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Uwagi wstępne
Najlepszym źródłem do badania wewnętrznych dziejów miast są księgi miej-

skie. Mogło być ich kilka rodzajów, w zależności od urzędu, który je prowadził 
oraz od celu w jakim je spisywano. Jednym z wielu takich zadań była rejestracja 
nowych mieszczan. Zagadnienie napływu obcej ludności i zasady przyjmowania 
jej do prawa miejskiego jest jednym z ważniejszych w badaniu historii miast. 
Od dawna widziano potrzebę ich publikacji spisów nowych obywateli1 i dostrze-
gano wartość tego typu źródeł w badaniach2. 

Pierwotnie informacje o obywatelstwie miejskim notowano w różnych typach 
ksiąg. Z czasem duże miasta (np. Kraków czy Poznań), zaczęły rejestry takie 
wyodrębniać w osobne księgi�. Ośrodki miejskie o średniej wielkości (w tym 
i Wieluń)4 nie miały rozbudowanej kancelarii i przeważnie tego typu doku-
mentację umieszczały w aktualnie prowadzonej przez władze miejskie księdze. 
W przypadku Wielunia w omawianym okresie jest to księga radziecka.

* Za udzieloną pomoc w pisaniu tego artykułu bardzo dziękuję Pani profesor Alicji Szymczak 
i ks. prof. Janowi Związkowi.

1 Dla przykładu wymienimy: Księgi przyjęć do prawa miejskiego w Krakowie 1392–1506, 
wyd. K. Kaczmarczyk, Kraków 1913; Księgi przyjęć do prawa miejskiego w Bochni 1531–1650, 
wyd. F. Kiryk, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk 1979; Z nowszych można wymienić 
A. Bartoszewicz, Album civium Civitatis Antiquae Varsoviae. Księga przyjęć do prawa miej-
skiego Starej Warszawy 1506–1586, Warszawa 2000.

2 A. Gilewicz, Przyjęcia do prawa miejskiego we Lwowie 1405–1604. Studia z historii gospo-
darczej i społecznej poświęcone prof. Bujakowi, Lwów 1931; J. Sadownik, Przyjęcia do prawa 
miejskiego w Lublinie w XVII wieku, Lublin 1938; S. Gierszewski , Obywatele miast Polski 
przedrozbiorowej, Warszawa 1973.

� S. Gierszewski , op. cit.,  s. 16-17.
4 M. Bogucka, H. Samsonowicz, Dzieje miast i mieszczaństwa w Polsce przedrozbiorowej, 

Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk – łódź 1986, s. 115.
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Słowa wyjaśnienia należą się w kwestii ram chronologicznych określonych 
w tytule. Otóż stanowią one daty krańcowe najstarszej zachowanej księgi miej-
skiej5. Na pierwszych kartach księgi radzieckiej naniesiono wpisy dotyczą-
ce przyjęcia do prawa miejskiego w 1514 roku (nie ma tam daty rocznej, ale 
świadczą o tym daty dzienne). Wpisy do księgi kończą się na 1536 roku, ale te 
dotyczące prawa miejskiego rok wcześniej. Ujęcie większego zakresu chronolo-
gicznego (omówienie kolejnych ksiąg) staje się niemożliwe ze względu na ilość 
materiału źródłowego do opracowania. Stąd niezbędnym stało się podzielenie 
materiału, z nadzieją na możliwość publikacji przyjęć do prawa miejskiego z lat 
następnych w przyszłości. W większości przypadków wpisy przyjęć w szeregi 
mieszczaństwa wieluńskiego umieszczano tuż pod listą aktualnie wybranych 
władz miejskich. Na początku roku przewidywano, ile miejsca będzie niezbędne 
na dokonywanie tych czynności. Oczywiście zdarzało się, że ktoś prawo przyjął 
przed obiorem władz miasta, wówczas notowano ten fakt pod wpisami z roku 
poprzedniego (czasami wpisy nieopatrzone były datami rocznymi), lub zabrakło 
miejsca i wtedy taką informację przekazano dokonując wpisu między innymi 
aktami.

Niezmiernie trudno jest określić, kto dokonywał wpisów. Nazwisko pisarza 
miejskiego na przestrzeni tego czasu znamy tylko jedno – w 1523 roku był to 
niejaki Jakub6. Ale zajmował się tym nie tylko on. Świadczą o tym zarówno róż-
ne charaktery pisma, różnorodność zastosowanych formuł prawnych, jak i nie-
konsekwencje w pisowni nazw własnych (np. Joannes, Johannes, Sandomiria, 
Sandimiria), co oddajemy w formie oryginalnej.

Sposób dokonania wpisu aktu przyjęcia do prawa miejskiego zawierał kilka 
podstawowych danych. Notowano imię, nazwisko, przydomek nowego miesz-
czanina, imię ojca, profesję, miejsce pochodzenia oraz nazwiska osoby lub osób, 
które za niego poręczały. W wieluńskiej praktyce tylko niektóre z wpisów po-
siadają nagłówki, informujące o tym, kto przyjęty został do prawa miejskiego. 
Sposób dokonania wpisu i jego formuła zależały od piszącego, niekiedy są więc 
one obszerne (np. nr 91), ale większość ogranicza się do podania podstawo-
wych danych. W miarę możliwości starano się także jak najlepiej zidentyfiko-
wać przybysza, więc poza wyżej wymienionymi elementami, podkreślano także 
jakieś bliższe więzy pokrewieństwa z mieszkańcami Wielunia, co miało go do-
datkowo uwiarygodnić. Na przykład w dwóch przypadkach nowo przyjmowa-
ni byli zięciami mieszczan (Jakub, zięć Rydzyka – nr 16 i Jakub Rogacz, zięć 
Mrzygłodka – nr 97). Natomiast raz się zdarzyło (nr 96), że nowy mieszcza-

5 Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie (dalej AGAD), Wieluńska księga radziecka 
1514–1535 (dalej WKR 1).

6 Tamże, k. 160v.
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nin ożenił się w Wieluniu (Maciej Krupa z Dorotą Barańczykową, mieszkanką 
przedmieścia).

Znacząca większość wpisów podaje miejsce pochodzenia przyjmowanego 
człowieka. W przypadku mniej znanych miejscowości podawano najbliższe 
większe miasto, np. prope Piothrkow. Zdarzało się także, że uściślano położe-
nie rodzinnej miejscowości poprzez podanie regionu, np. de terra Siradiensi, 
de terra Leopoliensi. Wśród wszystkich wpisów w 18 z nich nie zanotowano 
skąd nowy obywatel miasta przybył. W niektórych przypadkach nie udało się 
zidentyfikować miejscowości, inne podajemy ze znakiem zapytania jako tylko 
możliwe7.

Spośród różnych miejscowości, z których wywodzili się nowi mieszczanie 
wieluńscy największe to: Sieradz (2), Sandomierz (3), Kraków (3), Poznań (2), 
Piotrków (2), Kłobuck (2), Brzeźnica (2), Kalisz (2), Praszka (2), Pątnów (2), 
Kamieńsk (2), łęczyca (1), Wrocław (2, w tym Psie Pole), Ruda (1), Giecz (1), 
Radomsko (1), Racibórz (1). Przytoczony tu materiał źródłowy jest zbyt mały, 
by poczynić dokładniejsze uwagi na temat oddziaływania Wielunia na większy 
obszar kraju, czy ciążenia w jakimś kierunku�. Natomiast doskonale jest tu wi-
doczna pozycja miasta w najbliższej okolicy (w promieniu do 20 km). Z tego 
obszaru rekrutowało się najwięcej nowych mieszczan. Mowa o takich miejsco-
wościach jak: Krzyworzeka (4), Mokrsko (4), Turów (4), Pątnów (4), Bieniec 
(2), Dąbrowa (3), Niemierzyn (2), Wiktorów (2), Skrzynno (2), Radoszewice 
(1), Popowice (1), Grębień (1), Strobin (1), Sieniec (1), Komorniki (1), Narami-
ce (1), Słupsko (1), Rudlice (1). 

Nie ma wpisów mówiących o wnoszeniu jakiś opłat podczas przyjmowania do 
prawa miejskiego, ani też wymogu okazania się „listem urodzajnym”. W więk-
szości z nich odnajdujemy jednak nazwiska poręczycieli (fideiussor), posiadają-
cych już prawo miejskie. Ta część formułki odnosząca się do poręczenia ogra-
nicza się tylko do stwierdzenia, że dany człowiek udzielił takiej poręki. Tylko 
w kilku przypadkach zanotowano, że poręczenie dane zostało na czas roku i 6 ty-

7 Identyfikacji dokonano przy pomocy prac: Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i in-
nych krajów słowiańskich, t. I –XV, Warszawa 1880–1902; R. Rosin, Słownik historyczno-
-geograficzny ziemi wieluńskiej w średniowieczu, Warszawa 1963; S. Zajączkowski , S.M. 
Zajączkowski , Materiały do słownika geograficzno-historycznego dawnych ziem łęczyckiej 
i sieradzkiej do 1400 roku, cz. I, łódź 1966, cz. II, łódź 1970; Wykaz urzędowych nazw miej-
scowości w Polsce, t. 1, Warszawa 1980, t. 2, Warszawa 1981, t. 3, Warszawa 1982; Nazwy miej-
scowe Polski. Historia. Pochodzenie. Zmiany, pod redakcją Kazimierza Rymuta, t. 1–4, Kraków 
1996–2005.

� Zagadnienie to jest znacznie bardziej złożone i nie można go ograniczać tylko do tematyki 
przyjęć do prawa miejskiego, ale także np. do handlu. Na ten temat zob. J. Wiesiołowski , 
Sieć miejska w Wielkopolsce w XIII–XVI wieku. Przestrzeń i społeczeństwo, „Kwartalnik Histo-
rii Kultury Materialnej”, nr 28, 1980, z. 3, s. 384–399.



