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 Księga ta ma wydłużony kształt – tak jak księgi rachunkowe w innych 

miastach. Jest to tzw. dutka. Liczy ona 134 karty. Znaczna część, zwłaszcza 

końcowa, jest nieczytelna z powodu zniszczenia poprzez oddziaływania 

wilgoci i znacznych ubytków. Przeglądając ten rękopis można dostrzec pismo 

co najmniej dwóch pisarzy. Zwłaszcza pierwsze strony, w których opisano 

skład rady miejskiej i zasób kancelarii miejskiej (pieniądze, dokumenty i 

pieczęcie) są starannie napisane. Niewątpliwie wykonał je doświadczony 

pisarz miejski. Pozostałe teksty sporządził tzw. pisarczyk – pomocnik pisarza. 

 Oprócz wykazu rachunków na kilku stronach księgi wpisano osoby, 

które przyjęto w poczet mieszczan (nadano im prawa miejskie). Wykaz 

rachunków rozpoczyna się w 1570 i kończy się w 1584 r., ale na jednej z 

końcowych stron dopisano osoby przyjęte do prawa miejskiego w 1586 r.
1
 

 Większość wpisów została sporządzona w języku łacińskim, a 

pozostałe po polsku. Wiele zapisów po polsku posiada wtrącenia, tzw. 

makaronizmy, czyli słowa łacińskie. Teksty łacińskie zostały przetłumaczone, 

a zapisy oryginalne ująłem w nawiasach okrągłych. Natomiast moje 

uzupełnienia ująłem w nawiasach kwadratowych. 

Wykaz skrótów 

d      denar 

fl      floren (złoty polski) 

gr      grosz 

złp      złoty polski 

 

Ratusz był drewniany, bo jak wynika z przytoczonych tu wykazów 

trzeba go było naprawiać uzupełniając bale, a np. 23 VII 1573 r. rajcy 

dopłacili cieśli 18 gr za pobicie deskami tegoż ratusza
2
. Miał on jedno piętro 

zbudowane w 1579 r., gdzie były dwa pokoje. Ponad dach wychodził komin
3
. 

Dach był kryty gontami, które często były wymieniane – np. w 1582 r. 

zakupiono gonty w tym celu za 1 grzywnę (48 gr)
4
. Jedynie piwnica była 

murowana, o czym świadczy zapis o zapłacie - “od oprawy sklepu mularzowi 

                                                           
1 Rękopis, k. 122 v.  
2 Rękopis, k. 47 v.  
3 Rękopis, k. 90 v.  
4 Rękopis, k. 119.  
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6 groszy”

5
. W ratuszu był piec, który naprawiał w 1574 r. garncarz Bałka i 

otrzymał za to 3 gr
6
. Piec został ukończony we wrześniu tego roku i zapłacono 

za kafle dość dużą kwotę 2 złp, czyli 60 gr.
7
 

Najbardziej okazałe domy były przy Rynku, bo mieszkający tu 

mieszczenie płacili najwięcej podatku miejskiego - po 12 gr. Byli oni 

następujący: Sobota (przy wschodniej pierzei), Włoczyk (przy zachodniej), 

Chrumieński i Piotrowa (wdowa po Piotrze) – przy północnej. Domy 

mieszczańskie miały okna, w których nie było szyb, ale błony zwierzęce. 

Nawet w ratuszu były w oknach takie błony, o czym świadczy zapłata . kwoty 

2 ½ gr z 4 II 1580 r. –“Także (Item) a restaurandis membranis in praetorio“
8
. 

Jest także zapis w języku polskim na ten temat z 1582 r.: “Od oprawy błon do 

ratusza – gr 4
9
. 

Ulice (szlaki) były brukowane drewnianymi balami (“mościnami”) i 

drobnymi gałęziami (chrustem). Świadczy o tym np. zapłata 6 gr za wóz 

chrustu i “mościn” z 1576 r.
10

 

Były też wzmiankowane wtedy (rynsztoki), które były wykładane 

dębowym drewnem (“dębiną”) i wykonywali je cieśle. Wzmiankę o budowie 

żurawia w 1576 r. można wiązać z wodociągiem, który zapewne już 

wcześniej (w XIV i XV w.) istniał, o czym świadczą drewniane rury 

znalezione przy pracach kanalizacyjnych w 2012 r. Stwierdzono, że były dwie 

linie tego wodociągu
11

. Skoro nie ma wzmianki o studni, a tylko o żurawiu, to 

można się domyślać, że była ona w dobrym stanie. Była ona tak jak w innych 

miastach w rynku. Wspomniano, że zapłacono 26 gr za “żuraw i za wszystkie 

potrzeby do niego przynależące”
12

. Możliwe też, że w okresie 15 lat 

(1570-1584), które obejmuje ten wykaz, nie było potrzeby naprawy tych rur i 

nie pobierano opłat za korzystanie z wody. 

Wiadomo, że istniał most, którym zajmowało się miasto – np. 11XII 

1579 r. zapłacono 15 gr “od oprawy mostu na rzece [dla tego], co pale nowe 

                                                           
5 Rękopis, k. 63 v.  
6 Rękopis, k. 49.  
7 Rękopis, k. 55. Kafle te być może były podobne do fragmentów z tego samego czasu 

znalezionych w trakcie wykopaliski archeologicznych na terenie dawnego zamku – zob. J. 

Augystyniak, Żarnowiec w świetle badań archeologicznych, w: Żarnowiec – szkice z dziejów, 

red. W. Pasowicz, Kraków 1998, s. 23, ryc. 11. 
8 Rękopis, k. 93 v. 
9 Rękopis, k. 122. 
10 Rękopis, k. 72 v.  
11 Jacek Orczyk, Sensacyjne odkrycie pozostałości drewnianego wodociągu, „Echo 

Żarnowca, 2012, nr 151, s. 9. 
12 Rękopis, k. 71 v.  
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wbijał”

13
. Była tu na mocy przywileju wydanego przez Zygmunta I Starego z 

dnia 1 IX 1547 r.
14

 pobierana opłata za przejazd (“mostowe”) w wysokości 4 

denarów od wozu. Most ten był na Uniejówce. Dlatego, kiedy na 

przedwiośniu (16 III) 1580 r. odnawiano po raz kolejny ten most, to wyraźnie 

napisano o “reparatione pontis civilis in fluvio Uniejówka” (naprawie mostu 

miejskiego na rzece Uniejówce)
15

. Także jesienią tego roku (25 XI) zapłacono 

jeszcze 18 gr “per reparacionem pontis circa fluvium Uniejówka (na naprawę 

mostu na rzece Uniejówce)
16

. 

Natomiast drugi istniejący w Żarnowcu most (na Pilicy) nie był w 

gestii miasta, ale królewskiego starosty
17

 i dlatego nie ma danych na jego 

temat w tej księdze. 

Na ratuszu był zegar, który był często regulowany. Nawet mieszkał tu 

zegarmistrz, który otrzymywał co kwartał 12 gr wynagrodzenia. W dniu 22 

XII 1573 r. podano nawet jego imię – był to Walenty (“Valentinus”)
18

. Nie 

był on miejscowego pochodzenia – może nawet był przybyszem z zagranicy. 

W 1580 r. zegar został zmieniony za 1 złp: “od przerobienia zegara daliśmy 1 

floren”
19

. 

Tak jak inne miasta tak też Żarnowiec posiadał swoje miary, które nieco 

różniły się od miar w innych miastach. Wiadomo np., że w 1576 r. kowal 

sporządził korzec miejski za 7 gr
20

. Była to zapewne wzorcowa miara do 

zboża. 

                                                           
13 Rękopis, k. 92 v.  
14 Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie, Zbiór dokumentów pergaminowych, 

sygn 3359.  
15 Rękopis, k. 100.  
16 Rękopis, k. 104.  
17 W Żarnowcu istniało starostwo niegrodowe. Tutejsi starostowie nie posiadali władzy 

sądowniczej, ale zarządzali tutejszymi dobrami. Nie rezydowali oni tutaj na stałe. Natomiast 

w zamku lub raczej w folwarku na Zabrodziu mieszkał podstarości. O ile wiadomo kto był 

starostą, to niestety nie znamy nazwisk podstarościch w okresie, który obejmuje niniejszy 

rękopis. Są oni tu wymienieni bez podania nazwisk. Starostami w tym okresie byli: Andrzej 

Gnojeński (do 1572) – był on zarazem starostą grodowym w Nowym Mieście Korczynie, 

Szymon Ługowski, prepozyt miechowski (1572-1579), Mikołaj Mielecki (1579-1585) i 

Seweryn Boner (1585-1592) – zob. Krzysztof Chłapowski, Starostowie niegrodowi w 

Koronie 1565-1794 (materiały źródłowe), Warszawa 2017, s. 99 [Tutaj pomyłka w imieniu – 

starostą był Mikołaj Mielecki będący wojewodą podolskim i hetmanem wielkim koronnym, a 

nie Michał, jak podano]. 
18 Rękopis, k. 48 v.  
19 Rękopis, k. 102 v. 
20 Rękopis, k. 71v.  
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Grosze (polskie) miały wtedy dużą wartość, o czym świadczy np. 

darowizna przez rajców dla sługi miejskiego kwoty 6 gr “na trzewiki”
21

. 

Prawdopodobnie była tu sądzona za cudzołóstwo niejaka Wojdylanka, 

bo odnotowano, że 21 VI 1574 r. zapłacono katowi, którego skądś 

sprowadzono (przypuszczalnie z Krakowa) dużą sumę, bo 68 gr (2 złp 8 gr): 

“Także (Item) wydaliśmy na kata, co karał Wojdylankę i na podwodę - 

złp 2 gr 8”. Możliwe, że miało to związek z niejakim Krzysztofem, którego 

zabiła, pewnie z zazdrości, jego żona. Istnieje na ten temat wzmianka z 23 V 

1575 r. “gdy stracono Krzyśkową, co męża zabiła”. Kosztowało to miasto 3 ½ 

grzywny i 3 gr, czyli razem 171 gr]
22

. 

Jest tu też makabryczna wzmianka, że miasto musiało dać miecz 

miejski do naprawy i 17 IV 1575 r. - “panowie rajce od oprawy miecza 

miejskiego dali gr 20”
23

. Mieczem tym potem została pewnie ścięta 

wspomniana Krzyśkowa. 

W dniu 14 VI 1579 r. został ścięty jakiś złodziej, bo umieszczono 

zapis “od obcięcia złodzieja i pochowania 3 gr”
24

. Był jeszcze drugi złodziej, 

po którego posłano do Krakowa 10 VI 1580 r. Jednocześnie sprowadzono 

kata (“mistrza”), aby wykonać na nim wyrok śmierci. Przeznaczono na to 13 

złp 8 gr
25

. Wyrok został wykonany na Rynku na początku września 1580 r., 

bo 7 IX zapłacono “mistrzowi co rynek czyścił”
26

. Kat był często tutaj w 

łacińskiej wersji nazywany jako „canicida”
 27

. 

W końcu grudnia 1580 r. sprowadzono też „mistrza” z Miechowa, za 

którego przyjazd zapłacono 22 XII 8 gr
28

. W 1582 r, został pochowany jakiś 

“złoczyńca pod szubienicą”, Zapłacono za to katowi (“canicida”)
29

, a więc 

wykonywano wyroki śmierci także przez powieszenie. Taka osoba nie mogła 

być pochowana na cmentarzu obok kościoła. Szubienica ta została wzniesiona 

w 1579 r.
30

 W 1580 r. mieszczanie i 6 komorników zebrali na opłacenie 

egzekucji złodziei dużą kwotę, bo 9 złp 26 gr
31

.  

                                                           
21 Rękopis, k. 53. 
22 Rękopis, k. 62 v. 
23 Rękopis, k. 62 v. 
24 Rękopis, k. 90 v. 
25 Rękopis, k. 101 v. 
26 Rękopis, k. 103. 
27 Dosłownie: „zabijający psy”. 
28 Rękopis, k. 104 v. 
29 Rękopis, k. 119 v. 
30 Rękopis, k. 93. Zapłacono za to 23 XII dużą kwotę, bo 7 gr. 
31 Rękopis, k. 99. 
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 Byli też przetrzymywani w więzieniu miejskim (zapewne w piwnicy 

pod ratuszem) zwykli więźniowie. Po odbyciu kary nie wypuszczano ich bez 

pieniędzy na drogę powrotną do domu. Istnieje bowiem wzmianka, że 20 VIII 

1581 r. dano “więźniom co z więzienia wyszli 1 gr”
32

. Nie było to dużo, ale 

też nie byli oni na pewno z daleka. Mogli przynajmniej na pocieszenie napić 

się piwa. 

Ciekawym przykładem zmiany znaczenia słów w ciągu wieków są 

oprawa i sklep. W XVI w. podobnie jak w języku czeskim (także obecnie) 

słowa te oznaczają naprawę i piwnicę. W niniejszym rękopisie występuje np. 

zapis z 1575 r.: “od oprawy sklepu mularzowi trzy grosze”
33

. Słowo lepiarz, 

które potem przeszło w nazwisko oznaczało garncarza – istnieje zapis z 1577 

r., że lepiarz otrzymał wynagrodzenie za lepienie w piwnicy ratusza. Może 

był to wspomniany w innym miejscu Balka. 

Na temat kościóła są dwie wzmianki – jedna to zapłata w 1580 r. za 

remont krypty: “od oprawienia sklepu w kościele daliśmy floreny [złote 

polskie] 2 [gr]5”
34

, a druga o odstawieniu przez Pilcha do więzienia w 

Krakowie dwóch złodziei, którzy okradli kościół w 1579 r.
35

 

 W 1579 r. rada miejska i mistrzowie cechowi postanowili odnowić 

szkołę miejską
36

. W 1581 r. nauczycielem w tej szkole był niejaki Krasnosz, 

bo istnieje wzmianka, że 12 gr, które zapłacił niejaki Walenty za kupiony od 

miasta ogród zostały pożyczone “panu Krasnoszowi na polepszenie szkoły”
37

. 

Nauczyciel (bakałarz) zarabiał na kwartał 6 gr, czyli 24 gr rocznie. Podano to 

w 1583 r.
38

 

Prawdopodobie pierwszym Żydem w Żarnowcu był niejaki Szymon, 

na co wskazuje następujący zapis: “Pożyczyliśmy u pana Szymona
39

 na 

potrzebę miejską grzywien 20. Oddaliśmy grzywien 12”. Nie wiadomo jak 

rozumieć tajemniczą wzmiankę z 1581 r.: “Cieślom od budowania grobu na 

Piasku daliśmy (contulimus) gr 14 d 6”. W pogrzebie tym brali udział rajcy i 

ławnicy, a potem odbyło się dla nich przyjęcie na koszt miasta – podano, że 

“przy tym pogrzebie strawili gr 22”
40

, a więc wydano dużą kwotę
41

. Być może 

                                                           
32 Rękopis, k. 110 v. 
33 Rękopis, k. 63 v. 
34 Rękopis, k. 102 v. 
35 Rękopis, k. 85.  
36 Rękopis, k. 91.  
37 Rękopis, k. 108.  
38 Rękopis, k. 122.  
39 Rękopis, k. 68 v. 
40 Rękopis, k. 110. 
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zmarł wtedy ktoś z rodziny tego Szymona albo on sam i dlatego pogrzeb 

żydowski odbyłby się poza miastem – “na Piasku”. Może był to więc 

pierwszy grób na powstałym wtedy cmentarzu żydowskim. Widać stąd, że 

pogrzeb dotyczył osoby znaczącej, bo miasto było reprezentowane przez 

wszystkie jego władze. 

W 1576 przyjechał do Żarnowca prawnik (magister iusticiae), który 

udzielił jakiejś bliżej nieokreślonej porady prawnej (facia tworzył) i rada 

miejska przyznała mu 11 III dużą kwotę, bo 3 złp 13 gr
42

. 

Zakupem dobrze świadczącym o zainteresowaniu sprawami państwa 

przez rajców żarnowieckich było nabycie przez nich księgi praw 

państwowych w 1577 r. “Także (Item) panowie kupili Statut Koronny”, za 

który zapłacili 3 złp i 12 gr, czyli 2 grzywny 6 gr (102 gr)
43

. 

W dniu 1 I 1583 r. postanowiono wysłać przedstawicieli miasta do 

Sądu Grodzkiego do Krakowa, aby pobrali stamtąd bliżej nieokreślone odpisy 

z ksiąg tam przechowywanych. Przeznaczono na to dużą kwotę, bo 2 złp 6 gr 

(66 gr)
44

. 

Żarnowiec był reprezentowany na koronacji Stefana Batorego i jego 

żony Anny Jagiellonki, która odbyła się 24 IV 1576. Zapłata za ten wyjazd 

nastąpiła 19 VII – Także (Item) wożąc podwodę do Krakowa i koronacją 

strawili panowie gr 26”
45

. 

Żarnowiec jako miasto królewskie musiał zapłacić przy okazji 

wcześniejszej koronacji Henryka Walezego
46

 i wspomnianej Stefana 

Batorego i Anny Jagiellonki dużą kwotę – łącznie 30 grzywien, czyli 1440 gr, 

a więc 48 złp. Kwotę tę wymieniono w 1576 r.
47

 Jest to jedna z najwyższych 

kwot podanych w tej księdze. 

                                                                                                                                                       
41 Zwyczajny poczęstunek podczas posiedzenia rady miejskiej kosztował zazwyczaj 2 

gr. 
42 Rękopis, k. 69 v. 
43 Chodzi tu o książkę: Jan Herburt, Statuta i przywileje koronne ..., Kraków 1570. 
44 Rękopis, k. 120 v. 
45 Rękopis, k. 71. Miasta królewskie złożyły hołd nowemu panującemu 3 V 1576 – J. 

Besała i A. Biedrzycka, Stefan Batory, Polski Słownik Biograficzny, t. 43, Warszawa-Kraków 

2004, s. 117. 
46 Koronacja Henryka Walezego odbyła się 21 II 1574 r. – S. Grzybowski, Henryk III 

Walezy, Polski Słownik Biograficzny, t. 9, Wrocław-Warszawa-Kraków 1961, s. 399. 
47 Rękopis, k. 73 v. 
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 Kiedy był oddawany podatek królewski (szos), to w listopadzie 1579 r. 

rajcy oddając 22 grzywny (1056 gr) nie żałowali pieniędzy na pobyt w 

Krakowie. Wydali wówczas na ten pobyt i przejazd 2 złp 20 gr (80 gr)
48

.  

 Nazwiska nie były jeszcze ustalone i były to najczęściej przydomki, 

np. Kasper Ratuszny to ten, który nadzorował nad budynkiem i dochodami 

ratusza. Inaczej określano go jako praetorianus. Miał też inny przydomek 

Dorobich
49

. 

 Istniała forma wspomagania biednych. Miasto dawało jałmużnę. Dano 

nawet w 1579 r. żywność dla kilku kmieci w Łanach Małych, 

prawdopodobnie pogorzelców. 

Niekiedy stosowano też swoistą formę demokracji i rajcy pytali o 

zgodę ogół mieszkańców (“za zezwoleniem pospolitego człowieka”) – tak 

było np. w 1580 r., gdy miasto wysłało delegację do Krakowa, aby uzyskać 

przełożenie terminu zapłaty podatku
50

. 

W 1580 r. (6 I) dano zapomogę, którą dzisiaj można nazwać odprawą 

emerytalną, dla odchodzącego w stan spoczynku sługi miejskiego. Dano mu 

wtedy 1 grzywnę 2 gr (50 gr)
51

.  

Niekiedy miasto udzielało bezinteresownej pomocy dla biednych – np. 

w 1580 r. dano taką zapomogę dla kilku kmieci, prawdopodobnie w Łanach 

Małych
52

. 

Najbogatszym cechem rzemieślniczym był cech szewców, Rada 

miejska niekiedy pożyczała od niego pieniądze – np. w 1580 r. pożyczyła 

stamtąd “na potrzebę miejską” 20 złp. 

Co ciekawe, istniał w Żarnowcu nawet cech żebraczy. Nie był on 

biedny, bo był w stanie pożyczyć miastu w tymże 1580 r. 10 złp.
53

 

Miasto miało początkowo 3 pieczęcie, ale w 1581 r. zamówiono 

jeszcze jedną większą od pozostałych “sprawiając pieczęć wielką” za 1 złp 

(30 gr)
 54

. 

                                                           
48 Rękopis, k. 92. 
49 Rękopis, k. 89.  
50 Rękopis, k. 101.  
51 Rękopis, k. 93.  
52 Rękopis, k. 93 v.  
53 Rękopis, k. 99.  
54 Rękopis, k. 110.  
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Żarnowiec był położony na trasie z Krakowa do Warszawy. 

Przedstawiciele miasta jeździli wiele razy do Krakowa, ale do Warszawy 

tylko raz w tym czasie 21 X 1582 - “pożyczyliśmy u pana Wojciecha na drogę 

warszawską [wyjazd do Warszawy] złp (fl)50”, czyli 1500 gr
55

 

. 

 

 

 

 

Słownik wyrazów dawnych 

 

Biczowe     wynagrodzenie dla pasterza 

Chędożyć     oczyścić 

Chrust      drobne gałęzie do naprawy dróg 

Dziadowizna  grunt otrzymany w dożywocie 

przez wdowę lub wdowca 

Kapłon wykastrowany i utuczony kogut 

Kłoda (piwa)     beczka (piwa) 

Lepiarz     garncarz 

List (czes. listina)    dokument 

Mistrz      kat 

Mościny  drewno do brukowania ulic [po 

rosyjsku bruk to мостовая] 

Mularz      murarz 

Oprawa     naprawa 

Oprawić     naprawić 

Pobór      podatek 

Podwoda  zobowiązanie do podwiezienia 

swoim wozem i końmi 

Podwodnik  człowiek, który wyjeżdża na 

podwodę 

Postrzygalnia     pomieszczenie gdzie cięto sukno 

Przysiężnik     ławnik 

Rękawiczne     czynsz miejski 

Rzezać      Ciąć (na deski) 

Szlak      ulica 

Wrucz      do ręki 

                                                           
55 Rękopis, k. 115 v.  
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Sklep      piwnica, krypta 

Strawić     spożyć, częstować 

Szos      podatek królewski 

Tracz      pracujący w tartaku 

Wiertelnik     strażnik miejski 

Wschody     schody 

Wywiadować się    dowiedzieć się 

 

Wykaz używanych jednostek monetarnych 

Denar 

Grosz        12 denarów 

Grzywna (marca)      48 gr 

Wiardunek (ferton)      12 gr 

Złoty polski (floren)      30 gr 

      

Ceny, jakie udało się ustalić 

Beczka (kłoda) piwa       4 gr 

Buty          20 gr 

Krowa (byk – “cielec”)     4 złp (120 gr) 

Mięso wieprzowe (1 ćwierć-ok. 26 kg)    36 gr 

Książka drukowana Jana Herburta p.t. Statuty 

 i przywileje koronne ..., Kraków 1570 (805 stron)    102 gr 

Sukno na ubranie     1 złp 15 ½ gr (45 ½ gr)  

 

[k. 1] 

[Rejestr podatkowy z 1570 r.] 

[Brak początku- około 10 kart] 
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1. Stanisław (Stanislaus) Bujak      gr 2 

2. Baran         gr 2 

3. Piotrowa        - 

4. Skwara        gr 2 

5. Jaksan (Jaxan)        gr 2 

6. Lizoń         gr 2 

7. Głąb         gr 2 

8. Paśnik         gr 2 

9. Stefan Zając (Stephanus Zaiacz)     gr 2 

10. Kędziołka        gr 2 

Ogrody kupione w Borku (Horti emensi in Borek) 

1. Paśnik        gr 2 

2. Fiol        gr 1 

3. Maciej kupiec (Mathias mer[cator])    gr 4 

4. Tomasz (Thomas)       - 

5. Jan Lathka       nieczyt. 

6. Rokita       nieczyt. 

7. Sobek Baranek      - 

8. Idem – Stodolisko      - nieczyt. 

9. Chrostek       nieczyt. 

10. Paluch        nieczyt. 

11. [k. 1v] nieczyt.      gr 2 ½  

12. Paluch       gr 2 

13. Czochro Jan (Jo[annes])     gr 2 

 

Suma (Latus)      nieczyt. 

 

Inne ogrodyt kupione w Borku (Horti alii emensi in Borek) 

1. Pociask (Pocziask)     gr 1 

2. Żabka       gr 1 ½  

3. Kotnis (Kotniss)      gr 1 ½  

4. Nozmol       gr 2 

5. Świętek Adam      gr 2 

6. Parscz       gr 2 

 

[k. 2 – awers niezapisany 
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[k. 2 v] 

Rejestr połowy poboru na potrzeby miejskie ustalonego dla całego miasta 

przez wybranych panów rajców: Jakuba Jaksana, Erazma Paśnika, Piotra 

Jarząbka i Wojciecha Piotrowicza w piątek przed dniem św. Pryski [17 I], 

Roku Pańskiego 1571. (Registrum medie exactionis ad necessitatem civilem 

per totam communitatem laudatae electaeque per famatos dominos consules: 

Jacobum Jaksan, Erasmum Pasnik, Petrum Jarząbek, Albertum Piotrowicz, 

feria quinta proxima ante Priscae Anno Domini 1571). 

 Pierwsza [wschodnia] część Rynku] (Prima pars Circuli)  

1. Grzelec (Gzelecz)      gr 3 

2. Krzemień       gr 3 

3. Krzemień       gr 1 ½  

4. Oleksy (Olexy)      gr 4 

5. Chyczka (Chycka)      gr 3 

6. Kosarz (Kossacz)      gr 4 

7. Dzierlatka       gr 2 ½  

8. Soczówka       gr 5 

 

Ulica Morawka (Platea Morawka)
56

 

1. Kurczowa [wdowa]      nieczytelne 

2. Kula        nieczytelne 

3. Molenda       nieczytelne 

4. Bzdzioch       nieczytelne 

5. [k. 3] Chłosta       gr 1 ½  

6. Piotrowa [wdowa]      gr 2 

7. Maciej kupiec (Mathias mer[cator])    gr 1 

8. Pysklo        gr 1 ½  

9. Cichoń (Czychon)      gr 1 ½  

10. Lenartowa (Lenarthowa)     gr 1 ½  

 

Ulica Szpitalna (Platea Hospitalis) 

1. Pękala        gr 1 ½  

2. Błażek (Blazek)      gr 2  

3. Maciej klupiec (Mathias mercator)    gr 2 

4. Baranek       gr 2 ½  

                                                           
56 Jest to ta część ulicy, która odchodzi od Rynku w kierunku wschodnim. 
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5. Pakuska       gr 3 

6. Marcin Zdeń (Martinus Zden)     gr 3 

7. Lado Wojciech (Al[bertus]     gr 2 

8. Osczerz       gr 2 

9.  Maciej, kupiec (Mathias mercator)    gr 2 

10.  Kotniss       gr 2 

11.  Tomasz (Thomas) Kula     nieczyt. 

12.  Usranek       nieczyt. 

 

Druga część [południowa] Rynku (Secunda pars Circuli)  

1. Skwara       nieczyt. 

2. Kula       gr 4 

3. Kozosz       gr 4 

4. Kukath       gr 4 

5. Sobota (Sobotha)      gr 6 

6. [k. 3v] Kula      gr 4 

7. Kozosz (Kozoss)      gr 4 

8. Łokat (Lokath)      gr 4 

9. Sobota       gr 6 

 

Ulica Krakowska [część wschodnia] (Platea Cracoviensis) 

1. Kula       gr 2 ½  

2. Frycz (Fricz)      gr 2 

3. Cygan (Czygan)      gr 2 

4. Kazowski      gr 2 ½  

5. Zegadło       gr 2 ½  

6. Żuraw (Żoraw)      gr 2 ½  

7. Tłusteszek (Tłustossek)     gr 2 ½  

8. Ciołkowa (Cziolkowa) [wdowa po Ciołku]  gr 2 ½  

9. Cieśla (Doliator)     gr 2 

10.  Choruński      gr 2 

11.  Idem [ten sam]      gr 2 

12.  Martinus zdun      gr 2 

13.  Zdeb (Zdep)      gr 2 

14.  Kwaśny       gr 4 

15.  Ginka       gr 2 

16.  Kwas       gr 2 

17. -19        nieczytelne 
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18. 20.[k. 4] Baltazar (Baltisarus)   gr 1 ½ 

21.Buda       gr 2 ½ 

22.Glonek Bartosz (Bar[tolomeus])   gr 1 

19. 23.Wloczych      gr 5 

24.Korzeniowski      gr 2 

 

Druga część Przedmieścia (Secunda pars Suburbii)
57

 

1.  Bujny (Buyny)      gr 2 ½  

2.  Łata       gr 2 ½  

3.  Gołba       gr 2 ½  

4.  Rydzy       gr 2 ½  

5.  Ząb       gr 2 ½  

6.  Kaliksty (Kalixty)     gr 2 ½  

7. Puszka (Pusska)      gr 2 ½  

8. Syndecki  (Sindeczki)     gr 2 ½  

9. Czarny Staszek (Stassek)     gr 1 

10. Godosz Jakub (Godoss Jacobus)    gr 2 ½  

11. Dziad       gr 2 ½  

12. Cholewa        gr nieczyt. 

13. Do 17 nieczytelne 

14. [k. 4v] Jacek (Jaczek     gr 3 

15. Paulus zdun      gr 2 ½  

16. Bielik       gr 2 ½  

17. Dom Szpitalny (Domus civilis)    - 

18. Maćkowa (Maczkowa)     gr 3 

19. Białek Jan (Biallek Joa[nnes])    gr 3 

20. Bujak Wacław (Buiak Vence[slaus])   gr 3 

21. Garbaty       gr 3 

22. Jarząb Piotr (P[etrus])     gr 2 

23. Misztal (Mistal)      gr 2 ½  

24. Godoszowa (Godossowa)    gr 2 ½  

25. Mżykot (Mzykoth)     gr 2 ½  

26. Ptak kowal (faber)     gr 2 ½  

27. Godosz (Godoss)      gr 2 

28. Lokath       gr 2 ½  

29. Lymay kowal      gr 2 ½  

30. Jamczyk       gr 2 ½  

31. Rokowski       gr 1 ½  

                                                           
57  Jest to pomyłka, ponieważ ujęto tu całe Przedmieście, a nie tylko jego część. 
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32. Mittas       gr 1 ½  

Druga część Ulicy Krakowskiej [wschodnia] (Secunda pars Plateae 

Crac[oviensis]) 

1. Małochleb       gr 2 ½  

2. nieczyt. 

3. nieczyt. 

4. [k. 5] Małochleb Szymon (Simon)   gr 2 ½  

5. Parszcz Jakub (Parsscz Jacobus)    gr 2 ½ 

6. Wloczych Mikołaj (Nicloss)    gr 2 ½  

7. Dobek       gr 2 ½  

8. Kozoszowska (Kozossowska)    gr 3 ½  

9. Baran       gr 3 

10. Skórka       gr 3 

11. Kwaśny       gr 3 

12. Jarząb Antoni (An[tonius])    gr 3 

13. Nowak Jan      gr 2 ½  

14. Żabka       gr 2 ½  

15. Dzierlatka (Dzierlathka)     gr 5 

 

[Trzecia (zachodnia) część Rynku] (Tercia pars Circuli)  

1. Włoczych       gr 6 

2. Ten sam (idem)      gr 4 

3. Jaksan (Jaxan)       gr 4 

4. Feliks (Felix)       gr 4 

5. Jarząb Petr[us] [Piotr]
58

     gr 4 

6. Czeczotka (Czeczothka)     gr 4 

7. Stulka        gr 4 

8. Szymon kupiec (Simon mercator)    gr 4 

 

[k. 5v] [Ulica Zamkowa, obecna Warszawska (począwszy od strony 

zachodniej)] (Castrensis Platea)  

1. Pociask (Pocziask)      gr 5 

2. Kaziboth       gr 4  

3. Wardęga (Vardega)      gr 3 ½  

4. Paluch        gr 4 

5. Roza        gr 4 

                                                           
58 W 1573 r. prawdopodobnie już nie żył, ponieważ jest wzmiankowany Jarząbek – 

może jego syn.  
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6. Skwarka       3 ½  

7. Moczyogon       3 ½  

8. Lizoń        gr 3 ½  

9. Paśnik (Pasznik)      gr 3 ½  

10. Chełmski       gr 3 ½  

11. Kulig        gr 3 

12. Ćwikła (Czwikla)      gr 3 ½  

13. Pilch        gr 4 

14. Smolibik       gr 3 ½  

15. Wiktor (Victus)      gr 4 ½  

16. Marcinowski (Marczynowski)    gr 4 

17. Tenże z domu (Idem a domo)    gr 2 

18. Tenże z browaru (Idem a braxatorio)   gr 2 

19. Palinta Walek (Va[lek])     gr 4 

20. Skwirak       gr 4 ½  

21. Mazurek       gr 2 

22. Skrzeczek       gr 3 

23. Kubisz (Kubiess) Gre[gor]     gr 3 ½  

24. Kwatera z ogrodu (ab horto)
 59

    nieczyt. 

25. Serafin (Seraphin) kowal (faber)    nieczyt. 

26. [k. 6] Kazibot Marcin (Kazyboth Mar[tinus]  gr 2 

27. Zawrzykraj (Zawrzykrai)     gr 5 

28. Bożek        d 16 

29. Piątek (Piąthek)      d 8 

30. Moczygęba (Moczigęba)     gr 3 

31. Magiera       gr 4 

32. Gąsior z łąki (a prato)     gr 2 

33. Fąfara (Fąnfara)      gr 2 

34. Kubiś Andrzej (Kubirss Andrea)    gr 4 

35. Surowiec (Surowiecz)     gr 2 

36. Barabasz (Barabass)      gr 3 ½  

37. Dąbrówka [wdowa po Dąbrowie]    gr 1 ½  

38. Zając Mikołaj (Zająncz Nico[laus])    gr 3 

39. Grabieński       gr 3 ½  

40. Malec (Malecz)      gr 2 ½  

41. Sieczka       gr 3 

42. Kłosek (Kłozek)      gr 3 

43. Muszyńskie (Mussinskie)
 60

     gr 3 

44. Bieniek
61

       gr 3 

                                                           
59 Była to zapewne ostatnia działka przy tej ulicy. Dalej spis posesji następuje po 

stronie wschodniej ulicy do Rynku. 
60 Posesja, którą mił wcześniej Mucha. 
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45. Bęczyl       gr 3 

46. Pyskło       gr nieczyt. 

47. Mateusz (Mathuss)      gr nieczyt. 

48. Kazibot (Kasyboth)      gr nieczyt. 

49. [k. 6v]Ropel       gr 3 

50. Paśniczka [wdowa po Paśniku]    gr 3 

 

[Czwarta [północna] część Rynku](Quarta pars Circuli) 

1. Siestrzeniec (Siestrzeniecz)     gr 4 

2. Kokoszka (Kokosska)      gr 5 

3. Dobrosz (Dobross)      gr 6 

4. Maciej kupiec (Mathias mer[cator]    gr 6 

5. Chrostek        gr 3 

6. Piotrowa [wdowa]      gr 6 

 

Ulica Niemiecka (Platea Teutonica) 

1. Byk        gr 2 ½  

2. Dąbrowa Maciej (Ma[thias])     gr 3 

3. Stolarz (Mensator)      gr 2 

4. Lyp        gr 2 

5. Witek (Vitek)        

 gr 2 

6. Krawcowa (Krawczowa) [wdowa po Krawcu]  gr 1 ½  

7. Ptak Jan       gr 1 ½  

8. Krzyżek Wawrzyniec (Lau[rentius])    gr 3 

9. Kruszyna (Krussynna)      gr 4 

10. Dobroszowskie (Dobrossowskie) [działka należąca  

do Dobrosza]       gr nieczyt. 

11. Bielski        nieczyt. 

12. Kwatera       nieczyt. 

13. [k. 7] Gomółka      gr 4 

14. Prażykura (Prazikura)      gr 2 ½  

15. Niziołek       gr 3 

16. Wąchała(Wąchala)      gr 3 

17. Kacza        gr 3 

18. Nowak        gr 3 

19. Nikiel        gr 3 

                                                                                                                                                       
61 Zdrobnienie od imienia Bernard. Jest to zapewne praprzodek znanej później w 

Żarnowcu rodziny o nazwisku Binkiewicz. 
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20. Baranek       gr 2 ½  

21. Szymon kupiec (Simon mercator)    gr 2 ½  

22. Południe (Połudnye)      gr 2 ½  

23. dom cechu szewców (Domus sutorum)   gr 2 ½  

24. Dom ubogich (Domus pauperum])    gr 2 ½  

25. Dom kuśnierzy (Domus pellionum)    gr 2 ½  

 

Ulica Piekarska (Platea Pistorum) 

1. Piotrowicz od stodoły (ab hollodio) 

2. Także z gruntu, na którym wykopano staw (Idem ab area,  

in qua piscina exstructa) 

3. Gola        gr 3 

4. Mitas (Mittas)       - 

5. Małochleb       gr 3 

6. Pilch        gr 3 

7. Łąka szewców (pratum sutorum)    nieczyt. 

8. Krzemień       nieczyt. 

9. Ogród szewców (hortus sutorum)    nieczyt. 

10. [k. 7v] Parszczyk      gr 1 ½  

11. Mitas (Mittas)       gr 1 

12. Małochleb       gr 1 

13. Kozosz        gr 1  

14. Chuchelski       gr 12 

15. Pudłowski       gr 12 

16. Ptak        gr 12 

17. Paśnicka  [wdowa po Paśniku]     - 

18. Oleksy (Olexy)       gr 1 ½  

19. Czeczotka       gr 2 

20. Jaksan (Jaxan)       gr 1 

21. Kuk        gr 2 

22. Jarząb Piotr (Petrus)      gr 2 

23. Ropel        gr 2 

24. Skwirakowa [wdowa po Skwiraku]    gr 2 

25. Stulka        gr 1 

26. Korzeński       gr 1 ½  

27. aciej kuśnierz (Mathias pellis)     gr 3 

28. Jęczmień        gr 2 

29. Kazibot (Kazyboth)      gr 3 

30. Lizoń        gr 2 ½  

31. Tenże (idem), Osnicza      gr 2 

32. Paśnik (Pasznik)       gr 2 
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33. Kurczyszyna [wdowa po Kurczychu]    gr 2 

34. Paśnik        gr 2 

35. Nieczyt.        nieczyt. 

36.  [k. 8] Czosnek       gr 2 ½  

37. Grunt plebański (prebenda)     gr 2 

38. Łokieć (Lokath)       gr 1 

39. Pudłowski       gr 5 

40. Paluch        gr 5 

41. Gorgon        gr 5 

42. Głąb        gr 1 

43. Skwarka        gr 6 

44. Maciej kupiec (Mathias mercator)    gr 3 

45. Skwarkowa z połowy ogrodu (de medio horto)  gr 2 

46. Południe (Połudnye)      gr 4 

47. Parszcz Jakub (Parscz Jacobus)     gr 1 

48. Muszyna [wdowa po męzu o nazwisku Mucha]  gr 2 

49. Skwara Jan (Jo[annes])      gr 1 

50. Roza        gr 2 

51. Kazibot Wojciech (Kazyboth Alb[ertus])   gr 2 

52. Bączyl        gr 1 ½  

53. Wardęga (Vardega)      gr 1 

54. Dobrosz (Dobross)      gr 5 

55. Skroniak Łukasz (Lu[cas])     gr 1 

56. Pakuta Walek (Valek)      nieczyt. 

57. Szymon kupiec (Simon mer[cator])    nieczyt. 

58. Łąka kuśnierzy (pratum pellonis)    nieczyt. 

