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SUMARIUSZ PRAW I PRZYWILEJÓW MIASTA WIELUNIA Z 1781 R.
Przedmowa
Niniejsza publikacja jest kontynuacją zapoczątkowanej w poprzednim tomie
„Rocznika WieluĔskiego” tematyki wieluĔskiej Komisji Boni Ordinis1. Przedmiotem wydania jest spisany przez KomisjĊ w 1781 r. sumariusz praw i przywilejów, jakie otrzymaá WieluĔ na przestrzeni wieków. PodstawĊ Ĩródáową stanowi rĊkopis znajdujący siĊ w Archiwum Gáównym Akt Dawnych w Warszawie2.
Dokument zostaá spisany w jĊzyku polskim, z nielicznymi wtrąceniami áaciĔskimi, na papierze stemplowym o wartoĞci 1 gr. W prawym górnym rogu, na
s. 38 odciĞniĊta zostaáa pieczĊü. ĩadna z 30 kart nie jest uszkodzona. Sumariusz
zostaá spisany jedną rĊką –— Fryderyka Jakuba Psarskiego. Pismo podkomorzego wieluĔskiego jest czytelne, zmienia siĊ jednak jego starannoĞü. Brak dbaáoĞci
o áadny krój liter wynikaá zapewne zarówno z poĞpiechu, jak i ze zmĊczenia rĊki.
Mimo to w Ĩródle znajdujemy niewiele poprawek.
Cel publikacji zawrzeü moĪna w dwóch punktach. Po pierwsze ma ona ukazaü
początkowy etap prac Komisji, jakim byáo spisanie sumariusza praw i przywilejów miasta, w którym dziaáaáa. Po drugie moĪe ona przyczyniü siĊ do lepszego
poznania przeszáoĞci Wielunia, zapisanej w dokumentach, a wiĊc obejmującej
róĪne dziedziny Īycia. ħródáo to nie byáo dotychczas publikowane, rzadko takĪe
wykorzystywali je do swych prac badacze, moĪna wiĊc Īywiü nadziejĊ, iĪ obecnie stanie siĊ ono dostĊpniejsze nie tylko dla zawodowych historyków, ale takĪe
dla wszystkich zainteresowanych historią Wielunia.
A. M á y Ĕ s k a, Akty wieluĔskiej Komisji Boni Ordinis z 1781 r., „Rocznik WieluĔski” 2007,
t. 7, s. 91–110.
2
AGAD, KsiĊgi miejskie wieluĔskie, sygn. 48, s. 38–68.
1
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Metoda wydawnicza
Wydanie, podobnie jak poprzednie3, zostaáo opracowane zgodnie z instrukcją
wydawniczą4. Dlatego ograniczĊ siĊ jedynie do przypomnienia, iĪ modernizacji
ulegáa pisownia Ĩródáa, starano siĊ natomiast zachowaü jego cechy jĊzykowe.
Jedyną róĪnicą, w porównaniu z wczeĞniejszą publikacją, jest zmiana ukáadu
gracznego. PoniewaĪ sumariusz zostaá spisany jako tekst ciągáy, odnalezienie
w nim potrzebnych informacji byáo utrudnione. Aby Ĩródáo staáo siĊ czytelniejsze, postanowiono kaĪdy regest rozpoczynaü nowym akapitem, dodatkowo numerując poszczególne zapiski oraz pogrubiając datĊ roczną.
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WstĊp
Liczne wojny, klĊski elementarne i uprzywilejowanie stanu szlacheckiego
przyczyniáy siĊ do upadku miast w XVIII-wiecznej Rzeczypospolitej. Czasy
OĞwiecenia przyniosáy jednak zmianĊ podejĞcia elit polskiego spoáeczeĔstwa
do kwestii miejskiej, co zaowocowaáo podjĊciem dzieáa reform. Sanacja miast
miaáa siĊ dokonaü za sprawą powoáywanych przez Stanisáawa Augusta Poniatowskiego Komisji Dobrego Porządku5.
Komisje dziaáaáy w oparciu o schematycznie zbudowane królewskie reskrypty.
Jako pierwsze zadanie wyznaczaáy one komisarzom sporządzenie ,,sumaryusza
wszystkich miejskich przywilejów, reskryptów, ordynacyi, uniwersaáów, rezolucyi Rady Nieustającej i innych wszystkich praw miastu sáuĪących”6. Zbadanie
wszystkich praw i przywilejów miejskich byáo koniecznoĞcią i stanowiáo wstĊp
do przeprowadzenia reform. W ten sposób moĪna byáo przypomnieü dawno zapomniane i nieprzestrzegane prawa, anulowaü te, które hamowaáy rozwój danego oĞrodka oraz zapobiec sytuacji, w której nowe prawa staáyby w sprzecznoĞci
z wczeĞniejszymi.
Nie inaczej rzecz siĊ miaáa w Wieluniu. Powoáana do Īycia w 1780 r., wieluĔska
Komisja rozpoczĊáa swe prace w roku nastĊpnym7. Zgodnie z poleceniem króla
komisarze sporządzili sumariusz praw i przywilejów miasta, który to jest przedmiotem publikacji. Rozpoczyna siĊ on wymienieniem szlacheckich czáonków
komisji oraz Ğwiadków — mieszczan, koĔczy natomiast testacją i informacją
o zawieszeniu dziaáalnoĞci Komisji do czasu pomiaru gruntów w mieĞcie przez
geometrĊ.
Zasadnicza czĊĞü sumariusza obejmuje regesty 110 dokumentów, z których
najstarszy pochodzi z 1369 r. (przywilej Kazimierza Wielkiego), a najmáodszy
z 1781 r. (uniwersaá Komisji Skarbu Koronnego).
Regesty podzielone zostaáy przez F.J. Psarskiego na grupy, takie jak: przywileje królewskie, zastawy, rezygnacje, dekrety, uniwersaáy, kontrakty i rezolucje,
a w ich ramach uáoĪone chronologicznie (z nielicznymi odstĊpstwami od tej
reguáy).
W Ĩródle obserwujemy znaczne nagromadzenie imion osób, związanych
z Wieluniem w niejednolitym stopniu i w róĪnych epokach. Ich identykacjĊ
uáatwiaáy przede wszystkim spisy urzĊdników8, a takĪe dwie prace: Tadeusza
Na temat sytuacji panującej w miastach w XVIII w. i początków dziaáalnoĞci Komisji Boni
Ordinis zob. szerzej A. M á y Ĕ s k a, dz. cyt., s. 95–99. Tam teĪ podstawowa literatura.
6
I. B a r a n o w s k i, Komisje Porządkowe (1765–1788), Kraków 1907, s. 11.
7
Por. A. M á y Ĕ s k a, dz. cyt., s. 100–101.
8
UrzĊdnicy áĊczyccy, sieradzcy i wieluĔscy XIII–XV wieku. Spisy, opr. J. Bieniak i A. Szymczakowa, red. A. Gąsiorowski, Wrocáaw 1985; UrzĊdnicy województw áĊczyckiego i sieradzkiego XVI–XVIII wieku. Spisy, opr. E. OpaliĔski i H. ĩerek-Kleszcz, Kórnik 1993.
5
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Grabarczyka i Tadeusza Nowaka na temat mieszczan wieluĔskich z okresu Ğredniowiecza9 oraz ksiąĪka Tomasza Stolarczyka o szlachcie wieluĔskiej10. Prace
te jednak, przez wzgląd na zawĊĪony przedmiot badaĔ, okazaáy siĊ niewystarczające. Niedostatek ten odczuwalny byá przede wszystkim w przypadku licznie
wymienionych czáonków i Ğwiadków prac Komisji. Poszukiwanie informacji na
ich temat ograniczono do podstawowej literatury z zakresu historii Wielunia,
rezygnując tym samym z kwerendy Ĩródáowej.
Niestety dotychczas nie zostaá opracowany przez historyków dokáadny zbiór
wszystkich przywilejów Wielunia na przestrzeni wieków11, dlatego nie sposób
pod tym wzglĊdem oceniü rzetelnie wartoĞü publikowanego Ĩródáa. Stanowi ono
cenny zabytek w tych przypadkach, w których jest jedynym Ğladem po istnieniu w przeszáoĞci dokumentu, który nie dochowaá siĊ do naszych czasów. Z sumariusza naleĪy korzystaü jednak bardzo ostroĪnie, gdyĪ zawiera liczne báĊdy.
Prawdopodobnie brak umiejĊtnoĞci odczytywania Ğredniowiecznych tekstów
sprawiá, iĪ czĊsto mylono osoby, miejscowoĞci czy daty. DostrzeĪone w trakcie
opracowywania sumariusza pomyáki komisarzy, popeánione przy jego spisywaniu, odnotowywano w przypisach, ta swoista errata nie jest jednak z pewnoĞcią
peána.

T. G r a b a r c z y k, T. N o w a k, Mieszczanie wieluĔscy do początków XVI wieku. Biogramy,
àódĨ – WieluĔ 2008.
10
T. S t o l a r c z y k, Szlachta wieluĔska od XIV do poáowy XVI w., WieluĔ 2005.
11
Próby zebrania wszystkich dokumentów wieluĔskich z okresu Ğredniowiecza i początku
epoki nowoĪytnej podjąá siĊ przed II wojną Ğwiatową Karol Wójcikiewicz, czego efektem jest
Kodeks dyplomatyczny miasta Wielunia, niestety nie zostaá on nigdy opublikowany.
9
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1. Sumariusz praw i przywilejów miasta Wielunia spisany przez KomisjĊ
Dobrego Porządku.
WieluĔ 13 VIII 1781
Or.: AGAD, KsiĊgi miejskie wieluĔskie, sygn. 48, s. 38–68.
[s. 38] Dziaáo siĊ w mieĞcie Wieluniua, pryncypalnym ziemi wieluĔskiej,
na ratuszu tamĪe bĊdącym, w miejscu rozpoczĊtej wáadzy komisarskiej, dnia
13 miesiąca VIII roku paĔskiego 1781.
W przytomnoĞcib szlachetnych i zacnie sáawetnych Franciszka Kajzera prezydenta, Jana JabáoĔskiego landwójta1, Idziego Piotrowicza2, Wojciecha Roskiewicza, Józefa Rubiszewskiego radnych, Szymona SkupiĔskiego pisarza3,
Walentego Kochelskiego4 sekretarza J.K.M., Andrzeja Siwika5, Jana JĊdrkiewicza, Pawáa Olszakowskiego6, Józefa Wojciechowskiego przeszáych prezydentów i radnych, Antoniego GruczyĔskiego Starszego, Andrzeja Kuczkowskiego
Máodszego gmiĔskich, Antoniego SkupiĔskiego cechu rzeĨnickiego, Andrzeja
Ma[..]asiĔskiego kowalskiego, Jana Nowacjusza szykownego, Jakuba Chylickiego krawieckiego, Macieja WylĊgowicza kuĞnierskiego, Filipa Mroczkiewicza gancarskiego, Mikoáaja SzczeciĔskiego piekarskiego cechmistrzów, tudzieĪ
Wojciecha Szczepockiego, tegoĪ imienia Nowackiego, Ludwika JabáoĔskiego7,
Izydora Skulskiego8 áawników, Mikoáaja Piotrowicza, Kaspra Grocholskiego,
Kazimierza Strzeleckiego, Krzysztofa LorczyĔskiego, Wa[s. 39]lentego BraliĔskiego, Antoniego SzymaĔskiego, tudzieĪ innych wielu obywatelów i mieszczan
miasta Wielunia J.K.M. nie mniej wielmoĪnych I.M.P.P. Ignacego Skórzewskiego9
regenta ziemskiego wieluĔ[skiego], Mateusza Droszewskiego kaliskiego, Józefa
Morzkowskiego wieluĔskiego burgrabiów, Jana Kantego Psarskiego podwojewodzego sieradzkiego, Marcela Olszowskiego10 stolnikiewicza piotrkowskiego,
Franciszka Wyszáawskiego11 pisarzewicza ziemskiego wieluĔ[skiego], Walentego i Macieja Stokowskich12 burgrabiczów wieluĔ[skich], Józefa LubojeĔskiego,
Wo[j]ciecha Nowomiejskiego, Szymona Raciborowskiego, urodzonego àukasza
Sycewskiego geometrĊ przysiĊgáego, tudzieĪ innych wielu nie mniej woĨnego
opatrznego Pawáa JabáoĔskiego dzieáa niniejszego przywoáującego.
Na terminie wiĊc dzisiejszym Komisyją naszą byáą do dnia dzisiejszego w akcie wyraĪonego tj. na dzieĔ 13 miesiąca VIII w roku 1781 prosto wypadającym
my Fryderyk Jakub dwóch imion z Psar Psarski13 podkomorzy ziemi wieluĔ[skiej], Jan Nepomucen Fundament z KarĞnic KarĞnicki stolnik ostrzeszowski,
a
b

