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 Wstęp*

Publikowane dokumenty pochodzą z Archiwum Głównego Akt Dawnych 
(AGAD) z zespołu Archiwum Gospodarcze Wilanowskie; przechowywane są tam 
od 1946 r.1 Zespół ten kojarzony jest przede wszystkim z aktami dotyczącymi dzia-
łalności administracyjnej i gospodarczej w majątkach rodów Potockich i Branickich 
w XIX w., jednak można w nim znaleźć także źródła dotyczące warszawskiej Pragi 
okresu staropolskiego, znajdujące się w dziale Anteriora2. Materiały te wykorzysty-
wała w swoich badaniach w latach 60. i 70. XX w. Teresa Wyderko3, a ostatnio także 
Krzysztof Zwierz4. Tymczasem w nieopracowanej części Archiwum Gospodarczego 
Wilanowskiego w tym samym dziale zostały odnalezione kolejne, właściwie zupeł-
nie do niedawna nieznane, a nie mniej interesujące źródła5. 

* Niniejszy wstęp jest zmienioną i uzupełnioną wersją artykułu: Ł. TRUŚCIŃSKI, Nieznane materiały 
dotyczące historii podwarszawskiej Pragi w XVII i XVIII w. pochodzące z Archiwum Gospodarczego Wi-
lanowskiego w Archiwum Głównym Akt Dawnych, „Rocznik Mazowiecki”, 24, 2012, s. 42–58.
1 Archiwum Gospodarcze Wilanowskie tworzyli kolejni właściciele dóbr wilanowskich, m.in. Sobiescy, 
Sieniawscy, Czartoryscy, Lubomirscy, Potoccy. W 1892 r., gdy majątek trafi ł do rodziny Branickich, archi-
wum nadal znajdowało się w Wilanowie. W wyniku dekretu o reformie rolnej z 1945 r. majątki ziemskie 
wraz z ruchomościami przejęło państwo, a dokumenty w nich się znajdujące trafi ły do archiwów państwo-
wych. Szerzej o historii zespołu zob. D. LEWANDOWSKA (red.), Archiwum Główne Akt Dawnych. Informator 
o zasobie, Warszawa 20082, s. 578–581.
2 Materiały do dziejów Pragi znajdują się w Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie (dalej: 
AGAD), w zespole Archiwum Gospodarcze Wilanowskie (dalej: AGWil), w dziale Anteriora, w jednostkach 
o sygnaturach: 25, 44–46, 49, 51, 53–57, 68, 72–83, czyli łącznie w 24 j.a.
3 T. WYDERKO, Z dziejów Pragi do 1656 r., „Rocznik Warszawski”, 5, 1964, s. 5–26; EADEM, Urbanizacja 
i zagospodarowanie prawobrzeżnej Warszawy w okresie od XVI do początku XIX w., [w:] Dzieje Pragi 
(Varsaviana), Warszawa 1970; EADEM, Ludność Pragi w II połowie XVIII wieku, „Studia Warszawskie”, 12, 
1972, 1, s. 149–189.
4 K. ZWIERZ, Inwestycje gospodarcze i posiadłości Kamedułów Bielańskich na Pradze w drugiej po-
łowie XVII i na początku XVIII w., [w:] A. SOŁTAN, J. WIŚNIEWSKA, K. ZWIERZ (red.), Świątynie prawego 
brzegu. Kościół katolicki w dziejach prawobrzeżnej Warszawy (Biblioteka Prawego Brzegu), Warszawa 
2009, s. 151–156.
5 Tego archiwalnego odkrycia dokonał Jarosław Zawadzki, kierownik Oddziału III AGAD. Za zwró-
cenie mi uwagi na te materiały oraz nieocenioną pomoc w ich opracowaniu pragnę serdecznie mu po-
dziękować. W pracy nad niniejszym wydawnictwem bardzo pomogli mi także: Inga Stembrowicz, Rafał 
Jankowski oraz Łukasz Kozak, za co jestem im bardzo wdzięczny.
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Odkryte materiały to 22 dokumenty rękopiśmienne (przede wszystkim poje-
dyncze karty i bifolia) liczące w sumie 68 stron6. Dotyczą w większości kwestii 
fi nansowych (pobory czynszów i podatków) oraz obrotu nieruchomościami, wy-
jątkowo  innych spraw. Dokumenty te odnoszą się tylko do części Pragi – jurydyki 
nazywanej w literaturze przedmiotu Magnacką (w tych materiałach konsekwentnie 
określanej jako „grunta Kazanowskie”). Powstały one w kancelarii klasztoru kame-
dułów z Góry Królewskiej (obecnie jest to część warszawskiej dzielnicy Bielany) 
bądź – jeśli poza nią – to w sprawach z nim związanych. Najstarszy z wydatowanych 
dokumentów powstał w 1666 r., najnowszy – w 1717 r., większość dotyczy dwóch 
pierwszych dekad XVIII w. Na dwóch nie jest podana wprost data powstania, jednak 
jeden można wydatować na 1690 r. na podstawie informacji podanych w treści do-
kumentu7. W drugim niedatowanym dokumencie jest wzmianka o „Grzybowskim, 
podczaszym nurskim”8. Chodzi tu o Stefana Grzybowskiego, o którym wiadomo, 
iż spisał testament w 1706 r.9 Choć nie można uznać tej daty za terminus ante quem 
powstania dokumentu (mimo sporządzenia testamentu Grzybowski mógł żyć jesz-
cze przez wiele lat), to jednak testament podczaszego daje punkt orientacyjny na 
osi czasu mieszczący się w przedziale dat powstania najstarszego i najmłodszego 
z opisywanych źródeł.

Gdy porówna się te nieznane wcześniej materiały z opracowaną częścią Anterio-
rów dotyczącą Pragi, można zauważyć, że stanowią komplementarną całość10. Trudno 
stwierdzić, kiedy i w jakich okolicznościach zostały rozdzielone. Większość dokumen-
tów działu Anteriora dotyczących Pragi została zebrana w poszytach wykonanych za-
pewne przez któregoś z archiwistów wilanowskich w XIX w.11, natomiast odnalezione 
materiały to dokumenty luźne nienoszące żadnych śladów zszywania. Być może więc 
zostały oddzielone (prawdopodobnie przypadkowo) jeszcze wcześniej i dlatego nie 
trafi ły do powstałych wówczas poszytów.

6 W niniejszej edycji źródłowej każdemu z dokumentów przyporządkowano numer. Dokumenty zostały 
ułożone chronologicznie, na końcu umieściłem dokumenty, których nie można wydatować. W artykule 
opublikowanym w „Roczniku Mazowieckim” (Ł. TRUŚCIŃSKI, Nieznane materiały) podałem informację 
o 21 dokumentach, gdyż jedną z kart, w sposób przypadkowy zlepioną z innym dokumentem (obecnie do-
kumenty 4 i 22), uznałem za tę samą jednostkę. Ponieważ oba publikowane listy dotyczą zupełnie różnych 
spraw, nie powinno się ich traktować jako jednego dokumentu.
7 Zob. dokument 4, w którym znajduje się informacja o tym, iż niejaka pani Gadomska od 1667 r. nie 
płaciła czynszu przez 23 lata.
8 Zob. dokument 22.
9 A. BONIECKI, Herbarz polski, cz. 1: Wiadomości historyczno-genealogiczne o rodach szlacheckich, 
t. 7, Warszawa 1904, s. 170.
10 Świadczy o tym choćby to, że niektóre spisy czynszów wyglądają na dokonane tą samą ręką, mają 
podobną formę grafi czną i dotyczą zbliżonych lat. W dodatku ewidentnie wszystkie powstały na zlecenie 
bądź nawet w samej kancelarii klasztoru kamedułów z Góry Królewskiej.
11 Najstarsze znane prace porządkowe w Archiwum Gospodarczym Wilanowskim rozpoczął jeszcze 
w 1815 r. Jerzy Matuszewski, zob. D. LEWANDOWSKA (red.), Archiwum, s. 578–583. Poszyty znajdujące 
się w Anteriorach zostały opisane na okładkach odręcznym pismem świadczącym o tym, że mogły zostać 
dokonane właśnie wtedy. 
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Publikowane materiały nie były nigdy udostępniane w AGAD, prawdopodobnie 
też jeszcze prędko nie będą, gdyż wymagałoby to opracowania także całej reszty 
nierozpoznanej dokładnie i nieopisanej w inwentarzach części Archiwum Gospodar-
czego Wilanowskiego, których to materiałów jest w przybliżeniu kilkanaście metrów 
bieżących. Jest to praca na lata, ponadto jeszcze nie została ona rozpoczęta ze wzglę-
du na inne, pilniejsze zadania. Niewielka prezentowana tu część tych dokumentów 
dotycząca Pragi zasługuje jednak na wcześniejsze przybliżenie szerszemu gronu 
odbiorców. Materiały te są bez wątpienia cenne dla varsavianistów, zwłaszcza dla 
zainteresowanych historią warszawskiej Pragi. Znajdujące się w nich różnego typu 
wykazy mieszkańców mogą być przyczynkiem do badań nad społecznością miejską, 
a niektóre dokumenty, bardziej narracyjne, ukazują relacje między mieszczanami. 
Są także świadectwem metod administrowania i zarządzania miastem w aspektach 
takich, jak zbieranie podatków i czynszów, ale też np. kontrola nad obrotem grun-
tami i nieruchomościami. 

Źródła te są istotne dla historii nie tylko miast, ale także Kościoła. Jurydyka pra-
ska, której dotyczą, należała przez kilkadziesiąt lat w całości do klasztoru kamedu-
łów z Góry Królewskiej, a na jej terenie znajdował się klasztor bernardynek12. Spora 
część dokumentów dotyczy bezpośrednio tych klasztorów, wszystkie natomiast są 
świadectwem działalności gospodarczej podwarszawskich kamedułów, rzucając 
nowe światło na znane już fakty z ich dziejów.

Wyjaśnienia wymaga, w jaki sposób materiały dotyczące jurydyki kamedulskiej 
na Pradze znalazły się w Archiwum Gospodarczym Wilanowskim. Związane jest to 
z dziejami praskich gruntów klasztoru kamedułów z Góry Królewskiej13. Praga od 
drugiej połowy XVII w. składała się z dwóch głównych części: własności biskupów 
kamienieckich (od XVI w.) oraz tzw. Pragi Magnackiej (od lat 20. XVIII w. nazywanej 
Pragą Książęcą). Tereny, które składały się na tę drugą jurydykę, zostały pozyskane 
w latach 30. i 40. XVII w. przez Adama Kazanowskiego, marszałka nadwornego 
królewskiego. Z powodu zobowiązań fi nansowych zaciągniętych przez niego przed 
śmiercią (1649 r.) wdowa po nim, Elżbieta ze Słuszków, w wyniku przegranego przed 
Trybunałem Koronnym procesu (1666 r.) została zmuszona do zastawienia ich klasz-
torowi kamedułów z podwarszawskiej Góry Królewskiej.

Klasztor kamedułów od tej pory miał do dyspozycji retenty, podatki oraz czyn-
sze z wynajmu gruntów i najmu budynków z Pragi Magnackiej. Przychody te 
miały pomóc odzyskać należny mu dług, w ten sposób na ponad pół wieku stał się 
posiadaczem jurydyki z tytułu zastawu. Tak było do 1720 r., gdy Praga Magnac-
ka przeszła w ręce Elżbiety z Lubomirskich Sieniawskiej i stała się częścią dóbr

12 Choć w jednym z dokumentów (nr 15) znajduje się też wzmianka o praskim klasztorze bernardynów, 
to jednak nie można na tej podstawie stwierdzić, czy znajdował się on na terenie jurydyki podległej kame-
dułom. Inne dokumenty wskazują, że raczej tak nie było. 
13 Był to proces dość skomplikowany, w sposób wyczerpujący opisał go K. ZWIERZ, Inwestycje gospodar-
cze, s. 151–153, opierając się na archiwaliach pochodzących z AGAD, AGWil, Anteriora, sygn. 64.
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wilanowskich14. W ten sposób pokamedulskie dokumenty znalazły się w archiwum 
wilanowskim15.

Klasztor kamedułów sporządzał i gromadził przede wszystkim takie dokumenty, 
które umożliwiały skuteczne ściąganie pieniędzy należnych mu z tytułu posiadania 
jurydyki. Były to więc tzw. rewizje (kontrolowanie stanu faktycznego) nieruchomości 
i placów oraz różnego rodzaju zobowiązań, które musieli realizować prażanie. Pro-
wadzono też rejestry określające dokładnie, kto z mieszkańców Pragi wywiązał się 
ze swoich powinności. Aby ściągnąć w pełni należności, zakonnicy musieli wiedzieć, 
jaką powierzchnię zajmowały poszczególne działki, dlatego dokonywano pomiarów 
gruntów i placów. Niezbędna też była kontrola nad tym, kto faktycznie w danym 
momencie był w posiadaniu posesji (choćby w formie dzierżawy), a równie ważne 
było dopilnowanie, aby nie stały one puste. Większość publikowanych tu materiałów 
źródłowych informuje właśnie o tego rodzaju sprawach majątkowych. 

Interesującym wyjątkiem jest sporządzony 14 VI 1698 r. Uniwersał do Praża-
nów, w którym klasztor wprost wyraża swoje oczekiwania wobec mieszkańców Pragi 
Magnackiej:

Uważywszy wielką niesforność mieszczanów naszych na jurysdykcjej naszej na Pradze zo-
stających, a co większa wielkie nieposłuszeństwo, a nie tylko urzędowi obranemu i od nas 
konfi rmowanemu, który żadnej swojej i należytej nie ma obserwancjej, ale osobliwie i nam 
jako panom, a to naprzód w niepłaceniu na czas naznaczony czynszu, który nam dotych-
czas niektórzy zatrzymali. Dlaczego surowo rozkazuję i napominam osobliwie sławetnego 
pana wójta, aby z każdego takiego surową czynił egzekucją, to zaś postanawiam na zawsze 
swoim i sukcesorów swoich imieniem, aby czynsze były wybierane na dwie niedzieli przed 
świętem Marcina świętego, a na dzień tego świętego przez pana wójta i pisarza oddane 
(defalki uboższym najmniej dwie niedzieli po czasie) więcej nie, pod winą grzywien trzech 
i siedzeniem [w] wieżę16.

Uniwersał wymienia jeszcze wiele innych nakazów i zakazów, jakie klasztor ka-
medułów narzucił osobom zamieszkującym praską jurydykę. Kameduli występowali 
w tym przypadku jako panowie feudalni, gospodarze dbający o pomyślność swoich 
interesów. Do prawidłowego funkcjonowania zgromadzenia konieczne były pieniądze 
(szczególnie istotna musiała być regularność przychodów), tym bardziej że w 1669 r. 
podjęło się dużego wysiłku inwestycyjnego – budowy murowanego kościoła klasz-
tornego17. 

14 AGAD, AGWil, Anteriora, sygn. 64.
15 Wśród odnalezionych materiałów nie ma żadnych, które informowałyby o tym, że Praga Magnacka 
była w czasie ich powstania własnością Adama Kazanowskiego, a później wdowy po nim, Elżbiety Słusz-
czanki, oraz kolejnej właścicielki, Elżbiety Sieniawskiej. 
16 Dokument 6, s. 1.
17 M. BRYKOWSKA, Kościół kamedułów na Bielanach (Zabytki Warszawy), Warszawa 1982, s. 35.
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W interesie klasztoru leżało jednak też, aby ludziom zamieszkującym jego ju-
rydykę powodziło się jak najlepiej, starał się więc interweniować w sytuacjach, gdy 
dobrobyt jego poddanych był zagrożony. Klasztor sprawował także kontrolę nad wła-
dzami jurydyki – sprawne zarządzanie miastem korzystnie wpływało na dochody 
z niego czerpane.

Zarówno rejestry, rewizje, jak i pomiary gruntów miały powiązane ze sobą cele: 
określały powinności fi nansowe mieszkańców Pragi bądź sprawdzały, czy się z nich 
wywiązywali. Miały formę spisów, zwykle tabelarycznych, w których prażanie byli 
pogrupowani według miejsca zamieszkania. W publikowanym materiale znajdują się 
trzy rewizje. Pierwsza z nich pochodzi z 1692 r.; nosi tytuł Rewizja domów, czynszów 
i dziesiątników na Pradze18 i ma formę nieskomplikowanej tabeli, w której po kolei 
wymienieni są prażanie, a w następych czterech rubrykach znajdują się przypisane im 
wartości określające ich cenzus, role, żniwo i komory. Mieszkańcy jurydyki zostali po-
dzieleni na sześć grup, na początku każdej z nich umieszczono jedną osobę określaną 
jako „dziesiątnik”. Wbrew temu, czego można by się spodziewać po tym określeniu, 
grupy te nie liczą po 10 osób, lecz więcej, od 11 do 24 (najczęściej kilkanaście). W do-
kumencie wymienionych jest w sumie 97 osób. W większości to mężczyźni, znacznie 
rzadziej kobiety (zwykle wdowy). Trudno stwierdzić, w jakim celu utworzono podział 
na sześć grup z „dziesiątnikiem” na czele. Dane zawarte w innych rubrykach tabeli 
nie dają odpowiedzi na to pytanie – nie można w nich odnaleźć żadnej prawidłowo-
ści, która wskazywałaby na jakiś wspólny mianownik sugerujący choćby podział ze 
względu na zamożność czy wielkość zajmowanych gruntów. Możliwe zatem, że każda 
grupa wymieniona po „dziesiątniku” to osoby mieszkające na placach sąsiadujących 
ze sobą, lecz oddzielonych od innych. Z późniejszego niż omawiane źródła planu 
Macieja Deutscha19 (1765 r.) wiadomo, że Praga Magnacka nie była zwartym obsza-
rem – tworzyły ją kompleksy posesji rozrzucone na terenie miasta lokacyjnego. Być 
może więc owe „dziesiątki” to ludzie zamieszkujący poszczególne fragmenty jury-
dyki. Mniej zagadkowe wydają się następne kolumny tabeli, z nagłówkami „census”, 
„role”, „żniwo”, „komory”. Możemy się domyślać, że chodzi tu o opłaty, jakie miały 
być wnoszone z tytułu czynszu („census”), trzymania pól, uzyskiwanych plonów oraz 
wynajmowanych komór. Dane liczbowe są podawane w polskich złotych i groszach – 
nie zostało to określone w dokumencie wprost, ale nominały te występują w innych 
publikowanych źródłach. Poza tym wartości podane po ukośniku w kolumnie cenzusu 
nie przekraczają nigdy 30, a więc były to grosze. 

Kolejne rewizje nie mają już formy tabeli, natomiast uzupełniają się wzajemnie: 
jedna przedstawia wyniki kontroli nieruchomości zabudowanych, a druga – pustych 
placów. Obydwie są opatrzone datą 14 XII 1711 r.20 Mają tę samą funkcję: okre-

18 Dokument 5.
19 O planie M. Deutscha zob. E. SZWANKOWSKI, Praga na tle najstarszego swego planu, „Biuletyn Historii 
Sztuki i Kultury”, 11, 1949, 1/2, s. 71–82; T. WYDERKO, Z dziejów, s. 5–6.
20 Dokumenty 8 (place) i 9 (nieruchomości zabudowane).
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ślają, czy i w jakim stopniu mieszkańcy miasta wywiązywali się z opłat z placów 
i nieruchomości (czynsz i „żniwne”) nałożonych na nich przez posiadaczy jurydyki. 
W pierwszej rewizji wymieniono 51 nieruchomości (dwory, domy i budy stojące 
w rynku), zamieszkanych przez właścicieli bądź dzierżawców. Kontrola wykazała, 
że w części przypadków czynsze i opłaty „żniwne” nie były odprowadzane przez rok, 
dwa, a nawet więcej lat, czasem też prażanie nie byli w stanie wykazać pokwitowa-
niem wywiązywania się z tego obowiązku. Kłopoty fi nansowe w tym czasie mogły 
wynikać z zarazy, która dotknęła Pragę w latach 1708–171221. O tym, jak wielkie 
spustoszenie uczyniła, dobitnie świadczy dokument sporządzony przy okazji bliżej 
nieokreślonej sprawy sądowej między dwoma mieszczanami praskimi dotyczącej 
pewnej nieruchomości: 

Roku Pańskiego 1707 Rabantkowie kupili za sumę zł 115 currentis monetae, wymarli po-
wietrzem. [...] Roku 1710 za rozkazem p[rze]w[ielebnego] o[jca] Ambrożego przeora na ten 
czas będącego konwent sprzed[ał] za fl o[renorum] 36 currentis monetae Jurkiewiczom, gdyż 
upadło w podatku miejskiem i pustkami stało cza[s] niemały i pozwy były poprzybijane na 
drzwiac[h] pustych budynków22. 

To nie jedyny zresztą przykład, gdy wspomniano zarazę w mieście. Dom określany 
jako Nowakowizna w 1712 r.

pusty zostaje, ob pestilenciam, unde non est probatum, od którego czasu czynszu i żniwo-
wego z niego nie płacono23.

Jednak nie tylko epidemie mogły mieć negatywny wpływ na liczbę i zamożność 
mieszkańców Pragi. W czasie wojny północnej w latach 1702 i 1704 przez miasto prze-
szły wojska szwedzkie24. Z kolei zapewne świadectwem działań wojennych z okresu 
„potopu” szwedzkiego w połowie XVII w. jest wzmianka potwierdzająca sprzedaż 
jednego z placów praskich. Jego właścicielka, Marianna Gujska25, wspomina o studni, 
w której w nieokreślonym czasie umieściła jakiś swój dobytek26. Ukrywanie cenniej-
szych ruchomości w studniach było częstym zabiegiem, gdy spodziewano się prze-
marszu wojsk (nieprzyjacielskich, ale także koronnych) – w dniach 28–30 VII 1656 r. 
doszło pod Warszawą do starcia z wojskami szwedzkimi, a pole bitwy objęło wówczas 
także Pragę, więc możliwe, że tego wydarzenia dotyczy dokument z transakcji doko-
nanej w 1664 r., a potwierdzonej w 1666 r. (właśnie w tym roku klasztor kamedułów 

21 T. WYDERKO, Ludność Pragi, s. 157.
22 Dokument 16, s. 1.
23 Dokument 9, s. 6.
24 T. WYDERKO, Ludność Pragi, s. 157.
25 W artykule Ł. TRUŚCIŃSKI, Nieznane materiały, błędnie podałem to nazwisko jako „Gruszka”. 
26 Dokument 1, s. 1.
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uzyskał kuratelę nad jurydyką – jest to więc prawdopodobnie jeden z pierwszych 
dokumentów porządkujących sprawy własnościowe nad przejętym terenem). 

Dbałość o odpowiednie wykorzystanie gruntów widać w poleceniu intromisji do 
gruntu nowych właścicieli wydanym przez zwierzchnika kamedułów z Góry Królew-
skiej. W akcie jest wyrażona wprost intencja, jaka przyświecała wystawcy dokumentu: 
„aby pożytek tak klasztorowi w czynszach, jako i miastu w podatkach nie ginął”27. 
Wcześniej plac był pusty i nie przynosił żadnych dochodów.

Oprócz wojen, zaraz i innych klęsk elementarnych28 część domostw mogła zo-
stać opuszczona przez swoich mieszkańców w wyniku innych zdarzeń losowych, 
dotykających pojedyncze osoby lub rodziny. Przykładem może być tu historia, którą 
poznajemy dzięki skardze, jaką klasztor kamedułów wniósł przeciwko szlachcicowi 
z Pragi. W jednym z punktów zarzucono szlachcicowi Głowackiemu, że

mieszczkę naszę ni[e]jaką Jakubcową w niwecz spustoszył i z domostwa onę wygnał i ono 
sam trzyma, do miasta ani do skarbu Rzeczypospolitej stamtąd nic nie dając, ani też nam 
naszej należytości za dosyć nie czyniąc, a przecię tego placu zażywa i z onego sobie fruk-
tyfi kuje29. 

Sprawa ta jest dobrym przykładem niekorzystnego dla miast zjawiska funkcjono-
wania w nich szlachty, która nie tylko unikała świadczeń na rzecz władz miejskich, 
ale także czuła się często bezkarna jako niepodlegająca prawu i sądom miejskim30.

Druga ze wspomnianych rewizji wymienia 75 pustych placów31, z których część 
należała do osób wymienionych w rewizji nieruchomości. Jednak nazwisk powtarza-
jących się w jednym i drugim dokumencie jest niewiele, głównie dlatego, że place 
nazywane były często od nazwisk któregoś z poprzednich właścicieli (zwykle pierw-
szych bądź trzymających je przez wiele lat), a nie aktualnych. Zdarzało się także, że 
jedna osoba była właścicielem, dysponentem lub dzierżawcą kilku placów, a ponadto 
sam budynek mógł należeć do kogoś innego niż działka, na której stał.

Klasztor kamedułów zaznaczył w rewizji zaległe czynsze tylko wtedy, gdy któryś 
właściciel faktycznie korzystał z placu, jednak nie wnosił z tego tytułu opłat. Fakt, 
że spora część wymienionych placów określona jest po prostu jako puste, bez zazna-
czenia, jaki zaległy czynsz na nich ciąży, może świadczyć o tym, iż od dłuższego 

27 Dokument 7.
28 Wiadomo o przynajmniej trzech dużych powodziach w pierwszej połowie XVIII w. (1713, 1724, 1744) 
oraz jeszcze jednej zarazie w 1715 r. Te wydarzenia doprowadziły także do klęski głodu (ludzie mieli umie-
rać na ulicach), zob. T. WYDERKO, Ludność Pragi, s. 157.
29 Dokument 3, s. 2.
30 T. ZIELIŃSKA, Szlacheccy właściciele nieruchomości w miastach XVIII w., Warszawa-Łódź 1987, 
s. 17–20, 48–49, 86; T. WYDERKO, Z dziejów, s. 21–23.
31 Trudno stwierdzić, czy były to działki budowlane, rolne, nieużytki czy ogrody. Zazwyczaj opisane są 
po prostu jako „puste place”, czasem tylko wspomniane jako „rólki” albo pojawia się informacja o stoją-
cych na ich terenie domach.
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czasu nie były one przez nikogo używane. Możliwe, że owe liczne puste i nieużywane 
place są kolejnym świadectwem katastrof dotykających ludność Pragi na początku 
XVIII w.32 

Inne źródła wskazują, że klasztor kamedułów z Góry Królewskiej dążył do jak 
najlepszego wykorzystania podległych mu ziem. Po pierwsze, urzędnicy klasztorni 
chcieli znać dokładne granice posesji, dzięki czemu mogli prawidłowo określać wyso-
kość czynszu i „żniwnego”. Już w opisanych rewizjach można znaleźć informacje o sa-
mowolnym poszerzaniu swoich działek przez mieszkańców miasta (co przychodziło 
łatwiej, gdy sąsiednia działka stała pusta)33. Klasztor gromadził więc i aktualizował 
informacje o przebiegu granic działek. Świadczy o tym np. niedatowany dokument 
(być może podręczna notatka, brudnopis) opisujący jedną z nich: 

Pierwsza płoska alias rólka w tyle Stanisława Wilczka, druga rólka w tyle Sebastiana Kraw-
ca, 3 rólka w tyle Kielińskiego organisty alias Wiśniewskich, 4 rólka w tyle Pawła Muliarczy-
ka. Te rólki z jednej strony Pana Chylińskiego poczyna się od miedzy i gruntu Biskupskiego, 
a kończy się po miedzę z drugiej strony Pana Uryjowskiego w gruncie wielebnych ojców 
kamalduliów, w tych rólkach włóka czyni. Idą te rólki aż do borku po granice Targówka34.