59. [k. 8v] Łąka ubogich (pratum per pauperis)   gr 2 

60. Skorlat Wojciech (Skorlath Al[bert])    gr 2 

61. Łąka (Pratum ...[ nieczyt.])     gr 2 

62. To samo (Idem)       gr 2 

63. To samo (Idem)       gr 2 

64. Marcinowski (Marczynowski)     gr 2 

65. Skorlatowie – dwie łąki (duas pratos) 

66. Synowiec z karczmy (Synowyecz de taberna)   gr 16 

67. Czechowski       gr 1 

68. Łąka Faliksowska (Falixowska)    gr 2 

69. Lizoń z ogrodu (ab horto)     gr 1 

70. Kokoszka       gr 3 

71. Krzemień       gr 1 ½  

72. Kuk za Bulkiem (post Bulk)     gr 1 
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Ulica Morawka (Platea Morawka)

62
 

1. Łąka Kuśnierzy (Pratum Pelliconum)   gr 2 

2. Kazibot (Kaziboth)     gr 1 

3. Kwaśny        gr 1 

4. Ogród żebraków (Hortus mendicorum)   gr 1 ½  

5. Kula i Piotrowa z pola (Kula cum Piotrowa a  

praedium)       gr 3 ½ 

6. Aleksy (Alexius)
63

      gr 2 

7. Kozosz       gr 2 

8. Ksiądz pleban (plebanus)     gr 4 

9. Piotrowa  (Piothrowa)     nieczyt. 

10. Nieczyt. 

11. [k. 9] Łąka kuśnierzy (pratum pelliconum)  gr 2 ½  

12. Jaksan (Jaxan)      gr 2 

13. Kula       gr 3 

14. Feliks (Faelix)      gr 2 

 

Dalsza część ulicy Morawka (altera pars plateae Morawka) 

15. Kosiarz (Kossarz)      gr 2 

16. Piotrowa       gr 3 

17. Wloczych       gr 2 

18. Latko Maciej (Ma[thias]     gr 12 

19. Skrzeczek       gr 12 

20. Latko Andrzej (Ladka Andreas)    gr 12 

33.  Jarząb Piotr (Petrus)     gr 2 

34.  Kozosz (Kozoss)      gr 2 

35. Burnatowskie      gr 2 

36. Grzegorzkowa      gr 2 

37. Wloczych       gr 2 ½  

38.  Idem [tenże]      d 12 

39. Tenże (Idem)      d 12 

40. Kapus       gr ½  

41. Aleksy (Alexius)      gr 2 

42. Pleban (Plebanus)      gr 4 

Glinianki 

1. Dobek       nieczyt. 

2. Nieczyt. 

                                                           
62 Jest to obecnie ulica Cmentarna. Pierwsza część tej ulicy jest opisana powyżej. 
63 Od tego imienia pochodzi nazwisko Oleksy. 
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3. [k. 9v] Skwara Jan     gr 2 

4. Cieśla Bartosz (Doleator Bart[olomeus])  gr 1 

5. Parszcz (Parscz) Jan     gr 1 

6. Kozosz       gr 2 

7. Kwaśny       gr 3 ½  

 

[Opłaty] z pól miejskich (De agris civilibus) 

1. Choruński       gr 1 ½  

2. Bujak z ćwierci
64

 (Buiak de qu[arta])   d 14 

3. Ladko z ćwierci (de qu[arta])     d 14 

4. Róża z ćwierci (Roza de qu[arta])    d 14 

5. Proboszcz za pół łana (Praepositus de medio lan[ei]) gr 1 ½  

6. Godosz z ćwierci (Godoss de qu[arta])   d 14 

7. Pleban z ćwierci (Plebanus de qu[arta])   d 14 

8. Gibaj z ćwierci (Gibai de qu[arta])    d 14 

9. Misztal z ćwierci (Mistall de qu[arta])   d 14 

10. Piotrowa z ćwierci (Piotro[wa] de qu[arta])   d 14 

11. Zdeb z ćwierci (Zdep de qu[arta])    d 14 

12. Misztal z ćwierci (Mistal de qu[arta])   d 14 

13. Marcinowski z ćwierci (Marczynowski de qu[arta])  d 14 

14. Kwaśny z ćwierci (de qu[arta])    d 14 

15. Nieczyt. 

16. [k. 10] Glonek Bartosz z ćwierci (Glonek Bar[tolomeus]  

de qu[arta])        d 14 

17. Włoczyk z połowy łana (de medio la[neo]   gr 1 

18. Korzeniowski z ćwierci (de qu[arta])    d 14 

19. Marcinowski (Marczynowski) z ćwierci (de qu[arta]) d 14 

20. Pudłowski z ćwierci (de qu[arta])     d 14 

21. Jęczmień z połowy łana i z ćwierci (de media, altera 

 quar[ta])       d 14 

22. Czosnek z połowy łana i z ćwierci (de media,  

altera quar[ta])      d 14 

23.  Kula z połowy łana (de me[dio] la[neo])    gr 1 ½  

24.  Krzemień z ćwierci (de qu[arta])     d 14 

25.  Kokoszkowie (Kokosskowie) z ćwierci (de qu[arta]) d 15 

26. Paluch z połowy łana (de me[dio] la[neo])    gr 1 ½  

27. Kozosz z ćwierci (de qu[arta])     d 14 

28. Włoczyk z połowy łana (de me[dio] la[neo])   gr 1 ½  

29. Krzemień z połowy łana (de medio laneo)    gr 1 ½  

                                                           
64 Ćwierć łana, czyli około 3 ha. 
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30. Proboszcz z trzech ćwierci (Prepositus de tribus quartis) - 

31. Godosz Piotr (Godoss Petrus) z połowy łana (de medio 

 laneo)        gr 1 ½  

32. Marcinowski z ćwierci (Marczynowski de qu[arta])  d 14 

33. Kwas z połowy Nieczyt. 

34. Pudłowski        gr 1 ½  

35. Nieczyt. 

36. Nieczyt. 

37. [k. 10v] Maciej Białek (Matias Biallek) z ćwierci  

(de qu[arta])        d 14 

38. Kula z ćwierci (de qu[arta])      d 14 

39. Zajączek Aleksy (Alexius) z ćwierci (de qu[arta])   d 14 

40. Zając (Zającz) Stefan z ćwierci (de qu[arta])   d 14 

41. Skwara z ćwierci (de qu[arta])     d 14 

42. Glonek Jan (Jo[annes] z ćwierci (de qu[arta])   d 14 

43. Mżykot (Mzikoth) z ćwierci (de qu[arta])    d 14 

44. Janczyk z ćwierci (de qu[arta])     d 14 

45. Godosz (Godoss) z ćwierci (de qu[arta])    d 14 

46. Piotrowa z połowy łana (de medio laneo)    d 14 

47. Goczek z ćwierci (de qu[arta])     d 14 

48. Kur z ćwierci (de qu[arta])      d 14 

49. Kula z połowy łana (de medio laneo)    gr 1 ½  

50. Piotrowa z trzech ćwierci (de tribus quartis)  - 

51. Nowak z ćwierci (de qu[arta])     d 14 

52. Gola z ćwierci (de qu[arta])      d 14 

53. Aleksy (Alexius) z połowy ćwierci (de media altera 

 qu[arta])        d 1 

54. Choruński z połowy ćwierci (de media altera qu[arta])  d 1 

55. Marcinowski (Marczinowski) z ćwierci (de qu[arta])  d 14 

56. Piotrowa z ćwierci (de qu[arta])     d 14 

57. Małochleb z połowy łana (de medio laneo)    gr 1 ½  

58. Szymon Małochleb z połowy łana (de medio laneo)  gr 1 ½  

59. Paśnik z ćwierci (de qu[arta])     d 14 

60. Nieczyt. 

 

[k. 11] Stodoły (Holodia) 

1. Przewlokło       gr 2 

2. Marcinowski (Marczynowski)    gr 2 

3. Baran       gr 2 
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4. Skwara       gr 2 

5. Jaksan (Jaxan)      gr 2 

6. Lizoń       gr 2 

7. Głąb        gr 2 

8. Paśnik       gr 2 

9. Stefan Zając (Stephanus Zaiącz)    gr 2 

10. Kądziołka       gr 2 

 

Ogrody kupione na Krakowskim Przedmieściu (Horti emensi in suburbio 

Crac[oviensi]) 

1. Zdun Mateusz (Mat[eus])     gr 3 

2. Sobota       gr 3 

3. Cielec (Czelecz)      gr 2 

4. Paluch       gr 2 

5. Czuchro Jan (Jo[annes])     gr 2 

 

Ogrody kupione w Bobrku (Horti emensi in Bobrek) 

1. Pocziask       gr nieczyt. 

2. Żabka       gr nieczyt. 

3. [k. 11 v] Rozmus      gr – 

4. Świętek z domu (a domo)    gr 2 

5. Parszczyk (Parssczyk)     gr 2 

 

Reszta ogrodów w Borku (Horti omnes in Borek) 

1. Paśnik (Pasnyk)      gr 2 

2. Wijoł (Wyol)      gr 1 

3. Maciej Kupiec (Mathias Mercator)   gr 4 

4. Dzierlatka (Dzyerlyatka     gr 1 

5. Rokita (Rokytta)      gr 7 

6. Sobek Baran      gr 2 

7. Groszek (Grossek)     gr 2 
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[karta 12 jest pusta] 

 

[k. 13] 

Roku Pańskiego 1571 w niedzielę 18 II sławetni panowie rajcy nowo wybrani 

i ustanowieni, a mianowicie Erazm Paśnik, Jakub Jaksan, Jakub Parszcz, Jan 

Kotnis po złożeniu sprawozdania przez poprzednich panów rajców w imieniu 

całej zbiorowości przyjęli zebrane pieniądze w ilości 4 grzywien 1 gr 6 

denarów w monecie liczby polskiej
65

 wraz z 12 przywilejami, dwoma 

[powinno być trzema] pieczęciami
66

 – jedną srebrną, drugą miedzianą i inną 

ołowianą, wraz z księgą zawierającą prawo saskie [magdeburskie], drugą 

księgą pod tytułem Porządek, inną pod tytułem Statuta oraz trzy księgi sądu 

ziemskiego (Anno Domini 1571 dominica sexagesima [Exurge - 18 II] famati 

domini consules noviter locati et ordinati, videlicet Erasmus Pasnik, Jacobus 

Jaxan, Jacobus Parscz, Joannes Kotniss, qui post racionem factum, qua 

domini antiqui consules cum tota communitate susceperunt paratarum 

pecuniarum marcas quatuor gr 1 d 6 monetae et numeri Polonicali cum 

privilegiis duodecim
67

, sigillis duobus – uno argenteo, altero aeveo et altero 

                                                           
65 Grzywna miary polskiej liczyła 48 gr.. 
66 Chodzi o tłoki pieczętne. 
67  Dzięki pomocy Pana Jacka Orczyka udało się ustalić, że zachowały się one w 

komplecie w Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie. Dokumenty te są 

sporządzone na pergaminie (wyprawionej skórze cielęcej). Ich stan zachowania jest bardzo 

dobry. Zachowały się nawet woskowe pieczęcie zawieszone na plecionych kolorowych 

sznurach lub paskach pergaminowych. Oto ich wykaz: 1) Odnowienie prawa miejskiego 

przez Władysława Jagiełłę – 15 X 1396 roku, Nowe Miasto Korczyn (Zb. dok. perg. 3352); 2) 

Nadanie jarmarków na Nawiedzenie N. Panny (2 VII) i Podwyższenie św. Krzyża (14 IX), 

przez Władysława Jagiełłę, 11 III 1407 r., Żarnowiec (Zb. dok. perg. 3353); 3) Zwolnienie od 

podwód przez Władysława Jagiełłę - 19 XI 1409 r., Niepołomice (Zb. dok. perg. 3354); 4) 

Potwierdzenie przywileju z 1396 roku przez Zygmunta I Starego -, wystawiony w Krakowie 

22 VII 1518 roku, Kraków (Zb. dok. perg. 3355); 5) Zwolnienie od podatków przez 

Zygmunta I Starego na 12 lat, aby odciążyć miasto które ucierpiało wskutek pożaru, w 

którym to spłonął również kościół NMP - 4 VII 1525 r., Kraków (Zb. dok. perg. 3356); 6) 

Nadanie jarmarków na św. Jakuba przez Zygmunta I Starego - 7 VI 1531 r., Kraków (Zb. dok. 

perg. 3357); 7) Nadanie propinacji (pozwolenia na wyszynk gorzałki) przez Zygmunta I 

Starego - 15 IV 1540 r., Kraków (Zb. dok. perg. 3358); 8) Nadanie mostowego przez 

Zygmunta I Starego - 1 IX 1547 r., Piotrków (Zb. dok. perg. 3359); 9) Przywilej o 

zmniejszeniu do połowy ceł przez Zygmunta Augusta - 15 V 1555 r., Piotrków (Zb. dok. perg. 

3360); 10) Nadanie jarmarków na Zielone Świątki przez Zygmunta Augusta - 20 III 1563 r., 

Piotrków (Zb. dok. perg. 3362); 11) Uwolnienie od opłat targowego przybywających tutaj 

kupców przez Zygmunta Augusta - 25 III 1563 r., Piotrków (Zb. dok. perg. 3361); 12) 

Potwierdzenie wszystkich przywilejów z 1396 i 1518 r. przez Zygmunta Augusta - 28 IV 

1569 r., Lublin (Zb. dok. perg. 3363). Wprawdzie zachował się z tego czasu jeszcze jeden 

dokument dotyczący Żarnowca, który dotyczy on zakupienia trzeciej części młyna wodnego 
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plumbeo, cum libro saxamino, altero libro dicto Porządek, altero dicto Statuta, 

cum tribus terrestris). 

 

 

Reszta pieniędzy u mieszczan (In resta civili pecunia) 

U młynarza Wojciecha 2 zł 18 gr (Apud molendine Albertus złp (fl) 2 cum gr 

18) 

 

(Pieniądze złożone w ratuszu Roku Pańskiego (Locatio praetorii Anno 

Domini) 1571 

Złożyliśmy w ratuszu dla Walentego Kosobuckiego 5 grzywien 12 gr 

pieniędzy, które w całości zostały wpisane do księgi (Locavimus praetorium 

Valentino Kosobuczki de quinque marcarum pecuniae nieczyt. gr 12, cui 

totam nieczyt. admissit libris nieczyt.). 

 

[k. 13 v] 

Pieniądze uzyskane z mostowego (Pontali locatio) 

W tymże roku uzyskaliśmy mostowego złożonego przez Macieja Głowika w 

czterech terminach (Ad eundem annum locavimus pontale cum exactionum 

Matheo Glowik exposuendi quarto temporibus. 

Na to dał 3 grzywny (marcas tres) gr 9 niecz. gr 15 

 

Opłata z karczmy (Tonstrinae locatio) 

Andrzej Królik z karczmy (Andreae Krolig tonstrinam) 

dał na to       gr 24 [pół grzywny] 

                                                                                                                                                       
w tymże mieście przez Stanisława Borka z Trzcińca [koło Nagłowic] w 1511 r., na co 

zezwolił Zygmunt I Stary (Zb. dok. perg. 6330), ale nie był on zapewne tutaj 

przechowywany. 
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Zobowiązanie wobec pasterza Gądka (Pastoris Gądek connectio) 

Zobowiązujemy się wobec pasterza Wojciecha Gądka przy ulicy 

Krakowskiej, aby dać mu 7 grzywien w polskiej monecie z powodu 

wydatków poniesionych ostatnio przez tego Gądka i dwóch chłopców. 

Zobowiązał się on być dobrym pasterzem i do pasienia owiec w najlepszym 

do tego okresie (Convenimus pastorem Adalbertum Gądek ad platea 

Cracoviensi marcas septem de monetae Polonicalis ex rationis recentibus 

eidem Gądek ac duobus pueris extradendis, qui obligavit se bonum ac 

fidelium esse precundum, pecorum summique omnibus temporis ad 

pascundum aptis). 

Daliśmy temuż pastusze biczowego z miejskich pieniędzy  gr 2  

[k. 14] 

Wpływy ze sprzedanych gruntów (Recepta per areis ex emanatis) 

Otrzymaliśmy od Marcina Ząba za grunt (Recepimus a Martinus Ząb 

 pro area)        gr 12 

Pożyczyliśmy od Zemczów na potrzebę miejską grzywien sześć 

 ipso die Resurectionis Christi [24 V][Tekst przekreślono z powodu zwrotu 

długu]. 

Także (Item) przyjęliśmy od Łukasza we środę ante Crucis [12 IX] grzywnę 

jedną. 

Także (Item) od Kłoska (Kloska) tegoż dnia 3 wiardunki (eodem die fertones 

tres) [36 gr]. 

Także (Item) pożyczyliśmy u żebraków      [gr] 

8 

Także (Item) położył Rathuszny na czynsz złotych 3 gr 6 a wydał na 

 poprawę ratusza        gr 2 

[k. 14 v i 15 nie zapisane] 

[k. 15 v] 
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Przyjęliśmy opłaty kwartalnej w roku (Percepimus quartualis anni) 1571 

Przyjęliśmy opłaty za drugi kwartał od Wojciecha Kazibutka (Quartualis 

secundi percepimus ab Alberto Kazybotek)   złp (fl) 2 gr 2 

Daliśmy temuż za usługi (Eidem ratione servicii contulimus) gr 6 

W poniedziałek Zielonych Świątek (Ipso die luna post Pentecosten) [4 VI] 

W niedzielę [Zielonych Świątek, 3 VI] przyjęliśmy 1 grzywnę od Sebastiana 

Lukata za kupiony ogród od Stanisława Czochrowskiego za 5 grzywien 

(Także (Item) die dominica percepimus a Sebastiano Lukath marcas quinque 

hortis emensis rato a Sta[nislao] Czochrowsky marcam unam). 

Także (Item) w piątek po ś. Prokopie [6 VII] przyjęliśmy od pana Jakuba 

Kłoska (Klozka) za ogród wymierzony grzywien dziewięć. 

W poniedziałek przed św. Małgorzatą [9 VII] przyjęliśmy za grunt 3 grzywny 

(ante Margarethae recepimus per area marcas tres). 

Także przyjęliśmy pozostałą opłatę kwartalną od Wojciecha Kazibutka (Także 

(Item) recepimus quadrantum ab Alberto Kazybothek quartualis 

 restii      1 grzywna 2 gr (marcam unam cum gr 2) 

Z tej samej sumy daliśmy mu za dobre usługi (Ex eadem summa eidem iusta 

servicii contulimus)        gr 6 

Rymarzowi za dwa quartały        gr 4. 

Nieczyt. 

[k. 16] 

Wydatki na potrzeby miejskie w 1571 r. (Extradita ad necessitatem 

civilem ad Annum Domini 1571) 

Także panowie rajcy obradując nad wykazem opłat spożyli za 

 (Item domini consules circa ratis confectas consumaverant) gr 5 

Także (Item) nieczyt. daliśmy      gr 3 

Panowie rajcy obliczając podymne wydali (Domines 

 obumlabant fumaria confusum fecint)     gr 6 
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Także (Item) śląc do pana podstarościego posłowi 

 daliśmy        gr 14 

Nieczyt.         gr 4 

Także w środę przed 1. niedzielą Wielkiego Postu panowie 

 rajcy obradując nad sprawami miejskim spożyli (Item feria 

 quarta ante dominica Invocavit [28 II] convocavit 

 domines consuli Nieczyt. de bono civili – consumpserunt)   gr 4  

Także we wtorek po 1. niedzieli Wielkiego Postu panowie 

 rajcy obradując nad sprawami miejskim spożyli (Item feria tertia post 

Invocavit [6 III] convocavit domines 

 consules tractando de bonis civili – consumpserunt)  gr 3 

Pisarzowi miejskiemu z powodu usług za kwartał do Popielca daliśmy 

(Pisarzowi miejskiemu (notario civili) racione servicii a quartualibus Cineris 

[do 28 II]  

daliśmy (contulimus)       gr 6 

Także zegarmistrzowi za kwartał do Popielca daliśmy (Item 

 administratori horologii per quartuali Cineris contulimus)  gr 12 

Item słudze miejskiemu      gr 12 

Nieczyt. 

[k. 16 v] 

Nieczyt. – cała strona. 

[k. 17] 

Ustalając podymne w Wielkanoc (Datum nieczyt. fumaria in festo 

 Paschae) [15 IV] wiertelnikom daliśmy z powodu zapłaty 

 za piwo (ratione salarii per cerevisia)     gr 5 

Także (Item) panowie rajce gdy pleban przyjechał na nieczyt.  
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ks. Zbigniew Ziołkowski darowali nieczyt.      gr 2 

Także (Item) wiertelnikom po św. Wojciechu (post festum s. Alberti) [23 IV] 

daliśmy na piwo        gr 5 

Także w trzecią niedzielę po Wielkanocy panowie rajcy obradując nad 

sprawami miasta spożyli (Item dominica tertia post Paschae [6 V] domini 

consules tractando de bono civili consumpserunt)     gr 2 

Także we wtorek (Item feria tertia) [8 V] panowie rajce za drzewo na mosty i 

na poprawę ratusza daliśmy panu Szypowskiemu     gr 2 

Także w 4. niedzielę po Wielkanocy (Item dominica quarta post 

 Paschae) [13 V] panowie rajcy obradując nad sprawami miasta 

 spożyli (domini consules tractando de bono civili consumpserunt)  gr 3 

Także we wtorek częstując wicewojewodę spożyliśmy za 3 wiardunki 

 (Item feria tertia [15 V] tractando vicepalatinis consumpsimus 

 fertones tres)      gr 1 [czyli za 37 gr] 

Także w 5. niedzielę po Wielkanocy panowie rajcy obradując 

 nad sprawami miasta spożyli (Item dominica quinta post 

 Paschae [20 V] domines consules tractando de bono civili 

 consumserunt        gr 3 

[k. 17 v] 

Feria quinta post Ascensionis domini [31 V] consules exigendo pecunia alias 

szarwarkowe consumserunt       gr 5 

Także (Item) tegoż dnia (eodem die) daliśmy podwody pod komornika 

nieczyt., który podwodę wybiera do Lelowa (Lyelowa)   gr 16 

Także (Item) w piątek przed s. Trójcą [8 VI] poprawiliśmy podwody do 

Lelowa sub nieczyt.       gr 3 

Także (Item) w sobotę po św. nieczyt. [9 VI] Daliśmy (Melioravimus) na 

podwodęm sub nobilem dominum Wolski     gr 4 
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Także (Item) die ipse dominica Trinitatis [10 VI] versus Miechow 

melioravimus        gr 3 

Także (Item) ipso die dominica servitori horologii daliśmy (contulimus) gr 12 

Także (Item) ipso die dominico domines consules obradując w sprawach 

miejskich spożyli (tractando de bono civili consumpserunt) – gr 2. 

Także (Item) w poniedziałek [11 VI] similiter consumpserunt – gr 2. 

Także (Item) tegoż dnia (eodem die) słudze daliśmy suchedniowych – gr 12. 

Ipso die Corporis Dei [14 VI] domini consules obradując w sprawach 

miejskich spożyli (tractando de bono civili consumpserunt) – gr 2. 

[k. 18] 

Także (Item) w sobotę ante Joannis Baptistae [23 VI] oprawując przykopę 

constatimus – gr 4. 

Także (Item) die ipso s. Petri et Pauli [29 VI] daliśmy młodzieńcowi do 

zegara gr 2, aby szedł do Pylcze. 

Idem feria sexta post Procopi [6 VII] panowie rajcy spożyli za (domini 

consules consumpserunt) – gr 2 – tractando de bono civili. 

Idem feria secunda ante Margareta [9 VII] consumpserunt – gr 4. 

Ipso die Margarete [13 VII] gdyśmy dali pracy Pawła teraźn iejszą wydaliśmy 

na podwody i na insze potrzeby anno – złp (fl)2 gr 23. 

Także (Item) ślosarzowi do zegara poprawowania daliśmy gr 5. 

Tegoż dnia (eodem die) domini consules obradując w sprawach miejskich 

spożyli (tractando de bono civili consumpserunt) – gr 2. 

Także (Item) w piątek ante Jacobi [20 VII] daliśmy za zwożenie dylin i za 

drzewo do ratusza – gr 1. 

Tegoż dnia (eodem die) domini consules obradując w sprawach miejskich 

spożyli (tractando de bono civili consumpserunt) – gr 2. 

[k. 18v] Także (Item) in s. Jacobi [25 VII] dum ambulabant fumaria dederunt 

domini consules ratione salarii per cervisia – gr 6. 

Także (Item) ipso die s. Laurentii [17 VIII] domini consules dederunt d 9 pro 

cerevisii. 
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Także (Item) ipso die dominico post Crucis [16 IX] consumpserunt – gr 1. 

Dominica Crucis domini ambulant summaria – gr 5. 

Feria secunda ante festum sancti Francisci [1 X] notario dedimus pro quartuali 

– 6 gr. 

Także (Item) adolescenti, qui horologium animaducebit – 12 gr. 

Także (Item) dali panowie grubarzom a ... chorem gr 9. 

Także (Item) dali panowie Bujacy na strawę gr 2. 

Także (Item) słudze daliśmy dwoje suchedni – gr 24 we środę przed ś. nieczyt. 

Także (Item) daliśmy nieczyt. gr 7. 

Także (Item) daliśmy pisarzowi nieczyt. – gr 6. 

[k. 19] 

Także (Item) daliśmy od mostu na rzece naprawiania – gr 4, 

Także (Item) kowalowi za rydl nieczyt. do komórki na górę - gr 6 – we środę 

ante Agnetis [14 XI]. 

W piątek ante Agnetis [16 XI] panowie rajce tractando de bono civili cum 

consulibus aulicis consumpserunt - gr 5. 

Także (Item) kiedy zbierali podatek od dymu (dum obambulabant fumaria) 

consumpserunt - gr 2. 

Także (Item) słudze za buty (botty) daliśmy – gr 13. 

Także (Item) daliśmy słudze, co zegaru dogląda gr 12. 

Także (Item) na oliwę do zegara – gr 7 

Także (Item) domini consules obradując w sprawach miejskich spożyli 

(tractando de bono civili consumpserunt) - gr 2 – post Agneti. 

Także (Item) daliśmy za nieczyt. do potrzem miejskich -0 gr 3. 

Także (Item) założyliśmy nieczyt. pieniędzy – gr 26. 

[k. 20] 
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Roku Pańskiego 1572 w niedzielę 2 III sławetni panowie rajcy nowo wybrani 

i ustanowieni, a mianowicie Erazm Paśnik, Jakub Jaksan, Maciej Rokita i 

Wojciech Dąbrowicz po złożeniu dobrze przyjętego sprawozdania przez 

poprzednich panów rajców w imieniu całej zbiorowości przyjęli zebrane 

pieniądze w ilości 2 grzywien 14 w monecie liczby polskiej, dwoma [powinno 

być trzema] pieczęciami– jedną srebrną, drugą miedzianą i inną ołowianą, 

wraz z 12 przywilejami, wraz z księgą zawierającą prawo saskie 

[magdeburskie], drugą księgą pod tytułem Porządek-Statuta (Anno Domini 

Millesimo Quingentesimo septuagesimo secundo [1572] Dominica 

Reminiscere [2 III] famati domini consules noviter electi locatique videlicet 

Erasmus Pasnik, Jacobus Jaxan, Mathias Rokitha, Albertus Dąbrowicz, qui 

post rationem factam, quam domini consules antiqua cunctam communitate 

grato animo susciperunt ab eadem communitate susceperunt paratae pecuniae 

– duas marcas cum grossis quatuordecimo numeri et monetae Polonicalis, 

cum privilegiis duodecim, sigillis duobus – uno argenteo, altero aeneo et 

altero plumbeo, cum libro saxonico, altero dicto libro Porządek – Statuta). 

 

Pieniądze złożone w ratuszu Roku Pańskiego (Locatio praetorii Anno 

Domini) 1572 

Złożyliśmy w ratuszu dla Walentego Kosobuckiego 7 grzywien i 

rękawicznego ½ grzywny miary polskiej pieniędzy, którymi pozwoliśmy mu 

dysponować (Conduximus praetorium Valentino Kosoboczki pro septem 

marcas monetae et numeri Polonicis et alias rekawiczne dominis consulibus 

półgrzywny qui tota communitas gratis concessit nieczyt. spacio duximus 

nieczyt. libere) nieczyt. 

[k. 20 v] 

nieczyt. 

 

Pieniądze z mostowego (Pontalis locatio) 

W tym samym roku wydzierżawiliśmy mostowe, aby je pobierał Jan Kotnis 

za 7 złp. i 4 kapłony (Eodem anno conduximus pontale cum exactione eorum 

Joannem Kotniss septem florenis et quatuor capanibus) na co dał złp (fl) 6, 

został 1 złp. (restat fl. 1). 

 

Pieniądze z karczmy (Tonstrinae locatio) 
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W tymże roku wydzierżawiliśmy także karczmę Andrzejowi Paluchowi za 1 

grzywnę (Eodem anno conduximus etiam Andreae Paluch tonstrinarii una 

marca), na co dał       marca 1 gr 6. 

 

Pieniądze miejskie zadłużone (In aresta civilis pecunia) 

U Wojciecha młynarza 2 złp 18 gr (Apud Albertum Molenda 

 floren. 2 grossis 18) 

Najęliśmy stróża na wieżę Wojciecha Kiernożka (Kyernosska) na noc do 

Bożego Narodzenia, który się obligował na każdą noc pilnym być, za co mu 

mamy dać grzywien dwie i gr 12, na cośmy już zadali gr 12. 

[k. 19 v] 

W piątek przed Gromnicami [1 II] daliśmy od nieczyt. daliśmy gr 10 d 9. 

Tegoż dnia (eodem die) domini obambulabant fumaria consumpserant – gr 4 

Także (Item) feria sexta ante dominicam Invocavit [24 II] domini consules 

obradując w sprawach miejskich spożyli (tractando de bono civili 

consumpserunt) – 2 gr. 

Także (Item) w piątek po wstępnej niedzieli [29 II] założyliśmy za Śliwę ex 

civili sacculo – gr 12. 

Tegoż dnia (eodem die) słudze na pożyczkę – gr 5. 

Tegoż dnia (eodem die) domini consules obradując w sprawach miejskich 

spożyli (tractando de bono civili consumpserunt) – gr 4. 

Także (Item) Erasmus wydał na chowanie ubogich. 

Także (Item) circa rationem factam panowie rajcy spożyli za (domini consules 

consumpserunt) gr 19 d 9. 

 

[k. 21] 

Percepta in annum 1572 

Percepimus per area ab Alexio – gr 24 
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Także (Item) ipso die in festo s. Marci [25 IV] percepimus per area marcam 

unam a Stanislao Rospacias. 

Eadem die Simek nieczyt. dał panom rajcom groszyt 24. 

Także (Item) feria sexta post Corporis Christi [6 VI] Kossarzykowie per horto 

emensorato posuerunt marcam unam cum media. 

Także (Item) w srzodę post Annunciacionis Mariae [26 III] nieczyt. horti 

emensurati posuit marcam unam, która jest u pana Jaxana Bieniczka. 

Także (Item) Wojciech Kowal położył od domu czynsz gr 24, a pan Jan Liska 

nieczyt. tegoż czynszu położył grzywny dwie nieczyt. 24 gr. 

Także (Item) dał nieczyt. gr 12. 

[k. 21v] 

Cała strona jest niezapisana. 

[k. 22] 

Wydatki na potrzeby miejskie w Roku Pańskim 1572 (Extradita in Anno 

Domini 1572 ad necessitatem civilem) 

Inprimis feria quinta post dominicam Reminiscere [6 III] adolescenti per 

administrationem horologii – 12 gr. 

Także (Item) notario sex grossos. 

Także (Item) tractando de bono civili cum consulibus antiquis consumpserunt 

– gr 7. 

Także (Item) słudze suchedniowe daliśmy      gr. 

12 

Melioramus podwodę versus Lelów     gr 2 

We środę, dzień św. Jerzego [23 IV] nieczyt. zmarłego daliśmy – gr 2 ½ . 

Tegoż dnia (eodem die) daliśmy za strawę nieczyt. i cieśli do wieże – gr 4. 

Eadem die wybierając sobie strawili – gr 6. 

Także (Item) we środę post Letare [19 III] domini consules tractavant de bono 

civili consumpserunt – gr 4. 
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Także (Item) daliśmy za wrzeciądz – gr 1. 

[k. 22v] 

nieczyt. 

Także (Item) na strawę grubarza – gr 2 d 3. 

W środę po przewodniej niedzieli [16 IV] domini consules de bono civili 

tractando za gr 2 – consumpserunt. 

Także (Item) ipso die sancti Alberti [23 IV] etiam duos gr consumpserunt 

eadem in causa. 

Także (Item) ipso die sancti Philippi et Jacobi dum obumbulabant summaria 

ratione eiusdem sumptibus, quisque et exposuerunt. 

Także (Item) excipientes ac tractandes domini consules tenutarii tum temporis 

Żarnovicensi Simone Thurski pro vasa cerevisia alias mancza marcam cum 

gross sex exposuerunt. Idque feria seconda Rogationum [16 IV]. 

Także (Item) post qui domini scabini iurarati vas cerevisa propinabant cum 

temporis etiam domini consules 2 grossos pro consumatione exposuerunt. 

[k. 23] 

Także (Item) feria sexta ante Trinitati [30 V] domini consules Joannem 

nieczyt. propter furto comissa ad nieczyt. tres florenos decem septem cum 

medio exposuerunt – gr nieczyt. 

Feria secunda post Trinitatis [2 VI] domini consules obradując w sprawach 

miejskich spożyli (tractando de bono civili consumpserunt) gr 2. 

Feria sexta post festum Corporis Domini [6 VI] 1572 pro quartuali Trinitatis 

notari salarium sex grossis dederunt. 

Także (Item) adolescenti ab horologia duodecim grossos. 

Także (Item) słudze civili eodem tempora duodecim grossos. 

Także (Item) ipso die Visitationis Mariae [2 VII] daliśmy Biernatkom, co 

mościny nieczyt. 43 gr. 

Także (Item) daliśmy za deski do ratusza na nieczyt. 6 gr. 

Także (Item) panowie consulando de bono civili tegoż dnia (eodem die) 

expoisuerunt 2 gr. 
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Także (Item) daliśmy za osep do rtatusza na potrzebę miejską  gr 5 

Także (Item) daliśmy od sworzni kowalowi     gr 16 

Także (Item) daliśmy nazajutrz (in crastino) od moszczyn  

wywiezienia        gr 20 

[k. 23 v] 

nieczyt. 

Dominica septima post Trinitatis [20 VII] ambulabant fumaria – 

consumpserunt        gr 4 

Także (Item) pro funiculo adf campanam civilem quatuor solidi. 

Także (Item) – co drzewo wozili na szlaki grosz półsiódma gr 6 ½  

Także (Item) eodem obradując w sprawach miejskich spożyli (tractando de 

bono civili consumpserunt)       gr 2  

Także (Item) – Stróż: eidem 8 gr dedimus pro quartuali sancti Crucis. 

Także (Item) co mościny zwoził chłop półtora grosza 

Także (Item) cieśli od zwonu naprawienia     gr 6. 

Także (Item) od budowania szlaków     gr 26 

Także (Item) traczowi od ław tarcia      gr 8 

Także (Item) traczowi zadanych gr 12, ku wróceniu powinnych 

Także (Item) sierotom z miasta odkazanym wydaliśmy   gr 48 

Także (Item) cieśli od poprawienia wschodu [do ratusza]   gr 1 

Consulando rei p[ublici]       gr 2 

 

[k. 24]  

Rejestr połowy poboru na potrzeby miejskie ustalonego dla całego miasta 

przez wybranych panów rajców: Erazma Paśnika, Jakuba Jaksana, Jana 

Kotnisa, Macieja Rokitę w dniu, miesiącu, Roku Pańskiego 1572 

(Registrum medie exactionis ad necessitatem civilem per totam 
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communitatem laudatae et electae per famatos dominos consules: 

Erasmum Pasnik, Jacobum Jaksan, Joannem Kothniss, Mathiam Rokita, 

die, mensis
68

, Anno Domini Millesimo Quinquentesimo septuagesimo 

secundo [1572]) 

 

Pierwsza [wschodnia] część Rynku (Prima pars Circuli)  

1. Grzelec (Gzelecz)      gr 3 

2. Krzemień       gr 3 

3. Krzemień       gr 1 ½  

4. [k. 24v] Aleksy (Alex)     gr 4 

5. Chycki (Chyczki)      gr 6 

6. Kozasz (Kossarz)      gr 4 

7. Dzierlatka       gr 2 ½  

8. Soczewka       gr 5 

 

Ulica Morawka (Platea Morawka)
69

 

1. Karczowa [wdowa]      gr 1 ½  

2. Kula        gr 1 ½  

3. Molenda       gr 1 ½  

4. Bzdzioch       gr 1 ½  

5. Chłosta       gr 1 ½  

6. Piotrowa [wdowa]      gr 1 ½  

7. Maciej Kupiec (Mathias mercator)    gr 1 

8. Pyskło        gr 1 ½  

9. Cichoń (Czichon)      gr 1 ½  

10. Lenartowa (Lenarthowa)     gr 1 ½  

 

Ulica Szpitalna (Platea Hospitalis) 

1. Pękala       gr 1 ½  

2. Błażek (Blazek)      gr 2  

3. Szymon Kupiec (Simon Mercator)   gr 2 

4. Baranek       gr 2 

5. Pakuska       gr 3 

6. Marcin (Martinus) Szatan    gr 3 

                                                           
68  Nie podano dnia i miesiąca, a tylko rok 1572. 
69  Jest to ta część ulicy, która odchodzi od Rynku w kierunku wschodnim. 



