath, dziedzica Dębna
Zygmunt III król polski transumuje i zatwierdza przywilej Kazimierza
Jagiellończyka z daty: Kraków, 1485.05.13, odnawiający miastu
Krościenko nad Dunajcem prawo niemieckie z transumpcie
Zygmunta Augusta z daty: Lublin, 1569.01.11 i Stefana Batorego z
daty: Kraków, 1583.02.17
Zygmunt III król polski transumuje i potwierdza dokument
pergaminowy, w języku łacińskim, z daty: 1593.06.22, w którym
Zygmunt III król polski rozstrzyga spór pomiędzy mieszczanami
bełzkimi, a augustowskimi o zapłacenie przez ostatnich 1/3
kosztów naprawy mostu na rzecze "Ratha" pod Augustowem.
Zygmunt III król polski potwierdza w całej osnowie dokument
Stefana Batorego z daty: Warszawa, 1578,01.22 (zob. Dok Dep
282)
Jan ze śmigrodu Stadnicki starosta nowomiejski, dziedzic
Bachórzca, Pawłokomy i Bartkówki sprzedaje popowi Iwanowi
popostwo w Pawłokomie za 200 zł
Jan Dymitr Solikowski arcybiskup lwowski, powodowany troską o
oczyszczenie katolickich świątyń i domów na podległym mu
obszarze ze schizmatyckich obrazów religijnych, nadaje cechowi
malarzy katolickich archidiecezji lwowskiej, utworzonemu na mocy
pisma królewskiego przez Jana Szwankowskiego, herb, którym
winny być oznaczane wszelkie dzieła ich o charakterze kultowym
oraz nakazuje tylko takie umieszczać w kościołach swej
archidiecezji, inne zaś z nich usuwać i wyrzucać. Herb przedstawia
Matkę Boską z Dzieciątkiem, herb rodzinny arcybiskupa (Bończa) u
stóp Matki Boskiej i pod tym herb cechu malarzy katolickich nadany
mu przez cesarza
Jan Dymitr Solikowski arcybiskup lwowski, stały administrator
opactwa wąchockiego, apostolski superintendent Mołdawii,
powodowany troską o wyplenienie schizmatyckich obrazów
religijnych z katolickich kościołów i obrzędów pogrzebowych
postanawia, Ŝe w kościołach katolickich, nie usuwając z nich
obrazów juŜ się tam znajdujących z wyjątkiem uznanych za
niestosowne, wolno w przyszłości umieszczać jedynie obrazy
będące dziełami ustanowionego przezeń wcześniej cechu malarzy
katolickich, którego członków obecnych wymienia, a zaopatrzonych
w nadany przezeń herb tegoŜ cechu, który tu opisuje, pragnąc zaś
unii schizmatyków z Kościołem rzymskim przynajmniej na zasadzie
uchwał soboru florenckiego zezwala na przyjmowanie do tego
cechu malarzy schizmatyckich, kierujących się zasadą pokoju i
poszanowania Kościoła rzymskiego, a ponadto poleca cech ów
opiece wszelkich władz na terenie archidiecezji lwowskiej.
Henryk Gaetano legat papieski na prośbę Eleonory i Eufrozyny
córek Janusz ks. na Ostrogu kasztelana krakowskiego, starosty
czerkaskiego, białocerkiewskiego, kaniowskiego i bohusławskiego
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udziela zezwolenia na odprawianie mszy na zamku tarnowskim
Jerzy Radziwiłł kardynał i biskup krakowski wydaje ordynację dla
Muszyny
Zygmunt III król polski transumuje i potwierdza następujący
dokument pergaminowy w języku łacińskim: Lwów, 1596.01.21.
Jan Dymitr Solikowski arcybiskup lwowski nadaje herb cechowi
malarzy katolickich archidiecezji lwowskiej.
Rajcy lwowscy za wstawiennictwem Jana Dymitra Solikowskiego
arcybiskupa lwowskiego ustanawiają cech malarzy katolickich we
Lwowie i zatwierdzają jego artykuły spisane w języku polskim.
Zygmunt III król polski transumuje i potwierdza następujący
dokument pergaminowy w języku łaciński: Lwów, 1597.01.18.
Rajcy lwowscy za wstawiennictwem Jana Dymitra Solikowskiego
arcybiskupa lwowskiego ustanawiają cech malarzy katolickich we
Lwowie i zatwierdzają jego artykuły spisane w języku polskim.
Zygmunt III król polski transumuje i zatwierdza następujący
dokument pergaminowy w języku łacińskim: Lwów, 1596.07.10.
Jan Dymitr Solikowski arcybiskup lwowski reguluje sprawy cechu
malarzy katolickich archidiecezji lwowskiej.
