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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 Szymanowskiego, rymarza praskiego, na gruncie Jegomości księdza biskupa kamienieckiego2 przedtym mieszkającego, a powtórnego małżeństwa zeszłego szlachetnego
Pana Stanisława Grabowskiego pozostała małżonka, znam tym skryptem mojem,
iż od Jegomości Pana Kaspra Pleszewskiego, żupnego Króla Jegomości 3 wzięłam 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 listopada roku 1664.
Sama pisać nie umiejąca użyła mię do napisania i podpisania tego skryptu, wymawiając 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 Jasieńskiego, wójta praskiego.
Walenty z Pięt[e]k Sobolewski, podstarości kamieniecki
Jan Jasieński, wójt praski.
Hanc inscriptionem coram officio consulari Pragensi producti per Mariannam
Gujska factam g[e]n[er]oso d[omi]no Pleszewski hoc idem officiu[m] consulare Pragense 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. K ECKOWA, 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 Sobolewskiego, podstarościego kamienieckiego, 19 Novembri 1664.
a

Nota 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 naszemu 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 antecesorów 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 kamedułów 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 posesjej, 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 fruktyfikując 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 Adamowi 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 rozebrała. Drugiego Panu Kozielskiemu. a eiusdem valoris. Trzeciego aż dobitoa9.
4. Pan Głowacki tego roku mieszczaninowi naszemu ni[e]jakiemu Jakubowi Toporskiemu 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 domostwa onę wygnał i ono sam trzyma, do miasta ani do skarbu Rzeczypospolitej
9

aa

– 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 fruktyfikuje.
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.
a

In officio advocatiali Pragensi sunt connota Valentinum Stanislaus Skrepowski
notarius Pragensis iuratus m[anu] p[ropria]a10

4
Notatka dotycząca potrzeby podniesienia czynszu pani Gadomskiej ze względu 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 finansowych
[Praga], 9 VII 1692

10

aa

– 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

1. Dziesiątnik Piotr Kowal
Jadam Ogrodnik

Żniwo

Census

Role

3

2

Komo[ry]
1

4 // 15

Piotr Piekarz

3

2

1

Sobestian Grabowski

6

2

2

Jakub Dłużniewski

3

2

Andrzej Romanowski

3

2

Józef Kowalkowski

3

2

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

Jan Pysczek

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

9

2

1

Surmacka

Jadam Zychowicz cieśla

6 // 15

2

1

Matyasz Pipczek

4 // 15

2

Konopska

11 // 6

2

Wojciech Sobotka

4 // 20

2

6

2

Mikołaj Jącyk

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

4 // 20

2

4 // 20

2

Bogucki
Zaręba
[s. 2] Kamiński

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

5

2

Sobestian Nowakowicz

5 // 5

2

Tomasz Wilcek

5 // 5

2

10

2

Andrzej Brożecki

1 // 15

2

1

Pilachowska

1 // 15

2

1

3

2

2

Dymitr Jarszowicz

3 // 20

2

Jan Słoniewski

3 // 20

2

3 // 6

2

Wawrzyńcow[a] Żorawska

2 // 4

2

Jan Tokarz

2 // 7

2

4. Dziesiątnik Wojciech Strykowski

4 // 10

2

Wojciech Bolesta

4 // 20

2

Wojciech Grzymała

4 // 20

2

Pan Sobolewski

4 // 20

2

Józef Kieliński

Bartłomiej Sadłowski

Walenty stolarz

Zarębina wdowa
Stanisła[w] Lenkiewicz
Stanisławowa Dąbrowska

Wojciech Radzisiewski
Brzozowski

Kazimierz Kudelski

1

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
Jan Kosiewski

33

3

2

1

2

1

Pomorynkowa wachmistrzowa

6

2

Wojciech Ładarz

6

2

Jan Bednarz

3

2

Jakub Gałąska

6

2

6 // 5

2

3

2

2 // 6

2

Matiaszowa Męsczyńska

7

2

1

Jędrzej Dudkiewicz

3

2

1

Kasprowa Kowalka

3

2

1

Stefan Jeglecki

9

2

Jakub Glynka
Marcin Womitowski
6. Dziesiątnik Grygiel Łąmżyński
Matiasz Filipowicz
Benedykt Tokarz