W rĊkopisie nazwa WieluĔ pisana jest zamiennie WieloĔ lub WieluĔ.
Litery: W przyto napisane są na lewym marginesie.
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Ignacy Skarbek z Wyszáawic Wyszáawski14 pisarz ziemski wieluĔski komisarze
J.K.M. po odwoáanym na dniu wczorajszym do dnia dzisiejszego akcie o nieáączeniu siĊ z nami i contumatialiter stawienie siĊ przeciw J.W. I.M.P. Stanisáawowi z KurozwĊk MĊciĔskiemu15 staroĞcie wieluĔskiemu, zaskarĪywszy siĊ
do uskutecznienia prawideá reskryptem J.K.M. zleconych postĊpując miasto
WieluĔ stawiü siĊ przed nas nakazaliĞmy. StanĊáo miasto [s. 40] WieluĔ J.K.M.
jako to sáawetni i zacnie szlachetni Franciszek Kajzer prezydent, tegoĪ imienia
SzczeciĔski, Idzi Piotrowicz, Wojciech Raczkiewicz, Józef Rubiszewski radni,
Jan JabáoĔski landwójt, Antoni GruczyĔski Starszy, Andrzej Kuczkowski Máodszy gmiĔski, tudzieĪ szlachetni i zacnie sáawetni Walenty Kochelski J.K.M. sekretarz, Andrzej Siwik, Jan JĊdrkiewicz, Paweá Olszakowski, Szymon SkupiĔski
bywszy prezydenci i radni, nadto Wojciech Szczepocki urzĊdu landwójtowskiego subdelegat, Antoni Iglicki16, Wojciech Nowacki, Ludwik JabáoĔski, Wawrzyniec Dobrowolski, Jakub Pilecki, Izydor Skulski áawnicy i sáawetni Mikoáaj
Samulski kupiecki, Antoni SkupiĔski rzeĨniczy, Andrzej Ma[..]asiĔski kowalski,
Jan Nowacjusz szykowny, Maciej WylĊgowicz kuĞnierski, Jakub Chylicki krawiecki, Krzysztof JobczyĔski prasalski, Filip Mroczkiewicz gancarski, Mikoáaj
SzczeciĔski piekarski cechmistrze, takĪe sáawetni Mikoáaj Piotrowicz, Michaá
àuczywko, Wawrzyniec Widerski, àukasz Rzeszowski, Wojciech SkupiĔski,
Jan Radzi[.]ki, Adam SzymaĔski, Kazimierz Witkowski, Wojciech Grochalski,
Józef Wojciechowski, Wojciech Strzelecki, Franciszek Wojciechowski, Dymitr
Kingiewski, tegoĪ imienia MuliĔski, Balcer Piotrowicz, Bartáomi SzczeciĔski,
Józef PichliĔski, Grzegorz àuczywko, Jan KuĨnicki, Bogumieá ĝwierczyĔski,
Jan Marcinkowski, Franciszek Nowowiejski, Jakub WydzeĔski, Kazimierz
Strzelecki, Mikoáaj GreliĔski, Stanisáaw Radzikowski, Andrzej Bujakowicz, Felicjan Trelewicz, Franciszek Sie[s. 41]radzki, Kasper Grochalski, Jerzy Szarf,
Szymon KostrzewiĔski17, Karol Folga, Franciszek ZiemiaĔski, Felicjan Brzóska osobiĞcie, któremu tak stanowionemu záoĪenie dowodów wszelkich przywilejów, ordynacyi, reskryptów, uniwersaáów, rezolucyi Rady Nieustającej,
regestrów dowodów wszelkich, tudzieĪ kontraktów kasĊ miejską okazujących
i innych w jakiejkolwiek naturze znajdujących siĊ dowodów caáoĞü i majątek
miasta ewinkujących18, lustracyi funduszów, praw inkorporacyi zlecamy. A to
natychmiast a lubo dopeániając wyroków naszych toĪ miasto dowody wszelkie,
przywileje, dekreta przez sumariusze spisane i zc skrzynką, w której dowody
mieszczą siĊ, záoĪyáo. My jednak záoĪenie to dokáadniej uczyniü nakazujemy,
a Īe zamiast dokáadniejszego záoĪenia do przysiĊgi jako wszelkie dowody miane dostatecznie záoĪyli i nic na uszkodzenie miasta nie zataili, ciągną siĊ wiĊc
onych do tejĪe przysiĊgi przez szlachetnego prezydenta, tudzieĪ radnych przyc

Nadpisane.
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puszczając, nakazujemy, aby przysiĊgli na tĊ rotkĊ: „my prezydent i caáa rada
miasta Wielunia J.K.M. przysiĊgamy Panu Bogu Wszechmogącemu w Trójcy
ĝwiĊtej Jedynemu, jako dowody wszelkie, przywileje, ordynacyje, reskrypta,
uniwersaáy, rezolucyje Rady Nieustającej i regestra dochodów wszelkich, tudzieĪ kontrakty kasĊ miejską okazujące, w archiwum naszym znajdujące siĊ, zupeánie zebrawszy, przed Komisyją dzisiejszą záoĪyliĞmy i nic na ukrzywdzenie
dochodów [s. 42] i funduszów miejskich nie zatailismy. Tak nam Panie BoĪe dopomóĪ i niewinna MĊko Syna Jego” záoĪyli, po której tak wykonanej przysiĊdze
toĪ miasto od dalszego záoĪenia wolnemi ogáaszamy i do rewidowania tychĪe
praw z konotowaniem19 onych przystĊpujemy, dktórych dowodów osnowa jest
takowad.
Sumariusz przywilejów, rezygnacyi, dekretów, plebiscytów i innych dokumentów miastu Wieluniowi, tudzieĪ do wsi Turowa20 i Kurowa21, Niedzielska22,
Kopydáowa23 sáuĪących na Komisyją Boni Ordinis w roku 1781 spisany.
[1.] 1369 roku w Sieradzu, w wtorek bliski po Niedzieli Biaáej [10 IV], przywilej Kazimierza24, króla polskiego mieszczanom wieluĔskim dany, uwolniający od targowego w województwie sieradzkim25.
[2.] 1373 [roku] w Wieluniu, w poniedziaáek po niedzieli nazwanej Omnis Terra [17 I], przywilej Wáadysáawa26 ks. opolskiego miastu Wieluniowi sáuĪący, aby
poddani ziemi wieluĔskiej mieszczanom wieluĔskim zadáuĪenie przed wójtem
i áawnikami miasta Wielunia odpowiadaü powinni, zaĞ o insze sprawy w tym
mieĞcie nieuczynione albo gdzie indziej o dáugi zaciągnione ciĪe mieszczanie
poddanych do wáasnych ich panów albo wójtów, czyli soátysów, prawem pociągnąü powinni bez Īadnej dilacyi27 do przeciągu dni 14, które prawo Bolesáawcowi28 miastu i inszym sáuĪy. TakĪe zakaz przedawania soli aĪ o milĊ. Przykaz
áapaü záych [s. 43] ludzi, wiĊziü, trzymaü, insze miasta tym prawem poczynaü
sobie mają29.
[3.] 1392 [roku] w Piotrkowie, w sam dzieĔ ĞwiĊta Ğw. Stanisáawa MĊczennika
[8 V], przywilej Wáadysáawa30 króla polskiego miastu Wieluniowi dany konserwacyi31 przy prawach, sposobach, zwyczajach, jakie z dawnych królów bywaáy
i aby podobne prawa, sposoby, zwyczaje mieli, jakich miasto Kalisz uĪywa32.
[4.] 1402 [roku] w Kaliszu, w czwartek ĝwiĊta Wielkanocnego [30 III], przywilej najjaĞniejszego Wáadysáawa króla polskiego miastu Wieluniowi dany, aby
bez przeszkody sól z Īup wywozieli33.
[5.] 1404 [roku] w Grodnie34, w sobotĊ bliską Niedzieli Kwietni [22 III], przywilej najjaĞniejszego Wáadysáawa króla polskiego mieszczanom wieluĔskim
dany, aby rzeczy i towarów nie skáadali w mieĞcie Lublinie, lecz w miastach
d-d
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ostateczne korekty.indd 164

28-11-2008 08:12:00

Sumariusz praw i przywilejów miasta Wielunia z 1781 r.

