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Wstęp 

Tom trzeci Metryki Koronnej obejmuje rejestr wpisów kancelarii książęcej Janusza I z 

lat 1414-1425. Jest to najstarsza zachowana część metryki książęcej Mazowsza czersko-

warszawskiego. Obejmuje ona nadania i potwierdzenia nadań książęcych, a także zeznawane 

przed władzą książęcą akty prawne; sprzedaży i zamiany dóbr ziemskich, zrzeczenia kobiet 

uprawnionych do dziedziczenia dóbr po otrzymaniu całości spłaty, tj. zadośćuczynienia. 

Zeznania te musiały być przez władzę książęcą przyjęte i potwierdzone, było to 

podstawowym warunkiem ich prawomocności na obszarze władztwa książęcego.  

Wpisy te stanowią skrótowe regesty opatrzone zazwyczaj dokładnymi imionami 

odbiorców, danymi o położeniu  majątków, o ich wielkości i wartości, o dacie i miejscu 

czynności prawnej. Nie zawsze informacje te były jednak precyzyjne, niekiedy nie udawało 

się zgromadzić wystarczająco pewnych danych i znajduje to odbicie w tekście. Pisarz 

książęcy redagował tekst pod nadzorem kanclerza albo innych bardziej doświadczonych 

pracowników kancelarii, stąd pochodzi część poprawek w tekście.   

Wpisy były opatrzone były także listą świadków, zazwyczaj urzędników ziemskich i 

dworskich księcia oraz ważniejszych dworzan, bliskich współpracowników księcia, 

towarzyszących mu w objazdach władztwa. W skrótowym zapisie pomijano jednak tytuły 

albo urzędy, notując jedynie imiona świadków albo charakterystyczne urzędy sprawowane 

długo przez jedną osobę; marszałka dworu, wojewody albo kasztelana czerskiego czy 

wyszogrodzkiego. Na podstawie lakonicznego i skrótowego wpisu pracownik kancelarii 

książęcej mógł wystawić odbiorcy znacznie obszerniejszy dokument, wykorzystując 

znajomość formularza używanego w kancelarii, opatrując go odciskiem pieczęci książęcej 

jako znakiem wiarygodności publicznej. Sporządzał wówczas pełną listę świadków, wraz ze 



sprawowanymi urzędami, a także ośrodkami, z których się pisali wybitniejsi dworzanie 

umieszczeni na tej liście. Stanowiło to dodatkową gwarancję wiarygodności aktów 

wieczystych, bowiem list świadków nie wprowadzano do aktów o wartości czasowej, jak 

potwierdzenia zastawów; takich aktów nie wpisywano do metryki.  

 Metryka pokazuje jedynie zrąb nadań i aktów zeznawanych przed władzą książęcą, 

spotykamy bowiem z rzadka dokumenty książęce, które nie mają potwierdzenia w 

zachowanym tekście. Tekst ten nie jest rejestrem oryginalnym, został bowiem przepisany w 

kancelarii książęcej Mazowsza w drugiej połowie lat pięćdziesiątych XV w., na co wskazują 

najpóźniejsze wpisy tu zarejestrowane. Podstawa źródłowa była już wówczas zdefektowana, 

niekiedy były to jedynie fragmenty karty, z lukami; wskazuje na to zwłaszcza stan zapisów na 

karcie 57v. Kopista nie znał jednak dobrze wcześniejszych etapów pracy kancelarii książęcej, 

w wyniku których obok siebie czasem pojawiały się wpisy z różnych miesięcy, nawet z 

dłuższego czasu. Być może niektóre dane były niekompletne,  wymagały uzupełnień oraz 

kontroli, zanim z początkowego brudnopisu zostały wciągnięte do czystopisu 

zaaprobowanego przez kierownictwo kancelarii. Wpisy mogły być wnoszone różnymi rękami 

na pozostawionym wolnym miejscu, co komplikowało ostateczny wygląd rejestru w 

momencie przepisywania. Kopista mógł być człowiekiem młodym, który otrzymał obszerne 

zadanie do zrealizowania na początku swego zatrudnienia w kancelarii. Przepisywał dość 

mechanicznie, słabo też orientował się w datowaniu poszczególnych partii tekstu. Dlatego 

niektóre fragmenty zostały powtórzone w innym miejscu, a znaczna część jest pozbawiona 

wyraźnych danych dotacyjnych. W obecnej postaci mamy do czynienia z kompilacją 

fragmentów kilkunastu ciągów chronologicznych. Przerwy między nimi mogły być 

spowodowane okresami działań wojennych, ale także okresami choroby samego władcy, 

zagrożenia epidemiami nękającymi społeczeństwo średniowieczne, wyjazdami poza księstwo 

dla kontaktów z królem polskim lub innymi panującymi, wreszcie okresami wypoczynku i 

dłuższych łowów będących ulubioną rozrywkę elity feudalnej. 

 Na podstawie zapisów metryki oraz innych źródeł zostało opracowane itinerarium 

księcia Janusza w latach 1414-1425. Itinerarium to po zweryfikowaniu danych pozwala na 

wyjaśnienie, czy jest możliwy pobyt księcia w danym miejscu i danym czasie, bowiem 

długość jednodniowego przejazdu dworu książęcego, podróżującego zazwyczaj konno, wraz z 

z koniecznym taborem nie przekraczała zazwyczaj odległości 30-35 kilometrów. Książę 

zatrzymywał się w swoich zamkach murowanych, które mogły być obiektami zrealizowanymi 

częściowo i przystosowanymi do użytkowania, ale dalej budowanymi (Czersk, Warszawa, 



Wyszogród, Ciechanów i Liw). Znacznie więcej miał rezydencji miejskich (Błonie, Grodziec-

Grójec, Łomża, Maków, Nowe Miasto nad Soną, Nur, Ostrołęka, Przasnysz, Różan, Serock, 

Warka, Zakroczym  i inne). Miał też do dyspozycji dwory książęce wiejskie, przy których 

były folwarki. Takimi z pewnością były rezydencje w Komornikach koło Tarczyna, w 

Miastkowie koło Nowogrodu, a także w samym Nowogrodzie, który został miastem 

książęcym później, w czasach Bolesława IV, a miał walory rezydencji myśliwskiej. Inne 

rezydencje w dobrach książęcych to Kazom-Kazuń na południe od przeprawy 

zakroczymskiej, Radzikowo czy Ostrowia, która stała się szybko miasteczkiem książęcym. 

Książę zatrzymywał się także w rezydencjach swoich współpracowników, jak Pienice w głębi 

Puszczy Zagajnicy, przy gościńcu z Przasnysza do Ostrołęki, czy też Sąchocin-Sochocin 

marszałka dworu Ścibora.  

Rejestr księcia Janusza I jest źródłem bogatym, pokazuje po części działalność księcia 

wraz z otoczeniem, skład tego otoczenia, wprawdzie ograniczony do postaci najważniejszych 

w danym momencie. Pokazuje też odbiorców nadań i uczestników transakcji majątkowych, 

czyli dużą część elity władzy księstwa, w tym urzędników, dworzan, starostów i rządców. 

Pokazuje też czasem duchownych związanych z dworem książęcym, kapelanów i pisarzy, 

zazwyczaj nagradzanych nie pensją ze skarbca książęcego, lecz dochodami z beneficjum 

kościelnego patronatu książęcego, tj. z plebanii w dobrach książęcych oraz kanonii patronatu 

książęcego w kapitułach katedry płockiej oraz kolegiaty warszawskiej, ufundowanej przez 

tegoż Janusza I na początku XV w. 

Rejestr pokazuje też zamożne i drobne rycerstwo, poddanych księcia. Jest to wciąż 

obraz cząstkowy, ale już bogaty: przedstawia nie tylko mężczyzn, ale także ich matki, siostry, 

żony, oświetlając powiązania rodzinne. 

 Kazimierz Pacuski 

 

Objaśnienia i wykaz skrótów:  

Na Mazowszu monetą obiegową były półgrosze krakowskie oraz znacznie rzadsze, ale 

cenione szerokie grosze praskie. 10 groszy praskich== 15 groszy posp. w pólgroszach 

krakowskich. 



Kopa=60; gr = grosze; ks. – książęcy; posp. – pospolite; pow. - powiat; woj. – województwo; 

z. - ziemia. Identyfikacje podają powiat sądowy w obrębie księstwa Janusza I oraz Mazowsza 

płockiego, ziemie dla księstwa rawskiego, a województwa dla  dalszych terenów. Z rzadka 

podano też dokładniej nazwę parafii, tj. przynależność parafialną w oparciu o stan XVI w. 

Identyfikacje m. in. na podstawie opracowania zbiorowego: Mazowsze w drugiej połowie XVI 

wieku, pod red. W. Pałuckiego, Warszawa 1973, mapa szczegółowa i komentarz, indeksy, w 

serii: Atlas Historyczny Polski, seria map szczegółowych XVI w., opracowywanych w 

Pracowni Atlasu Instytutu Historii PAN w Warszawie. Tamże podziały terytorialne i skróty 

nazewnicze. 

 

Regesty 

 

Zapis o śmierci księcia Janusza Starszego [8 XII 1429, Czersk]  k. 1av 

Objaśnienie pisarzy spisujących księgę k. 1av 

Bracia z Wielodroża [przasn.] czynią zadość swym siostrom z dóbr ojczystych, macierzystych 

i praw do spuścizny.  k. 1 

Rodzeństwo z Wielodroża zamienia swe działy we wsi Długoręka [ciech., Pałuki] z braćmi z 

Długołęki za ich działy we wsi Łozino [Ślasy-Łozino, przasn., Węgrzynowo] k . 1-1v 

Grzegorz, Michał i Mikołaj bracia ze Ślas [ciech., Zielona] odstępują Wawrzyńcowi i 

Pawłowi zwanemu Oses z Długołęki [Długołęka-Oseski, ciech., Pałuki] swe działy we wsiach 

Trętowo [ciech., Pałuki] i Długołęka za dziesięć włók zwanych Gołąbkowskie i las Połtew w 

dobrach Ślasy [ciech., Zielona] w ziemi ciechanowskiej dziedziców z Długołęki  k. 1v 

 Transakcja dziedziców Długołęki dotycząca ich działów w Ślesicach [Kraski-Ślesice, ciech., 

Zielona] w ziemi ciechanowskiej  zawarta z braćmi ze Ślasów i inną grupą dziedziców 

Długołęki  k.1v 

Tytuł: Zapisy not rezygnacji i przywilejów ze starych rejestrów. Rok 1416 



Katarzyna córka Henryka z Brzumina w ziemi czerskiej [czer., Radwankowo], żona 

Wawrzyńca „de Leyky” [Lenki?] oświadcza, że jej brat Jan z Brzumina uczynił jej zadość [1 I 

1416]  k.2 

Książę nadaje prawo niemieckie wsiom [Sławca z Boglewic] kasztelana czerskiego 

Miedzechowo i Ryszki z przynależnościami w ziemi czerskiej [war.] po 6 gr z włóki kmiecej, 

zwalnia kmieci od prac przy grodach z wyjątkiem nowych, daje odbiorcy szerokie prawa 

łowieckie wyłączając tura i sokoła. k. 2 

Dobiesława córka Czesława z Siekluk [pow. wyszogrodzki], żona Trojana z Postruża [sąch.] 

oświadcza, że jej wymienieni stryjowie zadośćuczynili jej z działu w Sieklukach i otrzymała 

45 kop [gr posp.]. Zakroczym 7 I [1416]  k. 2 

Sylam ze Zdunowa [zakr.], podsędek ciechanowski, sprzedaje wieś Gawłowo [nowom.] w 

ziemi  zakroczymskiej Mikołajowi z Raszewa [sąch.]. Wyszogród [12 I 1416]  k. 2 

Arnold z Łachan [nowom.] sprzedaje swe działy w Łachanach i Świeszewie w ziemi 

zakroczymskiej Broniszowi ze Świeszewa [nowom.]    k.2 

Rogala z Zakrzewa [wysz.] i jego żona Klara odstępują dziedzicom z Gulczewa [pow. płocki] 

(Andrzej, Mikołaj, Sasin, Aleksander i Piotr) Zakrzewo z przyległościami w ziemi 

wyszogrodzkiej za wieś Wiączemino [z. gost.] i dopłatę 500 kop gr praskich.   k. 2   

Wojsław z Rchutowa [Archutowo, pow. wyszogrodzki] sprzedaje jedną czwartą Rchutowa 

Szczepanowi i Stanisławowi ze Rchutowa za 50 kop gr posp. k. 2-2v 

Prawo niemieckie dla Słomina   (tekstu brak) k. 2v 

Dziedziczki Rakowca [warsz.], córki zmarłego Macieja z Rakowca oświadczają, że Sędek, 

Dziersław, Nartołd i Jakub dziedzice z Powsinka [warsz.] uczynili im zadość     k. 2v 

Kanonicy warszawscy dokonują zamiany połowy wsi Ojrzanowska Wola [tarcz.] w ziemi 

warszawskiej za wieś Bystrzanowo [tarcz.] Aleksego z Ojrzanowa [tarcz.]   w tejże ziemi    k. 

2v 

Wojciech z Czechowic [pow. błoński, Żbików] sprzedaje jedną szóstą swego działu w 

Czechowicach w ziemi warszawskiej dziedzicom tamże za 9 kop gr pospolitych  k. 2 



Marcin Sirszeń z Ga[r]dlina sprzedaje trzecią część Ga[r]dlina [Garlin, przasn.] w ziemi 

ciechanowskiej, z obu stron rzeki, Jakuszowi z Krajkowa [pow. raciąski] za 80 kop gr. Rudno 

[przasn.] [15 XI 1416?]  k. 2v  

Tytuł: Zapisy zrzeczeń wieczystych 1414 r. k. 2v 

Wojciech Ślasa z Jurzyna w ziemi ciechanowskiej sprzedaje tę wieś  Jakuszowi  z Bobolina 

[?] za 60 kop gr praskich. Nowe Miasto [nad Soną] 2 I 1414   k. 2v 

Lubiąża z Rostek [nowom.] sprzedaje swój dział Ostrzyniewa [nowom.] w ziemi 

zakroczymskiej Dziersławowi i Janowi ze Świrczewic [Świercze, nowom.] za 25 kop gr 

praskich.  k. 3 

Słan [?] z Obidzina [ciech.] sprzedaje dziesięć włók nad rzeką Omulew w powiecie 

nowogrodzkim Stanisławowi z Konarzewa [ciech., Gołymin] za 20 kop gr praskich. 

Ciechanów 5 I 1414  k. 3 

Książę daje Lubiewie z Tyszek [Tyszki, pow. płoński?] dwadzieścia włók zwanych Zakrzewo 

[ostr., Jelonki] obok wsi książęcej Ostrowia w ziemi łomżyńskiej [Ostrów Maz., ostr. w ziemi 

nurskiej] na prawie niemieckim. Łomża 22 I [1414]    k. 3 

Dziedzice Milewa w ziemi ciechanowskiej [sąch., Wierzbowiec] sprzedają swe działy w tej 

wsi [Ściborowi] marszałkowi dworu za 200 kop gr praskich. Nowe Miasto [nad Soną] 1 V 

[1414]  k. 3 

Jan i Paweł zwany Malenka z Proszkowa [Pruszkowo, sąch.] dokonują podziału dóbr. Jan 

otrzymuje Leśniewo [przasn., Łysakowo] w ziemi ciechanowskiej, Paweł Malenka otrzymuje 

Proszkowo [sąch., Królewko]  k. 3 

Książę daje Pawłowi i Mikołajowi z Rostek [nowom.] wójtostwo we wsi książęcej Sowino 

[pow. kamieniecki], w ziemi warszawskiej, z co dziesiątą włóką lokowaną, z trzecią częścią 

opłat od karczem i sądowych. k. 3 

Andrzej, Kanimir i Staszek, dziedzice z Kraszewa w ziemi ciechanowskiej sprzedają swe 

działy tamże Włodzimierzowi z Gołot [ciech., Ciechanów], licząc każdą włókę po 10 kop gr 

praskich, a ponadto za konia wartości 10 kop gr praskich. Ciechanów 13 XII 1414   k. 3-3v 



Książę daje Marcinowi Kostro sołectwo w nowolokowanej wsi Czerwonystok w powiecie 

nowogrodzkim [=Czerwone, kol., Kolno][Dok.: AGAD, perg. 765, Ciechanów 12 V 1415]  k. 

3v 

Hanka z Rzeczkowa stwierdza, że jej bracia uczynili jej zadość  z Rzeczkowa w ziemi 

ciechanowskiej [Rzeczki, ciech., Ciechanów] i z Serocka w ziemi zakroczymskiej.  k. 3v 

Jan z Obidzina w ziemi ciechanowskiej sprzedaje swój dział w tej wsi Szymonowi z Truszek 

[ciech., Ciechanów] za 17 kóp i za 1 morgę ziemi w Janowie [przasn.]. k. 3v 

Wojciech z Sułkowa [pow. niedzborski], kuchmistrz dworu, sprzedaje sołectwo we wsi 

książęcej Krzynowłoga w ziemi ciechanowskiej, które otrzymał od księcia z tytułu służby, 

Maciejowi, Włostowi, Andrzejowi i Pawłowi braciom, sołtysom z Rudna za 30 kop gr 

pospolitych  k. 3v 

Piotr, młynarz z Nowego Miasta [nad Soną], sprzedaje  młyn w tym mieście książęcym 

Dorocie, wdowie po Michale zwanym  Makowski za 60 kop gr pospolitych. Nowe Miasto [7 

V 1415] k. 3v 

Książę daje Janowi, młynarzowi z Wrony, młyn we wsi Sobieszczki. Wrona [8 V 1415?]  k. 

3v-4 

Książę sprzedaje Marcinowi, kmieciowi z Kryp, wsi książęcej w ziemi liwskiej sołectwo w tej 

wsi z 2 włókami za 8 kop. Wyszogród [8 V 1415?]  k. 4 

Mikołaj z Kadłubowa w ziemi warszawskiej! [wysz., Daniszewo] sprzedaje swe działy pól, 

łąk i lasów  Bartłomiejowi z Kadłubowa za 15 kop gr praskich.  k. 4 

Strachota z  Sopęch [=Włochy, warsz., Służew] sprzedaje działy swój oraz  swego brata 

Jakuba we wsi Prusinowice w ziemi zakroczymskiej  Pawłowi synowi Wawrzęty z Kozłowa  

za 7 kop gr pospolitych. Zakroczym [18 V 1415]  k.4 

Jan zwany Duczek z Biejkowa [Bikówek, grodz., Worowo] ziemi czerskiej sprzedaje swój 

dział przy granicy Worowic [=Worowo?]  Zdzisławowi , sołtysowi w Worowie za 50 kop gr 

praskich. Czersk [25 V 1415] k. 4 

Zmarły Mikosz dziedzic z Grodziska [z. soch.] odstąpił swe prawo wykupu działów swoich 

siostrzenic, córek zmarłego Godprzyda chorążego warsz. Janowi z Brwinowa [pow. błoński]. 

Tenże Jan oraz Piotr z Grodziska zawarli ugodę. Janowi przypada Brwinowo z 



przynależnościami, a Piotrowi pozostałe dobra spadkowe [nie wymienione]. Warszawa 20 V 

1415  k. 4-4v 

Jan zwany Dziesiętny ze wsi Kunie [dziś Konie, tarcz.] sprzedaje to dziedzictwo w ziemi 

czerskiej! [warszawskiej] Janowi i Andrzejowi z Cychr [grodz.] za 100 kop gr praskich. 

Grodziec [=Grójec] [29 V 1415] k. 4v 

Dziedzice z Rciszewa [Arciszewo, z. wysz.] w ziemi wiskiej! sprzedają cztery działy ziemi w 

tej wsi , otrzymane od Jana syna Wita z Rciszewa, Andrzejowi czyli Onaszowi  z Gałek 

[wysz.], licząc po 20 kop gr praskich za włókę. k.  4v 

Niemierza z Rokotowa [z. soch.] sprzedaje swą połowę wsi Wróblewo w ziemi warszawskiej! 

[ciechanowskiej] [Wróblewo Wielkie, ciech., Pałuki] Mikołajowi Wężowi, podkomorzemu 

wyszogrodzkiemu za 150 kop gr praskich, z prawem niemieckim po 4 gr czynszu ks. od włóki 

kmiecej. Warszawa  27 V 1420  k. 4v 

Marcin z Soboli [pow. zakroczymski] sprzedaje swój dział Janowi z Soboli za 20 kop. 

Zakroczym [17 IV 1420] k. 4v 

Jan ze Szczytna w ziemi zakroczymskiej sprzedaje swój dział swemu stryjowi za 50 kop gr 

praskich k. 4v 

 Paweł zwany Komosa z Kopanej [bł., Brwinów] w ziemi  warszawskiej sprzedaje to 

dziedzictwo Stanisławowi z Parzniewa [bł.,Żbików] za 100 kop gr praskich. Błonie 30 IV 

[1415?, 1420?] k. 4v-5 

Jachna, wdowa po Jakubie z Gośniewic oraz jej córka  Katarzyna kwitują Mikołaja z 

Gośniewic zwanego Jaka  ze spłaty 23 kop gr posp. Czersk 16 V 1420 k. 5 

Książę  daje Jakuszowi z Prac [tarcz.] prawo niemieckie na Prace z czynszem ks. po 4 gr z 

włóki osiadłej, uwalnia kmieci od prac przy zamkach, zwalnia Jakusza od kar sądowych z 

wyjątkiem książęcych, dla sędziego  6 gr, dla podsędka 3 gr .  k. 5 

 Elżbieta, wdowa po Jakuszu z Gniewiewic w ziemi czerskiej [grodz., Jasieniec] oraz jej córki 

sprzedają swoje działy tamże Dobiesławowi z Łychowa [grodz., Jasieniec] i Janowi z 

Gniewiewic za 100 kop gr praskich . Grodziec [=Grójec] 20 V 1420 k. 5 

Książę sprzedaje Janowi z Gościeńczyc  swój dział w dobrach Mińsko w ziemi czerskiej, 

kupiony od Mikołaja ze Sławoszewic [?; może Sławoszewica], za 200 kop gr praskich.  k. 5 



Mikołaj z Biejkowa [Bikówek]  w ziemi czerskiej [grodz., Worowo] sprzedaje pole i łąkę  

Zdzisławowi z Biejkowa za 16 kop gr praskich. Bądków [20 V 1420]  k. 5 

Łaskarz z Wierzbowca [sąch.], kasztelan zakroczymski, zeznaje z synami podział dóbr. 

Zatrzymuje połowę Wierzbowca, odstępuje synom drugą połowę Wierzbowca, Smarzewo 

[sąch.] i i Kępę [płoń.] oraz Michałowo z Sawczynem w ziemi ruskiej.  Andrzej, Mikołaj i 

Paweł zrzekają się praw do oprawy wiennej swej matki w Wierzbowcu. Nowe Miasto [nad 

Soną] [3 VI 1420]   k. 5-5v  

Podział dóbr braci z Wierzbowca.  Andrzejowi przypada Kępa  w ziemi płockiej [płoń., 

Wierzbowiec], Mikołajowi i Pawłowi Smarzewo [Smardzewo, sąch.] w ciechanowskiej i 

Michałowo z Sawczynem w ruskiej [bełskiej]. Tegoż dnia [3 VI 1420] k. 5v  

 Wierzchosław ze Skwar [sąch.] i jego syn Colio [Jakub] kanonik warszawski, sprzedają 

Niemierzy i Falisławowi braciom ze Skwar dwie włóki bez 10 mr. w Troskach oraz pole przy 

drodze w ziemi ciechanowskiej za 18 kop gr posp.  k. 5v 

Jan ze Strzegocina odstępuje Miecławowi z Chmielewa swe działy w Wąsach w ziemi 

zakroczymskiej   w zamian za dział w Chmielewie [nowom.], tj ¼ wsi bez 1 włóki,dopłacając 

20 kop gr posp.   k. 5v 

Miecław z Chmielewa odstępuje jedną czwartą Chmielewa bez jednej włóki żony. Lubomino 

[13 VI 1420] k. 5v 

Dzieci Miecława odwołują tę zamianę dóbr oraz innych dóbr Jabłeczniki [nowom]  k. 5v-6 

Stanisław z Sokołowa [warsz., Pęcice] sprzedaje swój dział w Laskowie [kam., Dąbrówka],  

innym dziedzicom z Sokołowa za 40 kop gr pospolitych. Warszawa 31 X [1415] k.6 

Dadźbog z Pęcic, Święszek z Pruszkowa [warsz.], Adam i Andrzej z Uniestowa [Umiastowo, 

bł.] dokonują podziału Klembowa [kam.]. Warszawa 31 X 1415  k. 6 [MK 9, 57; dok. ks.] 

Biedrzych z Kobylnik sprzedaje swój dział Kobylnik w ziemi ciechanowskiej [sąch.] innym 

dziedzicom tej wsi za 150 kóp gr praskich. Wyszogród 31 X [1415?]  k.6 

Piotr z Czajkowa [=Czajki, nowom., Cieksyn] sprzedaje swój dział tamże Biedrzychowi z 

Kobylnik za 100 kop gr praskich k. 6 



Dobiesław z Bylic [ciech.] zamienia z Jałbrzykiem i Świętosławem   ze Słunczewa swój dział 

Słunczewa w ziemi zakroczymskiej. Nowe Miasto [nad Soną]. [1415]  k. 6 

Wścieklica z Czernic [przasn.]  sprzedaje swój dział   Ściborowi z Czernic  za 12 kop gr 

pospolitych. Ciechanów [1415]  k. 6v 

Książę sprzedaje   Wojsławowi z Załęża [pow. roż.?] dwie włóki lasu Gdzew koło działu 

Wojsława za 8 kop gr. k.6v 

Książę sprzedaje Piotrowi zwanemu Giez ze Smlodowa [Śniadowo, łomż.] sędziemu 

łomżyńskiemu siedem włók koło Smlodowa  i Ratowa. [1415]  k. 6v [wzm. Kapica, Herbarz, 

nr 502] 

Junosza z Piątnicy [wis.]  sprzedał   trzydzieści włók zwanych Czarnocinstok w powiecie 

nowogrodzkim [kol., Piątnica] swemu bratu Janowi z Zaborowa [Małego, bł.], a tenże 

sprzedał je Janowi z Czarnowa [ostroł., Goworowo] za 200 kop gr. [1415] k.6v 

Sylam ze Zdunowa [zakr.], podsędek ciechanowski zeznaje, iż Kamila [?], żona Mścisława z 

Maleszewa [zambr.?] oświadczyła, że Andrzej i Piotr z Dziarnowa [przasn.] uczynili jej 

zadość za dziedzictwo Strusino w ziemi ciechanowskiej [ciech., Sońsk]. k.6v 

Książę daje Bogusławowi z Chełch [mak.?]  dwadzieścia włók zwanych Chrostno nad rzeką 

Zuzelą, z oboma brzegami, w powiecie nurskim [potem Boguty, nur., Nur], z wyjątkiem 

barci.   k. 6v 

Mikołaj z Zatora sprzedaje sołectwo w Zatorze, wsi ks. [Zatory, kam.] Andrzejowi z 

Nasierowa [ciech.] za 60 kop gr praskich.[1415] k. 6v 

Kamila, żona Mścisława  z Maleszewa, uczyniła zadość  swym siostrom ze swej części w 

Strusinie k. 7 

Podział dóbr Introwiny [?;  może Jaźwiny, ciech.,Zielona]  k.7 

Mroczek z Obrębu sprzedaje Andrzejowi z Sarnowa [wysz.] Obrąb i Dzbanice w ziemi 

zakroczymskiej za 200 kop gr praskich. Wyszogród [1414?]  k.7 

Piotr zwany Giez ze Smlodowa [Śniadowo, łomż.], sędzia łomżyński i jego synowie dzielą 

dobra. Sędzia bierze Smlodowo, Wysoczki, Żeromino, Taroszka [Taraskowo?, wis.] w 

ziemiach zakroczymskiej, łomżyńskiej i wiskiej oraz sołectwa w Bartnikach, Oględzie i 



Bielanach. Jan i Mikołaj otrzymują Sulerzyż w ziemi płońskiej [niedzb.] oraz sołectwa w 

Golądkowie, Zuzeli i Winnicy  k.7 

Łada z Kęsów[nowom.], naganiony przez Andrzeja ze Szczawina [nowom.] skarbnika ciech. 

oczyszcza się przedstawiając świadków. Z własnego rodu Dadźboga z Grodźca [sąch.] i 

Eustachego z Januszewa [zakr., Grodziec] h. Łada; Pawła z Gołynina [ciech.] podstolego 

ciech. i Tomasza z Łazęk [sąch.] h. Prawda, Piotra Gza ze Smlodowa sędziego łomż. i Sylama 

ze Zdunowa podsędka ciech. h. Junosza. [1414?] k. 7  [druk Inscriptiones clenodiales, nr 

1574] 

Borzym z Sarbiewa [sąch.] odstępuje Jakubowi z Gromadzina [sąch.] swój dział w 

Czernicach w ziemi ciechanowskiej  k.7 

W podziale dóbr Jakuszowi przypada Zblicha [przasn.] i [luka], Janowi Pienice i [Wola?] 

Pienicka w ziemi ciechanowskiej; Adam ich brat będzie mieć trzecią część. Warszawa 8 II 

1414  k.7v  

Bartłomiej z Kłodna [bł.] darowuje swój dział w Kłodnie w ziemi warszawskiej z tymi 

działami, które zastawił Tomasz z Chrzanowa [bł.] Piotrowi z Płochocina [bł.].  k. 7v 

Książę uwalnia Wojciecha z Chabdzina [czer.] od kar sądowych z  wyjątkiem książęcych, a 

także obniża mu czynsz ks. od kmiecia w Częstuniewie [grodz.] i kmiecia w Jasionie 

[grodz.?] w ziemi czerskiej do 8 gr . k. 7v 

Książę sprzedaje sołectwo we wsi Wiązowna w ziemi warszawskiej z jedną włóką kmieciowi 

Miłosławowi z Wiązowny za 16 kop gr pospolitych, uwalniając go od wypraw wojennych. 

Warszawa 18 II 1414  k.7v  [MK 9,141v-142] 

Książę daje marszałkowi [Ściborowi z Sąchocina] trzydzieści włók zwanych  Roginicze w 

powiecie nowogródzkim [kol.]  z barciami, na prawie niemieckim, z czynszem ks. po 4 gr z 

włóki osiadłej, uwalnia kmieci od prac przy budowie zamków. Warszawa 21 II 1414 k. 7v 

Książe daje Michałowi z Pilchtowa [sąch.] i Witowi z Cieciorek [sąch.] trzydzieści włók 

zwanych Dampsk w powiecie łomżyńskim nad rzeką Dąb [= Cieciorki-Dąb, dziś Cieciorki, 

zambr., Zambrów] na prawie niemieckim. Nowe Miasto [nad Soną]  k.7v-8 



Księżna Anna [Danuta] daje swoją część we wsi Czajki [bł.], kupioną od Pawła z Czajek,  

Smiszkowi z Łomianek [warsz.] za jego służbę, a ten sprzedaje ją Wiernkowi z Pilchowa 

[wysz.] za 100 kop gr praskich. Warszawa 18 II 1414  k. 8 

Michał z Pilchtowa ustępuje swój dział Pilchtowa w ziemi ciechanowskiej [sąch.] Marcinowi 

z Pilchtowa za jego dział we wsi Brody [sąch.]  w tejże ziemi k.8 

Bartłomiej posiada  prawa do [sołectwa/wójtostwa] ks. z co dziesiątą włóką; wariantowo 

przewidywana lokacja miasta albo wsi ks., bez nazwy. Także prawo do budowy rybnika w tej 

osadzie w wybranym miejscu,, po uprzedniej akceptacji władzy książęcej [zapis 

fragmentaryczny pozbawiony danych, może dotyczyć Duczymina, przasn., lub innej osady]  

k. 8 

Dziedzice Kraszewa [ciech.] sprzedają we działy w Śmiecinie w ziemi ciechanowskiej 

Grzymisławowi z Wilkanowa [wysz.] za 31 kop gr praskich k. 8-8v 

Staszek i Dominik z Żoch [pow. ciech.] w ziemi ciechanowskiej sprzedają dwie włóki i dwie 

morgi w Żochach Falisławowi z Żoch za 30 kop [gr posp.?]. k. 8v 

[Andrzej] i Fałka, wdowa po Grzymisławie z Drogoszyna [Roguszyn, zakr.] z dziećmi 

sprzedają swą szóstą część Janowa [zakr.] w ziemi zakroczymskiej Święszkowi z Wilkowuj 

[sąch.,Czerwińsk] za 30 kop gr praskich. Nowe Miasto [nad Soną]  k. 8v 

Mikołaj i [H]elena sprzedają swoje działy Brodowa a Stachna połowę swego działu w 

Brodowie w ziemi zakroczymskiej innym dziedzicom Brodowa za 15 kop gr praskich.  k.8v 

Książę daje prawo niemieckie na Krzyszczki w ziemi zakroczymskiej, należące do 

Przybysława, jego synów i bratanków, z czynszem ks. posp. po 8 gr [praskich? z włóki 

osiadłej] k.8v 

Wojciech, pleban w Żukowie [bł.] oraz Stanisław i Tomasz z Chrzanowa [bł.] zawierają 

ugodę w sprawie naprawy grobli we wsi książęcej Żukowo. k. 8v [Błonie, 12 VII 1416, 

BłońZ 3, 413v-415v -  dok. ks.] 