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 niepłaceniu 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 pisarza 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 urzędowi 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 kontrybucja 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 sławetnych ławników ode mnie deputowanych, to jest Pana Franciszka Bronowskiego, Franciszka 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 nieboszczykach 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.
a
P[ate]r D[ominus] Amandus Prior Eremi Mon[tis] Regii E[remitarum] C[amaldulensium] 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 Kazanowskich 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 zostaje, 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 którego solutionis nihil comprobavit.
[s. 3] Nota bene. Plac Błendowsczyzna nazwany in anno 1712 siał Bartłomiej Pisarek 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[mmaculatae] 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 Kazanowskich nazwanego.
Dwór Panów Klonowskich małżonków, nazwany Barcikowsczyzna, już od lat sześciu 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 żniwowe 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 mieszka, 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 Dubińskiemu 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[oszy] 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 komornicy 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 żniwowego 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 modernum 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 żniwowe 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, żniwowego 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 żniwowego 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 Dubińskiemu zło[tych] 1.
[s. 3] Dom Grzegorza Szymankowicza, a teraz w posesji nescit[ur] quomodo pisarza 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 zażywa, 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 żniwowe 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 subdelegetialis.
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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 żniwowego nunquam aliquid est probatum, aby komu co płacono kiedy.
Domek alias także buda w rynku, także Jarosczyzna nazwana, tam mieszka organista 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 domostwa 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 płaconą 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 żniwowe 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 czynszu, 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 comprobavit.
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[oszy] 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.
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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 produkował.
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 comprobit 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 Dubińskiemu 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 dał zł 6 gr 15

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

a

a17

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

Pukałowicz

3

Reczko

2

20

2
2

Dubiński

2

Woliński

4

Górka

4

2

Jącyk ze dwóch domów

6

2

Wróblewski ad rationem i z rólki

3
104
6

5

26
1518

2

192021

reszta [...]
długów
2

[s. 2] Jegomość Pan Klonowski
Różycki

3

Kołbusiewski
Gottfreyt Ernes[t] zł 9, nota bene z ogroda
zł 2 fl. 10
Jmć Pan Ulatowski

2
11

2

7

2

Górski

7

Jmć Pan Jastrzębski

6

Kościński z domu i pólka
Szlusarz z domu i pólka do aPana
Woli[ńskiego]a19
Chełchowski z domu i pólka

8

20

2
20

2

4

2

5

5

Słoniewska z domu i pólka
Sokołowski z domu i pólka aPan
Jastrzębs[ki]a20
Adam Roman z domu i pólka aSkuraa21

6

Pan Zieleniecki

3

Kępski

3

2

2
2
2

2
2
20

2

18 Na każdej stronie znajduje się podliczenie sum pieniężnych podanych w dwóch pierwszych kolumnach. 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
Ślusarzowi 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

Paduchowicz

2

Ciżmiński

3

a

4
6

2
2

Domki w rynku
Domek Pana Sienickiego

5

1

[s. 3] Dom Pana ekonomowica

5

1

Rossa

4

Pukałowicz aJędrzej zł 4 debet [?] 6a23

4

Stary Woliński

3

1

Zioło

8

2

Podgórski

5

112 11
15

1

Kamiński ze dwóch domów

Sojcyna

3

1

Dejkowski

3

1

Sikorski

3

1

Dalek

3

Danielowi

3

Baba

1

Dwory
Dwór j[aśnie] w[ielmożnego]
Jmci Pana kasztelana warszaw[skiego]24
Zatakroczny także oddał
a

Pan Woliński

12
12
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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a

Dał 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
Simon Żyła z rólką

28

grosze

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
Wojciech Lachowski Skóry [?] wyprawił
do konwentu [nadpisane: 6 gr 15]
Jm Pan Franciszek Chrzanowski
z domostwa
Pan Wojciech Kamieński ze dwóch domów
i z rólki
Ignacy Puckowski, z domostwa i z pustego
ogroda
Matiasz Łukaskiewicz

6

15

1

20

9

20

pólka

ogrody

2

7
4

20

Paweł Jasiński

4

20

Jabłońska
Bartłomiej Pisarek alias Kaliński
z domostwa
Franciszek Gulitowicz z domostwa
i z rólki
Wawrzyniec Mańko z domostwa i z rólki