165

inszych królewskich, przez 3 dni stali, po 3 dniach, jak im siĊ podobaü bĊdzie,
odjechali.
[6.] 1406 [roku] w WiĞlicy35, w czwartek bliski po ĞwiĊcie Ğw. Bartáomieja
[26 VIII], przywilej najjaĞniejszego Wáadysáawa króla polskiego miastu
Wieluniowi dany na las koáo granic niedzielskich czasy wiecznemi, z wolnicą36
áąk z niego wykopania i uczynienia37.
[7.] 1450 [roku] w Wieluniu, w sobotĊ przed Niedzielą Biaáą [11 IV38], przywilej najjaĞniejszego Kazimierza39 króla polskiego z aprobacyją i potwierdzeniem
inszych przywilejów, aby od mieszczanów wieluĔskich przedających i kupujących [s. 44] w Īadnym mieĞcie i miasteczku w ziemi sieradzkiej targowego nie
brano.
[8.] 1450 [roku] w Wieluniu, w sobotĊ przed Niedzielą Biaáą [11 IV40] przywilej najjaĞniejszego [Kazimierza] króla polskiego miastu Wieluniowi zabraniający, aby z krzywdą tegoĪ miasta nikt nie waĪyá siĊ piwów postronnych szynków
sprowadzaü i szynkowaü, tudzieĪ i soli pod konskacyją.
[9.] 1456 [roku] w Piotrkowie, na sejmie generalnym, w ĞrodĊ [8 IX41], przywilej najjaĞniejszego Kazimierza króla polskiego rzeĨnikom wieluĔskim dany,
aby w sobotĊ miĊso przedawali.
[10.] 1457 [roku] w GdaĔsku, w piątek nazajutrz Wniebowstąpienia PaĔskiego [27 V], miastu Wieluniowi dany przywilej najjaĞniejszego Kazimierza króla polskiego na jarmark corocznie na ĞwiĊto Ğw. Ğw. Piotra i Pawáa Apostoáów
[29 VI]42.
[11.] 1496 [roku] na sejmie generalnym piotrkowskim, w piątek przed ĞwiĊtem Ğw. Ğw. Filipa [i] Jakuba Apostoáów [29 IV], przywilej najjaĞniejszego Jana
Wojciecha43 króla polskiego na wójtostwo wieluĔskie44 ElĪbiecie45, pozostaáej
wdowie niegdy Jana wójta, którego pozostaáa Helena46 rządzi i dyryguje wójtostwem i sukcesorom ich z opisaniem gruntu i wspomnieniem granic miasta
Wielunia z Rudą47, jatkami szewców, piekarzy, rzeĨników, czyli daniną od nich
z wójtostwa i inszemi czynszami z ról róĪnych, i teĪ z áaĨni wieluĔskiej domu
dochodów z aprobacyją i inkorporacyją do prawa magdeburskiego48.
[12.] 1502 [roku] w Krakowie, w wtorek bliski przed ĞwiĊtem [s. 45] Oczyszczenia NajĞwiĊtszej Panny Maryi [1 II], przywilej najjaĞniejszego Aleksandra49
króla polskiego sukiennikom wieluĔskim dany, aby sukna podáe przez inszych
sukienników do Wielunia nie byáy zwoĪone i przedawane tylko przez 13 kwadransy50, aby sukiennicy wieluĔscy prĊdzej swoje sukna mogli przedaü czasy
wiecznemi i insze kondycyje51.
[13.] 1504 [roku] w Piotrkowie na sejmie generalnym, w czwartek bliski przed
Niedzielą Gáuchą [7 III], przywilej najjaĞniejszego Aleksandra króla polskiego
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na cáo w mieĞcie Wieluniu od kaĪdego woza, jakimkolwiek towarem obciąĪonego, po 4 denary páaciü mający na jarmarki przejeĪdĪający, z racyi mostowego52.
[14.] 1509 [roku] w Lwowie53, po ĞwiĊcie JedenaĞciee TysiĊcy Panien w wtorek bliski [23 X], przywilej najjaĞniejszego Zygmunta54 króla polskiego szlachetnemu Andrzejowi Kroczowskiemu55 z Konopnice56 dany na czĊĞü wójtostwa w mieĞcie Wieluniu, tj. opatrznych Bartáomieja Póákonia57 i drugą czĊĞü,
którą trzymają radni, rzeĨnicy, szewcy, tamĪe od wójtów dziedzicznych alias
samo wójtostwo, które darowaá król pomieniony Kroczokowskiemu [s] czasy
wiecznemi.
[15.] 1518 [roku] w Krakowie, w czwartek w sam dzieĔ ĞwiĊta Ğw. Szymona
[i] Judy Apostoáów [28 X] przywilej najjaĞniejszego Zygmunta króla polskiego
miastu Wieluniowi egzemptowy58 od prawa polskiego pod prawo niemieckie,
które magdeburskie zowie siĊ, tudzieĪ egzempt od wszelkich jurysdykcyi i wáadzy wszystkich Królestwa J.W. woje[s. 46]wodów, kasztelanów, starostów, podsĊdków i którychkolwiek ocjalistów o sprawy uczynkowe zabraniający targu
circum circa miasta o milĊ i jarmarku. Jarmark na Ğw. AgnieszkĊ [21 I] wyraĪający z konrmacyją oraz tegoĪ przywileju czasy wiecznemi.
[16.] 1521 [roku] w Piotrkowie na sejmie generalnym, w sobotĊ przed ĞwiĊtem Ğw. Marcina [9 XI] przywilej najjaĞniejszego Zygmunta króla polskiego
na poáowĊ wójtostwa Janowi GaszyĔskiemu59 i sukcesorom jego, która poáowa
jego byáa spadáa na króla.
[17.] 1523 [roku] w Krakowie, w poniedziaáek po Niedzieli Przewodniej
[13 IV], przywilej najjaĞniejszego Zygmunta króla polskiego pozwalający szlachetnemu Janowi GaszyĔskiemu wójtowi wieluĔ[skiemu] pozostaáe czĊĞci wójtostwa wieluĔskiego z rąk szlachetnej Anny60, córki niegdy Sz.P. Marcina OlewiĔskiego i Heleny oraz inszych tegoĪ wójtostwa, tenĪe taryuszów odkupiü bez
przyczynienia sum pryncypalnych na tych czĊĞciach bĊdących.
[18.] 1523 [roku] w Krakowie, w wtorek w wilią ĞwiĊtych Rozesáanców
[14 VII], przywilej najjaĞniejszego Zygmunta króla polskiego darujący poáowĊ áaĨni w mieĞcie Wieluniu leĪącą, szlachetnejf Katarzynie61 WiĊczkowski,
pozostaáej wdowie Sz.P. niegdy Bartáomieja Póákoni zwanego mieszczanina
wieluĔskiego i Hieronimowi62, takĪe Erazmowi, tegoĪ Póákoniego, z tej wdowy
spáodzonym synom, z aprobacyją kupna tej [s. 47] poáowy áaĨni z warunkiem
posagu i wiana na tymĪe zapisanych.