Halena, córka Bartłomieja z Miszewa [Miszewo Garwackie i Cztanowe, pow. płocki] 

oświadcza, że jej bracia stren. Mikołaj kasztelan wysz., Janusz, Henryk i Cztan  uczynili jej 

zadość z wszystkich dóbr ojcowskich oraz praw do spuścizny k. 9 



Kanonicy warszawscy i Piotr z Grodziska dokonują podziału dóbr Długa i barci. Połowa w 

stronę Dębego [czer.], Wiązowny, Miłosny i Zerzna [warsz.] należy do kanoników [=Długa 

Kościelna]; druga połowa w stronę Nieporętu [=Długa Szlachecka] do pana Piotra. Warszawa 

[29 VI 1416]  k. 9 

Jan i jego syn Wojciech z Czechowic [bł.,Żbików] sprzedają część działu w Czechowicach w 

ziemi warszawskiej innym dziedzicom tej wsi za 15 kop gr pospolitych  k.9 

Piotr z Osieka [sąch.] sprzedaje dwie włóki chełmińskie w Osieku w ziemi ciechanowskiej 

Mikołajowi zwanemu Lgostaj za 40 kop gr praskich. Zakroczym 11 II 1418  k. 9 

Gaweł i Małgorzata z Komorowa w ziemi ciechanowskiej [=Komory, ciech., Sońsk] 

sprzedają swe działy tamże Andrzejowi z Komorowa za 30 kop gr praskich. Ciechanów 16 II 

1418 k. 9 

Andrzej z Kępy [płoń., Wierzbowiec] sprzedaje swe dobra Kwiatoniewo w ziemi 

ciechanowskiej [sąch., zaginione] dziedzicom z Cieciorek za 80 kop gr pospolitych k. 9-9v 

[Ciechanów 16 II 1418, MK 6, 69v-70, dok. ks.] 

Dziedzice z Damięt [ciech., Sońsk] sprzedali pięć włok  chełmińskich w Smoleniu w ziemi 

ciechanowskiej [przasn., Węgra] Mikołajowi z Borkowa [przasn.], a teraz książę sprzedaje 6 

synom tegoż Mikołaja dwanaście morgów obok tych pięciu włok k. 9v 

Mroczek z Muraw [ciech.] sprzedaje swój dział we wsi Czarnoty w ziemi ciechanowskiej 

[ciech., Nowe Miasto] Goskowi z Czarnot  za 15 kop gr praskich. Nowe Miasto [nad Soną] 20 

II 1418 k.9v 

Dziedzice z Bęszyna [Beszyno, wysz.] sprzedają swe działy we wsi Śmiecino w ziemi 

ciechanowskiej [ciech., Ciechanów] Stanisławowi z Wilkanowa [wysz.] za 40 kop gr 

praskich. Warszawa 1 XI 1417 k. 9v 

Dorota, córka Andrzeja z Worowic [wysz.] oświadcza, że jej bracia rodzeni uczynili jej 

zadość z jej działu w Worowicach. [Wyszogród] 23 II 1418 k. 9v 

 Szczepan z Muraw odstępuje dwadzieścia włók zwanych  Laskowobłonie w powiecie 

nurskim Pawłowi  zwanemu Kossak z Cechłowa [?] za dział jego i jego brata  Gniewomira w 

Murawach w ziemi ciechanowskiej. Pułtusk 6 IV 1418 k. 9v-10 



Wobec księcia Janusza Juniora [Janusz , syn Janusza I] Fałka, wdowa po Przybysławie z 

Napierk [roż.] z dziećmi i pasierbami sprzedają swe dobra Rębiszewo w powiecie rożańskim 

[Mroczki-Rębiszewo, roż., Rożan] Jaszkowi ze Rzwienia [roż.] za 60 kop gr pospolitych. 

Różan 3 III 1418 k. 10 

Książę daje Henrykowi Gąsce z Gąsek [tarcz.] dwadzieścia włók nad Wiszowatymstokiem 

wraz z jednym brzegiem rz. Skrody w powiecie nowogródzkim [=Wiszowate, kol., 

Grabowo]. Łomża 9 III 1418  k.10 

Książę daje Mikołajowi czyli Jurkowi z Łowczewa [Łuszczew, ciech.] trzydzieści włók 

zwanych Gromadzinstok nad rz. Łabna z jednym brzegiem w powiecie nowogrodzkim bez 

barci k. 10 

Niemierza z Drożęcina sprzedaje pięć włók w Drożęcinie w powiecie nowogrodzkim 

Falisławowi i Mikołajowi dziedzicom z Komorowa [?] za 8 kop gr posp. k. 10 

Książę daje Tomaszowi zwanemu Rzebro z Wybranowa dziesięć włók w ziemi łomżyńskiej 

nad rz. Śćmielnik, gdzie wpływa do rz. Ruż k. 10 

Rostek z Suchodołu sprzedaje pięć włók  w Suchodole koło Suchcic i dóbr Mancz w ziemi 

łomżyńskiej [ostroł., Czerwino] Wielisławowi  Baczowi, sołtysowi z Łątczyna [ostroł., 

Kleczkowo] za siedem i pół kopy gr posp. k.10 

Jan i Machna z Kleczkowa sprzedają swe działy w Rycicach w ziemi ciechanowskiej [przasn., 

Krzynowłoga Wielka] Piotrowi z Kleczkowa za 5 kop gr pospolitych  k. 10 

Książę sprzedaje dziedzicom z Czaplic [łomż.] pole Niwa między Czaplicami i Boguszycami 

[łomż.] za 10 kop gr posp. k. 10v 

Michał z Kurzątkowa sprzedaje swój dział w Kurzątkowie w powiecie rożańskim Sędkowi z 

Budkowa [pow. raciąski] za 6 kop. Różan 15 III 1418 k. 10v 

Książę uwalnia Stanisława, Piotra i Tomasza z Trębek [Małych, zakr.] od kar sądowych, z 

wyjątkiem książęcych, sędziemu jedynie 4 gr, podsędkowi 2 gr; uwalnia ich kmieci w 

Trębkach, Bogucinie [ciech., Pałuki] i Jarłutach [ciech., Zeńbok] od prac przy zamkach. 

Czersk 20 III 1418 k. 10v 



Hanek i Mikołaj wójtowie czerscy, synowie Prusina, sprzedają swe dziedzictwo Rękowice z 

działem w  Mniszewie i prawem patronatu [war., Mniszew]  Dziersławowi z Żelawina [czer.] 

za 300 kop gr praskich. k. 10v 

Maciej z Załęża, Święchna, Hanka i Dorota z Czernic [przasn.?] sprzedają swe działy w 

Zaborowie [?]  w ziemi ciechanowskiej ze spadku po matce dziedzicom z Zakrzewa [przasn.] 

za 15 kop gr praskich. k. 10 v 

Stanisław wójt z Młodzieszyna [wysz.] ze swoimi dziećmi sprzedaje swe  sołectwo tamże  

Wiernkowi [z Pilchowa, wysz.] za 42 kopy gr praskich. Wyszogród 1 XII 1418 k. 11 

Jakusz z Gościmina [ciech.] odstępuje swą czwartą część dziedzictwa Górki  w ziemi 

ciechanowskiej Nawojowi z Rostkowa [przasn.] i Piotrowi z Obrębu [ser., Dzierżenin], za 

dział Nawoja w Płodownicy [w Puszczy Zagajnicy, nad rz. Płodownica] w tejże ziemi z 

dopłatą 57 kop gr posp. Nowe Miasto [nad Soną] 15 VIII 1418 k.  11 

Nawoj z Rostkowa [przasn.]zamienia swój dział w Płodownicy w ziemi ciechanowskiej z 

Jakuszem   z Gościmina [ciech.] za czwartą część  w Górkach w tejże ziemi k. 11 

Dziedzice z Roszkowa [Małego, nowom.] sprzedają trzy włóki obok Gawłowa i Konar 

[nowom.]  Mikołajowi Lgostajowi z Raszewa [sąch.] za 40 kop gr praskich. k. 11 

Jan z Kroczewa [zakr.] sprzedaje swój dział w Mysłkowcu [kam.] Jakuszowi z Sułostowa 

[Słustowo, nowom.] za 150 [?] kop gr praskich k. 11 

Dobiesława, córka Świętosława z Kęsów [nowom.] w ziemi zakroczymskiej sprzedaje swój 

dział spadkowy po ojcu w Kęsach Wawrzyńcowi z Kęsów za 20 kop gr posp. k.11 

Jakub z Ostaszewa [ciech., Szyszki] sprzedaje swą czwartą część dziedzictwa Suchcice w 

powiecie rożańskim [ostr., Goworowo] Mikołajowi, Janowi i Wirdze, dziedzicom z Gocłowa 

[wysz.] za 350 kop gr praskich. Ciechanów 12 XII 1418 k. 11-11v 

Katarzyna, córka  Damiana z Rzeczkowa [Rzeczki, ciech., Ciechanów], oświadcza, że jej brat 

Maciej uczynił jej zadość z dóbr.  k. 11v 

Książę  daje Janowi, Falisławowi, Stanisławowi i Marcinowi, synom Zdbika z Gostkowa 

[przasn.?] dwadzieścia włók lasu Gdzew [=Zdbiki Stara Wieś, dziś Żbiki Starki, przasn., 

Krasne],  bez barci, za trzy beczki miodu i dotychczasowe służby. Zobowiązuje  ich do 

dalszej służby z tych włók [=drobnego rycerstwa] dla władzy książęcej. k. 11 v  



Książę daje Mikołajowi i Maciejowi niegdyś sołtysom z Krzynowłogi dwanaście włók 

zwanych Wasiłowo w lesie Gdzew nad rzeką Orzyc, z jednym brzegiem rz. [=Wasiły-Zygny, 

przasn., Duczymin], w zamian za ich sołectwo w Krzynowłodze k.11v [1 XI 1417, MK60, 

196v] 

[Książę daje] wymienionym dziedzicom z Sarbska [Szapsk, pow. raciąski] przywilej na dobra 

Kałuszyn [pow. liwski] Fragment urwany. k. 11 v 

Stanisław z Gawłowa [nowom.] sprzedaje swój dział w Gawłowie w ziemi zakroczymskiej 

Janowi z Orłowa k. 11v 

Ponieważ Gotard  z Krościc oddał synowi  księcia Janusza swój dział w Krościcach w ziemi 

ciechanowskiej [Chrościce, ciech., Sońsk], tenże młody książę daje ten dział Marcinowi z 

Jeżewa, podsędkowi ciechanowskiemu k. 11v, 13 

Książę darowuje kaplicy św. Małgorzaty w mieście Ciechanóworaz rektorowi jej Marcinowi 

jedną włókę chełmińską  oraz siedlisko z ogrodem obok kaplicy na siedzibę Marcina i jego 

następców. Zwalnia ich od  czynszów i powinności pod warunkiem modłów  za dusze 

poprzedników księcia. 1427 k. 12 

Dadźbog z Pęcic [warsz.]  darował wieś Sękocka Wola w ziemi warszawskiej Święszkowi z 

Pruszkowa [warsz.] oraz sprzedaje temuż swój dział w  Jasienicy w tejże ziemi za 30 kop gr 

praskich. Warszawa 21 XII 1418  k. 13 

Maciej z Rakowa [warsz.] sprzedaje swój dział i dział Sławka w Kuninie [ostr., Goworowo] 

Piotrowi z Rakowata 50 kop grpraskich. k. 13 

Grzegorz z  Książek [warsz.] poręczył warszawskim Żydom za Dziersława i Filipa z 

Otrębusów 36 kóp groszy do św. Marcina. Po tym terminie obaj stawili się przed księciem i 

odstępują Grzegorzowi swoje dobra.  k.13 

Klemens z Kiełbowa [woj. Sandomierskie, pow. radomski, Błotnica], Hanka wdowa z 

Laskowa [kam.], Zuchna i Małgorzata córki Lutka, Jan z Zyrzna [Zerzeń, warsz.], Zuchna  

córka Myczka oraz Piotr z Trębek zakr.] oświadczają, że Mikołaj Powała z Taczowa uczynił 

im zadość za ich dobra Trzebnia, Łękawica i Bezwala [?] w ziemi czerskiej [pow. warecki]. 

Czersk, 27 XII [1418] k. 13-13v 



Bogusław Mazek z Wysokinina zamienia swój dział w Wysokininie [grodz., Worowo] w 

ziemi czerskiej z młynem za dział Stanisława z Wysokinina i za jego działy we wsiach Obrąb 

i Rykały w tejże ziemi k. 13v 

Oczyszczenie szlachectwa Piotra z Pabirowic [grodz.]. Andrzej z Grzegorzewic [z. soch. I 

tarcz.] naganił szlachectwo Piotra z Piotrkowic [tarcz.], jednak Stanisław z Obór, kasztelan 

liwski oświadczył, że naganił jego brata, a ten oczyścił się przez świadków; szlachectwo 

Piotra zostaje uznane. [1418?] k. 13v 

Jakusz i Dobrogost z Lelewa sprzedają swe dziedzictwo Lelewo [nowom.] w ziemi 

zakroczymskiej Ziemakowi ze Smogorzewa za 300 kop gr praskich. Zakroczym 14 XII 

[1418] k. 13v 

Zapisy wieczyste 1419 roku k. 13v 

Książę nadaje prawo niemieckie braciom rodzonym Maciejowi i Piotrowi Solipsom na ich 

działy dóbr w ziemi warszawskiej [później Solipsy, dziś Solipse, warsz., Służew]. Warszawa 

1 I 1419 k. 13v 

Tegoż dnia Słomińska, Gąsocina i Fierlanczyna [= córki Godprzyda chorążego 

warszawskiego, z nazwiskami mężów] odstąpiły swe działy w Brwinowie Janowi z 

Brwinowa. k.13v 

Książę daje Świętosławowi z Maliszewa i jego synom działy we wsi Karczewiec  w powiecie 

liwskim, przypadłe mu po Tomaszu z Karczewa, za 30 kop gr pospolitych i nadaje im prawo 

niemieckie z czynszem po8 gr z włóki osiadłej. Liw 5 I 1419 k. 13v-14 

Jan  Białek, wójt łomżyński sprzedaje wójtostwo w Łomży Janowi  Barzemu za 50 kop gr 

praskich. Łomża 28 III 1403  k. 14 

Mikołaj Jurek mieszczanin łomżyński sprzedaje dwadzieścia włók Gromadzin stok w 

powiecie nowogrodzkim [Gromadzin, kol.] Janowi Barzemu wójtowi łomżyńskiemu za 30 

kop gr. Łomża 13 I 1419 k.14 

Stanisław i Piotr, dziedzice Buczyna, zeznają, że Wielisław z Bacz posiada trzecią część 

dwadziestu włók w Buczynie k. 14 

Tomasz Rzebro  naganił szlachectwo Mikołaja z Konopek [łomż.], tenże oczyścił się 

stawiając świadków: Wojciecha Łosia z Łosewa [pow. serocki] i Jana z Ciecikowa [wysz.] h. 



Beliny, Mścisława i Myślibora z Gumowa [?] h. Ślepowronowie, Gotarda i Jana z Poniatowic 

[Poniaty, nowom.] h. Wczele. 1404 r. k. 14 [druk: Inscriptiones clenodiales nr 1573] 

Książę daje dziedzicom z Dzięgilewa [pow. bielski, par. Gozdowo] dwadzieścia włók 

Białystok nad rzeczką Białystok z oboma brzegami w powiecie nowogrodzkim [=Dzięgiele, 

kol.,Romany], z wyjątkiem barci, z obowiązkiem służby drobnego rycerstwa.  k. 14 

Książę daje Wysławowi, Janowi i Piotrowi, dawnym  dziedzicom z Latonic [nowom.] 

dziesięć włók zwanych Opęchowo w ziemi  łomżyńskiej [ostroł., Kleczkowo],bez barci, 

obowiązkiem służby drobnego rycerstwa.  k. 14-14v 

Dobiesław, pleban w Nowogrodzie, sprzedaje  pięć włók w dziedzictwie Białasuknia [kol.] 

Tomaszowi z Puzowstoku. Nowogród [I 1419]   k.14v 

Mikołaj z Kosm  [Kosmy, ciech.] i jego synowie sprzedają swe działy tamże Marcinowi ze 

Skrobodzina [ciech.] za 34 kopy gr praskich. Nowe Miasto [nad Soną] 31 I 1419  k. 14v 

Marszałek sprzedaje Łossowo [pow. serocki] Jakuszowi z Lelewa [nowom.] za 200 kop.  k. 

14v 

Książę daje dziedzicom ze Ślasów [ciech.] dziesięć włók i sześć mórg lasu Gdzew koło granic 

Pawła z Sosnowa  [ciech., Pałuki] na prawie niemieckim k. 14v 

Książę daje  Ożarowi z Czernic [przasn.] dziesięć włók lasu Gdzew w ziemi ciechanowskiej  

k.14v 

Jakub z Sobanic sprzedaje swój dział w Sobanicach [sąch., Żukowo] bratu Pawłowi za 5 kop. 

Wyszogród 2 II 1419 k. 14v 

Oczyszczenie szlachectwa Jakuba z Falibogów. Stanisław z Korycisk [zakr., Kroczewo] 

naganił szlachectwo Jakuba z Falbogów [zakr.], tenże oczyścił się stawiając świadków: 

Andrzeja z Brunowic [pow. płocki] i Wojciecha z Glinek [?] h.  Nowina, Jakusza i 

Świętosława z Pieścirogów [nowom.] h. Chlewiotki, Zarębę i Borzysława z Zarębina [sąch., 

Czerwińsk] h. Zaręba. Zakroczym 10 II 1419 k.14 [druk: Inscriptiones clenodiales nr 1580] 

Michał Kopyto niegdy z Pilchtowa [sąch.] kupił dział w Brodach z jedną włóką, zastawił inne 

działy po swoim stryju Wojciechu tamże Janowi z Pilchtowa i powinien uzyskać na to 

potwierdzenie księcia. Nie uzyskał jednak, traci zatem te działy na rzecz Jana z Pilchtowa.   

k.15   



Piotr z Płochocina [bł.] sprzedaje wójtostwo w Ksiągienicach [Książenice, bł.] Męcimirowi z 

Gołaszewa [bł.] za 34 kopy grposp. [bł.]. Warszawa 11 II 1419  k.15 

Sławek z Okęcia sprzedaje pole Kożechy [potem Solipse, warsz.] w dziedzictwie  Rakowo w 

ziemi warszawskiej Maciejowi z Rakowa za 24 kopy gr praskich.   k.15 

Andrzej, wójt w Nowym Mieście Warszawie, sprzedaje włókę w Polikowie [warsz.] z 

wójtostwem  Pawłowi za 40 kop   k. 15 

Książę sprzedaje młyn ks. w Warce wraz z ogrodem Andrzejowi Girzmanowicowi z Warki za 

pewną kwotę . Czersk 14 II [1419]   k.15 

Dziedzice z Pabirowic [grodz.] sprzedają swe działy w Pabirowicach w ziemi czerskiej 

Stanisławowi z Pabirowic  za 30 kop gr posp.  k.15 

Maciej z Osiemborowa [war., Magnuszew] sprzedaje swój dział tamże Włodkowi i Pawłowi z 

Osiemborowa za 40 kop gr praskich. k.15 

Piotr z Pilchtowa sprzedaje  sołectwo we wsi ks. Ożarowo w ziemi warszawskiej Jakuszowi z 

Uniestowa [Umiastowo, bł.] za 100 kop gr.  k. 15v 

Oczyszczenie szlachectwa Falisława z Żoch. Andrzej z Łebkowa [Łebki, ciech., Kraszewo] 

naganił szlachectwo Falisława z Żoch, tenże oczyścił się stawiając świadków: Marcina z 

Jeżowa [sąch.] i Marcina z Sieromina [płoń.] h. Brody, Janika z Postruża [sąch.] i Dobiesława 

ze Skarzyna [sąch.] h. Bończa, Jaśka z Bądkowa [ciech.] i Miczka z Koźniewa [ciech.] h. 

Ostoja. Zakroczym [9 III 1419]  k.15v 

Hanka, córka Wojsława z Zajączków, sprzedaje swój dział w Zajączkach Janowi czyli 

Stogniewowi ze Słonkowa [wysz.], pisarzowi zakroczymskiemu za 30 kop gr posp. k. 15v 

Jakusz i Dobrogost z Lelewa swą czwartą część całego dziedzictwa Naborowo [zakr.], którą 

otrzymali od Jana z Janczewa, Mikołaja i Jana z Dobrzynic [ziemia płocka] wobec Iwana 

starosty ze Lwowa, sprzedają Janowi ze Strobina [zakr.?] za 20 kop gr pospolitych.  k.15v 

Jałbrzyk z Gąsiorowa [nowom.] sprzedaje swój dział tamże braciom Wojciechowi i 

Wszeborowi za 20 kop gr pospolitych. Nowe Miasto [nad Soną] 18 III 1419  k. 15v 

Maczek z Wyrzyków sprzedaje pozyskany dział w Gałązkach w ziemi zakroczymskiej swym 

synom za 8 kop gr.  k.16 



Jakusz ze Szymosarza [Smosarz, ciech.] sprzedaje trzecią część dziedzictwa  Szymosarz, 

którą pozyskał od swego brata Borzyma, Janowi i Piotrowi z Gostkowa za 50 kop gr praskich. 

Ciechanów 22 III 1419  k. 16 

Petronula z Umięcina [przasn.] i Smysława z Męcina [?] oświadczają, że dziedzice ze 

Żmijewa uczynili im zadość   k.16 

Andrzej z Nasierowa zamienia wójtostwo we wsi książęcej Zator, z dopłatą 10 kop gr na dział 

Borzyma z Rzeczkowa [Rzeczki, ciech.].   k. 16 

Książę daje Tomaszowi z Mianowa [szreń.] trzydzieści włók lasu  Łętowo nad rzeką Wielki 

Brok, z oboma brzegami,  w powiecie nurskim [później Mianowo, nur., Andrzejów] z 

wyjątkiem barci   k. 16 

Dobiesław z Czarnowa [ostroł., Goworowo] przeprowadza podział dóbr z synem Mikołajem. 

Mikołaj dostaje dział w Rzechowie w powiecie różańskim, dziesiątą część dochodów z 

młynów i Czarnowo. Pozostałe dobra [nie wymienione] należą do Dobiesława i jego 

[młodszych?] synów. Łomża [1 IV 1419]  k. 16 

Borzysław opat płockiego klasztoru św. Wojciecha  wraz konwentem sprzedaje część 

dziedzictwa Szczepankowo [łomż.] między Czaplicami, Wybranowem i Wierzbowem 

Osobnym Stanisławowi z bratankami, dziedzicom z Wierzbowa, a książę nadaje im prawo 

niemieckie.   k.16v 

Książę daje Janowi i Jakuszowi z Kleczkowa [ostroł.]  sześćdziesiąt włók  zwanych 

Rosochate  nad Wielkim Brokiem, z oboma brzegami [potem Rosochate, nur.], z wyjątkiem 

barci, z obowiązkiem służby drobnego rycerstwa. Łomża [4 IV 1413?]  k. 16v 

Paweł z Truszek [ciech.] sprzedał dwie części swego działu w Truszkach w ziemi 

ciechanowskiej dziedzicom tamże za 20 kop gr posp., oni sprzedali te części i swe działy 

Szymonowi za 35 kop gr. k. 16v 

Książę daje  Pawłowi z Truszek [ciech.] dwadzieścia włók zwanych Pawłowo lasu Radgoszcz 

u źródła rzeczki Trzcianka w powiecie łomżyńskim [Radgoszcz, łomż., Kleczkowo], z 

wyjątkiem barci, z obowiązkiem służb drobnego rycerstwa.  k. 16 v 

 Książę daje Andrzejowi z Gładczyna [kam.] dziesięć włók nad rzeką Mały Brok w powiecie 

nurskim, z wyjątkiem barci.  k. 16v 



Książę daje Przybysławowi ze Ślasów [ciech.]   dwadzieścia włók zwanych Jabłonowo [nur., 

Andrzejów] w powiecie nurskim z wyjątkiem barci.  k. 16v 

Wawrzyniec z Dobrochowic w powiecie łomżyńskim  sprzedaje pięć włók tamże swemu 

bratu    Grzegorzowi za 10 kop gr posp..  k. 16v 

 Dziedzice z Chojnowa [przasn., Czernice] sprzedają Partniewo w ziemi ciechanowskiej 

[zaginione] Mikołajowi z Pawłowa [przasn.] za 50 kop gr praskich. k.17 

Święszek z Grzegorzewic [powiat warecki] w ziemi czerskiej sprzedaje swój dział tamże 

Klemensowi  i Sędkowi za 60 kop gr praskich. Czersk, [18 IV 1419]  k.17 

Jan z Jazgarzewa [czer.] sprzedaje Ustanowo [grodz.] Daszkowi, Jaśkowi i Klemensowi 

dziedzicom z Wysokiej grodz.] za 200 kop gr praskich.  k.17 

Dziedzice z Sopęch sprzedają swe działy w Sopęchach inaczej Dąbrówce w ziemi 

warszawskiej [potem część Włoch?] Maciejowi i Piotrowi [=Solipsom] z Kożech [potem 

Solipse, warsz.]. Warszawa [20 IV 1419]  k.17 

Książę daje Piotrowi Nadobnikowicowi, kmieciowi z Zabostowa [k. Łowicza] młyn w we wsi 

książęcej Kamion nad rzeką Bzurą. Wyszogród, 29IV 1419   k 17 

Marszałek sprzedaje połowę Żarnowa [ przasn.] Szczepanowi Siestrzankowi z Dzierżanowa  

[wysz.] za 200 kop gr praskich. k.17 

Dzietrzyk ze Świerkowa [nowom.], Andrzej i Jakusz z Moglęcina [=Szczuki, przasn., Krasne] 

sprzedają swoje działy w Moglęcinie w ziemi ciechanowskiej Wawrzyńcowi z Moglęcina za 

220 kop gr praskich. Pułtusk [9 IV 1419]  k. 17v 

Jan i Idzik z Idzikowic [Idziki, sąch.] sprzedają trzy włóki chełmińskie tamże (jedną we wsi i 

dwie w dąbrowie) Falęcie  z Idzikowicza 20 kop gr posp. Nowe Miasto [nad Soną] 1 V 

[1419] k. 17v 

Dziedzice z Pieścirogów sprzedają swe działy w Mysłkowcu [kam.]  Dzietrzykowi ze 

Świerkowa i Andrzejowi z Moglęcina za 200 kop gr praskich. Nowe Miasto [nad Soną] 

[1419]   k.17v 

Dorota, córka Jakusza z Główczyna [wysz.] oświadcza, że  jej brat Piotr uczynił jej zadość  z 

dóbr w Główczynie.  Ciechanów 4 V [1419]  k.17v 



Jan z Czelustek [przasn.] sprzedaje swój dział Święszkowi i Marcinowi  z Czelustek za 9 kop 

gr posp.   k.17v 

Piotr z Wszetropi [Setropie, pow. bielski] sprzedaje połowę Troszyna w powiecie ostrołęckim 

swemu bratu Janowi za 30 kop gr praskich. k. 17 v 

Jan ze Strzegocina sprzedaje swój dział  w Chmielewie w ziemi zakroczymskiej Andrzejowi 

ze Strzegocina za 10 kop gr. Nowe Miasto [nad Soną] k.18 

Czesław z Radzymina [warsz.] sprzedaje prawo bliższości  do połowy Gostkowa [przasn., 

Krasne] w ziemi ciechanowskiej Piotrowi Gąsię ze Służewa  [warsz.] za 20 kop gr posp. 

Warszawa [13 V 1419] k.18 

Dziedzice z Golian [grodz., Błędów] odstępują Sędkowi z Golian swe działy tamże w zamian 

za dział w ziemi radomskiej odziedziczony po matce. k.18 

Książę nadaje mieszczanom z Grodźca [=Grójec] prawo miejskie chełmińskie, a także łaźnię i 

postrzygalnię. Czersk 18 V 1419  k.18  [druk: Księga ziemi czerskiej, Wstęp, s. 54] 

Wit z Góry cześnik czerski odstępuje swemu synowi Mikołajowi wieś Górę z przyległościami 

Milikowlas i Pisary za 200 kop gr praskich, a książę nadaje Mikołajowi na te dobra prawo 

chełmińskie z czynszem ks. po 4 gr, uwalnia kmieci od prac przy zamkach, z wyjątkiem 

nowych.   k. 18 

Książę uwalnia Mikołaja z Góry od kar sądowych, z wyjątkiem książęcych, oraz dla sędziego 

4 gr i podsędka 2 gr.   k.18 

Mikołaj zwany Złoty z Mirowic [tarcz.] sprzedaje Wigandowi, chorążemu czerskiemu, 

Winiary [pow. warecki] za 300 kop gr praskich.  k. 18v 

Książę daje przywilej Bartłomiejowi z Roginic [kol.] na 20 włók, które sprzedał mu jego brat 

Piotr. Nowogród 5 XII 1418 k. 18 v 

Stanisław Mazur z Łaźniewa [bł.] zamienia włókę chełmińską w Wąsach [bł.] w ziemi 

warszawskiej z Włodkiem z Wąsów za jego dział w Łaźniewie. Błonie 25 XI 1418  k. 18v 

Gotard z Wąsów sprzedaje łąkę przed wsią  w Wąsach w ziemi warszawskiej, przy granicy 

Stanisława Mazura, Annie i Mikołajowi z Wąsów za 8 kop gr praskich. Błonie 24 V 1419  k. 

18v 



Gotard z Wąsów sprzedaje pół ćwierci pola, dwa pola Zapłocie i połowę innego w Wąsach w 

ziemi warszawskiej Włodkowi z Wąsów za 20 kop gr praskich  k. 18v 

Jasiek z Pobroszewa [Pogroszew, bł.] sprzedaje swój dział w Woli w ziemi warszawskiej i 

łąkę  Szczypierno  Malgorzacie, żonie Szczepana z Woli za 10 kop gr praskich.  k. 18v-19 

Męcimir ze Strzałkowa [Strzałki, ziemia rawska]  sprzedaje swój dział w Kroczewie [pow. 

zakroczymski] Wojciechowi z Kroczewa  za 10 kop gr praskich. Wyszogród 28 V 1419 k. 19 

Wiernek z Pilchowa [wysz.] sprzedaje Moszny z młynem [bł.] Stanisławowi z Chrzanowa bł.] 

za 200 kop gr praskich.  k. 19 

Książę daje Tomaszowi zwanemu Marzoska młyn w Wyszogrodzie na końcu wsi Wiązówki 

wraz z ogrodem. k. 19 

Mikołaj z Toporzyszczewa [?] sprzedaje swój dział w Pańsku [przasn.]  w ziemi 

ciechanowskiej Stanisławowi i Wacławowi z Piegłowa [powiat mławski] za 15 kop gr posp. 

k. 19 

Jan z Zaborowa [wysz.]  sprzedaje Malonkowo [pow. wyszogrodzki] Panu Marszałkowi za 

200 kop gr praskich. Książę postanawia, że prawo niemieckie na wszystkie wsie [marszałka] 

ma mieć stawkę po 6 gr [czynszu ks.].   k. 19 

Książę daje Dzietrzychowi ze Świerkowa [nowom.], Jakuszowi z Sułostowa [Słustowo, 

nowom.] i Andrzejowi z Moglęcina [Szczuki, przasn.] prawo niemieckie na Mysłkowiec 

[pow. kamieniecki] z czynszem ks. po 6 gr praskich z włóki osiadłej. Zwalnia kmieci od prac 

przy zamkach, daje odbiorcom szerokie prawa łowieckie na zwierzęta i ptaki, nic nie 

wyłączając. Nowe Miasto[nad Soną] 3 VI 1419  k. 19-19v 

Książę uwalnia Adama,Stanisława i Pawła, dziedziców  ze Śmiecina [ciech.] od kar sądowych 

z wyjątkiem książęcych, dla sędziego i podsędka. Mieszkańcy mają dawać po 10 gr 

wWilkanowie i po 6gr w Śmiecinie z  każdej włóki. Odbiorcy zobowiązani są przebywać 

[osobiście] w księstwie i pełnić służby. Ciechanów 7 VI 1419 k.19v 

Książę daje [Pawłowi] z Załuża [ciech., Pałuki] dwadzieścia włók zwanych  Zaluzino 

[=Białunino] nad rzeką Skrodą z jednym brzegiem w powiecie nowogrodzkim[=Wścieklice, 

kol. Poryte] z wyjątkiem barci k., z obowiązkiem służby drobnego rycerstwa, z prawem 



niemieckim posp.  k. 19v  [Ciechanów7 VI 1419, AGAD, Kapicjana 59, s. 576-581 i nn, dok. 

ks.] 

