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W 1669 r. szlachta z większości ziem i województw koronnych postanowiła wziąć udział 

w wolnej elekcji osobiście, czyli viritim. Za takim rozwiązaniem opowiedziała się również 
szlachta z obszaru Rusi Czerwonej, z wyjątkiem ziemian lwowskich i halickich, którzy posta-
nowili wysłać na elekcję swoich posłów1. 19 czerwca tego roku pospolite ruszenie elekcyjne 
z większości Korony znalazło się między Warszawą a Wolą i liczyło niespełna 10 tys. osób2. 
W czasie tej wyprawy zwyczajowo odbywały się popisy pospolitego ruszenia, na których 
sporządzano rejestry obecnych pospolitaków. Należy zauważyć, że do chwili obecnej 
zostały opublikowane jedynie dwa tego typu rejestry z 1669 r.3  

Zgodnie z postanowieniami konfederacji generalnej sejmik relacyjny województwa 
bełskiego odbył się 14 stycznia 1669 r. Tamtejsi ziemianie wyznaczyli wówczas termin 
popisu, który zaplanowano na „poniedziałek po przewodniej niedzieli”, czyli na 29 kwietnia4. 
Na początku kwietnia 1669 r. odbył się kolejny sejmik bełski. Miejscowa szlachta potwier-
dziła ustalony wcześniej termin popisu, który tradycyjnie miał być przeprowadzony pod 
Bełzem. Po jego odbyciu zaś wszyscy ziemianie „pospolitym ruszeniem według praw i zwy-
czaju dawnego, pro die ultima maii in personis suis stawać [powinni] w jak najlepszym po-
rządku do wojny należytym”5. Ostatecznie jednak bełżanie nie zdołali dotrzeć na pole elek-
cyjne pod Warszawę, gdzie 19 czerwca 1669 r. wybrano na króla Michała Korybuta Wiśnio-
wieckiego. Szlachta bełska dowiedziała się o wyborze władcy 22 czerwca, gdy znajdowała się 
pod Zemborzycami opodal Lublina. Dwa dni później pospolitacy bełscy podjęli decyzję o 
powrocie do swoich domów6.  

W tym też czasie, 24 i 25 czerwca 1669 r., przeprowadzono popis pospolitego ruszenia 
województwa bełskiego7. Posiadamy wprawdzie trzy spisy pospolitaków z województwa 
                                                           

1 L.A. Wierzbicki, Udział szlachty czerwonoruskiej w wolnej elekcji 1669 roku, [w:] Scientia nihil est quam veri-
tatis imago. Studia ofiarowane Profesorowi Ryszardowi Szczygłowi w siedemdziesięciolecie urodzin, red. A. Sochacka, 
P. Jusiak, Lublin 2014, s. 881–883. 

2 W. Kriegseisen, Samorząd szlachecki w Małopolsce w latach 1669–1717, Warszawa 1989, s. 171; L.A. Wierz-
bicki, Pospolite ruszenie w Polsce w drugiej połowie XVII wieku. Ostatnie wyprawy z lat 1670–1672, Lublin 2011, 
s. 110–111.  

3 W rejestrze pospolitego ruszenia ziemi sanockiej z 26 VI 1669 r. wymieniono 143 osoby (Lauda sejmikowe,  
t. 2: Lauda wiszeńskie 1648–1673 r., oprac. A. Prochaska, S. Akta grodzkie i ziemskie z czasów Rzeczypospolitej Pol-
skiej z archiwum tzw. bernardyńskiego we Lwowie, t. 21, Lwów 1911, s. 512–513). Z kolei w rejestrze pospolitego 
ruszenia ziemi chełmskiej z 1669 r. wynotowano 342 osoby (Rejestry szlachty ziemi chełmskiej z lat 1669–1672, 
wyd. H. Gmiterek, „Rocznik Chełmski” 1996, t. 2, s. 331–335). 

4 Zob. Biblioteka im. Ossolińskich we Wrocławiu [dalej: Ossol.], rps 15 964, t. 1, vol. 2, Laudum wojewódz-
twa bełskiego z 14 I 1669, s. 613–617.  