W badanym materiale można znaleźć także inne przykłady, w jaki sposób za-
rządzano praską jurydyką. Prawdopodobnie corocznie sporządzano rejestry – spisy 
odnotowujące wywiązywanie się prażan z różnego rodzaju powinności fi nansowych: 
na rzecz klasztoru (czynsze), miasta (podatki) oraz państwa (pogłówne). 

Wszystkie te rejestry pochodzą z lat 1713–1717: jeden za rok 1713 (pobór czyn-
szów35), jeden za 1714 (pobór czynszów36) i trzy za 1717 (podatek żniwny, dwa pogłów-
ne)37. Są one skonstruowane podobnie jak opisane wyżej rewizje, zawierają rubryki 
wymieniające mieszkańców jurydyki, właścicieli domów, a następnie w kolejnych 
kolumnach zobowiązania fi nansowe. W większości wypadków autor rejestru wymie-
nia tylko nazwisko bądź imię, w innych, tak jak w rejestrze czynszów z 1713 r., także 

32 Liczba ludności w mieście była różna w różnych okresach: po początkowym wzroście od momentu 
lokacji przyszedł trudniejszy okres na przełomie XVII i XVIII w., po 1725 r. można z kolei zauważyć 
ponowny wzrost liczby mieszkańców (szerzej zob. T. WYDERKO, Ludność Pragi, s. 154–158).
33 Charakterystyczna dla tego zagadnienia jest notatka sporządzona prawdopodobnie w klasztorze (do-
kument 4), dotycząca potrzeby podniesienia czynszu pani Gadomskiej ze względu na samowolne powięk-
szenie przez jej męża używanych przez nich placów – warunkiem zatrzymania zajętych dodatkowo tere-
nów było wyrównanie czynszów za 23 lata: „Jegomości pana Gadomskiego dwa place tam były, w nich 
łokci 244, czynszu tedy z nich przychodzi na każdy rok po złotych 7, po groszy 15 i do żniwa dwa dni 
(i solariu[m] nasze należące miałoby nie ginąć), przyczynił sobie placu więcej, miałoby być i czynszu 
więcej. Przychodzi tedy za lat 23 po złotych 7, po groszy 15 oraz i ze żniwnym zł 195 groszy 15. Naszego 
zaś solariu[m] należytego za te lata z tych placów zł 13 groszy 18, o które Waszmości Pana upraszamy, aby 
onego nie opuszczać. Teraz więcej placu przyczyniono i tego nie trzeba upuszczać”. 
34 Dokument 22.
35 Dokument 10.
36 Dokument 11.
37 Dokumenty 19, 20 i 21.
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informacje, że czynsz jest „z domu i rólki”, „z dwóch domów”, „z domu i pólka” albo 
tylko „z rólki”. Można się domyślać, że gdy podane jest tylko nazwisko, świadczy to 
o posiadaniu przez wymienioną osobę tylko jednego domu, gdyż ewentualne dodatko-
we nieruchomości podane są w dopisywanych czasem uwagach. W pewnym miejscu 
rejestru czynszów z 1713 r. znajduje się nagłówek „domki w rynku”, pod którym 
wymienione są najpierw „domek pana Sienickiego”, potem „dom pana ekonomowica”, 
dalej zaś tylko pojedyncze nazwiska. Wysokość czynszu od kolejnych osób jest zbli-
żona do tych dwóch przypadków, osoba spisująca rejestr uznała widocznie, że nie ma 
potrzeby powtarzać oczywistej, zasygnalizowanej na dodatek nagłówkiem, informacji 
przy każdym wymienionym tu mieszkańcu miasta.

 Nagłówek „domki w rynku” to także jedyna informacja o charakterze topografi cz-
nym. Oddzielnie podano czynsze płacone z dworów (dwór kasztelana warszawskiego 
oraz pana Wolińskiego) – jednak już bez określenia miejsca ich położenia.

Rejestr podatku „żniwnego jak i domostw, tak i placów” z 1717 r. wygląda podob-
nie jak pozostałe38. Znowu pojawia się spis prażan i zaznaczenie wysokości ponoszo-
nych przez nich opłat, ponadto wyszczególniono, z których nieruchomości (domy, 
pola, ogrody, puste place, karczma, budy na rynku, dwory i jatki) opłacano podatek. 
Pojawiają się tu też komornicy, którzy oczywiście nie mieli żadnych nieruchomości, 
a jednak do opłaty byli zmuszeni, w części wypadków odpracowując czynsze39.

Pieniądze z czynszów były dochodem klasztoru, jednak musiał on pilnować też, 
aby mieszczanie sumiennie spłacali pogłówne na rzecz państwa. Wśród rejestrów jest 
taki, który odnotowuje pobór „pogłównego z gruntu kazanowskiego” z 1717 r.40 Jest to 
spis nazwisk osób, które płaciły pogłówne w imieniu swoim i wszystkich domowników 
(zarówno rodziny, jak i służby, być może też komorników)41. Układ tabeli jest tu podob-

38 Dokument 19. 
39 „Komornicy, którzy odżynali [!]” (chodzi tu o jakąś formę odpracowywania; w dokumencie wymie-
niono także „komorników, którzy pieniędzy podawali” – niemuszących odpracowywać podatku). 
40 Dokument 21.
41 W podobny sposób sporządzony był np. rejestr pogłównego Starej Warszawy z 1659 r., zob. Źródła 
do dziejów Warszawy. Rejestry podatkowe i taryfy nieruchomości 1510–1770, wyd. A. BERDECKA I IN. 
(Materiały do Dziejów Miast Polskich), Warszawa 1963, s. 134–140. Treść źródła stanowił tam „uporząd-
kowany wg ulic [...] wykaz domów [...] z podaniem nazwiska właściciela oraz wszystkich mieszkańców 
opodatkowanych pogłównym; źródło odróżnia rodzinę właściciela od osób innych: służby, czeladników, 
komorników względnie najemców, podając przy nich często uprawiany zawód (rzemiosło). W rubryce 
wpłat, podzielonej na fl oreny i grosze, podane są ogólne kwoty należności za pogłówne za każdego domu”
(ibidem, s. 134). W dokumencie z 1717 r. przy każdym nazwisku są różne sumy, co prawdopodobnie wska-
zuje, iż wymieniona osoba płaciła nie tylko za siebie, ale także za swoich domowników (zarówno rodzinę, 
jak i służbę i komorników). Bardziej szczegółowy pod tym względem jest drugi spis pogłównego z 1717 r. 
(dokument 20), który wymienia nie tylko właściciela domu, ale także innych jego mieszkańców, np. „Żyła 
z żoną i komornik z żoną [...], Kobuszowski z żoną i od czeladzi [...], Okrzeja z żoną i od dziewki [...], Ją-
czyk Mikołaj z żoną, parobkiem i dziewką, czeladnikiem [...], Pan Kamieński sam od siebie i od służebnej 
[...], Łukaszkiewicz od chłopa dał [...], Samlak z żoną, parobkiem i od magistra cieśli [...], Bartosiewicz 
z żoną, matką i od dziewki”. W inny sposób zapisane są osoby pod nagłówkiem „Ludzie różnego stanu”: 
„We dworku jezuickim Sliter z żoną [...], u Pana Zielenickiego ślusarz z żoną [...], We dworku Ichmościów 
ojców bielanów Ostrowski z żoną [...], Wyrobnik w tymże dworku mieszkający”.
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ny jak w opisywanych wcześniej rejestrach: najpierw wymieniono nazwiska osób bez 
przyporządkowania topografi cznego (choć zapewne ich domy przynajmniej w części 
stały w pobliżu siebie), a następnie prażan mieszkających przy rynku. Przedostatnia 
kategoria (tym razem niezasygnalizowana nagłówkiem) wymienia dwory, dalej zaś jest 
interesująca, lecz trudna do określenia, grupa „ludzi różnego stanu”, gdzie wymieniono 
trzy osoby: Ostrowskiego (zapłacił 6 zł 24 gr), Dorotkę (1 zł 21 gr) i Safranowicza (2 zł 
16 gr). Na końcu dokumentu znajdują się informacje, jaka suma została złożona na ręce 
skarbnika, oraz o innych połączonych z poborem pogłównego wydatkach. Jednak pod 
wszystkimi rachunkami dopisano notatkę podającą w wątpliwość prawdziwość zawar-
tych w rejestrze informacji: „Na to wszystko podali regestrem niesłuszniem, bo jak 
chcieli pisać, tak pisali ten regest[r], ażeby ta summa wyszła na wszystką”42.

Dokumenty podają niewiele informacji na temat władz miasta (wspominani są 
wójt, ławnicy i raz burmistrz) oraz pracowników kancelarii43. Występują jednak 
zapisy, które wymieniają ich nie tylko jako urzędników zaangażowanych w proce-
dury sądowe czy administracyjne, ale także jako zwykłych mieszkańców – w spi-
sach czynszów i pogłównego jako płatników, a w sprawach sądowych jako strony44. 
Z dokumentów można wywnioskować, że w skład ławy wchodziły co najmniej 
dwie osoby – byli to reprezentanci klasztoru45 – a na jej czele stał wójt. W jednym 
z pism jest też mowa o klasztornym namiestniku jurydyki, jednak niewiele można 
powiedzieć o jego kompetencjach i znaczeniu w życiu codziennym. Na pewno na-
miestnik przebywał cały czas w mieście i pełnił funkcję sędziego zajmującego się 
sprawami zarezerwowanymi dla sądu patrymonialnego oraz apelacjami od wyroków 
wójtowskich46. Daje to obraz uzależnienia wójta i ławników od władz zakonnych, 

42 Dokument 21, s. 4.
43 T. ZIELIŃSKA, Szlacheccy właściciele, s. 35, uważa, że jurydyka Praga Magnacka miała swoje włas-
ne władze, oddzielne od władz całego miasta. Potwierdzają to publikowane źródła – jest to wyrażone 
wprost w dokumencie 12: „urząd wójtowski praski gruntu ut supra specyfi kowanego” (czyli „fundo 
Casanoviano”). Także wspomniani ławnicy należeli do urzędników Pragi Magnackiej. Być może urzęd-
nikiem miasta lokacyjnego, a nie jurydyki, był burmistrz Fabian Zuchowicz, występujący w dokumencie 
z 1666 r. (zob. dokument 1).
44 „Dom Wilka nazwany, a teraz w pos[e]sji pisarza Sobotki tam nihil est probatu[m], żeby komu czynsz 
albo żniwowe było kiedy płacone” (dokument 9, s. 4); „Dom Różyckiego wójta, ten także nihil produxit 
kwitów tak płacenia czynszu, jako i żniwowego unquam” (dokument 9, s. 5), czy też w pomiarach gruntów 
wymienieni jako jedni z wielu mieszczan: „39no z pólkiem – Jm Pan Stanisław Zieleniecki pisarz” i „54to 
domostwo – Roman Ciżmiński wójt” (dokument 15, s. 2).
45 Przeor klasztoru kamedułów pisał w 1706 r.: „Wiadomo czynię tym konsensem moim i ręką własną pod-
pisanym, aby przez sławetnych ławników ode mnie deputowanych, to jest Pana Franciszka Bronowskiego, 
Franciszka Rudnickiego z przydaniem pisarza miejskiego była podana intromisja [...]” (dokument 7).
46 We fragmencie wspomnianego już Uniwersału do prażanów czytamy: „Jegomości Pana namiestnika 
na miejscu naszem będącego w żadnych sprawach, które do Jegomości nie należą, nie turbować [nadpisa-
ne: ani ludzi niepotrzebnych [...] nie informować], albowiem jest urząd od tego. Rozkazuję tylko w takich 
sprawach, które by do nas samych należeć miały albo też z apelacjej od sądów wójtowskich Jegomość Pan 
nasz namiestnik jako na miejscu naszym będący osądzić będzie powinien” (dokument 6).
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wydających polecenia władzom jurydyki praskiej47. Często w dokumentach poja-
wia się pisarz, stojący na czele kancelarii i uczestniczący właściwie we wszystkich 
czynnościach publicznych wykonywanych przez wójta48. Zajmował się też osobiście 
kontrolą różnych spraw fi nansowych. To właśnie on spisywał rejestry czynszów 
i podatków, pomiary gruntów49 i inne omawiane wyżej dokumenty50, pełniąc więc 
też faktycznie funkcję skarbnika i poborcy podatkowego51. Pisarz w dokumentach 
pojawia się znacznie częściej niż ławnicy i ma realny wpływ na najistotniejsze 
sprawy jurydyki i jej mieszkańców.

Pragę, podobnie jak inne miasta w okresie staropolskim, zamieszkiwali nie tyl-
ko mieszczanie, ale także przedstawiciele innych stanów. W opisywanych źródłach 
z Archiwum Gospodarczego Wilanowskiego znajdują się świadectwa rzucające 
pewne światło także na tych mieszkańców miasta. Niedługo po lokacji Pragi, 
w 1655 r., na jej terenie osiedliły się bernardynki z klasztoru warszawskiego. Już 
po roku, w czasie „potopu” szwedzkiego, ich siedziba została zniszczona. Klasztor 
zaczął ponownie działać dopiero w 1675 r. Jest to też zapewne termin post quem 
powstania listu Klary Sadowskiej, przełożonej praskich bernardynek, skierowa-
nego do przeora klasztoru kamedułów na Górze Królewskiej. Zwracała się ona 
do zakonników jako do zarządców praskiej jurydyki, gdyż próbowano pobrać od 
bernardynek podatek od ziemi, z którego – jak twierdziły – były zwolnione przy-
wilejem. Bernardynki prosiły więc o interwencję klasztoru kamedułów, w zamian 
oferując, że będą „u majestatu boskiego to odsługować”52. Z dopisku na drugiej 
stronie listu dokonanym już w kamedulskim klasztorze dowiadujemy się, że proś-

47 Byli całkowicie uzależnieni od panów jurydyki, co ilustrują dobrze niektóre fragmenty dokumentów: 
„Stosując się do woli i rozkazu przewielebnego Jegomości ojca Pantalana, prowincjała przewielebnych 
Ichmościów ojców kamedułów Góry Królewskiej nad Warszawą” (dokument 12, s. 1). Jeszcze dobitniej 
wyrażone jest to w innym fragmencie wspominanego już kilkakrotnie uniwersału: „Dlaczego surowo roz-
kazuję i napominam osobliwie sławetnego pana wójta” (dokument 6, s. 1). 
48 Przykładem działalności pisarza praskiego jest wspominana już wyżej sprawa Marianny Gujskiej: 
„Sama pisać nie umiejąca użyła mię do napisania i podpisania tego skryptu” (dokument 1, s. 1) czy uczest-
niczenie w akcie intromisji: „Wiadomo czynię tym konsensem moim i ręką własną podpisanym, aby przez 
sławetnych ławników [...] z przydaniem pisarza miejskiego była podana intromisja” (dokument 7).
49 W Warszawie w 1643 r. pomiaru ról dokonywał Jan Otrębusz, miernik ziemi warszawskiej, zob. Źródła 
do dziejów Warszawy, s. 80. 
50 Pojedyncze wzmianki w różnych miejscach tych dokumentów potwierdzają tę obserwację: „Ten za-
płacił pro anno 1711 czynsz samemu Waszmości Panu na insze lata, pokazywał kartę ręką pisarza własną 
pisaną, że wzięto beczek piwnych dwanaście na potrzebę klasztorną, a za to nic nie zapłacono” (dokument 
9, s. 2) albo „Pomiar gruntów i placów na Pradze w posesji będących wielmożnych ojców kameldułów na 
Górze Królewskiej mieszkających przez Ichmościów Panów Franciszka Ulatowskiego subdelegata na ten 
czas będącego, Stanisława Zielenieckiego pisarza” (dokument 15, s. 1).
51 Zob. dokument 9, s. 5: „Dom Józefa Jąnczyka. Ten asseruit, że dał czynsz i żniwowe złotych 6 czynszu, 
złoty 1 żniwowego Sobotce pisarzowi z Dubińskim oddał pro anno 1711”. 
52 Dokument 2, s. 1. Sama Klara Sadowska prosi o interwencję u władz Pragi, ale podobnie jak w innych 
omawianych dokumentach chodzi tu o władze tylko Pragi Magnackiej, czyli jurydyki podległej klasztoro-
wi kamedułów, a nie całego miasta.
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ba sióstr została poparta przez władze klasztorne kamedułów. Znaleźć tam można 
sugestię – być może rządcy – aby nałożyć czynsz „na rok albo na lat dwie”53.

Drugi i ostatni w tym zbiorze list bernardynek do klasztoru kamedułów został 
napisany 2 IV 1715 r. na Pradze, a podpisała go „prezydentka konwentu praskiego od 
świętego Antoniego” Aniela Domaszewska. List ten jest o tyle interesujący, że być 
może nawiązuje do korespondencji siostry Klary Sadowskiej z klasztorem kamedułów. 
O ile wcześniej bernardynki zwracały się z prośbą o interwencję w celu zwolnienia ich 
z podatków miejskich, o tyle w tym liście proszą o zwolnienie z czynszów na rzecz 
panów jurydyki, a więc klasztoru z Góry Królewskiej. Przełożona klasztoru bernar-
dynek powołuje się tu na obowiązujący wcześniej przywilej zwalniający z czynszu. 
Na poprzednim liście znajduje się zaś adnotacja, której efektem mogło być wyjątkowe 
narzucenie tego właśnie ciężaru fi nansowego54. W drugim liście znajduje się też proś-
ba o wsparcie dla klasztoru, który znalazł się w trudnej sytuacji fi nansowej. Słowa 
przełożonej klasztoru wskazują na dramatyczną sytuację sióstr wynikającą zapewne 
z licznych w pierwszych dwóch dekadach XVIII w. nieszczęść, jakie spotkały Pragę: 

przy poście świętym nie znomy ryby, daj Boże, żeby i na chleb było, który kupujemy. Prze-
wielebny Mości dobrodzieju pokorną prośbę moję wnoszę, abyś Waszmość dobrodziej nas 
opatrzył rybką na Wielki Czwartek, jeśli Pan Bóg da doczekać w dobrym zdrowiu, albo na 
święta, co będzie łaska dobrodzieja mego. Pan Jezus nagrodzi i święty Antoni55. 

Obecność na terenie miasta instytucji duchownych mogła być z jednej strony 
pewnym ciężarem, czego przykładem jest choćby wyżej opisane zwolnienie od po-
datków, z drugiej zaś podnosiła bez wątpienia jego prestiż. Innego rodzaju problemy 
mogły wynikać z zamieszkiwania na terenach miejskich szlachty. Ilustruje to przy-
kład szlachcica Głowackiego, który niepokoił mieszkańców Pragi. W imieniu prażan 
skargę na niego przygotował klasztor kamedułów w piśmie zatytułowanym Pretensje 
do Pana Głowackiego, które mają Wielebni Ichmościowie ojcowie kammadulli, po-
wstałym z pewnością – co wynika z treści dokumentu – po 1687 r. Zarzuty spisano 
w siedmiu punktach. Pierwsze trzy dotyczyły przede wszystkim nieprawnego zajęcia 
ziemi. Głowacki twierdził, że grunty, na których mieszkał i które uprawiał, były jego 
własnością kupioną od klasztoru kamedułów, co według nich było jednak niemożliwe 
ze względów formalnych – nie byli oni właścicielami jurydyki, nie mogli więc dys-
ponować prawem własności jej gruntów56. W drugim punkcie zarzucali szlachcicowi, 

53 „Potrzebny list, bo tego nikt nie może pozwolić, chyba czynsz na rok a[l]bo na lat dwie. Każdy za 
swego przeorostwa, jeżeli się mu podoba. Wolno” (dokument 2, s. 2).
54 „dla Pana Boga uczynicie Wielebność dobrodziejstwo te nam darujecie, jako tę łaskę otrzymywały 
antecesorki moje i ja o tęż łaskę wyświadczoną Wielebności dobrodziejstwa pokornie upraszam. Ja za 
wyświadczoną łaskę obligowana jestem przed Panem Bogiem” (dokument 13, s. 2).
55 Dokument 13, s. 1–2.
56 „Pan Głowacki tak powiada: żem ja one kupił; których nikt ani my sami, ani kto inszy przedawać nie 
może ani mógł, tylko sam dziedzic, gdyż by my przy wykupnie musieli za to odpowiadać, a dziedzicowi 
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że nie wywiązuje się ze zobowiązań na rzecz klasztoru, takich jak czynsze. Kolejne 
punkty wyliczają krzywdy wyrządzone mieszkańcom jurydyki, z którymi Głowacki 
zupełnie się nie liczył. Szlachcic nie tylko grabił ich z dobytku, ale także napadał 
i bił, a czasem nawet niewolił. Głowacki nie czuł się także zobowiązany do płacenia 
podatków na rzecz miasta i Rzeczypospolitej57. 

W treści dokumentów w omawianym zbiorze można też znaleźć inne informacje 
o tym, że Pragę Magnacką zamieszkiwała szlachta. Jej relacje z władzami miasta 
i mieszczanami nie były chyba jednak tak burzliwe, jak w przypadku Głowackie-
go. Z rejestrów wynika, że jej przedstawiciele płacili czynsze i podatki podobnie 
(a więc również nie zawsze sumiennie) jak mieszczanie, nie wchodząc też w zatargi 
z nimi (choć oczywiście nie oznacza to, że nie dochodziło do sporów majątkowych, 
nie miały one jednak wyjątkowego charakteru w porównaniu ze sprawami między 
samymi mieszczanami). W rejestrach pojawiają się także znaczniejsi przedstawicie-
le stanu szlacheckiego, głównie urzędnicy ziemscy. Nie zawsze podana jest zresztą 
pełna informacja o danej osobie, zwykle jest to tylko urząd, co w kilku przypadkach 
uniemożliwiło zidentyfi kowanie tych postaci58. W dokumentach kilkakrotnie poja-
wia się informacja o praskim dworku Piotra Franciszka Alojzego Łoskiego, najpierw 
chorążego, a później podkomorzego warszawskiego, wielokrotnego posła na sejm 
i późnobarokowego poety59. Postaciami łatwymi do zidentyfi kowania byli też Jerzy 
Warszycki, kasztelan łęczycki w latach 1702–1718, i Jan Aleksander Koniecpolski, 
wojewoda sieradzki w latach 1710–1719. Inni pojawiający się w źródłach urzędnicy 
budzą więcej wątpliwości. Od 1711 do 1717 r. pojawia się wiele razy informacja o dwo-
rze kasztelana warszawskiego. W latach 1699–1710 na sejmach występuje z przypi-
sanym tym urzędem Stanisław Czosnowski60, prawdopodobne więc, że wspomniany 
w 1711 r. dwór należał do niego61. Niestety nie udało się ustalić, kto był kolejnym po 
Czosnowskim kasztelanem warszawskim – na pewno w 1717 r. był to już ktoś inny, 
gdyż w dokumencie z tego roku czytamy o dworze „Pana Tomo [?]”. W dokumentach 
z lat 1714, 1715 i 1717 wymieniony jest dwór starosty ciechanowskiego, dwa razy, 
w latach 1714 i 1715, podane zostało także jego nazwisko – Narzymski, a wiadomo 

wszytkie grunta podług inwentarza oddać. Za czym Pan Głowacki nie może mówić, że kupił wiecznością” 
(dokument 3, s. 1).
57 „Pan Głowacki trzyma tak wiele placów pustych i z budynkami, z nich do miasta nic nie daje, jako 
też i do skarbu Rzeczypospolitej, a na tych placach ludzie by się insi budowali, a Pan Głowacki zabrania, 
mówiąc, że to moje, a miasto przez to do ruiny przychodzi, a z Pana Głowackiego żadnego nie ma pożytku” 
(dokument 3, s. 2).
58 Nie udało się ustalić, kto był w 1717 r. chorążym wyszogrodzkim. W dokumencie 22 występują też 
trudni do zidentyfi kowania (ze względu na brak konkretnej datacji) chorąży ciechanowski i kasztelan war-
szawski. Trudno ustalić też, jak nazywała się kasztelanowa liwska w 1716 r. (dokument 16, s. 1). 
59 J. GIEROWSKI, Łoski Piotr Franciszek Alojzy, [w:] Polski słownik biografi czny, t. 18, Wrocław i in. 1973, 
s. 424–425.
60 Volumina legum. Przedruk zbioru praw staraniem XX. Pijarów w Warszawie, od roku 1732 do roku 
1782, t. 6, Petersburg 1860, s. 25, 38, 57, 87, 94, 99.
61 Zob. dokument 8, s. 4.
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skądinąd, że w grudniu 1716 r. starostą ciechanowskim był Stanisław Narzymski62. 
Duże kłopoty sprawia także Płochocki, według dokumentu z 1711 r. wojski warszaw-
ski63 – w zbliżonym okresie można wskazać wśród urzędników ziemskich Felicjana 
Płochockiego, łowczego warszawskiego (1703 r.), i Mateusza Płochockiego, pisarza 
ziemskiego i grodzkiego warszawskiego (1710 r.)64.

Niniejsze wydawnictwo źródłowe zostało uzupełnione o fotokopie wszystkich 
przedstawionych w nim dokumentów. Oryginały nieprędko będą dostępne dla użyt-
kowników Pracowni Naukowej w Archiwum Głównym Akt Dawnych. Z tego powodu 
żaden badacz, który chciałby porównać efekt mojej pracy wydawniczej ze źródłami, 
nie mógłby tego uczynić. Choć próbowałem oddać w miarę możliwości układ grafi cz-
ny i ogólny wygląd wydawanych źródeł, to jednak nie jest to z oczywistych względów 
całkowicie możliwe, tymczasem już sam sposób sporządzenia dokumentów może 
dużo powiedzieć o ich charakterze i twórcach. Mając dostęp do oryginałów (czy ich fo-
tokopii), historyk ma szansę dostrzec, czy są to podręczne, brudnopisowe zapiski, czy 
raczej czystopis. Możliwość obejrzenia skanów dokumentów może być więc szczegól-
nie przydatna historykom zainteresowanym funkcjonowaniem administracji klasztor-
nej i miejskiej. Pojawiające się w źródłach pomyłki pisarskie, przekreślenia, zmiany 
ręki pisarza czy koloru atramentu wielokrotnie mogą się okazać istotną informacją, 
pozwalającą na wyciągnięcie czasem nawet kluczowych wniosków. Próba oddania 
ich wszystkich w wydanym tekście byłaby trudna ze względów technicznych, poza 
tym w znacznym stopniu utrudniłaby pracę z tekstem, czyniąc go nieprzejrzystym.