e
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W rĊkopisie: jedynaĞcie.
W rĊkopisie: szlachetnego.
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[19.] 1524 [roku] w Krakowie, w dzieĔ Ğw. Andrzeja Apostoáa [30 XI], przywilej najjaĞniejszego Zygmunta króla polskiego miastu Wieluniowi na kontrybucyją sosz [s] nazwanąg na 50 grzywien páaciü miany.
[20.] 1525 [roku] w Piotrkowie na sejmie generalnym, w niedzielĊ bliską przed
Ğw. Pryską [15 I], przywilej najjaĞniejszego Zygmunta króla polskiego uczciwej
Helenie, pozostaáej niegdy Jana wójta wieluĔskiego, na ustĊpie poáowej wójtostwa wieluĔs[kiego] Sz.P. Wojciechowi Strzaákowskiemu63 i na zapisy sum jej
wáasnych w aktach autentycznych, które miaáa na tĊ wójtostwa.
[21.] 1525 [roku] w Piotrkowie na sejmie generalnym, w dzieĔ niedzielny ĞwiĊta Ğw. Agaty [5 II], przywilej najjaĞniejszego Zygmunta króla polskiego miastu
Wieluniowi, tj. cechowi prasalskiemu tam bĊdącemu, przykazujący, aby w starostwie i w ziemi wieluĔ[skiej] nikt siĊ nie waĪyá soli przedawaü pod [.]o[.]nym
zabraniem do zamku wieluĔskiego i konskatą.
[22.] 1527 [roku] w Krakowie, na sejmie generalnym w czwartek przed niedzielą Reminiscere [14 III], przywilej najjaĞniejszego Zygmunta króla polskiego Sz.P. Wojciechowi Sztrzaákowskiemu konserwacyi i posesyi miasta Wielunia
[s. 48] z zakazaniem, aby go nikt nie wykupowaá. Sam król, sobie i sukcesorom
jego, wykupno tegoĪ wójtostwa zostawiá.
[23.] 1529 [roku] w Piotrkowie na sejmie generalnym w wtorek ĞwiĊta Ğw. Tomasza [21 XII], przywilej najjaĞniejszego Zygmunta króla Sz.P. Janowi GaszyĔskiemu wójtowi naówczas wieluĔ[skiemu], pozwalający zamieniü za wójtostwo
wieluĔ[skie] poáowĊ wsi miejskiej Chochlowa64 i z poáową máyna na rzece Warta, z przydatkiem 400 grzywien i z áaĨnią do wójtostwa naleĪącą.
[24.] 1537 [roku] w zamku krzepickim65 w[e] wtorek po Niedzieli Misericordia nazwanej [17 IV], najjaĞniejszy król polski zamian za wójtostwo wieluĔskie
poáowej wsi Chochlowa i máyna danego przywilejem swoim aprobowaá.
[25.] 1539 [roku] w Krakowie na sejmie generalnym, w poniedziaáek w ĝwiĊto
Trzech Króli [6 I], przywilej najjaĞniejszego Zygmunta króla polskiego miastu
Wieluniowi zmniejszający 10 grzywien tegoĪ z soszu, aby tylko po 40 grzywien
tegoĪ soszu páaciáo.
[26.] 1540 [roku] w Krakowie, w sobotĊ przed niedzielą bliską Misericordia
zwaną [10 IV], przywilej najjaĞniejszego Zygmunta króla polskiego zakazujący bliĪej jak o milĊ od miasta Wielunia propinacyi okoáo tegoĪ [s. 49] miasta,
oprócz na swoją potrzebĊ dziedzicom wsiów pozwalające.
[27.] 1545 [roku] w Krakowie, w NiedzielĊ Zapus[t]ną [15 II], aprobacyja
przy kupionej czwartej czĊĞci wójtostwa wieluĔskiego przez najjaĞniejszego
Zygmunta króla polskiego miastu Wieluniowi od sukcesorów Sz.P. niegdy Wojciecha Sztrzaákowskiego z konsensem66 najjaĞniejszej królowej Bony67, maáĪong
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ki Zygmunta króla, starostwo wieluĔ[skie] na ten czas trzymający tak, iĪ to caáe
wójtostwo do miasta Wielunia wrócone.
[28.] 1550 [roku] w Piotrkowie na sejmie generalnym, w poniedziaáek bliski
przed ĞwiĊtem Ğw. Margorzaty [s] [7 VII], przywilej najjaĞniejszego Zygmunta
Augusta68 króla polskiego mieszkaĔcom wieluĔ[skim] dany konserwacyi onych
przy egzemptach i uwolnieniu od ceá przez Królestwo Polskie wedáug dawnych
przywilejów, wyjąwszy pograniczne cáo nowe.
[29.] 1553 [roku] w Krakowie, w poniedziaáek w wigiliĊ WniebowziĊcia Panny Maryi [14 VIII], przywilej najjaĞniejszego Zygmunta króla polskiego miastu
Wieluniowi dany na skáad soli, z dawnych czasów w uĪywaniu bĊdący i aby od
kaĪdej beczki soli záoĪonej, i którą przez miasto wiozą po gr 1 páacili do skarbu
miejskiego czasy wiecznemi na reparacyją miasta.
[30.] 1557 [roku] w Warszawie na sejmie generalnym, w poniedziaáek
przed ĞwiĊtem ĝwiĊta Trzech Króli bliski [4 I], przywilej najjaĞniejszego
Zy[s. 50]gmunta Augusta króla polskiego miastu Wieluniowi dany, któremu darowaá czynsz z propinacyi wina, gorzaáki pochodzący, który miasto zawsze na
swoje potrzeby odbieraáo przed nastĊpionym przywilejem, na publiczny poĪytek
miasta obracając wiecznemi czasy i insze czynsze przez ten przywilej są inkorporowane.
[31.] 1557 [roku] w Warszawie na sejmie generalnym, w poniedziaáek po ĞwiĊcie ĝwiĊta Trzech Króli [11 I] informacyja wójtostwa wieluĔskiego z wszystkiemi
jego przylegáoĞciami miastu samemu Wieluniowi sáuĪące przez najjaĞniejszego
Zygmunta Augusta króla polskiego wiecznemi czasy.
[32.] 1564 [roku] dnia 29 miesiąca VII, przywilej najjaĞniejszego Zygmunta
Augusta króla polskiego mieszczanom wieluĔskim dany na zezwolenie od ceá
przez Królestwo Polskie z egzcepcyją nowego cáa pogranicznego.
[33.] 1566 [roku] w Lublinie, dnia 20 miesiąca VI, przywilej najjaĞniejszego
Zygmunta Augusta króla polskiego na podwyĪszenie cáa mostowego na reparacyją ulic i dróg, aby od woza, który para koni ciągnie po póá gr, który zaĞ wiĊcej
koni ciągnie po caáym gr w Koronie zwyczajnym wzglĊdem mostowego czasy
wiecznemi wybierają.
[34.] Roku tegoĪ [1566] na sejmie koronnym lubelskim, dnia 12 miesiąca
VI, przywilej [s. 51] najjaĞniejszego Zygmunta Augusta króla polskiego miastu
Wieluniowi dany zakazujący pomieszkania ĩydom w tymĪe mieĞcie Wieluniu,
a przedającym i kupującym 3 dni tylko bawiü siĊ pozwalając69.
[35.] 1581 [roku] w Warszawie na sejmie generalnym koronnym, dnia ostatniego miesiąca lutego [28 II], przywilej najjaĞniejszego Stefana70 króla polskiego
miastu Wieluniowi reguáĊ przepisujący obierania burmistrza i radnych na ĞwiĊto
ĝwiĊta Trzech Króli [6 I] corocznie.
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[36.] Roku tegoĪ [1581] w Warszawie na sejmie generalnym, dnia 1 miesiąca
III, przywilej najjaĞniejszego Stefana króla polskiego inkorporując wójtostwo
wieluĔ[skie] miastu Wieluniowi za pozwoleniem wszystkich stanów, z wszystkiemi przylegáoĞciami tegoĪ wójtostwa naleĪącymi czasy wiecznemi.
[37.] Roku tegoĪ [1581] w Warszawie na sejmie generalnym, dnia 6 miesiąca
III, przywilej najjaĞniejszego Zygmunta Augusta71 króla polskiego, aby ĩydzi
w mieĞcie w Wieluniu nie mieszkali, a kiedy przyjadą kupowaü lub przedawaü
do trzeciego dnia tylko wolnoĞü mają siĊ bawiü.
[38.] 1582 [roku] w Warszawie na sejmie koronnym generalnym, dnia
2 [s. 52] miesiąca XI, przywilej najjaĞniejszego Stefana króla polskiego miastu
Wieluniowi dany, uwolniający od opáacania ceá i targowego, gdziekolwiek znajdowaliby siĊ z rzeczami i towarami w Koronie Polskiej.
[39.] h1588 [roku] w Krakowie, dnia 1 miesiąca VI conrmahtio et approbatio przywilejów, plebiscytów chwalebnych i zwyczajów, wolnoĞci, prerogatyw
miastu Wieluniowi przez najjaĞniejszego Zygmunta III72 króla polskiego.
[40.] 1590 [roku] na sejmie generalnym koronnym w Warszawie, dnia 7 miesiąca IV, przywilej najjaĞniejszego Zygmunta III króla polskiego miastu Wieluniowi
sáuĪący, przyczyniający wiĊksze cáo mostowe tj. od woáów i koni od kaĪdego
konia wóz towarów obciąĪony po póá gr. JeĪeli zaĞ wiĊcej jak 4 konie w wozie,
to od kaĪdego konia i woáu póátora gr, które do sprzedania prowadzą siĊ po
denarów 3, od szkopów, takĪe owiec, kóz, wieprzy po denarze 1 wzglĊdem cáa
mostowego odbieraü czasy wiecznemi, aby byáy mosty i drogi naprawiane.
[41.] Roku tegoĪ [1591] w Warszawie, dnia 18 miesiąca IX, przywilej
najjaĞniejszego Zygmunta króla polskiego aprobu[s. 53]jący plebiszczyt miasta
Wielunia, aby kaĪdy kupiec obywatel wieluĔski corocznie na Ğw. Marcin [11 XI]
coroczniei do skarbu miejskiego 12 gr [.]áoĪyá, kupcy zaĞ postronni i z towarami
przyjeĪdĪający przez czas jarmarku po gr 1 z racyi drogi publicznej alias brukowego páacieli, podobnie kupcy zboĪa, weánĊ, skóry w Wieluniu skupującym do
ĝląska wywoĪącym, aby do skarbu od kaĪdego woza po gr 4, a to na reparacyją
muru, bram, wieĪów.
[42.] 1598 [roku] w Warszawie, dnia 7 miesiąca IV, przywilej najjaĞniejszego
Zygmunta króla polskiego na máyn Blecko73 rzeczony na rowie miejskim za
murami miasta Wielunia, szpitalowi wieluĔ[skiemu] do Ducha ĝwiĊtego inkorporując, od urodzonego Macieja MrowiĔskiego74 nabyty.
[43.] Roku tegoĪ [1598] w Warszawie, dnia 7 miesiąca IV, przywilej
najjaĞniejszego króla polskiego Zygmunta III miastu Wieluniowi dany na jarmark Przewodni w poniedziaáek75 corocznie odprawiaü siĊ miany.
PodkreĞlone.
Wyraz corocznie podkreĞlony w rĊkopisie przerywaną linią.
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[44.] 1633 [roku] jw Krakowiej na sejmie generalnym, dnia 28 miesiąca II,
przywilej najjaĞniejszego króla Wáadysáawa76 po[s. 54]twierdzający wszystkie
prawa, przywileje, prerogatywy na wszelkich dobrach, prawa, dekreta, egzempty.
[45.] 1649 [roku] w Krakowie, dnia 17 II, przywilej najjaĞniejszego Jana Kazimierza77 króla polskiego miastu Wieluniowi dany na jarma[r]ki Ğw. Barbary
[4 XII] i na insze dni z goáemi spacjami zostawione.
[46.] 1657 [roku] w Dankowie78, dnia 13 miesiąca V, przywilej najjaĞniejszego
Jana Kazimierza króla polskiego zacznie sáawetnemu Andrzejowi Achterloniemu79 dóbr Kurowa do Wielunia naleĪących mocą hipoteki posesorowi dany,
utwierdzającego przy dobrach w Kurowie, aĪeby maistrat [s] sprawiedliwoĞü
uczynieá z kPawáem NiewĊgáowskimk, któremu szkody poczynieá.
[47.] 1669 [roku] w Krakowie, dnia 26 XIl, przywilej najjaĞniejszego Michaáa80 króla polskiego miastu Wieluniowi dany uwalniający miasto WieluĔ od
wszelkich podatków publicznych i prywatnych czynszów, czopowego, hiberny
i od wszelkich ciĊĪarów.
[48.] 1671 [roku] w Warszawie dnia 16 miesiąca II, przywilej najjaĞniejszego
Michaáa króla polskiego Tomaszowi81 i Barbarze Drobkowiczom mieszczanom
wieluĔskim na wystawienie browaru na ich grun[s. 55]cie swoim kosztem czasy
wiecznemi sáuĪący.
[49.] 1677 [roku] w Warszawie, przywilej najjaĞniejszego Jana III82 króla
polskiego dający konsens cegielniĊ z gruntami na wieluĔ[skim] gruncie leĪący
Sz.P. Tomaszowi83 i Zoi DoáĊgowiczom maáĪonkom, w sumie 1300 záp. zastawiü, którą miasto WieluĔ wykupiü powinno.
[50.] 1678 [roku] w GdaĔsku, dnia 28 miesiąca I, aprobacyja praw, przywilejów ludnoĞci, plebiszczytów przez najjaĞniejszego Jana III miastu Wieluniowi.
[51.] 1730 [roku] w Grodnie, dnia 20 miesiąca X, przywilej najjaĞniejszego
Augusta II84 króla polskiego miastu Wieluniowi sáuĪący, aprobujący prawa,
przywileje, wolnoĞci, plebiszczyta osobliwie lustracyją anni millesimi sexcentesimi [s] vigesimi [s] noni [1629] i insze contenta seguntur resigna[ti]ones.
[52.] 1377 [roku] w Wieluniu, w wtorek niĪej oktawy BoĪego Ciaáa [2 VI], Nicza85 z Kurowa dobra swoje w wsi Kurowie zastawieá, czyli przedaá do wykupna
caáemu miastu Wieluniowi za 15 grzywien86.
[53.] 1384 [roku] w Wieluniu, nazajutrz [s. 56] ĞwiĊta Znalezienia KrzyĪa ĝwiĊtego [4 V], Wolimierz87, dziedzic z Kurowa panom radnym miasta Wielunia na
Dopisane pod tekstem.
W rĊkopisie zapisano: NiewĊgáowskim Pawáem, a póĨniej nad wyrazami dopisano cyfry:
2. i 1., wskazujące ich poprawną kolejnoĞü.
l
W rĊkopisie zapisano: dwudziestego listopada szóstego, dopisując nastĊpnie nad sáowem listopada cyfrĊ 2. a nad szóstego cyfrĊ 1.
j-j
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8 lat caáą czĊĞü swojego dziedzictwa, którą w wsi Kurowie miaá, za 21m grzywnĊ
gr prageĔskich mniej 3 gr zastawieá, którą Wáadysáaw ks. opolski w tymĪe roku
aprobowaá.
[54.] Roku tegoĪ [1384] w Wieluniu, w wtorek bliski przed ĞwiĊtem Ğw. Jana
Chrzciciela [21 VI], przywilej Wáadysáawa ks. opolskiego aprobujący rezygnacyją przez Mikoáaja Kurowskiego z synami jego Henrykiem i Mikoáajem88 dóbr
wsi Kurowa mieszczanom wieluĔ[skim] w ziemi wieluĔ[skiej] rezygnowanej
i przedanej czasy wiecznemi leĪącej za 100 grzywien gr prageĔskich89.
[55.] 1387 [roku] w Wieluniu, w wigiliĊ Nowego Roku [31 XII], Jan syn nazwanego Zaiusch90 sĊdziego niegdyĞ wieuĔ[skiego], dziedzica z Turowa, czĊĞü
swoją dziedziczną tamĪe w Turowie w powiecie wieluĔ[skim] poáoĪoną, za
70 grzywien gr czeskich mieszczanom wieluĔ[skim] przedaá i rezygnowaá91.
[56.] 1391 [roku] w Wieluniu, w niedzielĊ przed ĞwiĊtem Ğw. Jadwigi [8 X],
obligacyja wielebnych oo. augustianów odprawienia mszy aniwersarzów92 za
Henryka Talmana93 i KunegundĊ ĪonĊ jego, fundatorów swoich94.
[57.] 1398 [roku] w Wie[s. 57]luniu, dnia 2 VI czerwca, skrypt na pergaminie
od oo. augustianów z mieszczanami i maistratem wieluĔskim on 2 wieĪe przylegáe sadowi ich, aby im mieszczanie przedali za konsensem królewskim95.
[58.] 1407 [roku] w Wieluniu, w poniedziaáek po Ğw. Jakubie, dokument graniczny miĊdzy Niedzielskiem i Wieluniem od wsi Olewina96.
[59.] 1409o [roku] w Wieluniu, w poniedziaáek bliski w dzieĔ Wniebowstąpienia PaĔskiego [13 V], Sz.P. Pani Wichna97 z Karschna98 czĊĞü dziedzictwa
Kopydáowa, którą miaáa spadku ojcowskiego w powiecie wieluĔ[skim] leĪącą,
mieszczanom wieluĔ[skim], radnym i sukcesorom ich za 30 grzywien gr prageĔskich rezygnowaáa i przedaáap czasy wiecznemi.
[60.] 1410 [roku] w Wieluniu, w poniedziaáek bliski po Niedzieli Misericordiarum [7 IV], zacznie Sz.P. Anna, córka Suchego 4 áany z 3 zagonami na dziedzictwie Niedzielska panom radnym wieluĔ[skim] i ich sukcesorom za grzywien
70 gr prageĔskich czasy wiecznemi przedaáa i rezygnowaáa99.
[61.] 1414 [roku] w grodzie wieluĔ[skim], w poniedziaáek po niedzieli Domine ne longe zwanej [2 IV], szlachetna pani Maágorzata, siostra niegdy [......]
z Niedzielska przedaáa mia[s. 58]stu Wieluniowi 3 áany w Niedzielsku leĪące za
40 grzywien z [.]zeĞcią grzywien wynoszących gr pragieĔskich.
[62.] 1415 [roku] w grodzie wieluĔ[skim], w sobotĊ w wigiliĊ Ğw. Pryski
[18 I100], Sz.P. Jakussy Kurowski101 oraz Krychna maáĪonka jego przedali dzieW rĊkopisie: dwadzieĞcia jedną.
W rĊkopisie: od.
o
Na wysokoĞci tego akapitu na lewym marginesie widnieje pionowa falowana linia, obok której napisano: Rezygnacja.
p
W rĊkopisie miĊdzy literami przeda i áa zostaáy zamazane 2 litery.
m
n
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dzictwo swoje, wieĞ Kurów nazwane, w ziemi wieluĔ[skiej] leĪącą, miastu
Wieluniowi za 180 grzywien wynoszących gr monety prageĔskich, 48 gr kaĪdy
grzywnĊ komputując102, czasy wiecznemi.
[63.] 1419103 [roku] w Wieluniu, w poniedziaáek przed ĞwiĊtym Janem Chrzcicielem [19104 VI], Jakussy, dziedzic Kurowa poáowĊ Kurowa wsi czasy wiecznemi mieszczanom wieluĔs[kim] przedaá; Wiktor105 zaĞ sĊdzia wieluĔ[ski] tĊ
rezygnacyją utwierdzieá.
[64.] 1420 [roku] w Wieluniu, w piątek106 to jest nazajutrz ĞwiĊta Ğw. Ğw. Filipa [i] Jakuba Apostoáów [2 V], Sz.P. Stanisáaw wraz z maáĪonką ElĪbietą,
dziedziczką z Niedzielska, rezygnowaá áan 1 roli, który áan leĪy przy Hermanie
i miĊdzy inszemi áanami miejskiemi [s. 59] w Niedzielsku, przezornym burmistrzowi i radnym miasta Wielunia za 12 grzywien i gr 12 przedaá.
[65.] 1421 [roku] w Wieluniu, w poniedziaáek bliski przed ĞwiĊtem Ğw. Marcina [10 XI], Jan Dáugosz107 rezygnowaá jatki szewskie i ferton108 czynszu w Wieluniu, jako sam trzymaá, mieszczanom tymĪe109.
[66.] 1431q [roku] w Wieluniu, w sobotĊ miĊdzy oktawą BoĪego Ciaáa [2 VI],
Sz.P. Jakusyusz Szpigiel, Jan Stroski z àagiewnik110, Maciej [i] Mikoáaj RogaliĔski111 z Raczyna z jednej strony i przezorni radni wraz z caáym pospólstwem
mieszczanów miasta Wielunia z drugiej strony ugodzieli siĊ miedzy sobą, aby
szósta czĊĞü dziedzictwa Kopydáowa miastu Wieluniowi naleĪaáa czasy wiecznemi112.
[67.] 1446 [roku] w Wieluniu, przed ĞwiĊtem Ğw. Mikoáaja w piątek [2 XII],
opatrzny Jakussy z Gáupczyc, stryj Stachny z Kurowa opiekun, czĊĞü dziedzictwa niegdyĞ [..] w Kurowie caáą za 26 grzywien gr dobrych miastu Wieluniowi
przedaá i rezygnowaá [s. 60] czasy wiecznemi113.
[68.] 1459 [roku] w Wieluniu, wtorek 17 miesiąca VII, opatrzny Stanisáaw
Kozi114 mieszczanin wieluĔ[ski] dobra swoje w posesyi mające, tj. rzeĨników
miĊdzy jatkami w Wieluniu Sz.P. Panom radnym miasta tegoĪ Wielunia teraĨniejszym i przyszáym daá i rezygnowaá pod kondycyją, aby w tydzieĔ wiecznemi czasy pozwalali áaĨni ubogim, a ci Īeby Pana Boga prosieli za fundatora115.
[69.] 1471 [roku] w Wieluniu, w poniedziaáek niĪej oktawy Narodzenia PaĔskiego [30 XII], Sz.P. Andrzej116, dziedzic z Wierzchlasa117, dobra swoje dziedziczne, tj. caáą swoją poáowĊ wsi Chochlowa w ziemi wieluĔ[skiej] i czĊĞü
swojĊ w lesie czyli boru w Krzeczowie118 za 45 grzywien SP mieszczanom
wieluĔ[skim] przedaá i rezygnowaá z kondycyją, jeĪeli temu Andrzejowi poáowa soátystwa tejĪe wsi Chochlowie odsądzona byáa, aby prawa nie mieli onym
Na wysokoĞci tego akapitu na lewym marginesie widnieje pionowa falowana linia, obok której napisano: Dekret.
q
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przedaü, zaczym poáowĊ soátystwa w wsi wr Kraszkowicach119 zamiast tamtej
onym rezygnowaá120.
[70.] 1500 [roku] w Wieluniu, w poniedziaáek po Narodzeniu NajĞwiĊtszej
Panny [14 IX], pracowity Jakub Klapa121, máynarz máyna na fosie za murami
wieluĔ[skimi] na[s. 61]zwanego Waáowy, przedaá máyn wiecznemi czasy przyrzeczony na rowie z ogrodem przylegáym za 20 grzywien pracowitemu Wojciechowi Ryczale122, na co starosta pozwoleá, aby karmieá wieprza na zamek
wieluĔ[ski]123.
[71.] 1502 [roku] w Kaliszu, w poniedziaáek po oktawie ĝwiąt Wielkanocnych
[4 IV], komunikacyja praw124 i zwyczajów miasta Kalisza miastu Wieluniowi,
aby prawami i zwyczajami rządziá siĊ tenĪe WieluĔ.
[72.] 1516 [roku] w mieĞcie w Wieluniu, w niedzielĊ po ĞwiĊcie Ğw. Urbana mĊczennika, postanowienie cechu strzelnickiego a królestwo w mieĞcie
Wieluniu z opisaniem wszystkich ceremonii do tych elekcyi naleĪących przez
wielmoĪnego Stanisáawa z KurozwĊki125 tudzieĪ i maistrat wieluĔ[ski] na pergaminie z pieczĊcią królewskąs woskową seguntur decreta pergaminea.
[73.] 1430 [roku] w Wieluniu, w wtorek po niedzie[s. 62]li Jubilate [9 V], miĊdzy maistratem wieluĔ[skim] i Faskonem wójtem oraz bratami jego z drugiej
strony, komisyja w Kaliszu w sprawie o 9 jatek i 10 áanów idąc do Kurowa, które jatki i áany maistratowi wieluĔ[skiemu] wiecznie przysądziáa.
[74.] 1431 [roku] w Wieluniu, dnia 5 V, uniwersaá J.W. Wojciecha126 z BoĪej áaski abpa gnieĨni[e]Ĕskiego i prymasa do I.M.M. ksiĊĪy wikariuszów kolegiaty wieluĔ[skiej], czyli dekret na pergaminie z pieczĊcią na wosku miĊdzy
miastem Wieluniem, nakazujący, aby I.M.M. wikariuszowie brali trzeci denar
z oar dot oátarza w koĞciele Ducha ĝwiĊtego, czylit szpitala wieluĔ[skiego]
wiele razy i kiedy te oary czynione bĊdą, 2 zaĞ denary niech zostawią na ubogich i chorych, osoby w szpitalu mieszkających. Item nakazano, aby ciĪe wikariuszowie corocznie na kaĪdy dzieĔ ordynowali któremukolwiek czytaną mszĊ
w kolegiacie w koĞciele przerzeczonym odprawiü rano od wschodu sáoĔca, aby
ludzie wysáuchawszy mszy, do robót siĊ udali i insze potrzebne powinnoĞci wyraĪający.
[75.] 1434 [roku] w Wieluniu, w czwartek w oktawie Wniebowstąpienia PaĔskiego [13 V], dekret miĊdzy maistratem wieluĔ[skim] i cechem szewskim o áawki, jatki szewskie do przedawania, do których mają moc wójt i radni wieluĔscy,
nie tykając czynszu na Ğw. Marcin [11 XI].