Książę uwalnia  mieszkańców  działu Przybysława, syna Jaszczołda z Ojrzenia  [pow. ciech.] 

z  prac przy grodach [zamkach] w ziemi ciechanowskiej, z wyjątkiem nowych grodów.  k.19v 

Książę daje Ziemakowi z Lelewa [nowom.] prawo niemieckie na Lelewo z czynszem ks. po 4 

gr, uwalnia kmieci od prac przy grodach. k. 19v 

Zdzisław z Dąbrówki, Paweł i Dziersław z Zaliwia w powiecie liwskim dostają prawo 

niemieckie.tekst urwany. k.19v 

Przybek z Rostek sprzedaje swój dział w Rostkach w ziemi zakroczymskiej swemu bratu  

Sędziwojowi za 10 kop. Nowe Miasto [nad Soną] 11 VI 1419  k. 19v 

Jan, wójt ze Sablowa [?Ślubowa?], sprzedaje włókę i dziesięć morgów w Słunczewie w ziemi 

zakroczymskiej  Śmiarze i Tomaszowi z Godaczy.    k. 20 

Maciej i Grzegorz z Golian [grodz.] sprzedają połowę ich działu w Golianach w ziemi 

czerskiej Stanisławowi Martynowiczowi  k. 20 

Ścibor z Łomianek sprzedaje swój dział w Komorowie w ziemi warszawskiej , powiecie 

ostrowskim Jakuszowi z Łomianek  k.20 

Książę na prośbę Zdzisława z Dąbrówki, Pawła i Zdzisława z Zaliwia, dziedziczących na 

dobrach Dąbrówka i Zaliwie w powiecie liwskim od czasów niepamiętnych, którzy nie 

posiadają  dokumentów własnościowych, daje im te wsie na prawie niemieckim,  z czynszem 

ks. po12 gr z włóki, służby jak inni ziemianie; bez barci, ale daje im dodatkowo prawo łowu 

bobrów. Czersk 19 VI 1419   k. 20 

  Katarzyna córka   Pawła z Piotrowic [czer., Radwankowo] oświadcza, że jej brat Piotr z 

Piotrowic  uczynił jej zadość z działu w Piotrowicach w ziemi czerskiej.   k. 20 

Dziersława, żona Dziersława z Tarchomina [warsz.] oświadcza, że   Stanisław Mazur uczynił 

jej zadość z działu w Łaźniewie. Błonie 25 XI 1418   k.20v 

Anna, córka Piotra z Trzelatkowa [grodz.], żona Piotra z Jezior [tarcz.] oświadcza, że jej brat 

Piotr z Trzelatkowa uczynił jej zadość   za wszystkie dobra. Warszawa 24 VI 1419  k.20v 



Jan z Jordanowic [bł.] sprzedaje swój dział w Komorowie [pow. ostrowski] Ziemakowi z 

Łomianek [pow. warsz..] za 40 kop gr praskich. k. 20v 

Mroczek z Obrębu za zgodą swej żony Anny sprzedaje Obrąb i Mory w ziemi zakroczymskiej 

Miczkowi z Targowego [warsz.] za 150 kop gr krak. [=posp.]. Ciechanów 20 VIII 1419  k. 

20v 

Książę sprzedaje Domaratowi  z Jeżewa [sąch.] sołectwo w Sarbiewie [sąch.]w ziemi 

ciechanowskiej za 20 kop gr posp.  k. 20v 

Gotard z Borza [nowom.] zamienia swój dział tamże z Janem Szkodą ze Ślubowskiej  Woli   

za połowę   włóki  w Ślubowskiej Woli  k. 20v-21 

Książę daje dziedzicom z Truszek [ciech.] czterdzieści włók zwanych Grotkowo napoczątku 

lasu Kumielskie  w powiecie nowogrodzkim [=Truszki, kol., Lachowo]. Ciechanów [20 VIII 

1419?]  k. 21 

Marcin z Borkat [Burkaty, ciech.] sprzedaje swój dział w Borkatach w ziemi ciechanowskiej 

Jerzemu,  NIemierzy i Michałowi z Brokat za 15 kop gr praskich.  k.21 

Książę daje Wojciechowi Sutce, kmieciowi z Piątnicy [wis.], sołectwo w Kubrze w ziemi 

wiskiej.Łomża 28 VIII 1419    k.21 

Tomasz z Rcieszewa [Arciszewo, wysz.] otrzymałod księcia [Janusza I] dwadzieścia włók 

zwanych Koniewo lasu Koń nad rzeczką Koń z oboma brzegami w powiecie nurskim, z tego  

sprzedał wobec  księcia Janusza naszego syna [=junior]  10 włók dziedzicom z Tyszek  k. 21 

Włost z CIepłychstoków [zambr.] sprzedaje dziesięć włók tamże Janowi z Puchał [łomż.] za 

10 kop. k. 21 v 

Dziedzice z Kołaków sprzedają swe działy w Jaćwiężynie w ziemi ciechanowskiej innym 

dziedzicom Kołak za 24 kopy gr praskich. k. 21v  [Łomża 28 VIII 1419, MRPS IV, supl. 541] 

Książę daje Jaśkowi, Maciejowi, Florianowi, Mikołajowi i Wojciechowi dziedzicom ze 

Rzwienia [ roż.] czterdzieści włók chełmińskich  w ziemi wiskiej w górnym biegu rzeki 

Jurzec, wraz z brzegiem [Jurzec, wis.],  z wyjątkiem barci, z obowiązkiem służb posp.  k. 21v 

Książę daje im  pięć włók na prawie niemieckim  k. 21v 



Piotr z Sokolejłąki [łomż.], Bogusława , Elżbieta i  Grzymek  (…….) dwie włóki pewnym 

osobom  (zapiska urwana)  k. 21v 

Książę daje Adamowi z Obidzina [ciech.] dziesięć włók zwanych Krzewo w powiecie 

nowogrodzkim obok wsi ks. Borkowo, wraz z włóką łąk nad rzeką Skrodą z oboma brzegami, 

z wyjątkiem barci, obowiązkiem służb posp.  k. 22  [Łomża 6 II 1424, AGAD Kapicjana 59, 

s. 602-606, dok. ks.] 

Bartłomiej z Goryszy [pow. niedzborski, par. Ciechanów]  sprzedaje wójtostwo we wsi 

książęcej  Chrostowo [ostroł.] Janowi z Kownat [niedzb.?] za 16 kop gr posp.  k. 22 

Książę daje Kiełczowi z Jaćwiężyna [Kołaki-Jaćwiężyno, przasn.] i jego dzieciom dziesięć 

włók chełmińskich nad rzeką Wissa z wyjątkiem  barci, z obowiązkiem służb posp.  k. 22 

Książę daje Andrzejowi z Tyszek trzydzieści włók  chełmińskich nad rzeką Łabna koło 

Gromadzina i koło wsi książęcej Łab[na] w powiecie nowogrodzkim [=Tyszki-Łabna, kol., 

Kolno] na prawie niemieckim, z obowiązkiem służb posp.  k.22 [Łomża 6 II 1424, AGAD, 

Kapicjana 59, s. 528-534, dok. ks.] 

Książę daje dzieciom Wielka z Grzybowa [?] siedemnaście włók w powiecie nowogrodzkim, 

nad rzeką Skrodą, w siedlisku Guskowo. Nowogród 7 II 1424 k. 22 

Welk Bacz z Buczyna sprzedaje wójtostwo we wsi książęcej Łątczyno w powiecie 

łomżyńskim kmieciowi za 18 kop i jeden brog siana. k. 22 

Sędek z NIepiekieł [zakr.] sprzedaje swój dział tamże Łukaszowi z NIepiekieł za 13 kop gr 

posp. Zakroczym 25 I 1424  k.22-22v 

Paweł z Postruża zamienił swój dział w Postrużu w ziemi ciechanowskiej ze swym 

bratankiem Mikołajem za jego dział w Waśniewie w ziemi  zawkrzeńskiej  k. 22v 

Adam Trycz z Barcic [grodz.] sprzedaje dwie włóki chełmińskie we wsi Rakowiec w ziemi 

warszawskiej Trojanowi i Mikołajowi z Opacza  [warsz.] za 28 [kop] gr posp. Warszawa18 II 

1424  k. 22 v 

Wojciech z Wojszczyc [=Szamoty, bł., Żbików] sprzedaje swój dział w Sunczkach w ziemi 

warszawskiej Maciejowi, Kanimirowi i Mikołajowi z Czechowic [bł., Żbików] za 48 kop gr 

szerokich i 28 kop gr posp. Warszawa 18 II 1424 k. 22v 



Katarzyna córka Nawoja ze Słomina [warsz.] sprzedaje swój dział w Słominie w ziemi 

warszawskiej Szczepanowi z Leszczna  [=Białuty, bł.] za 16 kop gr.  k.22v 

Andrzej z Goźlina [czer.] sprzedaje połowę swego działu tamże w ziemi czerskiej swemu 

bratu Grzegorzowi z Goźlina za 8 ½ kop gr posp. Czersk 24 II 1424  k.22v-23 

Gotard i Paweł, bracia z Bończy [pow. warecki], sprzedają wieś Bończę w ziemi czerskiej 

Mikołajowi z Bończy za 60 kop gr posp. Warka 1 III 1424  k. 23 

Dziedzice Słunczewa sprzedają swoje działy w Słunczewie innym dziedzicom tej wsi. 

Ciechanów, 21 III 1424  k. 23 

Zdzisław i Jan sprzedają dziesięć włók chełmińskich lasu Łętowo nad rzeką Dąb [pow. 

zambrowski] Mikołajowi , Andrzejowi  i  Jakuszowi  z P[………] za 6 kop gr praskich. 

Łomża 5 IV 1424 k. 23 

Książę daje Dziersławowi i Mroczkowi z Rostków dziesięć włók nad rzeką Czerwonką przy 

granicy dóbr biskupich i Rostek w lesie Rzwień [ Rostki, pow. makowski], bez barci, z 

obowiązkiem służb posp. Maków 29 III 1424  k.23-23v 

Jan i Jakub dziedzice z Tarnowa [?] darowują swój dział we wsi Wiśniewo w powiecie 

łomżyńskim [zambr.?] Stanisławowi mężowi ich siostry Bogusławy jako posag.  k.23v 

Książę daje Mikołajowi i innemu Mikołajowi zwanemu Osses z Miłun [dziś Miłony, roż.] 

dziesięć włók nad rzeką Rożanica z oboma brzegami aż do granicy Ponikwy, obok folwarku 

ks. Różan 31 III 1424   k.23v [= MK 79, dok. ks.] 

Dziedzice z Magnuszewic! [Maruszewice, ciech.?]  odstępują swój dział tamże innym 

dziedzicom tej wsi. Ciechanów 26 III 1424    k. 23v 

Książę daje Przecławowi ze Świerzy [nowom.?] dziesięć włók chełmińskich w dąbrowie 

zwanej Dąbrowa w powiecie nurskim [Świerże, nur., Andrzejów] z wyjątkiem barci, z 

obowiązkiem służb posp. Łomża 5 IV 1424  k. 23v 

Książę daje Tomisławowi z Zarębina [sąch.] i Więcławowi z Gumowa [wysz.] dziesięć włók  

lasu Łętowo w dąbrowie Ciemna Dąbrowa z powiecie nurskim [Ciemna Dąbrowa, dziś 

Krajewo-Ćwikły, pow. zambrowski?] z wyjątkiem barci, z obowiązkiem służb posp.  k. 23v 



W[ilam] z Mamina [pow. rożański] sprzedaje dziesięć włók  tamże Bogusławowi z Glinek 

[roż.] za 15 kop gr  k. 23v 

Książę daje Jakuszowi z Jemielistego dwa i pół włók chełmińskich  w Jemielistym w 

powiecie łomżyńskim z wyjątkiem barci, z obowiązkiem służb posp.  k. 24 

Stanisław z Zycharzewa sprzedaje pięć włók chełmińskich w Zycharzewie w powiecie 

łomżyńskim Dobiesławowi i Stanisławowi z Gumowa [?] . Nowogród 2 IV 1424  k. 24 

Książę daje Włodkowi z Sienic [nowom.] dziesięć włók nad rzeką Szymanowstok, obok lasu 

Tomaszowlas w miejscu Barwik [Barwiki, pow. radziłowski] w ziemi wiskiej, bez barci, z 

obowiązkiem służb posp.  k.24 

Książę daje Więcławowi z Chojnowa [pow. przasnyski] dwadzieścia włók, w tym dziesięć  

Bieniędzie nad rzeką Wissą z jednym brzegiem w miejscu ujścia rzeki Kubry w ziemi wiskiej, 

bez barci, z obowiązkiem służb posp.   k. 24 

Książę daje   Janowi  zwanemu Konopka z Konopek [Konopki, pow. łomżyński] dziesięć 

włók nad rzeką Białystok  w ziemi nowogrodzkiej [=Konopki-Białystok, pow. koleński]  k.24 

Sędziwoj z synem Piotrem z Burkat [pow. ciechanowski] sprzedają swój dział we wsi 

Burkaty w ziemi ciechanowskiej wymienionym osobom za 30 kop gr praskich  k.24 

Mikołaj z Kamionstoku sprzedaje dziesięć włók w Kamionstoku  w ziemi wiskiej [=Mroczki 

Kamienny Stok, pow. radziłowski, Przytuły] Markowi i Świętosławowi z Żelachowa [sąch.] 

za 16 kopgr.  Łomża 5 IV 1424  k. 24 

Książę daje Mikołajowi ze Spądoszyna [pow. ciechanowski]  dwadzieścia włók na 

wzniesieniu zwanym Wierzchownice w ziemi wiskiej z obowiązkiem służb posp., bez barci.    

k. 24v 

Jakub z Jemielistego sprzedaje połowę swego dziedzictwa Brzeźnica w powiecie łomżyńskim 

[=Zbrzeźnica] Piotrowi z Porytego [Poryte, pow. zambrowski] za 40 kop gr praskich. Książę 

daje prawo niemieckie posp. [Łomża] 6 IV 1424  k.24v 

Książę nadaje Janowi z Kownat prawo niemieckie posp. na czterdzieści włók Brzeźno w 

ziemi wiskiej.   k.24v 



Przecław z Tyszek [pow. łomżyński?] darowuje wszystkie swe dobra swemu synowi 

Dobrogostowi z zastrzeżeniem dożywocia    k.24v 

Marta, wdowa po Falisławie z Pisek [Piski, łomż.], sprzedaje pięć włók swego wiana swemu 

synowi  Falisławowi  i Mroczkowi z Milewa,  a Mroczek je odstępuje swym braciom   

Szczepanowi i Janowi   k.24v 

Maciej z Lisowa sprzedaje dziesięć włók chełmińskich zwanych Chmielewo w powiecie 

łomżyńskim Wawrzyńcowi i Pawłowi z Janczewa   k.24v 

Książę, na prośbę  Prusina i Jana z Kątów, którzy otrzymali i utracili przywilej na wójtostwo 

we wsi książęcej Kąty [kol.], daje im nowy przywilej na co dziesiątą włókę [we wsi]  dla 

nich, Piotra Panosza [?] oraz synów Marcina. Nowogród 10 IV 1424    k.24v 

Książę daje Jakuszowi z synami, dziedzicom z Olszewa   trzydzieści włók   w Kamionstoku 

graniczących z Ławskiem w ziemi wiskiej [=Nieciki-Kamiennystok w par. Słucz]  w zamian 

za wieś Olszewo w powiecie ostrołęckim   k.25 

Anna, wdowa po Więcławie  z Czechowic [pow. warszawski], i Gertruda, żona Macieja z 

Czechowic oświadczają , że Maciej uczynił zadość z posagu i wiana w Czechowicach. 18 IV 

1424   k.25  

Bartłomiej z Suchej [warecki] sprzedaje dwie włóki   chełmińskie w Suchej w ziemi czerskiej 

Janowi i Grzegorzowi z Falęcina [grodz.]. Czersk 24 IV 1424  k.25 

Mikołaj, pleban w Lewiczynie, sprzedaje swój dział i dział swych bratanic w Sokołowie w 

ziemi warszawskiej Marcinowi  i Mikołajowi z Sokołowa [warsz.]   k.25 

Mikołaj z Zawstowa [grodz.] zamienia wójtostwo we wsi książęcej Potrykozy [Petrykozy, 

tarcz.] ze Świętosławem z Zawstowa za jego dział w Zawstowie w ziemi 

czerskiej.Świętosław dopłaca 33 kopy gr szerokich [=praskich]. Grodziec 2 V 1424  k.25 

Książę daje Mikołajowi Junkowiczowi  i Wojciechowi  z Grodźca [Grójec, z. czer.]  dwa 

młyny w Grodźcu z zachowaniem trzeciej miary dla księcia  k.w25-25v 

Jakusz z Suchej [warecki] sprzedaje swój dział w Suchej Pawłowi z Siekluk za 120 kop gr 

posp. 2 V 1424  k.25v 



Książę daje Mikołajowi  synowi Floriana z Piaseczna młyn w Chylicach z obowiązkiem 

czynszu rocznego. 6 V 1424   k.25v  [Zakroczym 6 V 1424, Lustracja Mazowiecka 1617, s. 

150, wzmianka] 

Książę daje Florianowi z Piaseczna młyn w Piasecznie, z obowiązkiem czynszu rocznego   

k.25v 

Książę nadaje Dobrogostowi z Nowego Dworu prawo niemieckie dla wsi Krobice [Krobino, 

dziś Krubin, pow. warsz.] w ziemi warszawskiej, z czynszem ks. po 8 gr z włóki k.25v 

Świętosław z Karwowa sprzedaje swój dział w Karwowie w ziemi wyszogrodzkiej 

Falisławowi z Cebulina za 100 kop gr praskich, książę nadaje prawo niemieckie jego działom. 

Wyszogród 10 V 1424   k.25v 

Mirzon z Worowic sprzedaje swój dział  zakupiony tamże Mikołajowi z Borzewa. 11 V 1424   

k.25v 

Maciej i Wysław z Rcieszewa poręczyli za Marka z Rcieszewa, że zapłaci w terminie cztery 

kopy groszy, ale ten nie zapłacił. Maciej otrzymuje jego dział ojcowizny, książę nakazuje 

spisać mu przywilej. Wyszogród 12 V 1424   k.26 

Marcin z Wilkanowa [wysz.] zamienia swój dział we wsi Lewino [wysz.] z Budkiem  z 

Nakwasina na część w Nakwasinie i dopłatę. Wyszogród 14 V 1424  k.26 

Mikołaj syn Michała z Jabłeczników sprzedaje swój dział w Bochowie, zaczynając od cieku 

Głęboka, Śmiarze  z Jabłeczników. Nowe Miasto [nad Soną] 17 V 1424  k. 26-26v 

Książę daje Marcinowi i Mikołajowi z Krajewa [przasn.] cztery włóki lasu przyległe do ich 

dziedzictwa Galbiny [?]  w ziemi ciechanowskiej. Ciechanów 22 V 1424  k. 26v 

Jan z Bylic sprzedaje dwie płosy w dziedzictwie Bylice w ziemi ciechanowskiej Fałkowi z 

Bylic oraz Jaszkowi i Dziersławowi z Gąsiorowa   k. 26v 

Stanisław z Roman [przasn.] sprzedaje swój dział  tamże Bieniędzie z Roman i jego synowi 

Dobiesławowi. Ciechanów 18 V 1424   k.26v 

Książę daje Janowi ze Strzemesznej [roż.] wójtostwo we wsi książęcej Janikowo w powiecie 

makowskim z jedną włóką. Maków 26 V 1424   k.26v 



Jakusz z Kryp sprzedaje dobra spadkowe po zmarłym ojcu i stryju Marku we wsi Krypy w 

powiecie liwskim ziemi czerskiej Maciejowi z  Kryp za 10 kop gr. Liw 30 V 1424  k. 26v 

Książę daje Jakuszowi ze Ślężan [kam.] prawo niemieckie na dobra.    k.27 

Miłosz i Mikołaj ze wsi Raszyńce [Raszyn, warsz.] sprzedają  1 włókę z przyległościami nad 

rzeką Jaworowa  Krystynowi i Mikołajowi z Rędzin [warsz.] za 40 kop. Warszawa 8 VI 1424   

k.27 

Wielisław z Wierzuchowa [warsz.] i jego synowie sprzedają swe działy tamże Marcinowi i 

Klemensowi z Wierzuchowa.   k.27 

Książę daje Włościborowi z Maleszewa dziesięć włók obok Zawad w powiecie liwskim na 

prawie niemieckim z wyjątkiem barci  k. 27 

Książę daje Piotrowi młynarzowi i jego dzieciom jedną włókę chełmińską we wsi książęcej 

Wawrzyszewo w powiecie warszawskim  k.27 

Elżbieta, córka Klemensa z Biejkowa [Biejków, grodz., Promna] oświadcza, że jej bracia Jan 

i Mikołaj uczynili jej zadość ze swych dzialów. 7 VI 1424  k.27 

?Krystyn z Palczewa [war., Wrociszew] sprzedaje połowę swego działu w Palczewie w ziemi 

czerskiej Janowi z Zastruża [pow. warecki] za 30 kop gr posp. k.27-27v 

Święchna, córka Jana z Sulistryjewa [pow. grodziecki], żona Jana z Żelaznej oświadcza, że jej 

brat Piotr  z Sulistryjewa uczynił jej zadość.   k. 27v 

Książę daje Jakuszowi z Przecławic [pow. grodziecki] [czynsz ks.] po dziesięć groszy 

praskich z  włóki osiadłej, uwalnia kmieci od prac przy grodzie, uwalnia Jakusza od kar 

sądowych z wyjątkiem książęcych, dla sędziego 4 gr i podsędka 2 gr.  k.27v 

Miłosław z Suliborzyna [Szulbory, pow.  wyszogrodzki] sprzedaje połowę swego działu 

tamże innym dziedzicom z Suliborzyna za 40 kop gr posp. Wyszogród 27 VI 1424  k.27v 

Książę daje Mikołajowi z Suchczyna [Sufczyn, garw.], aktualnemu rządcy czerskiemu, 

wójtostwo we wsi książęcej Winiary w powiecie wareckim.Warszawa 14 VI 1424      k. 27v 

Książę daje dwadzieścia włók zwanych Maleszewo w ziemi wiskiej! [pow. zambrowski] 

Wojciechowi i Andrzejowi z Muraw [ciech.]. Nowogród 8 VII 1424  k.27v 



MIłosław z Sarnowa sprzedaje dziesięć włók u źródeł Kołomyi [zambr.] dziedzicom z 

Czarnot [ciech., Nowe Miasto], a książę daje im dziesięć innych włók zwanych Moczydła w 

Lipnikach i Paludnikach [?] z wyjątkiem barci, z prawem niemieckim na 20 włók. Łomża 10 

VII 1424  k.28 

Piotr  z Olszewa sprzedaje dziesięć włók zwanych Olszewo w powiecie nurskim [Godlewo-

Olszewo, nur.] Abrahamowi z Olszewa za 12 kop gr posp.  k. 28  

Bogusława, wdowa po Stręku z Brolina [nowom.], wraz z dziećmi odstąpiła swe dziedzictwo 

Seroczyn [Strękowo-Seroczyn, nur.] synowi Sędkowi, a tenże sprzedaje Seroczyn 

Wawrzyńcowi z Kuczyna [?] za 60 kop gr posp. k. 28 

Książę daje Janowi i Mikołajowi ze Skrody [kol.] dwadzieścia włók w górze rzeki Skroda 

obok dóbr Guty i Łepki w powiecie nowogrodzkim  [=Bagienice Wierzch Skroda,kol.]. k. 28 

Książę daje Piotrowi i Jakuszowi z Rębkowa [nowom.] dziesięć włók Ponikłystok w ziemi 

wiskiej [=Jaki, pow. wąsoski], z wyjątkiem barci  k. 28 

Książę daje braciom Świętoborowi, Jakubowi i Piotrowi trzydzieści włók chełmińskich nad 

rzeką Jura z oboma brzegami, w ziemi wiskiej, z obowiązkiem służb posp., bez barci  k. 28v 

Książę daje Włodzimierzowi z Roman [przasn.] trzydzieści włók w Radziłowokole nad 

rzekami Kubra i Słucza w ziemi wiskiej z wyjątkiem barci  k.28v 

Stanisław z Krynek [?] sprzedaje siedem włók w Chechłowie w powiecie nurskim 

Mikołajowi ze Ślepowronów [sąch.] za 31 kop gr posp., a  książę daje Mikołajowi trzy włóki 

chełmińskie obok.  k.  28v 

Wawrzyniec z Chełch sprzedaje sołectwo we wsi książęcej Szymanowo [pow. nurski] 

Maciejowi z Czyżewa  [nur.] za13 kop gr posp. k. 28v 

Stanisław z Rogowa [wysz.] sprzedaje swój dział w Rogowie i Pomianowie w ziemi 

wyszogrodzkiej Borzysławowi z Pilchowa, dziekanowi płockiemu za 50 kop gr k. 28v 

 Szczepan i Piotr z Rostków czyli Suchodołu [ostroł.] zeznają, że sprzedali pięć włók w 

Rostkach czyli Suchodole,które kupili od Piotra z Mancza, temuż Piotrowi  i Stanisławowi z 

Mancza. Łomża 13 VII 1424  k. 28v 



Wrochna [córka] Dziersława z Sokolejłąki, sprzedaje pięć włók w Sokolejłące w powiecie 

łomżyńskim Wojciechowi Chorąbale, wójtowi za 14 kop gr posp.  k. 29 

Grzymka, wdowa po Szymonie z Trzcianki i jej dzieci sprzedają dziesięć włók nad rzeką 

Trzcianką, graniczące z dziedzictwem Prosienice [pow. ostrowski], Jakubowi synowi 

Przecława z Promienicy. Łomża 15 VII 1424   k. 29 

Książę daje Bujnie z Roman [przasn.] dziesięć włók u źródeł cieku Stok, w dąbrowie między 

lasami i ciekami, w ziemi wiskiej, z wyjątkiem barci.   k. 29 

Książę daje pięćdziesiąt włók miary chełmińskiej na prawie chełmińskim, z których 

dwadzieścia w dąbrowie zwanej Bagniska Grzegorzowi i Jakubowi NIeczykowskim, 

trzydzieści nad rzeką Wissa, dziedzicom ze Rzwieni [roż.], z wyjątkiem barci   k. 29 

Książę daje dwadzieścia włók chełmińskich nad rzeką Wissa w ziemi wiskiej, naprzeciw 

Marcina z Kurzątek [=Rydzewo nad Wissą] Raciborowi z Żebr z wyjątkiem barci    k.29 

Książę daje Florianowi, bratankowi Krystyna z Chełch, dwadzieścia pięć włók nad rzeką 

Wiązownica w ziemi wiskiej z wyjątkiem barci   k.29v 

Książę daje Dobiesławowi z Janikowa dwadzieścia włók nad rzeką Tymianka czyli Cimianka 

w ziemi wiskiej z wyjątkiem barci  k.29v 

Jan zwany Jajko z Gramnic sprzedaje swe dobra Gramnice i Jeziora [warsz., Raszyn] w ziemi 

warszawskiej Sławkowi z Rakowa [warsz.] za 200 kop gr posp. Warszawa 21 VII 1424  k.29v 

Ponieważ Stanisław czyli Kur zmarł, część młyna w Magnuszewie [mak.] przechodzi na 

Piotra Gąsię.    k.29v 

Paweł Niedźwiedź  i Abraham kapłan oraz Jan, dziedzice ze Służewa [warsz.] sprzedają swe 

działy w Magnuszewie [mak.] w ziemi zakroczymskiej Piotraszowi   Gąsię  ze Służewa za 

100 kop gr praskich. Czersk 24 VII 1424  k. 29v 

Bolesta z Dąbrówki [warsz.] zamienia ze swym bratem Wszeborem dwie włóki we wsi 

Ponikiew [ostr.] za dwie włóki we wsi Dąbrówka  w ziemi warszawskiej  k.29v-30 

Urszula i Anna, córki Marcina Włodyczki, mieszczanina warszawskiego sprzedają swój dział 

we wsi Książki [bł.] w ziemi warszawskiej Krystynowi  z Książek   k.30 



Mikołaj z Rostek [nowom.] sprzedaje jedną włókę w  dziedzictwie Pichowo w ziemi  

zakroczymskiej wymienionym osobom. NoweMiasto [nad Soną] 24 III 1424  k.30 

Więchno z Rakowa [warsz.] sprzedaje swój dział w Powsinku w ziemi warszawskiej 

Dziersławowi i Nartołdowi z Powsinka za 30 kop gr posp. Warszawa 9 XII 1422?    k.30 

Jakusz i Jarant bracia zamieniają swe działy w Bogatkach [czer.] za dział w Seroczynie nad 

rzeką Świder przy granicy Gniewania [garw.] z Janem plebanem w Babicach i Wojciechem , 

braćmi z  Głoskowa  [tarcz.]. Warszawa 4 II 1423 k.30 

Jan i Mikołaj z Rostek [nowom.] sprzedają półtorej włóki w Pichowie [nowom.] obok granicy 

Tomasza Jakubowi z Rostek i jego bratankowi Witowi z dóbr Rzebry [Żebry, nowom.]. Nowe 

Miasto [nad Soną] 5 III 1423  k.30v 

Książę daje młyn w mieście Tykocin Henrykowi zwanemu Szmeyth z Torunia z 

obowiązkiem jego odnowienia. Łomża 22 III 1423  k. 30v  

Książę daje Wojciechowi zwanemu Chorąbała, wójtowi z Pniewa [łomż.], dwadzieścia dwie 

włóki  nad dwiema  rzekami zwanymi Ciepłestoki, graniczące z dziedzictwem Kołomyja 

[zambr.] z wyjątkiem barci   k. 30v 

Książę daje Andrzejowi z Gładczyna [kam.] i jego synom prawo niemieckie na dwadzieścia 

włók zwanych Gostkowo i na Małe Księże Wronie w powiecie nurskim, z czynszem ks. po 8 

gr z włóki. Ciechanów [III 1423?]  k.31  

Smichna, córka Wacława z Pszczółek, żona Jana z…….sprzedaje swój dział w Darnowie i 

dział w Łachowie w powiecie przasnyskim Wielisławowi z Wierzbowa   k.31 

Jan z Pajewa [ciech.] sprzedaje jedną trzecią Pajewa w ziemi ciechanowskiej Gedejtowi z 

Kobylina  za 150 kop gr praskich. Ciechanów 5 III 1423   k.31 

?Piotr z Sulimierza [pow. ciechanowski] sprzedaje swój dział w Przedwojewie w ziemi 

ciechanowskiej Gosławowi z Przedwojewa za 9 kop gr posp.. Ciechanów 10 III 1423  k. 31 

Książe daje dwadzieścia włók nad rzeką [Wincenta]  zwanych Brzozowa na prawie 

niemieckim [=Okurowo-Brzozowo, kol. Lachowo; brak odbiorcy nadania]. Nowogród 16 III 

1423  k.31-31v 



Książę daje Janowi zwanemu Szczkwany pięć włók nad rzeką Skroda obok wsi ks. Kąty 

drogą zamiany za dziedzictwo jego [?] i 15 włók. 17 III 1423   k.31v 

Książę daje Mścisławowi ze Rzwienia [roż.] dwadzieścia włók na prawie niemieckim nad 

rzeczką Mała Wiźnica w powiecie wiskim. 20 III 1423   k. 31 

Książę daje czterdzieści włók lasu Łętowo w okolicy zwanej  Stawiska w powiecie 

zambrowskim [=Wola Zambrowska, pow. zambrowski] dziedzicom ze Ślubowa, z wyjątkiem 

barci. Miastkowo 25 III 1423    k.32 

Książę daje Arnoldowi z Karwowa pięć włók obok dwudziestu  innych, które Wojciech, Jan  i 

Andrzej posiadali w Jedwabnym i Siedliskach, z wyjątkiem barci   k.32 

Książę daje trzydzieści włók zwanych Sowino [kam.] obok Zatorów [kam.] Świętosławowi z 

Gaczyc [soch.?] z wyjątkiem barci. 30 III 1423   k. 32 

Paweł z Postruża sprzedaje swój dział ze stawkiem i polem obok Woźnik za 40 kop gr 

praskich. Wyszogród 21 IV 1423   k.32 

Książę zwalnia Jakusza z Pieńczyna [Piączyn, wysz.] od kar sądowych z wyjątkiem 

książęcych, dla sędziego 4 grosze, podsędka 2 grosze   k.32 

Książę daje trzydzieści włók w Wyszemierzu obok Ostrowi [pow. ostrowski] Mirzonowi i 

Ściborowi, dziedzicom z Załusk [zakr.] Wyszogród 28 VIII 1423  k. 32 v 

Książę daje Filipowi ze Zgleczewa dziesięć włók w Zgleczewie w powiecie burskim. Łomża 

28 IX 1423   k. 32v 

Dadźbóg i Warsz z Czosnowa, bracia rodzeni, dokonują podziału dóbr Czosnów w ziemi 

warszawskiej. Dadźbog otrzymuje Łaźniewo i Wolę, odcinek Wisły obok stryja Jana z 

Czosnowa, toń w jeziorze czosnowskim i dział w Odnogach ziemi Siemowita IV [=z. soch.]. 