4

20

3
12

4
24

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

Stefan Reiko z domostwa

3

Kr[z]ys[z]tof Woliński

4

Matiasz Górka z domostwa

4

Mikołaj Jączyk ze dwóch domostw

6

Dom Jm Pana Wołyńskiego, zasiano nota
bene

10

1

15

15
2

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
7

Paweł nota bene [?] Górski
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

a 29

6

a

Józef Jączyk

187

15
1130

2930

[s. 2]

domy

Pani Słoniewska z rólką

6

Kr[z]ys[z]tof Grocik z rólką

6

grosze

Adam Romanowski

rólki

place
puste

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

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

3

50

Materiały źródłowe dotyczące dziejów kamedulskiej jurydyki

[s. 3] Dwory
Dwór W. Jm Pana kasztelana łęczyckiego Jegomości Pana
Warszyckiego31
Dwór W. Jm Pana kasztelana warszawskiego32
Dwór W. Jm Pana chorążego warszawskiego33 Jm Pana
Dwór Wielmożnego Jm Pana Narzyńskiego starosty
ciechanowskiego34
Dwór Wielmożnej Jejmości Paniej Wodzicki[ej]
Żupa królewska stara35
Plac Ichmościów [!] Panien Bernardynek zakonnic praskich

zł

gr

38
12

10

non solvit

18

4236
37

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

2
3
1
1

10
15
15

2
2
2
2
2
2
2
2
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. K ECKOWA, 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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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 millessimo 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, prowincjała przewielebnych Ichmościów ojców kamedułów Góry Królewskiej nad Warszawą, 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 specyfikowanego podał officiosam intromissionem uczciwym urodzonym Panu
Mikołajowi i Mariannie Satkom, małżonkom, do budowy domostwa plac pusty leżący wedle uczciwego Pana Mikołaja Sulisławskiego, a z drugi[ej] strony wedle Borkowscizny 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 civilia 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 affectationi 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.
XX
[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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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] Dobrodzieju 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 grontu 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 teraźniejszych czasach sam Bóg wie, jak się wyżywiemy, dali chość [?] momy u Ichmościów
Panów Grabionków na prowizji trzy tysiące, Ichmość nam nie oddają, snadno się wymawiają 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 antecesorki 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 Waszmościowie 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 jeszcze 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 kameldułów na Górze mieszkających przez Ichmościów Panów Franciszka Ulatowskiego 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 fideliter et diligenter
zebrany ab a[nn]o 1667 d[ie] 24 9mbris ad annum praesentem i z różnymi regestrami 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

place

Robota

złote

grosze

dni

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

6. z pólkiem

Pan Łazowski

6

7. z ogrodem

Józef Jączyk

6

1. z pólkiem

2
15

2
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

16. z rólką

Franciszek Gultowicz

12

24

89

40

Latus

2

8

2

[s. 2]
Osiadłość

Dzierżący

place

Czynsze
złote

Robota

grosze

Jan Wójcik

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

23. z ogrodem

Pukałowicz

3

2

24. z ogrodem

3

2

26. z ogrodem

Stefan Recko
Krzysztof Woliński
z dwojgiem [?] domostwa
Matiasz Górka

9
4

25. z ogrodem

6

dni

17. z pólkiem

2

20

2

[...]
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

38. z pólkiem

Jędrzej Chełchowski

5

15

39. z pólkiem

Jm Pan Stanisław Zieleniecki

5

15

40. z pólkiem

Krzysztof Grocik

6

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

2
2
2
2

174

5

[s. 3]
Osiadłość

Dzierżący

place
47. z ogrodem

Czynsze
złote

grosze

Robota
dni

Sulisławski

6

2

48. z ogrodem

Borkowski

3

2

49. z domu

3

2

18

5 (?)

51. z ogrodem

Lęckiewicza
Kolczuszczyzna Mościckie[g]o
ze trojga dom[ów]
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

50. z ogrodem

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

62. domek

Pana Kamińskiego

4

63. domek

Szymona Zioło i domostwo

10

1
10

1
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

3

1

6

2

69. domek
Danielowej starej
70. nowo budowani
Żydkiewicz
teraźniejszego roku
71. domek
Augustyna Botwy

3

72. domek

Chylińskiego organisty

1

73. dom

Bartoszewicza
JW Jm Pana kasztelana
warsza[wskiego]41
JW Jm Pana kasztelana
łęczyckiego42
W Jm Pana chorążego
warsza[wskiego]43 NB
W Jm Pana starosty
ciechanowskiego44
Jm Pani Wodzińskiej NB

6

74. dwory pańskie
75. dwór
76. dwór
77. dwór
78. dwór
79. dwór

Żupa królewska NB

80. plac

WW Panien bernardynek NB

2
15

1
2

12
38

10

41424344

[s. 4] Weryfikacja pustych placów i p[ól]
Puste dawne

[...] osiadłe

place, pola

role

Dzierżący

Dawne

1. Zykowizna

z rólką

Pan Krzczonowski

9

Teraźni[ejsze]

czynsze

robota

złote grosze zł
2. Puchowszczyzna

z ogrodem

Zioło

11

3. Junczykowszczyzna

z ogrodem

Godfryd

4

4. Pyszkowszczyzna

z pólkiem

Rożycki

9

41
42
43
44

Osoba niezidentyfi kowana.
Jerzy Antoni Warszycki, kasztelan łęczycki w latach 1702–1718.
Piotr Franciszek Alojzy Łoski, chorąży warszawski w latach 1709–1717.
Prawdopodobnie Stanisław Narzymski.