* * *

Język publikowanych dokumentów został uwspółcześniony zgodnie z zaleceniami 
Instrukcji wydawniczej65; czasem odchodzono od niej, aby tekst był czytelny i łatwy 
w odbiorze. Zgodnie z instrukcją wymieniono niektóre głoski, by uczytelnić tekst, 
m.in. „y” na „j”, „o” na „ó”, „s” na „ś” (ewentualnie na „sz”), „z” na „ż”. Dotyczy to 
zarówno pospolitych wyrazów, jak i nazw własnych. W przypadku imion o specy-
fi cznym zapisie zachowano ich charakter, np. Jadam lub Sobestian. Czasem niektóre 
zapisy wydały mi się tak charakterystyczne i konsekwentne, że postanowiłem ich nie 
uwspółcześniać. Zachowano nazwy własne w oryginalnym ich brzmieniu tam, gdzie 
miały one charakterystyczne brzmienie lub pojawiała się wątpliwość, czy uwspółcześ-
nienie faktycznie oddałoby intencje pisarza. Z tego powodu nazwiska niektórych osób 
powtarzają się w różnych dokumentach w różnych zapisach – forma „ofi cjalna” każ-
dego nazwiska została określona w indeksie. Również zgodnie z zasadami instrukcji 

62 Zob. http://www.estreicher.uj.edu.pl/staropolska/baza/75950.html (dostęp: 16 X 2014 r.).  
63 Dokument 8, s. 3.
64 Volumina legum, t. 6, s. 55, 95, 97.
65 K. LEPSZY (red.), Instrukcja wydawnicza dla źródeł historycznych od XVI do poł. XIX wieku, 
Wrocław 1953.
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została wprowadzona współczesna interpunkcja, co pozwoliło podzielić długie i roz-
budowane zdania. 

Występujące w źródle skróty zwrotów grzecznościowych zapisywane były na 
różne sposoby (np. „Waszmość” zapisywano albo jako „WM”, albo jako „Wszmść”). 
W edycji ujednolicono te zapisy do pełnych form. Podobnie uczyniono w zapisach: 
IM – Ichmość, Ichmościowie; JM – Jegomość, Jejmość; P lub PP – Pan, Pani, Panowie, 
Panie. Dzięki temu tekst stał się bardziej przejrzysty i łatwiejszy do czytania. Każdo-
razowe zaznaczenie rozwinięcia takich skrótów jak NB (nota bene) często rozbijałoby 
grafi czną spójność tekstu. Tylko skróty, których znaczenie jest oczywiste (np. „zł”), 
pozostawiono bez zmian. 

Każdy publikowany dokument został poprzedzony regestem oraz podstawowymi 
informacjami go dotyczącymi (miejsce i data powstania). 

Pojawiające się w dokumentach nazwy osobowe i miejscowe zostały umieszczone 
w indeksie. W niektórych wypadkach istnieje trudność z określeniem, czy wskazana 
profesja przy imieniu danego mieszczanina jest wykonywanym przez niego zawodem 
czy też nazwiskiem (lub przezwiskiem). Uznałem, że jeśli w tekście znajduje się osoba 
określona tylko poprzez imię i „profesję”, to w indeksie zostanie skatalogowana tak, 
jakby to było jej nazwisko czy określenie indywidualne, co pozwoli uniknąć umiesz-
czania takich osób pod samym imieniem. 

Wydaje się, że niniejsze źródło pozwala zauważyć przemiany w kształtowaniu się 
nazwisk mieszkańców Pragi. Pojawiający się w różnych dokumentach Augustyn Bo-
twa jest prawdopodobnie tą samą osobą, co Augustyn Botwiński66, ewentualnie mogą 
to być ojciec i syn. Podobieństwo tych nazwisk i rzadkie imię wydają się to przesą-
dzać. Ponadto podobną sytuację można zaobserwować prawdopodobnie w przypadku 
postaci takich jak Adam Roman vel Romanowski, Gaj vel Gajewski czy Kempka vel 
Kępczyński.

66 W jednym dokumencie nazwiska Augustyn Botwa i Augustyn Botwiński występują równocześnie 
(dokument 15, s. 3, 4).





 Materiały źródłowe
dotyczące dziejów kamedulskiej jurydyki 

w podwarszawskiej Pradze
z lat 1666–1717





 Regesty dokumentów

1.  Potwierdzenie sprzedaży placu Rymarzowskiego na terenie Pragi
przez Mariannę Gujską, mieszczkę praską, Kasprowi Pleszewskiemu,
żupnemu królewskiemu, za sumę 20 złotych, w obecności świadków:
wójta praskiego Jana Jasieńskiego i podstarościego kamienieckiego
Walentego Sobolewskiego ([Praga], 22 V 1666)   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  27

2.  List siostry Klary Sadowskiej, przełożonej praskiego klasztoru bernardynek,
do przeora klasztoru kamedułów na Górze Królewskiej z prośbą o wyjaśnienie
kwestii nałożenia przez władze Pragi podatku z gruntów posiadanych tam
przez klasztor, z których wcześniej był zwolniony (Praga, [po 1675])  .  .  .  .  .  .  28 

3.  Skarga na pana Głowackiego, szlachcica posiadającego grunty i zabudowania
na terenie jurydyki praskiej, wystosowana przez jej dzierżawców – klasztor
kamedułów z Bielan, sporządzona przez pisarza Walentego Stanisława 
Skrepowskiego (Praga, [po 1687])   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  29

4.  Notatka dotycząca potrzeby podniesienia czynszu pani Gadomskiej
ze względu na samowolne powiększenie przez jej męża używanych
przez nich placów (bez miejsca, [1690])   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  30

5.   Spis mieszkańców Pragi z określeniem ich powinności fi nansowych
([Praga], 9 VII 1692)    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  30

6.   Pismo przeora klasztoru kamedułów z Góry Królewskiej skierowane
do mieszkańców jurydyki praskiej w sprawie należytego płacenia czynszów
i kar za niedopełnienie obowiązków (Góra Królewska, 14 VI 1698) .  .  .  .  .  .  .  34

7.   Polecenie przeora klasztoru kamedułów Amandusa dokonania intromisji
nowych posiadaczy do pustych placów (Góra Królewska, 13 IV 1706)  .  .  .  .  .  35

8.  Rewizja jurydyki praskiej dzierżawionej przez klasztor kamedułów z Góry 
Królewskiej ukazująca stan placów i nieruchomości oraz wywiązywania
się ich posiadaczy z podatków żniwnych i czynszów ([Praga], 14 XII 1711)   .  .  .  .  35



26 Materiały źródłowe dotyczące dziejów kamedulskiej jurydyki

  9.   Dalszy ciąg rewizji jurydyki praskiej dzierżawionej przez klasztor
kamedułów z Góry Królewskiej ukazującej stan placów i nieruchomości
oraz wywiązywania się ich posiadaczy z podatków żniwnych i czynszów
([Praga], 14 XII 1711)   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  39

10.   Rejestr czynszów pobranych od mieszkańców jurydyki praskiej
na rzecz klasztoru kamedułów z Góry Królewskiej (Praga, 1713)    .  .  .  .  .  .  .  44

11.   Rejestr czynszów płaconych klasztorowi kamedułów z Góry Królewskiej
przez mieszkańców jurydyki praskiej (Praga, 1714) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  47

12.   Akt intromisji Mikołaja i Marianny Sadków dokonany na polecenie
Pantaleona, przeora klasztoru kamedułów ([Praga], 28 III 1715)  .  .  .  .  .  .  .  .  51

13.   List przeoryszy bernardynek do Pantaleona, przeora klasztoru kamedułów,
z prośbą o zwolnienie z czynszów na rzecz klasztoru oraz wsparcie sióstr wraz
z dołączonym listem szlachcica Antoniego Kobylińskiego w sprawie sprzedaży
gruntu ze spornym statusem własnościowym (Praga, 2 IV 1715) .  .  .  .  .  .  .  .  52

14.   Pomiar gruntów i placów znajdujących się na praskiej jurydyce kamedułów 
(Praga, 29 XI 1715)    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  53

15.   Pomiar gruntów i placów na jurydyce praskiej dokonany na polecenie
klasztoru kamedułów z Góry Królewskiej ([Praga], 29 XI 1715)  .  .  .  .  .  .  .  .  58 

16.   Informacje o przebiegu zmian własnościowych nieruchomości położonej
na terenie jurydyki praskiej, o którą toczyła się sprawa sądowa między 
Dziewalskim a Kolbuszewskim (Praga, 28 IV 1716)   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  63 

17.   Skarga biskupa kamienieckiego Stefana Rupniewskiego do sądu
komisarskiego na mieszczan i szlachtę zamieszkujących na Pradze
([Praga], 20 XI 1717)    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  64

18.   Sumariusz wydatków z okresu zajmowania urzędu wójtowskiego
przez Romana Ciżmieńskiego ([Praga], 1717) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  65

19.   Rejestr podatku żniwnego od nieruchomości i gruntów z jurydyki praskiej 
podległej klasztorowi kamedułów z Góry Królewskiej ([Praga], 1717) .  .  .  .  .  66

20.   Rejestr pogłównego z jurydyki praskiej podległej klasztorowi kamedułów
z Góry Królewskiej ([Praga], 1717)   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  70 

21.   Rejestr pogłównego z jurydyki praskiej podległej klasztorowi kamedułów 
z Góry Królewskiej  ([Praga], 1717) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  74 

22.   Opis zasięgu i granic pól rolnych należących do bliżej nieokreślonej
osoby oraz notatka o zamiarze zbudowania tam dworu z ogrodem
(bez miejsca, bez daty) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  77 



Materiały źródłowe dotyczące dziejów kamedulskiej jurydyki 27

1
Potwierdzenie sprzedaży placu Rymarzowskiego na terenie Pragi przez 

Mariannę Gujską, mieszczkę praską, Kasprowi Pleszewskiemu, żupnemu
królewskiemu, za sumę 20 złotych, w obecności świadków: wójta praskiego Jana 
Jasieńskiego i podstarościego kamienieckiego Walentego Sobolewskiego

[Praga], 22 V 1666 

[s. 1] Ja, Marianna Gujska wtórego1 [!] małżeństwa sławetnego Macieja Szyma-
nowskiego, rymarza praskiego, na gruncie Jegomości księdza biskupa kamieniec-
kiego2 przedtym mieszkającego, a powtórnego małżeństwa zeszłego szlachetnego 
Pana Stanisława Grabowskiego pozostała małżonka, znam tym skryptem mojem, 
iż od Jegomości Pana Kaspra Pleszewskiego, żupnego Króla Jegomości3 wzię-
łam za plac, który mi po nieboszczyku małżonku mojem prawem na te grunty 
wszytkiemu miastu na tymże gruncie zostającym przyzwoitym należy, złotych 
dwadzieścia, za co na rekwizycją Jegomości powinnam uczynić zapis na ten grunt. 
Działo się we dworze Jegomości Pana Olszewskiego dnia dziewiętnastego listo-
pada roku 1664.

Sama pisać nie umiejąca użyła mię do napisania i podpisania tego skryptu, wy-
mawiając sobie plac za ogrodzeniem ku Wiśle sobie [przekreślone: należący] plac 
za ogrodzeniem ku Wiśle sobie należący4 i dobycie studnie, w której wiele rzeczy 
ruchomych narzucanych jest, tylko na ten plac, co jest ogrodzony od Jegomości Pana 
Pleszewskiego dając ten skrypt przy bytności sławetne[g]o [s. 2] Pana Jana Jasień-
skiego, wójta praskiego.

Walenty z Pięt[e]k Sobolewski, podstarości kamieniecki
Jan Jasieński, wójt praski.
Hanc inscriptionem coram offi cio consulari Pragensi producti per Mariannam 

Gujska factam g[e]n[er]oso d[omi]no Pleszewski hoc idem offi ciu[m] consulare Pra-
gense legit. Vidit et suscepit An[n]o D[omi]ni 1666 die 22 Maii.

Fabian Zuchowicz, burmistrz praski
Valentinus Lasczko [?], notarius Prage[nsis] 

1 W tym miejscu został umieszczony krzyżyk, sugerujący, że dokonane zostanie uzupełnienie tekstu. 
Takiego uzupełnienia jednak nie ma. 
2 Zygmunt Czyżewski, biskup kamieniecki w latach 1664–1666.
3 Chodzi tu być może o któregoś z zarządców jednego z mazowieckich składów soli mieszczących się 
w tym czasie w Warszawie na Solcu i w Pradze, zob. A. KECKOWA, Królewskie składy soli w Warszawie 
w XVI i pierwszej połowie XVII wieku, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, 25, 1977, 4, s. 524.
4 W tym miejscu pisarz najwyraźniej pomylił się i powtórzył fragment treści.
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Titulus
Inscriptia na plac Rymarzowski cu[m] assistentia Jegomości Pana Walentego So-

bolewskiego, podstarościego kamienieckiego, 19 Novembri 1664. 

aNota bene Potrzebny papier racione gruntu Panów Pleszewskich, tylko [?] szukać 
w księgach. Musi być obszernya5.

2
List siostry Klary Sadowskiej, przełożonej praskiego klasztoru bernardynek, 

do przeora klasztoru kamedułów na Górze Królewskiej z prośbą o wyjaśnienie 
kwestii nałożenia przez władze Pragi podatku z gruntów posiadanych tam przez 
klasztor, z których wcześniej był zwolniony

Praga, [po 1675]6

[s. 1] Przewielebny w Chrystusie Panu Miłościwy księże przeorze a świątobliwy 
Dobrod[zieju] nasz

Oddawszy niski mój ukłon Waszmości Miłościwemu Panu i Dobrodziejowi na-
szemu oświadczam się przed Bogiem z tą turbacją moją, gdyż jako z dawna ubogi 
domek Antoniego świętego, pod którego opieką i patrocinium my ubogie sługi Panu 
Bogu zostajemy, a że zawsze był w respekcie u Ichmościów świątobliwych anteceso-
rów Waszmości Miłościwego Pana i Dobrodzieja naszego, tak i teraz nie rozumiemy 
o świątobliwości Waszmości Miłościwego Pana, abyś miał sprzeciwić się temu, co ku 
chwale boskiej raz oddano i nam ubogim sługom darowano, wolnym czyniąc klasztor 
nasz z kościołem od mie[j]skich podatków z jednego kawałka ziemie7. Za czym jeśli 
to jest za wiadomością Waszmości Miłościwego Pana i Dobrodzieja naszego, że nam 
to odbierają, prosimy uniżenie i pokornie o ten dawny respekt i o utwierdzenie na 
piśmie pod pieczęcią świętego zgromadzenia Waszmościów Miłościwych Państwa, 
a my u majestatu boskiego to odsługować obligujemy się. A teraz zostaję najniższą 
sługą i bogomodlcą.

Klara Sadowska z F[ranci]s[zkanek] [?] przełożona konwentu praskiego

[s. 2] aPotrzebny list, bo tego nikt nie może pozwolić, chyba czynsz na rok a[l]bo 
na lat dwie. Każdy za swego przeorostwa, jeżeli się mu podoba. Wolnoa8.

5 a a – dopisek inną ręką, dwoma różnymi kolorami atramentu.
6 Dokument wydatowany na podstawie informacji o roku wznowienia na Pradze działalności klasztoru 
bernardynek. 
7 Na lewym marginesie na 1/3 wysokości strony dopisek inną ręką: „Przewiele[...]”.
8 a a – notatka zapisana inną ręką niż tekst na pierwszej stronie.
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3
Skarga na pana Głowackiego, szlachcica posiadającego grunty i zabudowania 

na terenie jurydyki praskiej, wystosowana przez jej dzierżawców – klasztor kame-
dułów z Bielan, sporządzona przez pisarza Walentego Stanisława Skrepowskiego

Praga, [po 1687]

[s. 1] Pretensje do Pana Głowackiego, które mają Wielebni Ichmościowie ojcowie 
kammadulli

1. Pan Głowacki trzyma grunta na dobrach szlacheckich, które są w naszej pose-
sjej, a my onę trzymamy obligatorio modo. Pan Głowacki tak powiada: żem ja one 
kupił; których nikt ani my sami, ani kto inszy przedawać nie może ani mógł, tylko 
sam dziedzic, gdyż by my przy wykupnie musieli za to odpowiadać, a dziedzicowi 
wszytkie grunta podług inwentarza oddać. Za czym Pan Głowacki nie może mówić, 
że kupił wiecznością.

2. Te grunta Pan Głowacki trzymając i z nich sobie fruktyfi kując i przez tak wiele 
lat z powinności od Pana Głowackiego z tych gruntów nie jesteśmy kontenci, osobliwie 
w robociźnie nam należącej. Siał włókę jedną Jegomości Pana Kobyleńskiego anno 
1687. Czynszu nam z niej nie zapłacił.

3. Pan Głowacki trzymając te grunta, które są w naszej posesjej, nie jest tego 
wdzięczen. Z mieszczanami naszymi nie po sąsiedzku się obchodzi, ale kędy może, 
to szkody robi zabijając onym dobytki. Mieszczaninowi naszemu, ni[e]jakiemu Ada-
mowi Pisarkowi, wieprza karmnego sam swoją ręką zabił, który żadnej nie uczynił 
szkody, na co są ludzie. Ten wieprz valoris zł 30, którego to zabitego rajtaria roze-
brała. Drugiego Panu Kozielskiemu. aeiusdem valoris. Trzeciego aż dobitoa9.

4. Pan Głowacki tego roku mieszczaninowi naszemu ni[e]jakiemu Jakubowi To-
porskiemu konia z gołej roli zabrał, którego przez kilka dni trzymał, gdy zaś zaraz na 
polu małżonka pomienionego Toporskiego przyszła do Pana Głowackiego, proszący 
[!] go o konia, aby onej go oddał, obiecując oborne [?], które wziął i robociznę od 
tego konia. Tam Pan Głowacki porwawszy kija onę potłuk[ł], jako mu się podobało, 
aż ją odjęto. Tego zaś zabranego konia nie dosyć, że tak długo trzymał, ale go inszym 
ludziom do roboty czyli najmował, czyli pożyczał.

[s. 2] 5. Pan Głowacki trzyma tak wiele placów pustych i z budynkami, z nich do 
miasta nic nie daje, jako też i do skarbu Rzeczypospolitej, a na tych placach ludzie by 
się insi budowali, a Pan Głowacki zabrania, mówiąc, że to moje, a miasto przez to do 
ruiny przychodzi, a z Pana Głowackiego żadnego nie ma pożytku.

6. Pan Głowacki mieszczkę naszę ni[e]jaką Jakubcową w niwecz spustoszył i z do-
mostwa onę wygnał i ono sam trzyma, do miasta ani do skarbu Rzeczypospolitej 

9 a a – dopisane innym kolorem atramentu.
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stamtąd nic nie dając, ani też nam naszej należytości za dosyć nie czyniąc, a przecię 
tego placu zażywa i z onego sobie fruktyfi kuje.

7. Pan Głowacki mieszczanina naszego niedawnego czasu (do którego tak dalece 
mniej należał) osądził non tam[en] ex sancta iusticia, quam ex sola iracundia. Który 
to mieszczanin musiał zapłacić grzywien kilkadziesiąt złotych Panu Głowackiemu 
i więzienie kontynuował plus minus przez niedziel dwie, i innych tak wiele opresji 
Pan Głowacki czyni. 

aIn offi cio advocatiali Pragensi sunt connota Valentinum Stanislaus Skrepowski 
notarius Pragensis iuratus m[anu] p[ropria]a10

4 
Notatka dotycząca potrzeby podniesienia czynszu pani Gadomskiej ze wzglę-

du na samowolne powiększenie przez jej męża używanych przez nich placów 
bez miejsca, [1690]

Konotacja ratione czynszu ze dworu Jejmości Pani Gadomskiej

Naprzód tak sonat w komisjej o tych placach, na których ten dwór stoi, która to 
odprawowała się na Pradze anno Domini 1667 Jegomości Pana Gadomskiego dwa 
place tam były, w nich łokci 244, czynszu tedy z nich przychodzi na każdy rok po 
złotych 7, po groszy 15 i do żniwa dwa dni (i solariu[m] nasze należące miałoby nie 
ginąć), przyczynił sobie placu więcej, miałoby być i czynszu więcej. Przychodzi tedy 
za lat 23 po złotych 7, po groszy 15 oraz i ze żniwnym zł 195 groszy 15. Naszego zaś 
solariu[m] należytego za te lata z tych placów zł 13 groszy 18, o które Waszmości 
Pana upraszamy, aby onego nie opuszczać. Teraz więcej placu przyczyniono i tego 
nie trzeba upuszczać.

Nota bene. Niech by Jejmość zapłaciła na każdy rok po złotych 10, uczyniłoby 
zł[otych] 230.

5 
Spis mieszkańców Pragi z określeniem ich powinności fi nansowych
[Praga], 9 VII 1692 

10 a a – zapiska inną ręką i innym atramentem.
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[s. 1] Rewizja domów, czynszów i dziesiątników na Pradze an[n]o D[omi]ni 1692 
die 9 Julii

 Census Role Żniwo Komo[ry]

1. Dziesiątnik Piotr Kowal 3 2 1

Jadam Ogrodnik 4 // 15

Piotr Piekarz 3 2 1

Sobestian Grabowski 6 2 2

Jakub Dłużniewski 3 2

Andrzej Romanowski 3 2

Józef Kowalkowski 3 2

Jan Pysczek 2 // 21 2

Stawicki cieśla 3 2

Adam Borkowski skrzypek 3 2

Maklakowski 3 2

Andrzej Pis 3 2

Marcin Sokołowski 4 2 1

Witemberk 3 2 1

Malarz 5 2

Janowa Zakrzewska 3 2

Stefan Sczurkiewicz garbarz 3 2

Marcin Tokarz 3 2

2. Dziesiątnik Andrzej Pawłowski 5 // 15 2

Piotr Ciepłota 5 // 11 2

Jadam Zychowicz cieśla 9 2 1

Surmacka 6 // 15 2 1

Matyasz Pipczek 4 // 15 2

Konopska 11 // 6 2 2

Wojciech Sobotka 4 // 20 2

Mikołaj Jącyk 6 2

Dwornicki na placu Malewskiego za kontraktem urzędu praskiego arendy na rok 30

Strasiewska 4 // 20 2

Bogucki

Zaręba

[s. 2] Kamiński 4 // 20 2
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3. Dziesiątnik Paweł Jaźwiński 6 // 10 2

Franciszek Rudnicki cerulik  6 // 20 2 2

Franciszkowa wdowa 6 // 20 2 1

Mikołaj Orgewski 6 // 20 2

Józef Kieliński 5 2

Sobestian Nowakowicz 5 // 5 2

Tomasz Wilcek 5 // 5 2

Bartłomiej Sadłowski 10 2

Andrzej Brożecki 1 // 15 2 1

Pilachowska 1 // 15 2 1

Walenty stolarz 3 2 2

Dymitr Jarszowicz 3 // 20 2

Jan Słoniewski 3 // 20 2

Zarębina wdowa

Stanisła[w] Lenkiewicz 3 // 6 2

Stanisławowa Dąbrowska

Wawrzyńcow[a] Żorawska 2 // 4 2

Jan Tokarz 2 // 7 2

4. Dziesiątnik Wojciech Strykowski 4 // 10 2

Wojciech Radzisiewski

Brzozowski

Wojciech Bolesta 4 // 20 2

Wojciech Grzymała 4 // 20 2 1

Pan Sobolewski 4 // 20 2

Kazimierz Kudelski 1

Tomasz Pomaski

Jakub Toporski

Michał Miecznik

Paweł Zborowski 4 // 20 2

Pan Łyskowski 4 // 20 2

5. Dziesiątnik Jan Wierzbicki 3 // 6 2

Jan Karputowski 4 // 15 2 1

[s. 3] Samuelowa Korpacewska 3 // 20

Pawłowa Karpińska 3 // 20 2 1
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Jan Lodo 2 // 21

Matiaszowa Wnukowa 2 1

Jan Kosiewski 3 2 1

Pomorynkowa wachmistrzowa 6 2

Wojciech Ładarz 6 2

Jan Bednarz 3 2

Jakub Gałąska 6 2

Jakub Glynka

Marcin Womitowski 6 // 5 2

6. Dziesiątnik Grygiel Łąmżyński 3 2

Matiasz Filipowicz 2 // 6 2

Benedykt Tokarz

Matiaszowa Męsczyńska 7 2 1

Jędrzej Dudkiewicz 3 2 1

Kasprowa Kowalka 3 2 1

Stefan Jeglecki 9 2

Jan Wronka krawiec

Jerzyna Ligocka

Kozielski 4 // 15 1

Adam Czerniecki 4 2

Paweł Królik 3 2

Adam Pisarek 1 // 20 2

Tomasz Napłochowicz rymarz 3 2 1

Franciszek Romanowski 3 2 1

Jan Wodzisławski 3 2

Tarnawska kuśnierka wdowa 3 2

Stefan Wysocki kuśnierz 3 2

Jan Semborski 3 2

Janowa Kupcowicowa 2 1

Andrzej Barcichowski 16 2 2

Franciszek Bronowski 3 2

[s. 4] Andrzej Grosz 6 2

Ferber chorąży 3 2
   
Regiestr komisji od roku 1692.
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6
Pismo przeora klasztoru kamedułów z Góry Królewskiej skierowane do 

mieszkańców jurydyki praskiej w sprawie należytego płacenia czynszów i kar 
za niedopełnienie obowiązków 

Góra Królewska, 14 VI 1698 

[s. 1] Uważywszy wielką niesforność mieszczanów naszych na jurysdykcjej 
naszej na Pradze zostających, a co większa wielkie nieposłuszeństwo, a nie tylko 
urzędowi obranemu i od nas konfirmowanemu, który żadnej swojej i należytej 
nie ma obserwancjej, ale osobliwie i nam jako panom, a to naprzód w niepłace-
niu na czas naznaczony czynszu, który nam dotychczas niektórzy zatrzymali. 
Dlaczego surowo rozkazuję i napominam osobliwie sławetnego pana wójta, aby 
z każdego takiego surową czynił egzekucją, to zaś postanawiam na zawsze swoim 
i sukcesorów swoich imieniem, aby czynsze były wybierane na dwie niedzieli 
przed świętem Marcina świętego, a na dzień tego świętego przez pana wójta i pi-
sarza oddane (defalki uboższym najmniej dwie niedzieli po czasie) więcej nie, 
pod winą grzywien trzech i siedzeniem [w] wieżę. Urzędowi, który by z nich nie 
był posłuszny, do gminu za obesłaniem nie stanął, ten za nieposłuszeństwo urzę-
dowi ma zapłacić grzywnę jednę nieodpuszczenie, i więzienie. Domostwo który 
by mieszczanin miał przedawać nieopowiedziawszy urzędowi, komu przedaje, 
ten powinien będzie zapłacić grzywien dwoje czterynaście i konfiskacją dóbr na 
konwent nasz. Składki, którebykolwiek były uchwalone przez urząd wójtowski 
na potrzebę miasta na pier[w]szą rekwizycją egzaktorom mają być oddawane pod 
winą siedzeniem więzenia trzy dni i zapłacie, co przynależy. Miesięczna kontry-
bucja według zdania urzędowego aby była uchwalona i do podskarbiego obranego 
oddawana, z której rachunek powinien będzie uczynić. Długi zaciągnione (jeżeli 
jakie są, jak najprędzej uspokoić) urząd nasz począwszy od starszego wójtowski 
aż do najmłodszego (a osobliwie przy sądzie) w obserwancjej mieć pod winą 
w Saksonie opisaną. Jegomości Pana namiestnika na miejscu naszem będącego 
w żadnych sprawach, które do Jegomości nie należą, nie turbować [nadpisane: ani 
ludzi niepotrzebnych do Jegomości nie informować], albowiem jest urząd od tego. 
Rozkazuję tylko w takich sprawach, które by do nas samych należeć miały albo też 
z apelacjej od sądów wójtowskich Jegomość Pan nasz namiestnik jako na miejscu 
naszym będący osądzić będzie powinien. Taką tedy wolą moję i z sukcesorami 
memi i całem konwentem mieć chcę i na to się przy przyciśnięciu pieczęci naszej 
konwenckiej ręką własną podpisuję.