38 
 

7. Lado Wojciech (Al[bertus])    gr 2 

8. Oszczerz (Osczersz)     gr 2 

9. [k. 25] Maciej Kupiec (Mathias Mercator)  gr 2 

10.  Kotnis (Kothniss)     gr 2 

11.  Tomasz Andrzej (Thomas An[dreas])   gr 2 

12.  Usranek (Uszranek)     gr 2 

 

Druga część [południowa] Rynku (Secunda pars Circuli)  

1. Skwara       gr 4 

2. Kula       gr 4 

3. Kozosz       gr 4 

4. Kukat (Kukath)      gr 4 

5. Sobota (Sobotha)      gr 6 

 

Ulica Krakowska [część wschodnia] (Platea Cracoviensis) 

1. Kula       gr 2 ½  

2. Fryn (Frin)      gr 2 

3. Cygan (Czigan)      gr 2 

4. Razoński       gr 2 ½  

5. Zegadło       gr 2 ½  

6. [k. 25 v] Żuraw (Żoraw)     gr 2 ½  

7. Tłusteszek (Tlustossek)     gr 2 ½  

8. Ciołkowa (Cziolkowa) [wdowa po Ciołku]  gr 2 ½  

9. Cieśla (Doleator)       

 gr 2 ½  

10.  Choruński       

 gr 2 

11. Ten sam (idem)      gr 2 

12.  Marcin Cieśla (Martinus Dolea[tor])   gr 2 

13.  Zdeb (Szdep)      gr 2 

14.  Kwaśny (Qwassny)     gr 4 

15.  Czajka (Czayka)      gr 2 

16.  Pisarz (Notifex)      gr 2 

17. Kwas (Kwass)      gr 2 

18. Białek Cieśla (Doleat[or])    gr 2 
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Druga część Przedmieścia (Secunda pars Suburbii)
70

 

1. [k. 26] Bujny      gr 2 ½  

2.  Żaba       gr 2 ½  

3.  Gołba       gr 2 ½  

4.  Rydzy       gr 2 ½  

5.  Ząb       gr 2 ½  

6.  Kaliksty (Kalixti)     gr 2 ½  

7. Puszka (Puska) [wdowa po Puszku]   gr 2 

8. Szyndecki (Szyndeczki)
 71

    gr 2 

9. Małochleb      gr 2 

10. Czarny Staszek      gr 1 

11. Rżany Walek      gr 2 

12. Godosz Jakub (Godoss Jacub)    gr 2 

13. Dziad       gr 2 

14. Tracz       gr 2 

15. Konopicki (Konopiczki)    gr 1 

16. Piotrowicz      gr 3 

17. Dzierzgała (Dziesgala)     gr 3 

18. Janczyk (Janczik)     gr 3 

19. Paweł Zdun (Paulus Sdun)    gr 3 

20. Białek (Biallek) [potem] Gibaj (Gybay)
 72

  gr 3 

21. Domus Civilis [Dom Miejski]
 73

 

22. Maćkowa (Maczkowa)     gr 3 

23. Białek (Biallek) Jan     gr 3 

24. Bujak Wacław (Wenceslaus)    gr 3 

25.  Garbaty       gr 3 

26.  Jarząbek Piotr (Petr[us])    gr 2 

27.  Mistal (Misthal)     gr 2 

28. [k. 26v] Mistal      gr 2 

29. Godoszowa (Godossowa)    gr 2 

30. Mżykot (Mzykoth)     gr 2 

31.  Paweł Kowal (Paulus Faber)    gr 2 

32.  Godosz (Godoss)     gr 2 

33.  Łokieć (Locath)     gr 2 

34. Zimny (Zymny), kowal
74

    gr 2 

                                                           
70  Jest to pomyłka, ponieważ ujęto tu całe Przedmieście, a nie tylko jego część. 
71  Prawdopodobnie wykonywał „szyndzioły” - gonty. 
72  Gibaj w następnym roku (1573) już nie żył – została wymieniona wdowa po nim. 
73  Należał prawdopodobnie do klasztoru bożogrobców w Miechowie, którzy mieli tu 

szpital i kaplicę św. Krzyża. Jako własność kościelna był on zwolniony od płacenia podatku. 
74  W następnym (1573 r.) już nie żył, ponieważ jest wzmiankowana wdowa po nim. 
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35. Janczyk (Ianczik)     gr 2 

36. Rakowski      gr 1 

37. Mitas       gr 1 

  

Druga [zachodnia] część ulicy Krakowskiej (Secunda pars Plateae 

Cracoviensis) 

1. Małochleb       gr 3 

2. Wojciech Parszcz (Albertus Parsc)    gr 2 

3. Dzieżka (Dzieszka)      gr 1 

4. Sarwa        gr 1 

5. Małochleb Szymon (Simon)     gr 2 

6. Parszcz Jakub (Parscz Jacobus)    gr 2 

7. Doleżyłowa [wdowa] i komornik [parobek,  

przedstawiciel najbiedniejszej warstwy chłopskiej]  gr 2 

8. Zdebel Wojciech (Albert)     gr 2 

9. Kozoszowskie [działka Kozosza]    gr 3 

10. [k. 27] Baran       gr 3 

11.  Skórka (Skorka)      gr 3 

12.  Kwaśny (Quassny) [w następnym 1573 r. już nie żył – jest 

wzmiankowana wdowa po nim]    gr 3 

13.  Jarząb Andrzej (And[reas])     gr 3 

14.  Nowak Jan       gr 2 

15.  Żabka (Zapka)      gr 2 

16.  Dzierlatka (Dzierliatka)     gr 5 

 

[Trzecia (zachodnia) część Rynku] (Tercia pars Circuli)  

1. Włoczych       gr 6 

2. Łukasz (Lukass)      gr 4 

3. Jaksan (Iaxan)       gr 4 

4. Feliks (Felix)       gr 4 

5. Jarząb Piotr (Petr[us])
75

     gr 4 

6. Czeczotka (Czeczoczcza)     gr 4 

7. Stulka        gr 5 

8. Szymon Kupiec (Simon Mercator)    gr 5 

 

                                                           
75  W następnym (1573 r.) prawdopodobnie już nie żył, ponieważ jest wzmiankowany 

Jarząbek – może jego syn.  
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Ulica Zamkowa, obecna Warszawska [począwszy od strony zachodniej] 

(Castrensis Platea)  

1. Potrzask (Pocziask)     gr 5 

2. Kazibot (Kaziboth)     gr 4  

3. Wardęga        gr 3 

4. Paluch       gr 4 

5. Róża (Roza)      gr 4 

6. [k. 27v] Skwarka (Sqwarka)    gr 3 

7. Moczyogon (Mocziogon)     gr 3 

8. Lisoń (Lisson)      gr 3 

9. Paśnik (Pasznik)      gr 3 

10. Chełmski       gr 3 

11. Kulik       gr 3 

12. Ćwikła (Czwikła)      gr 3 

13. Pilch       gr 4 

14. Podstarości (Vicecapitanus)    gr 3 

15. Wiktor (Victus)      gr 4 

16. Marcinowski (Marczinowski)    gr 4 

17. Tenże z domu (Idem a domo)    gr 2 

18. Tenże z browaru (Idem a braxatorio)   - 

19. Palinta Walenty (Valentinus)    gr 4 

20. Skwara (Sqwara)      gr 3 

21. Mazurek       gr 2 

22. Skrzeczek       gr 3 

23. Kubisz Grzegorz (Kubiesz Gre[gor])   gr 3 

24. Kwatera z ogrodu (ab horto)    gr 1 

25. Serafin Kowal (Seraphin Faber)    gr 2 

26. Kazibot Marcin (Kaziboth Mart[inus])   gr 2 

27. Zawrzykraj (Zawrzykray)    gr 5 

28. Bożek       gr - 

29. Piątek (Piathek)      gr 8 

30. Moczygemba      gr 3 

31. Magiera       gr 4 

32. Gąsior (Gassior)     gr 2 

33. Fąfara (Phąmphara)     gr 2 

34. Kubiś Wawrzyniec (Kubisch Laurentius)  gr 4 

35. Żurowicz (Zurowiecz)     gr 2 

36. [k. 28] Barabasz (Barabatz)    gr 3 

37. Dąbrówka [wdowa po Dąbrowie]   gr 1 

38. Zając Mikołaj (Zająncz Nico[laus])   gr 3 

39. Grabiński       gr 3 
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40. Malec (Malecz)      gr 2 

41. Sieczka       gr 3 

42. Płużek (Plozek)      gr 3 

43. Muszyńskie (Mussinskie) [posesja Muchy]  gr 3 

44. Bieniek
76

       gr 3 

45. Bęczyl (Benczil)      gr 3 

46. Pyskło       gr 3 

47. Mateusz (Mathusz)     gr 3 

48. Kazibot Wojciech (Kaziboth Alb[ertus])  gr 3 

49. Ropel       gr 3 

50. Paśniczka (Pasaczka) [wdowa po Paśniku]  gr 3 

 

Czwarta [północna] część Rynku (Quarta pars Circuli)  

1. Siestrzeniec (Siestrzeniecz)     gr 4 

2. Pokosna       gr 5 

3. Dobrosz        gr 6 

4. Maciej Kupiec (Mathias Mercat[or])    gr 6 

5. Chrostek (Chrosthek)      gr 3 

6. Piotrowa (Piothrowa) [wdowa]    gr 6 

 

Ulica Niemiecka (Platea Teutonica) 

1. Byk        gr 2 

2. Maciej (Mathias) Dąbrowa     gr 5 

3. Stolarz (Mensator)      gr 2 

4. Lyp        gr 2 

5. Witek (Withek)      gr 2 

6. [k. 28v] Krawcowa [wdowa po Krawcu]   gr 1 

7. Ptak Tkacz (Textor)      gr 1 

8. Krzyżek Wawrzyniec (Laurent[ius])    gr 3 

9. Kruszyna (Krussina)      gr 4 

10. Marcinowski (Marczinowski)     gr 2 

11. Dobroszowskie (Dobrossowskie) [działka należąca do 

12.  Dobrosza]       gr 2 

13. Bielski        gr 2 

14. Kwatera       gr 2 

15. Gomółka       gr 4 

16. Palichura       gr 2 

                                                           
76 Zdrobnienie od imienia Bernard. Jest to zapewne praprzodek znanej później w 

Żarnowcu rodziny o nazwisku Binkiewicz. 
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17. Niziołek (Nizyolek)      gr 3 

18. Wąchała       gr 3 

19. Kacza        gr 3 

20. Goreła        gr 3 

21. Nikiel        gr 3 

22. Baranek       gr 2 

23. Szymon Kupiec (Simon Mercator)    gr 2 

24. Południe (Połudnye)      gr 2 

25. Dom cechu szewców (Domus sutorum)   gr 2 

26. Dom ubogich (Domus paupe[ris])    gr 2 

27. Dom cechu kuśnierzy (Domus pellicorum)   gr 2 

 

Ulica Piekarska (Platea Pistorum) 

1. Gola        gr 3 

2. Maciej (Mathias)       gr 2 

3. Małochleb        gr 2 

4. Pilch        gr 3 

5. Grabny Szewc (Sutor)      gr 3 

6. Krzemień        gr 1 

7. [k.29] Ogród szewców (Hortus sutorum)   gr 1 

8. Parszczyk (Parsczik)      gr 1 

9. Mitas (Mithas)       gr 1 

10. Małochleb        gr 1 

11. Kozosz        gr 1  

12. Kochelski (Cochelski)      gr 1 

13. Pudłowski        d 12 

14. Ptak (Pthak)       d 12 

15. Passacka        gr 2 

16. Alexius        gr 1 

17. Czeczotka (Czeczothka)      gr 2 

18. Jakson (Jaxon)       gr 1 

19. Kula        gr 2 

20. Jarząb Piotr (Petrus)      gr 2 

21. Ropel        gr 2 

22. Skwarkowa [wdowa po Skwarku]    gr 2 

23. Stułka        gr 1 

24. Korzeński        gr 1 

25. Maciej Kuśnierz (Mathias Pellio[nus])    gr 3 

26. Kazibot (Kaziboth)      gr 3 

27. Jęczmień        gr 4 

28. Lizoń        gr 3 
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29. Tenże (Idem)       gr 1 

30. Paśnik (Pasznik)       gr 2 

31. Pilch        gr 2 

32. Ten sam (Idem)       gr 2 

33. Browar rodziny Skwarek (Sqwarkowski browar )  gr 1 

34. [k. 29 v] Czosnek       gr 2 

35. Grunt plebański (Praebenda)     gr 2 

36. Łokieć (Locath       gr 1 

37. Pudłowski        d 5 

38. Paluch        d 5 

39. Gorgon        d 5 

40. Człap        gr 2 

41. Skwarka (Sqwarka)      gr 1 

42. Maciej Kupiec (Mathias Mercat[or])    gr 3 

43. Południe (Połudnye)      gr 2 

44. Parszcz Jakub (Parscz Jacobus)     gr 1 

45. Muszyna (Muszina) [wdowa po Musze]    gr 2 

46. Skwara (Squara) Jan      gr 1 

47. Róża (Roza)       gr 2 

48. Kazibot Wojciech (Kaziboth Alb[ertus])    gr 2 

49. Bęczyl (Benczil)       gr 1 

50. Wardęga (Wardenga)      gr 1 

51. Dzieża (Dziersch)       gr 5 

52. Swarka Łukasz (Squarka Lu[cas])    gr 1 

53. Pakuta Walenty (Pakutha Valent[inus]    gr 1 

54. Szymon Kupiec (Simon Mercator)    gr 1 

55. Łąka Kuśnierzy (Pratum pellionum)    gr 1 

56. Skorlat Wojciech (Skorlath Alb[ertus]    gr 4 

57. Łąka ubogich (Pratum pauperibus)    gr 2 

58. Łąka żebraków       gr 2 

59. To samo (idem)       gr 2 

60. To samo (idem)       gr 2 

61. Kocinowski (Coczinowski)     gr 2 

62. [k. 30] Szurlatowa (Szurlathowa)    nieczyt. 

63. Skorlat Wojciech (Skorlath Albertus)    gr 1 

64. Pandoska z łąki [wdowa po Pandowskim]   gr 2 

65. Czeczowskie       gr – 

66. Łąka Feliksa (Pratum Felixowska)    gr 2 

67. Lizoń z ogrodu (ab horto)     gr 1 

68. Kokoszka (Kokoska)      gr 3 

69. Krzemień        gr 1 

70. Łąka żebraków (Pratum mendicatorum)    gr 1 
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71. Kula, potem Bełk (Kula, post Belk)    gr 1  

 

Ulica Morawka (Platea Morawka)
 77

 

1. Łąka Kuśnierzy (Pratum Pelliconum)    gr 2 

2. Kazibot (Kaziboth)      gr 1 

3. Kwaśny (Qwassny)      gr 1 

4. Ogród żebraków (Hortus mendicorum)    gr 1 

5. Kula i Piotrowa z łąki (Kula cum Piotrowa a prato)  gr 3 

6. Aleksy (Alexius)
78

       gr 2 

7. Kozosz        gr 2 

8. Ksiądz pleban (plebanus)      gr 4 

9. Piotrowa  (Piothrowa)      gr 4 

10. Baran        gr 4 

11. Łąka kuśnierzy (pratum pelliconum)    gr 2 

12. Jaksan (Jaxan)       gr 2 

13. Kula        gr 3 

14. Chełmski        - 

15. [k. 30v] Feliks (Faelix)      gr 2 

16. Soczewka        gr 2 

17. Seweryn cieśla (Sewerin cziesla)     - 

18. Dom miejski (civilis)      - 

19. Rospacias        - 

20. Klozek        - 

21. Bieniek        - 

22. Mazur Krawiec (krawiecz)     - 

 

Druga część ulicy Morawka (altera pars plateae Morawka)
79

  

1. Kosarz        gr 2 

2. Piotrowa        gr 3 

3. Włoczych        gr 2 

4. Latko Maciej (Lathko Mathias)     d 12 

5. Skrzeczek        d 12 

6. Latko Wojciech (Lathko Albert)     d 12 

7. Jarząbek Piotr (Petrus)      gr 2 

8. Kozosz        gr 3 

9. Bernatowskie       gr 2 

                                                           
77  Jest to obecnie ulica Cmentarna. Pierwsza część tej ulicy jest opisana powyżej. 
78  Od tego imienia pochodzi nazwisko Oleksy. 
79  Jest to druga strona (zachodnia) tej ulicy (obecnej Cmentarnej). 
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10. Grzegorzkowa [wdowa po Grzegorzku]    gr 2 

11. Włoczych        gr 2 

12. [k. 31] Ten sam (Idem)      d 12 

13. Mateusz (Mathus)       d 12 

14. Kapro        gr - 

15. Aleksy (Alexius)       gr 2 

16. Ksiądz pleban (plebanus)      gr 4 

 

Glinianki (Glynianki) 

1. Dobek       gr 3 

2. Byk        gr 1 

3. Skwara (Squara)      gr 2 

4. Cieśla Bartosz (Doliator Barthoss)    gr 1 

5. Parszcz (Parscz)      gr 1 

6. Kozosz       gr 2 

7. Kwaśny (Qwassny)      gr 3 

8. Kwatera (Qwatera)      gr 2 

9.  Kuśnierski (Kuśniersky)     gr 1 

10. Kokoszka (nieczyt. Kokoska)    gr 2 

11. Glonek Bartosz (Bar[tolomeus])     

  gr 1 

12. Glonek Jan        

  gr 1 

13. Włoczych        

  gr 5 

14. Korzeniowski (Korzeniowsky)     

  gr 2 

15. Krzemień (Krzemyen)      

  gr 3 

16. Sobota (Sobotha)       

  gr 3 

17. Grzelec (Gzelyecz)       

  gr 2 

18. Paluch (Paliuch)       

  gr 2 

19. Łukasz (Lucasch)       

  - 

[Opłaty] z pól miejskich (De agris civilibus) 

1. Choruński        gr 1 

½  
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2. Bujak z ćwierci
80

 (Buyak de qu[arta])    d 14 

3. Róża z ćwierci (Roza de qu[arta])     d 14 

4.  Ladko z ćwierci (Lathko de qu[arta])    

 d 14 

5. Proboszcz za pół łana (Praepositus de medio lan[ei])  gr 1 

½  

6. Godosz z ćwierci (Godoss de qu[arta])    d 14 

7. Pleban z ćwierci (Plebanus de qu[arta])    d 14 

8. Gibaj z ćwierci (Gibai de qu[arta])     d 14 

9. Misztal z ćwierci (Mistall de qu[arta])    d 14 

10. Piotrowa z ćwierci (Piotro[wa] de qu[arta])    d 14 

11. Zdeb z ćwierci (Zdep de qu[arta])     d 15 

12. Czajka z ćwierci (Czayka de qu[arta])    d 15 

13. Gola z ćwierci (Golya de qu[arta])     d 15 

14. Misztal z ćwierci (Mistal de qu[arta])    d 15 

15. Marcinowski z ćwierci (Marczynowski de qu[arta])   d 15 

16. Kwaśny z ćwierci (Qwassny de qu[arta])    d 15 

17. Glonek Jan (Jo[annes])      d 14 

18. Glonek Bartosz z ćwierci (Glonek Barto[lomeus] de qu[arta]) d 14 

19. Włoczyk z połowy łana (Wloczych de medio la[neo]  gr 1 

½  

20. Korzeniowski z ćwierci (de qu[arta])     d 14 

21. Marcinowski (Marczynowski) z ćwierci (de qu[arta])  d 14 

22. Pudłowski z ćwierci (de qu[arta])      d 14 

23. Jęczmień z połowy łana i z ćwierci (de media, altera quar[ta]) d 7 

24. Czosnek z połowy łana i z ćwierci (de media, altera quar[ta]) d 7 

25.  Kula z ćwierci (de qu[arta])       d 14 

26.  Włoczyk (Wloczych) z ćwierci (de qu[arta])    d 14 

27. [k. 32] Kula z połowy łana (de me[dio] la[neo])    gr 1 

½  

28. Krzemień z ćwierci (de qu[arta])     d 15 

29.  Kokoszkowie (Kokosskowie) z połowy łana (de me[dio] la[neo])  gr 1 

½ 

30. Paluch z połowy łana (de me[dio] la[neo])     gr 1 

½ 

31. Kozosz z ćwierci (de qu[arta])      d 14 

32. Włoczyk z połowy łana (de me[dio] la[neo])    gr 1 

½  

33. Krzemień z połowy łana (de medio laneo)     gr 1 

½  

                                                           
80 Ćwierć łana, czyli około 3 ha. 
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34. Proboszcz z trzech ćwierci (Prepositus de tribus quartis)  - 

35. Godosz Piotr (Godoss Petrus) z połowy łana (de medio laneo)  gr 1 

½  

36. Marcinowski z ćwierci (Marczynowski de qu[arta])   d 14 

37. Kwas z połowy (de medio laneo)      gr 1 

½ 

38. Pudłowski         gr 1 

½  

39. Druszka (Druska) z ćwierci (de qu[arta])     d 14 

40. Oleksy (Alexius) z ćwierci (de qu[arta])     d 14 

41. Maciej Białek (Matias Biallek) z ćwierci (de qu[arta])   d 14 

42. Kula z ćwierci (de qu[arta])       d 14 

43. Zając Michał (Zającz Michno) z ćwierci (de qu[arta])   d 14 

44. Zając (Zającz) Szczepan z ćwierci (de qu[arta])    d 14 

45. Skwara z ćwierci (de qu[arta])      d 14 

46. Glonek Jan (Jo[annes] z ćwierci (de qu[arta])    d 14 

47. Mżykot (Mzikoth) z ćwierci (de qu[arta])     d 14 

48. Janczyk z ćwierci (de qu[arta])      d 14 

49. Godosz (Godoss) z ćwierci (de qu[arta])     d 14 

50. Piotrowa         - 

51. Goczek z ćwierci (de qu[arta])      d 14 

52. Kur z ćwierci (de qu[arta])       d 14 

53. Kula z połowy łana (de medio laneo)     gr 1 

½  

54. Piotrowa z trzech ćwierci (de tribus quartis)   - 

55. Nowak z ćwierci (de qu[arta])      d 14 

56. [k. 32v] Gola z ćwierci (de qu[arta])     d 14 

57. Oleksy (Alexius) z połowy ćwierci (de media altera qu[arta])  d 7 

58. Choruński z połowy ćwierci (de media altera qu[arta])   d 7 

59. Marcinowski (Marczinowski) z ćwierci (de qu[arta])   d 14 

60. Piotrowa z ćwierci (de qu[arta])      d 14 

61. Małochleb z połowy łana (de medio laneo)     gr 1 

½  

62. Szymon (Simon) Małochleb z połowy łana (de medio laneo)  gr 1 

½  

63. Paśnik z ćwierci (de qu[arta])      d 14 

64. Czajka (Czayka) z ćwierci (de qu[arta])     d 14 

65. Młynarz (Molitor) z ćwierci (de qu[arta])     d 14 

 

Stodoły (Holodia) 

1. Przewlokło         gr 2 
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2. Stanisław Bujak (Stanislaus Buiak)     gr 2 

3. Baran         gr 2 

4. Piotrowicz        - 

5. Skwara (Sqvara)       gr 2 

6. Jakson (Jaxon)       gr 2 

7. Lizoń         gr 2 

8. Głąb (Gląp)        gr 2 

9. Paśnik         gr 2 

10. Stefan Zając (Stephanus Zaiancz)     gr 2 

11. Kądziołka        gr 2 

 

[k. 33] Ogrody kupione w Borku (Horti emensi in Borek) 

1. Fijoł (Fyol)       gr 1 

1/2  

2. Paśnik (Pasnyk)       gr 2 

3. Maciej Kupiec (Mathias Mercator)    gr 4 

4. Sobek Baranek       gr 2 

5. Dzierlatka (Dzyerlyatka      gr 1 

½  

6. Paśniczka (Passnyczka) [wdowa po Paśniku]   gr 1 

½  

7. Parszcz (Parscz)       gr 1 

½  

8. Rozmus (Rossmus)      gr 1 

½  

9. Kotnis (Kothnysz)      gr 1 

½  

10. Żabka        gr 1 

½  

11. Działka miejska (civilis)      - 

12. Rokita (Rokytha)       gr 1 

13. Chrostek        gr 2 

 

[k. 33v] 

Wydatki [Exposita]       grzywien 

(m[arcas]) 4 

Także (Item) dałem ipso die S. Crucis [14 IX] za 14 kop gontów po gr 2 

kożda         gr 17 d 4. 
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Także (Item) daliśmy stróżowi co na wieży z pieniędzy tych gr 21 

Item dałem Lepiarzowi      gr 6 

Item słudze miejskiemu       

 gr 8 

Daliśmy ślusarzowi nieczyt. na zaczepy pół suchedni   

 gr 3 

Item [temu] co zegara dogląda daliśmy    gr 12 

Item na oliwę         

 gr 1 

Item w niedzielę ante Hedwigis [12 X] panowie rajcy spożyli za (domini 

consules consumpserunt)    gr 2 

Od ław i pali dałem        

 gr 5 d 9 

Item nieczyt co przywiózł ław dwoje nieczyt dałem    

 gr 6 

Item w strzodę post Visitacionis Mariae [10 XII] domini consules causam 

ferunt – dederunt ab horologio      

     gr 3 

Item w poniedziałek przed s. Luciae od zegara Walentynowi (Walentie 

nasssemu) gr 12 

Item na oliwę         

  gr 1 

[k. 34] 

Item słudze na buty        

 gr 18 

Item pisarzowi suchedni       

 gr 6 

Item dum ambulabant fumaria ante Nativitatis    

 gr 2 

 Item za kłódkę Pilchowi dałem gr 5 nieczyt 
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Item słudze miejskiemu daliśmy gr 12 nieczyt we środę po Trzech Królach [7 

I 1573] 

Item ad restaurandas fornaces duas gymnasii daliśmy (contulimus) 

   gr 10 d 9 

Item propinamus vas cervisii – scabinis ut moris – daliśmy (contulimus) 

  gr 2 

Item die Agnetis [21 I 1573] tractando bonum publicum domini consules 

 consumpserunt        

 gr 2 

Item feria sexta post Agnetis [23 I] itidem     

 gr 2 

Item do szlaków za nieczyt dedimus      

 gr 2 

Item stróżowi miejskiemu       

 gr 12 

[k. 34v] 

Item za drzewo do szlaków       

 gr 2 d 12 

Item stróżowi daliśmy na myto      

 gr 4 d 3 

Item od oprawienia kłódek daliśmy      

 gr 2 

Item pro honorario domino capitaneo daliśmy (contulimus)  

   marcas 2 

Item Rakowskiemu wydaliśmy     

 marcas 2 gr 11 d 9 

Circa rationem factam consumpserunt     

 gr 2 

Wiertelnikom         

 gr 5 
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[k. 35] 

Roku Pańskiego 1573 w dniu św. Agnieszki [21 I] sławetni panowie rajcy 

nowo wybrani i ustanowieni, a mianowicie Erazm Paśnik, Jakub Jaksan, 

Paweł Krzemień i Szczepan Skwara po złożeniu dobrze przyjętego 

sprawozdania przez poprzednich panów rajców w imieniu całej 

zbiorowości przyjęli zebrane pieniądze w ilości 7 grzywien 15 denarów 

liczby polskiej, wraz z dwiema [powinno być trzema] pieczęciami– jedną 

srebrną, drugą miedzianą i inną ołowianą, wraz z 12 przywilejami, wraz 

z księgą zawierającą prawo saskie [magdeburskie], drugą księgą pod 

tytułem Porządek-Statuta (Anno Domini Millesimo Quingentesimo 

Septuagesimo Tertio, ipso die Sanctae Agnetis [21 I 1573] famati domini 

consules noviter electi ac ordinati, utpote: Erasmus Pasnik, Jacobus 

Jaxan, Paulus Krzemień, Stephanus Sqwara, ratione sufficienti dominis 

consulibus antiquis totique communitati reddita paratae pecuniae ab 

iisdem marcas numero 7 (septem) d quindecim monetae in Regno 

currentis susceperunt cum privilegiis duodecim, sigillis duobus [powinno 

być tribus] – uno argenteo, altro aeneo et altro plumbeo, cum Libro 

Speculi et altro dicto Porządek ac Statuto) 

 

Pieniądze w ratuszu (Praetorii locatio) 

W tymże roku powierzyliśmy ratusz sławetnemu Kasprowi Dorobichowi za 6 

grzywien liczby polskiej i panowie rajcy dodali mu jeszcze połowę grzywny, 

a również cała społeczność miejska zezwoliła mu na wolny wyrób piwa co 2 

tygodnie i na wolną sprzedaż świec i propinację wódki (Anno eodem 

conduximus praetorium honesto Gasparo Dorobich marcis sex cum media 

numeri Polonicalis et releavitur dominis consulibus alia media, cui quidam 

communitas tota admissit liberam cautionem cerevisiae in spacio duarum ut et 

caeteri hebdomadarum liberamque venditioni candelarum sepactarum cum 

propinatione). 

Item nieczyt. 
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[k. 35v] 

nieczyt. 

Cui quidem censui hortos duos civili domini consules praetorio adiunxerunt. 

Pro quo censu solventi fideiusset Johannes Mazurek cum Alberto Gzelecz. 

 

Mostowe (Pontale) 

W tymże roku wydzierżawiliśmy pobieranie mostowego i odmierzania korcy 

Janowi Kotnisowi za 8 grzywien, 4 kapłony (Eodem anno locavimus 

exactionem pontalium et coretorum domino Joanni Kotnis marcas octo, 

quatuor caponibus). 

 

Pieniądze z karczmy (Tonstrinae locatio) 

W tymże roku wydzierżawiliśmy karczmę Andrzejowi Kuligowi za 2 

grzywny, który powinien je zapłacić wymienionym rajcom (Eodque anno 

tonstrinam conduximus Andreae Kulig marcas 2 – solvit praefatus vero 

nieczyt. supramemoratorum consulum pannum, cuius vis generis idque pro 

personis solvendo forum fondere). 

 

Od dwóch skarbników (A ladaris duobus)  

Co kwartał za każdego z nich otrzymujemy po 6 gr (pro quartualium quolibet 

per gr 6 recipimus). 

 

Zaległe pieniądze miejskie (In aresta civilis) 

nieczyt.u Wojciecha młynarza 2 grzywny 18 gr (apud Albertum Molenda 

marcas 2 gr 18). 

Także u (Item apud) Pakuła. 

U (Apud) nieczyt. reszta (in resta). 

Nieczyt. 
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[k. 36] Percepta pecuniarum in annum eundem 

Z bractwa szewskiego de exercendis opus misericordiae erga pauperitatis 

datum gr 44 

Feria sexta post Reminiscere proxima [20 II] pro area civili recepimus gr 30. 

nieczyt.  

Stanislaus Chlostha. 

Item we strzodę post dominica Conductus [1 IV] Stanisław Soczowka położył 

grzywien dwie za ogród nieczyt. 

Item Ambroży nieczyt. horto emensurato posuit marcam unam et iam hortis 

solucio facta est. 

Jacobus Kłosek (Klossek) numerando summam posuit marcam unam w piątek 

po wtórej niedzieli po św. Paschy [10 IV]. 

[k. 36 v] 

Item percepimus de Andrea Kulig nieczyt. die nieczyt. marcam unam. 

Item Bieniek (Byenyek) położył za plac gr 24. 

Także Item Rospacius nieczyt. posuit nieczyt. marcam unam. 

Item percepimus quadrantum pro quartuali telo[ni] marcam 4 gr 4. 

Także otrzymaliśmy od Jana Giemzy skarbnika (Item percepimus ab Joannem 

Giemsa ladario)        gr 24 

Item ab Valentino gr 6. 

Także (Item) od Kiełbia (Kyelbya)      gr 10 d 9. 

Ipso die s. Agnetis [21 I] nieczyt. za ogród na Borku położył grzywien pięć. 

Item Joseph Malecz za plac na zagrodę na Borku wymierzony 4 grz[ywny] 20 

gr. 

 

[k. 37] 

Rejestr całkowity, czyli jak to nazywają wielkiego poboru, na potrzeby 

publiczne ustalonego dla całego miasta przez wybranych panów rajców w 
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Roku Pańskim 1573 r: Erazma Paśnika, Jakuba Jaksana, Pawła 

Krzemienia i Stefana Skwarę (Registrum integrae, seu ut vocant Magna 

exactionis pro necessitate publica absolvende per communitatem totam 

laudatae de per famatos dominos consules: Erasmum Pasnik, Jacobum 

Jaxan, Paulum Krzemień, Stephanum Sqwara electae Anno Domini 

Millesimo Quinquentesimo septuagesimo tertio) [1573] 
81

. 

 

Prima pars Circuli [Pierwsza (wschodnia) część Rynku] 

23. Grzelec (Grzelecz)       gr 6 

24. Krzemień         gr 6 

25. Krzemień         gr 8 

26. Chyczki         gr 6 

27. Kosterzyk         gr 6 

28. Dzierlatka         gr 5 

29. Soczewka        gr 10 

[k. 37 v] 

Platea Morawka [Ulica Morawka] 

30. Trynda         gr 3 

31. Kula         gr 3 

32. Molenda         gr 3 

33. Bzdzioch         gr 3 

34. Chłosta         gr 3 

35. Piotrowa [wdowa]       gr 4 

36. Czernski         gr 3 

37. Buma         gr 3 

 

Platea Xenodochii [Ulica Szpitalna] 

38. Pękala         gr 3 

½  

39. Blazek         gr 3 

½  

40. Doleżyłowa [wdowa]       gr 4 

41. Idem [ta sama]        gr 4 

42. Baranek         gr 5 

                                                           
81 Pobór podatku w tym roku uchwalił sejm elekcyjny po śmierci Zygmunta Augusta, 

który dokonał wyboru na króla Henryka Walezego. 
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43. Palenta         gr 6 

44. Bzdziołek         gr 6 

45. Ładowa [wdowa]        gr 4 

46. Chabry         gr 4 

47.  Daś         gr 4 

48.  Kotniss         gr 4 

49.  [k. 38] Tłustosz (Tlustoss)     

 nieczyt. 

50.  Stranek         gr 4 

 

Druga część (południowa) Rynku (Secunda pars Circuli) 

1. Skwara (Sqwara)       gr 9 

2. Kula        gr 8 

3. Kozob        gr 8 

4. Łokieć (Lokath)       gr 8 

5. Sobota       gr 12 

 

Platea Cracoviensis [Ulica Krakowska (część wschodnia)] 

1. Kula        gr 8  

2. Fryn        gr 4 

3. Cygan (Czygan)       gr 4 

4. Razoński        gr 5 

5. Zegadło        gr 5 

6. Frot        gr 5 

7. Prokop        gr 5 

8. Ciołkowa (Cziołkowa) [wdowa]     

 gr 5 

9. Cieśla (Doleator)       gr 5 

 

Prima pars Suburbii [Pierwsza (wschodnia) część Przedmieścia] 

1. Choruński        gr 4 

2. Idem [ten sam]       gr 4 

3. Bzdzioszek       gr 4 

4. [k. 38v] Zdeb       gr 4 

5. Kwaśny (Qwasny)      gr 8 

6. Czanka        gr 4 

7. Notariusz (Notifex)      gr 4 

8. Kwas        gr 4 
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9. Białek        gr 4 

10.  Bujny        gr 5 

11.  Lata        gr 5 

12.  Gołba        gr 5 

13.  Kozieł        gr 4 

14.  Czarny Staszek (Stassek)     gr 2 

15.  Ząb        gr 5 

16.  Kalixty        gr 5 

17.  Lepiarz        gr 5 

18. Dyra        gr 5 

19. Małochleb        gr 5 

20. Konopicki (Konopyczky)      gr 3 

21. Tracz        gr 4 

22. Zastronny (Zasstronny)      gr 4 

23. Wyk        gr 4 

24. Godos        gr 4 

 

Druga (zachodnia) część Przedmieścia (Secunda pars Suburbii) 

1. Marcinowski (Marczinowski)    gr 7 

2. Piotrowicz       gr 7 

3. Tenże (Idem)       gr 7 

4. Tenże (Idem) od Szadlewski     gr 3 

5. Jacek (Jaczek)       gr 6 

6. Paweł (Paulus) Zdun      gr 5 

7. Gibarowskie       gr 5 

8. Domus Civilis [Dom Miejski]
 82

 

9. Kulentka       gr 8 

10. Szymon Kupiec (Simon Mercator)    gr 8 

11. Bujak (Buiak)      gr 6 

12.  Garbaty       gr 6 

13.  Jarząbek       gr 4 

14.  Mistal       gr 5 

15.  Tenże (Idem)      gr 5 

16.  Godosz (Godoss)      gr 5 

17.  Mżykot (Mzykot)      gr 3 

18. Idem od Zegondy      gr 2 

19. Ptak        gr 5 

20. Godosz (Godoss)      gr 5 

                                                           
82  Należał do klasztoru bożogrobców w Miechowie, którzy mieli tu szpital i kaplicę 

św. Krzyża. Jako własność kościelna był on zwolniony od płacenia podatku. 
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21. Łokieć (Locath)      gr 5 

22. Zimna (Zymna), kowalowa [wdowa po kowalu o nazwisku 

 Zimny]        gr 4 

23.  Janczyk       gr 2 

24.  Rakowski       gr 2 

25.  Mitas (Mittas)      gr 2 

 

[k. 39v] Druga (zachodnia) część ulicy Krakowskiej (Altera pars Plateae 

Cracoviensis) 

1. Małochleb       gr 7 

2. Parszcz (Parscz)      gr 5 

3. Druska        gr 5 

4. Małochleb       gr 5 

5. Parsczowskie       gr 5 

6. Doleżyłowa [wdowa]      gr 5 

7. Dobek        gr 5 

8. Grela        gr 7 

9. Baran        gr 6 

10.  Skórka (Skorka)      gr 6 

11.  Kwaśna (Qwasna) [wdowa]     gr 6 

12.  Przewlokło       gr 6 

13.  Nowak       gr 6 

14.  Żabka (Zabka)      gr 4 

15.  Dzierlatka       gr 10 

 

Trzecia [zachodnia] część Rynku (Tercia pars Circuli) 

1. Włoczych       gr 12 

2. Lukat        gr 8 

3. Jaksan (Jaxan)       gr 8 

4. Szczelny (Sczelny)      gr 8 

5. Jarząbek       gr 8 

6. [k. 40] Czeczotka      gr 8 

7. Stulka        gr 10 

8. Ćwikła (Czwikła)      gr 8 

9. Szymon kupiec (Simon merc[ator])    gr 10 

 

Ulica Zamkowa, obecna Warszawska (począwszy od strony zachodniej) 

(Platea Castrensis) 
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1. Pociałkowski (Poczialkowskie)    gr 10 

2. Kazibot        gr 8 

3. Wardęga (Vardega)      gr 7 

4. Strusik        gr 8 

5. Kądziołka       gr 8 

6. Skwarka (Sqwarka)      gr 7 

7. Pyczka        gr 7 

8. Lizoń        gr 7 

9. Paśnik        gr 7 

10. Czemski       gr 7 

11. Przezdziek       gr 7 

12. Ćwikła (Czwikła)      gr 6 

13. Pilch        gr 8 

14. Gnojeński       gr 7 

15. Wit (Vietus)       gr 9 

16. Marcinowski       gr 8 

17. Nowak Szymon (Sim[on])
 83

     gr 8 

18. Południe       gr 5 

19. Mazurek       gr 5 

20. [k. 40v] Skrzeczek      gr 6 

21. Kubiś (Kubiess)      gr 8 

22. Kwatera z ogrodu (ab horto)
 84

    gr 2 

23. Serafin (Seraph) kowal     gr 5 

24. Kazibot        gr 4 

25. Zawrzykraj       gr 10 

26. Bielik        gr 6 

27. Dziemak       gr 5 

28. Magiera       gr 8 

29. Gąsior        gr 4 

30. Chamczyk       gr 4 

31. Kubiś Jaś (Kubiess Yaś)     gr 8 

32. Surowiec (Surowiecz)      gr 5 

33. Siwcowa (Siwczowa) [wdowa po Siwcu]   gr 8 

34. Item [ta sama], Dąbrówka (Dambrowka)   gr 8 

35. Mikołaj Zając (Nicolaus Zająncz)    gr 6 

36. Malec (Malecz)      gr 5 

37. Grabiński (Grabińskie)     gr 7 

38. Sieczka        gr 6 

                                                           
83  Tutaj podano jego imię, aby odróżnić go od innego Nowaka zamieszkałego przy ul. 

Krakowskiej (zob. nr 13). 
84  Była to zapewne ostatnia działka przy tej ulicy. Dalej spis posesji następuje po 

stronie wschodniej ulicy do Rynku. 
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39. Kłosek        gr 6 

40. Bieniek
85

        gr 6 

41. Muszyński (Muszyńskie)     gr 6 

42. Rymarz        gr 6 

43. Pyskło        gr 6 

44. Baryczka       gr 6 

45. Kazibotek       gr 6 

46. [k. 41] Ropel       gr 6 

47. Paśnicka [wdowa po Ptaśniku]    gr 6 

 

Ostatnia [północna] część Rynku (ultima pars Circuli) 

1. Przełusczanka [wdowa po Przełuskim]   gr 8 

2. Kokoszka (Kokosska)     gr 10 

3. Dobrosz (Dobros)      gr 10 

4. Chrumieński       gr 12 

5. Chrostek        gr 6 

6. Piotrowa [wdowa]      gr 12 

 