20

gr

dni

9

15

1

5

15

2

10

4

15
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5. Straszowszczyzna

z ogrodem

6. Sołtonowizna

z ogrodem

Wojciech kupiec
in puncto
Botwiński

57

4

20

4

20

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
16. Pruszkowczyzna
Królika
17. Radziszewszczyzna

pisarek Kaliński
zajął kawałek,
druga połowa vacat
Górka
Kaliński, połowa
vacat
pisarek Kaliński

4

20

2

10

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

Kamiński [!]

2

6

Pan Klonowski

1

27. Szymborszczyzna

Pan Klonowski

3

28. Wodzisławszczyzna

Kolbuszewski

3

1

15

29. Dziewalszczyzna

Jastrzębski zażywał

3

1

15

30. Uriewszczyzna

Jastrzębski

3

1

15

31. Romanowszczyzna

3

1

15

3

3

35. Sulisławszczyzna

Sadko
Adama Ogrodnika,
nikt nie zażywa
Augustyn Botwa
NB
Krzysztof Sejman
do budowy
Sulisławski

3

1

15

36. [...]

Wyrzykowski

3

1

15

37. [...]

NB Polkowski

3

1

15

18. Adama Pisarka połowa
19. Materkowszyzna

25. Filipowszczyzna
26. Kupczowizna

32. Konopczyzna placów 2
33. Michrowszczyzna
34. Błużniewszczyzna

ogród

1
4

20

1

20

2

10
25

1

3
15

1

15

8
1

15

20
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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
42. Ichm Panów
Grabianków
43. Rólka Romanowskiego

Pukałowicz
Tomaszewski
in puncto
Górka z Dubińskim

3

1

15

6

6

6

20

6

21

15
Pomiar gruntów i placów na jurydyce praskiej dokonany na polecenie klasztoru 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 kameldułów 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 Ciżmińskiego, wójta i ławników Walentego Głąbowicza i Wojciecha Lachowskiego fideliter 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 których gruntów i placów nil augendo nec minuendo coaquationem tylko konformuiąc
się ad antiquam normam w sobie zawierający.

Osiadłość

Dzierżący

1mo z pólkiem

Czynsze

Robota

złote

groszy

dni

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

59

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

16to z pólkiem

Franciszek Gultowicz

10

17mo z pólkiem

Jan Wójcik

6

2
24

2
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

22do z ogrodem

Samuelowa Korpaczewska

3

23tio z ogrodem

Jan Pukałowicz

3

2

2
20

2

24to z ogrodem
Stefan Retko
[s. 2] 25to z dwojga
Krzysztof Woliński
domostw
26to z ogrodem
Matiasz Górka

3

2

9

4

27mo z ogrodem

Mikołaj Jączyk z Konopką

6

4

28vo dom
29no dworek
i domek
30mo dom

Jm Pana Wołuńskiego

6

4

Jm Pana Jakuba Klonowskiego

16

2

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

5

15

2

5

15

2

40mo z pólkiem

Chełchowski
Jm Pan Stanisław Zieleniecki
pisarz
Grocik

6

2

41mo z pólkiem

Adam Roman

6

2

42do z ogrodem
43tio
z domu
44to
z domu

Matiasz Kępski

6

2

Jm Pan Zieleniecki

3

2

Jakub Botwiński

3

2

39no z pólkiem

4

15

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

3

2

18

5

51mo z ogrodem

Lęczkiewicz
Sokołowszczyzna z trojga
domostwa Pan Mościcki
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

50mo z ogrodem

Rynek

Domki

Czynsze
złote
grosze
5

Robota
dni
1

57 domek

Pana Sienickiego

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

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

10

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

73tio dom

Pana Stefana Bartoszewicza

6

15

1
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
W Jm Pana Narzynskiego st[arost]y
ciechano[wskiego]47
W Jm Pani Wodzickiej