Warsz będzie mieć 3 rączki miodu z barci czosnowskich i Odnogi.  Kazom [Kazuń] 11 V 

1423  k.  32v 

Książę daje Szymonowi  i  jego synowi Mikołajowi z Modzel, pisarzowi ks.  prawo 

niemieckie na ich dobra w Modzelach. Wyszogród 2 V 1423  k. 32v-33 



Książę daje dziesięć włók obok trzydziestu włók w Kumelsku w powiecie nowogrodzkim 

darowanych wcześniej,  wraz z prawem niemieckim. Odbiorcy nadania brak. Nowe Miasto 

[nad Soną] 10 V 1423   k. 33 

Wojsława, matka Wacława i jej syn Maciej, dziedzice Bożejek [bł.] sprzedają Bożejki  i  dział 

w Wolicy Rafałowi  z Gołąbek [bł.]za 30 kop gr. posp. i 10 kop gr praskich. Warszawa 13 V 

1423  k. 33    

Mikołaj z Nosów [tarcz.] oraz Katarzyna, wdowa po Stanisławie z Otrębus [bł.], sprzedają 

swe działy w Nosach w ziemi warszawskiej swemu bratu stryjecznemu Stanisławowi za 60 

kop gr praskich. Czersk, 15 V 1423 k. 33 

Jakusz i Jan z Golian [pow. grodziecki] sprzedają swoje części tamże Wojsławowi i 

Dobiesławowi z Golian. [Czersk]   k. 33-33v 

Stachna, córka niegdyś Trojana z Chmielewa [pow. warecki], żona Jana z Długiego [ziemia 

rawska?] oświadcza, że Adam i Przecław z Chmielewa uczynili jej zadość ze wszystkich 

dóbr.  Czersk 18 V 1423 k. 33v 

Rapundej  Żuczek z Karwowa [wysz.] sprzedaje swój dział tamże innym dziedzicom 

Karwowa, a Paweł z Prażmowa, brat rodzony Rapundeja, zrzeka się swego prawa do tego 

działu   k. 33v 

Książę zwalnia kmieci Ziemaka ze Smogorzewa [pow. serocki] i Gostkowa w ziemiach 

zakroczymskiej i ciechanowskiej z prac przy budowie grodów i ustala czynsz ks. po 4 gr 

praskie. Nowogród 24 VI 1423  k. 33v 

Książę daje Bartłomiejowi z Chocienia [ziemia dobrzyńska] dziesięć włók u źródeł rzeczki 

Dobrzyca obok Grabowa [kol.] w powiecie nowogrodzkim z wyjątkiem barci. Łomża 28 VI 

1423  k. 34  

Gosław z Mierzęcina [pow. kamieniecki] sprzedaje dziesięć włók  nad rzeką Tymianka, z 

oboma brzegami, w powiecie nurskim Dziersławowi z Gołębi [nowom.] za 13 kop gr posp.    

k. 34 

Książę daje dziedzicom Święcic czterdzieści włók nad rzeką Wissa w siedlisku Zdziwujowa 

Przystań w ziemi wiskiej,z obowiązkiem służb posp., bez barci.   k.34 



Misław z Biejek [?] sprzedaje dwie i pół włoki chełmińskiej w Manczu obok Chrostowa 

Piotrowi z Biejek [?] za 2 kopy gr posp. k.34v 

Tenże Misław z Biejek sprzedaje dwie i pół włók w Manczu Szczepanowi z ......Spisany jeden 

dokument z obowiązkiem służb posp.  29 VI 1423 k.34v 

Włodek i jego brat [luka]z Ziemnicy [Siennica, pow. nowom.] sprzedają swój dział we wsi 

Czaplice w ziemi ciechanowskiej Maciejowi  z Czaplic   K. 34v 

Jachna, siostra Włodka z Siennicy [nowom.], odstępuje księciu trzy włóki w Dobrzycy za trzy 

włóki w Żarnowcu {Śmiarowo-Żarnowiec, kol.] w powiecie nowogrodzkim. 30 VI 1423  k. 

34v 

Wojciech z Puchał, pleban tamże, darowuje swój dział w Puchałach w powiecie łomżyńskim 

swemu bratu Janowi, który otrzymuje na swych dobrach w Puchałach prawo niemieckie. 

Łomża 1 VII 1423  k. 34v 

Książę daje Więcławowi ze Szczepankowa [Gnaty-Szczepankowo, pow. nowomiejski] 

dziesięć włók w ziemi wiskiej obok działu Floriana zwanego Kęsa . Nowogród 4 VII 1423 k. 

34 v 

Mikołaj z Budziszyna [grodz.] i jego syn Zawisza oraz Paweł z Głoskowa [garw.] zeznają, że 

dokonali zamiany działu Mikołaja w Głoskowie zwanego Dąbrówka z częścią sadzawki w 

zamian  za część dąbrowy obok granic wsi Borucino. Młyn w Głoskowie będzie trzymał 

Paweł. Czersk 18 VII 1423 k. 34v 

Dziedzice z Czarnot [ciech.] darowują swe działy w Czarnotach w ziemi ciechanowskiej 

Ściborowi z Sąchocina. Nowe Miasto [nad Soną] 9 VIII 1424 k. 35 

Dziedzice z Mirzeńca [nowom.] sprzedają swe działy tamże swemu bratu Trojanowi. 10 VIII 

1424   k. 35 

Marcin z Jeżewa, podsędek zakroczymski, sprzedaje swą wieś [luka] w ziemi warszawskiej  

Piotrowi, plebanowi z Radzikowa za 100 kop gr posp. Radzikowo 8 VIII 1424  k. 35 

Strenuus Mikołaj z Pręczek [ziemia dobrzyńska], niegdyś z Żochowa [płoń.] sprzedaje swój 

dział w Falęcinie w ziemi wyszogrodzkiej Mikołajowi z Borzewa za 12 kop gr praskich i za 

konia wartości 15 kop gr posp. Wyszogród 25 VI 1424  k. 35 



Wojciech z Czarnot [ciech.], Piotr i Dorota, dzieci Przecława z Czarnot sprzedają swe działy 

w Czarnotach panu marszałkowi. Ciechanów 12 VIII 1424   k. 35v 

Rogala z Węgrzynowa [przasn.; brat Jana Rogali] sprzedaje swój dział w Chełchach w ziemi 

ciechanowskiej dziedzicom z Chełch. 13 VIII 1424 k. 35v 

Jan Rogala z Węgrzynowa sprzedaje dział w Chełchach w ziemi ciechanowskiej dziedzicom z 

Chełch  k. 35v 

Bronisz z Żebrów [pow. nowomiejski] sprzedaje połowę ojcowizny w Żebrach w ziemi 

zakroczymskiej Szczepanowi w Żebrach za 36 kop gr posp.oraz poręcza za Piechnę, Bronkę, 

Dorotę i Hankę. że nie zakwestionują tej sprzedaży  k.35v-36 

Wojciech syn Janusza ze Ślepowron [sąch.] w ziemi ciechanowskiej sprzedaje swój dział 

Mikołajowi i Piotrowi ze Ślepowronów za 13 kop gr posp. Zakroczym 24 VIII 1424 k. 36 

Nadbor z Roman [przasn.] zamienia swój dział w Powijach [przasn.] za działy Wszebora i 

Piotra z Roman w Romanach w ziemi ciechanowskiej. Ciechanów 17 VIII 1424  k. 36 

Rajcy miasta [Stara] Warszawa sprzedają dziedzictwo swe Grabówka leżące między wsiami 

Wawrzyszewo i Blizne Stanisławowi z Bliznego za 80 kop gr posp. Warszawa 27 VIII 1424  

k. 36 

Jakub z Jemielistego [łomż.]  ma dokument książęcy dotyczący zastawu działów w 

Porzucewie [=Włochy, warsz.] i działu w Sopęchach czyli Dąbrówce dziedzicom z Sopęch, 

którzy z powodu niedotrzymania terminu utracili te działy k. 36 

Wit z Sobieni [czer.], cześnik czerski zeznał, że sprzedał Częstuniewo w ziemi czerskiej 

Bogusławowi z Szamocina [=Szamoty] za 150 kop gr posp. 30 VIII 1424 k. 36v 

Książę daje Janowi zwanemu Gąska z Wyszowatego dziesięć włók w Wyszowatem w 

powiecie nowogródzkim obok dwudziestu , które otrzymał wraz z braćmi. Łomża 14 X 1424 

k. 36v 

Książę daje prawo niemieckie posp. Janowi z LIsowa [grodz.] i jego braciom, dziedzicom z 

Lisowa w ziemi czerskiej. Czersk 31 VIII 1424  k. 36v 

Książę uwalnia Wita, stolnika czerskiego, od kar sądowych z wyjątkiem książęcych.  k. 36v 



Jan z Jazgarzewa zamienia bór zwany Długibór w ziemi czerskiej z Pawłem Janem Łaszczem 

z Jaszowa za bór Jaszowie w ziemi czerskiej z dopłatą pod pewnymi warunkami  k.36v 

Rafał z Gołębi [Gołąbki, bł.] zamienia swe działy w Gołębiach i Bożejkach  oraz dział 

kupiony w Wolicy w ziemi warszawskiej z Mikołajem [Korytko] z Odolan za Odolany w 

ziemi warszawskiej ,a Mikołaj poręcza za swą żonę Katarzynę, że nie zakwestionuje tej 

transakcji. Kazom [Kazuń] 5 IX 1424 K. 36v 

Jan z Jordanowic [bł.] sprzedaje panu marszałkowi połowę swego siedliska w Warszawie, 

przylegającego do siedliska marszałka, za 12 kop gr. Warszawa 4 IX 1424  k. 36v 

Niemierza z Osieka sprzedaje swój dział w Osieku w ziemi ciechanowskiej Mikołajowi z 

Raszewa [sąch.]. 11 IX 1424 k. 37 

Książę uwalnia Piotra Brodę z Woźnik [sąch.] od kar sądowych z wyjątkiem książęcych, dla 

sędziego po sześć groszy, podsędka cztery grosze. 16 IX 1424 k.37  

Mikołaj, młynarz we wsi książęcej Ksiągienice [bł.], sprzedaje młyn tamże Mikołajowi 

Jantoniewiczowi. 17 IX 1424 K. 37 

Anna, żona Jakusza z Sokołowa [warsz.], i Dorota, żona Wojciecha z Rochal [soch.] 

oświadczają, że Dadźbóg i Jan uczynili im zadość z działów ojczystych i macierzystych w 

Macierzyszu [warsz.]. Warszawa 22 IX 1424  k. 37 

Lenka inaczej Helena, córka Jakusza z Krzewięcic [?], zrzeka się na rzecz Nawoja z Bądkowa 

swych działów w Suchcicach [ostr., Goworowo] w ziemi warszawskiej i w Bądkowie w ziemi 

czerskiej. 2 X 1424 k. 37 

Wielisław sprzedaje  swoje działy w Sulistryjewie [grodz.] w ziemi czerskiej Mikołajowi ze 

Sulistryjewa k. 37v 

Filip z Roguszyna [zakr.] sprzedaje swój dział tamże Janowi z Kuchar, chorążemu 

zakroczymskiemu k. 37v 

Andrzej z Nasirowa [ciech.] sprzedaje swój dział w Rzeczkowie [Rzeczki, ciech.] w ziemi 

ciechanowskiej Piotrowi z Rzeczkowa  zwanemu Czelejewic za 70 kop gr praskich. k. 37v 



Mikołaj z Rzechowa [roż.] sprzedaje swój dział młyna w Czarnowie w powiecie  rożańskim 

[ostroł., Goworowo] Skarbnikowi  ciechanowskiemu [=Andrzejowi ze Szczawina] za 4 kopy 

gr praskich. Różan   X 1424 k. 37v 

Książę daje Prędocie i innym dziedzicom z Giełczyna [pow. łomżyński] sześćdziesiąt włók w 

obiektach topograficznych Bobia [?Dybła?] i Branisko [?], w rzekach i ciekach z oboma 

brzegami, w ziemi wiskiej z obowiązkiem służb posp., bez barci. Łomża 13 X 1424 k. 37v 

Książę daje Janowi Barzy, wójtowi w Łomży, pięć włók w Gromadzinstoku, przylegających 

do trzydziestu włók, które otrzymał od księcia  k. 37v 

Wojciech z Dobroszenic [?] i jego syn Mikołaj sprzedają Czedarowi z Grabowa dwadzieścia 

włók  w Złotymstoku w powiecie nowogrodzkim za50 kop gr posp.  k.37v 

Jachna, córka Macieja z Radzymina [warsz.], żona Pawła z Gzów oświadcza, że jej brat 

Czesław uczynił jej zadość ze swych działów k. 37v 

Książę daje  dziedzicom z dóbr  Głębociec [?łomż.]  dziesięć włók nad rzeką Rużec i na 

błotach zwanych Białełąki z wyjątkiem barci k. 38 

Książę sprzedaje cztery włóki  między Załużem [pow. roż.], Smrockiem [mak.] i Zalesiem?? 

Mikołajowi, wójtowi w Zalesiu [Załużu?] k. 38 

Książę daje Stanisławowi z Olszewa dwadzieścia włók lasu Drężewo nad rzeką Narew w 

powiecie ostrołęckim, którymi Stanisław ma się podzielić z braćmi   k. 38 

Książę daje Świętosławowi z Niedźwiedzicy [pow. rożański, Ostrołęka] dwadzieścia włók w 

lesie Grabowo i w  Dobrołęce w powiecie ostrołęckim z obowiązkiem służb posp., bez barci.  

k. 38 

Książę dał dwadzieścia włók koło Lachowa, Wiszowatego i Obidzina w powiecie 

nowogrodzkim Przedborowi i Mikołajowi z  Gołębi [nowom.] z obowiązkiem służb posp., 

bez barci. k. 38 

Książę   dał Dobrosławowi z Podgórza trzy i pół włóki chełmińskiej nad rzeką Orz obok 

Gniazdowa [pow. łomżyński] w ziemi warszawskiej z obowiązkiem służb posp., bez barci.  k. 

38 



Wojciech zwany Łysa Świnia posiadał od księcia trzydzieści włók  u źródeł rzeki Stok , ale z 

tego dwadzieścia sprzedaje Cedrowi z Karwowa [=Cedry, kol., Dobrzyjałowo]. Łomża 16 X 

1424  k. 38 

Książę dał Piotrowi z Komorowa wójtostwo w mieście Tykocin wraz z co dziesiątą włóką  k. 

38 

Dziedzice z Tyszek [Tyszki-Łabna, kol.] dokonują między sobą zamiany dóbr dziedzicznych  

k. 38v 

Niemierza  z Grotowa [grodz.] zamienia swój dział w Grotowie w ziemi czerskiej z 

Wojciechem i Jakubem z Oczasałów [grodz.]  za ich działy w Oczasałach  za dopłatą.Czersk 

2 XI 1424   k. 38v 

Dziedzice z Nasirowa [ciech.] sprzedają trzydzieści włók nad rzeką Jastrzębiec  w powiecie 

łomżyńskim [Jastrząbka, łomż.] Andrzejowi z Nasirowa za 32 kopy gr posp. Zambrowo 19 X 

1424 k. 38v  

Książę daje Broniszowi z Boguszyc [łomż.] dziesięć włók nad rzeką Rużec naprzeciw innych 

dziesięciu włók, które Bronisz dostał od księcia, z wyjątkiem barci. 18 X 1424  k. 38v 

Zamiana działu N. z Nasirowa w Nasirowie w ziemi ciechanowskiej z dopłatą z innymi 

dziedzicami tamże k. 38v   

Książę daje Andrzejowi z Gładczyna [kam.] dziesięć włók lasu ks. przy granicy dóbr biskupa 

[płockiego], obok ich dziedzictwa Wronie w powiecie nurskim. Nur 21 X 1424 k. 39 

Książę daje Janowi z Rykaczy [?] dziesięć włók nad rzeką Małybrok w Przeździecku i 

Braciszewie w powiecie nurskim z obowiązkiem służb posp., bez barci.   k. 39  

Książę daje dwadzieścia włók na prawie niemieckim zwanych Kętlino [=Kętlanka, nur.], 

które dał na obszarze Brzezino koło Ostrowii  za wójtostwo w Sarbiewie, i te włóki szkodziły 

dziedzictwu ks. Ostrowia, zatem je odebrał, Domaratowi z Jeżewa [sąch.] na obszarze lasu 

Łętowo, z prawem niemieckim. Ostrowia [Ostrów Maz.] 23 X 1424 k. 39 

Pan marszałek sprzedaje Leśnicę [Szeligi-Leśnica, zambr., Puchały] w ziemi łomżyńskiej 

Mikołajowi z Czajek [bł.?] za 60 kop gr posp. Ostrowia 22 X 1424  k. 39 



Książę daje Świętosławowi z Zarębina dwadzieścia włók, w tym 10 nad rzeką Brok obok 

Niestępowa [=Nienałty-Niestępowo, nur.] i 10 obok Gostkowa w powiecie nurskim  k. 39 

Paweł, pleban w Liwie, sprzedaje wójtostwo z 3 włókami wolnymi w dziedzictwie swoim 

Grabowiec w powiecie liwskim Rafałowi z Petrykozów [tarcz.?] za 7 kop gr, z obowiązkiem 

służby konno dla plebana. [Liw] 28 X 1424 k.39-39v 

Andrzej z Goźlina [czer.] sprzedaje swój dział tamże Wojnowi z Goźlina za 18 kop gr posp. 

Czersk 1 XI 1424   k. 39v 

Dziedzice z Jasieńca [grodz.] sprzedają swe działy w Gniewiewicach [grodz.] w ziemi 

czerskiej Mikołajowi Załodze z Gośniewic [grodz.?] za 40 kop gr szerokich i poręczają, że 

nie zakwestionują tej transakcji  k. 39v 

Jan z Gościeńczyc odstępuje Piotrowi i Grzegorzowi braciom z Gościeńczyc dobra 

Ogrodzoneniwy [?] i Maszy [?] w ziemi czerskiej za ich działy w Gościeńczycach i Słonawie 

[grodz.] oraz za bór zwany Gorzno i prawo bliższości u Miczka ze Służewa [warsz.]   k.39v 

Klemens z Jasieńca zamienia część  łąk i lasu tamżewzamian za część Wojciecha z Jasieńca z 

dopłatą   k. 39v 

Andrzej Zaręba z Zarębina , mieszczanin warszawski, sprzedaje swój dział w Zarębach w 

ziemi zakroczymskiej Borzygniewowi z Zarębów, swemu stryjowi  k. 39-40 

Mikołaj Kot z Magnuszewa [mak.] zamienia swój dział w Służewskiej Woli w ziemi 

warszawskiej z Janem ze Służewa [warsz.] za jego działy w Magnuszewie i Siedlcu w 

powiecie makowskim, z zachowaniem praw kolatorskich w Służewie  k. 40 

Książę  na prośbę Jakusza Kotowica z Milonowa [Milanówek, bł.] obok Żukowa [bł.], 

uwalnia jego kmieci z Milonowa od prac przy grodzie oraz uwalnia Jakusza  od kar sądowych 

z wyjątkiem książęcych, dla sędziego po sześć groszy, podsędka  cztery grosze.  k. 40 

Piotr z Wierzuchowa [warsz.] wyposażył 5 córek, przeprowadza podział między synów. 

Pietraszowi całe Lupkowo [Lipkowo, warsz.], Siemionowi - Blizne z lasem w dziedzictwie 

Wierzuchowo oraz  Borakowo [Buraków, warsz.], Marcinowi – Wierzuchowo bez owego 

lasu.  k. 40-40v 



Jakusz z Pilczy sprzedaje swój dział w Pilczy i Wilczymłuku [?] w ziemi czerskiej 

Wigandowi z Powsina [warsz.], chorążemu czerskiemu za 200 kop gr praskich. 10 XI 1424 k. 

40v 

Książę dał dziedzicom z Korycisk [zakr.] dziesięć włók w Smoleniu, ale przywilej został 

zniszczony i dlatego książę daje nowy. 13 XI 1424   k. 40v  

Mikołaj Głód, wójt w Wyszogrodzie, sprzedaje ćwierć włóki wójtowskiej w Wyszogrodzie i 

wolne  siedlisko tamże Jakuszowi Połukozie z Wyszogrodu, ale Jaszek zięć wójta odwołuje 

sprzedaż z racji bliższości żony swej Gertrudy. Wyszogród 15 XI 1424  k. 40v 

Książę daje Janowi  ze Strachowa [sąch.] prawo na jego dziale w Strachowie z czynszem ks. 

po 8 gr z włóki oraz uwalnia Jana od kar sądowych z wyjątkiem książęcych, dla sędziego po 

cztery grosze, podsędka dwa grosze  k. 40v 

Dziedzice z Roguszyna [zakr.] sprzedają swe działy tamże Janowi z Kuchar [zakr.], 

chorążemu ciechanowskiemu k. 41 

Falisław  z Osieka [sąch.] sprzedaje swój dział tamże od granic Raszewa do granic Boguszyna 

Mikołajowi z Raszewa . k. 41 

Katarzyna, wdowa po Adamie z Sąchocina wraz z córkami sprzedaje czternaście włók  w 

Wąsoszu [Goski-Wąsosze, przasn.], między wsiami Ostrowy i Romany, kupione uprzednio 

od Dziersława ze Słupcy [wysz.], Szymonowi i Dobiesławowi z Rycic [przasn.] 18 XI 1424 

k. 41 

Książę daje Janowi i Mikołajowi z Pilch[t]owa [sąch.] prawo niemieckie na ich działach. 

Sąchocin 27 XI 1424  k. 41v 

Tomasz ze Rzwienia [?] sprzedaje swój dział w Klukowie [nowom.] Marcinowi i Witowi z 

Klukowa za 40 kop gr praskich. Nowe Miasto [nad Soną] 28 XI 1424 k. 41v 

Jan z Proszkowa przekazuje część zwaną Kępa w Proszkowie  w ziemi zakroczymskiej! 

[ciechanowskiej] swemu bratu  Pawłowi Malonce z Proszkowa. k. 41v 

Zdzisław z Roman [przasn.]  przekazuje swój dział tamże swemu bratankowi Jaszczołtowi. 30 

XI 1424 k.41v 



Abraham z Nowego Dworu sprzedaje Zbądz [Dzbądzek] leżący naprzeciw wsi książęcej 

Zbądz w powiecie rożańskiem Janowi z Iłowa [z. gost. oraz Wąsowa, pow. ostrowski], 

sędziemu łomżyńskiemu. 4 XII 1424  k.41v 

Piotr z Drożniewa [Ropele, ciech.] z synem  Mikołajem sprzedają swe działy zwane niwy 

tamże Pawłowi i Borzymowi z Drożniewa. 5 XII k.41v-42 

Mieczek z Soboli [zakr.] sprzedaje swój dział tamże Jakuszowi z Soboli za 20 kop gr posp. 

Zakroczym 13 XI 1424  k. 42 

Katarzyna, wdowa po Marcinie z Roguszyna [zakr.] oraz jej dzieci Jachna i Jan odstępują 

Janowi Kucharskiemu swe działy w Roguszynie. Kazom [Kazuń, zakr.] 15 XII 1424   k.42 

Piotr, wójt w Ksiągienicach [bł.], sprzedaje swe wójtostwo Janowi z Dąbrowy [?] za 31 kop 

gr. Błonie 18 XII 1424 k. 43 [=AGAD, perg. 807, dok. ks.] 

Sławiec podkomorzy rawski sprzedaje  swe działy w Goworowie i Roguszynie w ziemi 

zakroczymskiej Janowi z Kuchar, chorążemu  ciechanowskiemu za trzysta kop gr praskich. 

Kaski [ziemia sochaczewska] 17 XII 1424  k. 42 

Czesław z Radzymina [warsz.] sprzedaje dziedzictwo Gostkowo w ziemi warszawskiej koło 

Wielińca [pow. ostrowski] Janowi z Góry [warsz.], dworzaninowi za  dziesięć kop oraz 

poręcza za swą siostrę Dorotę,  że nie zakwestionuje tej transakcji. Czersk 29 XII 1424  k. 

42v 

Piechna,  wdowa po Wszeborze z Brześca [czer., Cieciszew], sędzim czerskim z synem 

Piotrem  dokonuje podziału dóbr Pniewnik z dziedzicami Świętochowa. Pierwsza część, od 

granicy Korytnicy przez Rekowo Ostrow do granicy Osówna należy do Piechny z synem, 

druga część od strony Jadowa, zaczynając od granicy Korytnicy przez las Połazie do rz. 

Pniewnik itp. należy do Jakuba, Piotra, Jana i Grozima dziedziców ze Świętochowa. Czersk 

29 XII 1424 k. 42v 

Grozim ze Świętochowa [tarcz.] odstępuje swój dział  dąbrowy w Pniewniku w powiecie 

liwskim Jakubowi ze Świętochowa za 20 kop gr praskich i za dział w Świętochowie. Czersk 

30 XII 1424 k. 42v 



Andrzej syn Sasina z Zaborowa [Wielkiego, bł.] sprzedaje szóstą część młyna w Zaborowie w 

ziemi warszawskiej wraz z lasem Jasienie należącym do tej części Piotrowi [=Drozdowi] z 

Woźnik [sąch.]za 6,5 kop gr . Warszawa 26 XII 1424   k. 43 

Tochna, żona Helego, wójta w Warce, za zgodą męża sprzedaje jedną włókę chełmińską 

należącą do wójtostwa, trzecią cześć dochodów i dwa siedliska w tym wójtostwie Witowi z 

Ryszek [war., Boglewice] za 20 kop gr posp. Czersk k. 43  

Książę daje Janowi z Gościeńczyc i miasta Mińska szerokie prawa łowieckie w ziemi 

czerskiej z wyjątkiem tura, rysia i sokoła  k.43 

Warsz z Czosnowa  [warsz.] sprzedaje swój dział  dziedzictwa Odnoga w ziemi warszawskiej 

Zdziszkowi z Czosnowa za 20 kop gr posp. Grochale 16 I 1425  k. 43 

Klemens z Grochowej sprzedał swój dział we wsi Ustanowie w ziemi czerskiej Tomaszowi z 

Chrzanowa za 50 kop gr posp. Tenże Tomasz sprzedaje ów dział w Ustanowie  Sławkowi z 

Boglewic, kasztelanowi czerskiemu za 50 kop gr posp., przy czym Klemens uwalnia Tomasza 

od wszelkich przeszkód i zaręcza za swoja żonę i synów. Czersk  k. 43-43v 

Anna, córka Stanisława z Wolicy [Wolica Pogroszewska, bł.,Rokitno] oświadcza, że jej brat 

Mikołaj uczynił jej zadość ze swych działów. Warszawa 26 XII 1424 k. 43v 

Mikołaj i Jan z Uniestowa [Umiastowo, bł.] sprzedają swe działy we wsiach Klembowo i 

Jasienicy w ziemi warszawskiej swemu bratu Piotrowi.  k. 43v 

Stanisław z Bogusławie [sąch.] i jego syn Paweł sprzedają swój dział w Bogusławicach w 

ziemi ciechanowskiej Janowi zwanemu Żelazo z Bogusławie za 100 kop gr praskich , a 

Katarzyna i Przybka, córki Stanisława cofają swój sprzeciw oraz odstępują swe działy 

[odbiorcy] zwanemu Żelazo  k. 43v 

Boguchna, córka Mikołaja z Boniek! [Bieniek, ciech., Sońsk] sprzedaje swe działy tamże i w 

Przezgaciach [Bieńki-Ziarno, ciech., Sońsk] w ziemi ciechanowskiej swemu stryjowi 

Dziersławowi za 27 kop gr posp. Ciechanów 23 I 1425  k. 43v 

Stanisław z Bogucina [ciech., Pałuki] sprzedaje Borzymowi z Gromadzina [sąch.] działy swój 

oraz braci Tomasza i Piotra w Jarłutach w ziemi ciechanowskiej za 60 kop gr posp. 24 I 1425  

k. 44 



Mikołaj z Bagienicy [=Bagienice-Trłoga, przasn.], pełnomocnik swych braci, oświadcza, że 

ugodził się z Pawłem z Niszczyc w sprawie stawu rybnego [w Siedlcu =Krasnosielc, przasn., 

zob. niżej]   k.44 

Jan Rogala z Węgrzynowa [przasn.]sprzedaje dziesięć włók chełmińskich lasu Gdzew, które 

otrzymał od księcia, Henrykowi ze Ślasów i jego bratankom ze Ślasów z wyjątkiem barci  k. 

44 

Mikołaj z Bagienicy, także jako pełnomocnik swoich braci oświadcza, że ułożył się z Pawłem 

z Niszczyc w sprawie granic i spuszczenia stawu rybnego w Siedlcach [Krasnosielc, przasn.] 

k. 44-44v 

Grzegorz syn Tyburcego z Sarnowa [wysz.] darowuje swój dział tamże swemu bratu 

Krystynowi. Nowe Miasto [nad Soną] 29 I 1425   k. 44v   

Dobiesława żona Falisława i Falka, żona Mikołaja z Gnatów [nowom.], córki Falisława z 

Drożdżyna czyli Kownat [sąch.] i Wit syn Janusza z Brodowa [nowom.] oświadczają, że Jan z 

Drożdżyna czyli Kownat, ich brat a wuj Wita, uczynił im zadość ze wszystkich ich działów k. 

44v 

Jakub z Nosów [tarcz.] i jego synowie sprzedają swe działy w Nosach w ziemi warszawskiej 

Sasinowi z Cychr [grodz.] za 50 kop gr posp. Czersk 14 II 1425 k. 44v 

Dorota, żona Piotra z Kraszewa [ziemia rawska?], Dziechna, żona Piotra z Ługowic [ziemia 

rawska] i Anna, siostry rodzone oświadczają, że ich bracia rodzeni Grzegorz i Jan uczynili im 

zadość ze swych działów ojczystych i macierzystych k. 44v 

Książę daje Janowi z Runowa [tarcz.] prawo niemieckie na Runowo w ziemi warszawskiej z  

czynszem ks. po 2 gr praskie oraz szerokim prawem łowieckim; uwalnia Jana od kar 

sądowych z wyjątkiem książęcych. 15 II 1425 k. 44v-45 

Piotr syn Sędka z Roguszyna [zakr.] sprzedaje swój dział tamże Janowi z Kuchar [zakr.] za 50 

kop gr praskich.   k. 45 

Przybysław i Marcin z Czajewic [bł., zaginione] odwołują sprzedaż dziedzictwa w 

Czajewicach , które Falisław z Czajewic przekazał Filipowi z Czajewic za 8 kop i 20 gr, i w 

terminie 18 tygodni zwracają kwotę Filipowi.  k. 45 



Dziedzice z Czajewic proszą księcia o nowy przywilej na Czajewice, ponieważ  uczynili 

zadość Falisławowi.  Przeprowadzają podział spłaconego działu [Falisława]. Warszawa, 19 II 

1425 k. 45 

Katarzyna, Święchna i Grzymka, córki Szczepana z Strzembowa [zakr.] oświadczają, że 

Jakub i Jan, synowie Jana ze Strzembowa, uczynili im zadość z działów odziedziczonych po 

ojcu. Zakroczym 22 II 1425 k. 45  

Anna, żona Piotra z NIeździna [wysz.] oświadcza, że Stanisław i  Falisław z Sosnkowa 

[wysz.], jej bracia rodzeni, uczynili jej zadość z działów odziedziczonych po ojcu.    k. 45-45v 

Borzym z Klwowa [woj. Sandomierskie] czyli Wolicy sprzedaje swój dział w Smoszewie 

[pow. zakroczymski] Duninowi i Piotrowi z Prawkowic [woj. Sieradzkie]. 28 II 1425 k. 45v 

Ścibor z Sarnowa sprzedaje swój dział we wsi Janikowo w ziemi wyszogrodzkiej Witowi z 

Drożdżyna k. 45v 

Małgorzata, wdowa po Mikołaju z Drożdżyna oraz jej córki odstępują swe dziedzictwo w 

Drożdżynie czyli Kownatach w ziemi ciechanowskiej Janowi Mikołajowi , bratu rodzonemu  

k. 45v 

Jan z Kownat zamienia swój dział  Sbuszowo [k. Strachowa, sąch.] w ziemi ciechanowskiej z 

Janem ze Strachowa za 50 kop gr praskich, konia wartości 4 kopygr oraz łąkę obok granicy 

swoich dóbr.  k. 45v 

Stanisław z Gawłowa [nowom.] sprzedaje swój dział w Gawłowie  w ziemi zakroczymskiej 

Janowi z Orłowa za 100 kop gr bez 2 gr. 4 III 1425  k. 46 

Sylam, sędzia wyszogrodzki, sprzedaje swój dział w Zdunowie [pow. zakr.] w ziemi 

zakroczymskiej Janowi z Orłowa za 50 kop i 5 gr posp. 4 III 1425  k. 46 

Zapisy wieczyste 1425 r. 