Dopisane mniejszą czcionką.
W rĊkopisie nad i pod wyrazem linia przerywana.
t-t
PodkreĞlone.
r
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[76.] 1579 [roku] [s. 63] w Warszawie, na sejmie koronnym generalnym, w poniedziaáek nazajutrz ĞwiĊta Ğw. Mikoáaja [7 XII], dekret królewski asesorski,
aprobujący inkorporacyją wójtostwa wieluĔ[skiego] miastu Wieluniowi.
[77.] 1585 [roku] w Niepoáomcu, w piątek nazajutrz ĞwiĊta WniebowziĊcia
Báogosáawionej Panny Maryi [16 VIII], dekret królewski miĊdzy wielmoĪnym
Koniecpolskim127 starostą i miastem Wieluniem wzglĊdem obrania burmistrza
i rady wieluĔ[skiej].
[78.] 1545 [roku] w Krakowie, w czwartek bliski po ĞwiĊcie Wszystkich
ĝwiĊtych [5 XI], przywilej najjaĞniejszego Zygmunta króla polskiego miastu
Wieluniowi dany egzemptowy od jurysdykcyi ziemskich grodzkich wsiów dziedzicznych Turowa i Kurowa, Niedzielska w sprawach wszystkich, oprócz granicznych i gruntowych spraw, aby byáy podlegáe prawu magdeburskiemu.
Uniwersaáy.
[79.] 1775 [roku] dnia 23 maja, uniwersaá przeĞwiĊtnej Komisyi Skarbu Koronnego i Rzeczyp[ospoli]tej wzglĊdem czopowego i szelĊĪnego, wydany.
[80.] Eo[d]e[m] a[nn]o [1775] die duodecima Iulii [12 VII], uniwersaá przeĞwiĊtnej Komisyi Skarbu Koronnego i Rzeczyp[ospoli]tej wzglĊdem miejsca do
odbie[s. 64]rania podatków wyznaczający wydany128.
[81.] Eodem a[nn]o [1775] quinta Augusti [5 VIII], uniwersaá najjaĞniejszego
pana129 wzglĊdem przydania komisarzów.
[82.] Millesimo septingentesimo septuagesimo septimo anno quinta Februarii [5 II 1777], uniwersaá przeĞwiĊtnej Komisyi Skarbu Koronnego
i Rzeczyp[ospoli]tej wzglĊdem póápodymnego wydany.
[83.] Eo[d]e[m] a[nn]o vigesima prima Februarii [21 II 1777], uniwersaá przeĞwiĊtnej Komisyi Skarbu Koronnego i Rzeczyp[ospoli]tej wzglĊdem tabaki
i tytoniu wydany.
[84.] Anno eo[d]e[m] septima Martii [7 III 1777], uniwersaá najjaĞniejszego
pana wzglĊdem propinacyi licytacyi w miasteczkach wydany.
[85.] Eo[d]e[m] anno decima tertia Maii [13 V 1777], uniwersaá najjaĞniejszego
pana wzglĊdem juris detractus wypadá[..].
[86.] Anno eo[d]e[m] duodecima Iunii [12 VI 1777], uniwersaá przeĞwiĊtnej
Komisyi Skarbu Koronnego wzglĊdem papieru stemplowanego.
[87.] Eo[d]e[m] anno sexta Augusti [6 VIII 1777], uniwersaá przeĞwiĊtnej Komisyi Skarbu Koronnego wzglĊdem spisania domów w miastach królewskich.
[88.] Eo[d]e[m] a[nn]o die decima septima Septembris [17 IX 1777], uniwersaá najjaĞniejszego króla wzglĊdem dysertyerów cudzoziemskich i innych ogáoszony.
[89.] Eo[d]e[m] a[nn]o septima Novembris [7 XI 1777], uniwersaá
najjaĞniejszego pana wzglĊdem licytowania propinacyi.
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[90.] [s. 65] Eo[d]e[m] a[nn]o decima quarta Novembris [14 XI 1777], uniwersaá najjaĞniejszego pana wzglĊdem dysertyerów od wojsk Rzeczyp[ospoli]tej
Koronnej.
[91.] Eo[d]e[m] a[nn]o decima quinta Novembris [15 XI 1777], uniwersaá
przeĞwiĊtnej Komisyi Skarbu Koronnego wzglĊdem wypisów tranzakcyi przyjĊtych z protokóáu stemplowanego.
[92.] Millesimo septingentesimo septuagesimo octavo a[nn]o vigesima septima Martii [27 III 1778], uniwersaá przeĞwiĊtnej Komisyi Skarbu Koronnego
Rzeczyp[ospoli]tej zakazujący czerwonych zá duĔskich i ostrzegający o faászywej monecie.
[93.] Eo[d]e[m] a[nn]o septima Apriliis [7 IV 1778], uniwersaá najjaĞniejszego
pana wzglĊdem dodania pomocy wojskowej do egzekucyi podatku i procesu.
[94.] A[nn]o eo[d]e[m] vigesima octava Aprilii [28 IV 1778], uniwersaá
najjaĞniejszego pana wzglĊdem egzekucyi prawa sub titulo objaĞnienie legis
sumtuariae.
[95.] A[nn]o eo[d]e[m] vigesima nona Maii [29 IV 1778], uniwersaá
najjaĞniejszego pana wzglĊdem borów i lasów w Koronie i Wielkim KsiĊstwie
Litewskim.
[96.] Eo[d]e[m] a[nn]o nona Iunii [9 VI 1778] uniwersaá najjaĞniejszego pana
wzglĊdem egzekucyi dekretów i procesów w sprawach maáej importancyi.
[97.] Millesimo septingentesimo septuagesimo nono anno vigesima sexta Februarii [26 II 1779], uni[s. 66]wersaá przeĞwiĊtnej Komisyi wzglĊdem zaĪycia
papieru stemplowanego.
[98.] Eo[d]e[m] a[nn]o vigesima sexta Martii [26 III 1779], uniwersaá
najjaĞniejszego pana wzglĊdem licytacyi propinacyi w miastach królewskich.
[99.] Millesimo septingentesimo octuagesimo [s] prima Maii [1 V 1780], uniwersaá przeĞwiĊtnej Komisyi Skarbu Koronnego Rzeczyp[ospoli]tej wzglĊdem
licytacyi czopowego obwieszczający.
[100.] Millesimo septingentesimo octuagesimo primo Maii [1 V 1781], uniwersaá przeĞwiĊtnej Komisyi Rzeczyp[ospoli]tej Skarbu Koronnego wzglĊdem
licytacyi czopowego po ekspirowanych130 kontraktach.
Kontrakty i rezolucyje.
[101.] 1777 roku 23 umiesiąca Vu, kontrakt licytacyi propinacyi na rzecz
Sz.P. Pawáa Olszakowskiego.