5 Zob. Ibidem, Laudum województwa bełskiego z 8 (11) IV 1669, s. 621–649.  
6 Zob. Centralnyj Deržavnij Istoričnij Archiv Ukraini we Lwowie [dalej: CDIAUL], Fond 1, ks. 259, Laudum 

województwa bełskiego z 24 VI 1669, s. 593–597. 
7 Należy podkreślić, że oprócz wymienionych w rejestrze 476 pospolitaków bełskich nazwiska 126 reprezen-

tantów województwa bełskiego widnieją w suffragiach oddanych na króla Michała 19 VI 1669 r. Zob. Archiwum 
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bełskiego z lat 1669–1672, jednak rejestr z 1669 r. jest najobszerniejszy, bowiem wymie-
niono w nim aż 477 osób. Kolejny spis z roku 1670 jest niekompletny, gdyż nie zawiera 
nazwisk pospolitaków z powiatu buskiego. Z kolei w rejestrze z 1672 r. zanotowano jedy-
nie 435 osób z województwa bełskiego8.  

Podczas popisu przeprowadzonego w 1669 r. najwięcej, bo aż 227 pospolitaków poja-
wiło się pod chorągwią powiatu horodelskiego. Wynikało to prawdopodobnie z tego, że rot-
mistrzem powiatu horodelskiego był Wiktoryn Stadnicki, który jednocześnie był duktorem, 
czyli pułkownikiem województwa bełskiego. Ponadto wśród uczestników tej wyprawy zna-
lazło się jeszcze 131 osób z powiatu grabowieckiego, 63 z powiatu bełskiego i tylko 56 pospo-
litaków z ziemi buskiej.  

Publikowany w niniejszym tekście rejestr pospolitaków bełskich znajduje się w księdze 
grodzkiej bełskiej z roku 16699. Należy też dodać, że spis ten został pominięty przez 
Władysława Hejnosza, który przygotowywał edycję akt sejmikowych bełskich.  

Prezentowany tekst źródłowy został opracowany według instrukcji wydawniczej z roku 
195310. Zastosowano też przyjęte w większości wydawnictw źródłowych dla tego okresu 
skróty: ich m. – ich miłoście (ichmoście), jm. – jego miłość (jegomość), jej m. – jej miłość 
(jejmość). 

 
[s. 635] Regestr ich m. panów obywatelów powiatu bełskiego pod chorągwią wielmożnego 
jm. pana podkomorzego bełskiego11: jm. pan Jan Chmiel łowczy bełski, porucznik, jm. pan 
cześnik bełski12, jm. pan stolnik kijowski13, jm. pan Trzciński, jm. pan Prusinowski, jm. pan 
Suchodolski, jm. pan Drużbicz, jm. pan Bobowski, jm. pan Młocki, jm. pan Sokół, jm. pan 
Wysocki, jm. pan Czarniawski, jm. pan Węgliński, jm. pan Walenty Mirecki, jm. pan pod-
czaszy czerniehowski14, jm. pan wojski lubaczowski15, jm. pan Bukowski, jm. pan Czuchar-
ski, jm. pan Mirecki Jakub, jm. pan Stefan Żuliński, jm. pan Wacław Żuliński, jm. pan Samu-
el Żuliński, jm. pan Michał Lipski, jm. pan Zarzycki, jm. pan Jarząbkowski, jm. pan Strzy-
gowski, jm. pan Ochocki, jm. pan Gorecki Maciej, jm. pan Wyszomirski, jm. pan Siciński, 
jm. pan Kostecki, jm. pan Sobestyanowicz, jm. pan Chamiec Marcin, jm. pan Ichlecki,  
jm. pan Socha, jm. pan Chamiec Jan, jm. pan Mochracki, jm. pan Kowalowski Jędrzej,  
jm. pan Bernacki, jm. pan Toczyński, jm. pan Sokół o Podajec [?], jm. pan Nastorski, jm. pan 
Twardowski, jm. pan Choiecki, jm. pan Łopacki, jm. pan Zawacki, [jm. pan] Młocki, jm. pan 
Komnacki, jm. pan Bystrzycki, jm. pan Słowikowski, jm. pan Maszowski, jm. pan Suszyń-