Aleksy Szwab z Wojszyc [Szwaby-Bożeje, dziś Szamoty [bł.],  sprzedaje wójtostwo we wsi 

książęcej Żyrań [Żerań, warsz.] z jedną włóką chełmińską Janowi Giemzie z Żyrania za 10 

kop gr posp. Warszawa 4 I 1425   k. 46 

Wit, wójt w Piasecznie, sprzedaje wójtostwo we wsi książęcej Piaseczno w ziemi czerskiej 

[pow. warecki] Marcinowi z Goźlina [czer.]za 40 kop i 6 gr posp. k. 46 v 



Mikołaj, pleban w Lewiczynie, sprzedaje trzecią część wsi Chajęty [pow. kamieniecki] i 

spuściznę tamże swym bratankom; oni sprzedają to Tomaszowi z Chajęt za 70 kop gr posp.   

k. 46v 

Siostry Andrzeja z Galemina [płoń.]  oświadczają, że ich brat Andrzej uczynił im zadość z  

działów w dwu wsiach Gostkowo w ziemi ciechanowskiej. Ciechanów, 7 VIII 1423 k. 46v 

Trzy siostry z  Falęcina [grodz.]: Dorota żona Piotra z Kraszewa [ziemia rawska?], Dziechna 

z Długowic [Ługowice, ziemia rawska] i Anna oświadczają, że ich bracia Grzegorz  i Jan z 

Falęcina uczynili im zadość z dóbr odziedziczonych po ojcu i matce. Czersk 13 II 1425 k. 46v 

Jan Szkoda ze Ślubowa sprzedaje dział we wsi Borze [nowom.], który pozyskał od Jakuba z 

Borza,  innym dziedzicom Borza za 30 kop gr posp. Nowe Miasto [nad Soną] [4 VI 1415] k. 

47  [=MK 3, 107v-108]  

Książę uwalnia Staszka, syna Świętosława  z Komornik [tarcz.],  i jego legalne dzieci z 

poddaństwa [zależności osobistej]  k. 47 [=MK 3, 100v] 

Książę uwalnia Stanisława z Parzniewa [bł.] od kar sądowych, z wyjątkiem książęcych  k. 47 

[Anna] córka  Dadźboga z Sękocina [warsz.], żona Jana z Dmosina [pow. rawski], sprzedaje 

swe działy w Jasienicy [warsz.]  i Klembowie [kam.] w ziemi warszawskiej po zmarłym 

Jakuszu ze Słomina [warsz.] Wawrzyńcowi z Targowego, wojskiemu warszawskiemu,za 

15kop gr praskich [1414-1415]   k. 47  

Przybysław [i inni, luka] dziedzice z Ojrzenia [ciech.] sprzedają dziedzictwo ich Ojrzenie 

Wielisławowi z Wierzbowa [ciech., Koziczyno] za 100 kop gr praskich. Ciechanów [18 VI 

1415?] k. 47 [=MK 3, 101] 

Jachna, córka Borzyma oraz żona Andrzeja  dziedzica [niegdyś] z Grąbcz[ewa] oświadcza, że 

Wielisław z Wierzbowa, Jan, Przybysław, Mroczesław, Borzym, Mikołaj i Marcin dziedzice z 

Koziczyna uczynili jej zadość ze wszystkich dóbr dziedzicznych po ojcu w Koziczynie.   k. 

47 [=MK3, 101] 

Szczepan Siestrzanek z Dzierżanowa [wysz.] sprzedaje swe dziedzictwo Niesiebąd 

[Niesiobędy, ciech.] i w lesie Gdzew w ziemi ciechanowskiej Stanisławowi wójtowi w 

Krasnem [przasn.] za 40 kop gr posp.  k. 47 [=MK 3, 101] 

Święchna i Jarosława sprzedają sołectwo [bez nazwy] za 8 kop gr.  k. 47v 



Paweł , wójt w Płocku [Mały Płock, pow. koleński], sprzedaje swe  prawo do tegoż sołectwa 

Jałbrzykowi z Gąsiorowa [nowom.]. nowogród 23 VI [1415]  k. 47v  [=MK 3, 101-101v] 

Książę daje Stanisławowi niegdyś z [?]  młyn nad rzeką Rużec  [Ruż] w ziemi łomżyńskiej z 

trzecią miarą, z opłatą 10 kop gr posp. rocznie  k. 47v 

Książę daje Pawłowi ze Słomina [wysz.] prawo niemieckiez czynszem książęcym po 12 gr na 

jego dziale, uwalnia kmieci od prac przy grodach, z wyjątkiem nowych grodów  k. 48 

Książę uwalnia Andrzeja ze Słomina od kar sądowych, z wyjątkiem  książęcych k. 48 

Świętochna, córka  Świętosława ze Słomina [wysz.], zeznaje że Andrzej ze Słomina uczynił 

jej zadość ze swego działu w Czaplicach w ziemi wyszogrodzkiej k. 48 

Jałbrzyk ze Słunczewa odstępuje swą czwartą część w Bylicach w ziemi zakroczymskiej, z 

połową młyna zbudowanego tamże, Stanisławowi z Bylic za 25 kop gr posp. I za  płosę w 

Modzelach. Nowe Miasto [nad Soną] 20 I [1416] k. 48 

Staszek i Kanimir z Małyszyna [wysz.] sprzedają dwie włóki bez dziesięciu mórg w 

Śmiecinie w ziemi ciechanowskiej Grzymisławowi z Wilkanowa [wysz.] za 15 kop gr 

praskich. Ciechanów 20 I [1416]  k. 48 

Jan i Andrzej z Obidzina [ciech.] sprzedają część w Obidzinie w ziemi ciechanowskiej 

dziedzicom z Domiszewa [=Gogle-Steczki, ciech., Pałuki] za 15 kop gr praskich.   k. 48 

Książę daje panu marszałkowi pięć włók  bez dziesięciu mórg lasu Gdzew obok  granic 

Węgry, Borkowa i Zbiroszy, które to włóki pan marszałek sprzedaje Ziemakowi z Węgry za 

20 kop gr praskich k. 48 

Książę sprzedaje Jaszkowi z Borkowa [przasn.] cztery włóki  zwane Suchodół obok 

dziedzictwa  Smoleń za dwie kopy.  k. 48 

Święchna, wdowa po Bartłomieju  ze Strusina [ciech., Sońsk] , nagania szlachectwo  

Przedbora z [Marusz, ciech.,Sońsk], który  oczyszcza się stawiając świadków:z własnego 

rodu Urbana z Karniewa i Nadmira ze Smolechowa h.Dąbrowa; Piotra i Jana z Osieka 

[nowom.] h. Ostoja; Mroczesława Warpęża z Paprotnej [soch.] podsędka sochaczewskiego i 

Jana z Czosnowa [warsz.] h. Pierzchały. [I 1416]  k. 48v [druk: Inscriptiones clenodiales nr 

1603, pod błędną datą 1425] 



Michał, Więcław i Paweł z Czernic  sprzedali sołectwo z ogrodem w Czernicach [ciech., 

Pałuki]  Szczepanowi zwanemu Rudy, który sprzedał je Świętosławowi , kmieciowi  z 

Czernic. Książę potwierdza uprawnienia Świętosława.    k. 48v 

Książę daje Bartłomiejowi, mieszkańcowi Ulatowa [przasn.], sołectwo w Duczyminie 

[przasn.] z co dziesiątą  włóką i jedną trzecią  opłat sądowych. Jeśli lokuje miasto, nie będzie 

miał dochodów z karczem; jeśli lokuje wieś, będzie miał jedną karczmę wolną od opłat.  k. 

48v 

Dadźbog i Piotr z Żeromina [nowom.] dokonują podziału dóbr. Dadźbog otrzymuje działy w 

Żerominie i Wysoczkach [nowom] z połową stawu i młyna w Skarżycach [nowom.], wsi 

biskupa płockiego; druga połowa stawu, młyna i udziału w łowie ryb przypada Piotrowi. Obaj 

będą mieć prawa kolatorskie w kościele w Żerominie. k. 48v 

Mikołaj z Małyszyna [wysz.] sprzedaje Ziemakowi z Wronina [wysz.] działy w Kraszenie 

[ciech.] Stanisława, Anny i Kanimira z Kraszewa, sprzedane Włodkowi z Gołot [ciech.] i 

odwołane przez Mikołaja, za 57 kop gr posp.   k. 48v 

Marcin z Milewa [sąch.] sprzedaje swój dział w Żelechowie [sąch.] w ziemi zakroczymskiej! 

panu marszałkowi za 30 grzywien i za 30 kop gr . Nowe Miasto [nad Soną] 25 I [1416]  k. 49 

Falisław z Gąsiorowa [nowom.] sprzedaje [dział dziedzictwa] Gąsiorowo i Bylice  w ziemi 

zakroczymskiej Krystynowi za 14 kop gr posp. Zakroczym, 26 I [1416] k. 49 

Andrzej z Ołdaków [nowom.] sprzedaje swój dział w Żmijewie w ziemi zakroczymskiej [?] 

[może przasn.] za 32 kopy gr praskich dziedzicom ze Żmijewa oraz poręcza za brata i siostry, 

że nie będą czynili przeszkód  k. 49 

Piotr z Dłotowa sprzedaje cztery albo pięć [wariantowo] włóki chełmińskie w Dłotowie [pow. 

zakroczymski] pani Dorocie, wdowie po Falisławie z Dłotowa i jej dzieciom za 80 kop gr 

praskich.  k. 49 

Dziersław z Tarchomina [warsz.] sprzedaje swój dział w Ponikwi [powiat ostrowski] 

Męcimirowi z  Glówczyna [wysz.]za 40 kop gr posp. k. 49 

Jakusz z Kryp [pow. liwski] sprzedaje swój dział  tamże Janowi  i Pawłowi z Polikowa [liw.] 

za 7 kop gr posp. Ciechanów 25 I [1416]  k. 49 



Stanisław i Katarzyna z Sokołowa [warsz.] sprzedają połowę swego działu w Dąbrówce 

[kam.?] w ziemi warszawskiej Falisławowi z Czajek [bł.] za 30 kop gr posp. Warszawa 1 II 

[1416] k. 49 

Mikołaj, młynarz w Ksiągienicach [bł.], sprzedaje młyn w Ksiągienicach Maciejowi 

zwanemu Lis za 6 kop gr  k. 49 

Piotr z Sarbska [dziś Szapsk, pow. rac., Gralewo] sprzedaje sołectwo we wsi książęcej 

Zawstowo [=Warszawa-Zastów] w powiecie  warszawskim trzem kmieciom z Zawstowa za 

24 kopy gr posp. k. 49v 

Dziedzice z Worowic sprzedają swe działy w Worowicach czyli Kaleniu w ziemi 

wyszogrodzkiej Stanisławowi i MIrzonowi ze Skarszyna za 32 kopy gr posp. Czersk, 6 II 

[1416?] k. 49v 

Bogusław zwany Mazek z Wysokinina [grodz., Worowo, zaginęło] zamienia Czarnolas 

[=Czarny Las, czer., Sobikowo] w ziemi czerskiej z Jakuszem z Wysokinina za Obrąb [czer., 

Sobikowo?] z dopłatą 10 kop gr  k. 49v 

Szczepan  z Niebrzeżan [=Nadbrzeż, czer., Karczew] podsędek czerski, sprzedaje dwie wsie 

Rudno w ziemi czerskiej [czer. i garw.] Czedarowi, wójtowi w Starogrodzie [garw., 

Latowicz] za trzysta kop gr praskich.  k. 49v 

Książę uwalnia Szczepana z Niebrzeżan, podsędka czerskiego, od kar sądowych z wyjątkiem 

książęcych  k. 49v  

Santor z Gościeńczyc sprzedaje swój dział czyli trzecią część Mińska w ziemi czerskiej 

Janowi z Gościeńczyc za 40 kop gr posp. i za 20 pokowów miodu. Czersk, 10 II [1416]   k. 

49v 

Stanisław, młynarz w Warszawie, sprzedaje połowę młyna w Warszawie odziedziczonego po 

ojcu, swemu bratu Pawłowi , młynarzowi za 50 kop gr posp. Warszawa 10 II [1416]  k. 49v 

Piotr z Kłodna [bł.] sprzedaje swój dział w Kłodnie w ziemi warszawskiej Jakuszowi z 

Kłodna za 90 kop gr praskich.  k. 49v 

Jan, Dadźbóg i Warsz z Czosnowa dokonują  podziału dóbr. Janowi przypada połowa 

Czosnowa [warsz.], Łyczyna [czer.], Łaźniewa [bł.] i dział Czosnowskiej Woli [warsz.]. 

Wszystkie użytki oraz kmieci będą mieć między sobą. Zakroczym 14 II [1416]   k. 50 



Mikołaj i Hanka, dzieci zmarłego  Idzika z Kurzątkowa [Kurzątki, sąch., Płońsk], sprzedają 

swe działy tamże innym dziedzicom Kurzątkowa za 14 kop gr praskich. k. 50 

Mikołaj z Czubina [bł.] sprzedaje sołectwo we wsi książęcej  Kossowo [Kosewo, zakr.] 

Mikołajowi Barankowi mieszczaninowi zakroczymskiemu za 110 kop gr posp. i za konia. k. 

50 

Jakusz i Dobrogost, dziedzice z Lelewa [nowom.], byli winni Marcinowi z Pilchtowa [sąch.] 

20 kop gr praskich pod przepadkiem siedmiu włók w Naborowie [zakr.] i je utracili. Jednak 

Marcin dopłaca im 50 kop gr posp., a oni odstępują mu je wieczyście.  k. 50 

Jan z Moksic [nowom.] odstępuje panu Pomściborowi [=rządca ks. liwski] swój dział w 

Moksicach w ziemi zakroczymskiej za jego dziesięć włók zwanych Łukie [=Łukie-

Kruszewiec, dziś Kruszew, liw., Korytnica] otrzymane od księcia za służby i za 80 kop gr 

praskich. k. 50 

Pan Pomścibor przekazuje dziesięć włók Łukie w powiecie lipskim oraz w/wym. dopłatę 

Janowi z Moksic, tenże otrzymuje prawo [niemieckie] na owe 10 włók. [Drugie] prawo na 

Moksice [dla Pomścibora]. Wrona 17 II 1416?  k. 50 

Książę daje Marcinowi  z Dzierżonowic [Dzierżanowo, wysz.]  sołectwo w Kamionie z 

dwiema włókami, jedną trzecią opłat sądowych  i karczmą. Wyszogród 26 II 1416 k. 50v     

Jaszko Fortuna ze Szczytna [sąch. I zakr.] podsędek [zakroczymski] i jego syn Jan dokonują 

podziału wsi Szczytno w ziemi ciechanowskiej i zakroczymskiej. Syn otrzymuje 2 włóki 

kmiece z przyległościamiod strony wsi Słoćwino i Wroński. Zakroczym 18 X 1412  k. 50v 

Marcin z Rokitek [bł.] sprzedaje swój dział tamże Michałowi i Więcławowi z Rokitek  za 50 

kop gr praskich. Warszawa 1 III 1416 k. 50v 

Jakub z Wąsów [nowom.] sprzedaje swój dział w Wąsach w ziemi zakroczymskiej Januszowi 

ze Strzegocina [nowom.] za 30 kop gr praskich. Ciechanów 9 III 1416  k. 50v 

Jakub Poczta, sędzia ciechanowski, zeznaje, że Jarosława, wdowa po Falisławie z Budzina 

[mak.] oświadczyła przed nim, iż Andrzej i Wawrzyniec dziedzice w Moglęcinie [Szczuki, 

przasn.], Dzietrzych ze Świerkowa [nowom.], Arnold i Jan z Łachan, Falisław z Broniszem ze 

Świeszewa [nowom.] uczynili jej zadość za dział w Moglęcinie.  k. 50v-51 



Książę sprzedaje dziedzicom z Chełch [Chełchy Kmiece, mak.] dwadzieścia  włók lasu 

Gdzew obok Chełch za 60 kop gr posp.  k. 51 

Gierwat z Załęża [roż.] sprzedaje swój dział tamże Magnuszowi z Załęża  za 15 kop gr posp. 

Różan 16 III 1416  k. 51 

Wiktor z Załęża [roż.] sprzedaje swój dział tamże Leonardowi i Piotrowi z Załęża za 22 kopy 

gr posp. k. 51 

Książę sprzedał Klemensowi z Mamina [roż.] piętnaście włók chełmińskich w rzece 

Trzemeszna  w powiecie rożańskim za 12 kop gr praskich. Tenże Klemens odprzedał je 

Janowi z Rycicy, swemu bratu rodzonemu, który kupił od księcia siedem włók i siedem mórg 

przyległych i który ma je łącznie użytkować dziedzicznie. Ma z nich służyć wojskowo z 

dwóch koni wartości łącznej 8 kop gr, z dwoma kłobuczkami, w dwu pancerzach, z dwiema 

kuszami.  k. 51 [=Różan 16 III 1416, AGAD, perg. 3426; dok. ks.] 

Książę daje Jaszkowi ze Rzwienia trzydzieści włók nad rzeką Jurzec w ziemi wiskiej [=Jurzec 

Mały, pow. wiski] z obowiązkiem służb posp., bez barci. Nowogród  k. 51 [Nowogród 20 III 

1416, RożGranDes 18, k.213-213v; ocalała dolna część dok. ks.]. 

Książę daje dziedzicom Przeborowic [Przyborowice, pow. zakroczymski]  sześćdziesiąt włók  

u źródeł rzeki Skroda w powiecie nowogrodzkim, z obowiązkiem służb posp., bez barci k. 51 

Książę daje Urbanowi! [Wilanowi] z Mamina [pow. rożański] trzydzieści włók nad rzeką 

Słucz w ziemi wiskiej [=Wilanowo, pow. radziłowski] z obowiązkiem służb posp., bez barci.  

k. 51v 

Pleban z Nowogrodu otrzymuje przywilej ks. na dwie włóki w  Nowogrodzie i łąkę nad rzeką 

Pisz zawierającą cztery morgi, oraz na fundację [kościoła w Nowogrodzie pod wezwaniem] 

Narodzenia NMP, św. Mikołaja i Wszystkich Świętych. k. 51v  [=Nowogród 24 III 1416, 

dok. ks. w Bibliotece Ossolineum, nr 913] 

Książę daje Smysławowi z Zakliczewa [pow. makowski]  trzydzieści włók   zwanych 

Drozdowo w ziemi wiskiej nad rzeką Narwicą, z obowiązkiem służb posp., bez barci. Łomża 

21 III 1416  k. 51v 



Książę dał Szymonowi z Modzeli [pow. ciechanowski] trzydzieści włók zwanych  Pluskowo 

w ziemi wiskiej nad rzeką Narwica [=Niewodowo albo Pluskoszewo, pow. wiski], z 

obowiązkiem służb posp., bez barci k. 51v 

Książę dał Janowi i Maciejowi z Budkowa [pow. raciąski] dwadzieścia włók nad rzeką 

Dzierzbia, z oboma brzegami, w powiecie nowogrodzkim [=Rogale Dzierzbia, dziś Rogale, 

pow. koleński], z obowiązkiem służb posp., bez  barci k. 51v 

Dziedzice z Somowejgóry [Szumowo, pow. łomżyński] sprzedają dział  w Somowejgórze w 

powiecie łomżyńskim Wincentemu z Głęboćca [Głębocz Wielki], za 12 kop gr. k. 51v 

Staszek i Kamieńczyk [?] sprzedają dziesięć włók w Białem w powiecie nurskim [Białe Stare, 

nur., Czyżewo] Janowi z Olszowa za 15 kop posp. k. 51v 

 Książę daje  Zdzisławowi i Wojciechowi   z Roman czterdzieści włók u źródła rzeki Słucz, z 

oboma brzegami, [=Słucz, pow. radziłowski] w ziemi wiskiej z obowiązkiem służb posp., bez 

barci. k. 51v-52 

Wielisław Bacz, sołtys w Łątczynie, sprzedaje dziesięć włók  w Czartorii w powiecie 

łomżyńskim Bartłomiejowi z Goryszy [pow. niedzborski]  za 20 kop gr posp., a książę daje 

temuż prawo niemieckie posp. k. 52 

 Wojciech z Dylewa  sprzedaje pięć włók koło Gumowa Wojciechowi z Gumowa za 3 kopy; 

obaj są zobowiązani do pełnienia służb posp. k. 52 

Przybysław ze Śledziowa [zambr.] naganił szlachectwo Janowi z Jabłoni [zambr.], który  

wykazał swe szlachectwo przez świadków: Marcin i Mikołaj z Kownat h. Suchekownaty; 

Przecław i Marcin z Tyszek h. Trzaska; Więcław i Werner z Chojn h. Łada. [ 1416] k.  52  

[druk: Rocznik Heraldyczny VIII, 1928, s. 149, nr 1] 

Piotr Giez  ze Smlodowa [łomż.], sędzia łomżyński, darowuje sołectwa w Oględzie  i 

Bartnikach, wsiach ks. w ziemi  ciechanowskiej swemu synowi Mikołajowi k. 52 

Dziedzice ze  Szklanego sprzedają pięć włók chełmińskich nad rzeką Skroda Janowi z 

Kownat za 5 kop, a książę daje mu na  nich prawo niemieckie  k. 52 

Książę daje Piotrowi z Milewa dwadzieścia włók  zwanych Roginie w powiecie  wiskim z 

obowiązkiem służb posp., bez barci. k. 52 



W obecności księcia juniora Mroczesław z Dobrołęki sprzedaje dziesięć włók w powiecie   

rożańskim   Tomaszowi  ze Strzemesznicy za 13 kop gr posp. Różan 27 III 1416 k. 52 

Więcław, sołtys w Bronowie, sprzedaje sołectwo w Brunowie w ziemi wiskiej  Janowi i 

Marcjanowi mieszkańcom Głodowa [nowom.?] za 40 kop gr posp. Pułtusk 28 III 1416 k. 52v 

Magdalena, wdowa po Pawle z Krzyszczków i jej syn Andrzej sprzedają swój dział w 

Płaskach w ziemi zakroczymskiej  dziedzicom Brolina za 80 kop gr posp. k. 52v 

Maciej z Parul [tarcz.] sprzedaje swój dział w Parulach w ziemi warszawskiej Piotrowi z 

Pilchtowa [sąch.] za 100 kop gr praskich. Warszawa 2 IV 1416 k. 52v 

Maciej z Wysokiej sprzedaje swoją trzecią część całej Wysokiej w ziemi czerskiej, obok 

granic opata [dobra Przybyszew benedyktynów płockich] kasztelanowi czerskiemu za 100 

kop gr praskich. Czersk 1415? k. 52v 

Paweł zwany Koracz z Drogostowa, podczaszy czerski, sprzedaje Drogostowo, Podole, 

Rękawice, Wansene [?] i połowę Mniszewa w ziemi czerskiej Jakuszowi Prusinowi wójtowi 

czerskiemu  za 900 kop gr praskich i czyni zadość Helenie, córce Mścisława z Drogostowa, 

Podola  i Rekowic. Warka! [Warszawa?] 31 X 1415  k. 52v 

Dokument spisany sołtysa z Zawstowa [pow. warszawski]. 

Odnaleziono dokument dla Adama  i Andrzeja z Kargoszyna [pow. niedzborski] na 20 włók i 

przekazano. k. 52 

Dziedzice z Grotowa [pow. grodziecki] sprzedają ich część  dąbrowy w Grotowie od granic 

Woli wsi ks. [=Wola Grodzka]  Ściborowi z Belska  [grodz.] za 70 kop gr. Czersk 11 IV 1416  

k. 53 

Marcin Paszkowicz z Pobroszewa [bł.] zamienia swój dział w Kukałach w ziemi 

zakroczymskiej za dział Jana ze Strzeżowa w Strzeżowie  w ziemi sochaczewskiej.Warszawa 

2 II 1416 k. 53 

Dziedzice Sobanic [wysz.] sprzedają swe działy w Poniatowicach w ziemi zakroczymskiej 

[Poniaty, nowom.] Aleksandrowi z Sobanic za 29 kop gr posp. Czersk 25 IV 1416 k. 53 



Ciechosław z Dmoszyna i jego syn Falęta sprzedają ich dział w Dmoszynie w ziemi 

wyszogrodzkiej Dobiesławowi z Turowa  [wysz.] za 40 kop gr praskich. Młodzieszyn 28 IV 

1416 k. 53 

Borzym niegdyś dziedzic z Kołozębu sprzedaje otrzymane kiedyś od księcia  sołectwo w 

Młodzieskiej Woli z dwiema  włókami, trzecią częścią opłat z karczem i sądowych 

Stanisławowi z Cholew [z. sochaczewska?] za 25 kop gr. [Młodzieszyn?] 28 IV 1416 k. 53 

Krzesław z Postruża sprzedaje swój dział w Postrużu [sąch.] Piotrowi z Postruża i Janikowi za 

30 kop gr praskich. Radzikowo 3 V 1416 k. 53 

Tomasz z Brolina [nowom.] sprzedaje swój dział w Brolinie w ziemi zakroczymskiej  

Piotrowi z Brolina  za 15 kop gr posp. Nowe Miasto [nad Soną] 4 V 1416  k. 53v 

Bogumił z Wiśniewa [zambr.] zamienia cztery włóki, a Lubiewo  trzecią działkę Wiśniewa w 

powiecie łomżyńskim  ze Stanisławem z Tyszek [łomż.] za sołectwo we wsi   książęcej 

Chrostowo [pow. ostrołęcki]  k. 53v 

Mikołaj z Klukowa sprzedaje swój dział w Klukowie  w ziemi   zakroczymskiej Mikołajowi z 

Bolęcina [sąch.] za 25 kop gr praskich. k. 53v 

Wojciech z Kownat zamienia swój dział w Chrzanowie w powiecie rożańskim z Pawłem z 

Kownat za jego dział w Kownatach w ziemi płońskiej [pow. 

sulerzyski=niedzborski].Ciechanów 8V 1416 k. 53v 

Racibor z Milewa [sąch.?]  sprzedaje dwadzieścia włók chełmińskich zwanych Bieniewice w 

powiecie ostrowskim za 80 kop gr praskich [brak danych nabywcy]. k. 53 v 

Jakub z Ropel [ciech.] sprzedaje pięć włók  lasu Gdzew Zwierzewo Bogusławowi z Milewa 

[sąch.] za 15 kop gr posp. k. 53v 

Jakub z Ropel sprzedaje pięć włók  lasu Gdzew Zwierzewo Bartłomiejowi i Broniszowi z 

Korytowa [wysz.] za  k. 53v 

Dziedzice Kraszewa sprzedają swe działy w Śmiecinie w ziemi ciechanowskiej 

Grzymisławowi z Wilkanowa [wysz.] za 15 kop gr praskich.  k. 54 

Jakusz zwany Grzewieńska, sołtys w Grędzicach [ciech.], sprzedaje sołectwo w Grędzicach 

Pawłowi z Rzeczkowa [ciech.] za 35 kop gr posp. k. 54 



Dziedzice Woźnik [pow. płocki] sprzedają połowę Łossowa w ziemi zakroczymskiej 

Marcinowi z Ciołkowa [pow. płocki] za 150 kop gr praskich. Nowe Miasto [nad Soną] 

[1416?]  k. 54 

Jan i Wawrzyniec z Klukowa sprzedają płosę w Klukowie za kościołem, koło roli plebana, 

Wszeborowi z Cieciorek [sąch.] za 15 kop gr praskich.  k. 54 

Jan zwany Rożany, kanonik płocki, sprzedaje Szczepankowo w ziemi zakroczymskiej 

Przedborowi z Żebrów za 150 [?] kop gr praskich. k. 54 

Jaktor i Tomasz z Sokołowa [warsz.] sprzedają swe działy w Sokołowie  Krystynowi z 

Sokołowa za 40 kop gr praskich oraz zaręczają za swych braci, że nie będą czynili przeszkód. 

Warszawa 17 V 1416  k. 54 

Dziedzice Bończy sprzedają swój dział zwany Przybytek Bońkowi z Bończy za 13 kop gr 

posp.   k. 54 

Ponieważ Janusz, zmarły pleban w Prażmowie oraz dziedzice Dmoszyna [wysz.] około  roku 

1400 odstąpili swe działy w Dmoszynie i Załężu w ziemiach wysz. i warszawskiej Pawłowi z 

Dmoszyna, a Paweł zaniedbał otrzymać przywilej od księcia, książę potwierdza transakcję 

stwierdzając, że Paweł i jego spadkobiercy   posiadają dobra w Dmoszynie. Czersk 31 V 1416  

k. 54v 

Zuchna, wdowa po Piotrze z Lewiczyna  jej dzieci sprzedają część dąbrowy graniczącą z 

dobrami Szczepana z Grotowa temuż Szczepanowi   k. 54 v 

Jakusz z Cywina [pow. płoński] wojski płoński sprzedaje swój dział w Skwarach w ziemi 

ciechanowskiej Bogusławowi i Mścisławowi ze Skwar za  24 [kopy?] gr posp. i dopłatę.  

Zakroczym 5 VI 1416   k. 54 v 

Lorand [=Roland] ze Złotopolic [zakr.] przekazuje wszystkie swe dobra w ziemi  

zakroczymskiej wraz z prawami spadkowymi swym braciom rodzonym. Radzikowo 6 VI 

1416  k. 54v 

Błażej z Duplic [wysz., zaginęło] sprzedaje jedną włókę chełmińską w Duplicach Gabrielowi 

z Duplic za 12 kop gr praskich. Orszymowo 7 VI 1416  k. 55 

Dziedzice  Korytowa sprzedają swe działy w Korytowie [wysz.] innym dziedzicom Korytowa 

k. 55 



Paweł z Chylina [wysz.] sprzedaje swój dział innym dziedzicom Chylina  k. 55 

Paweł z Dmosina (dzieli ?) połowę Dmosina w ziemi wiskiej między synów (?)   k. 55 

Jan z Rcieszewa przekazuje swój dział tamże innym dziedzicom Rcieszewa  k. 55 

Wiernko wojski wyszogrodzki, Katarzyna żona Piotra z Kozolina i Zuchna żona Jana z 

Czosnowa, dziedzice Chrościna w ziemi ciechanowskiej [wysz., Gumino] sprzedają swe 

działy tamże Piotrowi z Sosnowa [wysz.], dziedzicowi Sarzyna za 150 kop gr praskich. k. 55 

Dziedzice  ze Słupiec sprzedają swój dział Głazowa w ziemi wyszogrodzkiej Falisławowi z 

Głazowa i jego synom za 60 kop gr praskich oraz  poręczają za swych krewnych   k. 55-55v 

Jan, sołtys  z Juńca i Małgorzata, wdowa po Skarbimirze z Szelkowa [?] oświadczają, że  

Andrzej              Głowina z Cybulina uczynił im zadość z ich działów w Cybulinie w ziemi 

wyszogrodzkiej. Nowe Miasto 8 III 1416  k. 55v 

Książę daje Miklaszowi Pruszczyno  w ziemi wyszogrodzkiej i prawo chełmińskie na dobra z 

czynszem ks. po 4 gr, uwalnia od prac przy grodzie z wyjątkiem nowych grodów. 