Ulica Niemiecka (Platea Teutonica) 

1. Byk        gr 5 

2. Dąbrówka (Dąbrowka)     gr 7 

3. Tesarz (Tessarz)      gr 4 

4. Witek (Vitek)       gr 4 

5. Lyp        gr 4 

6. Krawcowa, chdowa [wdowa po Krawcu]   gr 3 

7. Ptakowskie [działka należąca do Ptaka]   gr 3 

8. Krzyżek       gr 6 

9. Kruszyna (Krussynna)      gr 8 

10. Marcinowski       gr 3 

11. Dobroszowskie (Dobrossowskie) [działka należąca do 

 Dobrosza]       gr 3 

12. Krzyżek       gr 4 

13. [k. 41v] Kwatera      gr 4 

14. Gomółka       gr 8 

15. Palcura (Paltzura)      gr 5 

16. Dąbrówka       gr 6 

17. Wąchała       gr 6 

                                                           
85  Zdrobnienie od imienia Bernard. Jest to zapewne praprzodek znanej później w 

Żarnowcu rodziny o nazwisku Binkiewicz. 
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18. Kacza        gr 6 

19. Górek        gr 6 

20. Niklowa (Nyklowa) [wdowa]     gr 6 

21. Barankowa [wdowa]      gr 6 

22. Szymon kupiec (Simon mercator)    gr 5 

23. Południe       gr 5 

24. Dom cechu szewców (domus sutorum)   gr 5 

25. Dom ubogich (domus pauperum)    gr 5 

26. Dom kuśnierzy (domus pellionum)    gr 5 

 

Ulica Piekarska (Platea Pistorum) 

1. Małochleb      gr 8 

2.  Gola       gr 6 

3. Pilch       gr 7 

4. Łąka szewców (Pratum sutorum)   gr 6 

5.  Krzemień      gr 3 

6.  Ogród szewców (hortus sutorum)   gr 3 

7.  Parszcz (Parscz)     gr 3 

8.  Małochleb      gr 3 

9.  Ten sam (idem)     gr 3 

10.  Kozosz (Kozoss)     gr 3 

11. Druska       gr 2 

12.  [k. 42] Pudłowski     gr 2 

13. Paśniczka [wdowa po Paśniku]   gr 7 

14.  Aleksy (Alexius)     gr 3 

15.  Jaksan (Jaxan)      gr 3 

16.  Ten sam (idem)     gr 3 

17.  Kula       gr 3 
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18.  Jarząbek      gr 4 

19. Ropel       gr 4 

20. Skwarkowa (Sqwirakowa) [wdowa po Skwarku  gr 2 

21. Stutczyńskie [posesja po Stutczynie]   gr 3 

22. Szymon Kupiec (Simon merc[ator])   gr 5 

23. Rokita       gr 5 

24. Kazibot       gr 6 

25. Jęczmień       gr 8 

26. Lizoń       gr 5 

27. Tenże (idem)      gr 2 

28. Paśnik       gr 4 

29. Kurczyszyna (Kurczyssina) [wdowa po Kurczychu] gr 2 

30. Paśniczka [wdowa po Paśniku]    gr 5 

31. Pilch       gr 5 

32. Tenże (idem)      gr 5 

33. Browar rodziny Skwarek (Sqwarkowski browar)  gr 3 

34. Czosnek (Trzosnek)     gr 5 

35. Grunt kościelny (praebenda)    gr 4 

36. Łokieć (Locat)      gr 2 

37. Kalikst (Kalixty)      d 10 

38. [k. 42v] Pudłowski      d 10 

39. Paluch       d 10 

40. Gorgon       d 10 

41. Skwarka (Sqwarka)      gr 3 

42. Kalikstowski (Kalixtowski)    gr 4 

43. Południe       gr 3 

44. Skwara Leon (Squara Leonum)    gr 4 

45. Muszyński       gr 4 

46. Skwara (Sqwara)      gr 3 

47. Kazibotek       gr 4 

48. Kądziołka       gr 4 

49. Bęczyl (Benczyl)      gr 3 

50. Wardęga (Vardęga)      gr 3 

51. Dobrosz (Dobross)      gr 10 

52. Skwarkowski      gr 2 

53. Palentina [wdowa po Palencie]    gr 2 

54. Szymon Kupiec (Simon mercator)    gr 3 

55. Łąka kuśnierzy (Pratum pelliconum)   gr 3 

56. Łąka ubogich (Pratum pauperum)    gr 4 

57. Skorlat       gr 4 

58. Łąka żebraków (Pratum mendicorum)   gr 4 
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59. Jeż (Jess)       gr 4 

60. Tenże (idem)      gr 4 

61. Marcinowski      gr 4 

[K. 43] Glinianki 

1. Dobek       gr 6 

2. Byk        gr 3 

3. Skwara (Sqwara)      gr 5 

4. Cieśla Bartłomiej (doleator Bart[olomeus])  gr 3 

5. Parszcz (Parsocz)      gr 3 

6. Kozosz (Kozoss)      gr 4 

7. Kwaśn y (Qwasny)      gr 1 

8. Kwatera (Qwatera)      gr 4 

9.  Kuśnierz (Pellionis)     gr 3 

10. Kokoszka       gr 5 

11. Glonek Bartłomiej (Bar[tolomeus])   gr 2 

12. Glonek Jan       gr 2 

13. Włoczyk (Włoczych)     gr 10 

14. Korzeniowski      gr 5 

15. Krzemień       gr 6 

16. Sobota       gr 6  

17. Grzelec (Gzelecz)      gr 5 

18. Paluch       gr 5 

19. Łokieć (Lokath)      gr 6 

20. Radlica (Radlicza)      gr 6 

 

[k. 43v] [Opłaty] z pól miejskich (De agris civilibus) 

1. Choruński       gr 3 

2. Bujak z ćwierci
86

 (Buiak de qu[arta])   gr 1 ½  

3. Lado z ćwierci (de qu[arta])     gr 1 ½  

4. Róża z ćwierci (Roza de qu[arta])    gr 1 ½  

5. Proboszcz za pół łana (Praepositus de medio lan[ei]) gr 3  

6. Godosz z ćwierci (Godoss de qu[arta])   gr 1 ½  

7. Pleban z ćwierci (Plebanus de qu[arta])   gr 1 ½  

8. Gibaj z ćwierci (Gibai de qu[arta])    gr 1 ½  

9. Misztal z ćwierci (Mistall de qu[arta])   gr 1 ½  

10. Piotrowa z ćwierci (Piotro[wa] de qu[arta])   gr 1 ½  

11. Zdeb z ćwierci (de qu[arta])     gr 1 ½  

12. Czajka z ćwierci (Czayka de qu[arta])   gr 1 ½  

                                                           
86 Ćwierć łana, czyli około 3 ha. 
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13. Gola za pół łana (Gola de medio l[anei])   gr 3  

14. Zdeb z ćwierci (de qu[arta])     gr 1 ½  

15. Misztal z ćwierci (Mistall de qu[arta])   gr 1 ½  

16. Marcinowski z ćwierci (Marczynowski de qu[arta])  gr 1 ½  

17. Kwaśny z ćwierci (de qu[arta])    gr 1 ½ 

18.  Glonek Jan z ćwierci (Glonek Jo[annes] de qu[arta]) gr 1 ½  

19. Glonek Bartosz z ćwierci (Glonek Bar[tolomeus]  

de qu[arta])       gr 1 ½  

20. Włoczyk z połowy łana (Włoczych de medio l[aneo]) gr 3 

21. Korzeniowski z ćwierci (de qu[arta])    gr 1 ½  

22. Marcinowski (Marczynowski) z ćwierci (de qu[arta]) gr 1 ½  

23. Pudłowski z ćwierci (de qu[arta])     gr 1 ½  

24. [k. 44] Jęczmień z połowy łana i z ćwierci (de media,  

altera quar[ta])       d 14 

25. Czosnek z połowy łana i z ćwierci (de media,  

altera quar[ta])       d 14 

26.  Kula z ćwierci (de qu[arta])     gr 1 ½  

27. Włoczyk (Włoczych) z ćwierci (de qu[arta])   gr 1 ½ 

28.  Kula z połowy łana (de me[dio] lan[ei])    gr 3  

29. Krzemień z ćwierci (de qu[arta]) [raczej z połowy łana] gr 1 ½  

30.  Kokoszkowie (Kokosskowie) z ćwierci (de qu[arta]) gr 1 ½  

31. Pilch z połowy łana (de me[dio] lan[ei])    gr 3  

32. Kozosz z ćwierci (de qu[arta])     gr 1 ½  

33. Włoczyk (Włoczych) z połowy łana (de me[dio] la[neo])  gr 3  

34. Krzemień z połowy łana (de medio laneo)    gr 3  

35. Proboszcz z trzech ćwierci (Prepositus de tribus quartis) 0 

36. Godosz [Piotr] (Godoss) z połowy łana (de medio 

 [lanei])        gr 3  

37. Marcinowski z ćwierci (Marczynowski de qu[arta])  gr 1 ½  

38. Kwas z połowy z połowy łana (de medio [lanei])   gr 3  

39.  Druska z ćwierci [łana] (de qu[arta])    gr 1 ½  

40. Oleksy (Alexius) z ćwierci [łana] (de qu[arta])   gr 1 ½  

41. Białek [Maciej] z ćwierci [łana] (de qu[arta])   gr 1 ½  

42. Kula z ćwierci (de qu[arta])      gr 1 ½  

43. Zajączek [Aleksy] z ćwierci (de qu[arta])    gr 1 ½ 

44. Skwara (Sqwara) z ćwierci (de qu[arta])    gr 1 ½  

45. Motłoch z ćwierci (de qu[arta])     gr 1 ½  

46. Glonek [Jan] z ćwierci (de qu[arta])     gr 1 ½  

47. Mżykot (Mzikoth) z ćwierci (de qu[arta])    gr 1 ½  

48. Janczyk z ćwierci (de qu[arta])     gr 1 ½  

49. Godosz (Godoss) z ćwierci (de qu[arta])    gr 1 ½  

50. Piotrowa z połowy łana (de medio laneo)    gr 3 
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51. [k. 44v] Kula z połowy łana (de medio laneo)   gr 3  

52. Piotrowa z trzech ćwierci [łana] (de tribus quartis)  gr 4 ½  

53. Nowak z ćwierci (de qu[arta])     gr 1 ½  

54. Gola z ćwierci (de qu[arta])      gr 1 ½  

55. Oleksy (Alexius) z połowy innej ćwierci (de media altera 

 qu[arta])        gr 1 ½  

56. [Tenże]        d 4 

57. Choruński z połowy innej ćwierci [łana] (de media altera 

 qu[arta])        gr 2 

58. [Tenże]         d 5 

59. Marcinowski z ćwierci (de qu[arta])     gr 1 ½  

60. Piotrowa z ćwierci (de qu[arta])     gr 1 ½  

61. Małochleb Walenty (Valent[inus]) z połowy łana (de medio 

 laneo)        gr 3  

62. Małochleb Szymon (Simon) z połowy łana (de medio laneo) gr 3  

63. Paśniczka [wdowa po Paśniku] z ćwierci (de qu[arta])  gr 1 ½  

64. Czajka (Czaika) z ćwierci (de qu[arta])    gr 1 ½  

65. Młynarz (Molitor) z ćwierci (de qu[arta])    gr 1 ½  

 

Stodoły (Alodia) 

1.  Przewlokło       gr 4 

2. Stanisław Bujak (Stanislaus Buiak)    gr 4 

3. Baran        gr 4 

4. Piotrowicz       gr 4 

5. Skwara (Sqwara)      gr 4 

6. Jaksan (Jaxan)       gr 4 

7. Głąb        gr 4 

8. Paśnik        gr 4 

9. Lizoń        gr 4 

10. [k. 45] Stefan Zając (Stephanus Zaiącz)   gr 4 

11. Kądziołka       gr 4 

12. Chamiec (Chamiecz)      gr 4 

13. Oleksy (Alexius)      gr 4 

14. Korzeniowski (Karzinowsky)     gr 4 

 

Ogrody kupione w Borku (Horti emensi in Borek) 

1. Paśnik       gr 4 

2. Fioł       gr 2 

3. Chrumieński      gr 8 
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4. Baranek       gr 4 

5. Dzierlatka       gr 3 

6. Paśniczka [wdowa po Paśniku]    gr 3 

7. Parszcz (Parsc)      gr 3 

8. Rozmus       gr 3 

9. Kotnis (Kotniss)      gr 3 

10. Żabka       gr 3 

11. Działka miejska (civilis)     0 

12. Rokita       gr 3 

13. Chrostek       gr 3 

14. Malec (Malecz)      0 

15. Od komorników wszystkich    gr 4 

 

[k. 45v] Wydatki pieniędzy na potrzeby miejskie spisane w Roku 

Pańskim 1573 (Extradita pecuniarum ad necessitatem civilem Anno 

Domini 1573 conscripta) 

Festo s. Agnetis [21 I] veri et certi debiti pro usu publico recepti 

 mendicorum frumenti marcas 5 daliśmy (contulimus). 

Także (Item) fraternitati sutorum de eodem pro utilitati civili mutuo datis 

marcas sex – 6. 

Także (Item) domini consules oddając liczbę consumpserunt cum antiquis 

consulibus 

 et scabinis        gr 5 

Także (Item) disponendo negocia civilia consumpserunt  gr 2 

Także (Item) we czwartek post Reminiscere [19 II] wybierając 

 szos (ssoss) consumpserunt      gr 4 

Zegarmistrzowi daliśmy (Administratori horologii concessimus) gr 12 

Także (Item) pro quartuali Cinerum notario publico dedimus  gr 6 

Także (Item) a Registro integrae peractionis    gr 2 

Także (Item) stróżowi miejskiemu daliśmy na myto miejskie gr 1 

Także (Item) temuż daliśmy na myto    gr 6 
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Także (Item) temuż stróżowi      gr 6 

Także (Item) feria sexta proxima ante dominica Letare [27 II] domini consules 

eligendo exactionem ac tractando [k. 46] de re pub[lica] consumpserunt gr 2 

Także (Item) we strzodę post Letare [4 III] domini consules wybierając szos 

consumpserunt gr 4 

Także (Item) nieczyt.       d 12 

Także (Item) słudze miejskiemu suchedni    gr 12 

Także (Item) wydaliśmy gr 5 za gar piwa 

Także (Item) daliśmy nieczyt. do ratusza – za nieczyt. daliśmy 

 pastusze biczowe       gr 1 

Także (Item) domini ambulabant fumaria    gr 3 ½  

Także (Item) ipso die domenica Conductus [15 III] domini consules  

tractando de bono civili consumpserunt    gr 2 

Także (Item) pro reparationem pontis dederunt   gr 2 

Także (Item) domines obumbalabant fumaria consumpserunt gr 6 

Także (Item) w piątek po Wielkiej Niedzieli post Paschae [27 III] 

 panowie rajcy spożyli za (domini consules consumpserunt) gr 3 

[k. 46 v] 

Także (Item) ratione pauperitatis domini consules dederunt gr 1  

Także (Item) we strzodę ante Adalberti odprawując stróża 

 daliśmy        gr 10 

Tegoż dnia (eodem die) domini consules obradując w sprawach 

 miejskich spożyli (tractando de bono civili consumpserunt)  gr 4 

Także (Item) ipso die s. Stanislai [8 V] obambulabant fumaria 

 consumpserunt       gr 6 
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Eadem die od ław dali panowie chłopom    gr 3 

A reparatione scabellorum circa nieczyt. exposuerunt marcam 

 unam         gr 3 ½  

Od odwożenia ław       gr 4 

Także (Item) gdy przysiężnicy po rugu wielkim kłodę piwa pili,  

iuxta consumptionem dedimus     gr 3 

Tractando commoda publica consumpserunt   gr 1 

Pro quartuali Trinitatis [17 V] notario publico   gr 6 

Doleatori horloium pro quartuali eodem dedimus   gr 12 

Bedello civili        gr 12 

[k. 47] 

Nieczyt. 

Consumpserunt nieczyt. commoda publica    gr 2 ½  

Także (Item) tractandum bonum publicum consumpti a d[ominis] 

 consulis        gr 1 ½  

Także (Item) za cieśle, gdy robili około mosztu i od rynsztoków 

 daliśmy        gr 5 

Także (Item) za goździe gontowe na poprawę ratusza dali  gr 25 

Także (Item) cieślom od odprawienia tak ratusza, jak innych potrzeb 

miejskich        gr 1 

Także (Item) za gonty      gr 13 

Także (Item) od oprawienia mostu     gr 1 ½  

Także (Item) od mostów odwożenia     gr 12 

Także (Item) nieczyt. gr 1 dali (dederunt) 

Za wosk zielony       gr 2 



69 
 
Także (Item) w niedzielę przed s. Margorzatą [12 VII] nieczyt. darowaliśmy 

nieczyt. daliśmy       gr 2 

Nieczyt. 

[k. 47v] 

Nieczyt. 

Także (Item) dum ombulabant fumaria dedimus   gr 5 

Gdy przyniesiono mi nieczyt., daliśmy nieczyt.,   gr 4 

Także (Item) we czwartek ante Jacobi [23 VII] domini consules  

de bono civili consumpserunt     gr 2 

Także (Item) cieśli dopłacając pobijania ratusza daliśmy  gr 18 

Także (Item) za 25 ½ kop gontów do ratusza daliśmy po gr 2 ½ nieczyt. 

to złotych dwa i d 12 

Także (Item) za goździe do ratusza - za kop 20   gr 11 d 6 

Także (Item) panowie rajcy spożyli za (domini consules 

 consumpserunt)       gr 2 ½  

Także (Item) ipso die Laurentii [10 VIII] panowie rajcy spożyli za (domini 

consules consumpserunt)      gr 2 ½  

[k. 48] 

Nieczyt. 

Także (Item) od oprawienia zegara zegarmistrzowi i na strawę 

 daliśmy        gr 24 

Także (Item) daliśmy ratione elemosine Jeczowi (Yetsccowy) gr 3 

Także (Item) domini consules tractando de bono civili dominica ante Crucis 

[13 IX]        gr 2 

Także (Item) notario publico pro quartuali S. Crucis salarii  gr 6 

Także (Item) bedello civili pro quartuale eodem   gr 12 
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Także za oliwę dla zegarmistrza (Item pro oliva ad  

magistrum horologium)      gr 1 

Także (Item) zegarmistrzowi od zegara    gr 12 reszta, 

a na oliwę        gr 1 

Także (Item) notario a Registro Exactionis laudatae  gr 2 

Pro papiro vero       d 8 

Także (Item) tractando bono civile consumpserunt   gr 3 

Także (Item) nieczyt. exactioni publicae consumpserunt  gr 3 

Także (Item) za nieczyt.      gr nieczyt. d 

12 

[k. 48 v] 

Także (Item) w piątek przed ś. Marcinem [6 XI] wybierając szos gr 5 d 6 

Także (Item), gdy przysiężnicy pili, kłodę piwa dali panowie  

na piwo        gr 2 

Także (Item) obambulantibus fumaria consolationi tradidimus gr 3  

Także (Item) daliśmy na soszne na potrzebę miejską  gr 3 

Także (Item) daliśmy na wosk zielony    gr 2 

Także (Item) in crastino s. Katherine [26 XI] domini consules tractando 

 de bono civili consumpserunt     gr 3 

Ipso die s. Thome [21 XII] wiertelnikom gr 1 wydaliśmy 

Także (Item) na oprawę mostu nad rzeką daliśmy z złożenie i co dylinę 

wożono do miejsca daliśmy      gr 15 ½  

Także (Item) domini consules ipso die s. Thome obradując w sprawach 

miejskich spożyli (tractando de bono civili consumpserunt) gr 2 

Także (Item) pisarzowi miejskiemu (notario civili)   gr 6 

Także (Item) Valentinusowi od zegara za suche dni   gr 12 
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Także (Item) na oliwę      gr 1 

[k. 49] 

Pawłowi abo słudze miejskiemu suchedni otrzymuje  gr 12 

Także (Item) słudze za czaty      gr 16 

Także (Item) pro honorario venerabiliu domino Stanislao Skalski 

 curato Zarnowiecensi dato      gr 13 

Także (Item) tractando de re p[ublica]    gr 2 

Także (Item) figulo dicto Balka a deteriorato fumigali in 

 hipocaustu pretorii daliśmy (contulimus) die solis [3 I 1574] 

 post circumcissionis dominis daliśmy (contulimus)  gr 3 

Także (Item) die solis post Circumcissionis Domini 

 consumpsimus tractando de re publica    gr 3 

Także (Item) gdy przysiężnicy pili piwa kłodę daliśmy  gr 2 

Także (Item) gdyśmy gotowali liczbę consumpserunt  gr 11 

Latus marca una 

Daliśmy (Melioravimus) na podwodę versus Volbram   

 gr 2 

Także (Item) versus Lelow      gr 4 

Visitantibus        gr 1 

[k. 49v] 

Także (Item) w piątek ante Agnetis [15 I 1574] wiertelnikom gr 6 

Także (Item) za rybę i na piwo około liczby     

  gr 14 

Także (Item) ipso die Agnetis [21 I 1574] domini consules tractando  

de bono civili consumpserunt     gr 2 
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Tego samego roku (Anno eodem) [1573] szosu całego daliśmy grzywien 28 

po gr[oszy] 48. 

Także (Item) eius arendatori Georgii ratione census certioris concedimus in 

sue communitatis totius coctionem liberam nieczyt. quinquies in anno. 

 

[k. 50] 

Roku Pańskiego 1574 sławetni panowie Erazm Paśnik, Jakub Jaksan, 

Wojciech Piotrowicz, Szczepan [Stefgan] Skwara po złożeniu 

sprawozdania zgodnie ze zwyczajem przez poprzednich panów rajców w 

imieniu całej zbiorowości przyjęli zebrane pieniądze w ilości 38 grzywien 

po 48 groszy i 30 gr będącej w obiegu w Królestwie [Polskim] wraz z 12 

przywilejami, dwoma pieczęciami – jedną srebrną częściowo miedzianą i 

drugą ołowianą. Także Księga Zwierciadła [zawierająca prawo saskie, 

magdeburskie], drugą księgą pod tytułem Porządek i Artykuły prawa – 

zostały im wręczone (Anno Domini 1574 provisi et honesti domini 

venerabili Erasmus Pasnik, Jacobus Jaxan, Albertus Piotrowicz, 

Stephanus Sqwara ut consuetudinem porrectam ad consulatum designati 

racionem sufficientem a praesentis susceperunt consulibus, qua quidem 

susceptas ac exquita ad dispensanum susceperunt parata pecunia marcas 

38 per gr 48 et gr 30 in regno currenti, privilegia sigillata duodecim, 

sigilla duo – argenteum, cum aeneo, secundum stanneum. Także (Item) 

Liber Specule, Porządek et Articulorum juris manibus eorundem 

commissa). 

 

Pieniądze w ratuszu (Praetorii locatio) 

W tymże roku [1574] powierzyliśmy ratusz sławetnemu Kasprowi 

Dorobichowi za 6 ½ grzywien po 48 gr i rajcy dodali mu jeszcze połowę 

grzywny, a również cała społeczność miejska zezwoliła mu na wolny wyrób 

piwa co 2 tygodnie i na wolną sprzedaż świec i propinację wódki (Anno 

eodem [1574] praetorium conduximus pro Caspare Dorobich marcis sex cum 

media per gr 48 rękawiczne tenebunt dare consulatui marcam media. Eidem 

concedimus assensu communitatae nieczyt. liberam actionem. Cerevisia 

propinationemque cuiusvis, quis advenit ... potus. Venditum candelium piis et 

hortum unam in Morawka situm conditioni adiungimus. Pro eo fide iusserum 

pecuniae Adamus Felicis, Stanislaus Soczowka. 
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[k. 50 v] 

Mostowe (Pontale) 

Pobiera Jan Kotnis – złp. 8 po 30 gr (Exactionis Johanni Kotnis - fl. 8 per gr 

30). 

Zając (Zaiacz) dwa [złote] tenetur dare – myto dał. 

 

O karczmie (Tonstrinam) 

Sposobem i na warunkach z lat poprzednich wydzierżawiliśmy Andrzejowi 

Kuligowi za 4 złp. (Modo et conditione anni praelapsi conduximus Andreae 

Kulig fl 4). 

 

Od dwóch skarbników (A ladariis duobus) 

Pro quartuali quatuor per gr 6 – fecit marcam unam [48 gr]. 

 

Zaległość (Resta) 

Apud Albertum Molenda złp (fl).p. 2 gr 18 

Apud Pakuła - 

 

[k. 51] 

Dochody pieniężne w tymże roku (Percepta pecuniarum anno eodem) 

[1574] 

We strzodę po Niedzieli Głuchej [17 III]; położył Serafin za ogród grzywien 

trzy. 

Grzeliecz obligował się dać grzywien dwie na prawo blisko przyszłe po ś. 

Zofiej in maje, które już zapłacił. 

Także (Item) percepimus quadrantum quartualis tercii a Nicolao Kądziołka – 

złp (fl)4, ex quibus dedimus domine Jaxan ad reparationem praetorii złp (fl)3. 
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Także (Item) Jan Latha przyjął plac zybajowski na wypłacenie grzywien 

trzech bez wierdun ku, na co już dał pół grzywny. 

Także (Item) percepimus quadrantum a Nicolao Kądziołka quartualis tercii 

złp (fl)3 sine fertone, któreśmy dali panu Jaxanowi. 

[k. 51 v] 

Także (Item) Wojtek Tracz umniejszając sumy za plac wymierzony położył w 

niedzielę po ś. Annie [1 VIII] groszy 24. 

Eodem anno feria quarta proxima post Marthini [17 XI] percepimus ab 

Andrea Malochlebek pro area in Suburbio Cracoviensi nieczyt. marcam unam. 

Także (Item) eodem anno percepimus ab eodem Malochlebek - gr 12. 

Także (Item) przyjęliśmy od Mikołaja Kądziołki nieczyt. bez grosza. 

Przyjęliśmy od Macieja Radlicy za wymierzony ogród gr 2 (Percepimus a 

Matia Radlica per horto emensurato gr duos). 

Percepimus a praetoriano Gasparo marcas septem computando nieczyt. simul 

et rękawiczne. 

Ex eadem summa praedictus Gasparus racione contulit gr 41 cum mediente. 

Percepimus a ladariis marcam unam. 

Percepimus a Joanne Rasowski per area emensa – gr 4. 

 

[k. 52] 

Wydatki pieniężne dokonane na potrzeby miejskie – w tymże roku 

(Expensa pecuniarum pro necessitate publica absolvendae – anno eodem) 

Poprawiając podwody do (usque) Lelow    gr 4 

Ante Purificacionis Mariae die dominica [1 II] consumpsimus  gr 2 

Także (Item) cursori z listem do pana Czytneńskiego   

 gr 2 

Także (Item) dominica Invocavit [28 II] consulendo reip[ublico] 

consumpserunt        gr 2 
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Melioramus podwodą versus Volbrom     gr 7 

Obambulavimus summaria solarii – consumpsimus pro more recepto gr 5 

Także (Item) versus Lelów podwodę daliśmy   gr 2 ½  

Także (Item) we strzodę [3 III] obradując nad sprawmi miejskimi spożyli za 

(consultando de bono civili consumpserunt)     gr 2 

Także (Item) w piątek [5 III] spożyli za (consumpserunt)   gr 2 

Także (Item) dominica Reminiscere [7 III] nieczyt. spożyli za 

(consumpserunt)        gr 2 

[k. 52 v] 

Nieczyt. 

Także (Item) notario simili       gr 6 

Także (Item) słudze nieczyt.      gr 12 

Także (Item) od zegara przeglądania     gr 12 

Na oliwę         gr 1 

Także (Item) canicide daliśmy (contulimus)     gr 1 

Także (Item) we strzodę ante Letare [17 III] panowie rajcy obradując w 

sprawach miejskich spożyli (domini consules tractando de bono civili 

consumpserunt)       gr 2 d 6 

Daliśmy na podwodę do Lelowa dla kuchmistrza królewskiego (Melioravimus 

versus Lelow sub cubiculariis regiis)     gr 12 

Także (Item) ipso die Annunciacionis Mariae [25 III]  

domini consules tractando de bonis civili consumpserunt  gr 3 

In crastino [26 III] consumpserunt     gr 2 

[k. 53] 

Także (Item) obumbalabunt fumaria – consumpserunt ante festum Pentecostes 

[29 V]         gr 6 

Także (Item) domini consules obradując w sprawach miejskich spożyli 

(tractando de bono civili consumpserunt)    gr 2 
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Także (Item) Daliśmy (Melioravimus) na podwodę versus Lelow tribus vicis

 gr 12 

Także (Item) obambulabant fumaria feria quinta ante Philippi Jacobi [29 IV]  

consumpserunt       gr 5 

Także (Item), gdy panowie rajce jeździli do Krakowa w rzeczach miejskich, 

strawili        gr 30 

Także (Item) panu na pocztę zapisali      

 gr 12 

Także (Item) za wosk do sterzinali [świeczników?]   gr 2 

Także (Item) podwody do Krakowa przylepszyliśmy  gr 6 

Także (Item) domini consules obradując w 

 sprawach miejskich spożyli (tractando de bono civili  

consumpserunt)       gr 2 

Także (Item) daliśmy słudze na trzewiki    gr 6 

[k. 53v] 

Gdy panowie rajce pana witali podstarościego, dali mu na pocztę gr 17 

Także (Item) melioramus podwodam versus Lelow sub nobilem Jerzy 

Kwiatkowski        gr 8 

Także (Item) melioramus podwodam versus Lelow equis 

 tribus Wyszyński       gr 3 

Także (Item) melioramus podwodam versus Lelow Paulum Żytkowiecki equis 

duobus gr 3 

Także (Item) dum ombulabant fumaria daliśmy (contulimus) wiertelnikom 

ratione servicii       gr 5 

Także (Item) ab reparationem praetorii daliśmy (contulimus) gr 3 

Także (Item) consules ipso die veneris [30 IV] tractando bono civili 

consumpserunt       gr 2 

Także (Item) dum scabini bibebant vas cervisia  
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domini consules exposuerunt per cerevisia    gr 2 

Także (Item) melioramus podwodam sub nobilem dominum cubicularium 

S.R.M. Hieronim Samojlowicz versus Lelow sub equis tribus gr 6 

Sobota ante Trinitatis [5 VI] 

[k. 54] 

Także (Item) sub nobilem Cristophorum Wolski cubicularium S.R.M. 

melioramus 

podwodam versus Lelow equis duobus    gr 4 

Także (Item) do Miechowa (versus Miechów) melioravimus 

 podwodam        gr 2 

Także (Item) do Miechowa (versus Miechów) Daliśmy (Melioravimus) na 

podwodęm        gr 2 

Także (Item) daliśmy za suche dni co zegar naciąga 

 dominica prima post Trinitatis [13 VI]    gr 12 

Także (Item) na oliwę      gr 7 

Także (Item) słudze miejskiemu daliśmy suchedni   gr 12 

Także w pierwszą niedzielę po św. Trójcy panowie rajcy 

 obradując nad sprawami miejskimi spożyli za (Item dominica 

 prima post Trinitatis domini consules tractando de bono civili 

consumpserunt)       gr 2 

Także (Item) w poniedziałek post primam dominicam 

 Trinitatis [14 VI] melioramus podwodę do Miechowa 

 (versus Miechów) sub nobilem dominum Cristophorus 

 Wolski        gr 3 

Także (Item) eadem hebdomada melioravimus sub nobilem 

 Kristophorum Pawłowski podwodam versus Lelów  gr 4 
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[k. 54 v] 

Także (Item) dominica 2 Trinitatis [20 VI] domini consules  

obradując w sprawach miejskich spożyli (tractando de bono civili 

consumpserunt)       gr 2 

Także (Item) w poniedziałek ante Joannis Baptistae [21 VI] Daliśmy 

(Melioravimus) na podwodęm 

sub nobilem dominum Albertum Starczewski do Miechowa 

 (versus Miechów)       gr 3 

Także (Item) Lorkowi daliśmy za jego pracę (dedimus pro 

 labore ipsius)        gr 24 

Także (Item) daliśmy panu podstarościemu honorario dwa garnca szepszu, na 

któryśmy dali        gr 5 d 6 

Także (Item) wydaliśmy na kata, co karał Wojdylankę i na 

 podwodę       złp (fl) 2 gr 8 

Także (Item) Daliśmy (Melioravimus) na podwodęm sub nobilem 

 dominum Porąbski do Miechowa (versus Miechów)  gr 2 

Także (Item) domini consules jeżdżąc do Krakowa 

 do pana wojewody in rebus civilibus consumpserunt  gr 36 

Także (Item) domini consules tractando de bono civili feria quarta  

post Procopi [4 VII] consumpserunt     gr 3 

Także (Item) najęliśmy cieślę Sewerina, iż nam ma zbudować ratuszowe 

ławy, 

od której mamy mu dać grzywien dwie – na cośmy mu dali marcas 2 

[k. 55] 

Także (Item) die Jacobi Apostoli [25 VII] obchodzili wiertelnicy swoje 

wiertelskie  
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racione et jubilatio – daliśmy      gr 4 

Także (Item) gdy [był] pan Stanisław Przylecki podwojewodzi [krakowski] 

darowaliśmy panu koniom na owies     gr 2 ½  

Także (Item) Kulowi co nieczyt. przywiózł na nieczyt. i miejskie potrzeby 

woził daliśmy        gr 6 

Także (Item) przydaliśmy na miejską potrzebę 

 nieczyt. gr 24 i nieczyt. 

Także (Item) panowie rajcze consumpserunt   gr 2 

Także (Item) meliorowaliśmy podwodam versus Lelów  gr 6 

Feria 4 post festum s. Mathei [22 IX] A.D. 1574 

Młodzieńcowi co zegar naciąga     gr 13 

Także (Item) eadem die słudze miejskiemu    gr 12  

Także (Item) eadem die notario publico dedimus   nieczyt. 

Także (Item) eadem die daliśmy za kaffle [do] piec[a]  złotych dwa 

[60 gr] 

Także (Item) eadem die nieczyt. wozili    10 gr 

[k. 55 v] 

Także (Item) melioramus podwodam versus Lelów   10 gr 

Także (Item) ombulabant fumaria     gr 6 

Także (Item) panowie rajcy consulendo de bono civili consumpserunt 

  2 gr 

Także (Item) we środę post Michaelis [6 X] tractando de bono civili 

 cum antiquis consulibus      gr 9 

Także (Item) na tarcicę      gr 12 

Także (Item) cieśli co podłogi polepszył i zastawę budował w ratuszu 

 daliśmy        gr 2 
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Także (Item) strycharzowi co piec przekładał i na kafle 

 daliśmy       złp (fl) 1 i gr 14 

Także (Item) na nieczyt. daliśmy     gr 8 

Także (Item) kowalowi za pręty do pieca    gr 7 

Także (Item) praecidaneis feriis Praesentationis Mariae [20 XI] 

 domini consules disponentes de pecuniis atque actis nieczyt.  

ad ecclesiam nieczyt. xenodochiis nieczyt.    gr 16 

Tegoż dnia (eodem die) Nativitatis [25 XII] nieczyt. formulas 

 nieczyt.        gr 1 ½  

[k. 56] 

Melioravimus podwodę do Miechowa (versus Miechów)  gr 3 

Domini consules tractando die dominica in crastino  

Circumcissionis Domini [2 I 1575] consumpserunt   gr 3 

Domini consules in vigilia Trium Regum [5 I 1575] consulendo 

 de bono civili consumpsedrunt     gr 3 

Za 29 kop gontów – za kopę po 3 gr bez kwartnika – suma tego 

2 złote 20 gr i 2 kwartniki 

Także (Item) in die Epiphaniae [6 I 1575] consumpserunt   gr 3 ½  

Także (Item) pisarzowi miejskiemu (notario civili) per quartuali gr 6 

Także (Item) bedello       gr 12 

Także (Item) adolescenti horologii curam gerenti   gr 13 

Także (Item) sługom od posługi daliśmy    gr nieczyt. 

Także (Item) in crastino die [7 I 1575] ombulabant  

fumaria – consumpserint      gr 6 

Także (Item) dum bibebant domini scabini vas cerevisio domini consules 
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consumpserunt gr 2, scabini consumpserunt    nieczyt. 

Bedello pro rationis recentibus daliśmy (contulimus)  gr 18 

Sabbato proximo post Conversionis Pauli [29 I 1575] 

horologiatori a reparatione horologii daliśmy (contulimus)  gr 8 

[k. 56 v] 

Sabbato proximo post Conversionis Pauli [29 I 1575] domini 

consules supra racione fumariae consumpserunt   gr 10 

Także (Item) za dwa wozy chrustu daliśmy    gr 4 

Także (Item) co mosty rozwożone daliśmy     gr 3 

Także (Item) ipso die Simonis Jude [28 X 1574] tractando de bono civili 

domini 

consules consumpserunt      gr 2 

[karty 57, 57 v i 58 nie zostały zapisane] 

[k. 58v] 

Prawo miejskie przyjęli w roku (Jus civile susceperunt Anno) 1574 

Wojciech Sowa (Albertus Zowa) ius civile suscepit et id quod iuris est solvit 

dominis consulibus. 

Bujny ius civili suscepit et id quod iuris est solvit dominis consulibus. 

Samek [Samuel] Golka Czajczyn [Czajki] zięć ius civile suscepit et id quod 

iuris est solvit dominis consulibus. 

Marcin Nowaczek ius civile suscepit et id quod iuris est solvit dominis 

consulibus. 

Sikora (Szykora) bednarz ius civile suscepit et id quod iuris est solvit diminis 

consulibus. 

Joannes Strzałka (Strelka) ius civile suscepit et id quod iuris est solvit dominis 

consulibus. 

Mikołaj Kozioł ius civile suscepit et id quod iuris est solvit diminis 

consulibus. 
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Wojciech Pilik (Albertus Pylyk) ius civile suscepit et id quod iuris est solvit 

diminis consulibus. 

[k. 59] 

Grzegorz Golba ius civile suscepit et id quod iuris est solvit dominis 

consulibus. 

Gocek (Goczek) Jędrzej, Marcin Chwierut, Jan Skórka (Skorczia), 

Wawrzyniec Jeleń (Laurencius Gyelyen) ius civile susceperunt et id quod iuris 

est solverunt. 

Marcin Imian [?] ius civile suscepit et id quod iuris est solvit dominis 

consulibus. 

Jan Nowaczek dictus Sierp ius civile suscepit et id quod iuris est solvit 

dominis consulibus. 

[Wpis czerwoną kredką] Bartosz Czapny suscepit ius civile nieczyt. 

Łukasz Ruto ius civile suscepit et id quod iuris est solvit dominis consulibus. 

Jakub Kolecki ius civile suscepit et id quod iuris est solvit. 

Grzegorz Gonciarz prawo miejskie przyjął, a co na nie przynależało oddał. 

Stanisław Bieniek prawo miejskie przyjął, a co na nie przynależało oddał. 

[k. 59v] 

[2 kolejne wpisy są wykonane czerwoną kredką] 

Nieczyt. ius civile suscepit, 

Sebastian Kocurek (Koczurek) ius civile suscepit. 

Joannes Gącik (Ganczik) ius civile suscepit et quod iuris est dominis 

consulibus solvit. 

Roku Pańskiego Anno Domini 1578 

Thomas Usranek (Uszranek) ius civile suscepit et id quod iuris est solvit. 

Także (Item) Petrus Kulka ius civile suscepit et id quod iuris est solvit. 