                                                           
Główne Akt Dawnych w Warszawie, Nabytki niedokumentowe, Oddział I 199 Suffragia województw i ziem koron-
nych i Wielkiego Księstwa Litewskiego zgodnie na naj[j]aśniejszego Michała Korybutha obranego […], dane między 
Warszawą a Wolą dnia dziewiętnastego czerwca roku 1669, k. 434.  

8 Rejestr pospolitaków województwa bełskiego z 1670 r., CDIAUL, F. 1, k. 260, s. 1186–1195; Rejestr 
pospolitaków województwa bełskiego z 1672 roku, Ossol. 15964, t.1, vol. 2, s. 861–868. 

9 CDIAUL, F. 1, ks. 259, s. 635–643. 
10 Instrukcja wydawnicza dla źródeł historycznych od XVI do połowy XIX wieku, red. K. Lepszy, Wrocław 1953.  
11 Podkomorzym bełskim był Jan Aleksander Myszkowski. Zob. Urzędnicy województwa bełskiego i ziemi chełm-

skiej XIV–XVIII wieku. Spisy, oprac. H. Gmiterek, R. Szczygieł, red. A. Gąsiorowski, Kórnik 1992, s. 48. 
12 Cześnikiem bełskim był Stanisław Wierzbicki. Zob. Ibidem, s. 30–31. 
13 W tym czasie z urzędem stolnika kijowskiego występowały 3 osoby: Jan Hilary Pawłowicz Łukiański, Jan Karol 

Wapowski i Jerzy Michał Maniecki. Zob. Urzędnicy województwa kijowskiego i czernihowskiego XV–XVIII wieku. 
Spisy, oprac. E. Janas, W. Kłaczewski, Kórnik 2002, s. 62. 

14 W tym czasie z urzędem podczaszego czernihowskiego występowały 4 osoby: Krzysztof Brzozowski, Józef 
Świrski, Michał Rdułtowski i Teodor Szandarowski. Zob. Ibidem, s. 169–170.  

15 Wojskim lubaczowskim był Marek Stoiński. Zob. Ibidem, s. 143. 
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ski, jm. pan Czermiński, jm. pan Czarnołuski. Poczet jm. księdza dziekana chełmskiego16, 
poczet jm. pana Włostowskiego skarbnika bełskiego, poczet jm. pana Brześciańskiego, po-
czet jm. pana Liberackiego, poczet jm. pana Krzywkowskiego, poczet jm. pana Boruchow-
skiego, poczet jm. pana [s. 636] Mukańskiego, poczet jm. pana Mireckiego Jęd[r]zeja. Jan 
Chmiel łowczy bełski, porucznik województwa [s] bełskiego, Wiktoryn ze Żmigroda Stad-
nicki pułkownik województwa bełskiego […]. 
 