Orszymowo 13VI k.55v 

Ponieważ Jan z Grąbczewa naganił  szlachectwo Bartłomieja i Andrzeja z Grąbczewa 

potwierdzają oni     swe szlachectwo przez świadków. Naruszewo 14 VI 1416 k. 55v 

Świętosław z Bylic sprzedaje swój dział w Bylicach w ziemi ciechanowskiej z połową młyna 

Stanisławowi z Bylic. Nowe Miasto [nad Soną] 15VI 1416 k. 55v 

 Ponieważ  Miklusz z Pruszczyna otrzymał te dobra, ich  mieszkańcy podlegają  jego prawu  

k. 55 

Ponieważ Przedbor z Chmielewa naganił szlachectwo Wojciecha z Chmielewa jako synowi z 

nieprawego łoża,   Wojciech przez świadków wykazał swe prawe  pochodzenie k. 56 

Ponieważ książę posiadał wieś Winnicę w ziemi zakroczymskiej w drodze zamiany z Piotrem 

zwanym Giez, sędzia łomżyńskim, sprzedaje ja Sylamowi  ze Zdunowa, podsędkowi  

ciechanowskiemu z prawem niemieckim po 6 gr. [czynszu ks.] k. 56 

Jakub ze Skarzyna z synem i córką sprzedają swój dział w Skarzynie w ziemi ciechanowskiej 

innym dziedzicom Skarzyna za 20 kop gr praskich. k. 56 



Domarat i Gertruda z Jeżewa, on cały swój dział, ona połowę swego w Jeżewie sprzedają 

rządcy zakroczymskiemu [= Marcin Broda z Jeżewa] za 30 kop gr praskich. Zakroczym 1 IX 

1416?  k.  56 

Dziedzice Olszewa sprzedają dwadzieścia włók zwanych Olszewo w powiecie ostrołęckim 

Jakuszowi z Niecikowa [Nieciki, ciech.] za 50 kop gr posp. oraz poręczają za swą siostrę  k. 

56 

Dziedzice Drożniewa zamieniają czwartą część Drożniewa w ziemi ciechanowskiej z 

Wojsławem z Targowego za trzydzieści  włók  chełmińskich  zwanych  Grabowo w ziemi 

ciechanowskiej k. 56v 

Wielimir [?] z Roman [przasn.] sprzedaje sołectwo we wsi książęcej Duczymino [przasn.] 

Bartłomiejowi kmieciowi  z Ulatowa [przasn.] za 7 kop gr.  k. 56v 

 Szczepan zwany…….z Ozrzeowic  (dokument bez początku) 

Książę daje dziedzicom Rzeczkowa [Rzeczki, ciech.] prawo niemieckie  na ich  działach w 

Rzeczkowie w ziemi ciechanowskiej z czynszem ks. po 8 gr. Nowe Miasto [nad Soną] 17 VI 

1417  k. 57 

Klemens i Błażej  bracia rodzeni z Mrokowa [tarcz.] dokonują podziału dóbr. Klemensowi 

przypada Mrokowo, a Błażejowi Dybowo [warsz.]. Warszawa 24 VI 1417  k.  57 

Jakusz ze Ślęzan [kam.] sprzedaje swój dział w Komorowie w ziemi warszawskiej w 

powiecie kamienieckim [Komorowo, pow. ostrowski] Michałowi z Jackowa[ za 24 kopy gr 

praskich. k. 57 

Piotr z ZarębIna [sąch.] sprzedaje sołectwo  we wsi książęcej   Obrąb w powiecie 

kamienieckim Gotardowi z Sokołowa  k. 57 

Książę  daje Gniewkowi i Trojanowi z Połazia prawo niemieckie na Połaziu i Koszewnicy w 

powiecie liwskim z czynszem po 11 gr z włóki. Liw 12 VII 1417  k. 57   

Dziedzice Rzwienia  sprzedają swe działy w Rzwieniu w powiecie romańskim Stanisławowi,  

Falisławowi   i Kędziorowi ze Rzwienia. Ostrowia 13 VII 1417 k. 57v 

Piotr z Czerwina sprzedaje swój dział w Czerwinie w powiecie ostrowskim Marcinowi 

Mieszkowi z Mieszek. k. 57 v   



Książę daje trzydzieści włók zwanych Wąsosze nad rzeką Wielki Brok na prawie niemieckim  

k.  57v 

Świętosław z Gaczkowa sprzedaje dziesięć włók w pow. nurskim [Rawy-Gaczkowo, nur., 

Zaręby] Nartołdowi z Powsinka. Łomża 17 VII 1417 k. 57v 

Dorota, córka Piotra z Brzeźnicy [sąch.], żona  Wojciecha z Milewa [sąch.]  sprzedaje 

czterdzieści   włók  zwanych Rekowo w ziemi wiskiej dziedzicom Żelachowa [sąch.] za 20 

kop gr posp. k. 57v 

(dokument bez początku)  w powiecie nurskim z wyjątkiem barci  k.  57v 

Paweł z Łopienite dziesięć włók w Łopieniste w powiecie łomżyńskim Szczepanowi  ze 

Ślasów k. 57v 

Jakusz ze Skaszewa naganił szlachectwo Orzedborowi z Żebrów, tenże oczyścił się stawiając 

świadków: z własnego herbu Półkozy stren. Jakusza i bratanka jego dziedziców ze Świdna 

[ziemia rawska], a także Krystyna i Jana z Dalanowa [sąch.] h. Bończa, Dadźboga z 

Drożęcina [kol.] i Abrahama z Ponikwi [roż.] h. Trzaska. [1417] k. 58 [druk: Inscriptiones 

clenodiales nr 1606, r. 1425!] 

Książę  daje  Szymonowi z Wybranowa [=Żebry-Wybranowo, łomż.] dziesięć włók zwanych 

Trcianka w powiecie ostrowskim [?] z wyjątkiem barci  k. 58 

Sobiesąd z Tyszek sprzedaje  dwie włoki w Tyszkach (luka)   w Wiśniewie w powiecie 

łomżyńskim Andrzejowi i  Trojanowi z Tyszek  k. 58 

Książę  sprzedaje  Szczepanowi Miłoniewiczowi, mieszkańcowi Nowogrodu, przewóz  [na 

Narwi] w Nowogrodzie z ogrodem z obowiązkiem opłaty 80 groszy  rocznie. Nowogród 22 

VII 1417  k. 58 

Książę daje Przedborowi z Żebrów trzydzieści włók zwanych Karwowo! [Tarnowo] nad 

rzekami Ruż  i Wszerzecz, z oboma brzegami, w powiecie łomżyńskim  na prawie 

niemieckim. Nowogród 22 VII 1417 k. 58 [wzm. Kapica, Herbarz, nr 630, r. 1417] 

Mikołaj z Kątów  sprzedaje połowę dziedzictwa Kurzątki w powiecie rożańskim dziedzicom 

z Rupina [roż.] za 9 kop gr posp. Pienice 26 VII 1417 k. 58 



Jan z Żukowa [z. gost.] zamienia swój dział czyli jedną trzecią Gołkowa [tarcz.] z 

Bartłomiejem z Koziebrodów za jego sołectwo w Zawidzu w ziemi płockiej.  Ciechanów 29 

VII 1417 k. 58v 

Dziedzice Żelachowa  zamieniają swe działy  w Żelachowie czyli Milewie w ziemi 

ciechanowskiej z panem marszałkiem za czterdzieści włók Rekowo w ziemi wiskiej 

[=Rakowo wąs., Wąsosz] z dopłatą. Nowe Miasto [nad Soną] 5 VIII 1417 k. 58v 

Krystyn z Sobanic  sprzedaje  swój dział i dział swego brata Stanisława w Poniatowicach w 

ziemi  zakroczymskiej  Falisławowi z Poniatowic k. 58v  

Więcław z Grodźca [sąch.]  daje swej matce Annie  sołectwo we wsi książęcej Radzikowo 

[sąch.]  w ziemi ciechanowskiej w zamian  za jej posag. Wyszogród 4 VIII 1417 k. 58v 

Jan Wit z Rcieszewa [Arciszew, wysz.] sprzedaje swe działy tamże Andrzejowi Onaszowi z 

Gałek [wysz.] za 15 kop gr. k. 58v 

Andrzej Głowna sprzedaj połowę swego dziedzictwa w Cybulinie [wysz.] Falisławowi z 

Cybulina za 50 kop gr praskich ki. k 59 

Miklasz z Pruszczyna[wysz.] odstępuje  sołectwo w Kamionie [wysz.] z dopłatą 20 kop gr 

posp.  Janowi  z Kikołów [nowom.] w zamian za jego dział w Kikołach.  k.  59 

Marcin z Jeżewa sprzedaje sołectwo w Kębłowie [Kębłowice, zakr.] w ziemi zakroczymskiej 

Dziersławowi  z Karwowa [wysz.] za 40 kop gr praskich. Radzikowo 12 VIII 1417 k. 59 

Falęta z Gzów [nowom.]  sprzedaje sołectwo w Sobieszczkach w ziemi ciechanowskiej 

Janowi z Zarębów za20 kop gr praskich. Zakroczym 14 VIII 1417 k. 59 

Anna, córka  Wojsława z Zajączek [zakr.], sprzedaje swój dział tamże Pełce z Popielżyna 

[zakr.] za 30 kop gr praskich. Nowe Miasto [nad Soną] 28 VI 1417  k. 59 

Książę uwalnia Rszyma, Piotra,  Bienika i Pawła z Rzeczkowa [Rzeczki, ciech.] od kar 

sądowych, z wyjątkiem książęcych oraz dla sędziego 6 gr, podsędka 3 gr. Serock 16 VIII 

1417 k. 59 

Książę daje   Piotrowi z Będostowa [Błędostowo, pow. serocki], sołectwo w mieście Serociec 

[=Serock] z trzema włókami chełmińskimi, dochodami sądowymi, dziesięcioma kamieniami 



łoju z rzeźni,   łaźnią. Serock [16 VIII 1417] k. 59-59v [= AGAD, dok. perg. 6572; MK 70, 

178-179, dok. ks.] 

Książę  uwalnia trzy włóki przynależne do sołectwa w Nasielsku Andrzeja ze Ślubowa od 

wszelkich kar, , czynszów  i uprawnień książęcych  k. 59v 

Miczek z Targowego [warsz.] odstępuje swój dział tamże Boguszowi z Targowego za dział w 

Ustatem [Zagroby, warsz.]. Warszawa 19 VIII 1417 k. 59v 

Bogusz z Targowego odstępuje swój dział w Ustatem [Zagroby, warsz.] w ziemi 

warszawskiej Miczkowi z Targowego za jego dział w Targowem   k. 59v 

Mikołaj z Kraszewa sprzedaje swój dział w Jasieńcu! [Jasienicy, warsz.] w ziemi 

warszawskiej Święszkowi z Proszkowa [Pruszków, warsz.] za 40 kop gr praskich. k. 59v 

Stanisław i Szczepan Marchewka z Leszczna [=Białuty, bł.] dokonują podziału dóbr 

Leszczno w ziemi warszawskiej. k. 59v 

Jarosława  i Machna, córki Jana z Brzumina [tarcz.], sprzedają swe działy tamże  innym 

dziedzicom Brzumina k. 59v-60 

Wawrzyniec z synem Krystynem, dziedzice z Gramnic [warsz.] sprzedają czwartą część 

dziedzictwa Sarny [potem Podolszyn, warsz., Raszyn] Sławkowi z Rakowa [warsz.] za 40 

kop gr praskich.k. 60 

Mroczek z Jasieńca sprzedaje swój dział  w Gniewiewicach [grodz.] w ziemi czerskiej  

Janowi z Gniewiewic  i Dobiesławowi z Łychowa za 80 kop gr praskich. Czersk 24 VIII 1417 

k. 60 

 Maciej z Zawstowa [grodz.] sprzedaje swój dział tamże Mikołajowi i Stanisławowi z 

Zawstowa za 20 kop gr praskich.  k. 60 

Katarzyna, córka Marcina z Żelaznej, kwituje swego stryja z dóbr po ojcu. k. 60 

Ochna, córka Bartłomieja z Osiemborowa [pow. warecki], sprzedaje swój dział tamże 

Włodkowi i Pawłowi z Osiemborowa k. 60 

Falisława, córka Falisława z Gośniewic, sprzedaje trzecią część  Gośniewic Janowi z 

Gośniewic  k. 60 



Stanisław kanclerz płocki, Jan i Andrzej bracia z Rozniszewa [pow. warecki], dokonują 

podziału dóbr. Panu kanclerzowi przypada Glewo w ziemi dobrzyńskiej i Golczewo [kam.]. 

Janowi Rozniszewo, Zagroby, Wil[cz]kowice [warecki] i dział w Osiemborowie w ziemi 

czerskiej. Andrzejowi Zalesie w ziemi czerskiej [garw., Sienica], Maciejewice, Oblino, Polik 

w ziemi stężyckiej oraz Gadowo w ziemi lubelskiej. Bratankowi ich Fiebronowi Siedzewo 

wziemi czerskiej [czer., Radwankowo], Gutanowo i Góry [obok Gutanowa] w ziemi 

lubelskiej.  k. 60v 

Książę daje panu Wigandowi Studzianki [pow. warecki] w ziemi czerskiej z prawem 

niemieckim po 8 gr, z szerokim prawem łowieckim z wyjątkiem tura i rysia.  k. 60v 

Florian z Gośniewic [prawdopodobnie Gośniewice-Ołdaki, grodz., Jasieniec]  sprzedaje swój 

dział tamże za 60 kop gr praskich Mikołajowi zwanemu Jaka, dziedzicowi z Gośniewic  i 

poręcza za swą bratanicę Katarzynę k. 60v 

Jan, kanonik  warszawski i Mikołaj, synowie zmarłego Jakuba  Prusina, wójta  czerskiego, 

sprzedają sołectwo w Doktorowej Woli [=Dębna Wola, war., Ostrołęka], wsi kapituły 

warszawskiej  w ziemi czerskiej Fabianowi i Piotrowi, mieszkańcom tej wsi za 28 kop gr.  k. 

60v 

Katarzyna, córka Więcława z Golian [grodz.] oświadcza, że jej stryj Paweł uczynił zadość z 

jej działu tamże. Grodziec 29 VIII 1417 k. 60v 

Włodek z Wąsów [bł.] sprzedaje swój dział w Łaźniewie [bł.] Andrzejowi, synowi Szczepana 

z Łaźniowa za 70 kop gr praskich. Błonie 3 IX 1417 k. 61 

Domarat z Jeżewa [sąch.] sprzedaje swój dział  tamże oraz dział Stanisława z wyjątkiem 

jednej włóki, którą sprzedał wcześniej Marcinowi rządcy zakroczymskiemu, Marcinowi z 

Pilchtowa za 100 kop gr posp. Zakroczym 5 IX 1417 k. 61 

Mikołaj, Mościc i Jan dziedzice ze Szczytna sprzedają swój dział w Szczurzynie [powiat 

ciech.] Dobiesławowi z Szeląg za 50 kop gr posp. Ciechanów 10 IX 1417  k. 61 

Dziersław z Załęża [?] i Mikołaj z Małoklęk [zakr.] sprzedają swe działy w Sławcu [powiat 

łomżyński] Mikołajowi z Popielżyna za 10 kop gr posp. Zakroczym, 24 IX 1417  k. 61 



Wielka i  Dzierżka, córki Szczepana z Raszyńca oświadczają, że Miczek i Miłosz z Raszyńca, 

ich bracia stryjeczni, uczynili im zadość  ze wszystkich  ich działów. Warszawa, 27 IX 1417 

k. 61  

Piotr z Roginic [powiat kolneński] sprzedaje dziesięć włók swemu bratu Bartłomiejowi  k. 61 

Książę daje Piotrowi z Grodziska [ziemia sochaczewska] prawo niemieckie na połowie 

Długiej [Długa Szlachecka] w ziemi warszawskiej k. 61v  

Marcin z Babic, podkomorzy warszawski oświadczył, że Piotr z Latchorzewa [warsz.] uczynił 

mu zadość z Babic i Trupienia w ziemi warszawskiej oraz zapłacił Janowi Fortunie ze 

Szczytna [sąch.] i Marcinowi z Goźlina [czer.] 30 kop gr praskich.  Zastrzega dożywocie w 

tych dobrach ze swą żoną Imisławą.Przekazuje te dobra Piotrowi i jego spadkobiercom  k. 

61v 

Jarosław z Orłów sprzedaje  część swego działu w Orłach Rafałowi z Gołąbek k. 62 

Książę daje Jakuszowi i Bartłomiejowi z Brodowa [nowom.] dwadzieścia włók  zwanych 

Przestrzelcz nad rzeką Kamionka [=Przestrzelc, powiat wiski, Jedwabne], z obowiązkiem 

służb posp., bez  barci. Nowe Miasto 15 X 1417  k. 6 

Książę daje Janowi z Grądów  dziesięć włók  zwanych Przestrzelcz nad rzeką Kamionka  

[=Kucze, powiat wiski, Jedwabne]  z wyjątkiem barci  k. 62 

Książę daje Przecławowi ze Świrczów i Klemensowi z Ołdaków  dwadzieścia włók  zwanych 

Drusinio  w powiecie nurskim nad rzeką Brok z wyjątkiem barci  k. 62 

Wit z Droźdźyna [powiat sąchocki] zamienia swą część działu z dziedzicami Kurzątkowa za 

ich brzeg , przy którym Wit ma sadzawkę.  Ponadto wspomniani dziedzice na Kępie powyżej 

sadzawki mają prawo użytku wody  k. 62 

Dziedzice Słunczewa sprzedają swe działy w Słunczewie w ziemi zakroczymskiej innym 

dziedzicom Słunczewa  k.  62-62v 

Dziersław  z Podosia  zamienia  czterdzieści włók zwanych Bobino nad rzeką Bobienica 

[przasn.] z dziedzicami Chodupia za dziewięć włók bez trzech mórg  w Chodupiu [przasn.]. 

Ciechanów 21X 1417?  k. 62v 



Dziedzice Chodupia [przasn.] zamieniają dziewięć włók w  Chodupiu [przasn.] za 

czterdzieści włók zwanych Bobino k. 62v                  

Włost, Paweł i Maciej, wójtowie z Rudna [przasn.] sprzedają sołectwo  w Krzynowłodze 

Więcławowi, mieszkańcowi  Dzbuni [ciech.] za 30 kop gr posp. i poręczają za Andrzeja, jego 

(?) syna. Ciechanów 25 X 1417  k.62v 

Smysław z Sierakowa [przasn.] sprzedaje dwie włóki chełmińskie w Sierakowie w ziemi 

ciechanowskiej. Kolno k.62v 

Jakusz zwany Wąsej (?) z Nuru sprzedaje dziesięć włók zwanych Lubieszewo w powiecie 

nurskim Jakuszowi i Piotrowi z Ołtarzewa za 4 kopy gr posp. Wyszogród 1 XI 1417  k.62v 

Marcin z Gniewkowa [wysz.] sprzedaje swój dział Piotrowi z Gniewkowi za 20 kop gr posp.  

k. 62v 

Dziersław z Karwowa [wysz.] sprzedaje swój dział w Karwowie Świętosławowi z Karwowa 

za 61 kop gr praskich. k.63 

Anna, córka Krystyna z Nieździna zeznaje, że Jadwiga  i Paweł z Nieździna (brak orzeczenia)  

k. 63 

Maciej i Jan  z Parul [powiat tarczyński] sprzedają część ich działu Jakuszowi  i Dadźbogowi 

z Parul za 40 kop gr posp. Warszawa 11 XI 1417  k. 63 

Prawo niemieckie posp. dla Piotra z Grodziska [z. sochaczewska] z [czynszem ks.] po 8 gr. 

[praskich?], zwolnieniem kmieci od prac przy grodach, a prawa łowieckie [Piotra] z  

wyjątkiem tura i rysia.  k. 63 

Sędka, córka Wielisława z Kłodna, zeznała że Jan  i Hanka z Kłodna uczynili jej zadość za 

prawa spadkowe.  k. 63v 

Prawo niemieckie dla dziedziców Lasek w Laskowej Woli  k. 63v 

Piechna, wdowa po Wszeborze oświadcza, że Wojciech uczynił jej zadość z działu w 

Jasieńcu, któremu sprzedaje swój dział w Chabdzinie zwany Opacz za 17 kop gr praskich. 

Czersk 17 XI 1417 k.63v 



Marcin z Siekluckiej Woli sprzedaje Kamień czyli Sieklucką Wolę [powiat warecki] w ziemi 

czerskiej Janowi i Stanisławowi z Ossowa [pow. radomski, par. Błotnica?] za 120 grzywien 

gr posp. k. 63-63v 

Andrzej i Jakub z Gąsiorowa oraz dziedzice z Bylic sprzedają kawałek ich działu w 

Modzelach  w ziemi ciechanowskiej Jakuszowi i Pawłowi  z Model. Nowe Miasto, 26 XI 

1417  k.63v 

Sławomir i Bronisz z Milewa [powiat sąchocki] sprzedają swe działy panu marszałkowi  k. 

63v 

Agnieszka, wdowa po Jaszku czyli Szymunku ze Strobina, daje wszelkie dobra ruchome i 

nieruchome swego męża na Mazowszu Janowi ze Strobina  k. 63v 

Jan ze Strobina zeznaje, że nie będzie niepokoił Agnieszki zwanej  Szymek i jej córki Heleny 

z powodu  dóbr ruchomych i nieruchomych w Królestwie Polskim i na Rusi  k. 63v 

 Mikołaj Wrzeszcz z Niedarzyna [pow. płoński] sprzedaje swój dział w Janowie [powiat 

zakroczymski] Świętosławowi z Wilkanowic  k. 63v-64 

Jan z Przybujewa oraz Mikołaj sprzedają swe działy w Roguszynie [powiat zakroczymski] 

innym dziedzicom Roguszyna k. 64 

Książę daje dziedzicom z Bieniek dziesięć włók  nad rzeką Jurzec w ziemi wiskiej, z 

wyjątkiem barci. Łomża 5 XII 1417  k. 64 

Książę daje Janowi z Górki dziesięć włók  zwanych Komaki nad rzeką Bebrzna w ziemi 

wiskiej z wyjątkiem barci k. 64 

Książę daje Mikołajowi  z Miłonoy (?) i dziedzicom ze Rzwiei  czterdzieści  włok zwanych 

Ławsk na rzekami Czernianka i Ława w ziemi wiskiej z wyjątkiem barci  k. 64 

Książę daje Szymonowi i Modzeli trzydzieści włók zwanych Niewodowo w ziemi wiskiej na 

prawie niemieckim z wyjątkiem barci k. 64 

Książę daje  Śmieszkowi  i Szymonowi z Modzeli sześćdziesiąt włók zwanych Niewodowa  i 

Drozdowo w ziemi wiskiej k. 64 

Książę daje dziedzicom z Pąś dziesięć włók zwanych Lipniki w powiecie łomżyńskim z 

wyjątkiem barci  k. 64v 



Książę daje Gotardowi ze Ślasów dwadzieścia włók nad rzeką Kołomyja [powiat 

zambrowski] z wyjątkiem barci k. 64v 

Książę daje......z Lisowa dziesięć włók zwanych Długołęka nad rzeką Orz w powiecie 

łomżyńskim [nie zidentyfikowane] z wyjątkiem barci   k.64v 

Książę daje Janowi z Gadomca [przasn.] dziesięć włók zwanych Chmielewo nad rzeką Orz w 

powiecie łomżyńskim z wyjątkiem barci   k. 64v 

Książę daje Stanisławowi z Roman [przasn.] czterdzieści włók zwanych Obryte u źródeł rzeki 

Białystok w ziemi wiskiej  k. 64v 

Wielisław, sołtys w Łątczynie i Dorota, córka Dobiesława z Dliczniewa sprzedają pieć włók 

w Dąbiu w powiecie łomżyńskim Świętosławowi z Dąbka  k. 64v 

Bogumił z Chrostowa zamienił sołectwo we wsi książęcej Chrostowo w powiecie 

łomżyńskim Bartłomiejowi z Czartorii k. 64v 

Dominik z Łanięt [przasn.] sprzedaje swój dział innym dziedzicom Łaniąt k. 64v      

Agata, Sędka i Elżbieta, córki Andrzeja z Jemielistego w powiecie łomżyńskim oświadczają, 

że Mścisław z Jemielistego  uczynił im zadość z ich działów w Jemielistem k. 65 

Książę daje Dobiesławowi z Bledzewa dziesięć włók  zwanych  Kobylino nad rzeką Łakań w 

powiecie nowogrodzkim z wyjątkiem barci k. 65 

Książę daje dziedzicom z Rudkowa dziesięć włók zwanych Naborowo nad rzeką Wrzęcą w 

ziemi wiskiej k. 65 

Dziersław z Załęża i Mikołaj  z Małoklęk [zakr.]sprzedali swe działy w Sławcu [łomż.] w 

powiecie nowogrodzkim za 10 kop Mikołajowi z Popielżyna [zakr.], który sprzedaje te działy 

oraz swój Pawłowi zwanemu Szorc z Obrębu [powiat serocki] za 50 kop gr praskich. k. 65 

Książę daje Bogusławowi z Nasierowa trzydzieści włók między Brunowem a Krzewcem w 

ziemi wiskiej z wyjątkiem barci k. 65 

Katarzyna, córka Stanisława z Grądów, zeznała że Jaszczołd z Lasów uczynił jej zadość z 

wszystkich dóbr ruchomych i nieruchomych w ziemi rożańskiej przypadłych jej po matce  

k.65 



Książę daje Janowi z Puchał jedną włókę zwaną Bełbasino nad rzeką Narew w powiecie 

łomżyńskim  k. 65  

Książę daje Mikołajowi z Łomży  trzydzieści włók  Młodzianowo  nad rzeką Wincentą w 

powiecie nowogrodzkim [=Okurowo-Młodzianowo, kol.], z   wyjątkiem barci k.65  

Tomasz z Wybranowa  sprzedaje  Więcławowi   z Zagnanowa   dwadzieścia włók  Przewilcze     

Siedlisko nad rzeką Zambrzyca w powiecie łomżyńskim , które otrzymał od księcia k. 65v 

Wincenty z Sypniewa sprzedaje Niewstępowi z Czerwina [pow.ostrowski], Mściskowi i 

Mikołajowi  dziesięć włók   zwanych  Czetoszewice nad rzeką  Orz w powiecie łomżyńskim z 

wyjątkiem barci, które otrzymał od księcia k. 65v 

Ksiązę daje  synom Szymona z Sypniewa dziesięć włók zwanych Czetoszewo nad rzeką Orz 

z wyjątkiem barci k.  65v   [Łomża 9 IX 1420, AGAD, Kapicjana 58, nr 201] 

Książę daje Tomaszowi  z Wybranowa sześćdziesiąt włók zwanych  Zawisze nad rzeką 

Wissa, z oboma brzegami,  w ziemi wiskiej na prawie niemieckim z wyjątkiem barci k. 65v 

Książę daje   Wojciechowi i Mikołajowi  z Dobrosiedlic  prawo rycerskie k. 65v 

Hanka i Małgorzata, córki  Miczka z Zakliczewa [powiat makowski] oświadczają, że 

Wielisław z Zakliczewa uczynił  im zadość   z ich działów tamże. Maków 27 VIII 1420 k.  

65v 

Książę daje Borzymowi i Szczepanowi z Biernat jedną włókę  w ziemi ciechanowskiej nad 

rzeką Trłoga k. 63v 

Włościbor ze Święcic [powiat wyszogrodzki] sprzedaje  swój dział tamże bratu swemu 

Pawłowi   za 30 kop gr praskich. Wyszogród 14 IX 1420 k. 66 

Mikołaj z Kadłubowa [powiat wyszogrodzki] sprzedaje  swój dział tamże Bartłomiejowi z 

Kadłubowa za 120 kop gr posp. k.  66 

Książę daje Witowi   z Gutkowa [powiat ciechanowski] prawo   łowienia bobrów w Gutkowie 

i Łopacinie w ziemi ciechanowskiej. Łowczewo [Łuszczew] 20 IX 1420 k.66 

Wincenty, kanonik płocki i rektor kościoła parafialnego w Ciechanowie,  zamienia swój dział 

w Skarzynie w ziemi ciechanowskiej za działy Sylama i Bolesty ze Skarzyna w Chylinie 

wysz.]. Ciechanów  k.66 



Wojsław z Targowego  sprzedaje połowę swego działu w Ropylach w ziemi ciechanowskiej 

sprzedaje Piotrowi i jego synom z Ropylów  k. 66 

Dziedziczki Choroman sprzedają swe działy w Choromanach odziedziczone po ojcu 

Mikołajowi i Pawłowi z Choroman  k. 66-66v 

Mikołaj z Małoklęk sprzedaje trzecią część Wąsowa [powiat ostrowski] panu marszałkowi  k. 

66v 

Jan z Rczeszewa sprzedaje Mikluszowi swój dział w Rczeszewie  k. 66v 

Książę daje prawo niemieckie Mikołajowi z Małoklęk na Małoklęki [powiat zakroczymski]  

k.66v 

Książę  daje jedną włókę w Latowiczu plebanowi katowickiemu. Czersk 4 X 1420  k. 66v 

Anna, córka Mroczesława z Proszewa, żona Andrzeja, wójta w Nowym Mieście Warszawie 

oświadcza, że Wawrzyniec zwany Przepiórka z Proszewa uczynił jej zadość z dóbr w 

Proszewie w powiecie lipskim. Warszawa 28 X 1420  k. 66v 

Przecław i Jakusz, dziedzice Skarzyna [pow. sąchocki], sprzedają swe działy w Bończy 

Nagórnej [powiat warecki] w ziemi  czerskiej Piotrowi  i Stanisławowi z Bończy  k. 66v 

Książę daje  Jaszkowi,  rybakowi w Zakroczymiu, karczmę zwaną Krzywańska obok 

przewozu zakroczymskiego i dziesięć mórg roli z obowązkiem opłaty kopy groszy rocznie 

k.66v-67 

Dziersław   z Karwowa   sprzedaje sołectwo w Kębłowicach [pow. sąchocki] w ziemi 

ciechanowskiej Janowi z Grodźca za 30 kop gr praskich. Kuchary 27 X 1420  k.67 

Borzym z Dzierżanowic sprzedaje swe działy i części działów w Dzierżanowie [wysz.] 

Szczepanowi zwanemu Siestrzanek z  Dzierżanowic  k. 67 

Tomasz Janowic  sprzedaje swój dział w Pańsku [przasn.] w ziemi ciechanowskiej  

Stanisławowi zwanemu Nałęcz oraz Grzymkowi z Tańska  k.67 

Dziedzice z Bylic [pow. ciech.] sprzedają  swe działy oraz młyn Pogorzały w Modzelach  

[pow. ciech.]  Jakuszowi, Broniszowi i Piotrowi z Model. Ciechanów 11 XI 1420  k. 67 



Mroczek z Borkat [Burkaty, ciech.] sprzedaje  swój dział tamże Gotardowi  i Mikołajowi z 

Borkat  k.  67v 

Ziemak z Wronina  [wysz.] sprzedaje swój dział w Małyszynie w ziemi wyszogrodzkiej 

Aleksemu  z Wołowy [pow. płocki] za 100 kop gr praskich. Zakroczym 16 XI 1420 k. 67-67v 

Hanka, wdowa po Stanisławie z Czarnowa [ostroł.] oraz inni dziedzice Czarnowa i Rzechowa 

[pow. roż.] sprzedają swe działy w tych wsiach Janowi z Czarnowa  k. 67v 

Książę daje  Janowi z Góry prawo łowienia ptaków i zwierząt w Wielińcu [pow. ostrowski] w 

ziemi warszawskiej z wyjątkiem sokoła, tura, rysia i łosia k. 67v 

Borzygniew z Zarębów  sprzedaje swój dział  w Zarębach Andrzejowi z Zarębów i poręcza za 

swą macochę Mścichnę k. 67v 

?Anna, żona Wągrca zwanego Czech z Głoskowa [pow. tarczyński] odstępuje swym braciom 

rodzonym Wojciechowi i Kanowi wszystkie dobra odziedziczone po ojcu k. 67v 

Jakub z Głazowa  sprzedaje swój dział w Głazowie w ziemi wyszogrodzkiej  Mścisławowi i 

Bogusławowi z Głazowa za20 kop gr praskich. Ciechanów 13 XII 1420  k. 67v 

Piotr z Brolina sprzedaje  część swego działu w Brolinie w ziemi zakroczymskiej  

Falisławowi i Jankowi z Brolina  k. 67v-68 

Filip i Maciej  z Brolina sprzedają swe działy w Pierzchałach Piotrowi  z Pierzchałów   k.68 

Jan czyli Rogala z Węgrzynowa sprzedaje dwadzieścia włók chełmińskich nad rzeką Orz w 

powiecie łomżyńskim Wielisławowi   zwanemu Bacz, wójtowi  z Chrostowa i poręcza za 

swego brata k. 68 

Mikołaj zwany Wanek, wójt z Janowomiasta [Janowo, przasn.] sprzedaje  sołectwo w 

Chmieleniu wsi  książęcej Falisławowi z Kołaków za 20 kop gr praskich. k. 68 

Dziersław z Widowa [grodz.] zamienia swój dział w Zawstowie  w ziemi czerskiej za dział 

Mikołaja z Zawstowa w Widowie z dopłatą. Czersk 28 XII 1420 k. 68 

Dziedzice  Siedlec dokonują podziału dóbr k. 68-68v 

Jadwiga, żona  Jana z  NIeznamirowic oświadcza, że jej bracia uczynili jej zadość z dóbr 

ojczystych k. 68v   



Paweł syn Abrahama z Prac [tarcz.] sprzedaje   trzy włóki chełmińskie,, sadzawkę  i część łąk 

między łąkami dziedzictwa Komorniki Mikołajowi z Zawad [tarcz.] za 30 kop gr posp.  k. 