Germanik margrabia Malaspina nuncjusz papieski transumuje i
potwierdza następujący dokument pergaminowy w języku
łacińskim: Lwów, 1596.07.10. Jan Dymitr Solikowski arcybiskup
lwowski poleca umieszczać w kościołach katolickich archidiecezji
lwowskiej tylko obrazy wykonane przez cech malarzy katolickich, a
takŜe opisuje nadanym przezeń temu cechowi herb, którym winny
być oznaczone jego wytwory oraz poleca cech opiece wszelkich
władz i urzędów na terenie archidiecezji lwowskiej
Jerzy Radziwiłł kardynał i administrator biskupstwa krakowskiego
zatwierdza przywilej opata Andrzeja Brzechwy dla Kołaczyc z daty:
Tyniec, 1574.06.15 przytaczając go w całej osnowie
Zygmunt III król polski przytacza i zatwierdza dokument
doŜywotnich dzierŜycieli wsi królewskich Tarnawa i Tarnawka
Wojciecha z Rycht Humieckiego łowczego kamienieckiego oraz
jego Ŝony Zofii Niezabitowskiej z daty: 1597, 3 XI w Tarnawce,
którym uposaŜyli zbudowany przez nich kościół w Tarnawce
dziesięciną snopową tamtejszego folwarku
Zygmunt III król polski transumuje i zatwierdza następujący
dokument w języku polskim: Sokal, 1597.12.02. Burmistrz i rada,
wójt z ławnikami i całe pospólstwo miasta królewskiego Sokala
oznajmiają, Ŝe dla zachowania ładu publicznego urzędnicy i lud
pospolity winni przestrzegać następujących zasad: dla uzyskania
jakichkolwiek prowentów miejskich nie wolno uciekać się do
przekupstwa i podarków; do urzędów miejskich dochodzi się tylko
w drodze wyborów; mieszczanie winni zanosić skargi nie przed
urząd zamkowy, lecz miejski - z zachowanie prawa apelacji od jego
wyroków, mieszczanie winni swe nieruchomości sprzedawać tylko
chrześcijanom, śydom zaś wolno posiadać je tylko w liczbie
określonej przywilejem króla Stefana Batorego
Zygmunt III król polski zatwierdza jarmark w mieście Sokalu na św.
Piotra i Pawła (29 czerwca), a takŜe targ cotygodniowy
Zygmunt III król polski transumuje i potwierdza następujący
dokument pergaminowy w języku łacińskim: Warszawa,
1580.02.08. Stefan Batory król polski utrzymuje w mocy,
podyktowany troską o dobro mieszczan sokalskich, dawny zakaz
posiadania przez śydów w mieście Sokalu więcej niŜ dwóch
domów
Zygmunt III król polski zatwierdza zamianę dóbr pomiędzy Janem
Bogusławskim a Janem Wielickim dziekanem sandomierskim,
mocą której pierwszy zrzekł się na rzecz dziekanatu wsi Głuzy
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uzyskując w zamian część wsi Wawrowice
Zygmunt III król polski zakazuje wymuszania bezpłatnych podwód i
koni od mieszczan bełzkich i poleca stosować się w tej materii do
konstytucji króla Zygmunta Augusta z 1564 r., której postanowienia
przytacza.
Ugoda księcia Hrehorego lwowicza Sanguszki z Mikołajem
Sapiehą o dobra Luszniew
Hiacynt ze Lwowa przeor i Mikołaj ze Lwowa lektor, prokuratorzy
zakonu dominikanów prowincji ruskiej domagają się wykonania
nakazu rozdziału prowincji ruskiej od polskiej [?]
Grzegorz Lwowicz Sanguszko, kasztelan bracławski, zapisuje
doŜywocie swej Ŝonie Zofii Szczęsnównej Hołowcyńskiej na
wszystkich swych dobrach, tak w Koronie, jaki i w Wielkim
Księstwie Litewskim
Jerzy Radziwiłł biskup krakowski zatwierdza ugodę w sprawie
zamiany dóbr z 8 II 1598 r. pomiędzy Janem Wielickim dziekanem
sandomierskim, a Janem Bogusławskim Ściborem, mocą której
pierwszy odstępując posiadłości we wsi Wawrowice zwane
Zadusze otrzymał wieś Głuzy
Zygmunt III król polski zezwala na odbywanie w mieście Sól
dodatkowego jarmarku w dniu 30 lipca, tj. w dzień św. Abdona
Erekcja kościoła parafialnego w Zasławiu przez Janusza
Zasławskiego, wojewodę podlaskiego (na utrzymanie kościoła
wyznacza wieś Luterkę pod Zasławiem)
Samuel z Ruszczy Branicki nadaje sołtysowi Markowi i gromadzie
w Kunkowej potok Sucha Unowica
Zygmunt III król polski daje ulgi odnośnie podwód miastu Dobczyce
Grzegorz Lwowicz Sanguszko, kasztelan bracławski, wraz ze swą
Ŝoną Zofią Hołowczyńską, nadaje mieszkańcom swego miasta
Horochowa prawo magdeburskie
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