44 Tomasz Andrzej Nowak

godni9. Zapewne chodziło o odpowiednie zachowanie się nowego mieszczanina, 
dostarczenia odpowiednich dokumentów, np. owego „listu urodzajnego”10.

Trudno doszukać się jakiegoś ogólnego klucza, wg którego dobierano sobie 
mieszczan chętnych do takiego poręczenia. Wypada więc stwierdzić, że zain-
teresowany uzyskaniem takiego poręczenia musiał znaleźć kogoś, kto mu za-
ufa i zechce go w ten sposób wesprzeć. Uciekano się więc do pomocy rodziny. 
Tak stało się np. w 1535 roku, gdy kandydata do przyjęcia w poczet mieszczan 
najpierw zidentyfikowano dodatkowo jako zięcia niejakiego Papieża, po czym 
zanotowano, że poręczycielem był mąż innej córki owego człowieka, a więc 
szwagier zainteresowanego prawem miejskim: Pape gener, providus Mathias 
faber de Gomolin ius civile suscepit [...], pro quo Mathias Chrogula fideiusssit, 
gener Pape. Jeszcze lepszym przykładem jest poręka bliskiego kuzyna, noszące-
go to samo imię i nazwisko (nr 122). Zdarzały się przypadki, że zainteresowane-
go i jego poręczyciela łączyła ta sama profesja. Przeważnie wystarczała poręka 
jednego człowieka. Znamiennym wydaje się, że w przypadku przyjęcia prawa 
miejskiego przez żebraka (nr 192), nie zanotowano poręczyciela. 

Na ogólną liczbę 201 wpisów w 11 przypadkach zanotowano dwóch porę-
czycieli dla jednej osoby. Ale zdarzył się też przypadek (nr 125), że w jednym 
wpisie ujęto dwóch kandydatów do prawa miejskiego i wówczas za każdego 
z nich poręczał kto inny. Zaobserwowano także sytuację, gdy jedna osoba tego 
samego dnia udzieliła dwóm przyjmowanym poręczenia (nr 35, 36). Najbardziej 
aktywnym na tym polu był bez wątpienia Maciej Zedla, który poręczenia udzie-
lił 18 razy. Trudno jest wyjaśnić z czego wynikała jego aktywność na tym polu. 
Aktualny stan badań pozwala powiedzieć o nim tylko tyle, że należał do elity 
miasta. Kilkakrotnie zasiadał w radzie i dwukrotnie pełnił urząd podwójciego11.

W omawianym okresie prawo miejskie uzyskiwali przede wszystkim męż-
czyźni. Wyjątek miał miejsce w 1518 roku, gdy do prawa miejskiego została 
przyjęta Jadwiga ze Szczercowa (nr 38), inna kobieta o tym imieniu – Jadwiga 
z Rogów (nr 40) oraz Marusza z Wieruszowa (nr 41).

Tylko w niektórych przypadkach podawano profesję danego człowieka. Trud-
no stwierdzić czy pominięcie zawodu wynika z niedopatrzenia pisarza czy może 
nie posiadali oni bliżej sprecyzowanego fachu.

9 A. Bartoszewicz, Czas w małych miastach. Studium z dziejów kultury umysłowej późno-
średniowiecznej Polski, Warszawa – Pułtusk 2003, s. 100. Warte zaznaczenia jest, że w ówczes-
nej praktyce człowiek przyjęty do prawa miejskiego pełnoprawnym mieszczaninem stawał się 
po upływie roku i jednego dnia lub właśnie roku i sześciu tygodni.

10 A. Gilewicz, op. cit., s. 376.
11 T. Nowak, T. Grabarczyk, Dokument władz miejskich Wielunia w sprawie ugody z arcy-

biskupem gnieźnieńskim z 1526 r., „Rocznik Wieluński”, t. 5 (2005), s. 47–48.
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Spośród różnych zawodów najliczniej reprezentowane były: krawiec (sartor) 
– 11, szewc (sutor) – 9, kowal (faber) – 9, zdun/garncarz (sdun,figulus, lutifi-
gulus) – 7, ślusarz (serifaber) – 5, cieśla (carpentarius) – 6, tkacz (textor) – 4, 
powroźnik (funifex, powroznÿk) – 3, sukiennik (lanifex, pannifex) – 3, bednarz 
(doleator, vector) – 3, młynarz (molendinator) – 2, rymarz (frenifex,sellator) – 3, 
kaletnik (calethnyk) – 2, kołodziej (rotifex) – 2. Poza nimi także: czapnik (pilea-
tor) – 1, kuśnierz (pellifex) – 1, łaziebnik (balneator) – 1, złotnik (aurifaber) – 1, 
piekarz (pistor) – 1, kupiec (mercator) – 2, miecznik (gladiator) – 1, karczmarz 
(tabernator) – 1, rzeźnik (carnifex) – 1, kotlarz (caldeator) – 1, stelmach (sthel-
mach) –1, kusznik (kussnyk) – 1, malarz (pictor) – 1, szklarz (vitreator) – 1. 
Wśród przyjętych do prawa miejskiego znalazło się też trzech szlachciców (nr 
54, 148, 153) i jeden żebrak, określony mianem pauper (nr 191).

W poszczególnych latach liczba przyjętych kształtowała się bardzo różnie. 
Najmniejszą liczbę przyjętych zanotowano w roku 1517, 1522 i 1530 – po 
2 osoby, natomiast najwięcej w 1518 i 1532 – po 20. W pozostałych wielkości te 
kształtowały się następująco: 1514 – 10, 1515 – 14, 1516 – 7, 1519 – 19, 1520 
– 8, 1521 – 6, 1523 – 5, 1524 – 9, 1525 – 8, 1526 – 7, 1527 – 3, 1528 – 6, 1529 
– 11, 1531 – 12, 1533 – 7, 1534 – 11, 1535 –12. Ogółem w latach 1514–1535 
do prawa miejskiego w Wieluniu przyjęto 202 osoby. Dwa razy zdarzyło się, że 
w jednym wpisie przyjęto dwóch ludzi (nr 81, 125) i w jednym przypadku wpis 
był przekreślony, co musiało oznaczać, że nie doszedł do skutku (nr 13).

Potrzebna jest jeszcze jedna uwaga. Kwestionariusz do tego typu źródeł nie 
kończy się na powyższych problemach. Konieczna staje się odpowiedź na pyta-
nie, jak kształtowały się losy tych ludzi w Wieluniu. Jak radzili sobie finansowo, 
zawodowo, czy byli aktywni na polu samorządowym (przykładem może być tu 
postać Andrzeja Rudzkiego, dla życiorysu którego udało się ustalić kilka istot-
nych faktów). Ale odpowiedzi na te pytania wymagają dokładnej analizy ksiąg 
miejskich, nad czym prace trwają. 

Przyjęcia do prawa miejskiego latach 1514–1535

1514
k. 4.
1. Dominica ante purificationem Virginis Marie [29 I], Joannes de Andrzey-

ow12 suscepit ius civile, Jacobus gener Sadlo fideiussit.
2. Feria sexta ante festum Pentecostes [2 VI], Petrus carpentarius de Bą-

dzyechow13 [?] suscepit ius civile, Joannes Zupernyczek fideiussit.
12 Andrzejów k. Strzelec Wielkich.
13 Miejscowość nierozpoznana.
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3. Eodem die, Joannes Carsznya  suscepit ius civile de Ruda, Michael Watro-
ba fideiussit.

4. Nicolaus de Wracza14 carpentarius suscepit ius civile, dominica in octava 
Visitationis Marie [9 VII], Martinus Pomya fideiussit.

5. Dominica in crastino Divisionis apostolorum [16 VII], Andreas Briccÿ de 
Comorniky15 suscepit ius civile, Joannes Sątyrz fideiussit.

6. Dominica post festum sancti Bartholomei [27 VII], Joannes de Borowa16 
prope Piothrkow suscepit ius civile, Mathias Orzel fideiussit.

7. Feria quinta ante Francisci [28 IX], Joannes sellator suscepit ius civile de 
Sandimiria17, Lorek fideiussit.

8. Dominica in crastino Undecim Millium Virginum [22 X], Niclas faber de 
Minera Lava18, suscepit ius civile, Stanislaus Sepuch fideiussit.

9. Feria sexta in vigilia sancte Katherine [24 XI], Stanislaus frenifex de San-
domiria19 suscepit ius civile, Jacobus frenifex fideiussit.

10. Feria sexta in die sancti Michaelis [29 IX], Mathias de Mokrsko20 lutifigu-
lus suscepit ius civile, Lorek slosar fideiussit.

1515
k. 4 v

11. Dominica in crastino Epiphanie Domini [7 I], Nicolaus pistor de Posnania21 
suscepit ius civile, Michael Watroba fideiussit.

12. Dominica infra octavas Visitationis Virginis Marie [8 VII], Joannes Sadlko 
de Plesow22  suscepit ius civile, Joanes Mierzyszwinia sellator fideiussit.

13. Feria in die sancte Margarethe [13 VII], Albertus de Dambrowa carnifex23 
suscepit ius civile, Joannes Osusth fideiussit.

k. 20. 
14. Feria sexta ante Thome apostoli [14 XII], Joannes Ozarowski suscepit ius 

civile, Martinus Colethka fideiussor.