W rĊkopisie zapisano: maja miesiąca, dopisując nastĊpnie nad sáowem maja cyfrĊ 2. a nad
miesiąca cyfrĊ 1.
u-u
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[102.] 1778 [roku], po rezolucyi przeĞwiĊtnego Departamentu Policyi, reformowany kontrakt tejĪe propinacyi na rzecz tegoĪ Sz.P. Pawáa Olszakowskiego.
[103.] Roku tegoĪ [1778] 19 IX, rezolucyja przeĞwiĊtnego Departamentu Policyi z kontraktem propinacyjnym bez defalki131.
[104.] Roku tegoĪ [1778] 19 VI, kontrakt czopowego na rzecz Sz.P. ZieliĔskiego, obywatela [s. 67] kaliskiego.
[105.] Roku tegoĪ [1778] 19 I, rezolucyja przeĞwiĊtnego Departamentu wzglĊdem licytacyi propinacyi.
[106.] 1780 [roku] 22 XI, kontrakt od miasta na rzecz Sz.P. Rodziewicza propinacyi miejskiej.
[107.] Roku tegoĪ [1780] 2 XII, rezolucyja przeĞwiĊtnego Departamentu Policyi wzglĊdem wydanego kontraktu przez miasto na rzecz tegoĪ Sz.P. Rodziewicza.
[108.] 1781 [roku] 15 II, rezolucyja przeĞwiĊtnego Departamentu na podany
memoriaá od miasta wzglĊdem kasy propinacyjnej.
[109.] Roku tegoĪ [1781] 22 III, rezolucyja przeĞwiĊtnego Departamentu Policyi na memoriaá Sz.P. Rodziewicza.
[110.] Roku tegoĪ [1781] 26 IV, kontrakt propinacyjny na rzecz Sz.P. Jana
JĊdrkiewicza po zapadáej przeĞwiĊtnego Departamentu Policyi rezolucyi na
3 tys. záp. wydany.
Franciszek Kajzer prezydent miasta J.K.M. Wielunia mpv. Idzi Piotrowicz radny mp. Wojciech Roszkiewicz rĊką trzyma[s. 68]ną xxx. Józef Rubiszewski radny mp. ZáoĪone dowody w czasie odprawującej siĊ Dobrego Porządku w mieĞcie w Wieluniu Komisyi, dnia 13 miesiąca VIII roku paĔskiego 1781. Fryderyk
Jakub dwóch imion z Psar Psarski podkomorzy ziemi wieluĔskiej prezydujący
mp. Po których zrewidowaniu i z oryginalnemi konfrontacyi do uczynienia wizji
miasta i spisania inwentarza przystąpieliĞmy, którego inwentarza osnowa jest takowa [......]tur inwentarz miasta Wielunia in toto, po którym inwentarza spisaniu
urodzonemu geometrze przysiĊgáemu i ugodzonemu delinacyją map z pomiarem gruntu czyniü nakazujemy, a bez uskutecznienia tego, dalszych czynnoĞci
dopeániaü nie mogąc i one zamierzając, do rozporządzenia rządu wewnĊtrznego
przystąpieliĞmy, a wáadzĊ naszą od dnia do dnia i do rezolucyi przeĞwiĊtnego
Departamentu Policyi na kontumacyją132 urodzonego starosty miejscowego zawieszając ad tempus z tych przyczyn bene visum, tj. dojĞcie rezolucyi i przez
geometrĊ zakoĔczenie dzieáa limitujemy, które z odwoáania i przywoáania do
skutku przywiedzie determinujemy. Fryderyk Jakub dwóch imion z Psar Psarski
podkomorzy ziemi wieluĔskiej prezydujący mp.
v