Działo się w klasztorze naszym na Górze Królewski[ej] dnia 14 Julii 1698 
An[n]o.
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[na lewym marginesie u góry strony dopisek innym atramentem i inną ręką: aby do 
jursydykcji cudzej nie udawali się pod winą [?] prz[ez] komisarzów moich naznaczoną 
i do akt wpisaną].

[s. 2]
Uniwersał do Prażanów11

7
Polecenie przeora klasztoru kamedułów Amandusa dokonania intromisji

nowych posiadaczy do pustych placów
Góra Królewska, 13 IV 1706

Wiadomo czynię tym konsensem moim i ręką własną podpisanym, aby przez sławet-
nych ławników ode mnie deputowanych, to jest Pana Franciszka Bronowskiego, Francisz-
ka Rudnickiego z przydaniem pisarza miejskiego była podana intromisja Panom Błażejowi 
i Barbarze Bułtyzorom, małżonkom, władzą moją rozkazuję tymże deputowanym, której 
intromisji nikt przeszkodzić nie może, a to w place puste pozostałe niegdy po nieboszczy-
kach Janie Pysczku i Mateuszu Cayce, ponieważ ad gravium naszego przez lat cztyry nie 
dochodziły czynsze ani podatki miejskie, których to deputowanych surowo napominam, 
aby przez żadnej odwłoki rozkaz mój wypełnili, niczegoj się nie obawiając, gdyż to wola 
moja i całej kapituły klasztornej. Także w dobra niegdy niebosz[cz]ki Pani Surmacowej 
podać intromisją rozkazuję przez odwłoki Gajewskim małżonkom i gdziebykolwiek do 
budowy domów osiadłości chciał kto placu pustego, na to pozwalam, aby pożytek tak 
klasztorowi w czynszach, jako i miastu w podatkach nie ginął. Działo się w klasztorze 
naszym przy Warszawie na Górze Królewskiej d[nia trz]ynastego kwietnia roku 1706.

aP[ate]r D[ominus] Amandus Prior Eremi Mon[tis] Regii E[remitarum] C[amal-
dulensium] M[ontis] C[oronae]a12

[pieczęć nieczytelna]

8 
Rewizja jurydyki praskiej dzierżawionej przez klasztor kamedułów z Góry 

Królewskiej ukazująca stan placów i nieruchomości oraz wywiązywania się ich 
posiadaczy z podatków żniwnych i czynszów

[Praga], 14 XII 1711

11 Inną ręką niż reszta tekstu.
12 a a – podpis inną ręką niż treść dokumentu.
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[s. 1] 1711 In nomine Domini zaczęta jest rewizja placów pustych die decima
quarta Decembris anno 1711 wielebnych ojców kameldułów przy Warszawie na
Górze Królewskiej mieszkających na Pradze gruntu Ich Mościów Panów Kazanow-
skich nazwanego.

Naprzód Panowie Klonowscy małżonkowie [!] trzymają plac pusty Barowizna 
nazwany, od lat sześciu ani czynszu, ani żniwowego nie płacą.

Item ciż trzymają plac pusty od lat trzech Kupcowizna nazwany, także nie płacili 
ani czynszu, ani żniwowego przez te lata. 

Nota bene. Item ciż trzymają plac pusty Szemborsczyzna nazwany, nie płacili 
z niego także nic, ani czynszu, ani żniwowego [dopisane inną ręką: a na nim sieją].

Nota bene. Item ciż trzymają dwie role po niegdy zeszłym Panu Urgiewskim, ale 
protunc kto inszy tych ról zażywa, to jest Kościński, z których nie wiem, jeżeli zapłacił 
czynsz i żniwowe tenże dzierżawca. 

[przekreślone: Dom Mikołaja Jąnczyka, ten trzyma i d [!]]
Item podle Pan[a] Lenczkiewicza są trzy place pusto wakujące:
Pier[w]szy plac nazywa się Dudziakowe, który vacat.
Drugi plac nazywa się Adama Wojtowicza, także vacat.
Trzeci plac na Tokarzowym nazwany, także pusty [przekreślone: nazwany] vacat.
W tyle Młotka plac pusty vacat et nescit[ur] in cuius erat poss[ess]ione de cognomine.
Item plac Motylowsczyzna nazwany pusty vacat. 
Item Jegomości Pana Ciesielskiego plac pusty in toto vacat.
Item place dwa puste Sczurkowiczowe nazwane in toto vacant puste.
Nota bene. Item plac pusty Jaroczsczyzna nazwany, którym zawiaduje pisarz i sieje 

go ab anno 1709 usq[ue] adhunc annu[m] 1711 et nihil probavit, jeżeli komu czynsz 
albo żniwowe dawał przez te lata.

Nota bene. Item plac Romana Czyszmińskiego pusty, pisarz go w tym roku siał, 
solutionem z niego non comprobavit i żniwowego [nadpisane inną ręką: i czynszu] 
i z da[l]szych lat.

Nota bene. Item plac pusty Romana, a teraz Wasiąw nazwany, lat dwie już go 
w posesji swojej mając zażywają, z którego czynszu i żniwowego już przez lat kilka 
nie płacą, a sami mieszkają na Golędzinowie.

Item dom a teraz pusty plac Solisławskich, z którego zapłacił tenże Sulisławski ab 
anno 1710 ad annum 1711 czynsz i żniwowe do rąk Dubińskiego, tylko nescit[ur]. Po 
jak wielu videndu[m] est in commissione antiqua i za dawne lata nihil comprobavit 
kwitów solutionis czynszu i żniwowego [dopisane: z tego domostwa].

[s. 2] Plac Urgewsczyzna nazwany, nikt go nie zażywa, in toto pusty vacat.
Plac Dziwalskich, nikt go nie zażywa et pusty vacat in toto.
Plac Piotra Sobotki vacat pusty in toto.
Plac pusty w rynku, podle domostwa Jagrowej, a w posesji tejże pomienianej zo-

staje, z którego żadnej notycjej nie masz, jeżeli komu z niego co kiedy płaciła.
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Plac pusty z rólką, nazwany Kanigowsczyzna, vacat in toto pusty.
Plac Pełczyńskiego nazwany vacat pusty in toto.
Plac Konopczyzna nazwany vacat pusty in toto.
Plac Sobotki Wojciecha pusty vacat in toto.
Plac pusty z rólką Jana Lachowskiego Lachowsczyzna nazwany, vacat pusty in toto.
Plac Bodzenowskiego alias Piszka nazwany vacat pusty in toto.
Plac z budynkiem pustym i z rolą Wojciecha Lachowskiego pusty vacat, nescit[ur] 

od którego czasu, a z niego należy czynszu na rok po złotych 4 i gr 15, gdzie probatio 
nulla est solutionis.

Plac Skrzeszowsczyzna nazwany vacat in toto pusty.
Plac z rólką Straszewsczyzna nazwany vacat pusty in toto.
Plac Sołtanowe nazawany vacat pusty in toto.
Plac Mazurkowizna nazwany vacat pusty in toto.
Plac Ostrowsczyzna nazwany vacat pusty in toto.
Plac Smolechowsczyzna nazwany vacat pusty in toto.
Nota bene. Plac Puczkowsczyzna nazwany, który tenże Puczkowski pro anno 1711 

siał, ale solutionis czynszu z niego non comprobavit. 
Nota bene. Plac Przyhołkowizna nazwany, na którym placu tenże Puczkowski pro 

anno 1711 siał, tenet[ur] igitur solutionis per mediu[m] jako z pustego złotych n[umer]o
2 ut antiqua commisio aprobat.

Nota bene. Plac Rowicizna nazwany, na nim siał tego roku Krzysztof Grocik, który 
nihil ex illo solvit per mediu[m] tenet[ur] złotych n[umer]o 2. 

Nota bene. Plac Zabroczyszna nazwany, który siał pro anno 1711 tenże Krzysztof 
Grocik tenet[ur] także solutionis per mediu[m] złotych 2.

Plac Puczkowsczyzna nazwany, który pro anno 1711 tenże Puczkowski siał, z któ-
rego solutionis nihil comprobavit.

[s. 3] Nota bene. Plac Błendowsczyzna nazwany in anno 1712 siał Bartłomiej Pi-
sarek ex illo solutionis nullu[m] documentu[m] probavit.

Nota bene. Item plac Matyjasza Benki nazwany, na którym pro anno 1712 tenże 
Bartłomiej Pisarek siał, item solutionis ex illo nihil proba[v]it.

Plac pusty Królikowizna nazwany vacat in toto pusty.
Plac Pisarzkowizna nazwany in toto vacat pusty.
Plac Sadowicza rymarza in toto vacat pusty.
Plac Osowsczyzna nazwany in toto vacat pusty.
Plac Romanowskiego nazwany in toto vacat pusty.
Plac Grogulewsczyzna nazwany in toto vacat pusty.
Nota bene. Plac Radziszewsczyzna nazwany trzyma Matyjasz Górka i sieje 

każdego roku na nim et nescit[ur] od wielu lat, quia nullum solutionis pro duxit 
documentum.

Plac pusty Krowiakowizna nazwany vacat in toto pusty.
Plac Głombowicza piekarza nazwany in toto pusty vacat.
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Nota bene. Plac Pana Łaniewskiego pusty, którego połowę zajął Pan [skreślone: 
wojski] Płochocki wojski warszawski i trzyma go protunc w posesji swojej, z którego 
nullu[m] documentu[m] solutionis probavit.

Nota bene. Plac Łomżyńskiego kowala nazwany, którego także połowę zajął tenże 
Pan wojski warszawski et solutionis nullu[m] probavit documentu[m].

Nota bene. Plac Wolskiego rzeźnika, na którym puste domostwo tenże rozebrał in anno 
1711 i zapłacił czynsz z tegoż domostwa pro anno 1710 et anno 1711 Sobotce pisarzowi po 
złotych 4, a żniwowego kwitów nihil comprobavit i z dawniejszych lat także nihil aperuit.

Plac pusty Paszkowsczyzna nazwany in toto pusty vacat.
Plac Jackowsczyzna nazwany alias Matiasza Szewca vacat in toto pusty.
Plac pusty Ichmościów Panów Grabianków vacat in toto pusty.
Item rola pusta Romanowsczyzna nazwana, która należy do placu tychże panów 

Grabianków, z przydaniem kilku zagonów w[z]dłuż do tejże roli in toto pusta vacat.
Nota bene. Item place dwa Głowaczyzna nazwane ab antiquo [nadpisane: puste] 

vacant et nescit[ur] in cuius possessione zostają.
Nota bene. Plac Ptaszewsczyzna nazwany z rólką in toto pusty vacat et nescit[ur] 

a quo [nadpisane: tempore].
Nota bene. Plac Wnukowizna nazwany z rólką in toto pusty vacat.
Nota bene. Plac Kosiewsczyzna pusty z rólką nazwany in toto vacat, na których to 

trzech pomienianych rolach targ co tydzień w polu bywa.
[s. 4] Plac Charchowsczyzna nazwany in toto pusty vacat.
Item podle tego placu dwa place puste Gałowsczyzna nazwane in toto puste vacant.
Plac pusty Laszczyzna nazwany vacat in toto pusty.
Plac Fiałkowsczyzna nazwany vacat in toto pusty.
Plac Stanisława Rakowieckiego vacat in toto pusty.
Plac Rzeckowizna nazwany vacat in toto pusty.
Plac Jana Kościelnego nazwany vacat in toto pusty.
Plac pusty Karpicizna nazwany in toto vacat pusty.
Plac Wierzbesczyzna nazwany vacat in toto pusty.
Plac Karkuczowizna nazwany vacat in toto pusty.
Plac Taleckiego nazwany vacat in toto pusty.
Plac podle jaśnie wielmożnego kasztelana warszawskiego13 dworu pusty, a w tyle 

dworu Jegomości Pana wojewody syradzkiego14, jak Pisarek mieszka, in toto pusty 
vacat et nescit[ur] pro certo in cuius olim possessione erat.

A[d] M[aiorem] D[ei] G[loriam] B[eatissimae]q[ue] V[irginis] M[ariae] I[mma-
culatae] C[onceptionis] H[onorem] Amen.

13 Zapewne chodzi o Stanisława Czosnowskiego.
14 W latach 1710–1719 wojewodą sieradzkim był Jan Aleksander Koniecpolski (1635–1719), wcześniej 
wojewoda bracławski.
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9 
Dalszy ciąg rewizji jurydyki praskiej dzierżawionej przez klasztor kamedułów 

z Góry Królewskiej ukazującej stan placów i nieruchomości oraz wywiązywania 
się ich posiadaczy z podatków żniwnych i czynszów

 [Praga], 14 XII 1711

[s. 1] 1711 In nomine Domini rewizja była osiadłych placów die decima quarta 
wielmożnych ojców kamelidułów die 14 Decembris anno 1711 przy Warszawie na 
Górze Królewskiej mieszkających na Pradze gruntu Ich Mościów Panów Kazanow-
skich nazwanego.

Dwór Panów Klonowskich małżonków, nazwany Barcikowsczyzna, już od lat sze-
ściu nie płaci czynszu ani żniwowego. 

Dom Mikołaja Jąnczyka, ten trzyma i drugi dom podle siebie po Zadulewiczu 
piekarzu, z których domostw zapłacił czynsz pro anno 1711 i kwit widziałem i żni-
wowe także oddał panu pisarzowi zło[tych] 1, dawnych kwitów nic nie ma zapłacenia 
czynszu i żniwowego. 

Dom Wojciecha Lenczkiewicza, ten trzyma troje domostwa: jeden, co sam miesz-
ka, drugie Nowaczyzna nazwane, trzecie Nastopczynym, tenże asseruit, że zapłacił 
czynsz z tych trzech domów pro anno 1711 zło[tych] 15 et in anno 1710 także zapłacił 
czynsz zło[tych] 8 panu pisarzowi i żniwowe asseruit, że pro anno 1711 oddał Du-
bińskiemu zło[tych] 1 gr[oszy] 15, dalszych lat nie produkował kwitów ani żniwnego, 
ani czynszowych.

Dom Adama Młotka, ten zapłacił czynsz pro anno 1710 pisarzowi zło[tych] 1 gr[o-
szy] 15 et pro anno 1711 także zapłacił czynszu zło[tych] 3, za dalsze lata nic nie 
produkował kwitów czynszowego ani żniwowego żadnych. 

[inną ręką: Nota bene]. Dom Pana Mościckiego Sanaczyszna nazwany, ten zapłacił 
czynsz pro anno 1710 Panu pisarzowi zło[tych] 2 gr[oszy] 6 i żniwne temuż zło[tych] 
1 pro eodem anno. Pro anno 1711 tenże zapłacił czynszu zło[tych] 5 i żniwne także 
oddał pro eodem anno Dubińskiemu zło[tych] 1, pro praesenti [nadpisane: anno non 
produxit żadnych kwitów].

Item tenże Pan Mościcki trzyma dom Konopki nazwany, w którym mieszkają ko-
mornicy i z tego zapłacił czynsz pro anno 1711 i kwit produkował, a żniwnego nihil 
produxit, jako i dalszych lat tak żniwnego, jako czynszowych nihil produxit.

Item tenże Pan Mościcki ma budę w Rynku od lat pięciu w posesji swojej z której 
budy tantu[m] pro anno 1711 zapłacił czynsz Panu Dubińskiemu zło[tych] 3, a żniwo-
wego nic nie dał i czynszu dalszych lat non comprobavit kwitami.

Dom Matyjasza Wroszka, ten żadnego kwitu tak na czynsz, jako i żniwowe non 
comprobavit unquam, neq[ue] ipse aparuit.
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[s. 2] Dom Romana Czysmińskiego, ten zapłacił czynsz pro anno 1710 złotych 
3 panu pisarzowi, item pro anno 1711 temuż czynsz także złotych 3, żniwowego nie 
płacił nic unquam i dalszych lat żadnych nie ma komprobacji kwitów dania czynszu, 
jako i żniwowego.

Dom Jana Pariszka, ten nie płacił czynszu ab anno 1709 usq[ue] ad annum mo-
dernum ani żniwowego nigdy.

Item tenże Jan Pariżek trzyma trzyma [!] domek Nowakowsczyzna nazwany 
z rólką, od którego żadnych kwitów tak czy[n]szu, jako i żniwowego nie produkował 
i z tej rólki.

Dom olim Słoniewskiego, a protunc Pana Zielenieckiego, ten zapłacił czynsz ab 
anno 1710 ad anno 1711 po złotych 3 [nadpisane: dico trzy] i gr[oszy] 9, także i żni-
wowe po złotemu n[umer]o 1, dawnych nihil produkował [nadpisane: kwitów].

Dom Pana Adama Romana, ten produxit kwit libertationis ob inopiiam pauper[i]-
tatis od Jegomości księdza Placida rzą[d]cy przeszłego ab anno 1710 usq[ue] ad hoc 
tempus, nic nikomu nie płacił żniwowego i czynszu.

Dom Piotra Skrzyszewskiego nazwany, protunc Franciszka Sokołowskiego, ten 
żadnych kwitów nie pokazał, czynszu solutionis i żniwowe[go].

Dom Stanisława Ciołka, ten zapłacił czynszu złotych 3 gr[oszy] 18 do rąk pisarza 
pro anno 1711 [skreślone: czynszu] żniwowego non produxit kwitu, jako i pro anno 
1710 non produxit kwitu czynszowego i żniwowego.

Dom Jakuba Botwińskiego, ten zapłacił pro anno 1712 czynszu złotych 3 do rąk 
Dubińskiego et pro anno 1711 zapłacił także złotych trzy do rąk Brunowskiego, żni-
wowego żadnych nie pokazał kwitów nigdy.

Dom Grabowsczyzna nazwany protunc Mikołaj Sulisławski trzyma w posesji te 
domostwo swoje, ten żadnych nie produkował kwitów tak czynszowych, jako i żni-
wowego przez te lata.

Dom Mattheusza Sobotki pisarza. Ten niwczym [!] nie dał rezolucji, jeżeli komu 
kiedy co płacił tak żniwowego, jako i czynszu.

Dom Adama Borkowskiego skrzypka olim, a teraz w posesji Jegomości [nadpisane: 
Łoskiego], pana chorążego warszawskiego15, ten Jegomość miał czynsz rozkazać do 
rąk oddać samego Waszmości Pana, a o żniwowym nec nominet[ur], kiedy co płacono.

Dom Błażeja Ulfana. Ten zapłacił pro anno 1711 czynsz samemu Waszmości Panu 
na insze lata, pokazywał kartę ręką pisarza własną pisaną, że wzięto beczek piwnych 
dwanaście na potrzebę klasztorną, a za to nic nie zapłacono, żniwowe tenże oddał 
jednego roku, to jest in anno 1710 pisarzowi zło[tych] 1 pro anno 1711 oddał Dubiń-
skiemu zło[tych] 1.

[s. 3] Dom Grzegorza Szymankowicza, a teraz w posesji nescit[ur] quomodo pi-
sarza Sobotki zostaje. Tam mieszka Gago rzeźnik, ten żadnych, ani żniwowego, ani 
czynszowych kwitów solutionis non probavit przez te lata.

15 Piotr Franciszek Alojzy Łoski, chorąży warszawski w latach 1709–1717.
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Dom Pani Słoniewskiej starej z rólką. Ta produxit kwitów dwa pro anno 1710 
et 1711, że zapłaciła czynsz za te lata pomieniane tak z domowstwa, jako i rólki po 
złotych 7, dico siedmiu i gr[oszy] 15, i żniwowe po złotemu Panu Sobotce pisarzowi.

Dom Piotrowskiego ślusarza. Ten zapłacił pro anno 1711 z domowstwa czynszu 
złotych 4 Dubińskiemu, a z rólką powinien płacić złotych 7dmi, a roli tenże nie zaży-
wa, ale Pan Zieleniecki z Koszyńskim zażywają przez lat dwie, tedy oni tenent[ur] ad 
solutionem z niej. Tenże solutionis żniwowego, żadnych kwitów unquam nie pokazał. 

Dom Kostyńskiego. Ten produxit kwit, że zapłacił czynsz pro anno 1710 Panu 
pisarzowi złotych n[umer]o 5 i żniwowego temuż pro eodem anno złotych. Item pro 
anno 1711 temuż Panu pisarzowi zapłacił czynszu złotych 1, a Dubińskiemu pro 
eodem anno dał złoty żniwowego jeden. 

Dom Rudnickiego olim nazwany, a teraz in poss[ess]ione Józef Chojnacki trzyma. 
Ten żadnych kwitów tak czynszu płacenia, jako i żniwowego nie pokazał unquam 
solutionis et nescit[ur] a quo tempore. 

Dom alias buda Jacentego w rynku. Ten asseruit, że każdego roku płacił czynsz 
Panu pisarzowi, ale na to kwitów żadnych nie produkował et nescit[ur] po czemu 
z niego płacił, unde in commissione probandu[m] est et videndum, także i żniwowego 
nigdy nie płacili.

Dom alias buda w rynku. Tam mieszka Antoni Sikorski, szewc, który asseruit, że 
pro hoc anno 1711 zapłacił czynsz i żniwowe do rąk samemu Waszmości Panu, ale na 
to żadnych kwitów nie produkował i za insze lata tak czynszowych, jak o i żniwowych 
żadnych kwitów non produxit.

Dom tegoż Sikorskiego z rolą, a teraz in possessione zostaje Matyjasza Wolskiego, 
rzeźnika. Tenże tedy Sikorski asseruit, że i z tego domowstwa zapłacił czynsz i żni-
wowe pro anno 1711 do rąk samego Waszmości Pana, ale na to kwitu nie produkował 
żadnego i z dalszych lat nihil produxit kwitów.

Nota bene. Domek w rynku po nieboszczyku Góreckim. Ten domek w posesji 
swojej protunc trzyma Sobotka pisarz, nescit[ur] quo iure. Z tego tedy domowstwa 
żadnego kwitu tak płacenia czynszu, jako i żniwowego nie pokazaną. 

Budka w rynku Duńczykowej, baby kościelnej. Ta nigdy nic nie daje.
Buda w rynku Jakubowej Lubiszowej alias Jaglińskiej, ta nigdy nie płaciła ani 

płaci żadnego czynszu, ani żniwowego z tej budy, lubo w niej mieszka. 
Buda w rynku Sojczyna nazwana. Ten tedy żadnych nie produkował kwi[tów], tak 

w oddaniu czynszów, jako i żniwowego unq[ua]m.
Dom w rynku Różyckiego wójta. Ten tam komorników chowa, a żadnych z tego 

domowstwa solutionis tak czynszu, jako i żniwowego non produxerunt unquam.
[s. 4] Dom Szymona Zioły bednarza, ten żadnego nie pokazał kwitu na każdy rok 

tak żniwowego, jako i czynszu nigdy aby płacił.
Dom Kamińskiego w rynku niedawno postawiony, ten także żadnego nie pokazał 

kwitu, na czynsz i żniwowe dans rationem quod gaudet gratia functionis subdele-
getialis.
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Domek alias buda w rynku Jarosczyzna nazwana, tę ma w pos[e]sji swojej Sobotka 
pisarz nescit[ur], quo iure mieszka tam, ale nie wiem kto, stąd także czynszu i żniwo-
wego nunquam aliquid est probatum, aby komu co płacono kiedy.

Domek alias także buda w rynku, także Jarosczyzna nazwana, tam mieszka orga-
nista berna[r]dyński, za kontraktem Pana Marcina Kozłowskiego, ten także żadnych 
nie pokazał kwitów nigdy, tak na oddanie czynszu, jako i żniwowego.

Dom w rynku Jana Rosy. Ten zapłacił za przeszłoroczny rok, to jest pro anno 1710 
czynsz pisarzowi złotych n[umer]o 5 także żniwowego złoty 1 temuż, a pro anno 
1711 tenże zapłacił czynsz złotych 5 i żniwowego także złoty 1 do rąk Dubińskiego, 
dalszych i dawniejszych kwitów nic nie produkował.

Dom Jagrowej w rynku, tam mieszka Adam Strzałkowski, z którego domostwa 
tenże asseruit, że taż sama Pani Jagrowa miałaby zapłacić czynsz po złotych pięciu, 
dico 5 i żniwowego po złotemu ab anno 1710 ad 1711 na każdy rok Dubińskiemu 
i dawnych kwitów nihil comprobavit.

Dom Rendziaków w rynku, tam mieszka Jan Czarnokowicz, z którego domo-
stwa tenże Rendziak miał zapłacić czynsz i żniwowe ab anno 1710 ad annu[m] 
1711 panu pisarzowi tylko nescit[ur] po wielu dawniejszych kwitów także nihil 
productum est.

Dom Jana Okrzei, ten pokazał kwit, że zapłacił czynsz i żniwowe z domostwa 
i roli Rembowiczowa nazwanej, pro anno 1710 panu pisarzowi złotych 5, dico pięć, 
tenże pro anno 1711 także zapłacił czynsz i żniwowe z domu i roli także złotych 5 
Dubińskiemu. Dawnych lat kwitów nihil produxit. 

Dom Rembowicza kowala pusty stoi, z tego ani żniwowego, ani czynszu nie pła-
coną et nescit[ur] od którego czasu.