14 Wrząca w Sieradzkiem?
15 Komorniki k. Wielunia. 
16 Borowa k. Piotrkowa Trybunalskiego.
17 Sandomierz
18 Miejscowość nierozpoznana.
19 Sandomierz.
20 Mokrsko k. Wielunia.
21 Poznań.
22 Miejscowość nierozpoznana.
23 Dąbrowa k. Wielunia. Wpis ten został przekreślony, co oznacza, że ów człowiek nie otrzymał 

prawa miejskiego.
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15. Feria tertia ante Valentini [13 II], Joannes Czarny de Galouycze24 suscepit 
ius civile, Joannes Poldenko fideiussor.

16. Sabbato in die sancti Mathie [24 II], Jacobus de Russia25, gener Rydzek 
suscepit ius civile, Albertus Laczek fideiussor.

17. In die Philippi et Jacobi [1 V], Smolka de Boleslawyecz26 suscepit ius ci-
vile, Nicolaus Warchol fideiussit.

18. Feria tertia post Joannis Baptiste [27 VI], Laurentius Stąparz de Piothr-
kow27 suscepit ius civile, Nicolaus Wieprzek fideiussor.

19. Albertus de Vola28 doleator suscepit ius civile, Nicolaus garbarz fideius-
sor.

20. Feria sexta in die Margarethe [13 VII], Albertus de Dambrowa29 suscepit 
ius civile, Joannes Osusth fideiussit.

21. Dominica post Margarethe [15 VII], Martinus de Ladzice30 prope Radom-
skie, dictus Cobapela, suscepit ius civile, Joannes Zimoch fideiussor.

22. Dominica post Nativitatem Virginis Marie [9 IX], Nicolaus Golab carpen-
tarius suscepit ius civile, Albertus Jaykowski fideiussor.

23. Dominica ante festum sancti Elizabeth [18 XI], Gregorius de Sokolnyki31 
suscepit ius civile, Jacobus lanifex fideiussit.

24. Dominica ante Nativitatem Domini [23 XII], Joannes Cothlek de Nyemy-
erzyna32 suscepit ius civile, Bartholomeus Prusyek carnifex fideiussor��.

1516
k. 34
25. Dominica ante festum sancti Georgii [22 IV], Jacobus faber de Byesycz-

ko34 suscepit ius civile, Thomas pileator fideiussit.

24 Galewice k. Wielunia.
25 Wsi o nazwie Ruś jest kilka – zob. Słownik..., t. X, s. 19–20.
26 Bolesławiec k. Wielunia.
27 Piotrków Trybunalski.
28 Miejscowości o takiej nazwie jest wiele, trudno ustalić do której się odnosi ten wpis. Zob. 

Słownik geograficzny..., t. XIII, pod. red. B. Chlebowskiego, s. 775–820. Na temat etymologii 
nazwy Lgota zob. R. Grodecki , Wole i Lgoty. Przyczynek do dziejów osadnictwa w średnio-
wiecznej Polsce, [w:] Studia z historii społecznej i gospodarczej poświęcone prof. dr. Francisz-
kowi Bujakowi, Lwów 1931, s. 45–65.  

29 Dąbrowa k. Wielunia.
30 ładzice k. Radomska.
31 Sokolniki k. Wielunia.
32 Niemierzyn k. Wielunia.
�� Wpis dokonany na k. 20 u dołu kolumny z wpisami dotyczącymi zakupu soli.
34 Biesiecko k. Złoczewa.
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26. Eodem die, Joannes mercator de Byecz35 suscepit ius civile, Michael Ca-
pisch fideiussit.

27. Dominica ante festum sancti Marcelli proxima [31 VIII], Joannes de Par-
czow36 dictus Dzievyąthy vector suscepit ius civile, Valentinus sartor fide-
iussit.

28. Dominica ante Undecim Millia Virginum [19 X], Petrus de Brzezini37 su-
tor suscepit ius civile, Joannes Urbanski fideiussor.

29. Feria tertia in die Symonis et Jude [28 X], Joannes serifaber suscepit ius 
civile.

30. Dominica ante Conceptionis Virginis Marie [7 XII], Martinus Thorunski 
serifaber suscepit ius civile, Martinus Pomya lanifex fideiussor.

31. Feria tertia ante festum Nativitalis Domini [23 XII], Hanus Valdyner de 
Berlin��suscepit ius civile, Mathias Dumka faber fideiussit.

1517
k. 48 
32. Jacobus vector de Sadecz�9 dictus Gredowczyk, feria quinta ipso die sancti 

Adalberti [23 IV], suscepit ius civile, Joannes funifex et Michael Watrobka 
fideiusserunt.

33. Stanislaus Sczuk de Victorow40, feria tertia post festum sanctae Lucie pro-
xima [13 XII], suscepit ius civile, Nicolaus Szumski pro eo fideiussit.

1518
34. Dominica post Circumcisionis Domini proxima [4 I], Gregorius Swierz de 

Wvisoczin41 ius civile suscepit, Nicolaus Cobielisch pro eo fideiussit.
35. Dominica post Circumcisionis Domini proxima [4 I], Petrus de Grabno42 

ius civile suscepit, pro eo Andreas Osga fideiussit.
36. Dominica post Circumcisionis Domini proxima [4 I], Mathias Czarny de 

Skrzinno43 ius civile suscepit, pro eo Andreas Osga fideiussit.

35 Biecz.
36 Parczew.
37 Brzeziny.
�� Berlin.
�9 Nowy Sącz.
40 Wiktorów k. Wielunia.
41 Miejscowość nierozpoznana.
42 Grabno k. Ostrzeszowa.
43 Skrzynno k. Wielunia.
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37. Feria quarta in festo Epiphaniae Domini [6 I], Mathias Maczula de Damb-
rowa44 ius civile suscepit, pro quo Jacobus Raczek iuxta  consuetudinem 
fideiussit.

38. Hedvigis de Szczyrczow45 suscepit ius civile, assecula Grzychlunka pro 
quo Mathias Stelmach fideiussit.

39. Johannes Trzeczak de Sgnile Blotha46 prope Luthomirsko iacenti ius civile 
suscepit, pro quo Albertus Wloczek fideiussit.

40. Hedvigis de Rogy47de terra Slezie ius civile suscepit, pro quo Petrus fide-
iussit.

41. Marusza de Wieruszow48 ius civile suscepit, pro ea Stanislaus tonsor fide-
iussit.

k. 48 v
42. Dominica ante festum Purificationis Marie [31 I], Andreas de Coszyczki49 

ius civile suscepit, Nicolaus Lawka pro eo fideiussit.

k. 106.
43. Dominica Reminiscere [28 II], Mathias Maslowski de Toporow50 ius civile 

suscepit, Jacobus Szarwa civis Vielunensis pro eo fideiussit.
44. Item dominica Oculi [7 III], Johannes de Radoschowycze51 figulus ius ci-

vile suscepit, Mathias Hrehora suburbanus pro eo fideiussit.
45. Item dominica Iudica [21 III], Mathias sartor, cognominatus Hinczowycz 

ex parte, de Maiori Glogowa52, ius civilem suscepit iuxta civilis consue-
tudinem et pro eo Nicolaus Sobielisz et Johannes Papyesz cives fideiusse-
runt.

46. Item dominica Iudica [21 III] anno quo supra, Paulus Szaffranek de Wie-
ruszow53 ius civile suscepit, pro eo Petrus Svinka fideiussit iuxta civilem 
consuetudinem.

44 Dąbrowa k. Wielunia.
45 Szczerców.
46 Zgniłe Błoto k. Lutomierska.
47 Rogi k. Kędzieżyna Koźla.
48 Wieruszów.
49 Być może chodzi tu o Koszyce k. Kazimierzy Wielkiej lub Koszyce k. Ćmielowa – zob. 

Nazwy miejscowe..., t. 5, Kraków 2003, s. 189.
50 Toporów k. Wielunia.
51 Radoszewice k. Wielunia.
52 Głogów.
53 Wieruszów.
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47. Item dominica ante sancti Adalberti proxima [18 IV], Andreas Woytho-
wycz de Nova Viesz54 de terra Siradiensi ius civile suscepit, pro eo Nico-
laus Sobielisz et Martinus Ranomądri fideiusserunt iuxta iuris formam.

48. Dominica in festo sancti Marci Evangeliste [25 IV], Stanislaus Cupka de 
Radczin55, filius olim Magni Jacobi, formam ius civile suscepit, pro eo 
Stanislaus Nyeczkarz civis fideiussit.

49. Dominica infra octavam Corporis Christi [6 VI], Martinus Broda de Gora56 
ante Pyothrcow, ius civile suscepit, pro eo Joannes Santrirz sartor civis 
fideiussit.

50. Item feria sexta post octavam Corporis Christi proxima [11 VI], Lucas Pa-
niewczasz de Tusyn57 ius civile suscepit, pro eo Jacobus Szarva fideiussit.

51. Item feria sexta in crastino sancti Joannis Baptiste [25 VI], Petrus Nirka 
de Popowycze58 Szoltisowicz  ius civile suscepit, pro eo Jacobus Szarva 
fideiussit.

52. Item feria sexta post festum sancti Francisci confesoris proxima [8 X], 
Daniel sellator de Raczyborowycze59 prope Cracovie iacenti, ius civile su-
scepit, pro quo Laurentius Okragly iuxta consuetudinem fideiussit.

53. Dominica die proxima ante festum sancti Luce Evangeliste [17 X], Lau-
rentius Chutkowycz de Dobszycze60 ius civile suscepit, pro quo Joannes 
lutifigulus de Radoszowycze iuxta consuetudinem fideiussit.

1519
54. Item feria quinta infra octavas Epiphanie Domini [7 I], Nobilis Thomas 

Vieczkowski ius civile suscepit, pro quo Martinus Thuszyk consul anti-
quus iuxta consuetudinem fideiussit.

k. 106v
55. Dominica die post festum sancte Agnetis proxima [23 I], Jacobus de Pysz-

kow61 rotifex ius civile suscepit, pro quo Petrus gladiator civis Vielunensis 
iuxta consuetudinem fideiussit.