Wszystkie podpisy zostaáy odnotowane rĊką F.J. Psarskiego.
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A. SerwaciĔska, Z dziejów Wielunia w drugiej poáowie XVIII w., [w:] Siedem wieków
Wielunia. Studia i materiaáy, red. R. Rosin, Warszawa 1987, s. 103, podaje Jana JabáoĔskiego
jako landwójta w 1784 r.
2
Idzi Piotrowicz — mieszczanin wieluĔski, w 1778 r. popadá w konikt z Walentym Kochelskim
o pierwszeĔstwo mielenia zboĪa. Radny wieluĔski w 1793 r. WieluĔ pod panowaniem pruskim.
Indaganda pruska z 1793 r., opr. T. Olejnik, s. 30; J. Goldberg, Stosunki agrarne w miastach
ziemi wieluĔskiej w drugiej poáowie XVII i w XVIII wieku, àódĨ 1960, s. 209.
3
A. SerwaciĔska, dz. cyt., s. 103, podaje, iĪ funkcjĊ pisarza miejskiego w 1781 r. peániá Szymon
SkrzyĔski.
4
Walenty Kochelski — najbogatszy mieszczanin wieluĔski w drugiej poáowie XVIII w. Byá
prezydentem Wielunia w l. 1774, 1781 i 1791. J. Goldberg, Kochelski Walenty, [w:] PSB, t. 13,
Wrocáaw 1967–1968, s. 216.
5
Andrzej Siwik — burmistrz, w 1772 r. wraz z radnymi i cechmistrzami zabraá czĊĞü gruntów
naleĪących do szpitala. Spór z proboszczem trwaá jeszcze w 1790 r. J. Goldberg, Stosunki...,
s. 192–193.
6
Paweá Olszakowski — kupiec wieluĔski; prawo miejskie przyjąá 12 VII 1774 r. (pochodziá
z Wieruszowa). OĪeniony z Marianną z Káonickich, wdową po Michale Sibilskim i Aleksym
Rogawskim. Prezydent miasta Wielunia w 1779 r.; radny w l. 1778, 1783, 1788–1791. Wójt
wieluĔski w 1777 r. Pisarz miejski w l. 1784, 1787–1791; pisarz aktów wójtowskich i áawniczych
w 1786 r. Poborca podatków w 1783 r.
7
Indaganda pruska (WieluĔ pod panowaniem...), s. 32, podaje, iĪ jednym z áawników w 1793 r.
byá Ludwik ZabáoĔski (JabáoĔski?).
8
Izydor Skulski — radny wieluĔski w 1793 r. WieluĔ pod panowaniem..., s. 30.
9
Ignacy Skórzewski — zostaá wybrany 8 II 1790 r. na czáonka Komisji Porządkowej CywilnoWojskowej. W. Szczygielski, Dzieje ziemi wieluĔskiej, àódĨ 1969, s. 26.
10
Marcel Olszowski — syn Antoniego Olszowskiego, stolnika piotrkowskiego w l. 1757–1765.
UrzĊdnicy województw áĊczyckiego i sieradzkiego XVI–XVIII wieku. Spisy, opr. E. OpaliĔski
i H. ĩerek-Kleszcz, Kórnik 1993, s. 121.
11
Franciszek Wyszáawski — syn Ignacego Skarbka Wysáawskiego, pisarza wieluĔskiego
w l. 1778–1793. UrzĊdnicy województw..., s. 219.
12
Maciej Stokowski — zostaá wybrany 8 II 1790 r. na czáonka Komisji Porządkowej CywilnoWojskowej. W. Szczygielski, dz. cyt., s. 26.
13
W. Szczygielski, Fryderyk Jakub Psarski, [w:] PSB, t, 29, Wrocáaw 1986, s. 252.
14
Ignacy Skarbek Wyszáawski — por. przyp. 11.
15
Stanisáaw z KurozwĊk MĊciĔski — starosta wieluĔski, poseá sejmowy. W. Szczygielski, MĊciĔski Stanisáaw, [w:] PSB, t. 20, Wrocáaw 1975, s. 498.
16
Antoni Iglicki — kupie wieluĔski; prawo miejskie przyjąá 9 VII 1764 r. (pochodziá z Gniezna). OĪeniony z Domicelą Rosówną, a nastĊpnie z Magdaleną Markowską. Radny w 1773 r.
Wójt wieluĔski w l. 1772, 1776. àawnik w l. 1765, 1766, 1768, 1772, 1784–1786. Cechmistrz
kupiecki w l. 1769–1771.
1
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Szymon KostrzewiĔski — wniósá oskarĪenie przeciw magistratowi do Komisji Dobrego Porządku o zagarniĊcie mienia miejskiego. Por. A. SerwaciĔska, dz. cyt., s. 104.
18
Ewinkowaü — udowadniaü.
19
Konotowaü — notowaü.
20
Turów — wieĞ poáoĪona 3 km na zachód od Wielunia.
21
Kurów — wieĞ poáoĪona 5 km na zachód od Wielunia.
22
Niedzielsko — wieĞ poáoĪona 2 km na póánocny wschód od Wielunia, w 1988 r. wáączona do
tego miasta.
23
Kopydáów — wieĞ poáoĪona 6 km na póánocny zachód.
24
Kazimierz III Wielki — król polski w latach 1333–1370.
25
W kopii dokumentu, sporządzonej przez K. Wójcikiewicza, odnotowana jest data: feria tercia
proxima post Judica dominiciam, czyli 20 III. KDMW , nr 1.
26
Wáadysáaw Opolczyk — ksiąĪĊ opolski; w 1370 r. otrzymaá od Ludwika AndegaweĔskiego
ziemiĊ wieluĔską jako lenno; pod panowanie króla polskiego WieluĔ wróciá w 1391 r., natomiast caáa ziemia w 1396 r. T. Olejnik, WieluĔ pod wáadztwem Wáadysáawa Opolczyka, „Rocznik
WieluĔski” 2006, t. 6, s. 7–16.
27
Delacja — tu odwáoka, prolongata.
28
Bolesáawiec — w okresie Ğredniowiecza miasto w ziemi wieluĔskiej, obecnie wieĞ poáoĪona
11 km na poáudnie od Wieruszowa.
29
KDMW, nr 2.
30
Wáadysáaw II Jagieááo — król polski w latach 1386–1434.
31
Konserwowaü — tu w znaczeniu zachowaü.
32
KDMW, nr 8.
33
TamĪe, nr 18.
34
W kopii dokumentu, sporządzonej przez K. Wójcikiewicza, odnotowana jest miejscowoĞü
Brodno. KDMW, nr 21. Natomiast A. Gąsiorowski, Itinerarium króla Wáadysáawa Jagieááy
1386–1434, Warszawa 1972, s. 45 podaje BrodniĊ, czyli wieĞ w województwie áódzkim, w powiecie poddĊbickim, na wschodnim wybrzeĪu Zalewu Jeziorsko.
35
WiĞlica — w Ğredniowieczu miasto, od XIV w. stolica ziemi, obecnie wieĞ w województwie
ĞwiĊtokrzyskim, w powiecie buskim.
36
Wolnica — wolnizna, uwolnienie od podatków, czynszów i paĔszczyzny.
37
KDMW, nr 24.
38
W kopii dokumentu, sporządzonej przez K. Wójcikiewicza, odnotowana jest data: sabbato
ante dominicam Iudica, czyli 21 III. KDMW, nr 65.
39
Kazimierz JagielloĔczyk — król polski w latach 1447–1492.
40
Por. przyp. 38.
41
W kopii dokumentu, sporządzonej przez K. Wójcikiewicza, odnotowana jest informacja,
iĪ w oryginale przywileju miĊdzy sáowami feria quarta a Marie, znajduje siĊ wytarty wyraz.
K. Wójcikiewicz ustaliá datĊ wystawienia na 8 IX 1456 r. KDMW, nr 68.
42
TamĪe, nr 71.
43
Jan I Olbracht — król polski w latach 1492–1501.
44
Na temat wójtów wieluĔskich i uposaĪenia wójtostwa zob. szerzej T. Grabarczyk, T. Nowak,
Wójtowie i wójtostwo wieluĔskie (XIII–XVI w.), „Rocznik WieluĔski” 2006, t. 6, s. 16–39.
45
ElĪbieta — byáa córką wójta Jana (syna Stanimira z Kaniowa) i szlachcianki Doroty.
Przed 1474 r. wyszáa za mąĪ za szlachcica Mikoáaja Gospodarzyka. Szerzej zob. T. Grabarczyk,
T. Nowak, Mieszczanie wieluĔscy do początków XVI wieku. Biogramy, àódĨ – WieluĔ 2008,
s. 115, 188.
17
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Helena — córka Piotra zwanego KrĊcimoáek, mieszczanina wieluĔskiego. PoĞlubiáa wójta
Jana, syna Mikoáaja, wnosząc w posagu 40 grzywien. Dnia 21 IX 1479 r. Mikoáaj wyznaczyá Īonie
wiano o wartoĞci 40 grzywien, a sumĊ 80 grzywien zapisaá jej na poáowie swej czĊĞci wójtostwa
w Wieluniu. Helena owdowiaáa miĊdzy 1494 a 1496 r., zapewne przed 23 XII 1495 r. Ponownie
wyszáa za mąĪ za Piotra, mieczownika i mieszczanina wieluĔskiego. Szerzej zob. T. Grabarczyk,
T. Nowak, Mieszczanie..., s. 115–116.
47
Ruda — w okresie Ğredniowiecza miasto, w 1520 r. wystĊpuje w Liber beneciorum archidioecesis Gnesnensis Jana àaskiego juĪ jako wieĞ, poáoĪona 4 km na poáudniowy wschód od
Wielunia. Por. Sáownik historyczno-geograczny ziemi wieluĔskiej w Ğredniowieczu, opr. R. Rosin, Warszawa 1963, s. 144.
48
KDMW, nr 86.
49
Aleksander JagielloĔczyk — król polski w latach 1501–1506.
50
W kopii dokumentu, sporządzonej przez K. Wójcikiewicza, odnotowany zostaá zakaz przywoĪenia przez kupców do Wielunia sukna taĔszego niĪ po 13 ternarów. KDMW, nr 91. Kwadrans
— drobna moneta.
51
Kondycja — tu umowa, warunek, zastrzeĪenie.
52
KDMW, nr 94.
53
Lwów — miasto w zachodniej czĊĞci Ukrainy, nad rzeką Peátwią.
54
Zygmunt I Stary — król polski w latach 1506–1548.
55
Andrzej Kroczowski-Konopnicki — syn Jana, w 1510 r. zostaá wojskim wieluĔski, a w 1531 r.
starostą wieluĔskim. Por. T. Stolarczyk, dz. cyt., s. 82–83; UrzĊdnicy województw..., s. 233, 238.
56
Konopnica — wieĞ poáoĪona 23 km na póánocny wschód od Wielunia.
57
Bartáomiej PóákoĔ — syn Piotra Póákonia. W 1490 r. na Akademii Krakowskiej uzyskaá
stopieĔ bakaáarza sztuk wyzwolonych. PoĞlubiá szlachciankĊ KatarzynĊ ze Spiczyna. Wchodziá w skáad wáadz miejskich, początkowo jako rajca, a w l. 1509–1511 jako burmistrz. Zmará
w 1511 r. Szerzej zob. T. Grabarczyk, T. Nowak, Mieszczanie..., s. 84–85.
58
Egzempcja — przywilej uwalniający od obowiązku prawem nakazanego albo wykup majątku oddanego w zastaw.
59
Jan GaszyĔski — w 1504 r. wraz z Mikoáajem Goáym zostaá oskarĪony przez szlachciankĊ
JadwigĊ, córkĊ Jana Rycháowskiego o zabór m.in. 2 grzywien i 5 przepasek o wartoĞci jednej
grzywny. Sprawa ta zostaáa przez ocjaáa wieluĔskiego odesáana do sądu miejskiego. Szerzej
zob. T. Grabarczyk, T. Nowak, Mieszczanie..., s. 119–120.
60
Anna — córka Marcina OlewiĔskiego i Anny, a nie jak jest podane w sumariuszu Heleny.
Helena byáa babką Anny od strony matki. Por. TamĪe, s. 116; T. Stolarczyk, dz. cyt., s. 193–194.
61
Katarzyna SpiczyĔska — w 1499 r. poĞlubiáa wójta Jakuba, syna Mikoáaja Gospodarzyka.
W posag wniosáa 60 grzywien, natomiast Jakub zapisaá jej 120 grzywien oprawy posagowowiennej na caáoĞci z posiadanej poáowy wójtostwa wieluĔskiego, w tym m.in. na poáowie áaĨni.
Katarzyna owdowiaáa w 1501 r. NastĊpnie wyszáa za Bartáomieja Póákonia. W 1505 r. Bartáomiej kupiá od ElĪbiety, wdowy po Mikoáaju Gospodarzyku poáowĊ áaĨni. W 1523 r. Katarzyna
byáa juĪ Īoną Tomasza Wiączkowskiego. Szerzej zob. T. Grabarczyk, T. Nowak, Mieszczanie...,
s. 84–85, 99–100.
62
Hieronim — syn Bartáomieja Póákonia i Katarzyny SpiczyĔskiej, zmará po 25 V 1550 r. TamĪe, s. 276.
63
Wojciech Strzaákowski — szlachcic przyjĊty do prawa miejskiego w Wieluniu w 1521 r., jako
wójt i pisarz miejski odnotowany zostaá w 1530 r. Por. T. Grabarczyk, T. Nowak, Wójtowie...,
s. 30.
64
Kocháowy (Chochlowo) — wieĞ poáoĪona 6 km na poáudnie od Ostrzeszowa.
46