Regestr kompaniej ich m. [s] jm. pana łowczego czerniehowskiego rotmistrza powiatu 
grabowieckiego: jm. pan Konstanty Modryński rotmistrz koni trzy, jm. pan Wojciech 
Weres[z]czyński koni dwa, jm. pan Jędrzej Czarnołuski koni dwa, jm. pan Piotr Turkowie-
cki koni dwa, jm. pan Mateusz Kazimierz Kadłubowski skarbnik bełski koni dwa, jm. pan 
Mikołaj Udrycki koni dwa, jm. pan Jędrzej Nagórski z pocztem jej m. paniej Świdnickiej 
koni dwa, jm. pan Stanisław Szornel koni dwa, jm. pan Stanisław Rusiecki koni dwa, jm. pan 
Sebastian Rożniatowski koni dwa, jm. pan Bernard Rukowski koni dwa, jm. pan Marek 
Lesiecki koni dwa, jm. pan Mikołaj Jemi[o]łowski, jm. pan Franciszek Micowski koni dwa, 
jm. pan Kazimierz Micowski koni dwa, jm. pan Kazimierz Iłowiecki koni dwa, jej m. paniej 
Olbrachtowej Siestrzewitowskiej z pocztem jm. pan Jan Godlewski koni dwa, jm. pan Mi-
chał Kucharski koni dwa, jm. pan Gabriel Stempkowski koni dwa, jm. pan Mikołaj Borow-
ski koni dwa, jm. pan Aleksander Borzęcki koni dwa, jm. pan Bazyli Dyakowski pisarz grodz-
ki grabowiecki koń jeden, jm. pan Stanisław Bobowski koń jeden, jm. pan Stanisław Jaśli-
kowski koń jeden, jm. pan Jan Czechowski koń jeden, jm. pan Kazimierz Rostkowski koń 
jeden, jm. pan Zygmunt Postruski koń jeden, tenże za ojców Franciszkanów zamojskich koń 
jeden, jm. pan Paweł Rusowski koń jeden, jm. pan Stanisław Jasiński koń jeden, jm. pan 
Jacek Szymanowski koń jeden, jm. pan Stanisław Wiśniowski koń jeden, jm. pan Mikołaj 
Szystowski koń jeden, jm. pan Mikołaj Kosiński koń jeden, jm. pan Franciszek [s. 637] 
Domaszowski koń jeden, jm. pan Jan Godlewski koń jeden, jm. pan Brześciański Felicjan 
koń jeden, jm. pan Stanisław Krasowski koń jeden, jm. pan Wojciech Kułakowski koń jeden, 
jm. pan Konstanty Sadnowski koń jeden, jm. pan Michał Klepecki [koń jeden], jm. pan Zyg-
munt Lipski koń jeden, jm. pan Mikołaj Stoiński [koń jeden], jm. pan Achacy Szydłowski 
koni dwa, jm. pan Wincenty Olszewski koń jeden, jm. pan Jan Olszewski koń jeden, tenże 
od jej m. paniej Józefowej Ganowej koń jeden, jm. pan Piotr Gutowski koń jeden, jm. pan 
Jerzy Radzimiński koń jeden, jm. pan Krzysztof Stawski koń jeden, jm. pan Ostoyski koń 
jeden, jm. pan Skomorowski Jacek koń jeden, jm. pan Stanisław Piasecki koń jeden, jm. pan 
Stefan Skomorowski koń jeden, jm. pan Prokop Łus[z]czowski koń jeden, jm. pan Wojciech 
Wiśniowski koń jeden, jm. pan Jakub Korycki koń jeden, jm. pan Aleksander Jabłoński 
koń jeden, jm. pan Jerzy Piłkowski z pocztem jej m. paniej Grabowskiej koń jeden, jm. pan 
Wiśniowski Jan koń jeden, jm. pan Jędrzej Thomaszowski koń jeden, jm. pan Franciszek 
Starnalski koń jeden, jm. pan Wojciech Piasecki [koń jeden], jm. pan Niezabitowski koń 
jeden, jm. pan Wojciech Kryński koń jeden, jm. pan Łukasz Petruczowski koń jeden, jm. pan 
Stanisław Skomorowski koń jeden, jm. pan Franciszek Wyrzykowski koń jeden, jm. pan 
Jan Jędrzejowski koń jeden, jm. pan Jan Borowski koń jeden, jm. pan Jan Sieklucki, jm. pan 
Paweł Milewski koń jeden, jm. pan Florian Stabirowski koń jeden, jm. pan Wojciech Sko-
morowski koń jeden, jm. pan Adam Skomorowski koń jeden, jm. pan Paweł Klembiwski 
koń jeden, jm. pan Maciej Strzyżowski koń jeden, jm. pan Jerzy Skomorowski koń jeden, 