54 Nowa Wieś.
55 Raczyn k. Wielunia – zob. Słownik..., s. 140.
56 Bąkowa Góra k. Przedborza.
57 Tuszyn.
58 Popowice k. Wielunia.
59 Raciborowice k. Krakowa.
60 Dobczyce k. Krakowa.
61 Pyszków w Sieradzkiem.
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56. Dominica die post festum sancte Agnetis virginis proxima [23 I], Johannes 
de Gorky62 ius civile suscepit, pro quo Johannes Lypka civis Vielunensis 
iuxta consuetudinem fideiussit.

57. Dominica die post festum sancte Agnetis virginis proxima [23 I], Johannes 
de Oszynii63 ius civile suscepit, pro quo Michael Watrubka iuxta consuetu-
dinem fideiussit.

58. Feria tertia in vigilia Purificationis Marie [1 II], Mathias Gorny de Szoczy-
asza64 de Maiori Polonia ius civile suscepit, pro quo Jacobus Gszyk civis 
Vielunensis iuxta consuetudinem fideiussit.

k. 108v
59. Feria tertia in vigilia Beate Marie Purificationis [1 II], Bartholomeus de 

Noszale65 de terra Slesie ius civile suscepit, pro quo Michael Watrobka 
civis Vielunensis iuxta consuetudinem fideiussit.

60. Item feria tertia in vigilia Beate Marie Purificationis [1 II], Johannes de 
Gorka Boemicali 66 ius civile suscepit, pro quo Johannes sellator iuxta con-
suetudinem fideiussit.

k. 115v
61. Item dominica Oculi [27 III], Johannes de Przygoczycze67 carpentarius ius 

civile suscepit, pro quo Mathias Zedla consul antiquus iuxta iuris consue-
tudinem fideiussit.

62. Item feria tertia post dominicam Oculi proxima [29 III], Bartcholomeus de 
Trebaczow68 ius civile suscepit, pro quo Laurentius Vaszyl civis Vielunen-
sis iuxta iure consuetudinem fideiussit.

63. Item dominica Letare [3 IV], Johannes Swob textor de Cracovia [?]69 ius 
civile suscepit, pro quo Johannes arenfex civis Vielunensis iuxta iuris con-
suetudinem fideiussit.

64. Item feria sexta in vigilia Visitationis Beate Marie [1 VII], Martinus de 
Skurzynna70 ius civile suscepit, pro quo Johannes de Gorka Boemicali ci-
vis Vielunensis iuxta iuris consuetudinem fideiussit. 

62 Górki k. Wielunia. Słownik..., t. II, s. 708 wymienia w okolicy Wielunia 4 miejscowości tej 
nazwy.

63 Osiny k. Kępna.
64 Miejscowość nierozpoznana.
65 Miejscowość nierozpoznana.
66 Miejscowość nierozpoznana.
67 Przygodzice k. Ostrowa Wielkopolskiego.
68 Trębaczów k. Wielunia.
69 Kraków.
70 Miejscowość nierozpoznana. 
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65. Item dominica die ante Laurentii proxima [7 VII], Albertus Srzÿemsky ius 
civile suscepit, pro quo famatus Nicolaus Okragly proconsul antiquus et 
civis Vielunienis iuxta iuris consuetudinem fideiussit.

66. Item dominica die ante festum sancti Laurentii proxima [7 VIII], Benedic-
tus de Rawa71 ius civile suscepit, pro quo famatus Nicolaus Okragly pro-
consul antiquus et civis Vielunienis iuxta iuris consuetudinem fideiussit.

67. Item feria sexta post festum sancti Mathei Evangeliste et Apostoli proxi-
ma [23 IX], Johannes de Byenyecz72 ius civile suscepit, pro quo Petrus 
gladiator et Albertus Orzel cives Vielunienses iuxta iuris consuetudinem 
fideiusserunt. 

68. Item dominica die post festum sanctae Hedvigis [16 X], Michael Wasz de 
Nova Civitate73 de terra Leopoliensi ius civile suscepit, pro quo Nicolaus 
Sumski civis Vielunensis iuxta iuris consuetudinem fideiussit.

69. Item dominica die post festum sanctae Hedvigis [16 X], Stanislaus Lyszek 
de Vidava74 ius civile suscepit, pro quo Albertus funifex civis Vielunienis 
iuxta iure consuetudinem fideiussit.

70. Item dominica die ante festum sancti Martini [6 XI], Mathias de Myko-
rzyn75 ius civile suscepit, pro quo Joannes Calybaba civis Vielunienis iuxta 
iure consuetudinem fideiussit. 

k. 116.
71. Item dominica die ante festum sancti Martini [6 XI], Albertus de Mokrsko76 

ius civile suscepit, pro quo famatus Nicolaus Okragly proconsul antiquus 
civis Vielunensis iuxta iuris consuetudinem fideiussit.

72. Item dominica die ante festum Katcherine Virginis proxima [20 XI], Tho-
mas de Rawa77 serifaber ius civile suscepit, pro quo famatus Mathias Zedla 
consul antiquus et continuis Vielunensi iuxta iuris consuetudinem fideiuss-
it.

71 Rawa Mazowiecka lub Rawa w Lubelskiem
72 Bieniec k. Wielunia.
73 Nowe Miasto.
74 Widawa k. łasku.
75 Mikorzyn k. Ostrzeszowa.
76 Mokrsko k. Wielunia.
77 Rawa Mazowiecka lub Rawa w Lubelskiem.
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1520
k. 127v
73. Dominica Letare [18 III], Feliks złotnik de Cracovia78 ius civile suscepit, 

pro quo famatus Mathias Zedla consul antiquus et civis Vielunensis iuxta 
iuris consuetudinem fideiussit.

74. Dominica Letare [18 III], Mathias de Pszasznysz79 lanifex ius civile susce-
pit, pro quo Johannes Labay carnifex civis Vielunensis iuxta iuris consue-
tudinem fideiussit.

75.  Dominica ante festum sancti Johannis Baptiste proxima [17 VI], Stanis-
laus Kmitha de Czyechow80 ius civile suscepit, pro quo providus Martinus 
Pomya lanifex civis Vielunensis iuxta iuris consuetudinem fideiussit. 

76.  Dominica ante festum sancti Johanne Baptiste proxima [17 VI], Mathias 
de Blonye81 prope civitate Leczyca ius civile suscepit, pro quo providus 
Albertus funifex civis Vielunensis iuxta iuris consuetudinem fideiusssit.

77. Dominica post festum sanctae Margarethe Virginis proxima [15 VII], Pau-
lus de Psye Pole82 gladiator ius civile suscepit, pro quo Thomas sellator 
civis Vielunensis iuxta iuris consuetudinem fideiussit.

78.  Dominica die ipso festum Undecim Millium Virginum [21 X], Petrus By-
lery vitreator prope Rzeszow ius civile suscepit, pro quo Johannes sellator 
civis Vielunensis iuxta iuris consuetudinem submisit.

79.  Dominica die in octava Omnium Sanctorum [4 XI], Jarek sutor ius civile 
suscepit, pro quo Johannes sellator et Stanislaus funifex cives Vielunienses 
iuxta iuris consuetudinem fideiusserunt.

80.  Dominica die in octava Omnium Sanctorum [4 XI], Andreas faber de 
Myleyow�� villa prope civitatem Pyotrkow ius civile suscepit, pro quo 
Albertus Brudno faber civis Vielunensis iuxta iuris consuetudinem fide-
iussit.

78 Kraków.
79 Pszasnysz.
80 Czerchów k. łęczycy.
81 Błonie k. łęczycy.
82 Psie Pole, dzielnica Wrocławia.
�� Milejów k. Piotrkowa Trybunalskiego.
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1521
k. 140v

81. Item dominica infra octavas Assumptionis Marie [18 VIII], Paulus et Jaco-
bus de Sczeszow84 ius civile susceperunt, pro quibus Petrus Pyotak sutor 
civis Vielunensis iuxta iuris consuetudnem fideiussit.

82.  Item feria sexta in vigilia sancti Mathei Apostoli et Evangeliste [20 IX], 
Stanislaus de villa Skamiszow [?]85 prope civitatem Gnesnam ius civile 
suscepit, pro quo famatus Mathias Zedla consul antiquus iuxta iuris con-
suetudinem fideiussit.

83.  Item dominica post Mathei Evangeliste proxima [22 IX], Albertus de Crz-
epycze86 balneator ius civile suscepit, pro quo Joannes sellator civis Vielu-
nensis iuxta iuris consuetudinem fideiussit.

84.  Item eodem die, Urbanus de Szelow87 prope Lasko ius civile suscepit, pro 
quo Mathias Malyszki civis Vielunensis iuxta iure consuetudinem fideius-
sit.

85.  Item dominica ante festum Simionis et Jude Apostolorum proxima [27 X], 
Philipus de Kroszno�� textor ius civile suscepit, pro quo nobilis ac famatus 
Jacobus Dzirbieski notarius castrensis proconsul antiquus iuxta iure con-
suetudinem fideiussit.

86.  [Elisabeth]�9, Lucas scultetus de Byala90 ius civile suscepit, pro quo Petrus 
Svinka sutor civis Vielunensis iuxta iuris consuetudinem fideiussit.

1522
k. 146v
87.  Feria quinta die festo sancti Stanislai [8 V], Mathias de Gomolino91 villa 

prope civitatem Pÿothrkow faber ius civile suscepit, pro quo famatus Nico-
laus Okragly proconsul antiquus iuxta iuris consuetudinem fideiussit.

88.  Dominica Cantate [18 V], Petrus de Okup92 de terra Siradiensi doleator 
ius civile suscepit, pro quo famatus Jacobus Rospod consul antiquus iuxta 
iuris consuetudinem fideiussit.