Dom Wilka nazwany, a teraz w pos[e]sji pisarza Sobotki tam nihil est probatu[m], 
żeby komu czynsz albo żniwowe było kiedy płacone.

Dom Matyjasza Radłowskiego kuśnierza, ten asseruit, że zapłacił czynsz i żni-
wowe pro anno 1710 et pro anno 1711 z domostwa i roli po złotych 5 i gr[oszy] 15 
pisarzowi z Dubińskim, dawnych kwitów nihil comprobavit.

[s. 5] Dom Józefa Jąnczyka, ten asseruit, że dał czynsz i żniwowe złotych 6 czyn-
szu, złoty 1 żniwowego Sobotce pisarzowi z Dubińskim oddał pro anno 1711 tantum, 
a za przeszłe lata tenże asseruit, że o[j]ciec jego płacił, ale kwitami tego non com-
probavit.

Dom Pana Chrzonowskiego, ten asseruit od dzierżawy tego domostwa każdego 
roku płacił czynsz panu pisarzowi i Dubińskiemu, sed nescit[ur] po czemu, i kwitami 
tego non comprobavit, żniwowego nigdy nie płacił.

Dom Pana Kamińskiego z rólką subdelegata, tam mieszka Kazimierz Rosołowicz, 
ten nihil comprobavit zapłacenia czynszu i żniwowego unquam. 

Dom Ignacego Puczkowskiego, ten zapłacił czynsz pro anno 1710 złotych 2 i gr[o-
szy] 15 panu pisarzowi, pro anno 1711 tenże zapłacił czynsz złotych 4 gr[oszy] 20 
i żniwowego złoty 1, dico jeden Dubińskiemu, dawnych kwitów nihil produxit.



Materiały źródłowe dotyczące dziejów kamedulskiej jurydyki 43

Dom Matyjasza Łukaszkowicza tracza, ten produkował kwity, że zapłacił czynsz 
pro anno 1710 et pro anno 1711 pisarzowi i żniwowe za pier[w]szy rok temuż, a za 
drugi rok oddał żniwowe Dubińskiemu złoty 1, dico jeden, dawnych kwitów nie pro-
dukował.

Dom Pawła Jasińskiego, ten produkował kwit, że zapłacił czynsz pro an[n]o
1711 złotych 4 i gr[oszy] 20 Dubińskiemu i żniwowe złoty jeden temuż, pro anno 1710 
nic nie dał tak czynszu, jako i żniwowego, i dawnych kwitów nic nie pokazał.

Dom Jabłońskiej, ta produxit kwit pro anno 1710, że zapłaciła czynsz złotych 3, 
dico trzy i żniwowego złoty jeden panu pisarzowi, temuż et pro an[n]o 1711 zapłaciła 
czynsz złotych n[umer]o 4 i gr[oszy] 20, a żniwowe Dubińskiemu złoty jeden pro 
eodem anno dawnych lat nihil kwitów produxit. 

Dom Krzysztofa Wolińskiego, ten produxit kwit, że zapłacił czynsz pro anno 
1711 złotych n[umer]o 4 i gr[oszy] 15 Dubińskiemu i żniwowe złoty n[umer]o 1 temuż 
przeszłorocznego roku, to jest pro anno 1710 tak czynszowego, jako i żniwowego nihil 
produxit, jako i z dawnych lat nihil produxit.

Dom Matyjasza Górki, ten produxit kwity czynszowe pro anno 1710 et anno 1711, 
że zapłacił czynsz po złotych 4 ad gravium, a żniwowego nihil comprobavit, jako 
i dawnych lat nihil produxit kwitów.

Dom Dubińskiego, ten produxit kwit pro anno 1711, że zapłacił czynsz złotych 4 
pisarzowi, a żniwowego nie zapłacił et pro anno 1711 nic nikomu nie dał i dalszych 
lat żadnych non produxit kwitów.

Dom Wronki nazwany alias teraz Kolbuszewskiego, ten nihil probavit unquam tak 
płacenia czynszu, jako żniwowego et nescit[ur] a quo tempore.

Dom Różyckiego wójta, ten także nihil produxit kwitów tak płacenia czynszu, 
jako i żniwowego unquam.

Dom Stefana Jadlińskiego, a protunc Pana Sinickiego nowo teraz postanowiony 
i ten nihil probavit kwitów unquam tak płacenia czy[n]szu, jako i żniwowego. 

Item dom Kalińskiego.
[s. 6] Dom Kaliskiego [!], ten zapłacił czynsz pro anno 1711 złotych n[umer]o 3 

Dubińskiemu i żniwowego złoty n[umer]o 1 temuż za insze lata, żadnych non com-
probit kwitów solutionis tak żniwowego, jako i czynszu. 

Dom Nowakowizna nazwany, protunc pusty zostaje, ob pestilenciam, unde non est 
probatum, od którego czasu czynszu i żniwowego z niego nie płacono.

Dom Żyłów nazwany, a protunc niejaki Franciszek w nim posesorem zostaje, ten 
żadnych nie pokazał solutionis unquam kwitów, tak czynszu, jako i żniwowego, z rolą.

Dom Skalskiego, a teraz niejaki Wojtowicz trzyma w posesji, z tego domostwa na 
rok należy czynszu po złotych n[umer]o 3 pro anno tedy 1711, dał tenże czynszu Du-
bińskiemu złoty jeden i gr[oszy] 15, a żniwowego nic i dalszych lat nihil comprobavit 
kwitami solutionis.

Dom Korpaczewskiego nazwany, ta zapłaciła [!] pro anno 1710 czynsz złotych 
3 pisarzowi temuż i żniwowego zło[tych] 1 pro anno 1711, taż zapłaciła czynsz ad 
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gravium samemu Waszmości Panu, a żniwowego asseruit taż, że dała Dubińskiemu 
pro anno 1711 złoty 1 gr[oszy] 15, za insze lata nihil produxit kwitów.

Dom. Dom Brodowsczyzna nazwany, protunc possidet Pukałowicz, ten zapłacił 
czynszu złotych 3 i gr[oszy] 10 pro anno 1711 Dubińskiemu i żniwowego złoty 1, dico 
jeden, a dalszych lat nihil comprobavit kwitów.

Nota bene. Dwory konotację mają w komisji dawnej Waszmości Dobrodzieja.
[s. 7] Protestor contra g[enerosum] d[ominum] Łomański

10 
Rejestr czynszów pobranych od mieszkańców jurydyki praskiej na rzecz 

klasztoru kamedułów z Góry Królewskiej
Praga, 1713

[s. 1] Regiestr wybranych czynszów należących ad gravium wielebnych ojców 
kamaldułów Góry Królewskiej przy Warszawie, a to na rok tysiączny siedemsetny 
trzynasty z Pragi jurysdykcji kazanowskiej.

[dopisek na marginesie inną ręką: 1713]
1617

Złote16 Grosze Żniwo

Wolski z domu i rólki 5 15 2

Gago z rólką 5 15 2

Okrzeja z rólką 5 12 2

Bogdański 4

Jmć Pan Łazewski adał zł 6 gr 15a17 1 debet

Józef Jącyk 6 2

Jmć Pan Krzcanowski 1 20

Dom Lachowskiego pusty 6 15

Puckowski 4 20 2

Łukaszkiewicz 4 20 2

Jasieński 4 20 2

Jabłońska 4 20 2

Pisarek 3 2

16 Część informacji wpisanych w tej tabeli została wprowadzona innym atramentem (choć zdaje się, że tą 
samą ręką), prawdopodobnie w innym czasie niż większość dokumentu.
17 a a – dopisane inną ręką i innym atramentem.
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Gulitowicz z domu i rólki 12 24  

Mańko z domu i rólki 6 2

Wyrzykowski 3 2

Korpacewska 3 20 2

Pukałowicz 3 2

Reczko 2

Dubiński 2

Woliński 4 5 2

Górka 4 2

Jącyk ze dwóch domów 6 2

Wróblewski ad rationem i z rólki 3

  104 26
  6 1518 192021

[s. 2] Jegomość Pan Klonowski reszta [...] 
długów

Różycki 3 2
Kołbusiewski 2 20
Gottfreyt Ernes[t] zł 9, nota bene z ogroda 
zł 2 fl . 10 11 2

Jmć Pan Ulatowski 7 2
Górski 7 2
Jmć Pan Jastrzębski 6 20 2
Kościński z domu i pólka 8 2
Szlusarz z domu i pólka do aPana 
Woli[ńskiego]a19 4 2 2

Chełchowski z domu i pólka 5 5 2
Słoniewska z domu i pólka 6 2
Sokołowski z domu i pólka aPan 
Jastrzębs[ki]a20 
Adam Roman z domu i pólka aSkuraa21 2
Pan Zieleniecki 3 2
Kępski 3 20 2

18 Na każdej stronie znajduje się podliczenie sum pieniężnych podanych w dwóch pierwszych kolum-
nach. Zarówno tutaj, jak i w innych wydanych dokumentach zostały popełnione błędy. Tutaj suma wynosi 
faktycznie 110 zł 11 gr (a nie 111 zł 11 gr).
19 a a – dopisane inną ręką i innym atramentem.
20 a a – dopisane inną ręką i innym atramentem.
21 a a – dopisane inną ręką i innym atramentem.
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Botwiński 
aŚlusarzowi rolki połowę dał zł 2a22 3
Ulfan  6 2
Sulisławski 6 2
Lęczkiewicz 3 2
Młot 3 2
Głąmbowicz 3 2
Mościcki ze trzech domów 18 4
Paduchowicz 2 6 2
Ciżmiński 3 2

Domki w rynku

Domek Pana Sienickiego 5 1
112   11

[s. 3] Dom Pana ekonomowica 5 1
Rossa 4 15 1
Pukałowicz aJędrzej zł 4 debet [?] 6a23 4
Stary Woliński 3 1
Kamiński ze dwóch domów
Zioło 8 2
Podgórski 5
Sojcyna 3 1
Dejkowski 3 1
Baba
Sikorski 3 1
Dalek 3
Danielowi 3 1

Dwory

Dwór j[aśnie] w[ielmożnego] 
Jmci Pana kasztelana warszaw[skiego]24 12

Zatakroczny także oddał 12
aPan Woliński 6a25

74   15
22232425  

22 a a – dopisane inną ręką i innym atramentem.
23 a a – dopisane inną ręką i innym atramentem.
24 Postać niezidentyfi kowana.
25 a a – dopisane inną ręką i innym atramentem.
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aDał na to.
Jam wziąła26

[s. 4] Regiestr czynszowy na rok 1713 az Pragia27

11
Rejestr czynszów płaconych klasztorowi kamedułów z Góry Królewskiej 

przez mieszkańców jurydyki praskiej 
Praga, 1714

[s. 1] Regestr wybranego czynszu należącego ad gravium wielebnych Ichmościów 
ojców kamałdułów Góry Królewskiej z gruntu na Pradze anno Domini 1714.

28

złote grosze pólka ogrody
Simon Żyła z rólką28  5 15
Matiasz Wolski z rólką 5 15
Szczepan Gago z rólką 5 15
Jan Okrzeja z rólką 5 12
Simon Bogdański 4
Jm Pan Walerian Łazowski z rólką 6 15
Wojciech Lachowski Skóry [?] wyprawił
do konwentu [nadpisane: 6 gr 15]
Jm Pan Franciszek Chrzanowski 
z domostwa 1 20 2

Pan Wojciech Kamieński ze dwóch domów 
i z rólki 9 20

Ignacy Puckowski, z domostwa i z pustego 
ogroda 7

Matiasz Łukaskiewicz 4 20
Paweł Jasiński 4 20
Jabłońska 4 20
Bartłomiej Pisarek alias Kaliński 
z domostwa 3 4 20

Franciszek Gulitowicz z domostwa 
i z rólki 12 24

Wawrzyniec Mańko z domostwa i z rólki 6

26 a a – inną ręką i innym atramentem.
27 a a – inną ręką i innym atramentem.
28 W tym dokumencie wszystkie dopiski „z rólką”, „z domostwa” itd. innym atramentem.
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Wróblewski z domostwa i z rólki 6

Jan Wyrzykowski 2 20

Korpaczewska 3 20

Jan Pukałowicz z domostwa 3 1 15

Stefan Reiko z domostwa 3

Kr[z]ys[z]tof Woliński 4 15

Matiasz Górka z domostwa 4 2

Mikołaj Jączyk ze dwóch domostw 6
Dom Jm Pana Wołyńskiego, zasiano nota 
bene 10

Jm Pan Klonowski nota bene 

Pan Bartłomiej Różycki z domostwa 3 2

Wojciech Kołbusiewski  
Godfreyd Ernest oddał P. wójtowi, a Pan 
Dubiński oddał nota bene fl . 10

Jm Pan Adam Ulatowski 15

Paweł nota bene [?] Górski 7

Jm Pan Józef Jastrzębski

Idzi Kościński z domostwa i z rólki 8
Jan Piotrowski [przekreślone: z rólką restat 
złoty 1] 5

Andrzej Chełkowski z rólką 5 15
aJózef Jączyka29 6

187    1130

2930

[s. 2] domy grosze rólki place 
puste

Pani Słoniewska z rólką 6

Kr[z]ys[z]tof Grocik z rólką  6

Adam Romanowski 4

Jm Pan Stanisław Zieleniecki 3

Matiasz Kępczyński 3 18

29 a a – dopisane inną ręką i innym atramentem.
30 Z uwzględnieniem danych dopisanych przy Wojciechu Lachowskim suma wynosi 192 zł 21 gr, bez 
nich 186 zł 6 gr, a więc w każdym razie inaczej, niż zapisano w dokumencie.
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Błażej Ulfan z domostwa 3 3

Mikołaj Sulisławski z domostwa 3 3

Wojciech Lenczkiewicz 3

Skrzypkowizna za lat dwie  
Mateuszowa Sobotczyna pisarzowa
ze dwóch 6 3

Dom nota bene Nowackiego

Józef Młott 3

Walenty nota bene Głąmbowicz dał słomy 

Pan Kazimierz Mościcki ze trzech domostw 18

Roman Ciżmiński 3

Padulhowie

Rynek

Pan Wojciech Sienicki 5

Pan Anastazy Okomonowicz 5
Jan Rossa, soli gar[n]cy 4 po gro[szy] 20 
reszty dopłacił 5

Andrzej Pukałowicz 5
Simon Woliński stary
 3

Dom nota bene Nowackiego Pan Mościcki 
płacił razem
Dom Jm Pa[na] Kamieńskiego razem
Simon Zioło ze dwóch domów i placów 
dwóch 10

Dom Pana Różyckiego 5

Kr[z]ys[z]tof Smolecha 3

Adam Dejkowski 3

Baba stara kościelna 

Antoni Sikorski oddał Jmści Rendzy [?] 3

Jacenty Dalek 3
Danielowa Stara [przekreślone: 
z Krzypkowizna za lat dwie pozostali] 3

53
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[s. 3]  Dwory zł gr
Dwór W. Jm Pana kasztelana łęczyckiego Jegomości Pana 
Warszyckiego31 38

Dwór W. Jm Pana kasztelana warszawskiego32 12
Dwór W. Jm Pana chorążego warszawskiego33 Jm Pana
Dwór Wielmożnego Jm Pana Narzyńskiego starosty 
ciechanowskiego34 10 non solvit

Dwór Wielmożnej Jejmości Paniej Wodzicki[ej] 18
Żupa królewska stara35

Plac Ichmościów [!] Panien Bernardynek zakonnic praskich 
4236

Komornicy, którzy trzymają place puste37

Jan Kamieński zapłacił za dwóch placów bez połowę 2
Wojciech kupiec zapłacił z rólki, którą wziął do budowy 3 10
Zdunek zapłacił z pustego 1 15
Retko przewoźnik, zapłacił z pustego ogroda 1 15
Jatki rzeźnickie
Mikołaj Jączyk sol[vit] 2
Szczepan Gago so[lvit] 2
Pisarzowa Sobotczyna debet 
Kr[z]ys[z]tof Woliński sol[vit] 2
Adam Dejkowski debet
Jan Kotek sol[vit] 2
Wojciech Lenczkiewicz sol[vit] 2
Matiasz Ostrowski sol[vit] 2
Bartłomiej Reżycki sol[vit] 2
Podgórska sol[vit] 2
Smolicha debet
Gajewski solvit 2

1838

 3132333435363738

31 Jerzy Antoni Warszycki, kasztelan łęczycki w latach 1702–1718, później wojewoda łęczycki w latach 
1718–1733.
32 Osoba niezidentyfi kowana.
33 Piotr Franciszek Alojzy Łoski, chorąży warszawski w latach 1709–1717.
34 Zapewne Stanisław Narzymski, starosta ciechanowski poświadczony w 1716 r. (jego następcą od 
1718 r. był Jakub Florian Narzymski).
35 Jeszcze w XVII w. po lewej stronie Wisły znajdował się jeden skład soli, a na prawym brzegu – dwa: 
jeden w Skaryszewie, drugi w Pradze, zob. A. KECKOWA, Królewskie składy soli, s. 509.
36 Znów błędnie. Suma wynosi 78 zł.
37 Od tego miejsca tekst pisany inną ręką i innym atramentem.
38 Suma nie uwzględnia opłat ujętych pod nagłówkiem „Komornicy, którzy trzymają place puste” (które 
nie zostały zsumowane).
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12
Akt intromisji Mikołaja i Marianny Sadków dokonany na polecenie Pantaleona, 

przeora klasztoru kamedułów 
[Praga], 28 III 1715 

[s. 1] Actum Pragae in fundo Casanoviano in li[...]is aeternalibus feria quinta post 
festum Anuntiationis Gloriosissimae Virginis Mariae proxima anno Domini millessi-
mo septingentessimo decimo quinto die vero 28 Martii.

Intromissi ingenui Nicolaus et Marianna Satkowie coniunges w plac niegdy pusty 
do budowy Romanowsczyzna tak nazwany.

Stosując się do woli i rozkazu przewielebnego Jegomości ojca Pantalana, prowin-
cjała przewielebnych Ichmościów ojców kamedułów Góry Królewskiej nad Warsza-
wą, tudzież i imieniem Jegomości ojca Cherubina rządcę tegoż konwentu oraz i całej 
kapituły klasztorn[e]j zakonu Rumualda świętego urząd wójtowski praski gruntu ut 
supra specyfi kowanego podał offi ciosam intromissionem uczciwym urodzonym Panu 
Mikołajowi i Mariannie Satkom, małżonkom, do budowy domostwa plac pusty leżą-
cy wedle uczciwego Pana Mikołaja Sulisławskiego, a z drugi[ej] strony wedle Bor-
kowscizny leżący, szerokość i długość tego placu jest opisana w komisjej, z którego 
to placu [w]zwyż pomienieni małżonkowie Satkowie i ich successores [...] [s. 2] są 
albo będą na potym być mogą censum annualem iuxta commissionem przewielebnym 
Ichmościom ojcom kamadułom lub też do kogo będzie należało i dni dwa do żniwa 
nieodmiennie płacić powinni przez żadnej kontradykcjej i też wymówki, onera zaś ci-
vilia et Rei Publicae, gdy tego będzie potrzeba wyciągała płacić deklarują i wszystkie 
posłuszeństwo miastu, przy którym to miasto in necessitate stanąć powinno w każdej 
potrzebie i onego nieodstępować prawem miejskiem, nie uciekając się do dalszych 
sądów kontentować się powinni inquantum by się okazja zdarzyła. Pavendo tedy af-
fectationi sławetny Pan Jan Parik, wójt na ten czas będący, deputował ławników, to jest 
sławetnego Pana Walentego Głąbowicza, Pana Wojciecha Dubińskiego z przydanym 
Matiasza Kułakowskiego opatrznego sługi gruntu biskupstwa kamienieckiego, którą 
obwieszczał też intromisją, iż nemine inpugnante nec contradicente jest podana. Na 
co się podpisują jako nieumiejący pisać kładą znaki Krzyża Świętego: Mikołaj Sadko, 
Marianna małżonkowie. 

X X
[Cont]raditum est per me Stanisla[um] [Zie]leniecki anno et die [ut] supra in actu 

m[anu] p[ropria]39

[s. 3] Intromissio pro parte famatorum Sadkom [!] coniungibus anno Domini 1715

39 Podpis częściowo zasłonięty przez pieczęć odbitą przez papier, niestety nieczytelną.
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13
List przeoryszy bernardynek do Pantaleona, przeora klasztoru kamedułów, 

z prośbą o zwolnienie z czynszów na rzecz klasztoru oraz wsparcie sióstr wraz 
z dołączonym listem szlachcica Antoniego Kobylińskiego w sprawie sprzedaży 
gruntu ze spornym statusem własnościowym

Praga, 2 IV 1715

[s. 1] Przewielebny [w] Chrystusie Panu M[iłościwy] X[ięże] Przeor[ze] Dobro-
dzieju nasz

[dopisek na lewym marginesie inną ręką i innym kolorem atramentu: Racione 
placu jaśnie wielmożnych Państwa Pleszewskich potrzebne listy]

Uniżoność moję oddaję Wielebności dobrodziejowi naszemu, pokornie dziękuję za 
błogosławieństwo boskie, bo tylko z opatrzności boski[ej] i dobrodziejów naszych żyjemy. 
Poczuwam się w tej powinności i winna się daję w tem, żem zadości nie oddała z gron-
tu należytego Waszmości dobrodziejstwa naszego osobliwego, ale cóż mam czynić dla 
ciężkiego ubóstwa naszego, tylko upraszać szczególnej łaski dobrodzieja naszego, abyście 
miali komisaracją nad nami, które nie momy znikąd suplementu. Przy tak ciężkich teraź-
niejszych czasach sam Bóg wie, jak się wyżywiemy, dali chość [?] momy u Ichmościów 
Panów Grabionków na prowizji trzy tysiące, Ichmość nam nie oddają, snadno się wyma-
wiają nam sierotom biedą. Teraz przy poście świętym nie znomy ryby, daj Boże, żeby i na 
chleb było, który kupujemy. Przewielebny Mości dobrodzieju pokorną prośbę moję [s. 2] 
wnoszę, abyś Waszmość dobrodziej nas opatrzył rybką na Wielki Czwartek, jeśli Pan 
Bóg da doczekać w dobrym zdrowiu, albo na święta, co będzie łaska dobrodzieja mego. 
Pan Jezus nagrodzi i święty Antoni. Co strony gruntu, co Waszmość dobrodziej piszesz 
do mnie, że nie masz sukcesora, ale niespodziewanie jadąc od wuja swego Jegomość Pan 
Antoni Kobliński był u siostry swojej rodzonej. Upraszałam go, aby dla lepszy relacjej 
pisał do Waszmości dobrodziejstwa, który list posyłam. Nie mając się czem przysłużyć 
Wielebności dobrodziejowi naszemu posyłam parę szkaplirzy, które proszę przyjąć za 
wdzięczne. A zaś strony czynszu naszego konwentalkiego [!], wiem, że to dla Pana Boga 
uczynicie Wielebność dobrodziejstwo te nam darujecie, jako tę łaskę otrzymywały antece-
sorki moje i ja o tęż łaskę wyświadczoną Wielebności dobrodziejstwa pokornie upraszam. 
Ja za wyświadczoną łaskę obligowana jestem przed Panem Bogiem i czem moż[n]ość 
moja, przysłużę się Wielebności dobrodziejowi, któremu się łasce, łasce osobliwej, oddaję.

Datta na Pradze 2 Aprilis r[oku] 1715
Zostaję życzliwą sługą 
Aniela Domaszewska 
Z[akon] F[ranciszka] Ś[więtego] [?]
prezyden[t]ka konwentu praskiego 
od świętego Antoniego
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[s. 3] Przewielebni moi wielce mili Panowie i dobrodzieje,
Będąc u siostry mojej u bernardynek na Pradze, za czym słysząc, że Waszmo-

ściowie dobrodzieje chcecie komu inszemu puszczać ten plac ojca mego jakiemuś 
mieszczaninowi na Pradze, aby się mógł pobudować, za czy[m] ja dowiedziawszy się 
nie omieszkam odezwać się z uniżonością moją, abyście łaskawi byli na mnie, sługę 
swego, który tak może odsłużyć i uczynić do konwentu Waszmości Państwa, a jesz-
cze oblig ojca mego mając oraz uniżenie upraszam, żeby się nie ważył ten budować 
Waszmości dobrodziejów [s. 4] moich, iż ja jeszcze mam dokumenta i zapis ojców 
przewielebnych Waszmościów dobrodziejów, iż o[j]ciec mój dał pięćset tynfów na 
ten plac i w grodzie zapisane są, a strony czynszów i jeżeli będzie należało oddam 
i znać się będę, abym mógł cóżekolwiek uczynić za duszę moję, abyście przedali [?] 
minores Jegomościa [?] ojca mego miłościwych Państwa, a teraz nie bawiąc literą [?] 
moją [...] jest na zawsze. 

Waszmościów Państwa Dobrodziejów życzliwy najniższy sługa A. J. Kobyliński, 
syn prawdziwy ojca Michała mego

m[anu] p[ropria]
Datta 2 Aprilis anno Domini 1715
   
[s. 5] Przewielebnym w Bogu ojcom bielanom dobrodziejom moim oddać na[leży]

[s. 6] Najprzewielebniejszemu w Bogu Ojcu i Dobrodziejowi Jegomości Księdzu 
Pantalemu przeorowi wielebnych ojców bielanów dobrodziejów naszych oddać należy 
do rąk. 

14
Pomiar gruntów i placów znajdujących się na praskiej jurydyce kamedułów
Praga, 29 XI 1715 

[s. 1] In nomine D[omi]ni Amen. Anno D[omi]ni 1715. Die 29 9mbris 
Pomiar gruntów i placów na Pradze w posesji będących Waszmościów ojców ka-

meldułów na Górze mieszkających przez Ichmościów Panów Franciszka Ulatowskie-
go subdelegata na ten czas będącego, Stanisława Zielenieckiego pisarza komisarzów 
na to destynowanych, przy obecności sławetnego Pana Romana Ciżmińskiego wójta 
i ławników Walentego Głąbowicza i Wojciecha Lachowskiego fi deliter et diligenter 
zebrany ab a[nn]o 1667 d[ie] 24 9mbris ad annum praesentem i z różnymi rege-
strami secundum currentiam annorum w nich expressorum skombinowany z których 
gruntów i placów nil augendo nec minuendo coaquationem tylko konformując się ad 
antiquam normam w sobie zawierający. 
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Osiadłość Dzierżący Czynsze Robota
place złote grosze dni
1. z pólkiem Żyła Szymon 5 15 2
2. z pólkiem Matiasz Wolski 5 15 2
3. z pólkiem Stefan Gago 5 15 2
4. z pólkiem Jan Okrzeja 5 15 2
5. z ogrodem Jędrzej Iwanik 4 2
6. z pólkiem Pan Łazowski 6 15 2
7. z ogrodem Józef Jączyk 6 2
8. z pólkiem Wojciech Lachowski 4 24 2
9. z siedliska Pan Krzczonowski 1 20 2
10. z ogrodem Pan Kamiński 4 20 2
11. z ogrodem Ignacy Puczkowski 4 20 2
12. z ogrodem Matiasz tracz Łukaszkiewicz 4 20 2
13. z ogrodem Paweł Jasiński 4 20 2
14. z ogrodem Antonina Jabłońska 4 20 2
15. z ogrodem Bartłomiej Kaliński 3 2
16. z rólką Franciszek Gultowicz 12 24 2

   Latus 89 840

[s. 2]     
Osiadłość Dzierżący Czynsze Robota
place złote grosze dni
17. z pólkiem Jan Wójcik 6 2
18. z pólkiem Wawrzyniec Manko 6 2
19. z pólkiem Jędrzej Siberla 6 2
20. z ogrodem Jan Wyrzykowski 3 2
21. z polkiem Pan Krośnia 6 2
22. z ogrodem Korpaczewska 3 20 2
23. z ogrodem Pukałowicz 3 2
24. z ogrodem Stefan Recko 3 2

25. z ogrodem Krzysztof Woliński 
z dwojgiem [?] domostwa 9 [...]