Nb

Żupa królewska

Nb

Plac WW Panien bernardynek

Nb

10
Nb

Weryfikacja pustych placów i pól
Czynsze
Puste dawne nunc

Dzierżący

dawniejsze
złote

Jm Pan
1. Plac Zychowizna z rólką
Chrzczonowski
2. Plac Puchlerowszczyzna Zioło
3. Plac Junczykowizna
4. Plac z budką
Junczykowizna

groszy

9
11

Godfryd

4

Różycki

9

20

teraźniejsze
złote

groszy

4

15

5

15

2

10

4

15

4

20

4

20

6. Plac Sołtonowizna

Wojciech
kupiec
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

4

20

2

10

4

20

2

10

14. Akmitowizna

Grocik
Ignacy
Puczkowski
Pisarek

4

20

2

10

15. Boleszczyzna

Pisarek

4

20

2

10

5. Plac Straszowszczyzna

13. Strykowizna

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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17. Radziszewszczyzna
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Dzierżący

Górka
Kaliński altera
18. Adama Pisarka partem
vacat
19. Materkowszczyzna
Pisarek
20. Ferberowszczyzna
Pisarek
21. Romanowizna
Pisarek
22. Borszukowizna
Godfryd
23. Cejkawizna
Kamiński
24. Pasikowizna
Kamiński
25. Filipowizna
Kamiński
Jm Pan
26. Kupczowizna
Klonowski
Jm Pan
27. Szymborszczyzna
Klonowski
28. Wodzisławszczyzna
Kolbuszewski
Pan Jastrzębski
29. Dziewalizna
zażywał
nunc
Oekonomowicz
30. Urygewszczyzna
Oekonomowicz
31. Romanowizna
Sadko
32. Konopczyzna
vacat
Augustyn
33. Mokrowszczyzna
Botwa
Krzysztof
34. Dłużniewszczyzna
Sejman
do budowania
35. Sulisławszczyzna
Sulisławski
36. Gałąszczyzna
Wyrzykowski
Polkowski
37.
zażywał
Andrzej
38. Lodowizna
Zdunek
39. po Doboszu
Marcin Recko
40. Brodowszczyzna
Jan Pukałowicz
41. Romanowszczyzna
Pukałowicz
Pan
42. Panów Grabianków
Tomaszewski
Górka
43. rólka Romanowskiego
z Dubińskim

Czynsze
dawne
teraźniejsze
złote
grosze
złote
grosze
4
20
2
10
1
3
3
3
3
1
1
2

20

25
1
1
1
1

15
15
6

1

1

15
15
15
15
23
23
3
15

3

1

15

3

1

15

3

1

15

3
3
4

1
1

15
15

1

15

23

3
3
3

1
1

15
15

3

1

15

3

1

15

3
3
3

1
1
1

15
15
15

6

6

6

20

6

20
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44. Kasztelanicowski

Sobotczyna

3

1

15

45. wedle Sienickiego

Oekonomowicz

3

1

15

Jatki
Złote

Łoj[u] funt[ów] [?]

Różycki

2

10

2do jatka

Dankowski

2

10

3tio jatka

Lęczkiewicz

2

10

4to jatka

Adamski

2

10

5to jatka

2

10

2

10

7mo jatka

Woliński
Wojciech Gaj
Danielka
Sobotczyna

2

10

8vo jatka

Szczepanowa

2

10

9no jatka

Jączyk

2

10

Dzierżący
1mo jatka

6to jatka

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 flo[renorum] 36 currentis monetae Jurkiewiczom, 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 budynek, 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 Dziewalskim 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 komisarskiego 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 Stefana 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 authoritate 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 vestationem substancjej i ruinę większą ludzi. Za czym obviando his malis którekolwiek
stąd dziać zwykły iudicium p[rae]sen[ti] commissionale tak dekretuje i nakazuje Jegomości 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 konfiskowane były
sub poena centum marcarum evasio episcopali solvendarum ac poenis arbitrariis
illustrissimi episcopi uti D[omi]ni fundi irremisibiliter decidentis uti contra neglientis
oficiales 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

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

20

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
2do
JW Jmci Pana chorążego wyszogrodz[kiego]
3tio
Dla ojców przy bytności ich na Pradze i do klasztoru
4to
Na prawo z Panem Jastrzębskiem w sądach
5ta
Puchałowicz pokazał regestrem, że wydał na różne rzeczy
Ekspensy według tego regestru wychodzi
Reszty przy nich zostaje
Suma wszystkiego czyni
50 Osoba niezidentyfi kowana.
51 Suma wynosi 348 zł 18 gr, a nie 351 zł 18 gr.