84 Ostrzeszów.
85 Miejscowość nierozpoznana. Wpis opatrzony nagłówkiem: Sthelmach.
86 Krzepice.
87 Zelów.
�� Krosno. 
�9 Data dzienna nieczytelna, listopad.
90 Biała k. Wielunia.
91 Gomulin k. Piotrkowa Trybunalskiego.
92 Okup k. łasku.
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1523
k. 85v
89. Dominica Letare [30 III], Stanislaus Morawski de Rogoschno9� ius civile 

suscepit iuramento praestito et consuetudinem civilem servandam, pro quo 
Johannes sellator civis Vielunensis addomisunt duntaxat  [ad] annum [et] 
sex septiamanum fideiussit.

k. 86v
90.  Providus Bartholomeus filius Laurencii Duchnik sculteti de Pyaski94 prope 

Lovicz, gener Sovydupa civis Vielunensis, ius civile suscepit iuramento 
praestito consuetudine constitutionis civilis formata, pro quo Stanislaus 
Cunyanoska iuxta consuetudinem iuris civili, civis Vielunensis fideiussit.

k. 159 
91.  Dominica ante sancte Marie Magdalene [17 VII], Martinus filius Lunak 

de villa Rudlicze95 in terra Vieluniensi consistenti ius civile iuxta rittum et 
consuetudinem civilem suscepit et iuramentum de obedientia et fidelitate 
servanda Regie Maiestati, dominis capitaneo et proconsuli cum consulibus 
ac tote civitatis communitati, pro quo Mathias Milek et Petrus Cygan fide-
iusserunt ad annum et sex septimanis.

92.  Item dominica ut supra et anno, Albertus filius Gregorii Parzoch taberna-
toris de Mokrsko96 de terra Vieluniensi consistens ius civile iuxta rittum et 
consuetudinem civilem suscepit et iuramentum de obedientia et fidelitate 
servandam et artem suam fideliter Regie Maiestati dominis capitanei, pro-
consuli et consulibus, advocato iuratis at tote communitati, pro quo Petrus 
Swinka sutor ad annum et sex septimanis fideiusserunt.

93.  Dominica ante sancti Andree Apostoli proxima anno quo supra [29 XI], 
Nicolaus Sroka de Grambyen97 ius civile iuxta rittum et consuetudinem 
iuris civilis suscepit et iuramentum de obedientia et fidelitate servandam 
Regie Maiestatis, domino capitaneo, proconsuli et consulibus, advocato 
iuravit ac tote communitati, pro quo providus Jacobus Scharva ad annum 
et sex septimanis fideiussit.

9� Rogoźno.
94 Piaski k. łowicza. Wpis opatrzony nagłówkiem: Bartosz de Pyasky.
95 Rudlice k. Wielunia.
96 Mokrsko k. Wielunia. Wpis opatrzony nagłówkiem: Parzoch.
97 Grębień k. Wielunia. Wpis opatrzony nagłówkiem: Sroka.
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1524
k. 168v
94.  Item feria tertia post festum sancti Marci Evangeliste proxima [26 IV], 

providus Jacobus Podgorski de Gorky9� prope Vidava ius civile suscepit et 
iuravit de obedientia iuxta rittum civilem, pro quo Johannes Gaska civis 
fideiussit.

95.  Providus Gregorius faber Vesoly, feria tertia post festum sancti Marci 
Evangeliste proxima [26 IV] gener Garbaczak ius civile suscepit iuravit et 
de obedientia iuxta rittum civilem, pro eo Mathias Durka civis fideiussit.

96.  Item feria quarta post festum sancti Marci Evangeliste proxima [27 IV], 
Mathias Stanislai Crupa de villa Calek99 monachorum Vythowskych prope 
Pyothrkow, maritus Dorothe Baranczykowa suburbane, ius civile suscepit 
et de obedientiam iuravit iuxta rittum civilem, pro eo providus Stanislaus 
Crupka civis fideiussit.

97.  Item dominica infra octavas Corporis Christi [29 V], Jacobus Rogacz de 
Baranow100 ius civile suscepit, sartor gener Mrzyglodek et de obedientia 
iuravit iuxta rittum civilem, pro eo circumspectus Johannes Gaska civis 
Vielunensis fideiussit.

k. 169
98.  Dominica ante sancte Margarethe proxima [10 VII], Olechno cocus de 

Brudno101, filius olim providi Mathie Studziensky, ius civile suscepit iux-
ta rittum et consuetudinem iuris iuramento de obedientia et iuris civilis 
consuetudine praestito, pro quo famatus Martinus Tusyk antiquus consul 
civitatisVielunensis iuxta iuris formam fideiussit.

99.  Dominica ipso die sancti Dionisii [9 X], Johannes Ossowski de Chudzy-
szowy102 prope Lanczicza ius civile iuxta rittum et consuetudinem iuris iu-
ramento praestito de obedientia servanda suscepit, pro eo nobilis Jacobus 
Dzirbinski fideiussit.

100.  Dominica post festum sancte Hedvigis proxima [16 X], Mathias Cukol 
de Chabyelicze103 ius civile iuxta rittum et consuetudinem iuris iuramento 

9� Miejscowości o nazwie Górki jest wiele, trudno odgadnąć też, czy chodzi tu o rzekę Wida-
wę (Widawkę) czy osadę w pow. łaskim – zob. Słownik geograficzny..., t. II, s. 713–718; t. III, 
s. 286. 

99 Kałek k. Piotrkowa.
100 Baranów k. Kępna.
101 Brudno k. Poddębic; także w pow. łęczyckim.
102 Chudzice k. łęczycy.
103 Chabielice.



57Przyjęcia do prawa miejskiego w Wieluniu...

praestito de obedientia servanda suscepit, pro eo Albertus Brudno fideius-
sit.

101.  Dominica ante sancte Lucie proxima [16 X], Martunus Clyczkowski de 
Pyskow104 ius civile iuxta rittum suscepit iuramento praestito de obedientia 
formam, pro eo Albertus Jaczkowski fideiussit.

102. Feria sexta ante Nativitatem Domini proxima [23 XII]. Nicolaus Broda de 
Rzepki105 ex districtu Pyothrkoviense terrae Siradiensis ius civile iuramen-
to de obedientia et fidelitatem servanda suscepit, pro eo Jacobo Rospand 
fideiussit iuxta rittum et ius.

1525
103. Feria sexta ante dominicam Oculi [17 III], Martinus Curas de Krzywarze-

ka106 ius civile iuramento de obedientia et fidelitate servandam praestito 
suscepit, pro eo Jacobus Scharva et Martinus Golischa iuxta rittum fideius-
serunt.

k. 177
104.  Actum dominica ante sancti Stanislai in maÿo [7 V], Jacobus Grzadzel de 

Wronowicze107 prope Lasko villa, ius civile suscepit et iure consuetudine 
et ius de obedientia civili iuramentum praestitit, pro quo providi Nicolaus 
Szumsky et Felix Czosnek sartores ad annum  et sex septimanum fideius-
serunt.

105.  Item in eodem die, Michael filius Johannis Wlodarz de oppido Buscha-
nin108 ius civile suscepit et iuxta consuetudinem et ius de obediencia civili 
iuramentum praestitit, pro quo famatus Martinus Tusik et providus Marti-
nus Torunski de consuetudine fideiusserunt.

106.  Actum dominica Sancte Trinitate [11 VI], Blasius Dibowski Nicolai Zarwa 
filius de oppido Dybow109 suscepit ius civile de fidelitate obedientia, que 
tenens iuramentum praestito et alia iura iuxta rittum civitatis tenendum, 
pro quo circumspectus Joannes sellator iuxta consuetu consens fideiussit.

107.  Item dominica infra octavam Nativitatis Virginis Marie [10 IX], Paulus 
Pyrz de Krzywarzeka110 praestito iuramento ius civile suscepit iuxta rittum 
civitatis, pro quo circumspectus Benedictus Schawala fideiussit.

104 Pyszków k. Sieradza.
105 Istnieją Rzepki Małe i Rzepki Wielkie k. Garnka.
106 Krzyworzeka k. Wielunia.
107 Wronowice k. łasku.
108 Burzenin.
109 Dybawka k. łęczycy?
110 Krzyworzeka k. Wielunia.
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108.  Item dominica ante festum sancti Mathei Apostoli et Evangeliste [17 IX], 
providus Jacobus, filius providi Alberti molendinatoris de villa Byenyecz111 
sutor, ius civile praestito iuramento de fidelitate et obedientia servantis 
iuxta rittum civitatis suscepit, pro quo Stanislaus Closka fideiussit.

109.  Actum feria tertia post festum sancte Elisabeth proxima [21 XI], Andreas 
lutifigulus, filius olim Mathie Wrzescz de Panthnow112 ius civile praesito 
iuramento de fidelitate et obedientia servanda iuxta rittum civitatis susce-
pit, pro quo Mathias Zedla fideiussit.

110.  Eodem die, Andreas lutifigulus Victrovski de Strobin113, filius olim Waw-
rzyniecz ius civile praestito iuramento de fidelitate et obedientia servanda 
iuxta rittum civitatis suscepit, pro quo Mathias Zedla fideiussit.

1526
k. 188
111.  Die dominico post festum sancti Bartholomei proxima [26 VIII], Michael 

de Cludov114 de Maiori Polonia ius civile suscepit et iuxtam consuetudi-
nem et ius de obedientiam civili iuramento praestito, pro quo famatus Ni-
colaus Zaparth consul antiquus de consuetudine fideiussit.