                                                           
16 Dziekanem chełmskim był Jan Konstanty Wożuczyński. Zob. J.R. Marczewski, Dzieje chełmskiej kapituły 

katedralnej obrządku łacińskiego, Lublin 2013, s. 785.  
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jm. pan Jacek Skomorowski koń jeden, jm. pan Gabriel Skomorowski koń jeden, jm. pan 
Wojciech Skomorowski koń jeden, jm. pan Jan Świdziński koń jeden, jm. pan Aleksander 
Skomorowski koń jeden, jm. pan Wawrzyniec Ługowski koń jeden, jm. pan Skomorowski 
za pana Łozę konia jednego, jm. pan Gorzkowski Jan koń jeden, jm. pan Piotr Szystowski 
z pocztem rodzonego swego koń jeden, jm. pan Jakub Hostyński koń jeden, jm. pan Jan 
Szadurski [s. 638] koń jeden, jm. pan Wojciech Stachowski koń jeden, jm. pan Paweł Li-
sowski koń jeden, jm. pan Maciej Jalczewski koń jeden, jej m. paniej wojewodziny mazo-
wieckiej17 poczet koni trzy, poczet jej m. paniej wojskiej buskiej Adamowej Czarnołoskiej 
koni dwa, poczet jej m. paniej Andrzejowej Chamcowej koń jeden, poczet jej m. paniej Łu-
kowskiej Stanisławowej koń jeden, poczet jm. pana Blinowskiego koń jeden, poczet jej m. pa-
niej Sierakowskiej koń jeden, poczet jm. pana Starszewskiego koń jeden, poczet jm. księdza 
Mikołaja Rogowskiego kanonika chełmskiego tak z Rogowa jak i [z] Wolice koń jeden, poczet 
jej m. paniej Godzimirskiej starej koń jeden, poczet jej m. paniej Godzimirskiej młodej 
koń jeden, poczet jm. pana Horocha koń jeden, poczet jm. pana Aleksandra Chojeckiego 
koń jeden, poczet jm. pana Stefana Łus[z]czewskiego koń jeden, poczet jm. pana Kostry 
koń jeden. Konstanty Modryński łowczy czernihowski, rotmistrz powiatu grabowieckie-
go, Wojciech Weres[z]czyński porucznik powiatu grabowieckiego, Wiktoryn ze Żmigroda 
Stadnicki pułkownik województwa bełskiego […].  
 
Regestr chorągwi województwa bełskiego powiatu horodelskiego jm. pana Wiktoryna ze 
Żmigroda Stadnickiego, pułkownika tegoż województwa, roku pańskiego tysiąc sześćset 
sześ[ć]dziesiąt dziewiątego die vigesima quinta junii w obozie pod Krężnicą spisany:  
jm. pan pułkownik koni sześć, jm. pan chorąży horodelski18 koni dwa, jm. pan Adam Zapor-
ski porucznik tejże chorągwie koni trzy, jm. pan Łukasz Serny miecznik bełski koni trzy, 
jm. pan Michał Komorowski chorąży dobrzyński koni trzy, jm. pan Piotr Potępski wojski 
trębowolski koni trzy, tenże z województwa sendomirskiego konia jednego, jm. pan Trębiń-
ski sędzia kapturowy konia jednego, tenże z województwa lubelskiego konia jednego, [s. 639] 
jm. pan Paweł Kęsicki cześnik nowogrodzki koni trzy, jm. pan Zygmunt Głogowski koni 
trzy, jm. pan Michał Jarczewski koni trzy, jm. pan Stanisław Podhorecki koni trzy, jm. pan 
Mikołaj Bełchacki koni dwa, jm. pan Jan Lesiecki komornik graniczny bełski koni dwa, 
jm. pan Jan Polanowski koni dwa, tenże za jm. pana Jerzego Rudnickiego rodzica małżon-
ki swojej konia jednego, jm. pan Aleksander Aksak koni dwa, jm. pan Paweł Borzęcki koni 
dwa, jm. pan Krzysztof Komorowski koni dwa, jm. pan Adam Wydżga koni dwa, tenże za 
jm. pana Stanisława Łas[z]cza zięcia swego konia jednego, tenże za jej m. panią Gołembiow-
ską konia jednego, jm. pan Mikołaj Brodowski za siebie i rodzonego swego koni dwa, jm. pan 
Michał Jankowski koni dwa, jm. pan Daniel Skarbek konia jednego, tenże za jm. pana Piotra 
Ilińskiego konia jednego, jm. pan Franciszek Sulimowski konia jednego, jm. pan Wojciech 
Zakrzewski podczaszy różański koni trzy, jm. pan Aleksander Radecki koni dwa, tenże za 
jm. pana Jerzego Radeckiego podsędka bełskiego konia jednego, tenże za jej m. panią Sza-
niawską ciotkę swoją konia jednego, jm. pan Stanisław Podhorecki koni dwa, jm. pan 
Franciszek Rudnicki koni dwa, tenże z ziemi chełmskiej konia jednego, jm. pan Wojciech 
Brodowski konia jednego, jm. pan Stanisław Komorowski za ich m. [s] pana Stefana Komo-
rowskiego rodzica swego koni trzy, jm. pan Adam Lipski za jm. pana Jana Lipskiego rodzica 
                                                           