[k. 60] 
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Roku Pańskiego 1575 sławetni panowie Erazm Paśnik, Jakub Jaksan, Jan 

Pilch i Szczepan [Stephan] Skwara po złożeniu sprawozdania zgodnie ze 

zwyczajem przez poprzednich panów rajców w imieniu całej zbiorowości 

przyjęli zebrane pieniądze w ilości 52 grzywien po 48 groszy i 30 gr 

będącej w obiegu w Królestwie [Polskim] wraz z 12 przywilejami, dwoma 

pieczęciami – jedną srebrną częściowo miedzianą i drugą ołowianą. 

Także Księga Zwierciadła [zawierająca prawo saskie, magdeburskie], 

drugą księgą pod tytułem Porządek i Artykuły prawa – zostały im 

wręczone (Anno Domini 1575 provisi et honesti domini venerabili 

Erasmus Pasnik, Jacobus Jaxan, Joannes Pilch et Stephanus Skwara ut 

consuetudinem porrectam ad consulatum designati racionem 

sufficientem a praesentis susceperunt consulibus, qua quidem susceptas 

ac exquita ad dispensanum susceperunt parata pecunia marcas 52 per gr 

48 et gr 30 in regno currenti, privilegia sigillata duodecim, sigilla duo – 

argenteum, cum aeneo, secundum stanneum. Także (Item) Liber Specule, 

Porządek et Articulorum juris manibus eorundem commissa). 

 

Praetorii locatio  

Anno eodem [1575] praetorium conduximus pro Casparo Dorobich marcis 6 

cum media numeri et monetae in Regno Poloniae currentis, rękawicznego 

tenebunt dare consulatui marcam mediam. Eidem concedimus assensu 

communitatis coactionem liberam nieczyt ad venditionem candelas, piscis 

censis nieczyt. hortum unum in Morawka situm conditioni adduximus. Pro eo 

iusserunt Adamus Felicis et nieczyt. Kula. 

[k. 60v] 

Mostowe (Pontale) 

Pobiera Jan Kotnis – złp. 8 po 30 gr (Exactionis Johanni Kotnis złp (fl)8 per 

gr 30). 

Pobiera (Extradidit) za korzec     gr 5 

O karczmie (Tonstrinam) 

Wydzierżawiliśmny Andrzejowi Kuligowi za 2 złp. (Conduximus Andreae 

Kulig)        złp (fl). 2 po gr 30 

 

Od dwóch skarbników (A ladariis duobus) 
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Co kwartał od każdego po 6 gr (Pro quartuali quolibet per gr 6). 

 

Zaległości (Resta) 

U Wojciecha Molendy (Apud Albert Molenda)    złp (fl)2 gr 

18 

U (Apud) Pakuła        - 

[k. 61]] 

Dochód pieniężny w tymże roku (Percepta pecuniarum anno eodem) 

[1575] 

A consules 4 febr[uarii] accepimus [złp (fl)] 2 per gr 30, quibus nieczyt. qod 

per horto civili nieczyt.  

A Josepho nieczyt. summa 28 gr eosdem accepimus. 

Pastor Joannes 

Anno Domini 1575 feria 4 proxima ante Annunciacionis Mariae [23 III] 

conduximus pastore Joanno in Suburbium Cracoviensis de summa marcam 

novo, qui se obligavit de pastore obligante, ex quibus in pascendis tam 

pecoribus atque fruibus, temporibus cum pasces nieczyt. 

Temuż daliśmy (Eidem contulimus) biczowe   gr 2 

Także od skarbnika Giemzy przyjęliśmy (Item a ladario Gyemsa 

 accepimus)        gr 24 

Także Walenty skarbnik miejski powinien dać (Item Valentinus ladarius 

tenetur)        gr 24 

Accepimus a Joanne nieczyt.      złp [fl] 2 

nieczyt.        złp [fl] 2 

[k. 61v – niezapisana] 

[k. 62] 

Nieczyt. 
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Racione facendo panowie rajcy spożyli za (domini consules  

consumpserunt)       gr 8 

Także (Item) domino Jacobo commendario dedimus   

 gr 6 

Także (Item) na domek pastuszka nieczyt. grzywny i wiardunek 

Także (Item) cieśli pół grzywny 

Także (Item) [we] wstępny czwartek [17 II], gdy kominy  

obchodzili         gr 5 

Także (Item) domini consules tractando de re publica consumpserunt gr 

nieczyt. 

Publico notario dedimus       gr 6 

Bedello civitatis per quartalia      gr 1 

Adolescenti qui horologium gerit curam     gr 1 

Domini consules obradując w sprawach miejskich spożyli (tractando de bono 

civili consumpserunt)   gr 1 

Die Jovis ante Oculi [3 III] domini consules tractando de bono 

civili consumpserunt        gr 2 

Die Veneris ante Oculis [4 III] domini consules tractando de bono 

civili consumpserunt        gr 2 

Także (Item) za słomę na domek pastuszy     gr 

10 

Dominica Laetare [13 III] domini consules domini consules tractando de bono 

civili consumpserunt        gr 2 

Dominica Judica [20 III] domini consules tractando de bono 

civili consumpserunt        gr 2 
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Feria quarta proxima ante Annunciacioni S. Mariae [23 III] domini consules 

obradując w sprawach miejskich spożyli (tractando de bono civili 

consumpserunt)      gr 2 

[k. 62v] 

Dominica Conductus [10 IV] 

Ipso die dominico panowie rajcy spożyli za (domini consules consumpserunt)

    gr 2 

Także (Item) za słomę na domek pastuszy daliśmy   gr 12 

Także (Item) po [Zielonych] Świątkach [23 V],  

gdy dochodzili kominy - na piwo     gr 4 

Także (Item) za zawiasy, za wrzeciądz i skoble i gwoździe do 

oprawienia nieczyt. kowalowi     gr 15 

Także (Item), gdy stracono Krzyśkową, co męża zabiła, wydaliśmy 

grzywien półczwarty i gr 3    [razem 171 gr] 

Także (Item) szosne do ratusza daliśmy     gr 6 

Także (Item) za postronki       gr 7 

Także (Item) tractando de bono civili domini consules die dominico 

Misericordiae [17 IV] consumpserunt     gr 2 

Także (Item) panowie rajce od oprawy miecza miejskiego dali  gr 

20 

[k. 63] 

Także (Item) od oprawienia zegara      gr 

20 

Także (Item) za łaty do ratusza      gr 3 

½  

Także (Item) za gwoździe na oprawę ratusza    

 gr 9 

Także (Item) per reparacione pontis     gr 11 
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Także (Item) domini ambulabanbt fumaria versus consolationis 

domini consules dederunt      gr 6 

Także (Item) dum bibebunt domini scabini vas cervisii dederunt gr 2 

Także (Item) za glinę do pastuszyńskiego domku   gr 3 

Także (Item) bedello       gr 12 

Także (Item) od zegara      gr 12 

Także (Item) na oliwę      gr 1 

Także (Item) daliśmy od nieczyt. w domku pastuszego  gr 3 

Także (Item) we strzodę in vigilia Corporis Christi [1 VI] 

 panowie rajcy spożyli za (domini consules consumpserunt)  

  gr 4 

Także (Item) w piątek infra Corporis Christi consumpserunt gr nieczyt. 

W niedzielę infra octavam Corporis Christi consumpserunt nieczyt. 

[k. 63 v] 

Także (Item) od pieca pastusze groszy półtrzecia   gr 2 ½  

Także (Item) Szypowskiemu (Sipowskiemu) od Boru
87

 za kłodę piwa gr 

26 

Także (Item) na oprawę ratusza daliśmy za krokwie półczwarta  gr 3 

½  

Także (Item) dali p. rajce p. Jarząbkowi za kłodę piwa  gr 26 

Także (Item) gdy panowie rajce jeździli do Nowego Miasta [Korczyna] 

witać Jego Mość Pana Wojewodę, na pocztę i od fortioni dali flor 1 

Także (Item) od budowania rynsztoku dali chłopom wiardunków  3 

Także (Item) za dębinę do rynsztoka     gr 13 

Także (Item) za piwo przy oprawianiu stoły dali panowie rajce  gr 4 

                                                           
87 Był to zapewne karczmarz.  
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Także (Item) za dębinę do ratusza      gr 8 

Także (Item) za piwo panowie rajce dali     gr 2 

Także (Item) od oprawy sklepu mularzowi     gr 3 

Także (Item) daliśmy za wosk      gr 1 

Także (Item) panu Szypowskiemu za kłodę piwa od Boru   gr 

26 

Także (Item) die Laurentii [10 VIII] consumpserunt   gr 2 

Także (Item) die Bartolomei [24 VIII] panowie rajcy spożyli za (domini 

consules consumpserunt)       gr 2 

Także (Item) feria sexta post Bartolomei [26 VIII] consumpserunt  gr 2 

Także (Item) domenico die post festum sancti Mathei apostoli [25 IX] 

Obradując nad sprawami miejskimi panowie rajcy spożyli za (Tractando de 

bono civili panowie rajcy spożyli za (domini consules  

consumpserunt)       gr 2 

[k. 64] 

Słudze miejskiemu        gr 12 

Także (Item) pisarzowi miejskiemu (notario civili)   gr 6 

Także (Item) od doglądania zegara     gr 12 

Także (Item) na oliwę      gr 1 

Także przed świętem Podwyższenia Krzyża (Item ante 

 Exaltacionis S. Crucis) [13 IX], kterzy kominy obchodzili  gr 6 

Także (Item) słudze miejskiemu na poszycie butów   gr 7 

Także w dniu św. Michała panowie rajcy obradując w 

 sprawach miejskich spożyli za (Item ipso die s. Michaelis 

 [29 IX] domini consules tractando de bono civili 

 consumpserunt       gr 1 
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Także (Item) szosne na zlepszenie do mostu    gr 6 

Także (Item) za wóz chrustu przed Mierzgałę (Miessgale)  gr 3 

Także (Item) za motykę do ratusza daliśmy    gr 3 

Także (Item) za zydelek do ratusza     gr 1 ½  

Także (Item) od regestru pisania     gr 21 

Także w dniu 11 000 Dziewic Item die ipso Undecim Milium Virginis [21 X] 

obradując w sprawach miejskich panowie rajcy spożyli (domini consules 

tractando de bono civili consumpserunt)    gr 4 

Eadem die dum ombulabant funaria racione consumpserunt gr 5 

[k. 64 v] 

Pro reparatione brony miejskiej [bramy ratusza] kowalowi  gr 4 

Także (Item) die dominico ante Simonis Judae [23 X] consumpserunt  

domini consules tractando de bono civili    gr 3 

Także (Item) na ten czas, kiedy Tatarzy wojowali, panowie 

stali na wywiadowanie do Opatowca z dozwolenia pospolitego 

człowieka – ode dwu koni dali panowie    złp (flor.) 1 

Ipso die Simonis Jude [28 X] domini consules de bono civili 

consumpserunt       gr 2 

Tractando dominum vicepalatinum dominum Przylecki 

consumpserunt       gr 13 

Także (Item) za dylinę do mostu      gr 3 

½  

Także (Item) die dominico ante Simonis et Judae [23 X] domini consules 

obradując w sprawach miejskich spożyli (tractando de bono civili 

consumpserunt)    gr 2 

Tym, którzy pilnowali w Staszynie, aby nie rabowano  [gr] 26 
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Od bron w ratuszu nieczyt.      gr 3 

[k. 65] 

Albertus Baliczek nieczyt. legum antiquissimum obfermatum 

dominis consulibus consolabuntur nieczyt. 

Także (Item) quoniam obambulabant fumaria domini consules dederunt gr 6 

Także (Item) die dominico ante Nicolai domini consules tractando de 

bono civili consumpserunt      gr 2  

Także (Item) wybierając szos daliśmy     gr 

15 

Także (Item) od oprawiania mostu daliśmy     gr 

24 

Także (Item) za szosy do mostu daje      gr 9 

Także (Item) daliśmy sługom nieczyt.     

 gr 4 

Także (Item) kiedy zbierali podatek od dymu (dum obambulabant fumaria) 

ante festa Natalis Domini 

[24 XII] dedimus       gr 6 

Także (Item) ipso die Epiphaniarum [6 I 1576] consumpserunt domini 

consules        gr 2 

Także, kiedy rozliczaliśmy podwodę do Pilicy, daliśmy  

woźnicy (Item dum melioravimus versus Pilca dedimus cursori gr 2 

[k. 65 v] 

Także (Item) daliśmy suche dni słudze    gr 12 

Także (Item) od zegara daliśmy     gr 12 

Także (Item) na oliwę      gr 2 

Także (Item) pisarzowi miejskiemu     gr 7 
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Także (Item) słudze za buty      gr 16 

Także (Item) za szosne      gr 3 

Także podczas płacenia rajcy spożyli za (Item circa rationem consules 

consumpserunt)       gr 3 

Wiertelnikom        gr 6 

[k. 66 i 66v nie zostały zapisane] 

[k. 67] 

Roku Pańskiego 1576 sławetni panowie Erazm Paśnik, Jakub Jaksan, Jan 

Pilch i Jan Kotnis po złożeniu sprawozdania zgodnie ze zwyczajem przez 

poprzednich panów rajców w imieniu całej zbiorowości przyjęli zebrane 

pieniądze w ilości 65 grzywien po 48 groszy i 24 gr będące w obiegu w 

Polsce, wraz z 12 przywilejami, trzema pieczęciami – srebrną, miedzianą 

i cynową. Także Księga Zwierciadła zawierająca prawo magdeburskie, 

drugą księgą pod tytułem Porządek i Artykuły prawa – zostały im 

wręczone (Anno Domini 1576 providi et honesti domini venerabili 

Erasmus Passnik, Jacobus Jaxan, Joannes Pilch Joannes Kothniss iuxta 

consuetudinem porrectam, ad consulatum designati rationem 

sufficientem a a praeteritis susceperunt consulibus, qua accepta ac 

exquisita ad dispensandum acceperunt paratae pecuniae marcas 65 gr 24, 

unam quaque sigillatum in gr 48 resolvendo polonicales, privilegia 

sigillata duodecim, sigilla tria – argenteum, aeneum et stanneum. Także 

(Item) Liber Speculi, Porządek et Articulorum juris Magdeburgensis 

manibus eorundem commissa) 

 

Pieniądze w ratuszu (Praetorii locatio)  

Anno eodem [1576] praetorium conduximus provido Alberto Pudlowski 

marcis 6 cum media numeri et monetae in Regno Poloniae currentis, 

rękawicznego tenebunt dare consulatui marcam mediam. Eidem concedimus 

assensu communitatis liberam coactionis cerevisiae propinationisque cuiusvis 

generis nieczyt. Także (Item) eidem Alberti racionis certioris census 

concedimus iussu communitatis coctionem liberam nieczyt. sexies in anno 

venditionis candellarum separatum nieczyt. hortulum unum in Morawka 

nieczyt. conductum huic adiunximus. Pro eo fidem solent. 

[k. 67 v] 
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Mostowe (Pontale) 

Wydzierżawiamy Janowi Kotnisowi za 9 złp. i dla każdego rajcy po 2 kapłony 

– zapłacił wszystko (Locamus Joanni Kotnis złp (fl)9, cuiuslibet consuli per 

duos capones – solvit totum). 

Karczma (Tonstrinam) 

Conduximus Andreae Kulig złp (fl) 2 cuiuslibet iisdem per unum capones. 

Od dwóch skarbników (A ladariis duobus) 

Pro quartuali quolibet per gr 6. 

Także (Item) cuiuslibet consuli per duos capones. 

Ladariis percepimus fertonis tres. 

Resta 

Apud Albertum Molenda złp (flor.) nieczyt. 

 

Conduximus pastorum parti Cracovinsi Joannis marcis novem tenebit nieczyt. 

pecora cuiusvis hinc pascet. 

Tego roku 1576 wybieraliśmy wielki nieczyt. uczyni marcis 75 [gr] 17. 

[k. 68] 

Dochody (Percepta) 

Matias Radlica (Radlicza) posuit fertones tres minimendo summa. 

Także (Item) minimendo summam Stanislaus Soczówka posuit per area 

marcas duas. 

Także (Item) Kozieł posuit per area emessa    gr 12 

Maciej (Maticz minimendo summam posuit per area) gr 42 

Quadrantii percepta 

Także w tymże roku przyjęliśmy od (Item eodem anno percepimus a) Nicolao 

Kądziołka quadrantum per cuncta communitas 

Mandatorum       złp (flor.) 2 gr 16 nieczyt. 
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Także tegoż roku przyjęliśmy od (Item eodem anno percepimus a) Nicolao 

Kądziołka quadrantium per totam communitas dato in quartuali Luciae [13 

XII 1575]        złp (flor.) 3 

Nieczyt. 

[k. 68v] 

Pożyczyliśmy u pana Szymona
88

 na potrzebę miejską grzywien 20. 

Oddaliśmy grzywien 12. 

Także (Item) u Bractwa Żebraczego grzywien 10. 

Także (Item) u Bractwa Kuśnierskiego grzywien 7, solutum ex integro. 

Także (Item) u pana Szczepana grzywien 10, zapłacon (solutum) 

Także (Item) u pana Wojciecha pożyczyliśmy grzywien 20, ex integro 

solutum. 

Nieczyt. 

[k. 69] 

Wydatki pieniężne w tymże roku (Exposita pecuniarum anno eodem) 

Tegoż dnia (eodem die) [nie podano daty] panowie rajcy spożyli za (domini 

consules consumpserunt) gr 3 

Także (Item) cum obambulabant fumaria pro cerevisia   gr 5 

Także (Item) za cepy, które oprawowano daliśmy    gr 2 

Ipso die s. Valentini [14 II] tractando de bono civili domini 

consules consumpserunt      gr 3 

Także (Item) feria quarta ante Mathiae Apostoli [22 II] tractando de bono 

civili panowie rajcy spożyli za (domini consules consumpserunt)  gr 3 

Także (Item) daliśmy cieśli za ławeczkę do ratusza    gr 2 

Także (Item) przysiężnikom, kiedy obchodzili tych, którzy rąbali 

                                                           
88 Szymon był prawdopodobnie Żydem. Posiadał on kilka posesji w mieście i jak tu 

widać pożyczał pieniądze. 



94 
 
pod Staszynem daliśmy       gr 2 

Także (Item) feria sexta ante festum sancti Matei Apostoli [24 II] 

Obradując nad sprawami miejskimi panowie rajcy spożyli za (Tractando de 

bono civili panowie rajcy spożyli za (domini consules consumpserunt) 

 gr nieczyt. 

Także (Item) panowie rajce śląc do Krakowa wywiadując się o pobór 

dali (dederunt)       gr 9 

Dominica Invocavit [11 III] domini consules tractando de bono civili 

consumpserunt       gr 5 

[k. 69 v] 

Także panowie rajcy, kiedy byli wysłani do pana Galickiego wydali (Item 

domini consules dum mittebant ad dominum Galiczki 

 contulerunt)        gr 8 

Także (Item) słudze miejskiemu za kwartał do Popielca dali (pro quartuali 

Cinerum dederunt)       gr 12 

Także (Item) qui curam gerit horologii contulerunt   gr 12 

Także (Item) pro oliva      gr 2 

Także (Item) pisarzowi miejskiemu (notario civili)   gr 6 

Także (Item) domini consules exposuerunt magistro iustitiae, kiedy 

facia tworzył       złp (fl) 3 gr 13 

Także (Item) domini consules tractando de bono civili 

consumpserunt       gr 2 

Także (Item) za rydl, który na potrzebie miejskiej zginął   gr 3 

Także (Item) na potrzebę miejską za świece     gr 3 

Także (Item) dominica Letarae [1 IV] domini consules tractando de bono 

civili consumpserunt       gr 2 
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Także (Item) od oprawienia ław dali      gr 5 

Także (Item) dominica Judica [8 IV] domini consules tractando  

de bono civili consumpserunt     gr 3 

We strzodę [11 IV] consumpserunt     gr 2 

[k. 70] 

Także (Item) we środę przed Wielgą Niedzielą, kiedy wiertelnicy 

kominy obchodzili p. rajce dali     gr 4 

Także (Item) ipso die dominica Conductus Paschae [29 IV] domini  

consules obradując w sprawach miejskich spożyli za (tractando de bono civili 

consumpserunt)       gr 2 

Także w środę po Niedieli Przewodniej obradując nad sprawami miejskimi 

panowie rajcy spożyli za (Item feria quarta post Conductus Paschae [2 V] 

tractando de bono civili consumpserunt domini consules   gr 2 

Także zapłaciliśmy za podwodę dla Andrzeja Grodzieckiego do Lelowa (Item 

melioramus podwodam Andrea Grodzieczki versus Lelow)  gr 6 

Także (Item) melioramus podwodam sub nobili Sigismundi Lapka 

versus Lelow        gr 3 

Także (Item) melioramus podwodam sub nobili Gostomski
89

 

versus Lelow ab equis tribus      gr 6 

Także (Item) melioramus podwodam sub nobili 

 Joannes Zawadzki (Zawaczki) versus Lelow   gr 3 

Także (Item) melioramus podwodam sub nobili Joannes Piwo 

 versus Lelów        gr 4 

Także (Item) kiedy zbierali podatek od dymu (dum obambulabant fumaria) 

per cerevisia   gr 5 

                                                           
89 Mógł to być Anzelm Gostomski, który napisał wydany drukiem traktat o uprawie roli 

p.t. Gospodarstwo.  
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Item dominica 3 post Pascha [13 V] domini consules tractando de  

re publica consumpserunt      gr 3 

Także (Item) dominica 4 post Pascha [13 V] domini consules tractando de  

re publica consumpserunt      gr 3 

[k. 70 v] 

Także (Item) melioramus podwodam versus Lelow sub nobilem Christoforum 

Charsznicki (Charssniczki) equis 3     gr 6 

Także (Item) melioramus podwodam versus Lelow sub nobilem Stanislaum 

Wieleński equis 2       gr 4 

Także opłciliśmy podwodę dla 6 koni do Lelowa dla pana Andrzeja 

Grodzieckiego (Item melioramus podwodam versus Lelow 

 sub d[ominum] Andream Grodziecki (Grodziczki) equis 6 gr 6 

Także (Item) melioramus podwodam versus Lelow sub nobili 

 Nicolaum Nowakowski, equis 3     gr 6 

Ipso die Ascensionis Domini [31 V] tractando de bono civili 

 panowie rajcy spożyli za (domini consules consumpserunt)  

   gr 2 

Także (Item) za dębinę dla poprawienia ław    gr 9 

Także (Item) za drzewo na mościny     gr 26 

Także (Item) melioramus podwodam versus Lelow, equis 5 gr 6 

Także (Item) obambulabant fumaria, obtulimus   gr 4 

Także (Item) za dębine na pale     gr 5 ½  

[k. 71] 

Nieczyt. gr 26 

Także (Item) słudze miejskiemu pro quartuali Pentecostes [10 VI] gr 12 
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Także (Item) pisarzowi miejskiemu (notario civili) pro quartuali Pentecostes 

[10 VI]        gr 6 

Także (Item) feria quinta in festo Corporis Christi tractando 

 de bono civili panowie rajcy spożyli za (domini consules  

consumpserunt)       gr 2 

Także (Item) gajowemu daliśmy     gr 10 

Także (Item) qui curam gerebat de horologio   gr 13 

Także (Item) od podszycia słudze miejskiemu   gr 7 

Także (Item) melioramus podwodam versus Lelow   gr 4 

Także (Item) die 19 Juli [19 VII] tractando de bono civili 

 panowie rajcy spożyli za (domini consules 

 consumpserunt)       gr 2 

Także (Item) wożąc szos do Krakowa strawili panowie rajce gr 30 

Także (Item) dali podwody do Krakowa    gr 30 

Także (Item) wożąc podwodę do Krakowa i koronacją strawili 

 panowie        gr 26 

Także (Item) młynarzowi do Krakowa    złp (fl) 1 gr 

6 

[k. 71 v] 

Daliśmy za dwa wozy chrustu nieczyt.    gr 5 

Także (Item) daliśmy za wrota do ratusza    gr 7 

Także (Item) daliśmy podwodę pod pana Sta[nisława]  

Tudorowskiego do Miechowa gr 12, którzy objeżdżali podwodne pijali. 

Także (Item) dali panowie od budowania żurawia i za wszytki 

potrzeby do niego przynależące     gr 26 
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Od korca miejskiego kowalowi daliśmy    gr 7 

Także (Item) dominica ante Laurentii [5 VIII] tractando de bono civili 

 panowie rajcy spożyli za (domini consules  

consumpserunt)       gr 2 

Także w niedzielę przed Wniebowzięciem Matki Boskiej [12 VIII] 

obradując w sprawach miejskich panowie rajcy spożyli za (Item dominica 

ante Assumptionis Mariae domini consules tractando de bono civili 

consumpserunt)       gr 2 

Także w dzień św. Bartłomieja [24 VIII], kiedy zbierali podatek od dymu 

(Item ipso die s. Bartholomei dum obambulabant fumaria)   gr 5 

Także panowie rajcy obradując nad sprawami miejskimi spożyli za (Item 

domini consules tractando de bono civili consumpserunt)  gr 3 

[k. 72] 

Także (Item) versus Lelow melioramus podwodę   gr 2 

Także (Item) feria quarta post Nativitatis Mariae [12 IX] domini  

consules obradując w sprawach miejskich spożyli (tractando de bono civili 

consumpserunt)       gr 2 

Także (Item) feria quarta proxima post Nativitatis Mariae 

daliśmy (contulimus) pro rubeto occasione reparandi pontis civilis  gr 6 

Także (Item) feria quarta ante festum s. Matei [19 IX] tractando de  

bono civili consumpserunt domini consules     gr 2 

Ipso festo s. Mathei [21 IX] wybierając szos panowie rajce  

strawili         gr 6 

Także (Item) die dominico post Mathei tractando de bono civili 

consumpserunt domini consules      gr 2 

Także (Item) za dwa wozy chrustu wydaliśmy    gr 4 

Także (Item) za gontów kop 8 do ratusza daliśmy   gr 21 
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Za krokwi do prągi       gr nieczyt. 

Daliśmy za chrust na miejską potrzebę    gr 36 

Także (Item) pisarzowi miejskiemu (notario civili) quartualis Crucis [do 14 

IX]  gr 6 

Także (Item) bedello civili      gr 12 

Wybierając szos strawiliśmy      gr 9 

Poprawianie mostu       gr 6 

Także (Item) feria quarta ipso die s. Stanislai [8 V] tractando de 

bono civili consules consumpserunt     gr 2 

[k. 72 v] 

Budując kuźnię przed miastem wszestkim wydaliśmy  gr 17 

Także (Item) [dla] przysiężnika     gr 6 

Także (Item) ad administrationis horologii adolescenti  gr 9 

Także (Item) od poprawienia zegara daliśmy    złp 

(fl) 2 ½  

Także (Item) słudze miejskiemu na buty    gr 12 

Także (Item) za dwa wozy chrustu     gr 6 

Za tarcicę        gr 4 

Także (Item) daliśmy Glonkowi co słał po tarcicę   gr 10 

Także (Item) co wybierali rynsztok daliśmy na piwo   gr 2 

Także (Item) daliśmy za wóz chrustu     gr 4 

Także (Item) daliśmy na most      gr 9 

Także (Item) za wóz chrustu i od odwożenia mościn   gr 6 

Także (Item) za żerdzie do mostu daliśmy    gr 2 ½  

Dominica 16 post Trinitatis [7 X] domini consules 
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obradując w sprawach miejskich spożyli (tractando de bono civili 

consumpserunt)       gr 2 

Dominica ante s. Hedwigis [7 X] tractando 

 de bono civili consumpserunt     gr 2 

Ipso die Undecim Milia Virginorum [21 X] tractando 

 de bono civili consules consumpserunt    gr 2 

Ipso die Simonis et Jude [28 X] domini consules tractando 

 de bono civili consumpserunt     gr 2 

[k. 73] 

Także (Item) dum ombulabant fumaria domini consules dederunt  gr 6 

Także (Item) dominica post Omnium Sanctorum [4 XI] domini  

consules obradując w sprawach miejskich spożyli (tractando de bono civili 

consumpserunt)   gr 2 

Do zegara na oliwę       gr 6 

Za dwa wozy chrustu       gr 6 

Także (Item) daliśmy człowiekowi spustoszałemu na 

 wspomożenie       gr 4 

In festo Martini [11 XI] recordaciej daliśmy    gr 2 

Tegoż dnia (eodem die) domini consules domini consules tractando 

 de bono civili consumpserunt     gr 2 

Idem dum ombulabant fumaria confortius wiertelników  gr 4 

Także (Item) in crastino s. Eusebii [1 XI] domini consules domini  

consules obradując w sprawach miejskich spożyli (tractando de bono civili 

consumpserunt)       gr 2 

Także (Item) dominica 1. Adventus [2 XII] domini consules 
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 obradując w sprawach miejskich spożyli (tractando de bono civili 

consumpserunt)       gr 2 

Także (Item) canicidis, kiedy przybył    gr 29 

Także (Item) dominica 4 Adventis [23 XII] słudze miejskiemu per 

quartualia Luciae [do 13 XII]      gr 12 

Także (Item) tegoż dnia [dla tego], co zegara naciąga 

pro eadem quartalia       gr 12 

Także (Item) pisarzowi miejskiemu (notario civili) per eodem quartuali 

daliśmy (contulimus)       gr 6 

Także (Item) tegoż dnia (eodem die) nieczyt. dali   gr 13 

[k. 73 v] 

Traczowi od lasu       gr 9 

Strawiliśmy 6 [gr] zdobierając od gorzałki 

Także (Item) obambulabant fumaria     gr 6 

Także (Item) dum bibebant scabini vas cerevisiae daliśmy (contulimus) gr 2 

Tegoż roku daliśmy zatrzymanej podwody za pięć lat 

grzywien 33. 

Także (Item) [na] koronacyjej Henrykowi, Stefanowi [Batoremu] 

i Anny [Jagiellonki] nieczyt.      grzywien 30. 

Circa racionem factam daliśmy (contulimus)   gr 20 

Także (Item) gajowemu daliśmy     gr 10 

Kowalowi        gr 8 

[k. 74] 

Także (Item) daliśmy za kłódkę do ratusza    gr 3 

Także (Item) wybierając długi i nieczyt. consumpserunt  gr 24 
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Wysłaliśmy podwodę do Miechowa (Melioramus podwodę 

 versus Miechów)       gr 9 

Także (Item) versus Miechów melioramus podwodę  gr 3 

Wydaliśmy na oprawę ratusza    gr 43 i d 9 

[dopisano ołówkiem] Nieczyt. 

[dopisano ołówkiem] Die Epiphaniae [6 I 1577]  

consumpserunt       gr 2 

[k. 74 v] 

Roku Pańskiego 1577 sławetni panowie Erazm Paśnik, Jakub Jaksan, 

Paweł Krzemień, Marcin Chrumieński po złożeniu sprawozdania zgodnie 

ze zwyczajem przez poprzednich panów rajców w imieniu całej 

zbiorowości przyjęli zebrane pieniądze w ilości 25 grzywien po 48 groszy i 

44 gr i 24 będące w obiegu w Polsce, wraz z 12 przywilejami, trzema 

pieczęciami – srebrną, miedzianą i cynową; także Księga Zwierciadła 

zawierająca prawo magdeburskie, drugą księgą pod tytułem Porządek i 

Artykuły prawa – zostały im wręczone(Anno Domini millesimo 

quingentesimo septuagesimo septimo [1577] providi et honesti domini 

videlicet Erasmus Passnik, Jacobus Jaxan, Paulus Krzemien, Martinus 

Chrumensky iuxta consuetudinem porrectam ad consulatum designati 

racionem sufficientem a praeteritis susceperunt consulibus, qua accepta 

ac exposita ad disponendum acceperunt parate pecuniae – marcis viginti 

quinque [25] gr 44 – unam quaque sigillatim in gr 48, resolvendo 

polonicales; privilegia sigillata duodecim (12); sigilla tria – argenteum, 

aeneum et stanneum; Item Liber speculi, Porządek et articulorum 

Magdeburgensis eorundem comissa). 

Pieniądze w ratuszu (Praetorii locatio) 

Anno eodem praetorium conduximus provido Alberto Pudlowski marcas 

septem [7] numeris et monetae in Regno Poloniae currentis. Rękawicznego 

tenebitur dare consulatui marcam mediam. Eidem concedimus assensu 

communitatis liberam coctionem caerevisiae propinationisque cuiusvis generis 

adultiej potus. Także (Item) eidem Alberto ratione certioris census 

concedimus iisdem communitati coctionem liberam nieczyt. sexies in anno 

venditionem candelarum nieczyt. hortulum unum in Morawka situm, 

obductionem hinc adiuximus. 
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[k. 75] 

Mostowe (Pontale) 

Wydzierżawiliśmy Janowi Kotnisowi za 6 grzywien (Locavimus Joanni 

Kothniss ex marcas sex [6]). 

Tonstrinam 

Conduximus Andreae Kulig       ex złp (fl)2 

A ladariis duobus 

Pro quolibet quartuali per gr 6 solutum in toto marcam unam  

Długi (Resta) 

U Wojciecha Młynarza) Apud Albertum Molenda  złp (flor.) 2 gr 13 

Conduximus pastorem parti Cracoviensi 

Conduximus post vadum [bród] pastoris Stanislaum  

Hawecz ex sexaginta una nieczyt. 

Także (Item) biczowego dali      gr 1 

[k. 75 v] 

Dochody (Percepta) 

Percepimus a Jozeffo Malecz pro horto emensurato  złp (fl)1 et  

eam totalis solutio factum 

Quadrantum anno labente quartualia tercia a Nicolao Kądziołka 

 percepimus        złp (fl) 3 gr 

14 

Quartualis quarti quadrantum anno 1577 percepimus a 

Nicolao Kądziołka       gr 10 

Seweryn Ćwikła minuendo summam położył   marca 1 ½  

[Napisano ołówkiem] Łukasz Godosz minimendo summam 
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położył         złp (fl) 1 gr 

6 

Percepimus quadrantum primi partialium 

 a Nicolao Kądziołka      złp (fl) 3 gr 11 1/2 

Pro anno 1577 wzięliśmy szosu    marcas 28 

Także (Item) od komorników    marca 1 gr 43 

Ipso festo Conversionis s. Pauli [25 I]Matias Dąbrowka 

minimando summa ab horto emensurato posuit  złp (fl) 1 

[k. 76 jest pusta] 

[k. 76 v] 

Wydatki (Exposita) 

Melioramus podwodę versus Lelow     gr 4 

Także (Item) panowie kupili Statut Koronny,  

za który dali      złp (fl) 3 gr 12, fecit marcas 2 gr 6 

[czyli 102 gr] 

Także (Item) domini consules circa nieczyt. factam 

 consumpserunt       gr 5 

Także (Item) cum obambulabant fumaria consumpserunt  gr 3 

Także wysłaliśmy podwodę do Miechowa - Także (Item) 

 melioramus podwodę versus Miechów)    gr 3 

Także (Item) pisarzowi miejskiemu (notario civili) pro quartuali 

 Cineris [do 20 II]       gr 6 

Także woźnemu miejskiemu za ten sam kwartał - Także (Item) bedello civili 

pro eodem quartuali)       gr 12 

Także (Item) Który opiekuje się zegarem (Qui curam habet 

 horologii)        gr 13 
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Także (Item) melioramus podwodę versus Koszon [Koszyce?]  gr 5 

Także (Item) melioramus podwodę versus Wolbrom  gr 8 

Także wysłaliśmy podwodę do Lelowa - Także (Item) Wysłaliśmy podwodę 

do Lelowa (Melioramus podwodę versus Lelów)    gr 4 

Także wysłaliśmy podwodę do Lelowa - Także (Item melioramus 

 podwodę versus Lelów)       gr 4 

Także (Item) Dominica Palmarum [31 III] daliśmy (contulimus) pro roboribus 

quarcinis occasione reedificationis celarii in praetorio marcas 3 gr 11 

Melioramus podwodę versus Lelow      gr 6 

Także (Item) obambulabant fumaria – contullerunt    gr 6 

[k. 77] 

Także (Item) za sukno słudze miejskiemu   złp (fl) 1 gr 26 

Daliśmy od komina oprawiania w ratuszu     gr 6 

Także (Item) daliśmy za nieczyt. do kosza     gr 3 

Także (Item) domini bibebant scabini vas cerevisii dedimus 

iuxta consuetudine       gr 2 

Od wychędożenia brony      gr 3 

Także (Item) daliśmy za kłodę piwa, za gaj    gr 22 

Także (Item) Który opiekuje się zegarem (Qui curam habet 

 horologii)        gr 12 

Pro oliwa nieczyt. pro quartuali Trinitatis [do 2 VI]   gr 1 

Także woźnemu miejskiemu za ten sam kwartał (Także (Item) bedello civili 

pro eodem quartuali) obtulerunt     gr 12 

Także wysłaliśmy podwodę do Lelowa – także (Item melioramus podwodę 

versus Lelów)        gr 4 

Także (Item) feria quarta post Pentecosten [29 V] domini consules 



106 
 
obradując w sprawach miejskich spożyli (tractando de bono civili 

consumpserunt)       gr 2 

Także (Item) dominico die infra octavas Corporis Christi [9 VI] 

obradując w sprawach miejskich spożyli (tractando de bono civili 

consumpserunt)       gr 2 

Także (Item) dederunt custodi sylve pro nieczyt.   gr 7 

Także (Item) pisarzowi miejskiemu (notario civili)   gr 6 

[k. 77v] 

Także (Item) feria secunda proxima post Viti [17 VI] nieczyt. ad reficiendi  

tectis praetorii obtulimus      gr 45 

Eadem die domino Cassowski (uti in expeditione) bellicam  

stationis daliśmy (contulimus)     gr 46 

Także (Item) cieśli od budowania piwnice w ratuszu daliśmy  złp (fl) 6 

Dum obulambant fumaria contullerunt    gr 6 

Kowalowi na oprawę do ratusza     złp (fl) 1 

Berlikowi od wybierania piwnice dołu   marca 1 gr 4 

Także (Item) cieśli od odrzwia do izby i od zawiasów  marca 1 

Także (Item) od szycia sukniej słudze miejskiemu    gr 5 

Także (Item) tractando de bono civili domini consules 

consumpserunt        gr 2 

Także (Item) na potrzebę do naprawiania mostów    gr 7 

Także (Item) za gwoździe kowalowi na potrzebę miejską   gr 7 

Także (Item) obambulabant fumaria – contulerunt    gr 6 

Także (Item) za gaj na mościny daliśmy i za kłodę piwa  gr 22 

Także (Item) lepiarzowi od lepienia piwnice   gr 17 
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Canicidi dedimus       gr 1 

Także (Item) od oprawienia rynsztoku     gr 5 

Także (Item) consules consumpserunt     gr 2 

[k. 78] 

Die s. Jude [28 X] domini consules tractando de bono civili 

 consumpserunt       gr 2 

Także (Item) feria quarta ante Nativitatis Mariae [4 IX] domini  

consules obradując w sprawach miejskich spożyli (tractando de bono civili 

consumpserunt)   gr 2 

Także (Item) feria sexta consumpserunt     gr 2 

Także (Item) na oliwę       gr 1 

Także (Item) feria quarta consumpserunt domini consules   gr 2 

Także obradując w święto Podwyższenia Krzyża wraz z panem 

podwojewodzim spożyliśmy (Item tractando de dominum vicepalatinum 

consumpsimuspro Exaltacionis Crucis) [14 IX]    złp 

(fl) 3 gr 13 

Także (Item) od powrozów do zegara    gr 15 

Melioravimus podwodę do Miechowa (versus Miechów)  gr 3 

Domini obambulabant fumaria domini consules exposuerunt gr 4 

Także (Item) od wożenia mostu     gr 2 ½  

Także (Item) za trzy wozy chrustu i co wożono sosny do przykop gr 11 

Także (Item) za wóz chrustu do brodu daliśmy   gr 3 

Także (Item) za libris papieru     gr 2 

Także (Item) za wosk zielony     gr 1 

Słudze miejskiemu za buty daliśmy     gr 22 

Myta jego [sługi miejskiego] daliśmy jemu    gr 12 
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Pisarzowi myta jego       gr 6 

[k. 78 v] 

Także (Item) gdy przysiężnicy pili kłodę piwa daliśmy im  gr 3 

Także (Item) [w] pierwszą niedzielę po ś. Franciszku [6 X] domini  

consules obradując w sprawach miejskich spożyli (tractando de  

bono civili consumpserunt)      gr 2 

Melioracionis podwody versus Lelów    gr 3 

Melioracionis podwody do Miechowa (versus Miechów)   

 gr 3 

Qui curam habuit horologii      gr 13 

Obradując nad sprawami miejskimi panowie rajcy spożyli za (Tractando de 

bono civili panowie rajcy spożyli za (domini consules consumpserunt) 

 gr 12 

[zapis ołówkiem] Od wychędożenia rynsztoka daliśmy  gr 4 

[zapis ołówkiem] Za chrust do mostów    gr 6 

[zapis ołówkiem] Także (Item) panowie rajcy spożyli za (domini consules 

consumpserunt)        gr 2 

Także (Item) od naprawienia zygara      gr 6 

W środę po ś. Elżbiecie [20 XI] strawili panowie rajce  gr 2 

Który opiekuje się zegarem (Qui curam habet horologii) quartualis Luciae [do 

13 XII]         gr 6 

Melioravimus bedello civili      gr 12 

Także (Item) pisarzowi miejskiemu (notario civili) pro quartuali Luciae [do 13 

XII]          gr 6 

Także (Item) na oprawę mostu      gr 2 

Także (Item) kiedy zbierali podatek od dymu (dum obambulabant fumaria) 

domini consules exposuerunt gr 7 

[k. 79] 
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Także (Item) daliśmy za fossus na odrzwi do ratusza  gr 8 

Także (Item) gdy panowie rajce jeździli z szosem do Krakowa złp (fl) 2 

Także (Item) in die Epifaniarum tractando de bono civili 

 panowie rajcy spożyli za (domini consules consumpserunt) gr 4 

Także (Item) kiedy pili panowie ławnicy (dum bibebant domini scabini) vas 

cerevisia domini 

consules iuxta consuetudinis dederunt    gr 10 

Także (Item) od wychędożenia miecza miejskiego   gr 14 

Także we środę po św. Agnieszce panowie rajcy spożyli za (Item feria quarta 

post Agnetis [22 I 1578] domini consules consumpserunt)  gr 2 

Także panowie rajcy sporządzając rozliczenie ra hunkowe spożyli za (Item 

circa rationem factam domini consules consumpserunt)  gr 30 

[k. 79 v] 

1578 

Matyas civili ius suscepit et quod iuris est solvit. 