112.  Die dominico in crastino festi Nativitatis Marie [9 IX], Johannes Ssocha-
va de Czÿrnÿcze115 ius civile suscepit et iuxta consuetudinem et ius de 
obedientia civili iuramento praestito, pro quo Petrus Lachman magister 
fraternitatis sutorum de consuetudine fideiussit.

113.  Die dominica ante festum sancti Lampardi [16 IX], Petrus pictor Grzywak 
de Wratislavia116 ius civile suscepit et iuxta consuetudinem et ius de obe-
dientia civili iuramento praestito, pro quo Martinus Pomÿa lanifex dispen-
sator civilis magister fraternitatis lanificorum de consuetudine fideiussit.

114.  Die dominica post festum sancti Francisci proxima [7 X], Andreas de Ry-
chwal117 textor ius civile suscepit et iuxta consuetudinem et ius de obe-
dientia civili iuramento praestito, pro quo providus Benedictus Schawala 
pellifex civis Vielunensis de consuetudine fideiussit.

115.  Die dominica post festum sancti Lucie proxima [20 X], Vithek Thaczka 
pellifex civis Vielunensis ius civile suscepit et iuxta consuetudinem et ius 

111 Bieniec k. Wielunia.
112 Pątnów k. Wielunia.
113 Strobin k. Wielunia.
114 Kłodawa.
115 Czernice k. Wielunia.
116 Wrocław.
117 Rychwałd.
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de obedientia civili iuramento praestito, pro quo famatus Mathias Zedla 
proconsul antiquus civis Vielunensis de consuetudine fideiussit.

116.  Die dominica post festum sancti Lucie proxima [20 X], Felix de Piotrowi-
cze118 de terra Siradiensis civis Vielunensis  civile suscepit de obedientia 
civili iuramento praestito, pro quo famatus dominus Mathias Zedla consul 
antiquus civis Vielunensis de consuetudine fideiussit.

117. Die dominica post festo Natalia Christi proxima [30 XII], Johannes Orzel 
de villa Thurow119 ius civili suscepit de obedientia civili iuramento praesti-
to, pro quo providus Mathias Olszowski magister eiusdem fraternitatatis 
suburbanum Vielunensis de cosnuetudinem fideiussit.

1527
k. 194v
118.  Item die dominica infra octavas Corporis Christi [23 VI], Johannes Salucz-

ski de Cosmynek120 sutor ius civile suscepit et iuxta consuetudinem et ius 
obedientia civili iuramento praestito, pro quo Felix sutor civis Vielunensis 
de consuetudine fideiussit.

119.  Item die dominica ante festum Visitationis Sacratissime Virginis Marie [30 
VI], Joannes de Leczicza121 protunc manens in praedio Oszusthowski ius 
civile suscepit de obedientia civili iuramento praestito, pro quo famatus 
Mathias Zedla consul civis Vielunensis de consuetudine fideiussit. 

120.  Die dominica post festum sancti Petri ad Vinculas proxima [4 VIII], Al-
bertus alias Olbrycht aurifaber de Possnanya122 ius civile suscepit et iuxta 
formam et consuetudinem de obedientia civili iuramento praestito, pro quo 
famatus Mathias Zedla consul antiquus Vielunensis fideiussit.

1528
k. 202v
121.  Item dominica septuagessima [9 II], providus Albertus de Bydgostia123 ius 

civile suscepit et iuravit de obedientia iuxta rittum civilem, pro quo Mat-
hias Mazur suburbanus lanius fideiussit.

118 Piotrowice k. Warki.
119 Turów k. Wielunia.
120 Koźminek.
121 łęczyca.
122 Poznań.
123 Bydgoszcz.
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122.  Item dominica Oculi [15 III], Joannes Swob de Raczyborz124 ius civile su-
scepit et iuravit de obedientia iuxta rittum et consuetudinem civilem, pro 
eo Johannes Swob civis Vielunensis textor fideiussit.

123.  Item dominica Letare [22 III], Jacobus Swyerk de villa Wykthorow125 ius 
civile suscepit et iuravit de obedientia iuxta rittum et consuetudinem civi-
lem, pro quo providus Johanes sellator civis Vielunensis fideiussit.

124.  Item dominica Iudica [29 III], Stanislaus de Minera Klonowska126 serifa-
ber ius civile suscepit et iuravit de obedientia iuxta rittum et consuetudi-
nem civilem, pro quo providi Mathias sellator et Benedictus Thusyk cives 
Vielunenses fideiusserunt.

125.  Item dominica proxima ante festum sancti Martini [8 XI], Stanislaus de 
Calys127 carpentarius et Martinus de Payeczno ius civile suscepunt et iu-
raverunt de obedientia iuxta rittum et consuetudinem civilem, pro quibus 
fideiusserunt Martinus Pomÿa et Joannes Papes.

126.  Item dominica proxima ante festum sancti Martini [8 XI], Albertus de 
Krzywarzeka128 sutor ius civile suscepit iuravit de obedientia iuxta rittum 
et consuetudinem civilem, pro quo providus Lucas sutor civis Vielunensis 
fideiussit.

1529
127.  Item die Circumcisionis Domini [1 I] Waczlaw de Selenyecz129 villa prope 

oppidum Szmorgon de terrae Lithwanie ius civile suscepit et iuravit de 
obedientia iuxta rittum et consuetudinem civilem, pro quo famatus domi-
nus Mathias Zedla civis Vielunensis et antiquus consul fideiussit.

128.  Item dominica proxima ante festum Trium Regum [3 I], Michael de Ry-
chloczycze130 lutifigulus de terra Vielunensis ius civile suscepit et iuravit 
de obedientia iuxta rittum et consuetudinem civilem, pro quo providus Jo-
hannes Gaszka civis Vielunensis fideiussit.

129.  Item eodem die, Albertus de Radom131 ius civile suscepit et iuravit de obe-
dientia iuxta rittum et consuetudinem civilem, pro quo providus Bartholo-
meus Grzywka civis Vielunensis fideiussit.

124 Racibórz.
125 Wiktorów k. Wielunia.
126 Koło Złoczewa są dwie wsie: Klonowa i Klonowa Poduchowna, więc być może chodzi tu o 

jedną z nich – zob. Nazwy..., t. IV, s. 504.
127 Kalisz.
128 Krzyworzeka k. Wielunia.
129 Zieleniec na Litwie koło Smorgonia.
130 Rychłocice k. Wielunia.
131 Radom.
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k. 212v
130.  Feria sexta ante dominicam Invocavit [12 II], providus Johannes mercator 

de Rysskow132 de Maiori Polonie ius civile suscepit et iuravit de obedientia 
iuxta rittum civilem, pro quo providus Nicolaus Sumszky sutor civis Vie-
lunensis fideiussit.

131.  Item dominica Invocavit [14 II], providus Petrus Basscha de villa Szy-
enyecz133 ius civilem suscepit et iuravit de obedientia iuxta rittum civilem, 
pro quo providus Mathias Thorunski serifaber civis Vielunensis fideiussit.

132.  Item dominica ante Trinitatem [16 V], providus Nicolaus de Clobuczko134 
ius civile suscepit et iuravit de obedientia iuxta rittum civilem, pro quo pro-
vidus Johannes Jezyerski sellator scabinus et civis Vielunensis fideiussit.

133. Item dominica festum sanctae Trinitatis [23 V], Mathias Baryel de villa 
Goszdow 135 prope oppidum Strÿkow, ius civile suscepit et iuravit de obe-
dientia iuxta rittum civilem, pro quo providus Johannes sellator scabinus 
civis Vielunensis fideiussit.

134. Item dominica infra octavas Corporis Christi [30 V], providus Albertus 
Rycznosek de Wronikow136 prope civitatem Piotrkow ius civile suscepit 
et iuravit de obedientia iuxta rittum civilem, pro quo providus Johannes 
Rolak civis Vielunensis fideiussit.

135. Item dominica proxima ante festum sancti Joannis Baptiste [20 VI], provi-
dus Nicolaus Maszlek de Moÿkow137 prope civitatem Piotrkow ius civile 
suscepit et iuravit de obediencia iuxta  rittum civilem, pro quo fideiussit 
providus Johannes sellator civis Vielunensis.

136. Item dominica proxima ante festum Nativitatis Marie [5 IX], providus 
Bartholomeus de Nyeschychow138 prope oppidum Lobsenicza ius civile 
suscepit et iuravit de obedientia iuxta rittum civilem, pro quo fideiussit 
Felix Czosnek sutor civis Vielunensis.

137. Item feria quarta post festum sancti Mathei Apostoli et Evangeliste [22 
IX], providus Albertus de Clusborek139 molendinator ius civile suscepit et 
iuravit corporaliter de obedientia iuxta rittum civilem, pro quo Johannes 
sellator civis Vielunensis fideiussit.

132 Ryszew k. Żnina?
133 Sieniec k. Wielunia.
134 Kłobuck.
135 Gozdów k. Strykowa.
136 Wroników k. Piotrkowa Trybunalskiego.
137 Mojków k. Piotrkowa Trybynalskiego.
138 Nieszów k. łubnicy.
139 Kluczbork.
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1530
k. 228
138.  Item feria quarta post dominicam Ramis palmarum proxima [13 IV], pro-

vidus Bernath serifaber de Calÿsch140 ius civile suscepit et iuravit de obe-
dientia iuxta rittum et consuetudinem civilem, pro quo providus Stanislaus 
Crupka civis Vielunensis fideiussit141.

k. 228v
139.  Actum in praetorio Vieluniensi die dominica post festum sancte Lucie pro-

xima [23 X] anno quo supra, providus Paulus de Branycze142 ius civile 
suscepit et iuravit de obedientia iuxta rittum et consuetudinem civilem, pro 
quo providus Stanislaus Wylsych civis Vielunensis fideiussit143.