17 Zofia z Napiórkowskich Sarbiewska – wdowa po zmarłym w 1662 r. wojewodzie mazowieckim Stanisławie 
Sarbiewskim. Zob. K. Chłapowski, Sarbiewski Stanisław, [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 35, red. H. Markiewicz, 
Warszawa–Kraków 1994 s. 186.  

18 Chorążym horodelskim był Mikołaj Dramiński. Zob. Urzędnicy województwa bełskiego…, s. 114. 
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swego koni trzy, jm. pan Jan Letki za siebie i rodzonego swego koni trzy, tenże za jm. pana 
Jakuba Sobesczyańskiego konia jednego, jm. pan Gościmiński koni dwa, jm. pan Włostow-
ski Stanisław koni trzy, jm. pan Jędrzej Bolestraszycki koni trzy, jm. pan Mikołaj Jabłoński 
administrator czopowego koni dwa, jm. pan Samuel Izbiński koni dwa, tenże z powiatu 
sochaczowskiego konia jednego, jm. pan Stanisław Wągrocki koni dwa, jm. pan Wojciech 
Skawiński komornik ziemski bełski konia [s. 640] jednego, jm. pan Stanisław Rulikowski 
konia jednego, tenże za rodzica swego konia jednego, tenże z Niskiewic w województwie 
wołyńskim konia jednego, jm. pan Paweł Rudowski konia jednego, jm. pan Wojciech Zaleski 
konia jednego, tenże za jm. pana Wojciecha Pogroszewskiego wuja swego konia jednego, 
jm. pan Marek Załęski konia jednego, jm. pan Mikołaj Gliński konia jednego, tenże za jm. 
pana Teodora Awiatyńskiego konia jednego, jm. pan Paweł Żurakowski konia jednego, 
jm. pan Stanisław Jabłoński konia jednego, jm. pan Sobesczyański konia jednego, tenże z zie-
mi chełmskiej konia jednego, tenże za jej m. panią Kazanowską konia jednego, ich m. pano-
wie Woronieccy Adam i Jan koni dwa, jm. pan Jacek Lityński [konia jednego], jm. pan Duba-
niowski za siebie i [za] jej m. panią Kopytyńską koni dwa, ich m. panowie Malawscy Janowie, 
stryj i synowiec koni dwa, tenże jm. pan Jan Malawski od jm. pana Barzykowskiego konia 
jednego, jm. pan Władysław Malawski konia jednego, jm. pan Tomasz Mirecki konia jednego, 
tenże za jm. pana Stefana Nowosieleckiego rodzica małżonki swej konia jednego, jm. pan Flo-
rian Morawiński konia jednego, jm. pan Marcin Boguski konia jednego, jm. pan Wawrzyniec 
Nartowski konia jednego, jm. pan Jan Żuliński konia jednego, jm. pan Władysław Żuliński, 
jm. pan Piotr Szadurski konia jednego, tenże za jej m. panią Janową Czarnołoską konia jed-
nego, jm. pan Jan Wyszotrawka konia jednego, tenże z ziemi przemyskiej konia jednego, 
jm. pan Złotnicki Stanisław konia jednego, jm. pan Zygmunt Guyski konia jednego, jm. pan 
Adam Guyski konia jednego, jm. pan Adam Jaślikowski konia jednego, jm. pan Aleksander 
Russian konia jednego, jm. pan Jan Lula konia jednego, jm. pan Wojciech Krośnicki konia 
jednego, jm. pan Adam Zakrzewski konia jednego, jm. pan Jan Kostrzewa konia jednego, 
jm. pan Benedykt Postupalski konia jednego, jm. pan Świętosław Rusianowski konia jedne-
go, jm. pan Jasiński konia jednego, jm. pan Paweł Wiełowicki konia jednego, [s. 641] jm. pan 
Krzysztof Gogoliński konia jednego, jm. pan Jan Dąbski konia jednego, przy tymże od jej  
m. paniej Kopczyńskiej z Hłodyłowic konia jednego, jm. pan Jan Stępkowski konia jednego, 
jm. pan Tomasz Rosochalski konia jednego, jm. pan Krzysztof Teleżyński konia jednego, 
jm. pan Aleksander Romanowski konia jednego, jm. pan Andrzej Woyno konia jednego, 
tenże za jej m. panią Chodaczkowską i [za] jej m. panią Miedźwiecką koni dwa, jm. pan Aleksi 