165
68
54
21
37
35151
250
602

23
24
21
19
21
18
17
5
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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
Ze składek prywatnych

147
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

Szymon Żyła

z domostwa z pólkiem

Z domostw
i z ogrodów
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

Z pustych
placów

Retenta
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Andrzej Iwanik

z domostwa i z ogrodem

2

Bogdański

z domostwa i z ogrodem
z domostwa i z ogrodem
i z pustym placem
z domostwa i z pólkiem

2
2

Franciszek Chrzanowski z domostwa i z pólkiem

2

2

3

2

Mikołaj Jączyk
Wojciech Pachowski

Wojciech Kamieński
Wojciech Kupczyk
Ignacy Puczkowski
Matiasz Łukaszkiewicz

ze dwóch domostw
i placu pustego
nowo buduje z ogrodem
i z pólkiem
z domostwa z ogrodem
i z pustem placem
z domostwa z ogrodem

3
2

z domostwa i z ogrodem

2

z domostwa i z ogrodem
z domostwa i z ogroda
i pustych placów
z domostwa i z rolki

2
2

z domostwa i pólkiem

3

Wawrzyniec Manko

z domostwa i z pólkiem

3

z domostwa i z pólkiem
nowo budowany budynek
Jm Pan Krośnia
z pólkiem
z domostwa i z ogrodu
Jan Wyrzykowski
i z pólkiem
Samulowa Korpaczewska z domostwa i ogroda
z domostwa i o[gro]da
Jan Pukałowicz
z pustym placem
Krzysztof Woliński
ze dwojga domostwa
z domostwa z ogrodem
Matiasz Górka
i z pustych pla[ców] 4#
Pan Bartosiewicz
z domostwa i z ogroda
z domostwa i z ogroda
Wojciech Dziewalski
i z pustego placu
z domostwa i placu
Bartłomiejowa Różycka
pustego z rólką
Ernestowa Godfrydowa z domostwa i z ogroda
Andrzej Konopka

z domostwa i z ogroda

remanet 1
1

5

4

Jan Wójcik
Andrzej Szyberla

remanet 1
restat
z pus[tych] 1

2

Pawłowa Jasińska

Franciszek Gulitowicz

1

3

Antonina Jabłońska
Bartłomiej Kaliński

remanet 1

3
3
2

2

2
2

1

4
4
2
2

1

3

2

2

1

2

Dom Jegomości Pana Wołyńskiego
Stefan Recko

z domostwa i z ogroda

2

Marcin Surowiński

z domostwa i z ogroda

2

odrobił 2
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Dom Jegomości Pana Klonowskiego z ogrodami
z domostwa i ogroda
Jan Kotek
kupionego od Jączyka
Dworek Jegomości Pana Ulatowskiego

2

Franciszek Retko

2

z domostwa i z ogroda

Jan Kamienszczuk

z domostwa i z ogrodem

2

1

Błażej Ulfan
[s. 2] Mikołajowa
Sulisławska

z domostwa i z ogrodem

2

1

z domostwa i z ogrodem

2

1

Wojciech Penczkiewicz

z domostwa i z ogrodem
nota bene
z domostwa

2

Tomasz Żyłkiewicz

z domostwa i z ogroda

2

Grygiel Krakowiak

Pan Kazimierz Mościcki z domostwa i z ogrodem
2
z domostwa i z ogroda
Józef Młott
3
i Karsczyzny
Augustyn Botwiński
z domostwa i z ogrodem
2
z domostwa i ze dwiema
Walenty Głąmbowicz
2
ogrodami
z domostwa, które kupił
Świderski
2
u Pana Mościckiego
z domostwa
Roman Ciżmiński
2
i Paduchowizny
z domostwa i placu co
Stanisław Zieleniecki
2
odebrał Korpacze[wski]
Matiasz Kempczyński
z domostwa i z ogroda
2
z domostwa
Jakub Botwiński
i Sołtunowizny którą
2
trzy[ma] [?]
Krzysztof Smolecha
z domostwa i z ogroda
2
z domostwa i dwiema
Sobotczyna
2
ogrodami
Krzysztof Sejman
nowo buduje, defalki ma do roku nota bene
z domostwa i z ogrodem
Adam Romanowski
3
i z pólkiem
z domostwa z ogrodem
Krzysztof Grocik
3
i z pólkiem
z domostwa z ogrodem
Pani Słoniewska
3
i z pólkiem
Andrzejowa
z domostwa z ogrodem
3
Chełkowska
i z pólkiem
z domostwa z ogroda
Jan Piotrowski
3
i pólkiem