1531
k. 229
140.  Actum in praetorio Vieluniensi die dominica ante festum sancte Brigide pro-

xima [29 I] anno Domini 1531, providus Johannes Partoczka de Clobuczko144 
ius civile suscepit et iuravit de obedientia iuxta rittum et consuetudinem civi-
lem, pro quo providus Bartholomeus Pruss civis Vielunensis fideiussit145.

141.  Actum feria tertia ante festum sancti Michaelis Archangeli proxima [26 IX] 
anno Domini 1531, providus Stanislaus Vymycz de Brzesznycza146 sartor 
ius civile suscepit et iuravit de obedientia iuxta rittum et consuetudinem 
civilem, pro quo providus famatus Mathias Zedla fideiussit.

k. 241 
142.  Actum in praetorio Vieluniensi sabbato post festum sancti Stanislai in maÿo 

[13 V] anno quo supra, providus Albertus Kopydlowski de Druszbycze147 
ius civile suscepit et iuravit de obedientia iuxta rittum et consuetudinem 
civilem, pro quo providus Albertus Pastuszek fideiussit.

140 Kalisz.
141 Ten wpis i następny zostały zamieszczone między zwykłymi aktami.
142 Branice k. łasku.
143 W nagłówku podane nazwisko otrzymującego wpis: Paulus de Branycze ius civile suscepit.
144 Kłobuck. W nagłówku: Partoczska.
145 Wpis opatrzony nagłówkiem: Johannes Partoczka de Clobuczko.
146 Brzeźnica.
147 Miejscowość nierozpoznana. Wpis opatrzony nagłówkiem: Albertus de Druszbycze Kopyd-

lowski.
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143.  Constitutus personaliter coram dominis proconsule et consulibus residens 
providus Albertus textor de Skarnycze148 ius civile suscepit et iuravit de 
obedientia iuxta rittum et consuetudinem civilem, pro quo providus Valen-
tinus molendinator fideiusssit. Actum in praetorio die dominica ante fes-
tum sancte Margarethe proxima [9 VII]1531.

144.  Cosntitiutus personaliter providus Jacobus Crol suburbanus Vielunensis 
ius civile suscepit et iuravit de obedientia iuxta rittum et consuetudinem 
civilem, pro quo famatus Matias Zedla civis Vielunensis fideiussit149.

k. 241v
145.  Actum die dominica infra octavas Visitationis Beate Marie [9 VII] anno 

Domini 1531, providus Andreas Dzynblo de Sieracz150 sartor ius civile 
suscepit et iuravit de obedientia iuxta rittum et consuetudinem civilem, 
pro quo Johannes Gank fideiussit.

k. 242
146.  Actum feria quarta ipso die sancti Laurencii [10 VIII], Mathias Kurdasek 

de Stobyeczsko151 ius civile suscepit et iuravit de obedientia iuxta rittum et 
consuetudinem civilem, pro quo providus Mathias Nossek fideiussit.

147.  Eodem die, Martinus de Camyensko152 ius civile suscepit et iuravit de obe-
dientia iuxta rittum et consuetudinem civilem, pro quo providus Johannes 
Gambnowski civis Vielunensis fideiussit.

148.  Actum feria tertia ante Nativitatis Domini [19 XII], Stanislaus Ganczel 
ius civile suscepit et iuravit de obedientia iuxta rittum et consuetudinem 
civilem, pro quo famatus Mathias Zedla fideiussit.

k. 246
149.  Bartholomeus ius civile suscepit et iuravit de obedientia iuxta rittum et 

consuetudinem civilem, pro quo nobilis Andreas Jaworski fideiussit.

148 Miejscowość nierozpoznana. Wpis opatrzony nagłówkiem: Albertus textor de Skarnycze.
149 Wpis opatrzony nagłówkiem: Crol.
150 Sieradz. Wpis opatrzony nagłówkiem: Andreas Dzynblo de Sieracz.
151 Stobiecko Miejskie lub Stobiecko Szlacheckie k. Radomska. Wpis opatrzony nagłówkiem: 

Mathias de Stobueczsko.
152 Kamieńsk k. Radomska. Wpis opatrzony nagłówkiem: Martinus de Camyensko.
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k. 247 
150. Nobilis Albertus Strzalkowski ius civile suscepit et iuravit de obedientia 

iuxta ritum et consuetudinem civilem, pro quo famatus Johannes Zellator 
fideiussit153.

k. 248
151.  Nobilis Andreas Rudsky154 sartor ius civile suscepit et iuravit de obedientia iuxta 

rittum et consuetudinem civilem, pro quo famatus Mathias sartor fideiussit.

1532
k. 253v
152.  Providus Andreas (?) de Siradia155 ius civile suscepit et iuravit de obedien-

tia iuxta rittum et consuetudinem civilem, pro quo Joannes Rolak fideius-
ssit.

153.  Paulus de Radzanow156 alias Fygel ius civile suscepit et iuravit de obe-
dientia iuxta rittum et consuetudinem civilem, pro quo providus Johannes 
Ganska civis Vielunensis fideiusssit.

154.  Michael Wsper de Zamlynÿe157 ius civile suscepit et iuravit de obedientia 
iuxta rittum et consuetudinem civilem, pro quo Jacobus Podgorski fideius-
ssit. Actum feria tertia post conversionis sancti Pauli [30 I].

155.  Martinus de Jassyonki158 Lyn ius civile suscepit et iuravit de obedientia 
iuxta rittum et consuetudinem civilem, pro quo Albertus Jaÿkowski fide-
iusssit.

156.  Nobilis Andreas Jaworsky ius civile suscepit et iuravit de obedientia iuxta 
rittum et consuetudinem civilem, pro quo famatus Jurek civis Vielunensis 
fideiusssit159.

153 Wpis opatrzony nagłówkiem: Strzalkowski.
154 Wpis opatrzony nagłówkiem: Andreas Rudski ius civile. AGAD, WKR 2 (1539–1550), 

s 79–80, 120–121,150; WKR 3 (1550–1561), s. 134,182, 222–223, 252, 262–263, 321,410, 
451, 524,764; T. Stolarczyk, Szlachta wieluńska od XIV do połowy XVI wieku, Wieluń 2005, 
s. 167–168. Andrzej Rudzki był synem Bieniasza Wilama i Katarzyny. Ożenił się przed 1552 
rokiem z Anną Piotrowską. Mieli córkę Annę (wyszła za Jana introligatora) i syna Macieja, mły-
narza. Wielokrotnie zasiadał w radzie miejskiej. Pierwszy raz w 1541 roku i przez 2 następne 
kadencje. Potem nastąpiła przerwa, do rady wszedł ponownie na lata 1553–1556 i ponownie 
w 1559 roku.

155 Sieradz.
156 Radzanów k. Radomia?
157 Miejscowości o tej nazwie jest wiele, być może chodzi tu o Zamłynie w Sieradzkiem – zob. 

Słownik geograficzny..., t. XIV, s. 372.
158 Folwark Jasionka w pobliżu Olszyny k. Ostrzeszowa.
159 Wpis opatrzony nagłówkiem: Jaworskÿ Andreas. Jaworski miał córkę Zofię, która wyszła 
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157.  Bartholomeus de Nÿemierzin160 dictus Stary Pÿantek ius civile suscepit et 
iuravit de obedientia iuxta rittum et consuetudinem civilem, pro quo fama-
tus Zedla civis Vielunensis fideiussit.

k. 257
158.  Actum feria quarta post dominicam Letare [13 III] anno ut supra, providus 

Stanislaus Stÿpka funifex ius civile suscepit et iuravit de obedientia iuxta 
rittum et consuetudinem civilem, pro quo providus Stanislaus frenifex fi-
deiussit161.

159.  Actum dominica Iubilate [21 IV], providus Gregorius de Praska162 ius civi-
le suscepit et iuravit de obedientia iuxta rittum et consuetudinem civilem, 
pro quo Laurentius carpentarius fideiusssit alias Wawrzyn.

160.  Dominica post Ascensionem Domini [12 V], providus Venceslaus Rano-
mądr suburbanus Vielunensis ius civile suscepit et iuravit de obedientia 
iuxta rittum et consuetudinem civilem, pro quo Stanislaus Guÿmka civis 
Vielunensis fideiussit.

161.  Dominica ante Bratholomei [18 VIII], providus Stanislaus calethnyk de 
Thurow163 ius civile suscepit et iuravit de obedientia iuxta rittum et consu-
tetudinem civilem, pro quo Stanislaus Guÿmka fideiussit.

162. Eodem die, providus Venceslaus serifaber de Pantnow ius civile suscepit 
et iuravit de obedientia iuxta rittum et consuetudinem civilem, pro quo 
Daniel sellator fideiussit164.

163.  Providus Johannes lutifigulus de Panthkow165 ius civile suscepit et iuravit 
de obedientia iuxta rittum et consuetudinem civilem, pro quo Szremskÿ 
fideiusssit.

164.  Jacobus de Camyensko166 sartor ius civile suscepit et iuravit et obedientia 
rittum et consuetudinem civilem, pro quo Daniel fideiusssit.

ok. 1541 roku za szlachetnego Feliksa Urbańskiego. W 1542 roku ojciec Feliksa, Wojciech, za-
pisał Zofii w imieniu syna 60 grzywien i 30 grzywien wiana, natomiast Andrzej Jaworski dał 
w posagu córce 20 grzywien (1541 rok). Zofia niedługo potem zmarła i pomiędzy nimi powstał 
zatrag o posag. Wojciech Urbański zobowiązał się zwrócić Jaworskiemu 20 grzywien do 6 stycz-
nia 1544 roku – zob. AGAD, WKR 2, s. 84; T. Stolarczyk, op. cit., s. 188.