Korzybek regent horodelski konia jednego, jm. pan Eustachy Zaleski konia jednego, jm. pan 
Adam Zbykowski konia jednego, jm. pan Samuel Niklewicz konia jednego, jm. pan Jakub 
Łazarski konia jednego, tenże od jej m. paniej Kowalowskiej konia jednego, jm. pan Powęski 
od siebie i od rodzonego swego konia jednego, jm. pan Niebocki konia jednego, jm. pan 
Jakub Masowski konia jednego, jm. pan Stanisław Kobylski konia jednego, jm. pan Paweł 
Bychawski konia jednego, jm. pan Andrzej Dramiński konia jednego, jm. pan Jan Turski 
za siebie i za rodzonych swoich konia jednego, jm. pan Andrzej Łepkowski konia jednego, 
jm. pan Franciszek Ostrowski konia jednego, jm. pan Mateusz Krajewski konia jednego, 
jm. pan Hostyński konia jednego, jm. pan Florian Jarzymiński konia jednego, jm. pan Wa-
cław Jarzymiński konia jednego, jm. pan Koryski konia jednego, jm. pan Szeptycki konia 
jednego, jm. pan Chłopecki konia jednego, jm. pan Wojciech Gołecki konia jednego, jm. pan 
Latowicki konia jednego, jm. pan Paweł Napiórkowski konia jednego, jm. pan Felician 
Radziątkowski konia jednego, jm. pan Kaszliński konia jednego, jm. pan Strzałka konia jed-
nego, jm. pan Wojciech Szeliski konia jednego, jm. pan Krzysztof Sulewski konia jednego, 
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jm. pan Dobrogowski konia jednego, jm. pan Pierzchała konia dobrego [s], jm. pan Andrzej 
Ołtarzewski za jm. pana Pawła Ołtarzewskiego rodzica swego konia jednego, jm. pan Marcin 
Kowalski konia jednego. Poczet jej m. paniej Les[z]czkowskiej koni dwóch, poczet jm. pana 
Garczyńskiego starosty rzeczyckiego koni trzy, [s. 642] poczet jm. pan Talentego koni trzy, 
poczet jej m. paniej Bebnowskiej podkomorzynej derpskiej konia jednego, poczet jm. pana 
Mikołaja Ubysza koni dwa, poczet jm. pana Teofila Hurczyna koń jeden, poczet jej m. paniej 
Katarzyny Gruszeckiej koń jeden, poczet jm. pana Humienieckiego Michała koń jeden, po-
czet jej m. paniej Zuzanny Obodyńskiej stolnikowej kijowskiej koń jeden, poczet jej m. paniej 
Woyskiej z Hrebiennego koń jeden, poczet jm. pana Adama Woyny podczaszego różańskiego 
koń jeden, poczet jm. pana Jana Izdebskiego pisarza ziemskiego buskiego koń jeden, poczet 
z wójtostwa buskiego, poczet jm. pana Władysława Czerniezowskiego, poczet jej m. paniej 
Stefanowej Łas[z]czowej, poczet jm. pana Wawrzyńca Kośmińskiego, poczet jm. pana Miko-
łaja Poryckiego koń jeden, poczet jm. pana Wojciecha Milewskiego koń jeden, poczet jej 
m. paniej Andrzejowej Światopełkowej Bolestraszyckiej koń jeden, poczet jej m. paniej 
Helżbiety Giebułtowskiej koń jeden, poczet jm. pana Ludwika Zbierzeczowskiego koń 
jeden, poczet jm. pana Jerzego Jabłońskiego koń jeden, poczet jm. pana Martiana Chmie-
leckiego koń jeden, poczet jej m. paniej Wawrowskiej pieszo, poczet jm. pana Wacława 
Teleżyńskiego rotmistrza Jego Królewskiej Mości koń jeden, poczet jm. pana Stanisława 
Masowskiego koń jeden, poczet jm. pana Władysława Gierzyńskiego koń jeden, poczet  
jm. pana Pawła Prokulbickiego koń jeden, poczet jm. pana Samuela Raczkowskiego koń 
jeden, poczet jej m. paniej Katarzyny Trzcińskiej koń jeden, poczet jm. pana Kucharskiego 
koń jeden, poczet jm. pana Charzewskiego koń jeden. Wiktoryn ze Żmigroda Stadnicki 
pułkownik województwa bełskiego, rotmistrz powiatu horodelskiego […]. 
 