Sebastianus Lizonik ius civilis sucepit et id quod 

 iuris civilis dominis consulibus solvit 

Albertus Babizna Gonkowicz ius civile sucepit et et id quod 

 iuris civilis est solvit 

Albertus Cierntek (Czierntek) ius civile sucepit et et id quod 

 iuris civilis est solvit 

Matyas Cholewa (Choliewa) ius civile sucepit et et id quod 

 iuris civilis est solvit 

Simon Sikora sive Molendziński ius civile sucepit et et id quod 

 iuris civilis est solvit 

Łukasz Wachowicz ius civile sucepit et et id quod iuris civilis est solvit 
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Mikołaj Półkoszek ius civile sucepit et et id quod iuris civilis est solvit 

Józek Kowalski ius civile sucepit et et id quod iuris civilis est solvit 

Adam Cieślec (Czieslecz) ius civile sucepit et et id quod 

 iuris civilis est solvit 

Ambroży Kuropłoszek ius civile sucepit et et id quod iuris civilis est solvit 

Adam Doliczdziura ius civile sucepit et et id quod iuris civilis est solvit 

Jakub Zasada ius civile sucepit et et id quod iuris civilis est solvit 

Kasper Czosnek ius civile sucepit et et id quod iuris civilis est solvit 

Andrzej z Książa (Andreas de Ksiaz) ius civile sucepit et et id quod 

 iuris civilis est solvit 

Jan Wróblowski ius civile sucepit et et id quod iuris civilis est solvit 

Sebastian Zapała ius civile sucepit et et id quod iuris civilis est solvit 

Wacław [?] a Hanka ius civile sucepit et et id quod iuris civilis est solvit 

[k. 80] 

Roku Pańskiego 1578 sławetni panowie Erazm Paśnik, Jakub Jaksan, 

Paweł Krzemień, Marcin Chrumieński po złożeniu sprawozdania zgodnie 

ze zwyczajem przez poprzednich panów rajców w imieniu całej 

zbiorowości przyjęli zebrane pieniądze w ilości 35 grzywien po 48 groszy i 

38 gr będące w obiegu w Polsce, wraz z 12 przywilejami, trzema 

pieczęciami – srebrną, miedzianą i cynową; także Księga Zwierciadła 

zawierająca prawo saskie [magdeburskie], drugą księgą pod tytułem 

Porządek i Artykuły prawa – większa i mniejsza zniszcona zostały im 

wręczone (Anno domini millesimo quingentesimo septuagesimo octavo 

[1578] providi et honesti domini venerabili Erasmus Pasnik, Jacobus 

Jaxan, Paulus Krzemien, Martinus Chrumienski iuxta consuetudinem 

porrectum ad consulatum designati rationem sufficientem a praeteritis 

susceperunt consulibus, qua accepta ac exquisita ad dispensandum 

acceperunt parate pecuniae marcas triginta quinque gr triginta octo in 

quamlibet marcam computando gr 48 polonicales, privillegia sigillata 

duodecim, sigilla tria – argenteum, enneum et stanneum, Item liber 

speculum saxanicum, Porządków libri duo – maior et minor deterioratus, 
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Statutum recens Koronny per antiquos consules ac communitatem 

civilem manibus eorundem commissa. 

 

Ad quam summa supranominatam habet in resto. 

Także (Item) apud vicecapitanum     marcas 2 gr 12 - 

solutum 

Także (Item) apud Erasmum Paśnik    marcas 9 

Także (Item) apud Molendzina    marcas 1 gr 30 

Także (Item) apud Kotnis     marcas 6 – solutum 

Apud Pudłowski a praetorio retentum  marcas 5 - solvit marcas 

quinque nieczyt. 

Także (Item) apud Joannis Pilch  gr 44 – na ten dług dał złp (złp 

(fl)1, restant przy niem gr 12 

[k. 80 v] 

Pieniądze złożone w ratuszu (Praetorii locatio) 

W tymże roku panowie rajcy złożyli w ratuszu u sławetnego Kaspra 

Dorobicha 10 grzywien 24 gr rękawicznego, który zobowiązał się dobrze 

zarządzać tymże ratuszem. Temuż Kasprowi zleciliśmy w obecności 

przedstawicieli miasta swobodę w produkcji 6 razy w roku piwa, sprzedaż 

świec dołączając ogród w Morawce (Anno eodem domini consules locaverunt 

praetorium provido Casparo Dorobich de sua decem marcarum dominis 

consulibus rękawiczne gr 24, qui obligavit se is bonum gubernatorum praefati 

praetorii. Eidem concedimus assensu communitatis liberam conditionem 

cerevisae propinationeque cuiusvis, quis nieczyt. id eidem Casparo nieczyt 

census concedimus iussu communitatis conventionem liberam marcipotus 

sexies in anno, venditionem candellarum nieczyt. hortulum in Morawka situm 

coinductioni hinc adiunximus). 

Mostowe (Pontale) 

Wydzierżawiliśmy Janowi Kotnisowi za 6 grzywien (Locavimus Joanni 

Kotnis ex marcas sex) 

Z karczmy Tonstrinam 
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Wydzierżawiliśmy Andrzejowi Kuligowi za 2 złp (Conduximus Andreae 

Kulig ex florenis 2). 

[k. 81] 

A ladariis duobus 

Pro quolibet quartuali per gr 6 et dominis consulibus unicum gr duos capones. 

Conduximus pastorem Parti Cracoviensi ex marcas 9, pecuniae, siliginis, 

cod[ices] unus, calicis novis. 

Na które myto pożyczyliśmy mu miejskich pieniędzy  gr 24 

Także (Item) temuż pastusze daliśmy biczowego    gr 1 

Percepta anni 1578 

Percepimus a Nicolao Kądziołka quadrantum quartualis quarti fl 2 gr 16 

[k. 81 v] 

Także (Item) Stanislaus Chłosta minuendo fumari ab horto emensurato 

posuit         gr 24 

Percepimus quadrantum quartualis secundi    złp (fl) 3 gr 

26 

Ex eadem summa racione servitii exquisitori retulimus  gr 6 

Molendinatori        gr 2 

Dominica ante Alberti [20 IV] Ćwikła (Czwikla) nieczyt. summam  

posuit         złp (fl) 1 

Także (Item) Matys Radlica minuendo sumam nieczyt. posuit  gr 

24 

Łukasz Godosz posuit gr 12 minuendo sumam 

Jędrzej Kukułka minuendo summam posuit    gr 12 

Jan Lata posuit minuendo suma     gr 12 

Wzięliśmy nieczyt. totalis solutio 
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Percepimus quadrantum quartuali tercii    złp (fl) 2 gr 

22 

Ex eadem suma rationi servitii exquisitori daliśmy (contulimus)  gr 6 

[k. 82] 

Wydatki w tymże roku (Exposita in eundem anno) 1578 

Circa rationis factam antiquis consulibus ac tote communitate 

civili panowie rajcy spożyli za (domini consules  

consumpserunt)      gr 7 ½  

Także (Item) kiedy zbierali podatek od dymu (dum obambulabant fumaria) 

ante Dominica Cinerum [12 II] 

domini consules exposuerunt      gr 5 

Także (Item) feria quarta post Dominica Reminiscere [26 II] melioramus 

 podwodę versus Lelów      gr 5 

Obradując nad sprawami miejskimi panowie rajcy spożyli za (Tractando de 

bono civili panowie rajcy spożyli za (domini consules 

 consumpserunt)       gr 4 

Także (Item) bedello civili pro quartuali Cinerum [do 12 II] gr 12 

Także (Item) pisarzowi miejskiemu (notario civili) pro eodem quartuali 

   gr 6 

Także (Item) Który opiekuje się zegarem (Qui curam habet horologii) pro 

quartuali   gr 12 

Za achtel marczu [piwa], gdy pan podstarości panią 

przywoził, panowie rajce witając dali     złp (fl) 1 gr 

20 

XVIII februara [18 II] tractando de bono civili domini consules 

consumpserunt        gr 4 

Także (Item) co z więzienia wyszedł, panowie rajce dali   gr 1 



114 
 
Nieczyt. 

Obradując nad sprawami miejskimi panowie rajcy spożyli za 

 (Tractando de bono civili panowie rajcy spożyli za (domini consules 

consumpserunt)        gr 2 

[k. 82 v] 

Wysłaliśmy podwodę do Lelowa (Melioramus 

 podwodę versus Lelów) – Kulce Piotrowi     gr 3 

Także (Item) Dominica Letare [9 III] obradując nad sprawami miejskimi 

 panowie rajcy spożyli za (tractando de bono civili domini  

consules consumpserunt)      gr 2 ½  

Także (Item) feria quarta post Dominicam Letare [12 III] obradując nad  

sprawami miejskimi spożyli za (tractando de bono civili 

 consumpserunt)       gr 2 ½  

Także (Item) od poszycia butów słudze miejskiemu  gr 7 

W sobotę przed Kwietną Niedzielą, gdy wiertelnicy obchodzili 

kominy, daliśmy im       gr 8 

Także (Item) feria quarta post Dominicam Conductus Paschae [9 IV]  

obradując nad sprawami miejskimi panowie rajcy 

 spożyli za (tractando de bono civili domini  

consules consumpserunt)      gr 4 

Także (Item) dominica prima post Conductus Paschae [13 IV]  

obradując nad sprawami miejskimi panowie rajcy spożyli 

 za (tractando de bono civili panowie rajcy spożyli za (domini consules 

consumpserunt)        gr 4 

Także (Item) za trzy wozy chrustu do mostu     gr 6 
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Dominica ante Alberti [20 IV] cieśli od naprawy piętra, komory 

i za nieczyt. daliśmy        złp 

(fl) 5 

Za drzewo do tejże oprawy       gr 

14 

Obradując nad sprawami miejskimi panowie rajcy spożyli za 

 (Tractando de bono civili panowie rajcy spożyli za (domini consules 

consumpserunt)       gr 2 

[k. 83] 

Który opiekuje się zegarem (Qui curam habet horologii)  gr 13 

Dominica post Crucis [11 V] melioramus podwody  

do Miechowa (versus Miechów)     gr 2 

Die VII maii [7 V] obradując nad sprawami miejskimi  

panowie rajcy spożyli za (tractando de bono civili domini consules 

consumpserunt)       gr 2 

Tegoż dnia (eodem die) melioravimus podwodę do Miechowa (versus 

Miechów)  gr 3 

Tegoż dnia (eodem die) dum obambulabant funaria   gr 8 

Die XI maii [11 V] obradując nad sprawami miejskimi panowie 

 rajcy spożyli za (tractando de bono civili domini  

consules consumpserunt)      gr 7 

XV [15 V] obradując nad sprawami miejskimi panowie 

 rajcy spożyli za (tractando de bono civili domini  

consules consumpserunt)      gr 2 

XVIII maii [18 V] kiedy zbierali podatek od dymu (dum obambulabant 

fumaria)   gr 6 

Racione elemosini nieczyt.      gr 4 
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Kiedy ławnicy pili daliśmy beczkę piwa (dum bibant scabini vas cerevisio 

contulimus)   gr 2 

Za cielca na potrzebę miejską dali panowie    złp (fl) 4 

XXVII maii [27 V] obradując nad sprawami miejskimi panowie 

 rajcy spożyli za (tractando de bono civili domini  

consules consumpserunt)      gr 2 

Za gaj na mościny za beczkę piwa     gr 22 

Tegoż dnia (eodem die) melioramus podwodę versus Lelów gr 4 

Obradując nad sprawami miejskimi panowie 

 rajcy spożyli za (Tractando de bono civili domini  

consules consumpserunt)      gr 3 

[k. 83 v] 

Za gaj na mościny daliśmy za beczkę piwa    gr 22 

Za beczkę piwa na przyjazd księży plebanów   gr 22 

Na tarcie drzewa na ławy      gr 18 

Za delje na potrzebę do ratusza     gr 11 

Za karpie od pana Szypowskiego jadąc o gaj   gr 6 

Za pieczenie temuż panu Szypowskiemu    gr 3 

W środę przed ś. Witem [11 VI] obradując nad sprawami  

miejskimi panowie rajcy spożyli za (tractando de bono 

 civili domini consules consumpserunt)    gr 3 

Pisarzowi miejskiemu za kwartał do Zielonych Świątek (notario civili pro 

quartualia Pentecosten      gr 6 

Bedello civili pro eodem quartuali     gr 12 

Także (Item) chłopu co stoły wymiatał daliśmy   gr 12 
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Także (Item) dominica tercia post Trinitatis [15 VI] panowie rajcy obradując 

nad sprawami miejskimi spożyli za (domini consules tractando de bono 

 civili consumpserunt)      gr 2 

Dominica ipso die s. Petri et Pauli apostolorum [29 VI]  

panowie rajcy obradując nad sprawami miejskimi spożyli za 

 (domini consules obradując w sprawach miejskich spożyli (tractando de bono 

civili consumpserunt) gr 3 

Ipso die Visitacionis Mariae [2 VII] panowie rajcy obradując nad  

sprawami miejskimi spożyli za (tractando de bono civili  

domini consules consumpserunt)     gr 2 

W niedzielę przed św. Małgorzatą (Dominica ante festum s. Margaretae 

proxima) [6 VII] panowie rajcy obradując nad sprawami miejskimi spożyli ów 

za (domini consules obradując w sprawach miejskich spożyli (tractando de 

bono civili consumpserunt)      gr 2 

[k. 84] 

Także we środę przed św. Małgorzatą, kiedy chodzono w sprawie 

podymnego, panowie rajcy dali za piwo (Item feria quarta proxima ante 

festum s. Margaretae) [9 VII] dum ombulabunt fumaria, domini consules pro 

cerevisia dedunt)       gr 6 

Idem ipso festo s. Margaretae [13 VII] panowie rajcy obradując 

 nad sprawami miejskimi spożyli za (domini consules tractando 

 de bono civili consumpserunt)     gr 2 

Także (Item) dominica post Margaretae [20 VII] panowie rajcy obradując nad 

sprawami miejskimi spożyli za (domini consules tractando de bono 

 civili consumpserunt)      gr 2 

Także (Item) dominica post festum s. Jacobi apostoli [27 VII] panowie 

 rajcy obradując nad sprawami miejskimi spożyli za  

(domini consules tractando de bono civili consumpserunt)  gr 2 



118 
 
Także (Item) dominica post festum Assumptionis Mariae [17 VIII] panowie 

 rajcy obradując nad sprawami miejskimi spożyli za  

(domini consules tractando de bono civili consumpserunt)  gr 2 

Także za naprawę zegara dajemy (Także (Item) a reparationi  

horologii contulimus)       gr 15 

Także (Item) dum obambulabant fumaria domini consules pro cerevisia 

exposuerunt        gr 9 

Także (Item) pisarzowi miejskiemu (notario civili) pro quartualia Exaltacionis 

s. Crucis 

 [do 14 IX]         gr 6 

Także woźnemu miejskiemu za ten sam kwartał (Item 

 bedello civili pro eodem quartuali)     gr 12 

Także goszcząc sługę wicewojewody panowie rajcy wydali (Item tractando 

famulum vicepalatini domini consules contulerunt)   gr 8 

Także na podwodę do Miechowa daliśmy (Item melioramus podwodę versus 

Miechów contulimus)        gr 3 

[k. 84 v] 

W środę po św. Macieju [24 IX] obradując w sprawach miejskich spożyli 

(Feria quarta post festum s. Mathei apostoli tractando de bono civili 

 consumpserunt)       gr 2 

Na oprawę ratusza i za gwoździe daliśmy    gr 16 

Także (Item) za dwa wozy chrustu dla poprawienia drogi  gr 6 

Melioracionis podwodarum do Miechowa (versus Miechów) gr 3 

Także (Item) 12 octobris [12 X] panowie 

 rajcy obradując nad sprawami miejskimi spożyli za  

(tractando de bono civili consumpserunt domini consules)  gr 2 
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W piątek po ś. Jadwidze [17 X] na poprawę podwody 

 do Wolbroma       gr 2 

Tegoż dnia (eodem die) melioramus podwodę versus Lelów –  

equis Quatuor        gr 8 

Także (Item) canicidae daliśmy (contulimus)   gr 19 

Także (Item) dominica post festum s. Hedvigis panowie 

 rajcy obradując nad sprawami miejskimi spożyli za  

(domini consules tractando de bono civili consumpserunt)  gr 2 

Melioramus podwodę duobus equis versus Skarmierz  

[Skalbmierz]        gr 4 

Który opiekuje się zegarem (Qui curam habet horologii) pro quartuale 

Michaeli [do 29 IX] 

nieczyt.         gr 12 

Na oliwę        gr 1 

Canicide        gr 2 

[k. 85] 

XVI octobris [16 X] obradując nad sprawami miejskimi spożyliśmy za  

(tractando de bono civili consumpsimus)    gr 2 

Daliśmy na podwodę do (melioravimus podwodę versus) Lelów gr 4 

Ipso die Omnis Sanctorum [1 XI] podwodnych pieniędzy 

extradidimus anni 1577 et anni 1578    marcas 21 

14 eadem die od kwitu, którym nas kwitowano i nic 

podwód daliśmy (contulimus)     gr 8 

Pan [Wojciech] Pilch wydał z tej retenty, która przy nim była została 

na wyprawę do Krakowa za złoczyńcy, co kościół skradli  złp (fl) 1 
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Tenże od wychędożenia miecza dał     gr 2 

Die dominico post Martini [16 XI] panowie 

 rajcy obradując nad sprawami miejskimi spożyli za  

(domini consules tractando de bono civili consumpserunt)  gr 2 

Melioracionis podwodę versus Lelów    gr 4 

Versus Wolbrom melioravimus podwodę    gr 3 

Także (Item) od poprawienia mostu daliśmy   gr 4 

Także (Item) za wóz chrustu daliśmy    gr 3 

XX4 novembris [24 XI] melioracionis podwodę versus 

Wolbrom        gr 4 

[k. 85 v] 

Oddaliśmy w Krakowie szosu    marcas 28 

Odnosząc szos do Krakowa wydaliśmy    złp (fl) 2 ½  

Także (Item) podwody od koni daliśmy    złp (fl) 1 

Dominica ante festum s. Caterinae [23 XI] panowie 

 rajcy obradując nad sprawami miejskimi spożyli za  

(tractando de bono civili domini consules consumpserunt)  gr 2 

1 decembris [1 XII] melioramus podwodę versus Lelów  gr 4 

Zygarmistrzowi pro quartuali Lucie [do 13 XII]   gr 2 

Wybierając szos strawili panowie rajce    gr 24 

VIII decembris [8 XII] do Krakowa posyłając na potrzebę miejską 

confirmację listów [dokumentów] daliśmy    złp (fl) 1 

Dominica prima adventus [30 XI] melioravimus podwodę  

versus Lelów equis quatuor      gr 8 

Canicide daliśmy (contulimus)     gr 11 
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Śląc do Wodzisławia dla wywiadowania zlodziejów kościelnych 

od fury i na strawę       gr 18 

Poprawy pastusze za bród      gr 18 

Za poprawienie zamku do ratusza     gr 2 

Do ogródka za haki       gr 1 

Na żerdzie        gr 4 

Od zawiasy do komory      gr 1 

Od pieca        gr 5 

Rogoża        gr 2 

Od błon poprawy       gr 13 

Księżom po kolędzie       gr 4 

panowie 

Panowie rajcy obradując nad sprawami miejskimi spożyli za  

(tractando de bono civili domini consules consumpserunt)  gr 3 

[k. 86 v nie została zapisana] 

[k. 87] 

Roku Pańskiego 1578 sławetni panowie Erazm Paśnik, Jakub Jaksan, 

Paweł Krzemień, Marcin Chrumieński po złożeniu sprawozdania zgodnie 

ze zwyczajem przez poprzednich panów rajców w imieniu całej 

zbiorowości przyjęli zebrane pieniądze w ilości 35 grzywien po 48 groszy i 

38 gr będące w obiegu w Polsce, wraz z 12 przywilejami, trzema 

pieczęciami – srebrną, miedzianą i cynową; także Księga Zwierciadła 

zawierająca prawo saskie [magdeburskie], dwie księgi pod tytułem 

Porządek i Artykuły prawa – większa i mniejsza zniszcona, Statut 

Koronny najnowszy zostały im wręczone przez dawnych rajców (Anno 

Domini millesimo quingentesimo septuagesimo nono [1579] providi et 

honesti domini venerabili Paulus Krzemien, Martinus Chrumienski, 

Nicolaus Kądziołka, Adam Białkowicz iuxta consuetudinem porrectam 

ad consulatum designati rationem sufficientem a praeteritis susceperunt 

consulibus, qua accepta ac exquisita ad disponendum acceperunt paratae 

pecuniae marcas viginti quinque, quod viginti quatuor [sic] in qualibet 
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marcam computando gr 48 polonicales, privilagia sigillata duodecim, 

sigilla tria – argenteum, enneum et stanneum; item liber Speculum 

Saxonicum, Porządków libri duo – maior et minor deterioratus; 

Statutum recens Koronny per antiquos consules ac communitatem 

civilem manibus eorundem commissa). 

Do tej wymienionej powyżej sumy trzeba doliczyć następujące zaległości (Ad 

quam summam supramemoratam habetur in resta) 

U (Apud) Erasmum Passnik      marcas 9 

U (Apud) Molędzina      marca 1 gr 30 

U (Apud) Pilch       gr 12 

U (Apud) Caspar Dorobich     marcas 4 gr 17 

U (Apud) Kotnis       marcas 6 

U (Apud) Andreas Kulig      marcas 

nieczyt. 

U (Apud) Placzynski      złp (fl) 2 

[k. 87v] 

Pieniądze w ratuszu (Praetorii locatio) 

W tymże roku panowie rajcy złożyli w ratuszu u sławetnego Kaspra 

Dorobicha 10 grzywien 24 gr rękawicznego, który zobowiązał się dobrze 

zarządzać tymże ratuszem. Temuż Kasprowi zleciliśmy w obecności 

przedstawicieli miasta swobodę w produkcji 6 razy w roku piwa, sprzedaż 

świec dołączając ogród w Morawce. Zaświadczyli o tym Wojciech Sowa i 

Wojciech Pilch (Anno eodem domini consules locaverunt praetorium provido 

Casparo Dorobich de summa decem marcarum, dominis consulibus 

rękawicznego gr 24, qui obligamus se ei bonum gubernatorem praefati 

praetorii. Eidem concedimus assensu communitatis liberam coctionem 

cerevisie propinationisque cuiusvis, quis auctiej potus. Także (Item) eidem 

Casparo ratione certioris census concordimus iussu communitatis cioctionem 

liberam marcipotus sexies in anno, venditionem candellarum nieczyt., 

piscinam, hortum in Morawka situm conductive huic adiunximus, pro quo 

fideiussent Albertus Sowa et Albertus Pilch). 

Mostowe (Pontale) 
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Wydzierżawiliśmy Janowi Kotnisowi za 6 grzywien czyli rękawicznego dla 

panów rajców wraz z zaległością za 2 terminy i zobowiązał się zapłacić z 

ogrodu w Borku zaległe 60 gr, aby nie być dłużnikiem ( Locavimus Joanni 

Kotnis ex marcis sex dominis consulibus alias rękawicznego duos tempores, 

quod si non fuerunt solvere nieczyt. pro pontalibus retentam, extunct eadem 

demonstrato et assecurato in horto in Borek per eundem Kotnis posessio. 

Insuper eodem Kotnis census antiqui dominis consulibus pro pontalibus 

retenti gr 60 in eodem horto inscribatur et assecurat dominis consulibus solvi 

obligat nullis creditoribus abstantibus). 

Z karczmy (Tonstrinam) 

Conduxit Jacobo Cieszyński ex florenis 2 pro quo fideiusserunt Sewerin 

Ćwikła [1] marca gr 6 nieczyt. 

[k. 88] 

Od dwóch skarbników (A ladariis duobus) 

Conductio pastoris 

Ipso die s. Agnetis [21 I] Adam minuendo summam posuit  złp (fl) 1 gr 

16 

Także (Item) posuit minuendo summam   złp (fl) 1 gr 12 

Także (Item) posuit       złp (fl) 1 gr 6 

Totalis solucio facta ab illo 

Conduximus pastorem parti Cracoviensi Joannem Białek de summa marcarum 

novem, siliginis cor[etis] 1 calceos in duos, qui se obligavit ex pastorem 

obligacionem ac probum in pascendis tam pecoribus atque nieczyt. pueribus 

ad pascendi aptis. 

Ex pecunia civili: 

Eidem daliśmy (contulimus) biczowego     gr 1 

Także (Item) eidem pastori daliśmy (contulimus)   gr 24 

Eidem pastori daliśmy (contulimus) nieczyt.    gr 16 

Eidem daliśmy (contulimus)      gr 12 

Także (Item) od p[ana] Jadama     gr 6 
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Od p. Marcina        gr 6 

Także (Item) za pół korca żyta     gr 16 

Także (Item) za pół korca żyta     gr 20 

Także (Item) [w] dzień św. Jana [24 VI]    gr 12 

Także (Item) [w] dzień Nawiedzenia Maryjej [2 VII]  gr 13 

Także (Item) [we] wtóry augusti [2 VIII] daliśmy   gr 18 

Nieczyt. 

[k. 88v] 

Dochody (Percepta) 

Rozmus minuendo summam położył     marcas 3 

Kasper Ratuszny censum totum 

12 junii [12 VI] 

Kotnis minuendo summa posuit    złp (fl) 9 gr 18 

Ab hortis areisque percepta 

Jan Piekielnik minuendo summam od placu jemu 

wymierzonego na stodołę położył     gr 24 

Jan Płaczyniesza minuendo summam od placu jemu 

wymierzonego na stodołę położył     gr 12 

Adam Cieciuch (Cziecziuch) minuendo summam 

 położył (posuit)       złp (fl) 1 gr 

6 

Maciej (Matis) Radlica (Radlicza) minuendo summam 

położył (posuit)       gr 24 

Gołka minuendo posuit     gr 12 totalis salutio facta 
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Płaczyniesza minuendo summam posuit  złp (fl) 2 totalis salutio 

facta 

Pielka minuendo summam ab horto posuit   marcam 1 

Jan Pielka minuendo summam ab horto posuit marcam 1 

Sowa minuendo summam posuit    marcam 1 

Drożozajek minuendo summam ab horto 

Bienkowski posuit       gr 24 

Dąbrówka minuendo summam posuit    gr 72 

Paulus Zdun ex area minuendo summam posuit złp (fl) 1 gr 6 totalis 

salutio facta 

[k. 89] 

Andreas Małochleb vel Pasternak minuendo summam posuit gr 12 

Laurentius Czosnek ab horto minuendo summam posuit  gr 15 

Stach (Stag) Soczówka minuendo summam ab horto posuit marcam 1 

Klimek Trolka minuendo summam     gr 24 

Gregorius Małochleb       gr 24 

Adam Felicis a terra mnuendo summam posuit   złp (fl) 2 

Także (Item) a praetoriano Casparo Dorobicz percepimus  marcas 1 gr 

12 

Także (Item) distribuit ad reficiendi praetoriis  złp (fl) 2 gr 13 

In resta u tegoż (apud eundem)     gr 19 

3 februarii [3 II] percepimus ex horto emenso Mizgala 

 a Joanne Stulka       marca 1 

Od Kuliga z Postrzygalni zatrzymanego czynszu    marcas 4 

[k. 89 v] 

Die dominico post festum s. Doroteam [8 II] circa rationem factam 
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antiquis consulibus ac totae communitati civili domini consules 

consumpserunt        gr 4 

Także (Item) meliorando podwodam in crastino post Matie [25 II] 

daliśmy (contulimus)        gr 2 

Eadem die custodi alias gajowemu na myto daliśmy (contulimus)  gr 2 

Także (Item) melioramus podwodę versus Lelów    gr 4 

Także (Item) in crastino Purificationis Mariae [3 II] tractando de bono cxivili 

 panowie rajcy spożyli za (domini consules consumpserunt)  gr 3 

Także (Item) melioramus podwodę do Miechowa (versus 

 Miechów)         gr 3 

Także kiedy zbierano podymne za piwo(Także (Item) 

 dum ombulabunt fumaria pro cervisia)     gr 6 

Także (Item) feria sexta post Invocavit [13 III] panowie 

 rajcy obradując nad sprawami miejskimi spożyli za  

(tractando de bono civili domini consules consumpserunt)  gr 2 

Melioramus podwodę versus Miechów et versus Wolbrom  gr 7 

Także (Item) bedello civili quartuali Cinerum [do 4 III]  

daliśmy (contulimus)       gr 12 

Także (Item) pisarzowi miejskiemu (notario civili) pro eodem quartuali 

dedimus   gr 6 

Także (Item) qui curam habet horologii pro eodem quartuali gr 12 

Także (Item) pro olivam      gr 1 

Także (Item) dum obumbalabant fumaria domini consules 

 contulerunt        gr 6 

[k. 90] 
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Od wychędożenia miecza      gr 2 

Obradując nad sprawami miejskimi spożyliśmy za  

(tractando de bono civili consumpsimus)    gr 2 

Także (Item) od rozwożenia mościn i od poprawienia mostów  gr 4 

Za tarcice na potrzebę miejską     złp (fl) 3 

Fury od tych tarcic       gr 15 

Na wyprawę brata pana podstarościego darowali panowie 

rajce słoniny połeć i jagieł korzec. 

Za jagły        złp (fl) 2 

Za połeć mięsa        marca 1 

Także obradując nad sprawami miejskimi panowie rajcy  

spożyli za (Także (Item) tractando de bono civili domini  

consules consumpserunt)      gr 2 

Melioramus podwodę versus Lelów     gr 4 

Melioramus podwodę versus Miechów    gr 3 

Za gwoździe do ratusza      gr 12 

XXIIII maii [24 V] 

Obradując nad sprawami miejskimi panowie rajcy  

spożyli za (Także (Item) tractando de bono civili domini  

consules consumpserunt)      gr 4 

Dum obambulabant fumaria contulerunt domini consules  gr 8 

Melioracionis podwodarum versus Miechów   gr 3 

Melioracionis podwodarum versus Lelów    gr 4 

Daliśmy (contulimus) pro clavibus nieczyt.     gr 6 

Także (Item) scabinis addidimus pro cerevisio   gr 2 
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Obradując nad sprawami miejskimi spożyliśmy  

(Także (Item) tractando de bono civili consumpsimus)  gr 3 

[k. 90 v] 

Także słudze miejskiemu od poboru opłat daliśmy (Item servo 

 civili a subductione rationum contulimus)    gr 7 

Także (Item) od oprawy komina lepiarzowi daliśmy  gr 8 

Dominica post Ascensionis Domini [31 V] domini consules 

 tractando de bono civili consumpserunt    gr 3 

Niedziela św. Trójcy (Dominica Trinitatis) [14 VI] – od obcięcia złodzieja 

 i pochowania        gr 3 

Tegoż dnia (Eodem die) cieśli od zbudowania dwóch komór, dołożenia 

piętra i komina, rozszerzenia wschodu   złp (fl) 3 gr 16 

Także (Item) kowalowi za gwoździe i za dwie zawiasy do tych  

komór i za wrzeciądze      gr 16 

Tractando de bono civili panowie rajcy spożyli za (domini consules 

consumpserunt)       gr 2 

Die quartuali Pentecosten [7 VI] servo civili   gr 12 

Pro eodem quartuali – qui curam habet horologii   gr 12 

Die s. Joannis [24 VI] tractando de bono civili domini consules 

 consumpserunt       gr 2 

Pisarzowi miejskiemu (notario civili) pro eodem quartuali  gr 6 

Także (Item) za tarcicę nieczyt. do komór    gr 4 

Julii II [2 VI] tractando de bono civili domini consules  

consumpserunt       gr 5 ½  

Ipso die s. Magdalenae [22 VII] tractando de re 
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 publica consumpserunt      gr 3 

[k. 91] 

Także w dniu Wizytacji Marii Panny obradując wraz z dawnymi rajcami i 

cechmistrzami nad odnowieniem szkoły spożyli za (Item ipso die Visitacionis 

Mariae [2 VII] tractando de restaurationi scholae cum consulibus antiquis ac 

cechmagistris consumpserunt)     gr 3 

Także (Item) ipso die s. Annae [26 VII] za mościny panu  

Gajowskiemu kłodę piwa kupiliśmy     złp (fl) 1 gr 

4 

Temuż panu Gajowskiemu za kwartę gorzałki   gr 2 ½  

Dum obumbalabant fumaria daliśmy (contulimus)    gr 7 

VIIII augusti [9 VIII] czyniąc gromadę [do] ręki poboru 

 consumpserunt domini consules     gr 4 

XV augusti [15 VIII] wybierając pobór consumpsimus  gr 2 

Słudze co nieczyt. pobór po trzykroć     gr 1 

Także (Item) daliśmy na podwodę do (melioravimus podwodę versus) 

Wolwram        gr 2 

Także (Item) daliśmy na podwodę do (melioravimus podwodę versus) 

Wolwram        gr 5 

Także (Item) tractando servum vicepalatini daliśmy (contulimus) gr 1 ½  

Dominica post Assumptionis Mariae [15 VIII] domini consules 

tractando de bono civili consumpserunt    gr 3 

Także (Item) feria quarta proxima post Assumptionis Mariae [19 VIII] 

nieczyt. dominis consulibus antiquis et nieczyt. exactionis magnam 

seu Pobór consu[les] praeferunt     gr 11 

[k. 91 v] 

Feria sexta proxima ante Bartolomei [21 VIII] domini consules 
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aligendo census regalis consumpserunt    gr 3 

Także (Item) dominico die proximo ante Bartholomei domini consules 

disponendo rei pub[lici] et exigendo  

census regalis consumpserunt     gr 3 ½  

Melioravimus podwodorum sub Zebrzydowski 

 daliśmy (contulimus) cześnikowi     gr 21 

Od naprawienia trybu do zygara zygarmistrzowi   gr 10 

Ipso die solis proximo ante Egidii [30 VIII] panowie rajcy  

obradując w sprawach miejskich spożyli za (domini consules 

 tractando de re publici consumpserunt)    gr 2 

Także (Item) die dominico proxima ante Nativitatis Mariae [6 IX] domini 

consules tractando de re publica consumpserunt   gr 2 

Także (Item) die dominico ante Crucis Exaltacio [13 IX] domini consules 

eligendo census civiles tractando de re publica consumpserunt gr 2 

Także (Item) die Exaltacionis s, Crucis [14 IX] famullo nobilis domini 

Przyłuski vicepalatini consolationis ratione daliśmy (contulimus)  

per prandio        gr 8 

Die dominico proximo post Crucis Exaltatio [20 IX]domini 

 consules eligendo census civiles tractando de re publica 

 consumpserunt       gr 2 

Meliorationem podwody daliśmy Motłochowi   gr 2 

[k. 92] 

Także (Item) die [Translationis] s. Stanislai [27 IX] meliorationem podwody 

daliśmy (contulimus)        gr 3 

Także (Item) die solis proxima ante Michaelis [27 IX] domini consules 



131 
 
tractando de re publica consumpserunt    gr 3 

Melioracio podwody versus Lelów     gr 4 

3 octobris [3 X] obambulabant scabini fumaria eisdem 

daliśmy (contulimus) pro cerevisia     gr 4 

9 octobris [9 X] podwodę meliorandis daliśmy (contulimus) gr 4 

Melioravimus podwodę Miechoviam    gr 3 

Wolbromiam podwodę melioravimus    gr 2 

Także (Item) feria eadem scabini bibebant vas cerevisiae alias 

nieczyt. eisdem daliśmy (contulimus)    gr 4 

Die septima proxima post Galli [17 X] pisarzowi miejskiemu (notario civili) 

quartualis 

Crucis Exaltationis [do 14 IX] domini consules contulerunt gr 6 

Eodem die bedello civili pro eodem quartuali dominis consules 

contulerunt 4 servicio       gr 12 

Eodem die provisori horologii pro eodem quartuali contulerund domini 

consules        gr 12 

Et olivam contulerunt       gr 1 

Eodem die domini consules tractando de bono civili  

consumpserunt       gr 2 

XXVIII octobris [28 X] oddaliśmy panu poborce  

król[ewskiemu] szosu     mark [grzywien] 22 

Także (Item) odnosząc szos do Krakowa panowie rajce 

 strawili       złp (fl) 2 gr 20 

[k. 92 v] 

Eodem die tractando de bono civili domini consules  
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consumpserunt       gr 3 

4 novembris [4 XI] melioracionis podwody versus Wolbrom gr 2 

Także (Item) melioracionis podwoda versus Miechów  gr 3 

Słudze miejskiemu za buty      gr 20 

VIII novembris [8 XI] panowie rajcy obradując nad sprawami 

miejskimi [spożyli] za (domini consules tractando de bono civili gr 2 

Także (Item) die dominico proximo post Martini [15 XI] panowie rajcy 

obradując nad sprawami miejskimi spożyli za (domini consules tractando de 

re publica consumpserunt)      gr 2 

Także (Item) die dominico ante Katherine [22 XI] panowie rajcy obradując 

nad sprawami miejskimi spożyli za (domini consules tractando de re publica 

consumpserunt)       gr 2 

Ipso die s. Andraee [30 XI] panowie rajcy obradując nad  

sprawami miejskimi spożyli za (domini consules tractando 

 de re publica consumpserunt)     gr 2 

Ipso die s. Nicolai [6 XII] panowie rajcy obradując nad  

sprawami miejskimi spożyli za (domini consules tractando 

 de re publica consumpserunt)     gr 2 

Feria sexta post Conceptionis Mariae [11 XII] panowie rajcy  

spożyli za (domini consules consumpserunt)   gr 2 

Od oprawy mostu na rzece, co pale nowe wbijał   gr 15 

We wtorek przed Bożym Narodzeniem [22 XII] podejmując 

 sługę podwojewodziego      gr 9 

[k. 93] 

We środę przed Bożym Narodzeniem [23 XII] dum 

 obambulabant fumaria consumpserunt    gr 6 
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Feria quarta proxima ante Natale [23 XII] dum a refactione 

patibuli daliśmy (contulimus)     gr 7 

Także (Item) eadem die ab alimentis per colonos de Parva Lany 

nieczyt. daliśmy (contulimus)     gr 5 

Ipso die Circumcisionis Domini [1 I 1580] panowie rajcy obradując nad  

sprawami miejskimi spożyli za (domini consules tractando 

 de bono civili consumpserunt)     gr 3 

Także (Item) ipso die Trium Regum [6 I 1580] dum obumbalabant 

 fumaria domini consules extradidunt    gr 8 

Także tego samego dnia panowie rajcy przyjęli nowego sługę miejskiego, 

któremu podarowali kwotę (Także (Item) eodem die domini consules novum 

famulum civilem susceperant, cui contulerant strenae)  gr 2 

Także (Item) pisarzowi miejskiemu (notario civili) pro quartuali Lucie [do 13 

XII]         gr 6 

Także (Item) bedello civili pro eadem quartuali   gr 12 

Także (Item) qui curam habet horologii    gr 12 

Od oliwy do tego zegara (Ad ungulum eundem horologii)  gr 1 

Także (Item) z rozkazania p. radziec[kich] i pospólstwa wszystkiego 

słudze miejskiemu za odejście w stan spoczynku  

(salva conductum) 7 [lat?] per gr 7    marca 1 gr 2 

W poniedziałek po Trzech Królach [11 I 1580] panowie rajcy obradując nad  

sprawami miejskimi spożyli za (domini consules tractando 

 de bono civili consumpserunt)     nieczyt. 