26. z ogrodem Matiasz Górka 4 15 2
27. z ogrodem Mikołaj Jączyk ze dwóch domów 6 4
28. dom Pana Wołuńskiego 6 2
29. dworek i dom Pana Jakuba Klonowskiego 16 2

40 Suma wynosi faktycznie 84 zł 3 gr.
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30. dom Pana Różyckiego 3 2
31. z ogrodem Kolbuszowski 3 2
32. z ogrodem Godfryd Ernest 9 2
33. dworek Pana Ulatowskiego 16 2
34. z ogrodem Franciszek Retko 7 2
35. z ogrodem Pan Józef Jastrzębski 3  2
36. z pólkiem Kościński 8 2
37. z pólkiem Jan Piotrowski 6 2
38. z pólkiem Jędrzej Chełchowski 5 15 2
39. z pólkiem Jm Pan Stanisław Zieleniecki 5 15 2
40. z pólkiem Krzysztof Grocik 6 2
41. z pólkiem Adam Roman 6 2
42. z ogrodem Matiasz Kępski 3 2
43. dom Jm Pana Zielenieckiego 3 2
44. dom Jakub Botwiński 3 2
45. z ogrodem Wulfan 6 2
46. z ogrodem Karwowski 3 2

  Latus 174 5

[s. 3]      
Osiadłość Dzierżący Czynsze Robota
place złote grosze dni
47. z ogrodem Sulisławski 6 2
48. z ogrodem Borkowski 3 2
49. z domu Lęckiewicza 3 2

50. z ogrodem Kolczuszczyzna Mościckie[g]o
ze trojga dom[ów] 18 5 (?)

51. z ogrodem Józef Młot 3 2
52. z domostwa Sobotczyna 3 2
53. z ogrodem Pan Walenty Głąbowicz 3 2
54. domostwo Paduchowicz 2 2
55. domostwo Romana Ciżmińskiego wójta 3 2
56. domostwo Pana Paryssa 3 2
57. domek w rynku Pana Sienickiego 5 1
58. domek Ekonomowicza 5 1
59. domek Rossy 5 1
60. domek Pukałowicza 5 1
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61. domek Pana Ulatowskiego 5 1
62. domek Pana Kamińskiego 4 10 1
63. domek Szymona Zioło i domostwo 10 3
64. domek Pawła Enejzera 5 1
65. domek Smolechy Krzysztofa 3 1
66. domek Pawła Turczyniaka 3 1
67. domek Sikorskiego 3 1
68. domek Dalkowej 3 1
69. domek Danielowej starej 3 1
70. nowo budowani 
teraźniejszego roku Żydkiewicz 6 2

71. domek Augustyna Botwy 3 2
72. domek Chylińskiego organisty 1 15 1
73. dom Bartoszewicza 6 2

74. dwory pańskie JW Jm Pana kasztelana 
warsza[wskiego]41 12

75. dwór JW Jm Pana kasztelana 
łęczyckiego42 38

76. dwór W Jm Pana chorążego 
warsza[wskiego]43 NB

77. dwór W Jm Pana starosty 
ciechanowskiego44 10

78. dwór Jm Pani Wodzińskiej NB
79. dwór Żupa królewska NB
80. plac WW Panien bernardynek NB

41424344

[s. 4] Weryfi kacja pustych placów i p[ól] 
Puste dawne [...] osiadłe Dzierżący Dawne Teraźni[ejsze]
place, pola role czynsze robota

złote grosze zł gr dni
1. Zykowizna z rólką Pan Krzczonowski 9 9 15 1
2. Puchowszczyzna z ogrodem Zioło 11  5 15
3. Junczykowszczyzna z ogrodem Godfryd 4 20 2 10
4. Pyszkowszczyzna z pólkiem Rożycki 9 4 15

41 Osoba niezidentyfi kowana.
42 Jerzy Antoni Warszycki, kasztelan łęczycki w latach 1702–1718.
43 Piotr Franciszek Alojzy Łoski, chorąży warszawski w latach 1709–1717.
44 Prawdopodobnie Stanisław Narzymski.
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5. Straszowszczyzna z ogrodem Wojciech kupiec
in puncto 4 20 4 20

6. Sołtonowizna z ogrodem Botwiński 4 20 2 10
7. Mazurkowszczyzna Górka 4 20 2 10
8. [...] Górka 4 20 2 10
9. Smolechowizna Górka 4 20 2 10
10. Puczkowszczyzna Górka 4 20 2 10
11. Michała Miecznika Grocik 4 20 2 10
12. Toporszczyzna Grocik 4 20 2 10
13. Strykowszczyzna Ignacy Puczkowski 4 20 2 10
14. Acmitowizna pisarek Kaliński 4 20 2 10
15. Boleszczyzna pisarek Kaliński 4 20 2 10
16. Pruszkowczyzna 
Królika

zajął kawałek, 
druga połowa vacat 1

17. Radziszewszczyzna Górka 4 20 2 10

18. Adama Pisarka połowa Kaliński, połowa 
vacat 1 20 25

19. Materkowszyzna pisarek Kaliński 3 1 15
20. Ferberowszczyzna Kaliński pisarek 3 1 15
21. Romanowszczyzna Kaliński pisarek 3 1 15
22. Borszukowizna Godfryd 3 1 15
23. Wykowszczyzna Kamieński 1 15 23
24. Paszkowszczyzna Kamieński 1 15 23
25. Filipowszczyzna Kamiński [!] 2 6 1 3
26. Kupczowizna ogród Pan Klonowski 1 15
27. Szymborszczyzna Pan Klonowski 3 1 15
28. Wodzisławszczyzna Kolbuszewski 3 1 15
29. Dziewalszczyzna Jastrzębski zażywał 3 1 15
30. Uriewszczyzna Jastrzębski 3 1 15
31. Romanowszczyzna Sadko 3 1 15

32. Konopczyzna placów 2 Adama Ogrodnika, 
nikt nie zażywa 8

33. Michrowszczyzna Augustyn Botwa 
NB 1 15 20

34. Błużniewszczyzna Krzysztof Sejman 
do budowy 3 3

35. Sulisławszczyzna Sulisławski 3 1 15
36. [...] Wyrzykowski 3 1 15
37. [...] NB Polkowski 3 1 15
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38. na lodowym Anastazy Zienek 3 1 15
39. Wierbiczyzna Marcin Retko 3 1 15
40. Prodowszczyzna Pukałowicz 3 1 15
41. Romanowszczyzna Pukałowicz 3 1 15
42. Ichm Panów 
Grabianków 

Tomaszewski
in puncto 6 6

43. Rólka Romanowskiego Górka z Dubińskim 6 20 6 21

15
Pomiar gruntów i placów na jurydyce praskiej dokonany na polecenie klasz-

toru kamedułów z Góry Królewskiej 
[Praga], 29 XI 1715 

[s. 1] In nomine Domini amen. A[nn]o Domini 1715 die 29 9bris. 
Pomiar gruntów i placów na Pradze w posesji będących wielmożnych ojców ka-

meldułów na Górze Królewskiej mieszkających przez Ichmościów Panów Franciszka 
Ulatowskiego subdelegata na ten czas będącego, Stanisława Zielenieckiego pisarza, 
komisarzów na to destynowanych przy obecności sławetnego Pana Romana Ciżmiń-
skiego, wójta i ławników Walentego Głąbowicza i Wojciecha Lachowskiego fi deliter et 
diligenter zebrany ab a[nn]o 1664to die 24 9mbris ad annum praesentem i z różnymi 
regestrami secundum currentiam annorum w nich expressorum skombinowany, z któ-
rych gruntów i placów nil augendo nec minuendo coaquationem tylko konformuiąc 
się ad antiquam normam w sobie zawierający.

Osiadłość Dzierżący
Czynsze Robota

złote groszy dni

1mo z pólkiem Szymon Żyła 5 15 2

2do z pólkiem Matiasz Wolski 5 15 2

3tio z pólkiem Szczepan Gago 5 15 2

4to z pólkiem Jan Okrzeja 5 15 2

5to z ogrodem Iwanik Andrzej 4 2

6to z pólkiem Jm Pan Łazowski 6 15 2

7mo z ogrodem Józef Junczyk 6 15 2

8to z pólkiem Wojciech Lachowski 4 24 2

9no z siedliska Jm Pan Chrzczonowski 1 20 1

10 z ogrodem Pan Kamieński 4 20 2
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11mo z ogrodem Ignacy Puczkowski 4 20 2
12mo z ogrodem Matiasz Łukaszkiewcz tracz 4 20 2
13tio z ogrodem Paweł Jasiński 4 20 2
14to z ogrodem Antonina Jabłońska 4 20 2
15to z ogrodem Bartłomiej Kaliński 3 2
16to z pólkiem Franciszek Gultowicz 10 24 2
17mo z pólkiem Jan Wójcik 6 2
18to z pólkiem Wawrzyniec Manko 6 2
19no z pólkiem Andrzej Siberla 6 2
20mo z pólkiem Jan Wyrzykowski 3 2
21mo z pólkiem Jm Pan Krośnia 6 2
22do z ogrodem Samuelowa Korpaczewska 3 20 2
23tio z ogrodem Jan Pukałowicz 3 2
24to z ogrodem Stefan Retko 3 2
[s. 2] 25to z dwojga 
domostw Krzysztof Woliński 9 4

26to z ogrodem Matiasz Górka 4 15 2
27mo z ogrodem Mikołaj Jączyk z Konopką 6 4
28vo dom Jm Pana Wołuńskiego 6 4
29no dworek 
i domek Jm Pana Jakuba Klonowskiego 16 2

30mo dom Pana Różyckiego 3 2
31mo z ogrodem Wojciech Kulbaszewski 3 2
32do z ogrodem Ernest Godfryd 9 2
33tio dworek Jm Pana Ulatowskiego 16 2
34to z ogrodem Franciszek Retko 7 2
35to z ogrodem Jm Pan Jastrzębski 3 2
36to z pólkiem Kościński 8 2
37mo z pólkiem Piotrowski 6 2
38vo z pólkiem Chełchowski 5 15 2

39no z pólkiem Jm Pan Stanisław Zieleniecki 
pisarz 5 15 2

40mo z pólkiem Grocik 6 2
41mo z pólkiem Adam Roman 6 2
42do z ogrodem Matiasz Kępski 6 2
43tio 
z domu Jm Pan Zieleniecki 3 2

44to 
z domu Jakub Botwiński 3 2
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45to z ogrodem Wulfan 6 2
46to z ogrodem Walenty Karwowski 3 2
47mo z ogrodem Sulisławski 6 2
48vo z ogrodem Borkowski 3 2
49no z domem Lęczkiewicz 3 2

50mo z ogrodem Sokołowszczyzna z trojga 
domostwa Pan Mościcki 18 5

51mo z ogrodem Józef Młot  3 2
52do z ogrodem Sobotczyna 3 2
53tio z ogrodem Walenty Glembowicz 3 2
54to domostwo Roman Ciżmiński wójt 3 2
55to z ogrodem Paduchowicz 2 2
56to domostwo Parysek 3 2

Rynek

Domki 
Czynsze Robota

złote grosze dni
57 domek Pana Sienickiego 5 1
58vo domek Pana Oekonomowicza 5 1
59no domek Rossy 5 1
60mo domek Pukałowicza 5 1
61mo domek Jm Pana Ulatowskiego 3 1
[s. 3] 62do domek Pana Kamińskiego 4 10 1
63tio domek Zioła Szymona z domostwem 10
64to domek Pawła Enejzera
65to domek Krzysztofa Smolechy 3
66to domek Pawła Turczyniaka 3 1
67mo domek Sikorskiego 3 1
68vo domek Dalkowej 3 1
69no domek Danielowej starej 3 1

Nowo budowani a[nn]o pr[a]esenti

70mo dom Żydkiewicza 6 2
71mo dom Augustyna Botwińskiego 3 2
72do dom Chylińskiego organisty 6 15 1
73tio dom Pana Stefana Bartoszewicza 6 2
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454647

Dwory

Jaśnie Wielmożnego Jm Pana kasztelana 
warszawskiego 12

JW Jm Pana kasztelana łęczyckiego45 38

W Jm Pana chorążego warszawskiego46 Nb
W Jm Pana Narzynskiego st[arost]y 
ciechano[wskiego]47 10

W Jm Pani Wodzickiej Nb
Żupa królewska  Nb
Plac WW Panien bernardynek  Nb

Weryfi kacja pustych placów i pól

Puste dawne nunc Dzierżący
Czynsze

dawniejsze teraźniejsze
złote groszy złote groszy

1. Plac Zychowizna z rólką Jm Pan 
Chrzczonowski 9 4 15

2. Plac Puchlerowszczyzna Zioło 11 5 15
3. Plac Junczykowizna Godfryd 4 20 2 10
4. Plac z budką 
Junczykowizna Różycki 9 4 15

5. Plac Straszowszczyzna Wojciech 
kupiec 4 20 4 20

6. Plac Sołtonowizna Botwiński 4 20 2 10
7. Mazurkowszczyzna Górka 4 20 2 10
8. Jana Miecznika Górka 4 20 2 10
9. Smolechowizna Górka 4 20 2 10
10. Pużkowszczyzna Górka 4 20 2 10
11. Michała Miecznika Grocik 4 20 2 10
12. Toporścizna Grocik 4 20 2 10

13. Strykowizna Ignacy 
Puczkowski 4 20 2 10

14. Akmitowizna Pisarek 4 20 2 10
15. Boleszczyzna Pisarek 4 20 2 10
16. Królikowizna partem altera vacat Krzysztof Woliński

45 Jerzy Antoni Warszycki, kasztelan łęczycki w latach 1702–1718.
46 Piotr Franciszek Alojzy Łoski, chorąży warszawski w latach 1709–1717.
47 Prawdopodobnie Stanisław Narzymski.
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[s. 4] Puste dawne nunc Dzierżący
Czynsze

dawne teraźniejsze
złote grosze złote grosze

17. Radziszewszczyzna Górka 4 20 2 10

18. Adama Pisarka partem Kaliński altera 
vacat 1 20 25

19. Materkowszczyzna Pisarek 3 1 15
20. Ferberowszczyzna Pisarek 3 1 15
21. Romanowizna Pisarek 3 1 15
22. Borszukowizna Godfryd 3 1 15
23. Cejkawizna Kamiński 1 15 23
24. Pasikowizna Kamiński 1 15 23
25. Filipowizna Kamiński 2 6 1 3

26. Kupczowizna Jm Pan 
Klonowski 1 15

27. Szymborszczyzna Jm Pan 
Klonowski 3 1 15

28. Wodzisławszczyzna Kolbuszewski 3 1 15

29. Dziewalizna Pan Jastrzębski 
zażywał
nunc 
Oekonomowicz 3 1 15

30. Urygewszczyzna Oekonomowicz 3 1 15
31. Romanowizna Sadko 3 1 15
32. Konopczyzna vacat 4

33. Mokrowszczyzna Augustyn 
Botwa 1 15 23

34. Dłużniewszczyzna Krzysztof 
Sejman
do budowania 3

35. Sulisławszczyzna Sulisławski 3 1 15
36. Gałąszczyzna Wyrzykowski 3 1 15

37. Polkowski 
zażywał 3 1 15

38. Lodowizna Andrzej 
Zdunek 3 1 15

39. po Doboszu Marcin Recko 3 1 15
40. Brodowszczyzna Jan Pukałowicz 3 1 15
41. Romanowszczyzna Pukałowicz 3 1 15

42. Panów Grabianków Pan 
Tomaszewski 6 6

43. rólka Romanowskiego Górka 
z Dubińskim 6 20 6 20
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44. Kasztelanicowski Sobotczyna 3 1 15
45. wedle Sienickiego Oekonomowicz 3 1 15

Jatki

Dzierżący Złote Łoj[u] funt[ów] [?]
1mo jatka Różycki 2 10
2do jatka Dankowski 2 10
3tio jatka Lęczkiewicz 2 10
4to jatka Adamski 2 10
5to jatka Woliński 2 10

6to jatka Wojciech Gaj 
Danielka 2 10

7mo jatka Sobotczyna 2 10
8vo jatka Szczepanowa 2 10
9no jatka Jączyk 2 10
10mo jatka Retko 2 10
11mo jatka Gajewski 2 10
12mo jatka Królewicz 2 10
13tio jatka Kotek 2 10

Nad Wisłą placów cztyry pustych leżący w tyle klasztoru ojców bernardynów, 
których nikt nie zażywa.

16
Informacje o przebiegu zmian własnościowych nieruchomości położonej na 

terenie jurydyki praskiej, o którą toczyła się sprawa sądowa między Dziewalskim 
a Kolbuszewskim

Praga, 28 IV 1716 

[s. 1] Punkta spisane in iudiciis sub delegatialibus 
między Dziewalskiem a Kolbuszewski[m] o budynek

1mo. Roku Pańskiego 1707 Rabantkowie kupili za sumę zł 115 currentis monetae, 
wymarli powietrzem.

2do. Roku 1710 za rozkazem p[rze]w[ielebnego] o[jca] Ambrożego przeora na ten 
czas będącego konwent sprzed[ał] za fl o[renorum] 36 currentis monetae Jurkiewi-
czom, gdyż upadło w podatku miejskiem i pustkami stało cza[s] niemały i pozwy były 
poprzybijane na drzwiac[h] pustych budynków.
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3tio. Roku 1710 Kolbuszewski kupieł, powiada, że za złotych 30, także pusty bu-
dynek, gdzie dwóch świadków wywiódł, jako tam coś przybudował i plenipotencją 
się składa od Jejmości Pani kasztelanowy liwskiej48, a dokumentu żadnego nie ma 
kupienia budynku tego.

[s. 2] 4to. A córka żyje Jurkiewiczów, magis considerandum, jeżeli pi[e]niądze 
doszły do konwentu albo nie.

5to. Roku 1716 siostra rodzona nieboszczyka Rabantka uczynieła cesją prawa Dzie-
walskim na imię Małgorzata Zieniakowa upominająca się o ten budynek, a na ten czas 
składają się, że nie byli tu już, było sprzedano.

Działo się na Pradze na gruncie kazanowskiem dnia 28 Aprilis anno 1716.
Franciszek Ulatowski49

Stanisław Zieleniecki NJ [?] m[anu] p[ropria]

17
Skarga biskupa kamienieckiego Stefana Rupniewskiego do sądu komisarskie-

go na mieszczan i szlachtę zamieszkujących na Pradze 
[Praga], 20 XI 1717 

[s. 1] Sab[b]atho ante festum s[anctae] Chatharinae v[irginis] et martiris proximo 
anno Domini millessimo septingentessimo decimo septimo.

Stanąwszy osobiście instygator skarbowy miłościwego Jegomości księdza Ste-
fana z Rupniewa Rupniewskiego biskupa kami[e]nieckiego przed sądem niniejszym 
komisarskim uskarżał się na sławetnych panów mieszczan praskich pod jurysdykcją 
Jaśnie Wielmożnego Mości księdza biskupa kami[e]nieckiego mieszkających, tudzież 
i na Ichmości Panów szlachtę na tymże gruncie biskupim, czyli we dworkach, czyli 
w innych mieszkaniach tu na Pradze przemieszkujących względem ewokacjej na sądy 
różne tak grodzkie, jako też i marszałkowskie, i trybunalskie, omissa fundi authori-
tate iurisdictionis ac prima instantia, która in loco loci rozprawić się każe cora[m] 
d[omi]no fundi ważą się temerariae ac insolenter omissa prima instantia rozprawienia 
się contra proscriptum tam orginale illustrissimorum episcoporum camaldule[nsis], 
quam et contra p[er] vigilia bina [...] w tej materjej zakazując wszylki[ej] ewokacjej 
latu et publicata do innych jurysdykcji i sądów pociągali to wszytkę czyniąc in vesta-
tionem substancjej i ruinę większą ludzi. Za czym obviando his malis którekolwiek 
stąd dziać zwykły iudicium p[rae]sen[ti] commissionale tak dekretuje i nakazuje Je-
gomości Panu subdelegatowi, aby gdy się taka sprawa stanie [s. 2] sine omni respectu 
p[er]sonarum dobra tak ruchome, jako i nieruchome, tego, który by drugiego przed 

48 Osoba niezidentyfi kowana.
49 Podpis Franciszka Ulatowskiego inną ręką niż reszta tekstu.
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cudzy sąd wyzwał do skarbu Jegomości księdza biskupa ex huc konfi skowane były 
sub poena centum marcarum evasio episcopali solvendarum ac poenis arbitrariis 
illustrissimi episcopi uti D[omi]ni fundi irremisibiliter decidentis uti contra neglientis 
ofi ciales praesentis vigore decreti. 

18
Sumariusz wydatków z okresu zajmowania urzędu wójtowskiego przez Romana 

Ciżmieńskiego 
[Praga], 1717

[s. 1] Za pana wójta Ciżmieńskiego i Pana pisarza przez ten czas wszystek jak był 
wójtem, kalkulacja anno 1717
 Złote Gr
1mo składka pierwsza czyni 39 15
2do składka druga czyni 97
3cio składka do miasta 35
4to składka do miasta 115 20
5to składka do miasta 98
6to składka do miasta 25
7mo składka do miasta 26
8mo składka do miasta 110
9no składka do miasta 56
Percepta składek wszyst[k]ich 602 5

Regestr ekspensy na wydatek miejski na obroki świecie [?] siana na [...rzy?] na 
wielmożnych ojców i Jegomościa pana chorążego wyszogrodzkiego50 i innych.51

1mo Na wydatek miejski 165 23
2do JW Jmci Pana chorążego wyszogrodz[kiego] 68 24
3tio Dla ojców przy bytności ich na Pradze i do klasztoru 54 21
4to Na prawo z Panem Jastrzębskiem w sądach 21 19
5ta Puchałowicz pokazał regestrem, że wydał na różne rzeczy 37 21
Ekspensy według tego regestru wychodzi 35151 18
Reszty przy nich zostaje 250 17
Suma wszystkiego czyni 602 5

50 Osoba niezidentyfi kowana.
51 Suma wynosi 348 zł 18 gr, a nie 351 zł 18 gr.
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I tu także na tę resztę mają regestr jeszcze większy, niż reszta się pokazuje, a i tu 
także regestr niesłuszny trzeba podobno na te regestra poprzysiądz, bo miasto tego 
koniecznie potrzebuje, bo w tym mają wielką krzywdę.

[s. 2] Taksa była na komisją radomską [?] przy Panu Chrzonowskiem na złotych 
polskich 189/12.

Lachowski był egzaktorem na tę składkę i wybierał, uczynił kalkulację z ni[e]j 
przy wysadzonych komisar[z]ach na ów czas.

Na regestr pogłównego mają pokazać ekspensę. Reszty zostaje 147
Ze składek prywatnych  250 17

 -------------------

         
397 17

[s. 3]
Kapralowi zło[tych] 10
Żołni[e]rzowi zło[tych] 2 [groszy] 15
Wódki napili zło[tych] 3
Ciż piwa garcy 10, zło[tych] 2
Wychodnego nota bene
Na rotmistrza zło[tych] 8 [groszy] 15
Ichm[?] miodu garcy 3 zło[tych] 5 [groszy] 2
JMci [?] wódki tuzn [?] 3

19
Rejestr podatku żniwnego od nieruchomości i gruntów z jurydyki praskiej 

podległej klasztorowi kamedułów z Góry Królewskiej
[Praga], 1717

[s. 1] Regestr żniwnego jak i domostw, tak i placów zebranych z przeszłorocznej 
komisji gruntu przewielebnych Ichmościów ojców kamałdułów Góry Królewskiej nad 
Warszawą spisany w roku Pańskim 1717

Z domostw 
i z ogrodów

Z pustych 
placów Retenta

Szymon Żyła z domostwa z pólkiem 3
Grzegorz Kobuszowski z domostwa i z pólkiem 3
Szczepan Gago z domostwa i z pólkiem 3
Jan Okrzeja z domostwa i z pólkiem 2
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Andrzej Iwanik z domostwa i z ogrodem 2
Bogdański z domostwa i z ogrodem 2 remanet 1

Mikołaj Jączyk z domostwa i z ogrodem 
i z pustym placem 2 1

Wojciech Pachowski z domostwa i z pólkiem 3 remanet 1

Franciszek Chrzanowski z domostwa i z pólkiem 2 2 restat 
z pus[tych] 1

Wojciech Kamieński ze dwóch domostw 
i placu pustego 3 2

Wojciech Kupczyk nowo buduje z ogrodem 
i z pólkiem 3 remanet 1

Ignacy Puczkowski z domostwa z ogrodem 
i z pustem placem 2 1

Matiasz Łukaszkiewicz z domostwa z ogrodem 2
Pawłowa Jasińska z domostwa i z ogrodem 2
Antonina Jabłońska z domostwa i z ogrodem 2

Bartłomiej Kaliński z domostwa i z ogroda 
i pustych placów 2 5

Franciszek Gulitowicz z domostwa i z rolki 4
Jan Wójcik z domostwa i pólkiem 3
Wawrzyniec Manko z domostwa i z pólkiem 3
Andrzej Szyberla z domostwa i z pólkiem 3

Jm Pan Krośnia nowo budowany budynek 
z pólkiem 3

Jan Wyrzykowski z domostwa i z ogrodu 
i z pólkiem 2 2 odrobił 2

Samulowa Korpaczewska z domostwa i ogroda 2

Jan Pukałowicz z domostwa i o[gro]da 
z pustym placem 2 1

Krzysztof Woliński ze dwojga domostwa 4

Matiasz Górka z domostwa z ogrodem 
i z pustych pla[ców] 4# 4

Pan Bartosiewicz z domostwa i z ogroda 2

Wojciech Dziewalski z domostwa i z ogroda 
i z pustego placu 2 1

Bartłomiejowa Różycka z domostwa i placu 
pustego z rólką 3 2

Ernestowa Godfrydowa z domostwa i z ogroda 2 1
Andrzej Konopka z domostwa i z ogroda 2
Dom Jegomości Pana Wołyńskiego
Stefan Recko z domostwa i z ogroda 2
Marcin Surowiński z domostwa i z ogroda 2
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Dom Jegomości Pana Klonowskiego z ogrodami

Jan Kotek z domostwa i ogroda 
kupionego od Jączyka 2

Dworek Jegomości Pana Ulatowskiego
Franciszek Retko z domostwa i z ogroda 2
Jan Kamienszczuk z domostwa i z ogrodem 2 1
Błażej Ulfan z domostwa i z ogrodem 2 1
[s. 2] Mikołajowa 
Sulisławska z domostwa i z ogrodem 2 1

Grygiel Krakowiak z domostwa i z ogrodem 
nota bene

Wojciech Penczkiewicz z domostwa 2
Tomasz Żyłkiewicz z domostwa i z ogroda 2 1
Pan Kazimierz Mościcki z domostwa i z ogrodem 2

Józef Młott z domostwa i z ogroda 
i Karsczyzny 3

Augustyn Botwiński z domostwa i z ogrodem 2 1

Walenty Głąmbowicz z domostwa i ze dwiema 
ogrodami 2 1

Świderski z domostwa, które kupił 
u Pana Mościckiego 2

Roman Ciżmiński z domostwa 
i Paduchowizny 2 1 restat 1

Stanisław Zieleniecki z domostwa i placu co 
odebrał Korpacze[wski] 2 1 restat 1

Matiasz Kempczyński z domostwa i z ogroda 2

Jakub Botwiński
z domostwa 
i Sołtunowizny którą 
trzy[ma] [?]