68v 

Jachna, córka Pawła Kota ze Służewa, żona Piotra z Uniestowa, zeznała że Mikołaj zwany 

Kot, jej brat rodzony, uczynił jej zadość  z dóbr ojczystych i macierzystych. 31 XII 1420 k. 

68v 

Ścibor sprzedaje swe dziedzictwo  k.68v 

Książę daje Maciejowi prawo niemieckie na jego dziale w Worowicach [wysz.] i zwalnia go 

od prac przy grodach z wyjątkiem nowych grodów k. 68v-69 

Bartłomiej i Piotr z Łopienistego sprzedają dziesięć włók w Łopienistem w ziemi łomżyńskiej 

Tomaszowi i Wawrzyńcowi ze Ślasów za 6 kop gr, którym książę daje dziesięć włók obok  

k.69  

 Staszek z Kłody [?] naganił szlachectwo Piotra z Obidzina [ciech.], ten oczyścił się stawiając 

świadków; z własnego rodu Racibora z Łukowa i Piotra ze Skrobodzina [ciech.] h. Dąbrowa, 

Piotra i Jana z Osieka [nowom.] h. Ostoja, Wawrzyńca z Moglęcina [=Szczuki, przasn.] i 

Jakusza ze Skaszewa h. Chlewiotka. Ciechanów 21 I 1421 k. 69  [druk: Inscriptiones 

clenodiales nr 1583] 

Jan z Pychowa [nowom.] sprzedaje połowę Pychowa za 80 kop gr posp. Łowczewo 28 I 1421 

k. 69v 

Mikołaj ze Smarzewa [zakr.] sprzedaje swe dziedzictwo Smarzewo Mikołajowi z Poczernina 

[sąch.] za trzysta kop gr praskich. Zakroczym 29 I 1421 k. 69v 

 

Andrzej Zdrost z Obidzina sprzedał swój dział w Obidzinie [pow. ciechanowski] 

Dziersławowi z Konarzewa [pow. ciechanowski]. VIII 1421. k. 78v 

Piotr z Podłęża, Mroczek z Cielądza[?] i Mikołaj z Czyszkowa [pow. garwoliński] podzielili 

między siebie dobra Czyszkowo w następujący sposób: Piotr i jego brat Prandota otrzymali 

las Jelencz i Brzozową Łąkę, Mroczko – las oraz wyspę Zastruże koło Rębkowa [pow. 

garwoliński], Mikołaj zaś wieś Czyszkowo. 1421. k. 78v-79r 



Henryk z Ostrowia zniesławił Dobiesława z Warki, ten jednak oczyścił się przez świadków: 

Wita z Dudy [pow. czerski], Szczepana podsędka czerskiego, Dziersława z Żelawina, 

Mikołaja zw. Gąską z Gąsek, Włodka z Korzenia, Miecława z Siekluków. 1421. k. 79v 

Ponieważ Jan Jajko zapożyczył się u Sławka z Okęcia [pow. warszawski] na 43 kopy gr pod 

zastaw Gramnic [pow. warszawski], jako że nie spłacił długu, jego dziedzictwo zostało 

sprzedane prez Sławka Mroczkowi. 1421. k. 79v 

Kiedy Jan z Puchał [pow. łomżyński] sprzedał Sędkowi i Raciborowi, dziedzicom z 

Domiszewa [pow. ciechanowski] 10 włók w Ciepłychstokach [pow. zambrowski], wówczas 

ks. Janusz dał in 20 włók w tychże Ciepłychstokach i 10 włók Jemielnego Lasu [las] z 

prawem niemieckim. [1421]. k. 80r 

Szczepan Siestrzanek z Dzierżonowa sprzedał Broniszowi ze Ślasów swoje sołtystwo w 

Kołaczkowie [pow. ciechanowski]. [1421]. k. 80r 

Mścisław i Andrzej, Żmisław, Świąszek z Gałązek [pow. nowomiejski] sprzedali 

mieszczaninowi z Nura, Wawrzyńcowi z Chełchów 15 włók k. Chojnowa [pow. nurski] nad 

Zuzelą wraz z oboma jej brzegami. 1421. k. 80v 

Piotr Gąsie, dziedzic z Magnuszewa sprzedał Andrzejowi s. Jana z Gostkowa prawo 

bliższości do Gostkowa [pow. przasnyski] kupione od Czesława z Radzimina [pow. 

warszawski]. k. 80v 

Ks. Janusz sprzedał Krystynowi i Abrahamowi z Obidzina [pow. ciechanowski] 4 włóki lasu 

Gdzew. k. 81r 

Ks. Janusz nadał Staszkowi z Tyszek [pow. łomżyński] 30 włók Truskowo na prawie 

niemieckim, u źródeł rzeki Witny [ziemia wiska], przy granicy Bartłomieja Kucza. [1421]. k. 

81r 

Stanisław zwany Biały z Chrościć swój dział tamże sprzedał podsędkowi zakroczymskiemu 

[Marcinowi z Jeżewa], który otrzymał od księcia Janusza prawo niemieckie na ten dział. 20 

XII 1421. k. 81v 

Piotr z Koźniewa [pow. ciechanowski] sprzedał Marcinowi ze Skrobodzina większą część 

swojego dziedzictwa w Koźniewie, obok granicy z Miczką. [1421]. k. 81v 

Jan z Soboli sprzedał Wincentemu z Załusek [pow. zakroczymski] dział w Sobolach [pow. 

zakroczymski], który nabył od Marcina z Soboli. 1422. k. 82r 

Wichna, Elżbieta, Małgorzata, Dorota, Mikołaj i Wawrzyniec, dzieci Wita z Gotkowa [pow. 

ciechanowski] odstępują swoje dziedzictwo marszałkowi Ściborowi z Sąchocina [pow. 

wyszogrodzki] za Rębielino [pow. ] i pewną kwotę pieniężną. [1422]. k. 82v 

Piotr z Popielżyna [pow. zakroczymski] swoje prawo bliższości do wykupienia Vannsowo[?] 

od córek Mirzona z Kamienicy [pow. zakroczymski]…[zapiska niedokończona]  [1422]. k. 

82v 



Marszałek Ścibor z Sąchocina [pow. sąchocki] odstąpił Mikołajowi i Wawrzyńcowi Rębielino 

w zamian za Gotkowo. k. 82v 

Ks. Janusz nadał Marcinowi z Gumowa [pow. łomżyński] 10 włók nad rzeką Dąb z 

obydwoma jej brzegami obok granic Proszku [pow. zambrowski]. [1422]. k. 83r 

Ks. Janusz nadał Zdzisławowi i Janowi z Załusek [pow. zakroczymski] 10 włók zwanych 

Łętowo nad rzeką Dąb wraz z oboma jej brzegami [pow. zambrowski]. k. 83r 

Ks. Janusz nadał Alberykowi ze Ślasów [pow. ciechanowski] 10 włók k. granic Gotarda i 

Idzika w pow. łomyńskim. [1422]. k. 83r 

Ks. Janusz sprzedał Maciejowi z Czyżewa [pow. nurski] 10 włók obok tej wsi nad Bugiem. 

[1422] k. 83v 

Ks. Janusz nadał Włodkowi z Partniewa [?] 15 włók Łossowa Przystań [pow. koleński] nad 

Czetną z oboma jej brzegami. 1422. k. 84r  

Florian, Mikołaj i Jan, dziedzice z Chmielewa [pow. nowomiejski] sprzedali Przecławowi, 

Jakuszowi i Pawłowi z Jabłeczników [pow. nowomiejski] działkę i sad w tej wsi. [1422]. k. 

84v 

Wielebny Grzegorz z Sarnowa [pow. wyszogrodzki] odstąpił swoje dobra braciom, 

Krystynowi i Wojciechowi z Sarnowa. 6 II 1422. k. 84v 

Święchna i jej synowie Jan i Maciej z Bylic [pow. nowomiejski] sprzedali Szymonowi z 

Modzeli [pow. ciechanowski] 1 włókę w tej wsi sąsiadującą z Modzelami. [1422]. k. 84v  

Ks. Janusz nadał Mikłuszowi z Pruszczyna [pow. wyszogrodzki] 40 włók zw. Witnia nad 

rzeką Witnia w z. wiskiej ze wszystkimi barciami, prawem niemieckim za 6 gr czynszu i 

prawem łowów, z wyjątkiem tura, rysia i łosia. 1422. k. 85r. 

Jan z Zaborowa [pow. grodziecki] sprzedał swój dział w Zaborowie Paszkowi z Wysokiej 

[pow. grodziecki]. IV 1422. k. 86r 

IV 1422. Marcin z Jeżewa [pow. sąchocki], podsędek zakroczymski sprzedał Janowi, 

Trojanowi s. Macieja i Wawrzyńcowi z Chrościc oraz Świętosławowi ze Słunczewa [pow.] 

działy, jakie kupił uprzednio w Chrościcach od Gotarda, Klemensa i Stanisława, zwanego 

Białym. IV 1422. k. 86r-86v 

Miecław z Chmielewa zrezygnował ze swojej jednej czwartej części w Chmielewie [pow. 

nowomiejski] i w Bochowie. 1422. k. 86v 

Wawrzyniec, Mikołaj i Dobiesław dziedzice z Panek [pow. nowomiejski], zeznali, że gdy z 

Janem ze Strzegocina [pow. nowomiejski] rozgraniczali Strzegocin od Panek, uczynili to 

zaczynając od granic dziedzictwa Brodowo [pow. nowomiejski] aż do granic dziedzictwa 

Zawisty [pow. nowomiejski]. 30 IV 1422. k. 86v 



Ks. Janusz nadał Świętosławowi, Stanisławowi, Wojciechowi i Pęcławowi z Kownat 20 włók 

lasu Rosthcze w ziemi ciechanowskiej, jednak, ponieważ w tym lesie znajduje się łąka, stąd 

Borzym z Żukowa [pow. sąchocki], Jakusz z Gościmina [pow. ciechanowski], Wawrzyniec z 

Goszczyna [pow. płoński] Stanisław z Miłoszewic [pow. przasnyski], do których ta łąka 

należała, zeznali, że dziedzice z Kownat powinni dać mi 3 włóki z rzeczonych 20, a dla siebie 

zatrzymać pozostałych 17. 1422. k. 86v 

Gdy Jakub z Gościmina [pow. ciechanowski] kupił od Piotra z Otwocka [pow. czerski] pewną 

część dziedzictwa Żukowo [pow. sąchocki], wtedy Borzym z Żukowa powołał się na swoje 

prawo bliższości. 1422. k. 87r   

Ks. Janusz wyzwolił braci Mikołaja, Pełkę i Pawła z Popielżyna [pow. zakroczymski] od kar 

książęcych, poza karą [pięćdziesiąt] 6 gr dla sędziego i 3 gr dla podsędka. 1422, Winnica 

[pow. nowomiejski]. k. 87v 

Leonard, Gabriel, Maynoth, Krystyn, Błażej, Mikołaj, Falisław, Jan i Mikołaj Żochowicz 

zeznali, że sprzedali Borzysławowi z Cybulic pewien dział w Duplicach [pow. wyszogrodzki] 

– 2 włóki i 20 mórg – opuszczony po śmierci Falęty. k. 88r-88v 

Wszebor, Jan, Wojciech z Załusek [pow. zakroczymski] sprzedali Mikołajowi i Andrzejowi z 

Załusek swoje działy w tej wsi. 14 VI 1422, w Ciechanowie. k. 88v 

Dziersław z Konarzewa [pow. ciechanowski] sprzedał Przedborowi z Konarzewa dwie włóki 

w tej wsi obok lasu i wzdłuż łąki Milewałąka. k. 89r 

Ks. Janusz zwolnił Jakusza z Gościmina [pow. ciechanowski] i Wawrzyńca od wszystkich kar 

sądowych. 18 VI 1422. k. 89r 

Skarbek, Jan zw. Jajko i Krystyn z Gramnic [pow. warszawski] sprzedali Janowi i Mikołajowi 

Siestrzeńcowi, dziedzicom z Wierzbna [pow. liwski] pół swojego dziedzictwa Dobrzyniec 

[pow. garwoliński] z prawem niemieckim za 6 gr czynszu książęcego i prawem łowów. k. 90r 

Piotr z Mirzejewa sprzedał Piotrowi z Glinic swój dział w Mirzejewie za 20 kóp groszy. k . 

91v 

Ks Anna nadała Dziersławowi Kobyłce z Sierzchowów część Czajek w pow. błońskim. Ks. 

Janusz udzielił prawa niemieckiego za czynsz 6 gr. 17 X 1422. k. 91v 

Paweł zwany Schorcz ze Sławca w imieniu swej ciotki Katarzyny córki Jakusza z Tyszek, 

sprzedał 15 włók w Tyszkach [pow. łomżyński] Dobrogostowi z Tyszek. XI 1422. k. 92r 

Ks. Janusz nadał Adamowi zw. Pirok z Doniszewa 20 włók: 10 po kowalu Macieju, który 

zbiegł do Prus, a pozostałe 10 k. Kumelska [pow. koleński] i Wyszowatego [pow. koleński]. 4 

Xi 1422. k. 92r 

Maciej, Marcin, Bartłomiej, Jasiek, Andrzej, Dziersław swoje działy wraz z częścią młyna w 

Modzelach [pow. ciechanowski] sprzedali Jakuszowi, Broniszowi i Piotrowi. XI 1422. k. 92v 



Ks. Janusz dał Jakuszowi z Modzeli [pow. ciechanowski] prawo niemieckie na wieś Ślasy 

[pow. ciechanowski] oraz Kumelsko k. Nowogrodu. 19 XI 1422. k. 93r 

Sędziwój z Nasierowa [pow. ciechanowski] sprzedał Andrzejowi z Nasierowa swoje działy w 

Nasierowie i Chrzcięcinie [pow. ciechanowski] za 20 kóp gr. 13 XI 1422. k. 93v 

Mikołaj z Gościmina [pow. ciechanowski] i Borzym z Żukowa [pow. sąchocki] uzgodnili 

między sobą, że otrzymają po połowie dziedzictwa Żukowo. Następnie Mikołaj sprzedał 

część swojego ogrodu Borzymowi. 10 VII 1420. k. 96r 

Marek, sołtys z Gościmina [pow. ciechanowski] sprzedał Jakuszowi, dziedzicowi z 

Gościmina swoje sołtystwo. 10 VII 1420. k. 96r 

Kiedy Pakosz z Dzierżanowa [pow. makowski] zniesławił Stanisława z Pomasek [pow. 

makowski], wówczas bracia zmarłego Stanisława oczyścili się przez świadków: Dadźboga z 

Drożęcina [pow. koleński] i Przecława z Tyszek [pow. łomżyński] h. Trzaski, Miczkę z 

Koźniewa [pow. ciechanowski] i Adama z Roszkowa h. Ostoja oraz Załogę z Chotkowa i 

Pawła z Zalesia [pow. nowomiejski] h. Kościesza. 13 VII 1422. k. 96r-96v 

Andrzej syn Piotra z Zaborowa [pow. grodziecki], pleban w Kniewie [?] diec. wileńskiej, 

odstąpił swój dział w Zaborowie swojemu bratu, doktorowi dekretów Jakubowi. Który to 

Jakub dokonał podziału z bratem Janem – Jakubowi przypadły dwa działy, natomiast Janowi 

– jeden. [2 VIII] 1422? k. 96v 

Ks. Janusz nadał Raciborowi z Drożęcina [pow. koleński] 10 włók obok dziedzictwa 

Karwowo [pow. radziłowski]. [1420], w Nowogrodzie. k. 98r 

Świętosław z Oleszek [pow. nurski] sprzedał mieszczaninowi z Nura, Mikołajowi zw. 

Brzózka 10 włók zw. Oleszki, ten zaś sprzedał je Abrahamowi i Stanisławowi z Janczewa 

[pow. nurski]. [1420]. k. 98r-98v 

Adam zw. Trycz z Barcic [pow. grodziecki] i Mikołaj z Piotrkowa podzielili między siebie 

dobra Ossówno [pow. liwski]: połowę, znajdującą się po prawej ręce podróżujących drogą z 

Liwa do Warszawy otrzymał Adam, a drugą połowę po lewej – Mikołaj. [1419]. k. 99r 

Gertruda, Przybysław i Jan sprzedali Katarzynie z Grotowa [pow. grodziecki] dąbrowę. 

Brzóska sprzedał dział swojego brata Niemierzy. k. 99v 

Mikołaj i Werno z Sokolej Łąki [pow. łomżyński] zamienili ze Stanisławem i Falisławem z 

Modzeli [pow. łomżyński] 20 włók, z których 10 otrzymali od ks. Janusza, a pozostałe 10 

kupili od Pawła Pinalta na 10 włók nad rzeką Leśnicą w Sokolej Łące. k. 100r 

Junosza z Piątnicy sprzedał Urbanowi, dziedzicowi z Sarnowa [pow. wyszogrodzki] 40 włók 

zw. Czarnocinstok k. Nowogrodu z jednym brzegiem Narwi, za 12 kóp gr praskich. 1414-

1425. k. 100r 

Abraham z Rossochowa sprzedał Piotrowi z Ulińca [pow. grodziecki] swój dział w 

Głoskowie [pow. garwoliński], z wyłączeniem działu swojego syna Macieja. [1415], k. 100v 



Ks. Janusz uwolnił Stanisława z Parzniewa [pow. błoński] od wszelkich kar sądowych. [1415] 

k. 101r 

Anna córka Dadźboga z Sękocina [pow. warszawski], żona Jana z Dmoszyna [pow. 

wyszogrodzki] sprzedał Wawrzyńcowi z Targowego [pow. warszawski] działy w Jasienicy 

[pow. warszawski] i Klembowie [pow. kamieniecki], które przypadły jej po śmierci Jakusza 

ze Słomina [pow. warszawski]. [1414], k. 101r 

Ks. Janusz nadał Maciejowi i Welisławowi z Kołakowa [pow. ciechanowski] 60 włók nad 

rzeczką Zambrzycą [pow. zambrowski]. [1415]. k. 101v 

Niemierza z Oczesałów sprzedał Janowi z Widowa i Stanisławowi z Oczesałów swój dział w 

Zaborowie [pow. grodziecki], który posiadał dzięki zamianie z Jakuszem Strzesławem i 

Wojciechem z Oczesałów. [1423]. k. 102r 

Andrzej z Lewiczyna [pow. grodziecki] sprzedał Marcinowi i Stanisławowi z Grotowa [pow. 

grodziecki] dąbrowę w Lewiczynie, przyległą do granic ich działów. k. 102v 

Maciej z Rossochowa sprzedał Janowi z Żyrowa [pow. grodziecki] dział w Głoskowie [pow. 

garwoliński]. Który to Jan zamienił z Piotrem z Ulińca [pow. grodziecki] i jego dziećmi 

Jakubem, Szymonem, Jachną, Gretą i Katarzyną ów dział w Głoskowie i Żyrowo  na Uliniec. 

[1414-1417]. k. 102v. 

Piotr z Ulińca [pow. grodziecki] z synami Jakubem i Szymonem zamienili z Janem z Żyrowa 

[pow. grodziecki] całe swoje dziedzictwo Uliniec [pow. grodziecki] na jego dział w 

Głoskowie [pow. garwoliński] i na Żyrowo. k. 102v 

Borzym z Sarbiewa [pow. sąchocki], który był winien pieniądze Stanisławowi i jego braciom, 

dziedzicom z Trębek [pow. zakroczymski], a ich nie zapłacił, stracił na poczet długu 

Sarbiewo, Szymaki [pow. sąchocki] i Dziegietnię [pow. sąchocki]. k. 103r 

Jakusz, rządca czerski oraz Dobrosław ze Strupiechowa [pow. grodziecki], sędziowie w 

sporze między Jakubem plebanem w Czersku a Stanisławem zw. Porosło z Czaplina [pow. 

czerski] o granice między wsiami Linino [pow. czerski] i Czaplino oznajmili, że [teren] 

zaczynając od stawu aż do lasku sosnowego i od niego aż do rzeki Czanecz poniżej młyna 

będzie [należeć do] plebana. k. 104r 

Sędziwój z Drwalewa sprzedał Miczkowi z Budziszyna swój dział w Głoskowie [pow. 

garwoliński] za 30 kóp gr. 1414, w Grójcu. k. 104r 

Krystyn i jego córki Piechna i Katarzyna z Sobanic [pow. sąchocki, następnie wyszogrodzki], 

sprzedali swoje działy w Poniatowicach Falisławowi, dziedzicowi z Poniat [pow. 

nowomiejski]. [1417]. k. 105r-105v 

Marcin z Jeżewa [pow. sąchocki] podsędek ciechanowski sprzedał Mikołajowi synowi Kozła, 

kmieciowi z Dłotowa [pow. zakroczymski] swoje sołtystwo we wsi książęcej Kazom [pow. 

zakroczymski] za 40 kóp groszy. 9 VIII 1418. k. 105v 



Ks. Janusz nadał Maciejowi, Janowi, Andrzejowi i Marcinowi z Kobylników [pow. sąchocki] 

prawo niemieckie za 4 gr czynszu dla Kobylników, Pruszczyna [pow. wyszogrodzki] i 

Rostkowic [pow. wyszogrodzki]. 3 VI 1417. k. 106v 

Wojciech z Różana z siostrą Falisławą sprzedali Mikołajowi z Kwiatkowa [pow. przasnyski] i 

Piotrowi z Czaplic [pow. przasnyski] swój dział w Kwiatkowie za 30 kóp gr. 14 VII 1416. k. 

108v 

Ks. Janusz nadał Janowi z Czerska młyn nad Czarną z połową morgi. 1414-1422. k. 108v 

Ks. Janusz wyzwolił kmiecia Włodka de Wanszowo in Wanszowo [d. Warsz] z pracy przy 

odnowie zamków, pozostawiając obowiązek budowy nowych zamków za 8 gr. Dane w 

Radwankowie. k. 109r 

Michał z Krajewic sprzedał Jakubowi Poczcie z Czyrnic [pow. koleński] swój dział, jedną 

trzecią, leżącą pomiędzy działami braci, dziedzictwa Płoskie w z. ciechanowskiej. k. 109v-

110r 

Ścibor z Sąchocina [pow. sąchocki], marszałek książęcy sprzedał Drożewo Ziemakowi z 

Węgry. k. 110v 

Wojciech i Przedbor dziedzice z Chmielewa [pow. nowomiejski] sprzedali swoje działy w tej 

wsi Mroczkowi z Chmielewa. Dane w Krolewie, 1416. k. 110v-1114 

Jan ze Strzegocina [pow. nowomiejski] sprzedał Maciejowi dział, który kupił od Mikołaja. XI 

1416. k. 111r 

Jan z Ojrzenia sprzedał Męcimirowi z Główczyna [pow. wyszogrodzki] dział jaki posiadał w 

tej wsi. 1416. k. 112r 

Sasin z Bogatego [pow. przasnyski], chorąży zakroczymski, sprzedał Janowi, Falisławowi, 

Stanisławowi i Marcinowi ze Żbikowa pewien dział w Czyrniawach [pow. przasnyski], 

przyległy do Żbikowa [pow. przasnyski]. 1416. k. 112r 

Mikołaj z Gościmina [pow. ciechanowski] z synami Damianem i Klemensem sprzedał 

Marcinowi i Piotrowi z Otwocka [pow. czerski] dział swój i swego brata Klemensa w 

Żukowie [pow. sąchocki]. 1416. k. 112r 

Ks. Janusz nadał Wacławowi, Pietraszowi, Janowi i Andrzejowi z Pajewa 15 włók 

Strzemeszna nad rzeką Strzemeszna z oboma brzegami [pow. różański], z wyjątkiem barci. Z 

tych 15 włók połowę otrzymał Wacław, a resztę pozostali bracia. 1414-1425. k. 112r-112v 

Ks. Janusz nadał Stanisławowi z Piasecznicy [pow. sochaczewski] 2 włók zw. Polkowo [pow. 

radziłowski], z wyjątkiem barci. 28 III 1416. k. 112v 

Ks. Janusz nadał Januszowi Koźlino zbudowany przez niego młyn nad Penzą w dziedzictwie 

Czarnocinstok [pow. koleński] z 8 włokami koło młyna. k. 112v 



Ks. Janusz nadał Maciejowi, niegdyś dziedzicowi w Lewicach [pow. koleński] 10 włók 

Lewice między osadami Poryte [pow. koleński] i Rekowo [pow. koleński], z wyjątkiem barci. 

III 1416. k. 112v 

Ks. Janusz nadał Michonowi z Godlewa [pow. nurski] 20 włók nad rzeką Kubrą [pow. 

radziłowski], z wyjątkiem barci. 1416 w Łomży. k. 112v 

Ks. Janusz nadał Andrzejowi z Długichkątów 20 włók Bielawy u źródeł rzeczki Białystok, z 

wyjątkiem barci. 1414-1425. k. 112v 

Ks. Janusz nadał Wojciechowi z Kołakowa [pow. ciechanowski] 30 włók lasu zwanego 

Łętowo lub Kołakowo [pow. zambrowski] nad rzeczką Mały Dąbek z oboma brzegami rzeki 

oraz 2 włóki łąk nad Załężnicą na prawie niemieckim z czynszem 8 gr. 30 lub 22 III 1416. k. 

112v 

Wawrzyniec i Jan z Klukowa [pow. nowomiejski] sprzedali Tomaszowi z Cieciorek [pow. 

sąchocki] działy jakie mieli w Klukowie, za 80 kóp gr. 1414-1425. k. 113r 

Marcin [Broda] z Jeżewa [pow. sąchocki] sprzedał Janowi z Pilchtowa [pow. sąchocki] cały 

swój dział w Pilchtowie z wyjątkiem pól i gajów koło modrzewi, ale z dąbrową i przyległymi 

jej łąkami wraz z łąką leżącą przy starym stawie w Kopytowie [pow. sąchocki] za 70 kóp gr. 

[1416]. k. 113r 

Domarad z Jeżewa [pow. sąchocki] sprzedał Marcinowi [Brodzie] z Jeżewa cały swój dział w 

tej wsi, który uzyskał po śmierci swego rodzonego brata, Pawła wraz z włóką z działu śp. 

Stanisława, która także jemu przypadła za 70 kóp gr. [1416]. k. 113r 

Wisław z Czajek [pow. błoński] odstąpił swój dział w Czajkach Markowi z Czajek za jego 

dział i za 60 kóp gr. k. 113r 

Sasin z Gramnic [pow. warszawski] sprzedał Mikołajowi z Dobrzyńca [pow. garwoliński] 

swój dział w Dobrzyńcu za 80 kóp gr. 27 XII 1416. k. 113r 

Andrzej z Bożenic sprzedał Mroczesławowi i Tralowi z Bożenic 5 włok w tej wsi [pow. 

łomżyński]. 7 I 1417. k. 113r-113v 

Bartłomiej, dziedzic z Roginic [pow. koleński] zniesławił Stanisława z Janczewa, ten jednak 

oczyścił się przez świadków: Wojciecha z Satkowa i Stanisława z Parzniewa [pow. błoński] 

herbu Okuń, Miczkę z Koźniewa [pow. ciechanowski] i Jaszka z Bądkowa [pow. 

ciechanowski] herbu Ostoja, Przecława z Tyszek [pow. łomżyński] i Dadźboga z Drożęcina 

[pow. koleński] herbu Trzaski. I 1417. k. 113v 

Ks. Janusz nadał Piotrowi ze Zbrzeźnicy [pow. łomżyński] 40 włók Rekowo nad Narwią 

[pow. wiski] na prawie niemieckim. 7 I 1417. k. 113v 

Pomścibor z Chamska [pow. szreński] podkomorzy ciechanowski sprzedał Mikołajowi, 

Pawłowi i Marcinowi ze Skarzyna 5 włók w Koszewnicy [pow. liwski], które miał od Pawła z 

Koszewnicy za 18 kóp gr. 7 I 1417. k. 113v 



Ks. Janusz nadał Jakubowi Kuszowi młyn nad Czerwonką we wsi książęcej Czerwonka [pow. 

liwski] wraz z 2 morgami dąbrowy obok młyna. 11 I 1417, w Liwie. k. 113v 

Ks. Janusz udzielił Pawłowi z Głoskowa prawa niemieckiego za 12 gr czynszu dla jego 

działów w Głoskowie [pow. garwoliński] i Buczynie [ziemia czerska]. 25 I [1417], w 

Czersku. k. 113v-114r 

Piotr ze Śmiadkowa [pow. czerski] zamienił z Witem z Góry [pow. czerski], cześnikiem 

czerskim, dział, jaki kupił od Stanisława Waldonicza w Sobiniach [pow. czerski] za jego 

dziedzictwo Uliniec [pow. grodziecki]. 1417. k. 114r. 

Jan z Żukowa [pow. liwski] sprzedał wojewodzie Piotrowi Pilikowi dziedzictwo Małe 

Chabdzino [pow. czerski]. k. 114r 

Mikołaj z synem Janem z Bogatek [pow. czerski] sprzedali Janowi ze Strzegocina [pow. 

nowomiejski] ich władztwo, Sadoczino czyli Strzegocino [pow. nowomiejski], które 

przypadło im po bracie Dobiesławie. 1 II 1417, w Warszawie. k. 114r 

Stanisław, Bogusław i Dorota z Łaźniewa [pow. błoński] zamienili z Włodkiem z Wąsów  

[pow. błoński] swoje działy w Łaźniewie wraz z działem kupionym uprzednio od ich stryja 

Boguszy na dział Włodka w Wąsach, dopłacając mu 70 kóp gr. k. 114r 

Włodek z Wąsów [pow. błoński] odstąpił Stanisławowi, Bogusławowi i Dorocie z Łaźniewa 

[pow. błoński] swój dział w Wąsach [wyłączywszy dział, który miał od swego brata Jana] w 

zamian za ich działy w Łaźniewie i za 70 kóp gr. Bogusław i Dorota poświadczyli, że 

Stanisław zadośćuczynił im, za przynależne im działy, pozostawiając Bogusławowi pół włóki 

w Wąsach. 1417. k. 114r-114v 

Jan z Rzeczkowa sprzedał Damianowi z Rzeczkowa [pow. ciechanowski] swoje działy w 

Rzeczkowie i Seroćcu [pow. nowomiejski] za 53 kopy gr. 10 II 1417, w Nowym Mieście. k. 

114v 

Ks. Janusz nadał Wisławowi, Janowi i Piotrowi z Mamina [pow. różański] 20 włók 

Dziewałtowa nad rzeką Słucz [pow. radziłowski] wraz z dwoma brzegami, wyjąwszy barcie. 

k. 114v 

Michał z Milewa [niezidentyfikowane] sprzedał Sobiesądowi 10 włók nad rzeką Ruż leżących 

obok granic tegoż Sobiesąda za sześć i pół kopy gr. k. 114v 

Ks. Janusz nadał chłopcom: Henrykowi, Piotrowi, Michałowi, Marcinowi, Maciejowi, Janowi 

i Mikołajowi, dziedzicom z Modzeli [pow. łomżyński] 10 włók w okolicach Gaci [pow. 

łomżyński] nad rzeką Leśnicą z obydwoma brzegami rzeki, wyjąwszy barcie. k. 114v 

Ks. Janusz nadał Wojciechowi, Maciejowi, Stanisławowowi ze Ślepowronów [pow. sąchocki] 

10 włók Małestoki [pow. zambrowski]  w pobliżu Łąbędziej Bieli? [bagno], wyjąwszy barcie. 

k. 114v 



Młynarz łomżyński Jakub sprzedał innemu młynarzowi łomżyńskiemu Stanisławowi swój 

młyn nad Łomżycą za 18 kóp gr. k. 114v-115r 

Piotr z Milewa sprzedał Niemierzy z Wiśniewa [pow. zambrowski] 20 włók Bogine [pow. 

wiski] za 18 kóp gr. k. 115r 

Niemierza z Wiśniewa [pow. zambrowski] sprzedał Dziersławowi, Pawłowi, Jakubowi, 

Tomaszowi i Dobiesławowi z Leśnicy [pow. zambrowski] 10 włók w Wiśniewie za 30 kóp 

gr. Potem przekazał im kolejne 10 włók w sąsiedztwie wyżej wymienionych, wyjąwszy 

barcie. k. 115r 

Jan z Puchał [pow. łomżyński] sprzedał Sędkowi, Raciborowi, Mikołajowi i Andrzejowi, 

dziedzicom z Domiszewa [pow. ciechanowski] 10 włók w Ciepłychstokach [pow. 

zambrowski] za 20 kóp gr. [1421]. k. 115r 

Grzegorz z Goniądza [woj. podlaskie] odstąpił Piotrowi z Kołaków [niezidentyfikowane] 10 

włók Świebodczyno [pow. wiski] za 100 kóp gr, które wyznaczył swojej córce na posag. 