ostateczne korekty.indd 179

28-11-2008 08:12:04

180

Agata Młyńska

Krzepice — miasto poáoĪone nad rzeką Liswartą, 35 km na poáudniowy wschód od
Wielunia.
66
Konsens — zezwolenie, zgoda.
67
Bona — Īona Zygmunta I Starego, królowa polska od 1518 r., w wyniku koniktu z synem
Zygmuntem II Augustem wyjechaáa z Polski w 1556 r. Zmaráa w Bari w 1557 r.
68
Zygmunt II August — król polski w latach 1530 (panowaá od 1548) – 1572.
69
KDMW, nr. 98.
70
Stefan Batory — król polski w latach 1576–1586.
71
Byáo to potwierdzenie przez Stefana Batorego przywileju wystawionego przez Zygmunta II
Augusta w 1566 r.
72
Zygmunt III Waza — król polski w latach 1587–1632.
73
W kopii dokumentu, sporządzonej przez K. Wójcikiewicza, wystĊpuje nazwa Blechów.
KDMW, nr. 103.
74
Maciej MrowiĔski — w 1506 r. pisarz grodzki wieluĔski, w czasie Rokoszu Zebrzydowskiego
naleĪaá do obozu popierającego króla Zygmunta III WazĊ. Por. W. Szczygielski, Dzieje ziemi...,
s. 113–114.
75
Poniedziaáek po Niedzieli Przewodniej przypada miĊdzy 30 III a 3 V.
76
Wáadysáaw IV Waza — król polski w latach 1632–1648.
77
Jan II Kazimierz Waza — król polski w latach 1648–1668.
78
Danków — wieĞ poáoĪona 14 km na póánocny zachód od Káobucka.
79
Andrzej Achterloni — prawdopodobnie Wáoch z pochodzenia, najbogatszy mieszczanin
wieluĔski w drugiej poáowie XVII w., prezydent Wielunia, sekretarz królewski. Por. J. Goldberg,
Stosunki..., s. 132.
80
Michaá Korybut WiĞniowiecki — król polski w latach 1669–1673.
81
Tomasz Drobkowicz (Dropkowicz)— mieszczanin wieluĔski wymieniony w Ĩródle z 1676 r.
jako wáaĞciciel folwarku. Przywilej Michaáa Korybuta zobowiązywaá takĪe Drobkowiczów do
wpáacania czynszu do kasy miejskiej z ról posiadanych na wójtostwie. Por. J. Goldberg, Stosunki..., s. 140, 165.
82
Jan III Sobieski — król polski w latach 1674–1696.
83
Tomasz DoáĊgowicz — w 1686 r. sprzedaá Balcerowi i Katarzynie Kinastom folwark na wójtostwie, zarówno czĊĞü dziedziczną jak i doĪywocie. W instrukcji poselskiej z 1685 r. odnotowano, iĪ posáowie mieli siĊ staraü o zgodĊ na przeprowadzanie sądów ziemskich w kamienicy
naleĪącej do Tomasza DoáĊgowicza. Por. J. Goldberg, Stosunki..., s.165; W. Szczygielski, Dzieje
ziemi..., s. 74.
84
August II Mocny — król polski w latach 1697–1706 i 1709–1733.
85
Nicza (Niczek, Mikoáaj) Kurowski — brat Kunada i Wolimira, 6 VII 1380 r. wraz z Kunadem sprzedaá soáectwo we wsi Chotowa Jakuszowi Szadkowskiemu. Por. T. Stolarczyk, dz. cyt.,
s. 214, 216–217.
86
KDMW, nr 4.
87
Wolimir Kurowski — por. przyp. 85.
88
Mikoáaj i Henryk Kurowscy — synowie Niczka Kurowskiego.
89
KDMW, nr 5.
90
Izajasz z Turowa (Zaiusch) — sĊdzia wieluĔski, wystĊpuje w Ĩródle pod datą 4 XII 1362 r.
Por. UrzĊdnicy áĊczyccy, sieradzcy i wieluĔscy XIII–XV wieku. Spisy, opr. J. Bieniak i A. Szymczakowa, red. A. Gąsiorowski, Wrocáaw 1985, s. 152.
91
KDMW, nr. 6.
92
Aniwersarz —naboĪeĔstwo Īaáobne odprawiane w rocznicĊ Ğmierci.
65
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Henryk Talman — sprawowaá godnoĞü burmistrza w 1386 i 1391 r. Wraz z Īoną Kunegundą
nadali klasztorowi augustianów „áan ziemi z kawaákiem liczącym 19 zagonów, z domem i ogrodem we wsi Dąbrowa (Heyda) w pobliĪu Wielunia, dom sąsiadujący z konwentem i dom za murami miejskimi na drodze do kamienioáomów”. T. Grabarczyk, T. Nowak, Mieszczanie..., s. 96.
94
KDMW, nr 7.
95
TamĪe, nr 13.
96
Olewin — wieĞ poáoĪona 5 km na wschód od Wielunia.
97
Wichna — córka Mikoáaja Strusia (syn rajcy kaliskiego Piotra), sprowadzonego do ziemi
wieluĔskiej prawdopodobnie przez Wáadysáawa Opolczyka. Por. T. Stolarczyk, dz. cyt., s. 102.
98
W kopii dokumentu, sporządzonej przez K. Wójcikiewicza, podana jest miejscowoĞü Raczyn,
czyli wieĞ poáoĪona 5 km na póánoc od Wielunia. KDMW, nr 25.
99
KDMW, nr 27.
100
W kopii dokumentu, sporządzonej przez K. Wójcikiewicza, odnotowano: feria sexta in vigillia s. Prisce, czyli piątek (a nie sobota) w wigiliĊ Ğw. Pryski. Wspomnienie Ğw. Pryski obchodzone
jest 18 I, który to dzieĔ w 1415 r. przypadaá wáaĞnie w piątek. K. Wójcikiewicz za datĊ wystawienia dokumentu przyjąá 18 I. KDMW, nr 35.
101
Jakussy (Jakusz) Kurowski — syn Czechny z Kurowa, brat Marka. Por. T. Stolarczyk,
dz. cyt., s. 218.
102
Komputowaü— obliczaü.
103
W kopii dokumentu, sporządzonej przez K. Wójcikiewicza, odnotowana jest data roczna
M CL XIV, czyli 1414 r. KDMW, nr 33.
104
Przyjmując, iĪ dokument zostaá wystawiony w 1414 r., datĊ dzienną naleĪy poprawiü na
18 VI.
105
Wiktor z Toporowa — starosta opolski w l. 1383–1389, starosta wieluĔski w l. 1409–1413,
sĊdzia wieluĔski, poĞwiadczony w Ĩródáach miĊdzy 1 X 1408 – 14 IV 1416 r. Por. UrzĊdnicy
áĊczyccy..., s. 152, 156.
106
Wspomnienie Ğw. Ğw. Filipa i Jakuba obchodzone jest 1 maja, który to dzieĔ przypadaá
w 1420 r. w ĞrodĊ, a wiĊc dokument wystawiono w czwartek. W KDMW, nr 41 znajduje siĊ tylko
regest dokumentu.
107
Jan Dáugosz z Niedzielska — ojciec Jana Dáugosza kronikarza. Zob. szerzej. T. Stolarczyk,
dz. cyt., s. 88 i n.
108
Ferton — czwarta czĊĞü grzywny.
109
KDMW, nr 43.
110
àagiewniki — wieĞ poáoĪona 7 km na póánocny zachód od Wielunia.
111
W l. 30. lub 40. XV w. Janusz Spiegel, Jan Stroski z àagiewnik, Maciej i Mikoáaj RogaliĔscy
z Raczyna wyparli z tegoĪ Raczyna swych szwagrów WierzbiĊtĊ, Macieja, Jana i Mikoáaja Strusiów. Por. T. Stolarczyk, dz. cyt., s. 103.
112
KDMW, nr 48.
113
TamĪe, nr 60.
114
Stanisáaw Kozi — wystĊpowaá 22 XII na listach testacyjnych posiedzenia konsystorza
wieluĔskiego, posiadanie jatki rzeĨniczej potwierdza dokument z 25 VII 1458 r. W maju 1470 r.
byá peánomocnikiem Jadwigi z Mokrska, a w 1485 r. w sprawie pomiĊdzy Jakubem Jajkowskim
a WawrzyĔcem Ostrowskim, dziekanem wieluĔskim. T. Grabarczyk, T. Nowak, Mieszczanie...,
s. 225.
115
KDMW, nr 74.
116
Andrzej Wierzchlejski — syn Jana i Katarzyny z Sirzyna. T. Stolarczyk, dz. cyt., s. 130.
117
Wierzchlas — wieĞ poáoĪona 7 km na wschód od Wielunia.
93
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Krzeczów — wieĞ poáoĪona na wschód od Wierzchlasu, nad rzeką Wartą.
Kraszkowice — wieĞ poáoĪona 10 km na wschód od Wielunia.
120
KDMW, nr 78.
121
Jakub Klapa — w 1502 r. wniósá sprawĊ przeciwko Mikoáajowi, przeorowi konwentu
Ğw. Mikoáaja o zadane rany. Szerzej zob. T. Grabarczyk, T. Nowak, Mieszczanie..., s. 105.
122
Wojciech Ryczek – máynarz w 1504 r. 4 grzywny od wikariuszy wieczystych wieluĔskich,
a w 1505 r. zostaá pozwany przez ElĪbietĊ, kucharkĊ plebana z Naramic o zapáatĊ 13 groszy dáugu. Szerzej zob. T. Grabarczyk, T. Nowak, Mieszczanie..., s. 250.
123
KDMW, nr 89.
124
Komunikacja praw — wzajemne udzielenie sobie aktów prawnych do przejrzenia przez
strony.
125
Stanisáaw KurozwĊcki — starosta wieluĔski i tenutariusz krzepicki, zmará w 1518 r. Szerzej
zob. F. Kiryk, KurozwĊcki Stanisáaw, [w:] PSB, t. 16, Wrocáaw 1971, s. 276–277.
126
Wojciech JastrzĊbiec — od 1399 r. bp poznaĔski, od 1412 r. bp krakowski i kanclerz Królestwa, od 1423 r. abp gnieĨnieĔski, zmará w 1436 r.
127
Stanisáaw Koniecpolski — starosta wieluĔski od 1557 r., od 1576 r. kasztelan sieradzki.
Dnia 8 II 1574 r. witaá w Wieluniu przybywającego do Polski Henryka Walezego. Z. Libiszowska,
Koniecpolski Stanisáaw Przedbór h. Pobóg, [w:] PSB, t. 13, Wrocáaw 1967–1968, s. 522–523.
128
Por. Volumina legum, t. 8, Petersburg 1860, s. 93–94.
129
Stanisáaw August Poniatowski — król polski w l. 1764–1795.
130
Ekspirowaü — koĔczyü, upáywaü, wychodziü.
131
Defalka — potrącenie, opuszczenie, obniĪka.
132
Kontumacja — niestawienie siĊ do sądu, zaoczne skazanie wyrokiem sądowym, kwarantanna.
118
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