160 Niemierzyn k. Wielunia.
161 Wpis opatrzony nagłówkiem: Stipka.
162 Praszka. Wpis opatrzony nagłówkiem: Gregorius de Praska.
163 Turów k. Wielunia.
164 Pątnów k. Wielunia. Wpis opatrzony nagłówkiem: Venceslaus de Pantnow.
165 Pątnów k. Wielunia. Wpis opatrzony nagłówkiem: Joannes de Panthkow eadem die lutifi-

gulus.
166 Kamieńsk k. Radomska.
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k. 257v
165.  Joannes rotifex ius civile suscepit et iuravit de obedientia iuxta rittum et 

consuetudinem civilem, pro quo providus Johannes Mrziglodek fideiusss-
it.

166.  Jacobus Kierzek sutor ius civile suscepit et iuravit de obedientia iuxta rit-
tum et consuetudinem civilem, pro quo Petrus sutor fideiusssit.

167.  Albertus Podgorski ius civile suscepit et iuravit de obedientia iuxta rittum 
et consuetudinem civilem, pro quo Bartholomeus Grziwka fideiussit.

168.  Mathias Nyedzyela ius civile suscepit et iuravit de obedientia iuxta rittum 
et consuetudinem civilem, pro quo Albertus Szremski fideiusssit.

169.  Mathias Gromaczski figulus ius civile suscepit et iuravit de obedientia 
rittum et consuetudinem civilem, pro quo Joanes [nazwisko nieczytelne] 
fideiussit.

170. Mathias Kussnyk de Mokrsko ius civile suscepit et iuravit de obedientia 
iuxta rittum et consuetudinem civilem, pro quo Felix sutor fideiussit167.

171.  Martinus Golybrzuch de Walknowy168 ius civile suscepit et iuravit de obe-
dientia, pro quo Piotrek sutor fideiusssit iuxta rittum et consuetudinem ci-
vilem.

1533
172.  Mathias sutor de Pruszyndzycze169 ius civile suscepit et iuravit de obedien-

tia iuxta rittum  de consuetudinem civilem, pro quo Petrus sutor fideiuss-
it.

k. 278
173.  Providus Petrus Dunda de Krzywarzeka170 ius civile suscepit et iuravit 

de obedientia rittum et consuetudinem civilem, pro quo nobilis Albertus 
Strzalkowski advocatus Vielunensis fideiussit. Actum dominica Remini-
scere [9 III] anno ut supra.

174.  Andreas Wloch providus ius civile suscepit et iuravit de obedientia iuxta 
rittum de consuetudinem civilem, pro quo providus Felix Czosnek fideius-
sit. Actum feria sexta post dominicam Oculi [21 III]. 

167 Mokrsko k. Wielunia.
168 Walknowy k. Wieruszowa.
169 Prusinowice w Sieradzkiem.
170 Krzyworzeka k. Wielunia.
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175.  Providus Joannes Balwaneczek sutor de Wydawa171 ius civile suscepit et 
iuravit obedientiam rittum et consuetudinem civilem, pro quo famatus 
Mathias Zedla fideiusssit172.

176.  Laurentius de Krzywarzeka173, feria quarta post festum sancti Johannis 
Baptiste [25 VI], ius civile suscepit et iuravit de obedientia rittum et con-
suetudinem civilem, pro quo famatus Jurek civis Vielunensis fideiussit.

177.  Martinus funifex ius civile suscepit et iuravit de obedientia iuxta rittum et 
consuetudinem civilem, pro quo Johannes Mrzyglodek civis Vielunensis 
fideiussit.

178.  Petrus Blassen de Swyedzyeyowycze174 ius civile suscepit et iuravit obe-
dientiam rittum et consuetudinem civilem, pro quo providus Brtholomeus 
Prus fideiusssit.

1534
k. 293
179.  Providus Andreas Tyczka molendinator ius civile suscepit et iuravit de 

obedientia, pro quo Albertus Pierzyna civis Vileunensis fideiusssit iuxta 
rittum et consuetudinem civilem.

180.  Dominica Letare [15 III], providus Jacobus Gosdziesz de Praska175 sartor 
ius civile suscepit et iuravit de obedientia iuxta rittum et consuetudinem 
civilem, pro quo providus Andreas doleator fideiussit.

181.  Nicolaus Gora de Radomskye176 faber ius civile suscepit et iuravit de obe-
dientia iuxta ritum et consuetudinem civilem, pro quo Mathias Zellator 
Krupka fideiussit.

182.  Matsÿeÿ Spiotrkova177 powroznÿk ius civile suscepit et iuravit de obedien-
tia iuxta rittum et consuetudinem civilem, pro quo Nicolaus Schumsky 
sutor fideiussit.

k. 293v
183.  Serafin decuriur filius Smÿdra arte sartor ius civile suscepit et iuravit de 

obedientia iuxta rittum et consuetudinem civilem, pro quo Jacobus Gosz-
czyw sartor fideiussit.

171 Widawa k. łasku. Wpis opatrzony nagłówkiem: Balwanek.
172 Wpis opatrzony nagłówkiem: Balwanek.
173 Krzyworzeka k. Wielunia. Wpis opatrzony nagłówkiem: Laurencius de Krzywarzeka.
174 Swędziejewice w Sieradzkiem.
175 Praszka.
176 Radomsko.
177 Piotrków Trybunalski.
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184.  Procop de Netisborg178 ius civile suscepit et iuravit de obedientia iuxta 
rittum et consuetudinem civilem, pro quo fideiusssit Albertus Sadlo.

185.  Mathias  Slyszona de Osyakow179 ius civile suscepit et iuravit de obedien-
tia iuxta rittum et consuetudinem civilem, pro quo Mathias Zedla fideius-
ssit.

186.  Felix sdun de Gosthÿn180 ius civile suscepit et iuravit de obedientia iuxta 
ritum et consuetudinem civilem, pro quo Valentinus Bysskupek suburba-
nus Vielunensis, actum die sancti Fancisci [4 X] fidesiussit.

187. Skorupka Mathias de Krzywarzeka181 sartor alias Krzywonos ius civile su-
scepit et iuravit de obedientia iuxta rittum et consuetudinem civilem, pro 
quo famatus Bartholomeus Grzywka fideiussit.

188.  Szczepan faber de Panthnow182 ius civile suscepit et iuravit de obedientia 
iuxta rittum et consuetudinem civilem, pro quo Michael Klopoth fideiuss-
it.

189.  Joannes carpentarius de Sandomiria183 ius civile suscepit et iuravit de obe-
dientia iuxta rittum et consuetudinem civilem, pro quo nobilis Albertus 
Strzalkowski fideiusssit.

1535
k. 306v
190.  Pape gener providus Mathias faber de Gomolino184 ius civile suscepit et iu-

ravit de obedientia iuxta rittum et consuetudinem civilem, pro quo Mathias 
Chwierala fideiusssit gener Pape.

191.  Dominica Letare [7 III], Laurentius Slesita ius civile suscepit et iuravit de 
obedientia iuxta rittum et consuetudinem civilem, pro quo famatus Johan-
nes Mathias Nossowski fideiusssit.

192.  Actum feria quarta post dominicam Iubilate [21 IV], Jacobus Pusthelnyk 
pauper ius civile suscepit iuxta consuetudinem civilem.

193.  Actum dominica Cantate [25 IV] 1535, Johannes sartor de Walcz185 ius 
civile suscepit et iuravit de obedientia iuxta rittum et consuetudinem, pro 
quo famatus Johannes sellator fideiusssit.

178 Miejscowość nierozpoznana.
179 Osjaków.
180 Gostyń na Śląsku.
181 Krzyworzeka k. Wielunia.
182 Pątnów k. Wielunia.
183 Sandomierz.
184 Gomolin.
185 Wałcz.
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194.  Actum die dominica post Michaelis [3 X] 1535, providus Petrus caldea-
tor de Skrzynno186 ius civile suscepit et iuravit obedientiam iuxta rittum 
et consuetudinem civilem, pro quo famatus dominus Albertus Szafranek 
fideiusssit.

195.  Providus Alexius de Siedlycz187 sartor ius civile suscepit et iuravit de obe-
dientia iuxta rittum et consuetudinem civilem, pro quo famatus dominus 
Mathias calatifex fideiusssit.

k. 307
196.  Johannes Golamb de Wyerhuczicze188 ius civile suscepit et iuravit de obe-

dientia iuxta rittum et consuetudinem civilem, pro quo Albertus Safranek 
fideiussit.

197.  Byenyanda sutor de Slupska189 ius civile sucepit et iuravit de obedientia 
iuxta rittum et consuetudinem civilem, pro quo famatus Mathias nossow-
nyk fideiussit.

198.  Stanislaus pileator de Byecz190 ius civile suscepit et iuravit de obedientia 
iuxta rittum et consuetudinem civilem, pro quo famatus Mathias Zedla 
fideiussit.

199.  Mathias calethnyk de Cracovie191 ius civile suscepit et iuravit de obedientia 
iuxta rittum et consuetudinem civilem, pro quo Johannes Mierzyszwynia 
fideiussit.

200.  Laurencius Orzel de Thurow192 ius civile suscepit et iuravit de obedientia 
iuxta rittum et consuetudinem civilem, pro quo Stanislaus Swynka fideius-
sit.

201.  Ceran Thomas faber de Naramycza193 ius civile suscepit et iuravit de obe-
dientia iuxta rittum et consuetudinem civilem, pro quo providus Stanislaus 
Swynka fideiussit.

186 Skrzynno k. Wielunia.
187 Siedlec w łęczyckiem.
188 Wierzchnowice k. łowicza.
189 Słupsko k. Wielunia.
190 Biecz.
191 Kraków.
192 Turów k. Wielunia.
193 Naramice k. Wielunia.