1

1
1

1

restat 1

1

restat 1

2

1

remanet 1
2
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Idzi Kościński
Józef Jastrzębski
Szymon Zioło

z domostwa z ogrodem
i z pólkiem
z domostwa z ogrodem
z domostwa i placów
dwóch

69

3
2
2

2

Rynek
Dom Jm Pana Sienickiego

sam przez się

1

Domek Jm Pana Ekonomowicza

ze dwiema placami pustemi

1

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

Paweł Anejzer

sam przez się
z przydaniem Smoleszyn[y]
domkie[m]
z budy

1

Antoni Sikorski

z budy i budki Janowej Babki

1

Domek Pana Zioła

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
od Pana Jastrzębskiego czapnik zapłacił za dzień
od Pani Steniewskiej świecarz dał
Item drugi komornik z tegoż domu Koper zapłacił groszy
Wasiuk ze swego placu, na którym przed tym domostwo jego
było odrobił dzi[eń]

gro[szy] 20
gro[szy] 20
gro[szy] 20
20
1

2
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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 [?]
2. Dajkowski Bałaban
3. Józef Junczyk [nadpisane:
nota bene do nas należy, bo nie ma
żadnego prawa]
4. Różycka, nota bene [...]
5. Kotek
6. Gaj
7. Kobus
8. Kunikowicz
9. Ostrowski
10. Wawrzyńcowa wdowa
11. Gago Szczepan
12. Woliński
13. Adamczyk
14. Lenczkiewicz
15. Sobotczyna
16. Retko

pół kamienia
pół kamienia

łoju i zło[tych]
łoju i zło[tych]

2
2

pół kamienia

łoju i zło[tych]

2

pół kamienia
pół kamienia
pół kamienia
pół kamienia
pół kamienia
pół kamienia
Olszewski pół
kamienia
pół kamienia
pół kamienia
pół kamienia
pół kamienia
pół kamienia
pół kamienia

łoju i zło[tych]
łoju i zło[tych]
łoju i zło[tych]
łoju i zło[tych]
łoju i zło[tych]
łoju i zło[tych]

2
2
2
2
2
2

łoju i zło[tych]

2

łoju i zło[tych]
łoju i zło[tych]
łoju i zło[tych]
łoju i zło[tych]
łoju i zło[tych]
łoju i zło[tych]

2
2
2
2
2
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 kamałdułów 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

71

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
Łukaszkiewicz z żoną drugą ratę zapłacił, a pierwszą ratę
przyjęto mu u Jegomości Pana skarbnika
Tenże Łukaszkiewicz od chłopa dał

14

24

2
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
Jegomość Pan Ulatowski z żoną i z Panem Reberem oraz
małżonką

16

18

11

29

1

Latus florenos 401 i groszy 3 i szeląg 152
52 Suma wynosi 394 zł 25 gr.

72
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[s. 2] Retko z żoną i czeladnikiem
Jan Kamieński sam od siebie i od żony na obie raty
Kotek z komornikiem
Konopka sam od siebie i od żony na obydwie raty
Żyłkiewicz z żoną, czeladzią i komornikami
Jegomość Pan Mościcki ze trojga domostw sa[m] od siebie,
żony, czeladzi i od komor[ników]
Młott z żoną, czeladnikiem i komornikiem
Augustyn Botwiński z żoną, dziewką
Sobotczyna od czeladnika, dziewki
Głąmbowicz sam od siebie i od dziewki
Ciżmiński z żoną, czeladnikiem i od dziewki
Pan Zieleniecki z żoną, parobkiem i dziewką i komornicą
Kempka z żoną i komornik z żoną
Adam Roman z żoną
Grocik z żoną
Słoniewska z dziewką
Fletkowska i z dziewką
Piotrowski z żoną, czeladnikiem
Kościński z żoną i od czeladzi
Jakub Botwiński z żoną i dziewką
Smolecha z żoną i wyrobnikiem
Pan Jastrzębski z żoną
Zioło z żoną
Ulfan z żoną i dziewką i komornik z żoną
Sulisławski sam od siebie
Satko z żoną
Seyman z żoną i czeladnikiem
Lenczkiewicz samoczwart