[1417]. k. 115r 

Ks. Janusz nadał Maciejowi i Janowi z Wizny 30 włók między Brzostowem [pow. wiski] i 

Kamiankami [pow. wiski], wyjąwszy barcie. k. 115r 

Ks. Janusz dał Piotrowi i Świętosławowi z Łubek [pow. wyszogrodzki] 20 włók przy 

Słupowej drodze nad Brokiem z oboma brzegami rzeki w powiecie nurskim, wyjąwszy 

barcie. [1417]. k. 115 

Ks. Janusz nadał Marcinowi z Kurzątkowa [pow. różański?] 10 włók  Rydzewo [pow. 

radziłowski] nad rzeką Wissą z wyjątkiem barci. k. 115r-115v 

Ks. Janusz nadał Janowi i Piotrowi z Obrąbu 40 włók zwanych Olszyny [pow. wiski], 

wyjąwszy barcie. k. 115v 

Mikołaj i Jakusz z Laskowa [pow. kamieniecki] sprzedali Piotrowi, Krystynowi i Zawiszy z 

Bojma [pow. liwski?] swoje działy w Sokołowie [ziemia warszawska] za 25 kóp gr, 

poświadczając dotrzymanie umowy przez swoje siostry Dorotę i Hankę. [1417], w 

Warszawie. k. 115v 

Piechna, wdowa po Dziersławie z Raszewa wraz z synem Mikołajem oraz Mikołaj zw. 

Lgostań zeznali, że podzielili między siebie po połowie dobra Raszewo [pow. sąchocki]. 

Piechnie i jej synowi miał przypaść również staw z młynem i działką młynarza sąsiadujące z 

dobrami Swazicze (pow. sąchocki). Mikołaj, syn Piechny poświadczył dotrzymanie umowy 

przez swojego brata Piotra. 6 II 1417. k. 115v-116r 

Stanisław i Pakosz z Milewa [ziemia zakroczymska] sprzedali marszałkowi [Ściborowi z 

Sąchocina] działy w Milewie za 30 kóp gr. k. 116r 



Krystyn z Czyżewa [pow. nurski] sprzedał Maciejowi z Czyżewa 10 włók w tej wsi, a ks. 

Janusz nadał prawo niemieckie tym, jak i innym 20 włókom, które jemu przekazał. II 1417. k. 

116r 

Staszek i Tomasz z Bylic [pow. nowomiejski] odsprzedali Jaszkowi z Wyrzyków [pow. 

nowomiejski] za 17 kóp gr swoje działy w Modzelach [pow. ciechanowski] wraz z młynem, 

które kupili od tamtejszych dziedziców. II 1417. k. 116r 

Donema i Mikołaj z Łaziszczewa [niezidentyfikowane] sprzedali [Mikołajowi] Wężowi 

dziedzictwo Obrąb [pow. przasnyski]. 6 II 1417, w Wyszogrodzie. k. 116r 

Piotr z Dłotowa [pow. zakroczymski] z synem Łaszczem sprzedają Witowi plebanowi w 

Naruszowie [pow. sąchocki] 7 włók [Piotr] oraz cały swój dział [Łaszcz] za 13 kóp gr. k. 

116v 

Dorota żona Andrzeja ze Skibniewa [pow. liwski], Jan i Piotr dziedzice z Kątów 

[niezidentyfikowane] kwitują Miłosława z Raszyńca [pow. warszawski] z zadośćuczynienia 

za ich części ich w Raszyńcu. k. 116v 

Zwolnienie wsi Krysko za kwotę 10 gr od kar sądowych poza karą [piędziesiąt] w wysokości 

6 gr dla księcia i sędziego oraz 3 gr dla podsędka. II 1417, w Jedlni. k. 116v 

Dziersław z Sarnowa [pow. wyszogrodzki] sprzedał Andrzejowi zw. Grad z Sarnowa swój 

dział w tej wsi za 15 kóp gr. 11 III 1417. k. 116v 

Jasiek z Przecławic [pow. grodziecki] na wypadek swojej śmierci zapisał Przecławice 

dziedzicom z Gawarca [pow. sąchocki] Niemierzy z synami oraz Bernardowi z braćmi. Przed 

28 II 1417, w Czersku. k. 116v 

Jasiek z Przecławic [pow. grodziecki] na wypadek swojej śmierci zapisał Przecławice 

Niemierzy, Stanisławowi, Więcławowi, Nałęczowi, Bernardowi, Janowi, Sasinowi, 

Andrzejowi, Jakubowi i Tomaszowi z Gawarca [pow. sąchocki]. Połowę tego dziedzictwa 

mieli otrzymać Niemierza, Stanisław, Więcław i Nałęcz, a resztę Bernard, Jan, Sasin, 

Andrzej, Jakub i Tomasz. Przed 28 II 1417 w Czersku. k. 116v-117r 

Dzieci Jachny: Jan, Goworek, Elżbieta, dzieci Stachny: Jan, Strzechna, Tomka i Wichna, 

dziedzice ze Świejków [pow. bialski] zostali przez Pawła, Jana i Tomasza ze Zbroszy 

zadośćuczynieni za swoje działy w Zbroszy [pow. grodziecki]. Połowę owych działów wziął 

Paweł, a Jan z Tomaszem resztę. k. 117r 

Jan z Grotowa [pow. grodziecki] sprzedał Sulisławowi z Grotowa pole przyległe do działu 

tegoż Sulisława we wspomnianej wsi za 16 kóp gr. 1417. k. 117r 

Jan zw. Czarny z Iłowa [niezidentyfikowane] zniesławił Jana z Lasek, jednak ten przedstawił 

Floriana z Lichowa [niezidentyfikowane] i Wita z Lasek i oczyścił się przez świadków: z 

herbu Traski: Zdzisława z Otwocka [pow. czerski], skarbnika czerskiego i Mikołaja zw. 

Karłem z Michałowa; z herbu Prus: Janusza z Gościeńczyc [pow. grodziecki] i Jaśka zw. 

Czprys z Krakowian [pow. tarczyński]. Zaświadczyli o tym: Wit z Góry [pow. czerski], 



stolnik czerski, Stanisław [Pierzchała] z Obór [pow. czerski], kasztelan liwski, Szczepan z 

Nabrzeżan [pow. czerski], podsędek czerski, Wit z Dudy [pow. czerski] i Mikołaj zw. Gąska z 

Gusina [pow. czerski]. [1416]. k. 117r-117v 

Piotr dziedzic z Falenicy, za zgodą swojej żony Zuchny, sprzedał Adamowi zw. Trycz z 

Barcic [pow. grodziecki] za 400 kóp gr dziedzictwo Falenice [pow. czerski] i Grabie [pow. 

czerski] wraz z młynem w Mlądzu [pow. czerski] nad Świdrem. 26 XII 1416, w Warszawie. 

k. 117v 

Borzym z Gałązek [pow. nowomiejski] sprzedał Nadimirowi ze Smolechowa [pow. 

nowomiejski] 1 włókę w Gałązkach, przy granicy ze Smolechowem za 20 kóp gr. 12 III 1417. 

k. 117v 

Sędek [Sędziwój] z Nasierowa [pow. ciechanowski] szóstą część dziedzictwa w Chrzcięcinie 

[pow. ciechanowski], jaką jego ojciec kupił od dziedziców z Gałązek [pow. nowomiejski?], 

sprzedał Andrzejowi dziedzicowi z Nasierowa. [1417]. k. 117v 

Ks. Janusz nadał Dobiesławowi z Kołaków [pow. koleński] 40 włók zwanych Wietrzychowo 

nad rzeką Czetną z oboma jej brzegami, k. Nowogrodu wraz z prawem niemieckim i 

czynszem 8 gr. 28 X 1416 w Przasnyszu. k. 117v 

Jakusz z Szymosarzy jedną trzecią dziedzictwa Szymosarze [pow. ciechanowski] w pobliżu 

granic z Gostkowem [pow. ciechanowski], którą to część kupił od swojego rodzonego brata 

Jana z Szymosarzy, sprzedał za 40 kóp gr Janowi, Piotrowi synowi Wszebora, Mikołajowi i 

Piotrowi synowi Budka, dziedzicom z Gostkowa. Jan i Piotr s. Wszebora otrzymali dwie 

trzecie, a Mikołaj i Piotr s. Budka – jedną trzecią. 1417. k. 117v-118r 

Dobiesław ze Strupiechowa [pow. grodziecki] sprzedał swoje dziedzictwo leżące w ziemi 

ciechanowskiej panu [kasztelanowi] czerskiemu [Sławcowi z Boglewic] za 200 grzywien 

licząc po 10 gr praskich grzywna, a po 100 gr zwykłą monetą oraz za klacze warte 20 

grzywien i za wierzchowca wartego kolejne 20 grzywien. Następnie Dobiesław darował 

[Sławcowi] 50 grzywien zwykłą monetą. k. 118r 

Bracia Mikołaj i Stanisław Powałowie z Taczowa podzielili między siebie dziedzictwo w ten  

sposób, że Mikołaj otrzymuje Zwolę [pow. garwoliński], Taczow, Taczowską Wolę, 

Chrwatki w Królewstwie Polskim, w ziemi radomskiej, Stanisław zaś: Trzebin [pow. 

warecki], Trzebińską Wolę [pow. warecki], Magnuszewo [pow. warecki] i Łąkawicę [pow. 

warecki] w ziemi czerskiej oraz Trojanów w ziemi stężyckiej. [1417]. k. 118r 

Maciej, Dominik i Jan z Piotrowic [pow. czerski] podzielili miedzy siebie dziedzictwo w ten 

sposób, że połowę działu ojczystego, połowę działu Dziersława w Piotrowicach oraz połowę 

sołtystwa w Dziećwinowie [pow. czerski] otrzymał Maciej, zaś drugą połowę Dominik i Jan. 

1414-1425. k. 118r 

Ks. Janusz wyzwolił mieszkańców działu Jana z Gniewiewic z budowy zamków, z wyjątkiem 

nowych, za 10 gr z włóki. 1414-1425. k. 118r 



Ks. Janusz nadał prawo niemieckie Witowi z Góry [pow. czerski], cześnikowi czerskiemu dla 

jego działu w Sobiniach [pow. czerski] za 8 gr czynszu oraz dla Ostrowa [pow. czerski] za 2 

gr oraz zwolnił od wszelkich kar, z wyjątkiem kary [pięćdziesiąt], w wysokości 4 gr dla 

sędziego i 2 gr dla podsędka. k. 118v 

Ks. Janusz dał Wacławowi z Zarębów [pow. nurski] 10 włók Ciemna Dąbrowa lasu Łętowo 

w pow. nurskim, wyjąwszy barcie. [1418]. k. 118v 

Ks. Janusz dał Wacławowi z Czyżewa [pow. nurski] 10 włók Ciemna Dąbrowa lasu Łętowo 

w pow. nurskim. 1418. k. 118v 

Włodek z Nieździna [pow. wyszogrodzki] sprzedał Andrzejowi zw. Onasz z Gałek [pow. 

wyszogrodzki] 2 włóki w Nieździnie, 40 mórg obok Duplic [pow. wyszogrodzki] przy 

gościńcu który prowadzi z Wyszogrodu do Bodzanowa [pow. wyszogrodzki] i 20 mórg 

zaczynających się przy tym gościńcu, przy granicy z Węgrzynowem [pow. wyszogrodzki] aż 

do drogi, która prowadzi z Rciszowa [pow.wyszogrodzki] do Nieździna za 40 kóp gr 

praskich. 7 X 1414-1416. k. 118v 

Hanka, żona Niemierzy z Sikorza [pow. płocki] swoje dziedzitwo Kobylniki [pow. 

wyszogrodzki] zapisała na wypadek śmierci swemu mężowi, Niemierzy. k. 118v 

Katarzyna córka Krystyna z Gołębi potwierdziła, że Jan z Jabłeczników [pow. nowomiejski] 

zadośćuczynił jej za jej dział w Jabłecznikach, należny w spadku po matce. [1418]. k. 119r 

Piotr i Tomasz dziedzice z Trębek [pow. zakroczymski] sprzedali swojemu rodzonemu bratu 

Stanisławowi z Bogucina [pow. ciechanowski] swoje działy w Jarlutach [pow. przasnyski] za 

55 kóp gr. [1418], Ciechanowie. k. 119r 

Ks. Janusz nadał Klemensowi ze Dzbuni w zamian za Dzbunie [pow. ciechanowski] wieś 

Oględę [pow. przasnyski] z 20 włókami i młynem na rzece Oględzie, udzielając też prawa 

niemieckiego za 6 gr czynszu. Zwolnił go z kar sądowych poza karą [pięćdziesiąt]. Przed 4 III 

1420. k. 119r 

 Ks. Janusz nadał Giczce i Broniszowi z Czaplic [pow. przasnyski] 10 włók u źródeł rzeczki 

Bystre w ziemi ciechanowskiej, które ci sprzedali następnie Tomaszowi z Ropyl [pow. 

przasnyski] i Janowi z Gywina [pow. ciechanowski]. [1418]. k. 119r 

Ks. Janusz nadał Mikołajowi z Kryska [pow. sąchocki] w zamian za jego dziedzictwo 

Potrykozy [pow. tarczyński] wieś Drochowo [pow. sąchocki], udzielając prawa niemieckiego 

za 2 gr praskie i trzy korce owsa czynszu. k. 119r-119v 

Ks. Janusz nadał Szczepanowi z Gutkowa [?] 30 włók Brzozowo nad rzeką Brzozówką wraz 

z dwoma brzegami, wyjąwszy barcie. 30 XI, w Nowogrodzie. k. 119v 

Ks. Janusz nadał Zdzisławowi i Arnoldowi z Romanów [pow. radziłowski] 20 włók nad rzeką 

Słucz wraz oboma jej brzegami, wyjąwszy barcie. k. 119v 



Dobiesław z Tarnowa [pow. łomżyński] wraz ze swoimi dziećmi Niemierzą, Falisławem, 

Andrzejem, Katarzyną, Hanką, Falisławą i Jachną podzielili miedzy siebie dobra Tarnowo. K. 

119v 

Ks. Janusz nadał Piotrowi zw. Modzel z Porytego [pow. zambrowski] 10 włók w okolicach 

Modzeli [pow. łomżyński], Porytego [pow. zambrowski] i Czerwonego Boru, nad rzeką Gać, 

z obydwoma brzegami rzeki, wyjąwszy barcie. k. 119v 

Kiedy Bogusław z Czaplic sprzedał Dobiesławowi z Czaplic [pow. łomżyński] 8 i pół włóki 

nad rzeką Łomżycą, wówczas książę Janusz nadał temuż Dobiesławowi półtorej włóki nad 

rzeką Gąć obok Piotra z Jemielistego [pow. łomżyński], wyjąwszy barcie. 119v-120r 

Ks. Janusz nadał Cyprianowi i Mikołajowi z Romanów [pow. przasnyski] 20 włók leżących 

obok Kubry [pow radziłowski], wyjąwszy barcie. k. 120r 

Ks. Janusz nadał Mikołajowi z Bębnowa [pow. raciąski] 10 włók obok Kamiennego Stoku 

[pow. wąsoski] wyjąwszy barcie. k. 120r 

Ks. Janusz nadał Gardocie z Gadonic [pow. przasnyski] 10 włók leżących między Falisławem 

a Mikołajem w ziemi wiskiej z wyjątkiem barci. [1420]. k. 120r 

Ks. Janusz nadał Dobiesławowi i Stanisławowi z Gumowa [pow. łomżyński] 10 włók nad 

rzeką Długanoga z obydwoma brzegami, leżących między Sławcem [pow. łomżyński] a 

Zycharzewem [pow. łomżyński] obok Nowogrodu [pow. łomżyński], wyjąwszy barcie. Z 

których to 10 włók Dobiesław otrzymał dwie trzecie, a Stanisław – jedną trzecią. k. 120r 

Ks. Janusz nadał Stanisławowi, Wojciechowi s. Pawła, Andrzejowi, Wojciechowi s. 

Falisława, Wawrzyńcowi i Mikołajowi z Proszków [pow. zambrowski] dał 20 włók lasu 

Łętowo nad rzeką Dąb z obydwoma brzegami, wyjąwszy barcie. Z których to 20 włók, 

Stanisław i Wojciech s. Pawła mają mieć 9 włók, a Wojciech s. Falisława, Wawrzyniec i 

Mikołaj po 3 i poł włóki. k. 120r 

Zbieta, wdowa po Marcinie z Jemielistego [pow. łomżyński] z dziećmi Welisławem i 

Małgorzatą sprzedali Mścisławowi z Jemielistego 10 włók w tej wsi za 12 kóp gr. k. 120r-

120v 

Ks. Janusz nadał Welisławowi z Jemielistego [pow. łomżyński] 20 włók Kamionbrodu nad 

rzeką Śliną wraz z jednym brzegiem [wyłączywszy barcie] za 20 grzywien. [1420]. k. 120v 

Welisław Bacz, swoje sołtystwo w Łątczyni [pow. ostrołęcki] zamienił z Bartłomiejem Gorzis 

na sołtystwo w Chrostowie [pow. ostrołęcki]. [1420]. k. 120v 

Marcin z Goszczyna [pow. grodziecki] zeznał, że Ofka, wdowa po Pawłe z Brzumina 

[nieizdentyfikowane] i jej synowie Andrzej, Jakub, Maciej i Paweł uiścili mu 60 kóp gr działy 

w Brzuminie, które otrzymał od księcia po śmierci Piotra Łazisko. k. 120v 

Dziersław z Tarchomina sprzedał ½ swych części w Tarchominie [pow. warszawski] i w 

Dąbrówce [pow. warszawski] swemu bratu Junoszy z Tarchomina za 50 kóp gr. 1420. k. 120v 



Ks. Janusz nadał dziedzicom Skwar [pow. sąchocki] Bogusławowi, Mikołajowi, Janowi, 

Miecławowi i Elżbiecie wdowie po Macieju prawo niemieckie na ich działy w Skwarach i 

Kosarzewie [pow. sąchocki] za 12 gr czynszu. k. 120v 

Bolesta z Dąbrówki [pow. warszawski] i Junosza z Tarchomina [pow. warszawski] sprzedali 

Męcimirowi z Główczyna [pow. wyszogrodzki] swe części w Ponikwi [pow. ostrowski] za 76 

kóp gr. [1416-1420]. k. 120v 

Przedwój z Mirowic swoją wieś  Mirowice [pow. tarczyński] zamienił z Wojciechem z 

Chabdzina [pow. czerski] za 153 kopy groszy oraz dwa łany w Łubnej [pow. czerski]. W 

Czersku. k. 121r 

Wojciech z Chabdzina [pow. czerski] sprzedał Witowi z Sobini [pow. czerski], cześnikowi 

czerskiemu połowę wsi Częstoniewo [pow. grodziecki] za 130 kóp gr. 21 VII 1423, w 

Czersku. k. 121r 

Zdziszek z Lewiska [nieizdentyfikowane] sprzedał Sławcowi [z Boglewic], kasztelanowi 

czerskiemu połowę wsi Łbiska [pow. czerski] za 100 kóp gr, z poręczeniem Jana z 

Jazgarzewa [pow. czerski] i Jaśka z Łbisk. 20 VII 1423, w Czersku. k. 121r 

Ks. Janusz nadał mgr Jakubowi i jego bratu Janowi prawo niemieckie dla wsi Zaborowo 

[pow. grodziecki] za 6 gr czynszu. 1423. k. 121r 

Mikołaj, Andrzej i Anna rodzeństwo z Sobanic [pow. sąchocki, następnie wyszogrodzki], za 

zgodą matki Doroty sprzedali Aleksandrowi z Sobanic działkę zwaną Siedlisko obok innej 

działki, kupionej przez Aleksandra od ich ojca, wraz z 1 łanem ich działu, leżym wzdłuż 

granic Raszewa [pow. sąchocki, później wyszogrodzki]. W Wyszogrodzie. k. 121v 

Ks. Janusz nadał Przedborowi z Gołębi 20 włók nad Łabną, koło wsi książęcej Łabna [pow. 

koleński] i dziedzictwa Pawła z Załuża, wyłączywszy barcie. VIII 1423. k. 121v 

Gosław z Czarnot [pow. ciechanowski] zamienili swój dział w Chrościcach [pow. 

ciechanowski] z Krystynem, Dobiesławem i Pawłem z Modzeli na ich dział w Modzelach 

[pow. ciechanowski]. VIII 1423 w Nowym Mieście. k. 121v-122r 

Stachna żona Jana z ?, córka zm. Stanisława, połowę dziedzictwa Sokołowo, swoją 

ojcowiznę, oddała synowi Mikołajowi, który zobowiązał się wyposażyć dwie niezamężne 

siostry. 1423, w Ciechanowie. k. 122r 

Po zadośćuczynieniu swym siostrom Dorocie, Katarzynie i Ofce za dwie wsie Gostkowo [w 

pow. przasnyskim oraz w z. warszawskiej] Andrzej z Galemina przekazał Czesławowi z 

Radzimina [pow. warszawski] pół jednej wsi Gostkowo [pow. przasnyski] i całą drugą wieś 

Gostkowo [z. warszawska]. 1423, w Ciechanowie. k. 122r 

Szczepan Luśnia z Nabrzeżan [pow. czerski], podsędek czerski sprzedał Stanisławowi z 

Naborowia [pow. czerski] swój dział w Naborowiu za 50 kóp gr. W Czersku. k. 122r 



Jachna córka Zbigniewa z Załusek [pow. zakroczymski] część swojego dziedzictwa… 

[zapiska niedokończona]. 25 VIII 1423 w Zakroczymiu. k. 122v 

Borzywuj, dziekan płocki i Wernko, wojski wyszogrodzki, dziedzice z Pilichowa [pow. 

wyszogrodzki] sprzedali dziedzictwo marszałkowi Ściborowi z Sąchocina [pow. sąchocki] za 

300 kóp gr. 27 VIII 1423, w Czerwińsku. k. 122v 

Marcin z Załusek przekazał swojemu synowi Henrykowi cały swój dział w Załuskach [pow. 

zakroczymski] wraz z sołtystwem w Psucinie [pow. nowomiejski], wsi Jakuba z Psucina. 

1423. k. 122v-123r 

Paweł i Jan przekazali trzy włóki w Grabowie [pow. koleński] nad Dobrzycą, k. Nowogrodu, 

swemu krewnemu Piotrowi z Kaczyna [pow. ostrołęcki] inaczej z Rzekunia [pow. ostrołęcki] 

tytułem zamiany za jego dział w Kaczynie i w Chrzanowie w z. zakroczymskiej. 26 IX 1423. 

k. 123r 

Ks. Janusz nadał Włodkowi z Siennicy [pow. nowomiejski] 20 włók w ziemi wiskiej, z 

których 10 leży nad rzeką Wissą, obok rzeczki zwanej Bobrowystok, a pozostałe 10 w 

dąbrowie zwanej Snieguliny Dąbrowi obok wody zw. Czerwona Woda, również w ziemi 

wiskiej, wyłączywszy barcie. 30 IX 1423 w Łomży. k. 123r 

Ks. Janusz nadał Wisławowi i Wojciechowi de Volny? 20 włók nad rzeką Olszanką w 

Rudnymstoku w z. łomżyńskiej. [30 IX 1423 w Łomży]. k. 123r 

Ks. Janusz nadał Piotrowi [mieszczaninowi?] warszawskiemu sołtystwo w Kalnikowie w z. 

wiskiej, z 2 włókami oraz trzecią częścią kar sądowych. [30 IX 1423 w Łomży]. k. 123r 

Ks. Janusz nadał … zw. Trusk z Zabłowa[?] 20 włók w miejscu zw. Strzelina Kaleń w z. 

wiskiej i 3 włóki nad Narwią udzielając również prawa niemieckiego. [30 IX 1423 w Łomży]. 

k. 123r-123v 

Przybek i Jakusz z Suchodołu [pow. ostrołęcki] sprzedali za 10 kóp gr Szczepanowi i 

Piotrowi z Bieniek [pow. ciechanowski] 5 włók, które kupili od swojego brata Rostka. [30 IX 

1423 w Łomży]. k. 123v 

Chrczonek Modzel sprzedał Mirzonowi z Modzeli [pow. łomżyński] trzy włóki w Sokolej 

Łące [pow. łomżyński] i łąki nad rzeką Gać z obydwoma jej brzegami za 10 kóp i 10 gr. [30 

IX 1423 w Łomży]. k. 123v 

Andrzej z Czyżewa [pow. nurski] sprzedał braciom Wojciechowi i Piotrowi z Chabdzina 

[pow. czerski] 10 włók w Czyżewie. 1423, w Łomży. k. 123v 

Andrzej, Mścisława, Jakusz, Wszebor, Piotr – dzieci Bolesty sprzedali Jaśkowi ze Smolenia 

[pow. przasnyski] 10 włók w Trzciance [pow. ciechanowski] za 30 kóp gr. k. 124r 

Jasiek ze Smolenia sprzedał Stanisławowi, Janowi, Doliwie, Świąszkowi, Wojsławowi, swój 

dział w Smoleniu [pow. przasnyski] oraz 4 włóki lasu zwanego Suchodół, leżącego między 

Puchałą a dziedzicami Murawska za 11 kóp. k. 124r 



Szymon i Stanisław z Obidzina sprzedali Mroczkowi i Falęcie z Konarzewa [pow. 

ciechanowski] swój dział we wsi Obidzino [pow. ciechanowski] za 100 kóp gr. k. 124r 

Wojsław ze Zbiroszy [pow. przasnyski] sprzedał swój dział w Drożniewie [pow. przasnyski] 

Piotrowi, Borzymowi, Pawłowi z Drożniewa za 30 kóp gr. Piotr otrzymał połowę, a Borzym i 

Paweł pozostałą część zakupionej ziemi. 13 X 1423. k. 124r 

Jakusz, Stanisław, Małgorzata, Jachna i Stachna ze Strusina [pow. ciechanowski] zeznali, że 

są winni zapłacić Raciborowi i Mikołajowi z Pęszyna [pow. bielski] 20 kóp gr pod zastaw 

działu w Mirzejewie [pow. ostrołęcki]. k. 124v 

Adam z Kowalewic [pow. nowomiejski] oraz Jan i Anna, dzieci Andrzeja Węgła z 

Kargoszyna [pow. ciechanowski] sprzedali Maciejowi i Ściborowi z Czyrnic [pow. koleński] 

dwadzieścia włók przy rzece Łabna z brzegami za 30 kóp groszy. 16 X 1423 w Ciechanowie. 

k. 124v 

Marta, żona Andrzeja z Sokołowa [pow. warszawski?] i Katarzyna żona Marcina z Grochowa 

[pow. czerski], córki Macieja z Macierzysza [pow. warszawski] zeznały, że Jan i Dadźbóg z 

Macierzysza  zadośćuczynili za ich działy ojczyste i macierzyste. 21 X 1423, w Warszawie.  

k. 124v 

Niełaskarz z Wierzbowca [pow. sąchocki] kasztelan zakroczymski z jednej strony oraz 

Mikołaj ze Ślepowron [pow. sąchocki], jego kuzyn,  z drugiej, zeznali, że dokonali podziału 

dziedzictwa Wierzbowiec: połowa przypadła Niełaskarzowi, a połowa dzieciom Niełaskarza 

Janowi, Sasinowi, Dorocie i Helenie zrodzonym z Anny. k. 124v-125r  

Florian, Jan, Mikołaj z Chmielewa [pow. nowomiejski] sprzedają Przecławowi, Pawłowi, 

Świętosławowi, Andrzejowi, Jakubowi z Jabłeczników [pow. nowomiejski] swój dział w tej 

wsi. k. 125r 

Smyszek, Borzym i Jakusz z Łomn [pow. warszawski] sprzedali swe dziedzictwo w 

Komorowie [pow. ostrowski] Jakuszowi z Gościmina [pow. ciechanowski] za 100 kóp gr 

pras. i dwa konie warte po 4 kopy gr szer. Anna córka Piotra z Osieka [niezlokalizowany], 

żona Jakusza z Łomn [pow. warszawski] zrzekła się zapisu wiana na Komorowie. [1423]. k. 

125r 

Gierka z Obrąbu, swoją wieś Obrąb [pow. sąchocki] z przyległościami oraz brzegami rzeki 

Łydyni zamienił z marszałkiem Ściborem z Sąchocina [pow. sąchocki] na Sarbiewo [pow. 

sąchocki]. Ponadto ks. Janusz wyzwolił kmieci Gierki ze wsi Roszkowo [pow. ciechanowski] 

z prac przy budowie zamku, wyjąwszy budowę nowych. 

Elżbieta i Walpurga córki Jana z Leśnego Młyna [pow. tarczyński] zamieniły swą połowę 

Leśnego Młyna z Wojciechem z Chabdzina na 150 kóp gr praskich i na 2 włóki w Chabdzinie 

[pow. czerski], obok granicy wsi Obory [pow. czerski] należącej do Stanisława [Pierzchały z 

Obór] kasztelana liwskiego i rzeki Jeziory. k. 125r-125v 



Elżbieta i Walpurga córki Jana z Leśnego Młyna [pow. tarczyński] zamieniły swą połowę 

Leśnego Młyna z Wojciechem z Chabdzina na 150 kóp gr praskich i na 2 włóki w Chabdzinie 

[pow. czerski], obok granicy ze Stanisławem [Pierzchałą z Obór] kasztelanem liwskim. k. 

125v 

Ks. Janusz w obecności Mikołaja Giemzy podkomorzego [czerskiego], Jana Gza [z Pienic] 

podłowczego [ciechanowskiego], Boruty [z Modły] zwolnił kmieci z Suchczyna [pow. 

garwoliński] od prac przy odnowie zamku, wyjąwszy budowę nowych zamków. Ponadto 

nadał Mikołajowi Suszczyńskiemu prawo łowów wszystkich zwierząt. 2 XI w Czersku. k. 

125v 

Mikołaj z Rudek [pow. grodziecki] sprzedał Piotrowi Słęce z Siedlca [pow. grodziecki] łąkę 

w Rudkach przyległą do wsi Siedlec. k. 125v 

Janusz z Służewa [pow. warszawski] sprzedał swoim bratankom Mikołajowi, Janowi i 

Piotrowi swą część w Siedlcu [pow. makowski] za 100 grzywien krakowskich. k. 125v 

Wobec ks. Janusza Stanisław Marchewka z Leszczna [pow. błoński]  sprzedał Ściborowi [z 

Sąchocina], marszałkowi mazowieckiemu swój dział we wsi Leszczno za 20 kóp groszy. k. 

126r 

Krystyn z Grąbczewa [pow. sąchocki]  sprzedał swój dział Abrahamowi i Tomisławowi, 

dziedzicom z Grąbczewa za 12 kóp groszy. 8 XI 1423 w Wyszogrodzie. k. 126r 

Andrzej z Gałek [pow. wyszogrodzki] chorąży wyszogrodzki, Michał z Blichowa [pow. 

wyszogrodzki], Andris z Gałek, Budek z Nakwasina [pow. wyszogrodzki], Adam i Szczepan 

z Żochowa [pow. płoński] zeznał, że Ratuna, Krystyn, Jakub i Gabriel z Pruszczyna [pow. 

wyszogrodzki] są tego samego herbu, co i oni [Prus]. 13 XI 1423. k. 126r-126v 

Dziersław z Popielżyna [pow. zakroczymski] sprzedał swoje dziedzictwo Pawłowi z 

Popielżyna Małego [pow. zakroczymski] za 20 kóp gr. k. 126v 

Ks. Janusz daje Wojciechowi, dziedzicowi z Chabdzina prawo niemieckie dla jego działów w 

Chabdzinie [pow. czerski], w Kawieczynie [pow. czerski], w Jasieńcu [pow. grodziecki], w 

Mirowicach [pow. tarczyński], w Leśnej Woli [pow. tarczyński] i w Łubnej [pow. czerski] z 

czynszem książęcym 8 gr oraz prawo łowów, wyjąwszy tura. 30 XII 1423. k. 126v-127r 

Jakusz z Załusek [pow. zakroczymski] sprzedał swoją część z Załuskach swojemu stryjowi 

Wincentemu i bratankowi Wisławowi zw. Wischon, dziedzicom z Załusek za 30 kóp gr. 6 I 

1424 w Zakroczymiu. k. 127r 

 

 

 

  



 