2 2

Krzysztof Smolecha z domostwa i z ogroda 2

Sobotczyna z domostwa i dwiema 
ogrodami 2 1

Krzysztof Sejman nowo buduje, defalki ma do roku nota bene 

Adam Romanowski z domostwa i z ogrodem 
i z pólkiem 3 remanet 1

Krzysztof Grocik z domostwa z ogrodem 
i z pólkiem 3 2

Pani Słoniewska z domostwa z ogrodem 
i z pólkiem 3

Andrzejowa 
Chełkowska

z domostwa z ogrodem 
i z pólkiem 3

Jan Piotrowski z domostwa z ogroda 
i pólkiem 3
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Idzi Kościński z domostwa z ogrodem 
i z pólkiem 3

Józef Jastrzębski z domostwa z ogrodem 2

Szymon Zioło z domostwa i placów 
dwóch 2 2

Rynek
Dom Jm Pana Sienickiego sam przez się 1
Domek Jm Pana Ekonomowicza ze dwiema placami pustemi 1 2
Jan Rossa z budy 1
Andrzej Pukałowicz z budy 1
Domek Jm Pana Ulatowskiego
Domek Jm Pana Mościckiego sam przez się
Domek Jm Pana Kamieńskiego sam przez się

Domek Pana Zioła z przydaniem Smoleszyn[y] 
domkie[m] 1

Paweł Anejzer z budy 1
Antoni Sikorski z budy i budki Janowej Babki 1
Domek Dalkowej starej 1
Domek Danielki starej 1
Paweł Turczyniak z budki 1
Jana Chylińskiego budka 1

[s. 3] Komornicy, którzy odżynali 
od Krzysztofa Wolińskiego Drzymała odjął 1
drugi Franciszek Przekupień z tegoż domu odrobił 1
od Żyły Kwiatkowska komornica odrobiła 1
od Okrzei Jakub Rzeźnik odrobił 1
od Iwanika jegoż szwagier odrobił dzień 1
od Grocika Paduchowicz odrobił dzień 1
od Anejzera Walenty Kulkowy odjął dzień 1

Komornicy, którzy pieniędzy podawali
od Pani Godfrydowej liber zapłacił gro[szy] 20
od Pana Jastrzębskiego czapnik zapłacił za dzień gro[szy] 20
od Pani Steniewskiej świecarz dał gro[szy] 20
Item drugi komornik z tegoż domu Koper zapłacił groszy 20
Wasiuk ze swego placu, na którym przed tym domostwo jego
było odrobił dzi[eń] 1
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Dworki
Jejmość Pani Kosowska z placów [...] odjęła dni 5 restat
Marcin Recko z pustego placu zapłacił za dzień gro[szy] 20
Matiasz Ostrowski nowo buduje 

Jatki
1. Pan Junczyk cebh [?] pół kamienia łoju i zło[tych] 2
2. Dajkowski Bałaban pół kamienia łoju i zło[tych] 2
3. Józef Junczyk [nadpisane:
nota bene do nas należy, bo nie ma 
żadnego prawa]

pół kamienia łoju i zło[tych] 2

4. Różycka, nota bene [...] pół kamienia łoju i zło[tych] 2
5. Kotek pół kamienia łoju i zło[tych] 2
6. Gaj pół kamienia łoju i zło[tych] 2
7. Kobus pół kamienia łoju i zło[tych] 2
8. Kunikowicz pół kamienia łoju i zło[tych] 2
9. Ostrowski pół kamienia łoju i zło[tych] 2

10. Wawrzyńcowa wdowa Olszewski pół 
kamienia łoju i zło[tych] 2

11. Gago Szczepan pół kamienia łoju i zło[tych] 2
12. Woliński pół kamienia łoju i zło[tych] 2
13. Adamczyk pół kamienia łoju i zło[tych] 2
14. Lenczkiewicz pół kamienia łoju i zło[tych] 2
15. Sobotczyna pół kamienia łoju i zło[tych] 2
16. Retko pół kamienia łoju i zło[tych] 2

20
Rejestr pogłównego z jurydyki praskiej podległej klasztorowi kamedułów 

z Góry Królewskiej
[Praga], 1717

[s. 1] Regestr pogłównego na miasto Pragę jurysdykcją Ichmościów ojców kamał-
dułów w roku Pańskim 1717   

Złote Gro[sze] Sz[eląg]i
Żyła z żoną i komornik z żoną 6 3
Kobuszowski z żoną i od czeladzi 9 18
Okrzeja z żoną i od dziewki 7 11
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Gago z żoną i czeladnikiem 7 10
Iwanik z żoną i komornik z żoną 13 14
Łazowszczyzna komornicy 12 24
Jączyk Mikołaj z żoną, parobkiem i dziewką, czeladnikiem 9 14
Pan Chrzanowski z domu jego i od komorników 34 18
Lachowski z żoną i dziewką 7
Pan Kamieński sam od siebie i od służebnej 5
z tegoż domu Wojciech kupiec i z żoną 10 12
Puckowski z żoną i komornik z żoną 14 24
Łukaszkiewicz z żoną drugą ratę zapłacił, a pierwszą ratę 
przyjęto mu u Jegomości Pana skarbnika 2

Tenże Łukaszkiewicz od chłopa dał 3 20
Od drugiego chłopa dał 1 5
Jasińska sama od siebie na wszystkie raty 4 4
Jabłońska od siebie i córki swojej i od dziewki 6 8
Kaliński z żoną, czeladzią i komornikami 22 4
Gulitowicz sam od siebie i żony, od chłopca 7 10
Mańko z żoną, parobkiem i dziewką 9 15
Burza z żoną, dziewką i komornikami 14 18
Samlak z żoną, parobkiem i od magistra cieśli 10 16
Wyrzykowski z żoną i od komorników 10 22
Recko z żoną i od trojga czeladzi 9 15
Samulka z synową, na wszystkie raty dała 4 4
Surowiński z żoną i od dziewki 7 12
Jan Pukałowicz z żoną i czeladnikiem 8 12
Woliński z żoną, czeladzią i od komorników 25 18
Górka z żoną, czeladzią i komornikami 29 28
Bartosiewicz z żoną, matką i od dziewki 7 10
Dziewalski z żoną i komornikami 18 24
Godfreydowa z dziewką i parobkiem 6 8
Pani Różycka od siebie, czeladzi i komorników 19 2
Pani Klonowska sama od siebie, dziewki i od komorników 16 18
Jegomość Pan Ulatowski z żoną i z Panem Reberem oraz 
małżonką 11 29 1

      Latus fl orenos 401 i groszy 3 i szeląg 152

52 Suma wynosi 394 zł 25 gr.
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[s. 2] Retko z żoną i czeladnikiem 7 10
Jan Kamieński sam od siebie i od żony na obie raty 6 8
Kotek z komornikiem 10 8
Konopka sam od siebie i od żony na obydwie raty 6 8
Żyłkiewicz z żoną, czeladzią i komornikami 14 24
Jegomość Pan Mościcki ze trojga domostw sa[m] od siebie, 
żony, czeladzi i od komor[ników]  25 18

Młott z żoną, czeladnikiem i komornikiem 13 24
Augustyn Botwiński z żoną, dziewką 8 12
Sobotczyna od czeladnika, dziewki 7 10
Głąmbowicz sam od siebie i od dziewki 5
Ciżmiński z żoną, czeladnikiem i od dziewki
Pan Zieleniecki z żoną, parobkiem i dziewką i komornicą
Kempka z żoną i komornik z żoną 12 8
Adam Roman z żoną 6 8
Grocik z żoną 6 8
Słoniewska z dziewką 5
Fletkowska i z dziewką 5 6
Piotrowski z żoną, czeladnikiem 7 12
Kościński z żoną i od czeladzi 10 18
Jakub Botwiński z żoną i dziewką 7 18
Smolecha z żoną i wyrobnikiem 9 14
Pan Jastrzębski z żoną 6 8
Zioło z żoną 6 8
Ulfan z żoną i dziewką i komornik z żoną 13 22
Sulisławski sam od siebie 3
Satko z żoną 8 8
Seyman z żoną i czeladnikiem 8 28
Lenczkiewicz samoczwart 8 12

Rynek

Buda Pana Kamieńskiego, Smoliński z żoną 5 2
Domostwo Pana Zioła, Franciszek z żoną 6 8
Buda Anejzera sam od siebie, od żony i od dziewki 7 10
Turczyniak z żoną 6 6
Sikorski z żoną 6
Dalkowa, komornica 3 6
Kunikiewicz z żoną i z dziewką 9
Buda Pani Ekimonowiczowej [!], Aleksander z żoną, krawiec 9 14
Rossa z żoną i dziewką 7 10
Andrzej Pukałowicz z żoną, z czeladnikami i dziewką 8 12

Latus fl orenos 292 groszy 853

53 Suma wynosi 298 zł 8 gr.
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54555657

[s. 3] Buda Jegomości Pana Ulatowskiego, kuśnierz z żoną 6 15
Chyliński alias organista z żoną 7 10
Dworek Jegomości Pana Wołyńskiego 54
Dwór Jegomości Pana Milera, Jejmości Pani Kosowskiej 5
Dwór Wielmożnego Jegomości Pana kasztelana łęczyckiego54 34 3
Dwór Wielmożnego Jegomości Pana 
kasztelana warszawskiego Pana Tomo [?]55 8
Dwór Wielmożnego Jegomości Pana starosty ciechanowskiego56 
Nota bene 5 15

Dwór Wielmożnego Jegomości Pana podkomorzego 
warsza[wskiego]57 NB 16 16

Ludzie różnego stanu

U Żyły krawca komornik z żoną 6 12
Pan Bogdański z domu swego od żony 
We dworku jezuickim Sliter z żoną 6 12
Drugi Piotr Polka tamże w tym dworku mieszkający z żoną 6 12
Stefan Jedlecki u Głombowicza mieszkający z żoną 5 6
W tymże domu drugi komornik z żoną 3
U Pana Zielenickiego ślusarz z żoną 6 12
We dworku Ichmościów ojców bielanów Ostrowski z żoną 6 12
Wyrobnik w tymże dworku mieszkający, Pawluczek z żoną 3 24
U Grocika Paduchowicz z żoną 6 5
U Pani Słoniewskiej Koper z żoną 6 23
W tymże domu świecarz z żoną i z dziewką 9 23
Item w tymże domu Antonina komornica 25
U Pana Jastrzębskiego Knap z żoną 6 12
Druga komornica sierota 3 6
Wyrobnik od Pana Eneyzera Piotr 3 6
U Pana Szymona Zioła tracz Stanisław 3
Walenty u Aneyzera z żoną 6 12
U Grocika wyrobnik Baranowski a cztery złote odrabiał Panu 
pisarzowi 2

Dorota, dziewka służąca u Pana Rebera 1 21

54 Jerzy Antoni Warszycki, kasztelan łęczycki w latach 1702–1718.
55 Osoba niezidentyfi kowana.
56 Stanisław Narzymski.
57 Piotr Franciszek Alojzy Łoski, wcześniej występujący z tytułem chorążego warszawskiego, nominację 
na urząd podkomorzego otrzymał 3 III 1717 r.
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Górski mieszkający u Jakuba Botwy 4
U Andrzeja Pukałowicza Szafranowicz przerobił czapkę Panu 
pisarzowi, drugą pana wójta szwagrowi, któremu obiecali 
pogłówne założyć tynfów 

2 16

Andrzej wyrobnik robił połdziewięta dnia u Pana pisarza, 
za którą robotę nie wziął nad złotych 7 groszy 10, potrącił 
w pogłównym to jest restat 

1 10

Samulce odebrał ogród z ogrodzeniem, która już i czynsz zapłaciła z niego
Od Manka wziął Pan pisarz sochę w złotym, który należał do pogłównego

Latus fl orenos 221 i groszy 7

[s. 4] Regestra praskie 1717

21
Rejestr pogłównego z jurydyki praskiej podległej klasztorowi kamedułów 

z Góry Królewskiej
[Praga], 1717

[s. 1] Regest[r] pogłównego z gruntu kazanowskiego anno 1717
[Złote] [Groszy]

Żyła ze wszystkiem 12
Kobuszowski ze wszystkiem 8
Okrzeja ze wszystkiem 7
Gagio ze wszystkiem 8
Iwanik ze wszystkiem 13
Łazowcyzna ze wszystkiem 17
Mikołaj Junczik ze wszystkiem 9
Pan Chrconowski ze wszystkiem 34
Lachowski ze wszystkiem 7
Pan Kamieński ze wszystkiem 11
kupiec Wojciech z tegoż domu
Puchowski ze wszystkiem 12
Łukaszkewicz ze wszystkiem 11
Jasieńska ze wszystkiem 4
Jabłońska ze wszystkiem 6
Kaliński ze wszystkiem 21
Gultowicz ze wszystkiem 7
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Mankio ze wszystkiem 9
Nota bene Burza ze wszystkiem 14
Sa[mu]lak ze wszystkiem 10
Wyrzykowski ze wszystkiem 10
Recko ze wszystkiem 9
Samulka ze wszystkiem 4
Surowiński ze wszystkiem 7
Jan Puchałowicz ze wszystkiem 8
Woliński ze wszystkiem 24 18
Górka ze wszystkiem 28
Bartoszewicz ze wszystkiem 7
Dzewalski ze wszystkiem 18
Godfridowa ze wszystkiem 7
Różycka ze wszystkiem 19
Pan Klonowski ze wszystkiem 16 18
Jm Pan Ulatowski Reber i żonią [?] 6 22
Retkio ze wszystkiem 7
Jan Kamieński ze wszystkiem 6
Kotek ze wszystkiem 10
Konopka ze wszystkiem 6
Żydkowicz ze wszystkiem 14
[s. 2] Pan Mościcki ze wszystkiem 21
Młodt ze wszystkiem 13
Augustyn Botwa ze wszystkiem 8
Sobotczyna ze wszystkiem 7
Nota bene Głombowicz ze wszystkiem 11
Ciżmieński
Pan Zielieniecki ze wszystkiem 6
Kempka ze wszystkiem 11 25
Adon [!] Roman ze wszystkiem 6
Grocik ze wszystkiem 14
Pan Słoniewska ze wszystkiem 20 26
Lelkowska ze wszystkiem 5
Piotrowski ze wszystkiem 7
Kościeński ze wszystkiem 10
Jakub Botfi ński ze wszystkiem 13
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Smolecha ze wszystkiem 9
Pan Jastrzębski ze wszystkiem 15
Zioło ze wszystkiem 16 11
Ulfan ze wszystkiem 13
Sulisławski ze wszystkiem 3
Sadki ze wszystkiem 20
Sejman ze wszystkiem 8 16
Lenczkewicz ze wszystkiem 8

Rynek

Pana Kamieńskiego buda ze wszy[stkim] 5
Ziołio 
Enejzera ze wszystkiem 13
Turczyniak ze wszystkie[m] 6
Sikorski ze wszy[stkim] 6
Dalkowa ze wszystkiem 5
Kunikewicz ze wszystkiem 7
Pan Ekonomowic ze wszy[stkim] 9
Rossa ze wszystkiem 7
Andrzej Puchałowicz ze wszy[stkim] 8
Pana Ulatowskiego ze wszy[stkim] 6
organista ze wszy[stkim] 7
Pana Stenickiegio
[s. 3] Dworek Jmci Pana Wolińskiego [!] 54
Dwór Jmci Pana pisarza murow[any] 5
Dwór Jmci Pana kas[ztelana] 
łęczyckiego58 37

Dwór Jmci Pana kas[ztelana] 
warszawskiego59 8

Ludzie różnego stanu

Ostrowski 6 24
Dorotka 1 21

5859

58 Jerzy Antoni Warszycki, kasztelan łęczycki w latach 1702–1718.
59 Osoba niezidentyfi kowana.
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Safranowicz 2 16
[s. 4]  Pogłównego
suma wszystkiego 87560 17

Na Pana skarbnika wydały 
pogłównego 424

Temuż zło[tych] 24
Panu Sprymuntowi 290
Na ekspensa różne 128 29
Suma czyni 866 29
Reszty przy nich zostaje 8
Suma należyta wychodzi 875 16
Zostawają się przy nich reszty 
złotych 137

60

Na to wszystko podali regestrem niesłuszniem, bo jak chcieli pisać, tak pisali ten 
regest[r], ażeby ta summa wyszła na wszystką.

22
Opis zasięgu i granic pól rolnych należących do bliżej nieokreślonej osoby oraz 

notatka o zamiarze zbudowania tam dworu z ogrodem
bez miejsca, bez daty

Pierwsza płoska alias rólka w tyle Stanisława Wilczka, druga rólka w tyle Se-
bastiana Krawca, 3 rólka w tyle Kielińskiego organisty alias Wiśniewskich, 4 rólka 
w tyle Pawła Muliarczyka. Te rólki z jednej strony Pana Chylińskiego poczyna się od 
miedzy i gruntu Biskupskiego, a kończy się po miedzę z drugiej strony Pana Uryjow-
skiego w gruncie wielebnych ojców kamalduliów, w tych rólkach włóka czyni. Idą te 
rólki aż do borku po granice Targówka.

aNota bene. Pole za Panem Grabianką, a potem gdzie stodoła Romanowskiego 
przeciwko Jegomości Pana chorążego ciechanowskiego61 między dworami Jegomo-
ści Panem kasztelanem warszawskim62 z jednej a Jegomością Panem Grzybowskim 
podczaszym nurskim63, tam gdzie stodoła Romanowskiego stoi, dwór budować, gdzie 
i ogród będzie, a pole za Grabianką trzymaa64.

60 Pomyłka w obliczeniach. Powinno być 868 zł 17 gr.
61 Osoba niezidentyfi kowana.
62 Osoba niezidentyfi kowana.
63 Stefan Grzybowski, podczaszy nurski.
64 a a – notatka zapisana inną ręką niż poprzedni akapit.





Source material relating to the Camaldolese jurydyka
in Praga near Warsaw from 1666–1717

  Summary 

The documents published in the volume are kept in the Central Archives of Histori-
cal Records in Warsaw in the Wilanów Economic Archive unit (“Anteriora” section, 
not available to the users). They comprise 22 manuscripts (mainly individual leaves 
and bifolia) with a total of 68 pages – the oldest from 1666, the latest from 1717, with 
most of them concerning the fi rst two decades of the 18th century. 

Since the second half of the 17th century Praga had consisted of two main parts: 
the property of the Bishops of Kamyanets-Podilsky (since the 16th century) and the 
part that is of interest to us, the so-called “Praga Magnacka” [Baronial Praga], called 
since the 1720s “Praga Książęca” [Princely Praga], and in the present volume – “grunty 
Kazanowskie” [Kazanowski’s lands]. The areas that made up the jurydyka (settlement 
under the jurisdiction of an ecclesiastic or secular lord) of Praga Magnacka were 
acquired by Adam Kazanowski in the 1630s and 1640s. Owing to some fi nancial li-
abilities he took on before his death (1649), his widow Elżbieta Słuszczanka was forced 
to pledge them to the Camaldolese monks from Góra Królewska near Warsaw (today 
the Warsaw district of Bielany), as she lost a lawsuit before the Crown Tribunal (1666). 

From now on the Camaldolese monks had at their disposal retenta (payments in 
arrears), taxes and rents from lands and buildings in Praga Magnacka. They were to 
use these revenues to recover their debt and that is why for a while they became the 
owners of the jurydyka by virtue of a lien on it. This lasted until 1720, when Praga 
Magnacka went into the hands of Elżbieta Sieniawska née Lubomirska and became 
part of the Wilanów estate. This is how the former Camaldolese documents concerning 
Praga ended up in the Wilanów archives. 

The monks drew up and gathered primarily those documents that would enable 
them to effectively recover the money owed to them by virtue of owning the jury-
dyka. They included audits or inspections (checking the actual state) of buildings and 
squares, as well as various dues that the inhabitants of Praga were obliged to pay. In 
addition, the monks kept registers precisely defi ning who among the Praga residents 
had paid his or her dues. Most of the material published in the volume relates to the 
above issues and belongs to this type of sources, although there are also letters, a proc-
lamation and complaints lodged before courts.
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 Indeks osób oraz nazw miejscowych i terenowych

W nawiasach zamieszczono wersje źródłowe imion i nazwisk (przezwisk) osób 
ujętych w indeksie, po przecinku zaś określono ich profesje. W indeksie ujęto także 
place i pola mające nazwę własną. 

A
Acmitowizna zob. Akmitowizna
Adam, ogrodnik 31, 57
Adamczyk 70
Adamski 63
Akmitowizna (Acmitowizna), plac

albo pole 57, 61
Aleksander, krawiec 72
Amandus, przeor klasztoru kamedułów 

z Góry Królewskiej 25, 35
Ambroży, przeor klasztoru kamedułów 

z Góry Królewskiej 12, 63
Andrzej, wyrobnik 74
Andrzej, zdunek 62
Anejzer zob. Enejzer 
Aneyzer zob. Enejzer
Antonina, komornica 73

B
Baba (Baba stara kościelna) 46, 49
Baba stara kościelna zob. Baba
Baranowski, wyrobnik 73
Barcichowski Andrzej 33
Barcikowsczyzna, dwór 39
Barowizna, plac 36
Bartoszewicz (Bartosiewicz) 15, 56, 67, 

71, 75 

Bartoszewicz Stefan 60
Bednarz Jan 33
Benka Matyjasz 37
Berdecka Anna 15
Bielany 8, 9, 25, 29 
Biskupski, grunt 77
Błendowsczyzna, plac 37
Błużniewszczyzna, plac albo pole 57
Bodzenowski alias Piszek 37
Bogdański 44, 67, 73
Bogdański Simon 47
Bogucki 31
Bolesta Wojciech 32
Boleszczyzna, plac albo pole 57, 61
Boniecki Adam 8 
Borkowscizna 51
Borkowski 55, 60 
Borkowski Adam, skrzypek 40
Borszukowizna, plac albo pole 57, 62
Botfi ński Jakub zob. Botwiński Jakub 
Botwa Augustyn zob. Botwiński

Augustyn 
Botwiński 46, 57, 61
Botwiński (Botwa) Augustyn 21, 56, 57, 

60, 62, 68, 72, 75
Botwiński (Botfi ński) Jakub 40, 55, 59, 

68, 72, 74, 75
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Braniccy, rodzina 7 
Brodowsczyzna, dom 44, 62
Bronowski Franciszek 16, 33, 35
Brożecki Andrzej 32
Brunowski 40
Brykowska Maria 10 
Brzozowski 32
Bułtyzor Barbara 35
Bułtyzor Błażej 35
Burza 71, 75

C
Cayca Mateusz 35
Cejkawizna, plac 62
Charchowsczyzna, plac 38
Chełchowski 45, 59
Chełchowski zob. Chełkowski 
Chełkowska Andrzejowa 68
Chełkowski (Chełchowski) Andrzej 

(Jędrzej) 48, 55
Cherubin, rządca klasztoru kamedułów 

z Góry Królewskiej 51
Chojnacki Józef 41
Chrzanowski 71
Chrzanowski (Krzcanowski) Franciszek 

44, 47, 67
Chrzconowski zob. Chrzonowski 
Chrzczonowski zob. Chrzonowski 
Chrzonowski (Chrzconowski,

Chrzczonowski, Krzczonowski)
42, 44, 54, 56, 58, 61, 66, 74

Chyliński, organista 14, 56, 60, 73, 77
Chyliński Jan 69
Ciepłota Piotr 31
Ciesielski 36
Ciołek Stanisław 40
Ciżmieński zob. Ciżmiński 
Ciżmiński (Ciżmieński) 46, 72, 75
Ciżmiński (Czysmiński, Czyszmiński) 

Roman, wójt 16, 26, 36, 40, 49, 53, 
55, 58, 60, 65, 68

Czarnokowicz Jan 42
Czartoryscy, rodzina 7
Czerniecki Adam 33
Czosnowski Stanisław, kasztelan war-

szawski 19, 38
Czysmiński Roman zob. Ciżmiński 

Roman 
Czyszmiński Roman zob. Ciżmiński 

Roman 
Czyżewski Zygmunt 27

D
Dajkowski Bałaban 70
Dalek Jacenty 46, 49
Dalkowa, komornica 56, 60, 69, 72, 76
Daniel 46
Danielka 63, 69
Danielowa 49, 56, 60
Dankowski 63
Dąbrowska Stanisławowa 32
Dejkowski 46
Dejkowski Adam 48–50
Deutsch Maciej 11 
Dłużniewski Jakub 31
Dłużniewszczyzna, plac 62
Dobosz 62
Domaszewska Aniela, prezydentka 

klasztoru bernardynek na Pradze 18, 
52

Dorota, dziewka służąca 73
Dorotka 16, 76
Drzymała 69
Dubiński 17, 36, 39–45, 48, 58, 62
Dubiński Wojciech, ławnik 51
Dudkiewicz Jędrzej 33
Dudziakowe, plac 36
Dukiński 41
Duńczykowa 41
Dwornicki 31
Dziewalizna, plac 62
Dziewalski (Dzewalski) 26, 63, 64, 71, 75
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Dziewalski Wojciech 67
Dziewalszczyzna, plac albo pole 57
Dziwalscy 36