[k. 93 v] 

Ipso die Agnetis [21 I 1580] panowie rajcy obradując nad  

sprawami miejskimi spożyli za (domini consules tractando 
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 de bono civili consumpserunt)     gr 2 

Eodem die dominis scabinis addando ad vas cerevisiae  gr 4 

Za wóz chrustu do mostu Golce (Golcze)    gr 2 

Także (Item) ad reficii nieczyt. praetorium daliśmy 

 (contulimus)       złp (fl) 2 gr 13 

Także (Item) die dominico proximo post Agnetis [24 I 1580] panowie rajcy 

obradując nad sprawami miejskimi spożyli za (domini consules tractando 

 de bono civili consumpserunt)     gr 3 

Także (Item) dominica quarta proxima post Conversionis s. Pauli  

[31 I 1580] panowie rajcy obradując nad sprawami miejskimi 

 spożyli za (domini consules disponendo rem pub[licam]  

consumpserunt)       gr 3 

Przy obieraniu panów radziec[kich] panowie rajcy spożyli za 

 (consumpserunt domini consules)     gr 2 

3 februarii [3 II 1580] ubogim pogorzelcom co pogorzeli  gr 1 

Za korzec okowany na potrzebę miejską    gr 12 

Także (Item) zakładając szos komorniczy przyłożyliśmy  złp (fl) 1 

Także (Item) pastori za bród poprawiliśmy nad Jaworem, któremu 

nie dostało, z miejskich pieniędzy na baty    gr 14 

Feria quinta post Purgationis Mariae [4 II 1580] domini 

 consules circa rationes faciendes consumpserunt   gr 24 

Także za naprawę błon w ratuszu daliśmy (Item a restaurandis membranis in 

praetorio contulimus)       gr 2 ½  

[k. 94] 

Meliorationis podwodam versus Miechów    gr 3 
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Pastusze pod Staszyn (Stassyn) poprawiliśmy nad myto [tzn. 

dano mu dodatkowe wynagrodzenie]    gr 23 

A na podszycie [na pokrycie dachu strzechą]   gr 7 

[k. 94 v] 

Opłaty za ogrody należące do majątku miejskiego sprzedane Roku 

Pańskiego (Taxa hortorum in fundo civili emensorum Anno Domini) 1579 

Dąbrowczyn [Dąbrowy] taxatus hortus    marcas 4 

Sowa taxatus        marcas 4 ½  

Piątkowi hortus emensus taxatus     marca 1 

Stulka hortus         marcas 5 

Miezgał         marcas 5 

Fanfara (Famfara)       marcas 5 

Białkowicz        marcas 4 ½  

Sudecki (Sudeczki)       gr 36 

Oczko         gr 36 

Trolka Klimek       marcas 3 

Kosiarz (Kossarz)       złp (fl) 2 gr 

3 

Piczka         marcas 3 

Dorobicz        marcas 3 

Małochleb        marcas 3 

Walek (Valek) pomocnik      marca 1 

Głąbik         złp (fl) 2 

Kot         marcas 4 

Pytka         marcas 2 
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Wa[cław] Czosnek     tax[atus] marcas 4 

Półkoszek Mikołaj     tax[atus] marcas 2 

Maciej [Matys] Cichoń    tax[atus] marcas 2 

Nieczyt. 

[k. 95] 

Jus civile susceperunt anni 1580 

Adam Zdzieszek ius civile suscepit et id quod iuris solvit. 

Augustinus Ciepielik (Czepielik) ius civile suscepit et id quod iuris est solvit. 

Walentinus Ozorkowicz ius civile suscepit et id quod iuris est solvit. 

Simon Hajduga (Chayduga) ius civile suscepit et id quod iuris est solvit. 

Joannes Sroczka ius civile suscepit et id quod iuris est solvit. 

Jacobus Stolarz ius civile suscepit et id quod iuris est solvit. 

Adamus Rychta ius civile suscepit et id quod iuris est solvit. 

Kazibot Stanislaus ius civile suscepit consolationis data dominis consulibus. 

Jacobus Miesgała ius civile suscepit et id quod iuris est dominis consulibus 

solvit. 

Benedykt Kluskowicz (Klioszkowicz) ius civile suscepit et id quod iuris est 

solvit. 

Knap [?] Pilecki ius civile suscepit et id quod iuris est solvit. 

Stanislaus Czarny Staszek nieczyt. ius civile suscepit et id quod iuris est 

dominis consulibus solvit. 

Andreas Swigula ius civile suscepit et id quod iuris est dominis consulibus 

solvit. 

[k. 95 v] 

Matys Starzyzna ius civile suscepit et id quod iuris est dominis consulibus 

solvit. 
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Jakub Chłopasz ius civile suscepit et id quod iuris est dominis consulibus 

solvit. 

Wojciech Sadownik ius civile suscepit et id quod iuris est dominis consulibus 

solvit. 

Egidius Byczko ius civile suscepit et id quod iuris est dominis consulibus 

solvit. 

Jacobus Skrzeczko ius civile suscepit et id quod iuris est dominis consulibus 

solvit. 

Joannes Łata (Latha) ius civile suscepit et id quod iuris est dominis consulibus 

solvit. 

Laurentius Czosnek ius civile suscepit et id quod iuris est dominis consulibus 

solvit. 

Ludwik Mazur z Jelczy przyjął prawo miejskie i zapłacił to co jest 

przewidziane w tym prawie (Ludwig Mazur de Jelcza ius civile suscepit et id 

quod iuris est solvit). 

Martinus Nierząd ius civile suscepit et id quod iuris est solvit. 

Andreas Oczko ius civile suscepit et id quod iuris est solvit. 

Nicolaus Nowaczek ius civile suscepit et solutione dato dominis consulibus. 

Jacobus Czernek deliberatus nieczyt. consolatione data dominis consulibus. 

Martinus Bałka (Bauka) ius civile suscepit consolatione data dominis 

consulibus. 

[k. 96] 

Bartolomeus Powroźnik ius civile suscepit consolatione data dominis 

consulibus. 

Bednarz Raik (Rayk) ius civile suscepit et id quod iuris est solvit. 

Grzegorz Małochleb ius civile suscepit et id quod iuris est solvit. 

Andreas Mądrowski ius civile suscepit et id quod iuris est solvit. 

Trojan Wierzbicki ius civile suscepit et id quod iuris est solvit. 

Stanislaus Ruch ius civile suscepit et id quod iuris est solvit. 
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Kilian Koprasz ius civile suscepit et id quod iuris est solvit. 

Cristoforus Włóczek ius civile suscepit et id quod iuris est solvit. 

Wawrzyniec Korpelik ius civile suscepit et id quod iuris est solvit. 

Mikołaj Łataszczowej mąż ius civile suscepit et id quod iuris est solvit. 

Wawrzyniec Kwiecień ius civile suscepit et id quod iuris est solvit. 

[k. 96 v] 

Simon Kabzik ius civile suscepit et id quod iuris est solvit. 

Lasek z Kozłowa ius civile suscepit et id quod iuris est solvit. 

Grzegorz Płoskowka ius civile suscepit et id quod iuris est solvit. 

Tomasz Furmanek ius civile suscepit et id quod iuris est solvit. 

[k. 97] 

Roku Pańskiego 1580 sławetni panowie Mikołaj Kądziołka, Wojciech 

Piotrowicz, Adam Białkowicz, Ambroży Chełmski po złożeniu 

sprawozdania zgodnie ze zwyczajem przez poprzednich panów rajców w 

imieniu całej zbiorowości przyjęli zebrane pieniądze w ilości 30 grzywien 

po 48 groszy i 16 gr będące w obiegu w Polsce, wraz z 12 przywilejami, 

trzema pieczęciami – srebrną, miedzianą i cynową; także Księga 

Zwierciadła zawierająca prawo saskie [magdeburskie], dwie księgi pod 

tytułem Porządek i Artykuły prawa – większa i mniejsza zniszcona, Statut 

Koronny najnowszy zostały im wręczone przez dawnych rajców (Anno 

Domini 1580 providi et honesti domini venerabili Nicolaus Kądziołka, 

Albertus Piotrowicz, Adam Białkowicz, Ambrosius Chełmski iuxta 

consuetudinem porrectam ad consulatum designati, racionem 

sufficientem a praeteritis susceperunt consulibus, qua accepta ac 

exquisita ad disponendum acceperunt paratae pecuniae marcas triginta 

[30] gr sedecim [16] solidum unum in qualibet marcam computando gr 48 

polonicales; privilegia sigillata duodecim [12], sigilla tria – argenteum, 

enneum et stanneum; id liber speculi saxonici, Porządków libri duo – 

maior et minor deterioratus, Statutum recens Koronny per antiqui 

consules ac communitate civilem manibus eorundem comissa). 

Insuper habens in debitis recentis: 

U (Apud) Joannem Kotnis census anni 1579 retenti narcarum 6, U (Apud) 

Erasmum Passnik pecuniam nieczyt. 
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[k. 97v] 

U (Apud) Casparum Dorobich census anni 1579  

retenti        marca 1 gr 2 ½  

U (Apud) Molendzina      marca 1 gr 

30 

pecunia mutuo data 

U (Apud) Pilch       gr 12 solvit 

Pieniądze w ratuszu (Praetorii locatio) 

W Roku Pańskim 1580 panowie rajcy złożyli w ratuszu u sławetnego Kaspra 

Dorobicha 10 grzywien 24 gr rękawicznego, który zobowiązał się dobrze 

zarządzać tymże ratuszem. Temuż Kasprowi zleciliśmy w obecności 

przedstawicieli miasta swobodę w produkcji 6 razy w roku piwa, sprzedaż 

świec dołączając ogród w Morawce (Ad Annum Domini 1580 Casparo 

Dorobich domini consules locaverunt praetorium de marcas decem, dominis 

vero consulibus rękawicznego gr 24, qui obligavit se esse bonum 

gubernatorem praedicti praetorii, cui domini consules cum assensu totius 

communitatis admisserunt libertas cocturas cerevisiae propinacionisque 

cerevisiae cuiusvis genere, cerevisiae adcoctione marcipotuque sexies in anno 

coquere adveherunt, ut ditiones cum de uva separare et piris, hortulis quoque 

sitis in Morawka ad nieczyt. annuatim comisserunt, pro quo censum nieczyt.) 

Płacenie mostowego (Pontale solutum) 

 Temuż Kasprowi [Dorobichowi] panowie rajcy wydzierżawili pobór 

mostowego za 5 grzywien i za płacenie tego czynszu i wspomnianej sumy 

przysięgli Sowa i Gawęda (Eidem Casparo domini consules pontale ratione 

exactionis nieczyt. locaverunt de marcarum quinque et pro censu et solutione 

praedicta summae fideiusserunt Sowa cum Gawenda). 

Pastor Drozd 

Conduximus pastorem Simonem Drozd de złp (fl)4 gr 2 ex racionis recentibus 

nieczyt. salarii  

[k. 98] 

sio gr 8, que se obligavit pastorem et diligenter ad pascenda pecora temporilis 

captis ad pascendum.  
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Eidem pastori daliśmy (contulimus) biczowego    gr 1 

Skarbnicy (Ladarii) 

Jan Giemza wraz z Andrzejem są nimi obecnie i otrzymują po 4 gr na Boże 

Narodzenie od panów rajców (Joannes Giemssa cum Andreas constituerant 

eidem praesens quartuali de gr 4 nieczyt. pro festo Nativitatis Domini proxime 

facturo dominis consulibus singulo per) nieczyt. 

Pastor Rydzy 

Convenimus pastorem Rydzy ad plateam Cracoviensis de marcis novem, 

coreto siliginis ex rationis coretibus et subductione nieczyt. 

Qui quidem obligavit se de nieczyt. pascereque suosque pecora omnis genere 

nieczyt. pascere omnibus temporibus ad pascendum aptis – eidem daliśmy 

(contulimus) biczowego       

 gr 2 

Także ponadto daliśmy temuż z miejskich pieniędzy (Item insuper eidem 

civilis pecunia contulimus)       gr 2 

Także (Item) daliśmy pastusze za wrzeciądze i na siekierę   gr 4 

Temuż pastusze daliśmy      gr nieczyt. 

Także (Item) daliśmy pieniędzy pastusze     gr 

14 

[k. 98v] 

Percepta pro hortis emensis 

Od Stanisława Kowala przyjęliśmy (A Stanislao fabro  

accepimus)        złp (fl) 1 

Przyjęliśmy od Kaspra podatku (Percepimus a Casparo 

 censum)       marca 1 gr 7 ½  

Także (Item) przyjęliśmy od Gieruta Wojciecha od wymiaru marca 1 

Przyjęliśmy od Kotnisa na dług     złp (fl) 3 

Także (Item) Wawrzyńcowa (Lurenczowa) Godoszowa minimendo 
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summa posuit       ½ marca 

Także (Item) eadem totalis solutio facta est 

Matysz Radlica minuendo summam ab horto posuit marcas 2 et iam totalis 

solutio facta. 

Percepimus a ladariis       gr 12 

Percepimus a Gregorii Kosiarzyk per area emensa  marca 1 gr 8 et iam 

totalis solucio facta 

Percepimus a Adamo Piątek per area emensa  marca 1 gr 24 

[k. 99] 

Pożyczyliśmy na potrzebę miejską w cechu szewskim  złp (fl) 16 

W cechu żebraczym pożyczyliśmy     złp (fl) 10 

Także (Item) u p. Wojciecha Piotrowicza pożyczyliśmy złp (fl) 11 gr 24 

Także (Item) u Caspra pożyczyliśmy    marca 1 

Także (Item) złożyli mieszczanie i 6 komorników na złodzieje  

stracenia       złp (fl) 9 gr 26 

Także (Item) pożyczyliśmy pieniędzy w cechu szewskim  marcas 4 

Także (Item) na ten dług wyżej namieniony daliśmy nieczyt., któryśmy  

oddali p. Jadamowi Białkowiczu     marcas 6 

Roku tego wybraliśmy szosu całego    marcas 33 gr 5 

Eodem anno daliśmy szosu panu Strali poborcy  marcas 28 

Odwożąc do Krakowa pobór      gr 3 

[k. 99 v] 

Anno 1581 

Walenty Zygarz ius civile suscepit et id quod iuris est solvit dominis 

consulibus. 



142 
 
Matias Kukułka ius civile suscepit et id quod iuris est solvit dominis 

consulibus. 

Szczęsny [Feliks] Niklowicz (Nyklowycz) ius civile suscepit et id quod iuris 

est solvit dominis consulibus. 

Marcin Dubiel (Dubyel) ius civile suscepit et id quod iuris est solvit dominis 

consulibus. 

Jakub Płoskowka ius civile suscepit et id quod iuris est solvit dominis 

consulibus. 

[k. 100] 

Wydatki w roku (Extradita in anno) 1580 

Dominica Invocavit [21 II] circa faciendam rationem domini consules 

consumpserunt       gr 6 

Także (Item) feria quarta post dominica Invocavit [24 II] domini 

 consules consumpserunt      gr 1 ½  

Bedello quartualis Cinerum [do 17 II] domini consules 

 contulerunt        gr 12 

Dum ombulabant fumaria revisores iisdem pro cerevisia 

domini consules contulerunt      gr 7 

Dominica Oculi [6 III] domini consules tractando de re publica 

consumpserunt       gr 2 

Także (Item) in vigilia s. Gregorii [11 III] domini consules servitori horologii 

quartuali Cineris contulerunt      gr 12 

Także (Item) eidem ad olivam     gr 1 

Eodem die tractando de re publica domini consules 

 consumpserunt       gr 2 

Die dominico proximo post Gregorii [13 III] tractando de re  
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publica panowie rajcy spożyli za (domini consules  

consumpserunt)       gr 5 

Także (Item) feria quarta proxima post Letare [16 III] domini consules  

eisdem cum consulibus antiquorum et totius communitatis nieczyt. 

daliśmy (contulimus) nieczyt. racione extradicionis domini Przerembski gr 6 

A reparatione pontis civilis in fluvio Uniejówka in  

feria 4 proxima post Letare [16 III] daliśmy (contulimus) nieczyt. 

Także (Item) dominica Letare domini consules tractando de re publica 

 cum antiquis con[k. 100 v]sulis consumpserunt   gr 6 

Także (Item) feria quarta proxima post Letare domini consules 

disponendo de rem publicam consumpserunt   gr 4 

Melioracionis podwodam versus Pińczów (Pienczow) sub 

dominum Joannem Grodziński cubicularius S[ancta] R[egni] 

M[ajestati]        gr 8 

Melioracionis podwodam sub Adamum Starczewski 

versus Craco[via]       gr 9 

Także (Item) gajowemu Gądkowi wydaliśmy pecuniarum 

civilium       marcas 26 gr 2 

Feria quarta proxima ante Palmarum [23 III] 

domini consules tractando de re publica consumpserunt  gr 3 

Także (Item) ipso die Annunciacionis Mariae [25 III] domini 

consules disponendo negotia civilia consumpserunt   gr 3 

Także (Item) feria quarta proxima post Palmarum [30 III] 

domino Nicolao Ciekliński meliorando podwodam Kroczyce 

 versus daliśmy (contulimus)       gr 3 
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Także (Item) feria tercia Pascha [5 IV] domini Stanislai Brodecki 

meliorando podwodam versus Koszice daliśmy (contulimus)  gr 3 

[k. 101] 

Pisarzowi miejskiemu (notario civili) salarii quartuales Cineris [do 17 II] 

daliśmy (contulimus)        gr 6 

Także (Item) 7 april [7 IV] dum ombulabant fumaria domini consules 

extra ordinem         gr 7 

Także (Item) daliśmy od zwożenia grodzi do pastuszyńskiego ogródka gr 3 

Także (Item) feria quarta proxima ante Alberti [20 IV] domini consules 

trtactando de re publica consumpserunt     gr 2 

Także (Item) pastusze na dwa wrzeciądza i na siekierkę daliśmy  

(contulimus)        gr 4 

Posyłając do Krakowa pany rajce prosić o dilacyję 

 [przełożenie] poboru daliśmy złp (fl)2 za zezwoleniem pospolitego  

człowieka 

Także (Item) od wózka na tę drogę     gr 3 

Także (Item) od koni też na tę drogę     gr 15 

Także (Item) ipso die Philippi Jacobi [1 V] tractando de civili bono et 

eligendo contributionis R[egni] M[aiestatis domini consules 

 consumpserunt       gr 3 

Także (Item) ipso die s. Stanislai [8 V] tractando de civili bono et 

eligendo contributionis R[egni] M[aiestatis domini consules 

 consumpserunt       gr 3 

Daliśmy na poprawę mostu      gr 3 

Meliorationis podwodam versus Lelów    gr nieczyt. 
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[k. 101 v] 

Także (Item) dum ambulabunt fumaria consumpserunt gr 6 ante  

Pentecosten [21 V] 

Także (Item) feria quarta ante Trinitatis [25 V] domini consules 

 tractando de bono civili consumpserunt    gr 2 

Także (Item) dum bibebant scabini iurati vas cerevisii domini consules 

contulerunt        gr 2 

Także (Item) die dominico infra octavas Corporis Christi [5 VI] domini 

 consules tractando de re publica consumpserunt   gr 2 

Także (Item) pisarzowi miejskiemu (notario civili) quartuale s. Trinitatis [do 

29 V]         gr 6 

Także (Item) bedello civili pro eodem quartuali   gr 12 

Także (Item) administratori horologii    gr 12 

Także (Item) eidem pro oliva ad ungum horologii   gr 1 

Także (Item) a reparatio horologii     gr 15 

Także (Item) die dominica post octavas Corporis Christi [12 VI] 

domini consules tractando de bono civili consumpserunt  gr 2 

Także w piątek po oktawie Bożego Ciała (Item feria sexta post octavas 

Corporis Christi) [10 VI], kiedyśmy mianowali Błażka (Boska) śląc po 

mistrza i po drugiego złodzieja do 

Krakowa daliśmy      złp (fl) 13 gr 8 

Daliśmy na drugiego złodzieja do Krakowa, gdyśmy słali nieczyt. 

[k. 102] 

Także (Item) od konia do Krakowa pod pana Rozmusa  gr 18 

Do Krakowa od wózka gr 8 i od koni gr 15 

Także (Item) poprawując podwodę do Wolbroma   gr 1 
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Także (Item) za sosnę, którą przeznaczono na ławy i od poprawiania 

ław         gr 4 ½  

Także (Item) od przewieszenia zwonka na inszą wieżę i od 

poprawienia ratusza       gr 12 

Także (Item) od oprawienia kłotek miejskich   gr 2 

Także (Item) poprawki do Lelowa podwody    gr 3 

Także (Item) co mościny rozwożono     gr 1 ½  

Także (Item) dominico die ante festum s. Joanni [19 VI] tractando 

de bono civili panowie rajcy spożyli za (domini consules 

 consumpserunt)       gr 2 

Także (Item) wydaliśmy na potrzebę miejską   gr 4 

Także (Item) od oprawy nieczyt.     gr 5 

Także (Item) na powrozy do zwonienia do ratusza   gr 2 

[k. 102v] 

Także (Item) od oprawienia sklepu w kościele daliśmy  złp (fl) 2 gr 

5 

Dominica octava post Trinitatis [17 VII] tractando 

de bono civili consumpserunt domini consules   gr 2 

Także (Item) ipso die s. Jacobi apostoli [25 VII] tractando 

servitori vicepalatini domini consules exposuerunt   gr 14 

Dominica nona post Trinitatis [31 VII] tractando 

de bono civili panowie rajcy spożyli za (domini consules 

 consumpserunt)       gr 2 

Także (Item) od przerobienia zegara daliśmy   złp (fl) 1 

Także (Item) domini obambulabant fumaria exposuerunt domini 
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consules        gr 7 

Także (Item) dominica decima post Trinitatis [7 VIII] tractando 

de bono civili panowie rajcy spożyli za (domini consules  

consumpserunt)       gr 2 

Dominica undecima post Trinitatis [14 VIII] domini consules 

 tractando de bono civili consumpserunt    gr 2 

Dominica ante Bartholomei [21 VIII] tractando 

de bono civili panowie rajcy spożyli za (domini consules 

 consumpserunt)       gr 2 

Ipso die s. Bartholomei [24 VIII] tractando 

de bono civili panowie rajcy spożyli za (domini consules 

 consumpserunt)        gr 2 

Feria sexta post Bartholomei [26 VIII] tractando 

de electionem contubationis panowie rajcy spożyli za (domini consules 

consumpserunt)        gr 2 

Także (Item) dominica post Bartholomei proxima tractando 

de bono civili panowie rajcy spożyli za (domini consules 

 consumpserunt)        gr 2 

[k. 103] 

Także (Item) pro nieczyt. pro reparatione praetorii    gr 3 

½  

Także (Item) feria quinta ante Egidii [29 VIII] tractando exactionem 

 contributionis panowie rajcy spożyli za (domini consules 

 consumpserunt)       gr 6 ½  

Od oprawienia zegara daliśmy    złp (fl) 1 gr 18 
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Także (Item) słudze miejskiemu za sukno p[anowie] rajce dali gr 35 

Dominica ante Nativitatis Mariae [4 IX] tractando 

de bono civili panowie rajcy spożyli za (domini consules 

 consumpserunt)       gr 3 

Także (Item) in vigilia Nativitatis Mariae [7 IX] daliśmy mistrzowi 

 co Rynek czyścił       gr 19 

Także (Item) eodem die domini consules tractando 

de bono civili consumpserunt     gr 2 

Także (Item) in die Nativitatis Mariae [8 IX] domini consules tractando 

de bono civili consumpserunt     gr 2 

Także (Item) daliśmy słudze miejskiemu od suknie gr 4 a mistrzowi grosz 

Także (Item) dum obambulabant fumaria domini consules exposuerunt gr 5 

Także (Item) gajowemu panowie dali    gr 12 

Dominica post Michaelis [2 X] tractando de bono civili domini  

consules consumpserunt      gr 2 

[k. 103 v] 

Także (Item) daliśmy słudze miejskiemu na podszycie butów gr 6 

Także (Item) suche dni      gr 12 

Feria quarta ante festum Undecim milia virginum [19 X]  

tractando de bono civili panowie rajcy spożyli za (domini consules 

consumpserunt)       gr 3 

Także (Item) meliorationis podwodam versus Wolbrom daliśmy 

 (contulimus)        gr 2 

Ipso festo Simonis et Jude apostolorum [28 X] tractando de bono 

 civili panowie rajcy spożyli za (domini consules  
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consumpserunt)       gr 3 

Także (Item) pisarzowi miejskiemu (notario civili) quartuali Exaltacionis s. 

Crucis [do 14 IX]       gr 6 

Także (Item) dominica post festum Simonis et Jude [30 X] tractando 

 de bono civili panowie rajcy spożyli za (domini consules 

 consumpserunt)       gr 2 

Także (Item) feria quinta post Omnium Sanctorum [3 XI] tractando 

 de bono civili panowie rajcy spożyli za (domini consules  

consumpserunt)       gr 2 

Także (Item) domini scabini iurati dum bibant vas cerevisie domini 

consules dederunt       gr 4 

Także (Item) feria sexta post Omnium Sanctorum tractando de bono 

 civili consumpserunt domini consules [4 XI]   gr 2 

Także (Item) die dominico ante festum sancti Martini [6 XI] tractando 

 de bono civili panowie rajcy spożyli za (domini consules  

consumpserunt)       gr 2 

Ipso die s. Martini tractando de bono civili consumpserunt  gr 2 

[k. 104] 

Także (Item) ipso die s. Caterinae [25 XI] tractando de bono civili  

 panowie rajcy spożyli za (domini consules consumpserunt) gr 2 

Także (Item) per reparacionem pontis circa fluvium Uniejówka 

daliśmy (contulimus)       gr 18 

Także (Item) za rogożę [?]      gr 3 

Także (Item) od przepuszczenia [uruchomienia] zegara  gr 2 

Także (Item) feria sexta post Conceptionis Mariae [9 XII]  
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tractando de bono civili panowie rajcy spożyli za (domini 

 consules consumpserunt)      gr 3 

Dominica 3 Adventus [11 XII] domini consules tractando de  

bono civili consumpserunt      gr 2 

Ipso die s. Luciae [13 XII] dum obambulaberunt fumaria  gr 7 

Także (Item) in vigilia s. Thome [20 XII] fumaria   gr 6 

In crastino s. Thome [22 XII] panowie rajcy spożyli za (domini 

 consules consumpserunt)      gr 4 

Eadem die bedello daliśmy (contulimus) quartuale   gr 12 

Także (Item) pisarzowi miejskiemu (notario civili) quartuale  

Lucie [do 13 XII] daliśmy (contulimus)    gr 6 

[k. 104 v] 

Także (Item) daliśmy gr 8 śląc po mistrza do Miechowa 

Także (Item) daliśmy na buty słudze miejskiemu   gr 20 

Także (Item) tractando de bono civili consumpserunt domini consules gr 2 

Także (Item) feria quinta post festum Trium Regum [12 I 1581]  

tractando de bono civili panowie rajcy spożyli za (domini consules 

consumpserunt)        gr 2 

Także (Item) feria quinta ante festum s. Agnetis [19 I 1581] tractando 

 de bono civili panowie rajcy spożyli za (domini consules 

 consumpserunt)        gr 2 

Także (Item) ipso festo s. Agnetis [21 I 1581] tractando de bono civili 

panowie rajcy spożyli za (domini consules consumpserunt   gr 2 

Także hyclowi (Item canicidis)     gr 29 

Także (Item) melioravimus podwodę - Miechów    gr 3 
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Także na opłacenie podwody [do Miechowa] dali (Item melioracionis 

podwody dedeant)        gr 4 

Także (Item) feria secunda [po św. Agnieszce – 23 I 1581] tractando de bono 

 civili panowie rajcy spożyli za (domini consules consumpserunt) gr 2 

Także (Item) feria quarta [po św. Agnieszce – 25 I 1581] tractando de bono 

 civili panowie rajcy spożyli za (domini consules consumpserunt) gr 2 

Także (Item) na poprawkę panom przysiężnikom [ławnikom] wrucz 

daliśmy        gr 4 

[k. 105] 

Także (Item) na oprawę ratusza wydał ratuszny  

[Kasper Dorobich]      marca 1 gr 11 

Ipso die Agnetis [21 I 1581] domini consules tractando 

de bono civili consumpserunt     gr 6 

Circa racionem factam consumpserunt    gr 30 

[k. 105 v nie została zapisana] 

[k. 106] 

Roku Pańskiego 1581 sławetni panowie Wojciech Piotrowicz, Erazm 

Paśnik. Marcin Chrumieński, Adam Białkowicz po złożeniu 

sprawozdania zgodnie ze zwyczajem przez poprzednich panów rajców w 

imieniu całej zbiorowości przyjęli zebrane pieniądze w ilości 21 grzywien 

po 48 groszy będące w obiegu w Polsce, wraz z 12 przywilejami, trzema 

pieczęciami – srebrną, miedzianą i cynową; także Księgą Zwierciadła 

zawierająca prawo saskie [magdeburskie], dwie księgi pod tytułem 

Porządek i Artykuły prawa – większa i mniejsza zniszczona, Statut 

Koronny najnowszy zostały im wręczone przez dawnych rajców Anno 

Domini 1581 providi et honesti domini venerabili Albertus Piotrowicz, 

Erasmus Pasnik, Martinus Chrumienski, Adam Białkowicz, iuxta 

consuetudinem designati, racionem sufficientem a praeteritis susceperunt 

consulibus, qua accepta ac exquisita ad disponendum acceperunt paratae 

pecuniae marcas viginti unam [21] in qualibet computando gr 48 

polonicales; privilegia sigillata duodecim [12], sigilla tria – argenteum, 
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enneum, stanneum; item liber speculum saxonici, Porządków libri duo – 

maior et minor deterioratus, Statutum recens Koronny per antiquos 

consules ac communitatem civilem manibus eorundem comissa. 

Ponadto mając dług u Jana Kotnisa (Insuper habens in debitis retentis apud 

Joannis Kotnis)      marcas 4 gr 6 

Także u (Item apud) Erasmum Pasnik    marcas 6 

Także u Molędziny [młynarki] pożyczone pieniądze (Item apud Molendzina 

pecunia mutuo data)      marca 1 gr 30 

Także u (Item apud) Pilch      złp (fl) 12 

[k. 106 v] 

Pieniądze w ratuszu (Praetorii locatio) 

W Roku Pańskim 1581 panowie rajcy złożyli w ratuszu u sławetnego Kaspra 

Dorobicha 10 grzywien 24 gr rękawicznego, który zobowiązał się dobrze 

zarządzać tymże ratuszem. Temuż Kasprowi zleciliśmy w obecności 

przedstawicieli miasta swobodę w produkcji 6 razy w roku piwa, sprzedaż 

świec dołączając ogród w Morawce (Ad Annum Domini 1581 Casparo 

Dorobich domini consules locaverunt praetorium de marcis decem, dominis 

consulibus rękawicznego gr 24, qui obligavit se esse bonum gubernatorem 

praedicti praetorii, cui domini consules cum assensu totius communitatis 

admisserunt liberam cocturam cerevisiae propinacionisque cerevisiae cuiusvis 

generis, cerevisiae advecticiae marcipotuque sexies in anno coquere 

advenisertum, venditionem candelarum, separarum et picis, hortulum quoque 

eidem in Morawka ad colendum annuatim comisserunt, pro quo censum 

fideiusserunt). 

Mostowe (Pontale) 

Temuż Kasprowi panowie rajcy wydzierżawili mostowe wraz z poborem 

opłaty od korca za 5 grzywien i za czynsz i płacenie wspomnianej sumy 

przysięgli ... Ma dać panom rajcom po 2 kapłony (Eidem Casparo domini 

consules pontale cum exactionem coretorum locaverunt de marcis quinque et 

pro censum et solutionem praedicta summae fideiusserunt dominis vero 

consulibus leporibus duos). 

[k. 107] 

Skarbnicy (Ladarii) 
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Joannes Giemza cum Andream constituerunt ad praesens quartuale de 

de gr 4 qualibet eorum pro festo Natalis Domini proximis futuro dominis 

consulibus singulo per caponem. 

Percepimus a ladariis      gr 12 

Pieniądze z karczmy (Locatio tonstrinae) 

Wydzierżawiliśmy karczmę Jakubowi Cieszyńskiemu za 1 grzywnę 

(Conduximus tonstrinam Jacobo Cieszyński ex marca 1) 

Zapłacił (Solvit)       gr 36 

Zostało (Restat)       gr 12 

 

Conduximus pastorem Parti Cracoviensi Gregorii Gonciarz de summa 

marcarum novem, siliginis coretum unum nieczyt. 

Qui quidem obligavit se diligenter pascere nieczyt. pascere ovibus nieczyt. ad 

pascendum aptos pro quo fideiussunt Valentinus Ćwikła, Stanislaus Bujak. 

Eidem pastori nieczyt. biczowego      nieczyt. 

nieczyt. Zając z tego długu położył     złp (fl) 1 

Także (Item) dał pan rada tego długu    gr 20 

[k. 107 v] 

Dochody ze sprzedanych gruntów ogrodów (Percepta pro areis sive hortis 

emensis) 

Sebastianus Fiołek dał pomniejszając sumę za wymierzony ogród w Borku 

(minuendo summam per horto emensurato 

in Borek posuit)       gr 24 

Calixti minimendo summam posuit     marcas 2 gr 6 

Solucio totalis facta 

Casper Dorobich minuendo summam ab horto posuit marcas 2 

Stanislaus Chełmski minuendo summam ab horto posuit  gr 24 
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VIII martii percepimus od Jana Pakuty nieczyt. popłatki  

miejskie zatrzymane      marca 1 

Jan Stulka zmniejszając sumę od sprzedanego ogrodu zapłacił (Johannes 

Stulka minuendo summam posuit pro horto emenso  gr 12 

Jan Smolecki zmniejszając sumę od sprzedanego ogrodu zapłacił (Joannes 

Smolecki minuendo summam posuit pro horto emenso) gr 12 

Także zaległy podatek za ogród zapłacił do ratusza (Item censum retinentum 

nieczyt. preteriti hortum solvit). 

[k. 108] 

Sowa zmniejszając sumę od ogrodu zapłacił 1 grzywnę (minuendo summa ab 

horto posuit        marca 1) 

Plac i myto [?] od placu przymierzonego na oborę posuit  marca 1 

Baranek od placu na stodołę zapłacił (posuit)   złp (fl) 1 

Piekielnik od placu na stodołę posuit    gr 12 

Od Stanisława Chełmskiego przyjęliśmy za ogród   gr 24 

Valentinus pomocnik na ogród położył gr 12, któreśmy pożyczyli panu 

Krasnoszowi na polepszenie szkoły. 

Jan Stulka minuendo summam ab hortis duobus posuit  marcas 2 

Fietko minuendo summam ab horto emenso posuit   marca 1 

A praetorio percepimus      marcas 10 

A tonstrina percepimus      gr 36 

Summa       marcas 14 gr 36 

Percepimus a ladariis       gr 12 

[k. 108 v nie została zapisana] 

[k. 109] 

Wydatki w roku (Extradita in annum) 1581 



155 
 
Circa rationem factam panowie rajcy spożyli za (domini consules 

consumpserunt) cum antiquis consulibus    gr 6 

W święto Oczyszczenia Matki Boskiej (Ipso die Purificationis Mariae) [2 II] 

Także (Item) dum obambulabant fumaria domini consules pro cerevisia 

exposuerunt        gr 8 

Zygarmistrzowi na oliwę      gr 2 

XVIII februarii [18 II] tractando de bono civili domini  

consules consumpserunt      gr 2 

Także (Item) bedello civili pro quartuali Cinerem [do 8 II]  gr 12 

Także (Item) ipso festo s. Mathiae apostoli [24 II] tractando de bono 

 civili panowie rajcy spożyli za (domini consules consumpserunt) gr 3 

Także (Item) pisarzowi miejskiemu za kwartał do Popielca (notario civili) 

quartuali  

Cinerum [do 8 II]  `     gr 6 

Także (Item) za dębinę na pale [mostu] daliśmy   gr 5 

Feria quinta post dominicam Oculi [2 III] tractando de bono 

 civili panowie rajcy spożyli za (domini consules  

consumpserunt)       gr 3 

Także za naprawę (Item) pro reparationem nieczyt.   gr 2 

Także (Item) za librę papieru      gr 2 ½  

Także (Item) za uniwersał      gr 3 

Dominica Jubilate [16 IV] domini consules tractando de bono 

 civili consumpserunt       gr 2 

Dominica Cantate domini consules tractando de bono 

 civili consumpserunt       nieczyt. 
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[k. 109 v] 

1 Maj domini consules tractando de bono 

 civili consumpserunt       gr 3 

Także daliśmy z powodu jałmużny (Item racione elemosine 

 contulimus)        gr 3 

Także (Item) gdy jeździli panowie rajce do Jego M[ości] Pana  

Wojewody
90

 do Nowego Miasta [Korczyna] pocztą, wydali złp (fl) 6 ½  

In die Ascensionis [4 V] domini consules tractando de bono 

 civili consumpserunt       gr 2 

Dominica post Ascensionis Domini proxima [7 V] tractando 

 domini consules de bono civili consumpserunt   gr 3 

Także (Item) meliorationem podwodarum versus Skała  

contulerunt        gr 24 

Także (Item) meliorationem podwodam versus Lelów sub 

G[enerosum] Dominum Gostomski equis novem contulerunt gr 24 

Dominica infra Octavas Corportis Christi tractando de bono 

 civili panowie rajcy spożyli za (domini consules  

consumpserunt)       gr 2 

Także (Item) zbierając szos panowie rajce strawili   gr 17 ½  

Szosu daliśmy        marcas 28 

Także (Item) od komorników daliśmy szosu    marcas 4 

[k. 110] 

Odwożąc pobór i szos do Krakowa wydaliśmy   złp (fl) 2 

                                                           
90 Wzmianka ta dotyczy Mikołaja Mieleckiego, wojewody podolskiego będącego 

zarazem starostą żarnowieckim – zob. prrrzyp. 17. 