Regestr chorągwie powiatowej jm. pana Lanckorońskiego kas[z]telanicza halickiego rot-
mistrza ziemie buskiej, roku tysiąc sześćset sześ[ć]dziesiąt dziewiątego dnia dwudziestego 
czwartego junii: jm. pan rotmistrz koni szesnaście, jm. pan chorąży [s. 643] Karol Jeziorkow-
ski koni dwa, jm. pan Wojciech Kadłubowski koni dwa, jm. pan Jędrzej Borsa Drzewiecki 
koni dwa, jm. pan Franciszek z Petrykos Gnoiński koni dwa, jm. pan Stefan Stępkowski koni 
dwa, jm. pan Seweryn Kozdanowski koni dwa, jm. pan Kazimierz Chołozowski koni dwa, 
jm. pan Stanisław Dąbski koni dwa, jm. pan Samuel Kochanowski koni dwa, jm. pan Jakub 
Bogucki koni dwa, jm. pan Jerzy Micowski konia jednego, jm. pan Stefan Rokicki konia 
jednego, jm. pan Jerzy Storkowski konia jednego, jm. pan Florian Suchodolski konia jednego, 
jm. pan Stanisław z Strzebawia Dąbrowski konia jednego, jm. pan Mikołaj Złowocki konia 
jednego, jm. pan Paweł Chojecki konia jednego, jm. pan Jędrzej Osmolski konia jednego, 
jm. pan Jędrzej z Kolczyc Strzelbicki konia jednego, jm. pan Stanisław Łaski konia jednego, 
jm. pan Jędrzej Kasperski konia jednego, jm. pan Mikołaj Osczowski konia jednego, jm. pan 
Stefan Gumowski konia jednego, jm. pan Jerzy Czekanowski konia jednego, jm. pan Rogala 
konia jednego. Poczet jm. pana Ostafia Kadłubickiego koń jeden, poczet jej m. paniej Zuzan-
ny Jahodyńskiej koń jeden, poczet jm. pana Wojciecha Boczkowskiego koń jeden, jm. pana 
Szatczyckiego poczet koń jeden, [poczet] jej m. paniej Anny Zielińskiej koń jeden. Wacław 
Lanckoroński z Brzyzia, Wiktorzyn ze Żmigroda Stadnicki pułkownik województwa beł-
skiego. 