E
Ekonomowic zob. Ekonomowicz
Ekonomowicz (Ekonomowic,

Oekonomowicz, Okomonowicz)
Anastazy 49, 55, 60, 62, 63, 69, 76

Ekonomowiczowa 72
Enejzer (Anejzer, Aneyzer) 69, 72, 73, 

76 
Enejzer (Anejzer) Paweł 56, 60, 69

F
Ferber, chorąży 33
Ferberowszczyzna, plac albo pole 57, 62
Fiałkowsczyzna, plac 38
Filipowicz Matiasz 33
Filipowizna zob. Filipowszczyzna
Filipowszczyzna (Filipowizna), plac 

albo pole 57, 62
Fletkowska 72
Franciszek 43, 72
Franciszkowa 32

G
Gadomska 8, 14, 25, 30
Gadomski 14, 30
Gagio zob. Gago
Gago, rzeźnik 40, 44, 71, 74
Gago (Gagio) Szczepan (Stefan) 47, 50, 

54, 58, 66, 70
Gaj 21, 70
Gaj Wojciech 63
Gajewscy, rodzina 35
Gajewski 21, 50, 63
Gałąska Jakub 33
Gałąszczyzna, plac 62
Gałowsczyzna, plac 38
Gierowski Józef 19

Glembowicz Walenty zob. Głąbowicz 
Walenty

Glynka Jakub 33
Głąbowicz (Głąmbowicz, Głombowicz) 

37, 46, 72, 73, 75 
Głąbowicz (Glembowicz, Głąmbowicz) 

Walenty, ławnik 49, 51, 53, 55, 58, 
60, 68

Głąmbowicz zob. Głąbowicz
Głombowicz zob. Głąbowicz
Głowacki 13, 18, 19, 25, 29, 30
Głowaczyzna, plac 38
Godfreyd zob. Godfryd
Godfreydowa zob. Godfrydowa
Godfridowa zob. Godfrydowa
Godfryd (Godfreyd, Gotfryd, Gottfreyt) 

56, 57, 61, 62 
Godfrydowa (Godfreydowa, Godfrido-

wa) Ernestowa 67, 69, 71, 75
Gotfryd zob. Godfryd
Gotfryd Ernest 45, 48, 55, 59
Gottfreyt zob. Godfryd 
Góra Królewska 8, 9, 13, 14, 17, 18, 25, 

26, 28, 34–36, 39, 44, 47, 51, 58, 66, 
70, 74

Górecki 41
Górka 45, 57, 58, 61, 62, 71, 75 
Górka Matiasz (Matiasz, Matyjasz) 37, 

43, 48, 54, 59, 67  
Górski 45, 74
Górski Paweł 48
Grabianka 77 
Grabiankowie (Grabionkowie) 38, 52, 

58, 62
Grabionkowie zob. Grabiankowie
Grabowsczyzna, dom 40
Grabowski Sobestian 31
Grabowski Stanisław 27
Grocik 57, 59, 61, 69, 72, 73, 75
Grocik Krzysztof 37, 48, 55, 68
Grogulewsczyzna, plac 37
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Grosz Andrzej 33
Grygiel Krakowiak 68
Grygiel Łomżyński, dziesiętnik 33
Grzybowski Stefan, podczaszy nurski 

8, 77
Grzymała Wojciech 32
Gujska Marianna 12, 17, 25, 27 
Gulitowicz (Gultowicz) 45, 71, 74
Gulitowicz Franciszek 47, 54, 59, 67
Gultowicz zob. Gulitowicz

I
Iwanik 69, 71, 74
Iwanik Andrzej (Jędrzej) 54, 58, 67

J
Jabłońska 43, 44, 47, 71, 74
Jabłońska Antonina 54, 59, 67
Jacenty 41
Jackowsczyzna, plac 38
Jadliński Stefan 43
Jaglińska zob. Lubiszowa 
Jagrowa 36, 42
Jakubcowa 13, 29
Jankowski Rafał 7 
Janowa 69
Jarosczyzna, domek alias buda 42
Jarosczyzna, plac 36
Jarszowicz Dymitr 32
Jasieńska zob. Jasińska
Jasieński 44
Jasieński Jan, wójt praski 25, 27
Jasińska (Jasieńska) 71, 74
Jasińska Pawłowa 67
Jasiński Paweł 43, 47, 54, 59 
Jastrzębski 45, 57, 59, 62, 65, 69, 72,

73, 76
Jastrzębski (Jastrzępski) Józef 48, 55,

69
Jastrzępski zob. Jastrzębski 
Jaźwiński Paweł, dziesiętnik 32 

Jącyk zob. Jączyk 
Jączyk (Jącyk, Jąnczyk, Junczyk) 45,

63, 67, 68, 70
Jączyk Józef 17, 42, 44, 48, 54, 58, 70 
Jączyk Mikołaj 15, 31, 36, 39, 48, 50,

54, 59, 67, 71, 74
Jąnczyk zob. Jączyk 
Jedlecki Stefan zob. Jeglecki Stefan
Jeglecki (Jedlecki) Stefan 33, 73
Junczyk zob. Jączyk
Junczykowizna zob. Junczykowszczy-

zna
Junczykowszczyzna (Junczykowizna), 

plac albo pole 56, 61
Jurkiewiczowie 12, 63, 64

K
Kaliński (Kaliski) alias Pisarek

Bartłomiej 37, 43, 44, 47, 54, 57, 59, 
62, 67, 71, 74 

Kaliski zob. Kaliński 
Kamienszczuk Jan 68
Kamieński 15, 49, 57, 58, 69, 71, 72, 74, 

76
Kamieński Jan 50, 72, 75
Kamieński Wojciech 47, 67
Kamiński 31, 41, 42, 46, 54, 56, 57, 60, 

62 
Kanigowsczyzna, plac 37
Karkuczowizna, plac 38
Karpicizna, plac 38
Karpińska Pawłowa 32
Karputowski Jan 32
Karsczyzna 68
Karwowski 55
Karwowski Walenty 60
Kasztelanicowski, plac 63
Kazanowscy 39
Kazanowski Adam 9, 10 
Keckowa Antonina 27, 50
Kempczyński zob. Kępczyński
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Kempka 21, 72, 75
Kępczyński Matiasz 21, 48, 68
Kępski 45
Kępski Matiasz 55, 59 
Kieliński, organista 14, 77
Kieliński Józef 32
Klonowscy, rodzina 36, 39 
Klonowska 71
Klonowski 45, 48, 57, 62, 68, 75
Klonowski Jakub 54, 59
Knap 73
Kobliński Antoni zob. Kobyliński

Antoni J.
Kobus 70
Kobuszowski 15, 70, 74
Kobuszowski Grzegorz 66
Kobyleński 29
Kobyliński (Kobliński) Antoni J. 26, 

52, 53 
Kobyliński Michał 53
Kolbuszewski zob. Kolbuszowski
Kolbuszowski (Kolbuszewski) 26, 43, 

55, 57, 62–64
Kołbusiewski (Kulbaszewski) 45
Kołbusiewski Wojciech 48
Koniecpolski Jan Aleksander, wojewoda 

sieradzki 19, 38
Konopczyzna, plac 37, 57, 62
Konopka 39, 59, 72, 75
Konopka Andrzej 67
Konopska 31
Koper, komornik 69, 73 
Korpacewska zob. Korpaczewska
Korpaczewska (Korpacewska) 45, 48, 54
Korpaczewska Samuelowa 32, 45, 48, 

59, 67
Korpaczewski 43, 68
Kosiewsczyzna, plac 38
Kosiewski Jan 33
Kosowska 70, 73
Kostyński 41

Koszyński 41
Kościelny Jan 38 
Kościeński zob. Kościński
Kościński (Kościeński) 36, 45, 55, 59, 

72, 75
Kościński Idzi 48, 69
Kotek 63, 70, 72, 75, 81
Kotek Jan 52, 68, 70
Kowal Piotr 31
Kowalka Kasprowa 33
Kowalkowski Józef 31
Kozak Łukasz 7 
Kozielski 29, 33
Kozłowski Marcin 42
Krawiec Sebastian 14, 77
Krośnia 54, 59, 67
Krowiakowizna, plac 37
Królewicz 63
Królik 57
Królik Paweł 33
Królikowizna, plac 37, 61
Krzcanowski zob. Chrzanowski

Franciszek
Krzczonowski zob. Chrzonowski 
Krzypkowizna 49
Kudelski Kazimierz 32 
Kulbaszewski zob. Kołbusiewski
Kulbaszewski Wojciech 59
Kulkowy Walenty 69
Kułakowski Matiasz, sługa biskupa 

kamienieckiego 51
Kunikewicz zob. Kunikiewicz 
Kunikiewicz (Kunikewicz, Kunikowicz) 

70, 72, 76
Kunikowicz zob. Kunikiewicz
Kupcowicowa Janowa 33
Kupcowizna (Kupczowizna), plac 36, 

57, 62
Kupczowizna zob. Kupcowizna 
Kupczyk Wojciech 67
Kwiatkowska, komornica 69
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L
Lachowsczyzna, plac 37
Lachowski 44, 66, 71, 74
Lachowski Jan 37
Lachowski Wojciech, ławnik 37, 47, 48, 

53, 54, 58
Lasczko Valentinus, pisarz praski 27
Laszczyzna, plac 38
Lenczkiewicz (Lęckiewicz, Lęczkie-

wicz) 36, 46, 55, 60, 63, 70, 72, 76 
Lenczkiewicz (Lęckiewicz, Lęczkie-

wicz) Wojciech 39, 49, 50
Lenkiewicz Stanisław 32
Lepszy Kazimierz 20, 22 
Lewandowska Dorota 7, 8 
Lęckiewicz zob. Lenczkiewicz 
Lęczkiewicz zob. Lenczkiewicz 
Ligocka Jerzyna 33
Lodo Jan 33
Lodowizna, plac 62
lodowym, na zob. na lodowym
Lubiszowa alias Jaglińska Jakubowa 

41
Lubomirscy, rodzina 7

Ł
Ładarz Wojciech 33
Łaniewski 38
Łazewski zob. Łazowski
Łazowcyzna zob. Łazowszczyzna
Łazowski (Łazewski) 44, 54, 58
Łazowski (Łazewski) Walerian 47
Łazowszczyzna (Łazowcyzna) 71, 74
Łomański 44
Łomżyński, kowal 38
Łoski Piotr Franciszek Alojzy, chorąży 

warszawski 19, 40, 50, 56, 61, 73
Łukaskiewicz zob. Łukaszkiewicz
Łukaszkiewicz (Łukaszkowicz) 15, 44, 

71, 74
Łukaszkiewicz (Łukaskiewicz, Łukasz-

kowicz) Matyjasz (Matias, Matiasz), 
tracz 43, 47, 54, 59, 67

Łukaszkowicz zob. Łukaszkiewicz
Łyskowski 32

M
Maklakowski 31
Malarz 31
Mankio zob. Mańko 
Manko zob. Mańko 
Mańko (Mankio, Manko) 45, 71, 74, 75
Mańko (Mankio, Manko) Wawrzyniec 

47, 54, 59, 67
Materkowszczyzna, plac albo pole 57, 62
Matuszewski Jerzy 8 
Mazurkowizna (Mazurkowszczyzna), 

plac 37, 57, 61
Mazurkowszczyzna zob. Mazurkowizna 
Męsczyńska Matiaszowa 33
Michrowszczyzna, plac albo pole 57
Miecznik Jan 61
Miecznik Michał 32, 57, 61
Miler 73
Młodt zob. Młot 
Młot (Młodt) 46, 72, 75
Młot (Młodt, Młott) Józef 27, 37, 42, 49, 

55, 60, 68
Młotek 36
Młotek Adam 39
Młott zob. Młot 
Mokrowszczyzna, plac 62
Mościcki 39, 46, 49, 55, 60, 68, 69, 72, 75
Mościcki Kazimierz 49, 68
Motylowsczyzna, plac 36
Muliarczyk Paweł 14, 77

N
na lodowym, plac albo pole 58
na Tokarzowym, plac 36
Napłochowicz Tomasz, rymarz 32
Narzymski Jakub Florian 50
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Narzymski Stanisław, starosta ciecha-
nowski 19, 20, 50, 56, 61, 73

Narzynski zob. Narzymski Stanisław
Narzyński zob. Narzymski Stanisław
Nastopczyne, dom 39
Nowacki 49
Nowaczyzna, dom 39
Nowakowicz Sobestian 32
Nowakowizna zob. Nowakowsczyzna
Nowakowsczyzna (Nowakowizna), dom 

12, 40, 43

O
Oekonomowicz zob. Ekonomowicz 
Ogrodnik Jadam 31
Okomonowicz Anastazy zob.

Ekonomowicz Anastazy 
Okrzeja 15, 44, 69, 70, 74
Okrzeja Jan 42, 47, 54, 58, 66
Olszewski 27, 70
Orgewski Mikołaj 32
Osowsczyzna, plac 37
Ostrowsczyzna, plac 37
Ostrowski 15, 16, 70, 73, 76
Ostrowski Matiasz 50, 70
Otrębusz Jan, miernik 17

P
Pachowski Wojciech 67
Paduchowicz 46, 55, 60, 69, 73
Paduchowizna, plac 68 
Padulhowie 49
Pantal zob. Pantaleon 
Pantalan zob. Pantaleon 
Pantaleon (Pantal, Pantalan), przeor 

klasztoru kamedułów z Góry
Królewskiej 17, 26, 51–53 

Parik Jan, wójt 51 
Pariszek zob. Pariżek
Pariżek (Pariszek) Jan 40
Parysek 60

Paryss 55
Pasikowizna, plac 62
Paszkowsczyzna (Paszkowszczyzna), 

plac 38, 57
Paszkowszczyzna zob. Paszkowsczyzna 
Pawluczek 73
Pawłowski Andrzej, dziesiętnik 31 
Pełczyński 37
Penczkiewicz Wojciech 68
Piekarz Piotr 31
Pilachowska 32
Piotr, wyrobnik 73
Piotrowski 59, 72, 75
Piotrowski, ślusarz 41
Piotrowski Jan 48, 55, 68
Pipczek Matyasz 31
Pis Andrzej 31
Pisarek 38, 61, 62
Pisarek Adam 29, 33, 57, 62 
Pisarek Bartłomiej zob. Kaliński

Bartłomiej
Pisarzkowizna, plac 37
Pisarzowa Sobotczyzna 50
Piszek zob. Bodzenowski 
Placid, ksiądz 40
Pleszewscy, rodzina 28, 52
Pleszewski Kasper, żupny królewski 

25, 27
Płochocki, wojski warszawski 20, 38
Płochocki Felicjan 20
Płochocki Mateusz 20
Podgórska 50
Podgórski 46
Polka Piotr 73
Polkowski 57, 62
Pomaski Tomasz 32
Pomorynkowa, wachmistrzowa 33
Potoccy, rodzina 7 
Praga passim 
Prodowszczyzna, plac albo pole 58
Pruszkowczyzna, plac albo pole 57
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Przekupień Franciszek 69
Przyhołkowizna, plac 37
Ptaszewsczyzna, plac 38
Puchałowicz zob. Pukałowicz
Puchlerowszczyzna, plac 61
Puchowski 74
Puchowszczyzna, plac albo pole 56
Puckowski zob. Puczkowski
Puczkowsczyzna (Puczkowszczyzna), 

plac 37, 57
Puczkowski (Puckowski) 37, 44, 71
Puczkowski Ignacy 42, 47, 54, 57, 59, 

61, 67
Puczkowszczyzna zob. Puczkowsczyzna
Pukałowicz (Puchałowicz) 44, 45, 54, 

55, 58, 60, 62, 65
Pukałowicz (Puchałowicz) Andrzej 

(Jędrzej) 46, 49, 69, 72, 74, 76
Pukałowicz (Puchałowicz) Jan 48, 59, 

62, 67, 71, 75
Pużkowszczyzna, plac 61
Pyscek zob. Pyszczek
Pyszczek (Pyscek) Jan 31, 35
Pyszkowszczyzna, plac albo pole 56

R
Rabantkowie 12, 63
Radłowski Matyjasz, kuśnierz 42
Radzisiewski Wojciech 32
Radziszewsczyzna (Radziszewszczy-

zna), plac 37, 57, 62
Radziszewszczyzna zob. Radziszew-

sczyzna 
Rakowiecki Stanisław 38
Reber 71, 73, 75
Recko zob. Retko 
Reczko zob. Retko 
Reiko Stefan zob. Retko Stefan
Rembowicz, kowal 42
Rendza 49
Rendziak 42

Rendziakowie 42
Retkio zob. Retko 
Retko (Recko, Reczko, Retkio), prze-

woźnik 45, 50, 63, 70–72, 75
Retko (Recko, Reczko, Retkio) Franci-

szek 55, 59, 68
Retko (Recko, Reczko, Retkio) Marcin 

58, 62, 70
Retko (Recko, Reczko, Reiko, Retkio) 

Stefan 48, 54, 59, 67 
Reżycki zob. Różycki
Roman Adam (Adon) 21, 36, 40, 45, 55, 

59, 72, 75
Romanowizna zob. Romanowsczyzna 
Romanowsczyzna (Romanowizna, 

Romanowszczyzna), plac i rola 38, 
51, 57, 58, 62

Romanowski 21, 37, 58, 62, 77
Romanowski Adam 31, 48, 68
Romanowski Andrzej 31
Romanowski Franciszek 32
Romanowszczyzna zob. Romanowsczy-

zna 
Rosa zob. Rossa
Rosołowicz Kazimierz 42
Rossa (Rosa) 46, 55, 60, 72, 76 
Rossa (Rosa) Jan 42, 49, 69
Rowicizna, plac 37
Rożycki zob. Różycki
Różycka 70, 71, 75
Różycka Bartłomiejowa 67
Różycki (Reżycki, Rożycki, Rużycki) 

45, 49, 55, 56, 59, 61, 63
Różycki, wójt 16, 41, 43
Różycki (Reżycki) Bartłomiej 48, 50
Rudnicki 41
Rudnicki Franciszek, cyrulik 16, 32, 35
Rupniewski Stefan, biskup kamieniecki 

26, 64
Rużycki zob. Różycki
Rymarzowski, plac 25, 27, 28
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Rzeckowizna, plac 38
Rzeźnik Jakub 69

S
Sadki zob. Sadko 
Sadko (Sadki, Satko) 57, 62, 72, 76
Sadko Marianna 26, 51
Sadko Mikołaj 26, 51
Sadłowski Bartłomiej 32
Sadowicz, rymarz 37
Sadowska Klara, przełożona klasztoru 

bernardynek na Pradze 17, 18, 25, 28
Safranowicz zob. Szafranowicz 
Samlak 15, 71 
Samula (Samulka, Samulko) 71, 74, 75
Samulka zob. Samula 
Samulko zob. Samula
Sanaczyszna, dom 39
Satko zob. Sadko 
Sczurkiewicz Stefan, garbarz 31
Sczurkowiczowe, place 36
Sejman (Seyman) 72, 76
Sejman (Seyman) Krzysztof 57, 62, 68
Semborski Jan 33 
Seyman zob. Sejman 
Siberla (Szyberla) Jędrzej (Andrzej) 54, 

59, 67
Sieniawscy, rodzina 7
Sieniawska Elżbieta z Lubomirskich 9, 

10 
Sienicki (Sinicki) 15, 43, 46, 55, 60, 63, 

69
Sienicki Wojciech 49
Sikorski 46, 56, 60, 72, 76
Sikorski Antoni, szewc 41, 49, 69
Sinicki zob. Sienicki
Skalski 43
Skaryszew 50
Skrepowski Walenty Stanisław, pisarz 

praski 25, 29, 30
Skrzeszowsczyzna, plac 37

Skrzypkowizna 49
Skrzyszewski Piotr 40
Sliter 15, 73
Słoniewska 41, 45, 48, 68, 72, 73, 75
Słoniewski 40
Słoniewski Jan 32
Słuszczanka Elżbieta 9, 10 
Smolecha (Smolicha, Smolucha) 50, 72, 

76
Smolecha (Smolicha, Smolucha) 

Krzysztof 49, 56, 60, 68
Smolechowizna zob. Smolechowszczyzna
Smolechowszczyzna (Smolechowizna), 

plac 37, 57, 61
Smoleszyna 69
Smolicha zob. Smolecha 
Smoliński 72
Smolucha zob. Smolecha 
Sobiescy, rodzina 7
Sobolewski 32
Sobolewski Walenty z Piętek, podstaro-
ści kamieniecki 25, 27, 28

Sobotczyna 55, 60, 63, 68, 70, 72, 75
Sobotczyna Mateuszowa 49
Sobotka Mateusz, pisarz 16, 17, 38, 40–42
Sobotka Piotr 36
Sobotka Wojciech 31, 37
Sojcyna zob. Sojczyna 
Sojczyna (Sojcyna) 41, 46 
Sokołowski 45
Sokołowski Franciszek 40
Sokołowski Marcin 31
Sokołowszczyzna, plac 60
Solisławscy zob. Sulisławscy
Sołtan Andrzej 7
Sołtanowe, plac 37
Sołtonowizna (Sołtunowizna), plac albo 

pole 57, 61, 68
Sołtunowizna zob. Sołtonowizna
Sprymunt 77
Stanisław, tracz 73
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Stawicki, cieśla 31
Stembrowicz Inga 7 
Stenicki 76
Steniewska 69
Strasiewska 31
Straszewsczyzna (Straszowszczyzna), 

plac 37, 57, 61
Straszowszczyzna zob. Straszewsczyzna
Strykowizna zob. Strykowszczyzna 
Strykowski Wojciech, dziesiątnik 32
Strykowszczyzna (Strykowizna), plac 

albo pole 57, 61
Strzałkowski Adam 42
Sulisławscy (Solisławscy) 36
Sulisławska Mikołajowa 68
Sulisławski 36, 46, 55, 57, 60, 62, 72, 76
Sulisławski Mikołaj 40, 49, 51
Sulisławszczyzna, plac albo pole 57, 62
Surmacka 31
Surmacowa 35
Surowiński 71, 75
Surowiński Marcin 67
Szafranowicz (Safranowicz) 16, 74, 77
Szczepanowa 63
Szemborsczyzna (Szymborszczyzna), 

plac 36, 57, 62
Szewc Matiasz 38
Szlusarz zob. Ślusarz
Szwankowski Eugeniusz 11 
Szyberla zob. Siberla
Szymankowicz Grzegorz 40
Szymanowski Maciej, rymarz 27
Szymborszczyzna zob. Szemborsczyzna

Ś
Ślusarz (Szlusarz) 16, 45, 46
Świderski 68

T
Talecki 38
Targówek 14, 77

Tarnawska, kuśnierka 33
Tokarz Benedykt 33
Tokarz Jan 32
Tokarz Marcin 31
Tokarzowym, na zob. na Tokarzowym
Tomaszewski 58, 62
Tomo (?) 19, 73
Toporski Jakub (Jakob) 29, 32 
Toporszczyzna (Toporścizna), plac 57, 61
Toporścizna zob. Toporszczyzna
Truściński Łukasz 7 
Turczyniak 72, 76
Turczyniak Paweł 56, 60, 69

U
Ulatowski 45, 55, 56, 59, 60, 68, 69, 71, 

73, 75, 76
Ulatowski Adam 48
Ulatowski Franciszek 17, 53, 58, 64
Ulfan (Wulfan) 46, 55, 60, 72, 76
Ulfan (Wulfan) Błażej 40, 49, 68
Urgewszczyzna (Uriewszczyzna, Ury-

gewszczyzna), plac 36, 57, 62
Urgiewski 36
Uriewszczyzna zob. Urgewszczyzna 
Urygewszczyzna zob. Urgewszczyzna 
Uryjowski 14, 77

W
Walenty 73
Walenty, stolarz 32
Warszawa 12, 15, 17, 27, 35, 36, 39, 44, 

51, 66
Warszycki Jerzy Antoni, kasztelan 
łęczycki 19, 50, 56, 61, 73, 76

Wasiąw, plac 36
Wasiuk 69
Wawrzyńcowa 70
Wierbiczyzna zob. Wierzbesczyzna
Wierzbesczyzna (Wierbiczyzna), plac 

38, 58
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Wierzbicki Jan, dziesiątnik 32
Wilcek Tomasz 32
Wilczek Stanisław 14, 16, 77
Wilk 42
Wiśniewscy 14, 77
Wiśniewska Jolanta 7 
Witemberk 31 
Wnukowa Matiaszowa 33
Wnukowizna, plac 38
Wodzicka 50, 61
Wodzińska 56
Wodzisławski Jan 33
Wodzisławszczyzna, plac 57, 62
Wojciech, kupiec 50, 57, 61, 71, 74 
Wojtowicz 43
Wojtowicz Adam 36
Woliński 45, 46, 63, 70, 71, 75, 76
Woliński Krzysztof (Krystof) 43, 48, 

50, 54, 59, 61, 67, 69
Woliński Simon 49
Wolski 15, 44 
Wolski Matyjasz (Matiasz), rzeźnik 38, 

41, 47, 54, 58
Wołuński 54, 59
Wołyński 48, 67, 73 
Womitowski Marcin 33
Wójcik Jan 54, 59, 67
Wronka 43
Wronka Jan, krawiec 33
Wroszka Matyjasz 39
Wróblewski 45, 48
Wulfan zob. Ulfan
Wyderko Teresa 7, 11–14
Wykowszczyzna, plac albo pole 57
Wyrzykowski 45, 57, 62, 71, 75
Wyrzykowski Jan 48, 54, 59, 67
Wysocki Stefan, kuśnierz 33

Z
Zabroczyszna, plac 37
Zadulewicz, piekarz 39

Zakrzewska Janowa 31
Zaręba 31
Zarębina 32
Zatakroczny 46
Zawadzki Jarosław 7 
Zborowski Paweł 32
Zdunek 50
Zdunek Andrzej 62
Zielenicki zob. Zieleniecki
Zieleniecki (Zielenicki, Zielieniecki) 16, 

40, 41, 45, 55, 59, 72, 73, 75
Zieleniecki (Zielieniecki) Stanisław, 

pisarz miejski 15–17, 48, 51, 53, 55, 
58, 59, 64, 68

Zielieniecki zob. Zieleniecki
Zielińska Teresa 13, 16 
Zienek Anastazy 58
Zieniakowa Małgorzata 64
Ziołło zob. Zioło 
Zioło (Ziołło) 46, 56, 61, 69, 72, 76
Zioło (Ziołło) Szymon (Simon), bednarz 

41, 49, 56, 60, 69, 73
Zuchowicz Fabian, burmistrz praski 16, 

27
Zwierz Krzysztof 7, 9
Zychowicz Jadam, cieśla 31
Zychowizna zob. Zykowizna 
Zykowizna (Zychowizna), plac 56, 61

Ż
Żorawska Wawrzyńców 32
Żydkiewicz zob. Żydkowicz
Żydkowicz (Żydkiewicz) 56, 60, 75
Żyła, krawiec 15, 69, 70, 73, 74
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