157 
 
Także (Item) sprawiając pieczęć wielką    złp (fl) 1 

Także (Item) za papier      gr 2 

Także (Item) księdzu Maciejowi na nową mszą
91

 z pospolitego 

skarbu         marca 1 

Także woźnemu miejskiemu za kwartał do Zielonych Świątek (Item bedello 

civili quartuale Pentecosten) [do 14 V]    gr 12 

Także (Item) pisarzowi miejskiemu (notario civili)   gr 6 

Także (Item) domini scabini dum bibebant vas cerevisii 

 contulerunt        gr 4 

Także (Item) ad ungendum horologii pro oliva   gr 1 

Także (Item) cieślom od budowania grobu na Piasku daliśmy 

 (contulimus)        gr 14 d 6 

Także panowie rajcy wraz z dawnymi rajcami i ławnikami (Item 

 domini consules cum antiquis consulibus et scabinis) przy 

 tym pogrzebie strawili      gr 22 

Dum obambulabant fumaria consumpserunt    gr 8 d 12 

Dum consules tractando de bono civili consumpserunt  gr 4 

[k. 110 v] 

Także (Item) na cielca do potrzeby miejskiej daliśmy  złp (fl) 4 

Także (Item) tractando de bono civili panowie rajcy spożyli za (domini 

consules consumpserunt)      gr 4 

Także (Item) dum obambulabant fumaria przed jarmarkiem [1 VII lub 24 

VII]
92

 consumpserunt      gr 7 

                                                           
91 Widocznie wtedy objął parafię w Żarnowcu. 

92 Chodzi tu o jeden z czterech jarmarków, jakie odbywały się w Żarnowcu – najstarsze 

były na Nawiedzenie N. Panny (2 VII) i na Podwyższenie św. Krzyża (14 IX). Przywilej w tej 

sprawie wydał na zamku w Żarnowcu Władysław Jagiełło 11 III 1407 r. (Archiwum Główne 
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W niedzielę przed ś. Wawrzyńcem [6 VIII] panowie rajce 

 consumpserunt za dwa czasy [zebrali się dwukrotnie]  gr 4 

W niedzielę po ś. Wawrzyńcu więźniom co z więzienia wyszli gr 1 

Także (Item) tractando de bono civili consumpserunt domini consules gr 3 

Die Nativitatis Mariae [8 IX] tractando de bono civili domini 

 consules po dwa razy consumpserunt    nieczyt. 

Cieśli od budowania chlewa     złp (fl) 1 gr 24 

Także (Item) tractando de bono civili domini consules 

 consumpserunt       gr 2 

[k. 111] 

Woźnemu miejskiemu za kwartał do dnia św. Krzyża (Bedello 

 civili pro quartuali Crucis) [do 14 IX]    gr 12 

Pisarzowi miejskiemu (notario civili)    gr 6 

Także (Item) posyłając do Nowego Miasta [Korczyna] 

 wywiadować się o panu wojewodzie daliśmy   gr 10 

Także (Item) daliśmy (contulimus) ratione elemosinae  gr 2 

XII octobris [12 X] tractando de bono civili domini consules 

 consumpserunt       gr 2 

W piątek po ś. Łukaszu poprawiliśmy panom przysiężnikom 

 [ławnikom] ad vas cerevisiae     gr 4 

Słudze miejskiemu na podszycie [pokrycie dachu strzechą] gr 6 

Ratione elemosinae dedimus      gr 1 

                                                                                                                                                       
Akt Dawnych w Warszawie, Zb. dok. perg. 3353). Potem miasto otrzymało przywilej na 

urządzanie jarmarku na św. Jakuba (25 VII) od Zygmunta I Starego (7 VI 1531, AGAD, Zb d. 

perg. 3357) i w Zielone Świątki (w 1581 r. przypadały 14 VI) od Zygmunta Augusta (20 III 

1563, AGAD, Zb. d. perg. 3362).  
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Dominica post Simonis Jude [29 X] tractando de bono civili  

 panowie rajcy spożyli za (domini consules consumpserunt) gr 3 

Dominica ante festum s. Barbarae [3 XII] tractando de  

bono civili panowie rajcy spożyli za (domini consules  

consumpserunt)       gr 3 

Ipso festo divi Nicolai [6 XII] tractando de bono civili domini  

consules consumpserunt      nieczyt. 

[k. 111 v] 

Także (Item) na poprawę mostów [moszczenia ulic drewnem] wydali 

panowie rajce       złp (fl) 1 gr 6 ½  

Post Nicolai [7 XII] domini obambulabant fumaria   gr 7 

Feria quinta ante Luciae [7 XII] domini consules tractando 

 de bono civili consumpserunt     gr 2 

Circa exactionis contribucionis domini consules  

consumpserunt       gr 16 

Dominica 2 Adventus [10 XII] domini consules tractando 

 de bono civili consumpserunt     gr 3 

Die quinta [14 XII] panowie rajcy spożyli za (domini consules 

consumpserunt)       gr 4 

Także (Item) daliśmy na oprawę domku pastusze   gr 4 

Także (Item) przyłożyliśmy za bród pastusze   gr 25 

Także (Item) za chrust na oprawę mostu daliśmy   gr 5 

tractando de bono civili domini consules  

consumpserunt       gr 3 

[k. 112] 
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W poniedziałek po ś. Łucji [18 XII] melioravimus podwodę  

versus Lelów sub d[omini] Starzecki     gr 6 

Tractando de bono civili panowie rajcy spożyli za (domini consules 

consumpserunt)       gr 3 

Także (Item) panu podstaroście częstując na Chęciny (Kecziny) 

daliśmy (contulimus)       gr 52 

Anno 1582 

VI januarii [6 I] 

Ratione elemosine daliśmy (contulimus)    gr 2 

Tractando de bono civili panowie rajcy spożyli za (domini consules 

consumpserunt)       gr 2 

Pisarzowi miejskiemu (notario civili) pro quartuali Luciae 

 [do 13 XII 1581]       gr 6 

Także (Item) słudze miejskiemu za kwartał do św. Łucji  

[do 13 XII 1581] (pro quartuli Luciae)    gr 12 

Także (Item) od rzezania drzewa na ławy traczowi daliśm  gr 30 

W niedzielę przed Gromnicami [21 I] przy obieraniu rady  

consumpserunt domini consules     gr 4 

Racione elemosine       gr 1 

[k. 112 v] 

Dum obambulabant fumaria daliśmy (contulimus) eis  gr 8 

Słudze miejskiemu na buty daliśmy     gr 18 

Wydaliśmy na oprawę ratusza    marcas 2 gr 14 

Także (Item) posyłając do pana wojewody dwa razy do Nowego 
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 Miasta [Korczyna] i Zgórska

93
 i na [polowanie na] ptaki  

i na strawę        złp (fl) 13 

Kiedy panowie ławnicy wypili beczkę piwa daliśmy (Dum bibebant vas 

cerevisiae domini scabini contulimus)    gr 4 

Circa racionem factam daliśmy (contulimus)    marca 1 

[k. 113 i 113 v nie zostały zapisane] 

[k. 114] 

Roku Pańskiego 1582 sławetni panowie Wojciech Piotrowicz, Marcin 

Chrumieński, Jakub Jaksan, Adam Białkowicz, wyznaczeni według 

zwyczaju, przyjęli rozliczenie od poprzednich rajców i przyjęli do swej 

dyspozycji pieniądze – 39 grzywien, licząc po 48 gr na grzywnę według 

miary polskiej, 12 opieczętowanych przywilejów, 4 pieczęcie – srebrną, 

dwie miedziane, jedną cynową; także księgę prawa saskiego, 2 księgi 

Porządków – duża i mała zniszczona, Statut Koronny kupiony przez 

poprzednich rajców i przekazany w ręce zbiorowości miejskiej (Anno 

Domini 1582 providi et honesti domini venerabili Albertus Piotrowicz, 

Martinus Chrumienski, Jacobus Jaxan, Adam Białkowicz, iuxta 

consuetudinem porrectam designati, racionem sufficientem a praeteritis 

susceperunt consulibus, qua accepta ac exquisita ad disponendum 

acceperunt paratae pecuniae marcas triginta novem [39] in quamlibet 

computando gr 48 polonicales; privilegia sigillata duodecim [12], sigilla 

quatuor – argenteum, ennea duo, stanneum unum; Item liber saxonum 

speculum, Porządków libri duo – maior et minor deterioratus, Statutum 

recens Koronny per antiquos consules ac communitatem civilem manibus 

eorundem commissa). 

Ponadto mamy długi u (Insuper habemus in debitis retentis apud) 

 Erasmum Pasnik      marcas 3 

Także (Item) apud Joannis Kotnis    marcas 4 gr 6 

                                                           
93 Wzmianka ta dotyczy Mikołaja Mieleckiego, wojewody podolskiego w latach 

1569-1585, który posiadał Zgórsko (15 km pd-zach. od Mielca) i część Mielca. W nagrodę za 

pomoc finansową przy wyprawie do Połocka podczas wojny z Rosją w 1579 r. otrzymał 

starostwo żarnowieckie. W tymże roku został też hetmanem wielkim koronnym. Jego córka 

Zofia była pierwszą żoną Jana Karola Chodkiewicza, hetmana wielkiego litewskiego – zob. H. 

Kowalska, Mielecki Mikołaj, Polski Słownik Biograficzny, t. 20, 

Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1975, s. 759-765. Dziękuję za pomoc w ustaleniu tej 

postaci dr. Jerzemu Horwatowi. 
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Także (Item) apud Molendzina pecunia mutuo data  marca 1 gr 30 

[k. 114 v] 

Praetorii locatio 

Pieniądze w ratuszu (Praetorii locatio) 

W Roku Pańskim 1582 panowie rajcy złożyli w ratuszu u sławetnego Kaspra 

Dorobicha 10 grzywien 24 gr rękawicznego, który zobowiązał się dobrze 

zarządzać tymże ratuszem. Temuż Kasprowi zleciliśmy w obecności 

przedstawicieli miasta swobodę w produkcji 6 razy w roku piwa, sprzedaż 

świec dołączając ogród w Morawce (Ad Annum Domini 1582 Casparo 

Dorobich domini consules locaverunt praetorium de marcis decem, dominis 

consulibus rękawicznego gr 24, qui obligavit se esse bonum gubernatorem 

praedicti praetorii, cui domini consules cum assensu totius communitatis 

admisserunt liberam cocturam cerevisiae propinacionisque cerevisiae cuiusvis 

generis, cerevisiae advecticiae marcipotumque sexies in anno coquere 

advenisertum, venditionem candelarum, separarum et picis, hortulum quoque 

eidem in Morawka ad colendum annuatim commisserunt, pro quo censum 

fideiusserunt). 

Mostowe (Pontale) 

Temuż Kasprowi [Dorobichowi] panowie rajcy wydzierżawili mostowe wraz 

z pobieraniem opłat od korca za 5 grzywien i za czynsz oraz płacenie 

wspomnianej sumy przysięgli... Natomiast dla panów rajców ma dać po 2 

kapłony (Eidem Casparo [Dorobich] domini consules pontale cum exactionem 

coretorum locaverunt de marcis quinque et pro censu et solutionem praedictae 

summae fideiusserunt dominis vero consulibus nieczyt. Dominis vero 

consulibus lepores duos) 

[k. 115] 

Ladarii 

Joannes Giemza cum Andream constituerunt ad praesens quartuale de 

gr 4 quilibet eorum pro festo Natalis Domini [25 XII] proximis futuro dominis 

consulibus singulo per caponem. 

Locatio tonstrinae 

Conduximus tonstrinam    de marca una - solvit 
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Conduximus pastorem Parti Cracoviensi Gregorii Gonciarz de summa 

marcarum decem, qui quidem obligavit se diligenter pascere se pascereque 

tam suinis quam pecora omnis generis, tenebiturque pascens omnibus 

pecoribus ad pascendum aptis. 

Eidem pastusze pożyczyliśmy na myto miejskie pięć grzywien (marek) 

[grzywien]. 

Na to dał        gr 36 

Conduximus pastori platea Castrensi Drozd pro gr 48 nieczyt, 

Temuż pastusze pożyczyliśmy     gr 6 

[k. 115 v] 

Dochody ze sprzedanych pól lub ogrodów (Percepta pro areis sive hortis 

emensis) 

Kukułczyna [wdowa po Kukułce] minuendo summam z  

dziadowskiego placu dała
94

      gr 12 

W dzień Jedenastu Tysięcy Dziewic [21 X]
95

 pożyczyliśmy  

u pana Wojciecha na drogę warszawską [wyjazd do Warszawy] złp (fl) 50 

Minuendo summam ab horto emenso Stanislaus Chłosta posuit gr 18 

Wzięliśmy za bydlnika miejskiego
96

     złp (fl) 4 

Nieczyt. od ratusznego [Dorobicha]    marcas 10 

Nieczyt. 

Od postrzygacza wzięliśmy     marca 1 gr 12 

[k. 116 i 116 v nie zostały zapisane] 

                                                           
94 Tzn. z tzw. dziadowizny – gruntu, który otrzymała jako dożywocie. 

95 W tym właśnie czasie nastąpiła zmiana kalendarza wprowadzona przez papieża 

Grzegorza XIII w miejsce poprzedniego – juliańskiego. Nowy kalendarz wprowadzono 

począwszy od dnia 11 X (według dawnego kalendarza), który stał się dniem 14 X, a więc 

opuszczono w tej datacji 10 dni. 

96 Od pasterza miejskiego. 
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[k. 117] 

Extradita ad annum 1582 

Circa rationem factam domini consules cum antiqui 

consulibus consumpserunt      gr 3 

Także (Item) podwody zatrzymanej za trzy lata 

 oddaliśmy       marcas 31 gr 24 

Także (Item) temuż podwodnikowi od kwitu   gr 15 

Także (Item) posyłając przysiężniki [ławnicy] oględować szkody 

do Staszyna [lasu] daliśmy     gr 5 solutum 

Także (Item) odsyłając tego podwodnika, który pieniądze 

 podwodne odbierał do Miechowa, daliśmy    gr 15 

Także (Item) tractando de bono civili domini consules 

 consumpserunt       gr 2 

Także (Item) domini consules tractando de re publica dominica 

 Reminiscere [11 III] consumpserunt    gr 2 

Także (Item) słudze gajowemu, który pilnuje gaja, daliśmy na 

podszycie        gr 6 

Także (Item) słudze miejskiemu za kwartał    gr 6 

Także (Item) wiertelnikom co kominy obchodzili na piwo  gr 6 

[k. 117 v] 

Posyłając do Wodzisławia listy od p. poborcy daliśmy  gr 4 

Za papier i wosk       gr 3 

Pastusze biczowego       gr 1 

Canicidi daliśmy (contulimus)     gr 2 

Drugiemu pastusze daliśmy biczowego    gr 1 
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Melioracionis podwodarum versus Czarysz [?]   gr 3 

Tractando de bono civili consumpserunt    gr 3 

W Niedzielę Białą [22 IV] przy wybieraniu szosu  

consumpserunt       gr 3 

We czwartek przed Niedzielą Kwietną [5 IV] oddaliśmy 

szosu wielkiego       marcas 28 

Odsyłając szos z poborem nieczyt. za stary    złp (fl) 2 gr 

11 

Tractando de bono civili consumpserunt d. consules  gr 2 

W Wielkanocny Poniedziałek [16 IV] tractando de bono civili  

consumpserunt d. consules      gr 2 ½  

[k. 118] 

Tracąc złoczyńce Jana z Łowinie mistrzowi daliśmy i za pory 

 [sznury do wiązania] i za świece i temuż mistrzowi za strawę i 

wsiadanego        gr 2 ½  

Także (Item) ratione elemosinis      gr 1 

Także (Item) od ciosania palów pod naprawienie ław  gr 13 

Także (Item) woźnemu od świadczenia w Gabrielowej sprawie (causie) gr 1 

Także (Item) melioracionis podwodarum versus Wolbrom   gr 2 

Tractando de bono civili consumpserunt d. consules   gr 2 

Także (Item) dum obambulabant fumaria wiertelnikom   gr 7 

Także (Item) panom przysiężnikom [ławnikom] poprawki daliśmy gr 2 

Na poprawę do ratusza i za delje      gr 6 

Także (Item) ludziom od gaszenia boru     gr 3 

Tractando de bono civili consumpserunt d. consules   gr 2 
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Także (Item) bedello civili quartuali Pentecosten [do 3 VI]  gr 12 

Pisarzowi miejskiemu (notario civili)    gr 6 

[k. 118 v] 

Także (Item) post octavas Corporis Christi feria sexta [22 VI] tractando 

 de bono civili panowie rajcy spożyli za (domini consules 

 consumpserunt)       gr 3 

Feria quarta post festum sancti Joannis Baptistae [27 VI]  

domini consules tractando de bono civili consumpserunt  gr 2 

Także (Item) ipso die Vinculationis s. Petri [1 VIII] domini consules 

 tractando de bono civili consumpserunt    gr 3 

W niedzielę [5 VIII] tractando de bono civili consumpserunt gr 2 

[W] dzień Nawiedzenia P[anny] Maryi [2 VII] domini consules 

consumpserunt       gr 2 

Dum obambulabant fumaria daliśmy (contulimus)   gr 6 

Słudze pana podwojewodziego strawując [częstując] go  gr 9 d 12 

Canicidi daliśmy (contulimus)     gr 1 

Poprawiając mostów dali      gr 3 

Melioracionis podwodarum versus Miechów   gr 2 

Tenże podwodnik nie oddał 5 gr podwodnych panu burmistrzowi, 

 za którego daliśmy       gr 9 

Także (Item) melioracionis podwody drugi raz do Miechowa gr 2 

[k. 119] 

W dzień świętego Jakuba [25 VII] traktując pana  

podwojewodziego wydaliśmy     gr 2 ½  

Także (Item) za gonty na poprawę ratusza wydaliśmy  marca 1 
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Także (Item) pro subductione calecorum bedello civili   gr 6 

Także (Item) tractando de bono civili panowie rajcy spożyli za (domini 

consules consumpserunt)       gr 2 

Także (Item) za gwoździe [do] gontów i cieśli od poprawiania dachu 

[na ratuszu] daliśmy       gr 27 d 12 

Także (Item) tractando de bono civili consumpserunt   gr 2 

Także (Item) obambulabant fumaria – wiertelnikom daliśmy 

 (contulimus)        gr 6 

Poprawując podwody pod komornika Króla Jego Mości 

Starzeckiego, koni 6, daliśmy (contulimus)    gr 21 

Tractando de bono civili consumpsimus    gr 2 

Racione elemosine więźniowi nieczyt.    gr 2 

Za dębinę do ratusza na potrzebę miejską    gr 5 

Także (Item) za chrust i za odwożenie mościn daliśmy  gr 8 ½  

Nieczyt. 

[k. 119 v] 

Dominica post festum sancti Mathei apostoli [23 IX]  

tractando de bono civili panowie rajcy spożyli za (domini consules 

consumpserunt)       gr 2 ½  

Także (Item) canicide i od pochowania złoczyńce pod szubienicą gr 5 

Posyłając do pana wojewody i [na] ptaki posłańca (cursora) gr 8 

W dzień ś. Krzyża [14 IX] częstując pana podwojewodziego 

daliśmy        gr 12 

Także (Item) posyłając do pana wojewody do Krakowa dwa razy 

daliśmy na strawę       złp (fl) 3 
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Także (Item) [od] fury [i] od koni     gr 24 

Także (Item) za wóz chrustu na drogę    gr 2 

Poprawiając na podwodę podwodnika Króla Jego Mości 

daliśmy        gr 8 

Melioracionis podwodarum versus Lelów    gr 4 

Także (Item) tractando de bono civili panowie rajcy spożyli  

za (domini consules consumpserunt)      gr 3 

Także (Item) daliśmy na pastuszy domek na słomę [do pokrycia dachu] gr 6 

Także (Item) daliśmy pisarzowi [za] kwartał    gr 6 

[k. 120] 

Także (Item) w piątek po s. Simonie Jude [29 X] panowie rajce 

 strawili        gr 2 

Także (Item) tegoż dnia poprawiliśmy panom ławnikom  gr 2 

Także (Item) feria quarta post Omnium Sanctorum [3 XI] domini  

consules tractando de bono civili consumpserunt   gr 2 

Także (Item) daliśmy gajowemu za bobry    gr 15 

Także (Item) feria quinta nieczyt. tractantes de de bono civili 

 consumpserunt       nieczyt. 

Nieczyt. 

Także (Item) racione elemosine daliśmy (contulimus)  gr 1 

Nieczyt. 

[k. 120 v] 

Także (Item) feria quarta [10 XI?] domini consules tractando de 

 bono civili consumpserunt      gr 3 

Pisarzowi miejskiemu (notario civili) pro quartualio Luciae  



169 
 
[do 13 XII]        gr 6 

Bedello civili pro quartualio Luciae [do 13 XII]   gr 12 

Temuż słudze miejskiemu na sukno    złp (fl) 1 gr 15 d 6 

Dum obambulabant fumaria daliśmy (contulimus) wiertelnikom gr 7 ½  

Także (Item) w dzień Nowego Lata [1 I 1583] tractando de bono civili 

 consumpserunt       gr 2 

Także (Item) odsyłając do Lelowa podwodę poprawiliśmy  gr 6 

Także (Item) posyłając do Miechowa Ciświckiego (Cziswiczki) Króla 

Jego Mości komornika      gr 35 

Także zapłaciliśmy podwodę do ... na 3 konie (Item melioracionis podwodę 

versus nieczyt. equis 3      gr 5 

Meliorationis podwodarum versus Lelów, equis 2   gr 3 

Także (Item) do Krakowa posyłając nieczyt. wpis dać do grodu nieczyt.  

extracta       złp (fl) 2 gr 6 

[k. 121] 

Poprawiając przysiężnikom na kłodę piwa    gr 4 

Melioracionis podwodarum versus Wolbrom, equis tribus  gr 3 

Tractando de bono civili consumpserunt    gr 2 

Canicide daliśmy (contulimus)     gr 1 

Melioracionis podwodarum versus Lelów    gr 2 

Melioracionis podwodarum versus Miechów   gr 1 ½  

Za żelaza do więzienia i za kłódkę na potrzebę miejską 

daliśmy        gr 18 

Także (Item) posyłając do Lelowa panu posłowi i dla kommisarzów 
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daliśmy        złp (fl) 

nieczyt. 

Nieczyt. 

[k. 121 v] 

Także (Item) darując pana Misiowskiego karpiami, za nie  gr 15 

Za dębinę na pale       gr 5 

Tractando de bono civili consumpserunt d. consules  gr 2 

Także (Item) dum obumbalant fumaria daliśmy (contulimus) 

 wiertelnikom        gr 8 

Także (Item) feria quarta [nie podano w którą środę] domini  

consules consumpserunt      gr 2 

Także (Item) od oprawy oszczepa
97

 daliśmy   gr 1 

Także (Item) na potrzeby dla panów kommisarzów, to jest 

 korzenie, oliwę, cytryny (limonis)    złp (fl) 1 gr 11 

Przydzielając panom, którzy do Krakowa jeździli 

w potrzebie pana podstarościego nieczyt.    gr 15 

Nieczyt. 

[k. 122]   

Także (Item) daliśmy na podwodę do (melioravimus podwodę versus) 

Wolbrom         gr 2 

Także (Item) daliśmy bakałarzowi [z] kwartału Cinerum [do 23 II] gr 6 

Także (Item) słudze miejskiemu [za] kwartał Cinerum daliśmy gr nieczyt. 

Także (Item) feria sexta [piątek, ale nie określono kiedy] panowie rajcy 

spożyli za (domini consules consumpserunt)    gr 2 

                                                           
97 Być może bosak używany podczas gaszenia pożaru. 
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Także (Item) od oprawy błon do ratusza     gr 4 

Także (Item) od oprawy pieca i za glinę ratusznemu [Kasprowi  

Dorobichowi]        gr 17 

Za delie na piętro do ratusza      gr 9 

Od szycia suknie nieczyt. 

Także (Item) feria quarta [środa, ale nie określono kiedy] panowie rajcy 

spożyli za (domini consules consumpserunt)   gr 2 

Circa rationem fumaria za ryby i kosze    gr 2 

Meliorowaliśmy podwodę versus Lelów nieczyt. 

Od postrzygania [sukna] nieczyt. 

[k. 122 v] 

Także (Item) za dębinę na potrzebę miejską     gr 5 

Anno 1584 

Ius civile suscepit nieczyt. 

Jakub Cialec (Cialyecz) ius civile suscepit et id, quod iuris est solvit. 

Jakub Simoniades et id, quod iuris est solvit. 

Anno Domini 1586 

Prawo miejskie przyjęli (Ius civile susceperunt) 

Martinus Zając (Zayacz) ius civile suscepit et id, quod iuris est solvit. 

Nieczyt. 

[k. 123] 

Roku Pańskiego 1583 sławetni panowie Wojciech Piotrowicz, Marcin 

Chrumieński, Jakub Jaksan, Adam Białkowicz, Sebastian Lisoń 

wyznaczeni według zwyczaju, przyjęli rozliczenie od poprzednich rajców 

i przyjęli do swej dyspozycji pieniądze – 1 grzywnę, licząc po 48 gr na 

grzywnę według miary polskiej, 12 opieczętowanych przywilejów, 4 

pieczęcie – srebrną, dwie miedziane, nieczyt.(Anno Domini 1583 famati 

domini consules noviter locati electique venerabiles Albertus Piotrowicz, 
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Jacobus Jaxan, Adam Białkowicz, Sebastianus Lisoń (Lyssoyn), qui post 

racionem factam, quam antiqui consules grato eidem susceperunt ab 

eosdem consulibus ad disponendum susciperunt nieczyt. parate marcam 

unam – quadraginta octo gr; sigillatae privilegii duodecim [12], sigilla 

quatuor – argenteua, ennea)  

Nieczyt. 

[k. 123 v] 

Locatio Praetorii  

Pieniądze w ratuszu (Praetorii locatio) 

Również panowie rajcy złożyli w ratuszu u sławetnego Kaspra Dorobicha 11 

grzywien 24 gr rękawicznego, który zobowiązał się dobrze zarządzać tymże 

ratuszem. Temuż Kasprowi zleciliśmy w obecności przedstawicieli miasta 

swobodę w produkcji 6 razy w roku piwa, sprzedaż świec w większej ilości i 

na sztuki dołączając ogród w Morawce, za który ma płacić na św. Marcina 

(Item dominis praetoriani Gasparo Dorobich (Dorobych) ex marcis undecim 

dominis consulibus rękawicznego gr 24, qui se obligavit gubernatore esse 

praetorii boni, cui domini consules admisserunt cum consensu totius 

communitatis liberam cocturam cerevisiae eidem dimiserunt propinacionisque 

cuiusvis cerevisiae marcipotumque sexies in anno coquere, venditionem 

candelarum, separarum et picis, hortibus nieczyt. admisserunt uti nieczyt. 

soluturus pro festo s. Martini) [11 XI].  

Nieczyt. 

[k. 124] 

Karczma (Tonstrina) 

Locavimus tonstrinam - ex marca una Jacobus Solecki sub fideiussione Jacobi 

nieczyt. et Serafini nieczyt. 

Skarbnicy (Ladarii) 

Joanni Giemza et Andreas ladariis ex gr 16 dominis consulibus per duas 

capones singulis. 

Nieczyt. 

[k. 124 v] 

Dochody z pól (Percepta pro areis) 
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Die s. Venceslai [28 IX] percepimus pro area ab  

Katherina Godoszowa      marca 1 

Eodem die percepimus a Pawlo Wloczych pro area emensa marca 1 

Percepimus a Joanne Stulka pro area     marca 1 

Także (Item) percepimus a Stanislao Chełmski ab area  

 nieczyt. 

Nieczyt. 

Eodem die percepimus a Antonio Przewlokło pro area nieczyt.   złp (złp 

(fl)2 

Nieczyt. 

[k. 125 i 125 v nie zostały zapisane] 

[k. 126] 

Wydatki (Extradita) 

Ipso die s. Alberti [23 IV] daliśmy podwody do Krakowa  gr 20 

Także (Item) daliśmy na podwodę do (melioravimus podwodę versus) 

Miechów        gr 4 d 9 

Dum obambulabant fumaria feria quinta post Alberti [28 IV] 

daliśmy (contulimus)       gr 6 

Także (Item) od zapisania nieczyt. pisarzowi   gr 1 

Także (Item) daliśmy za żerdzie do domku pastuszynego  gr 2 

Także (Item) canicidae daliśmy (contulimus)   gr 16 

Nieczyt. 

Dum bibebant nieczyt. rationi daliśmy (contulimus)   gr 12 

Także (Item) bedello daliśmy (contulimus) ratione servicii  gr 12 

Także (Item) notario daliśmy (contulimus)    gr 6 

Latus        marca nieczyt. gr 5 
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[k. 126 v] 

Także (Item) na płótno do zegara i za tarcicę i na poprawę inszą 

daliśmy        gr 3 

Także (Item) od oprawy wrotek miejskich    gr 2 sine 

denario 

Także (Item) feria sexta post Corporis Christi [10 VI] domini  

consules tractando de bono civili dum consules consumpserunt gr 2 

Także (Item) pro cera daliśmy (contulimus)    gr 2 

Także (Item) horologio servito daliśmy (contulimus)  gr 6 

Także (Item) od okowania korca miejskiego daliśmy  gr 3 ½  

Także (Item) canicidis daliśmy (contulimus)   gr 1 

Nieczyt. 

Także (Item) ipso die divi Petri [29 VI] domini consules 

 consumpserunt gr 2 tractando de bono civili. 

[k. 127] 

Także (Item) daliśmy za szynę żelazną do zegara i od roboty  gr 3 

Także (Item) tractando de bono civili consumpserunt   gr 2 

Także (Item) die dominico [nie podano w którą niedzielę] domini 

consules tractando de bono civili consumpserunt    gr 2 

Melioracionis podwodarum versus Lelów     gr 3 

Także (Item) melioracionis podwodarum versus Wolbrom   gr 2 

W środę po ś. Prokopie [6 VII] domini 

consules tractando de bono civili consumpserunt    gr 2 

Melioracionis podwodarum versus Wolbrom    gr 4 

Także (Item) do Lelowa odsyłając myślistwo [orszak idący na polowanie] 
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króla i ich za mandatem kursorom daliśmy    gr 12 

Także (Item) w piątek [8 VII] daliśmy na poprawkę do Miechowa  gr 5 

[k. 127 v] 

[Tym] co wozili Katarzynę Gorojtowską [?]     gr 4 

Także (Item) poprawiliśmy do Lelowa podwody nazajutrz po  

ś. Prokopie [5 VII]        gr 4 

Także (Item) feria sexta post dominicam septimam Trinitatis [29 VII] domini 

consules tractando de bono civili consumpserunt    gr 2 

Także (Item) post dominicam septima Trinitatis domini 

consules tractando de bono civili consumpserunt    gr 2 

Także (Item) post dominicam septimam Trinitatis feria 

 tertia [26 VII] consumpserunt      gr 2 

Jadąc do Krakowa do panów komisarzów daliśmy (contulimus)  gr 5 

Nieczyt. 

[k. 128] 

Nieczyt. 

Także (Item) daliśmy na podwodę do (melioravimus podwodę versus) 

 Lelów        gr 4 

Także przed św. Bartłomiejem zapłaciliśmy za (Item ante Bartholomei [23 

VIII] melioravimus) podwodę  

versus nieczyt.        gr 12 

Feria sexta post Bartholomei [26 VIII] domini consules  

tractando de bono civili dum consules consumpserunt  gr 4 d 9 

Nieczyt. 

[k. 128 v] 
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Nieczyt. 

In festo s. Crucis [14 IX] domini consules  

tractando de vicepalatini panowie rajcy spożyli za (domini consules 

consumpserunt)       gr 4 d 4 

Nieczyt. 

Także (Item) domini consules tractando de bono civili feria septima nieczyt. 

consumpserunt       gr 2 

In crastino Francisci [5 X] domini consules. consumpserunt gr 2 

Pisarzowi miejskiemu (notario civili) daliśmy (contulimus) gr 6 

Nieczyt. 

Także (Item) daliśmy konsolacjej [tym] co do Krakowa jeździli gr 15 

Panu Krzemieniowi       gr 10 

Także (Item) feria quarta [w środę, ale nie wiadomo którą] domini 

consules consupserunt      gr 2 

Nieczyt. 

[k. 129] 

Feria sexta ante [piątek, ale nie wiadomo który] nieczyt.  

racione elemosine nieczyt.       gr 1 d 6 

Eodem die panowie rajcy spożyli za (domini consules consumpserunt) 

   gr 2 

Dum bibebant scabini vas cerevisiae daliśmy (contulimus)   gr 2 

Także (Item) die dominico ante festum nieczyt. domini consules 

 consumpserunt        gr 2 

Także (Item) ipso die s. Simonis [et] Jude [28 X] domini consules 

 tractando de bono civili consumpserunt     gr 2 
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Także (Item) feria quarta post Omnium Sanctorum versus Lelów gr 4 

podwodarum daliśmy (contulimus). 

Także (Item) za korzec miejski daliśmy     gr 5 

Eodem die panowie rajcy spożyli za (domini consules consumpserunt) 

   nieczyt. 

Eodem die versus Wolbrom podwodarum melioravimus   gr 4 

Nieczyt. 

[k. 129 v] 

Nieczyt. panu podstarościemu nieczyt. daliśmy za ćwierć mięsa gr 36 

Także (Item) daliśmy podwody do Krakowa   gr 2 

In memore daliśmy (contulimus) factori et aliorum honorario gr 12 

Śląc do Udorza po wóz nieczyt. daliśmy    gr 1 

Od naprawienia mostu na rzece daliśmy (contulimus)  gr 36 

Nieczyt. 

Także (Item) podwodnika odsyłając do Lelowa, co pieniądze podwodne 

odbierał daliśmy       gr 24 

Nieczyt. 

Nieczyt. oprawując zegara daliśmy (contulimus)   gr 43 

Nieczyt. 

[k. 130] 

Nieczyt. do Lelowa poprawki daliśmy gr 1 podwody. 

Także (Item) co odbierał pieniądze podwodne - kosztuje  gr 9 ½  

Także (Item) słudze poana podwojewodziego – kosztuje  gr 5 

Także (Item) obsyłając wiertelniki po mieście daliśmy  gr 6 

Także (Item) poprawki [do podwody] do Lelowa   gr 6 
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Także (Item) na oliwę      gr 1 

Na wosk        gr 1 

Na papier        gr 2 

Także (Item) woźnemu i przysiężnikom    gr 4 ½  

Także (Item) do Wolbroma poprawki    gr 2 

Także (Item) die Veneris ante [wtorek – nie wiadomo kiedy]  

nieczyt. panowie rajcy spożyli za (domini consules  

consumpserunt)       gr 2 

Także (Item) oddaliśmy pieniędzy podwodnych urodzonemu panu Janowi 

Krzyżanowskiemu grzywien 21 gr 10 – zatrzymane za dwie lecie. 

[k. 130 v] 

Także (Item) woźnemu co jeździł do Krakowa na relacją daliśmy  gr 18 

Quartuale Luciae [do 13 XII] daliśmy słudze miejskiemu  gr 12 

Także (Item) na oprawę ratusza i potrzeby insze consumpsimus 

nieczyt.         gr 16 d 9 

Nieczyt. do Krakowa na nieczyt. z woźnym   marca 1 gr 30 

Quartuale Luciae notario daliśmy (contulimus)   gr 6 

Nieczyt. 

[k. 131] 

Także (Item) circa rationem factam panowie rajcy spożyli za (domini consules 

consumpserunt)      gr 3 ½  

[k. 131 v] 

Anno 1564 

Actum ipso die Dominico Invocavit [19 II] 
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Domini consules noviter electi venerabilis Paulus Krzemien, Jacobus 

Jaxan, Sebastianus Lyssoyn, Joannes Huk, qui post racionem factam, 

quam antiqui consules grato nieczyt. acceperunt cum tota communitate 

Nieczyt. 

[k. 132] 

Locavimus praetorium Gasparo Dorobych  

ex marcis      brak fragmentu strony 

Insuper habemus in depositis apud Erasmum Pasnik marcae tres monetae 

numeri polonicis. 

Apud Joannem Kothnis in debito tres marcae 14 gr 

[U] Molendziny zaległa 1 grzywna (in depositi marca una) gr 30. 

Nieczyt. 

[k. 132 v] 

Mostowe (Pontale) 

Temuż Florianowi wydzierżawiliśmy mostowe wraz z poborem opłaty od 

korca za 5 grzywien płacone według zwyczaju na św. Marcina. Za czynsz i 

mostowe przysięgli sławetni Andrzej Przewlokło ... Natomiast panom rajcom 

przy płaceniu mają dać po 2 kapłony (Eidem Floriano locavimus pontale cum 

exactionem coretorum ex marcis quinquae nieczyt. soliturum pro festo s. 

Martini [11 XI].Pro censum tam a praetorio quam a pontale fideiusserunt 

providi Andreas Przewlokło nieczyt. 

Dominis vero consulibus racione vocationis pontale lepores duos). 

Karczmy (Tonstrinae) 

Nieczyt. 

[k. 133] 

Także wydzierżawiliśmy (Item conduximus) nieczyt. 

Nieczyt. 

[k. 112 v] 
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Dochody z pól (Percepta per areis) 

Accepimus area emensa a Stanislao Ponyloch [?]   gr 36 

We czwartek przed św. Jadwigą (Feria quinta ante Hedwigis) [11 X] 

Także tego samego dnia przyjęliśmy od Kaspra Dorobicha za grunt (Item 

eodem die a Gasparo Dorobych accepimus de area)   gr 20 

Od Sebastiana Łysonia przyjęliśmy za grunt (A Sebastiano Lyssona 

accepimus per area)       gr 12 

Nieczyt. 

[k. 134] 

Wydatki w roku (Extraditae in anno) 1584 

Także we wtorek po (Item) feria tertia post) urwane daliśmy (contulimus) 

grzywna (marca) urwane      gr 1 

Także daliśmy hyclowi (Item canicide contulimus)   gr 1 

nieczyt i urwane 

[k. 134 v] 

Daliśmy (melioravimus) na podwodę do nieczyt. Lelowa  gr 4 

nieczyt i urwane 

 