7
6
10
6
14

10
8
8
8
24

25

18

13
8
7
5

24
12
10

12
6
6
5
5
7
10
7
9
6
6
13
3
8
8
8

8
8
8
6
12
18
18
14
8
8
22
8
28
12

Rynek
Buda Pana Kamieńskiego, Smoliński z żoną
Domostwo Pana Zioła, Franciszek z żoną
Buda Anejzera sam od siebie, od żony i od dziewki
Turczyniak z żoną
Sikorski z żoną
Dalkowa, komornica
Kunikiewicz z żoną i z dziewką
Buda Pani Ekimonowiczowej [!], Aleksander z żoną, krawiec
Rossa z żoną i dziewką
Andrzej Pukałowicz z żoną, z czeladnikami i dziewką

5
6
7
6
6
3
9
9
7
8

2
8
10
6
6
14
10
12

Latus florenos 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 łęczyckiego

54

34

3

Dwór Wielmożnego Jegomości Pana
kasztelana warszawskiego Pana Tomo [?]55
Dwór Wielmożnego Jegomości Pana starosty ciechanowskiego56
Nota bene
Dwór Wielmożnego Jegomości Pana podkomorzego
warsza[wskiego]57 NB

8
5

15

16

16

6

12

6

12

Ludzie różnego stanu
U Żyły krawca komornik z żoną
Pan Bogdański z domu swego od żony
We dworku jezuickim Sliter z żoną
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
25

Item w tymże domu Antonina komornica
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
U Grocika wyrobnik Baranowski a cztery złote odrabiał Panu
pisarzowi
Dorota, dziewka służąca u Pana Rebera

6

12

2
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
2
pogłówne założyć tynfów
Andrzej wyrobnik robił połdziewięta dnia u Pana pisarza,
za którą robotę nie wziął nad złotych 7 groszy 10, potrącił
1
w pogłównym to jest restat
Samulce odebrał ogród z ogrodzeniem, która już i czynsz zapłaciła z niego

16

10

Od Manka wziął Pan pisarz sochę w złotym, który należał do pogłównego

Latus florenos 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]
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

[Groszy]
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Mankio

ze wszystkiem

75

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

Górka

ze wszystkiem

28

18

Bartoszewicz

ze wszystkiem

7

Dzewalski

ze wszystkiem

18

Godfridowa

ze wszystkiem

7

Różycka

ze wszystkiem

19

Pan Klonowski

ze wszystkiem

16

18

Reber i żonią [?]

6

22

Jm Pan Ulatowski
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

ze wszystkiem

6

Kempka

ze wszystkiem

11

Adon [!] Roman

ze wszystkiem

6

Grocik

ze wszystkiem

14

Pan Słoniewska

ze wszystkiem

20

Lelkowska

ze wszystkiem

5

Piotrowski

ze wszystkiem

7

Kościeński

ze wszystkiem

10

Jakub Botfiński

ze wszystkiem

13

Ciżmieński
Pan Zielieniecki

25

26
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Smolecha

ze wszystkiem

9

Pan Jastrzębski

ze wszystkiem

15

Zioło

ze wszystkiem

16

Ulfan

ze wszystkiem

13

Sulisławski

ze wszystkiem

3

Sadki

ze wszystkiem

20

Sejman

ze wszystkiem

8

Lenczkewicz

ze wszystkiem

8

11

16

Rynek
Pana Kamieńskiego buda

ze wszy[stkim]

5

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

Ziołio

Pana Stenickiegio
[s. 3] Dworek Jmci Pana Wolińskiego [!]

54

Dwór Jmci Pana pisarza murow[any]
Dwór Jmci Pana kas[ztelana]
łęczyckiego58
Dwór Jmci Pana kas[ztelana]
warszawskiego59

5
37
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
[s. 4] Pogłównego
suma wszystkiego
Na Pana skarbnika wydały
pogłównego
Temuż zło[tych]

77

2

16

87560

17

424
24

Panu Sprymuntowi

290

Na ekspensa różne

128

29

Suma czyni

866

29

Reszty przy nich zostaje

8

Suma należyta wychodzi
Zostawają się przy nich reszty
złotych

875

16

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 Sebastiana 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 Uryjowskiego w gruncie wielebnych ojców kamalduliów, w tych rólkach włóka czyni. Idą te
rólki aż do borku po granice Targówka.
a
Nota bene. Pole za Panem Grabianką, a potem gdzie stodoła Romanowskiego
przeciwko Jegomości Pana chorążego ciechanowskiego61 między dworami Jegomości 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
61
62
63
64

Pomyłka w obliczeniach. Powinno być 868 zł 17 gr.
Osoba niezidentyfi kowana.
Osoba niezidentyfi kowana.
Stefan Grzybowski, podczaszy nurski.
aa
– notatka zapisana inną ręką niż poprzedni akapit.

