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zowsza, K,u.jaw i in. Najwięcej jednak przyjmowało prawo miejskie cz. re
prezentantów okolicznych wsi 125. 

O zamożności mieszczan świadczy okazały kościół parafialny NMP, wy
murowany z kamienia, vyg Długosza - przez pierwszych mieszczan cz., 
a więc w XIV w., dalej pielgrzymka do Rzymu przed 1448 r. Stanisława 
cieśli, budowa wodociągów w XVI w. oraz liczne fundacje na rzecz kościoła 
i szpitala ubogich126. Już w I. 1370~1390 osiedliło się na Kazimierzu pod 
Krakowem 10 czchowian, nieco mniej szukało siedzib w Krakowie127. 

Duży i z pewnością negatywny wpływ na rozwój Czchowa miało cią
głe wydzierżawianie miasta przez króla. Od XIV poprzez wiek XV i część 
XVI pozostawało miasto w_ rękach Melsztyńskich , a burgrabia ich zamku 
w Melsztynie, jak świadczy wiadomość z 1434 r., wpływał na wybory raj
ców miejskkh. Ostatnią tenutariuszką z tego rodu była Anna z Melsztyna, 
żona Miko/aja z Kamieńca, starosty krakowskiego i hetmana koronnego. 
w 1527 r. przechodzi miasto do Banerów, a w 1563 w ręce Anny Sieniaw
skfej, żony Spytka Jordana z Zakliczyna 128 . 

Prawo patronatu kościoła cz. należało w 1360 r. do sześciu imiennie 
wymienionych szlacheckich dziedziców okol icznych wsi 129. W 1388 r. 
wzm. Krystian rektor kościoła cz. i zarazem podrzęczy niepołomicki, no
wokorczyński i wiślicki 130 . Źródła późniejsze wymieniają wielu wybitnych 
plebanów131

. Ńależał do nich m.in. profesor teologii i prowincjał zakonu 
Franciszkanów na Czechy i Polskę - Marek Wenecjanin (,,Marcus a Turri 
Venetus',132

• . 

W 1426-1428 wzm. ,,rector schole" Grzegorz, w 1446 Maciej, 1447-1450 
Paweł, 1467 Stanisław z Brzezin , a w 1485 niejaki Łukasz, przed 1493 Jan 
z Tarnowa, a po 1493 r. Mikołaj z Sieradza, w 1513 Stanisław z Wojnicza, 
w 1530 r. Stanisław z Lipnicy Murowanej , a w 1546 Jan Rusiński. Więk
szość z nich pełniła także urząd pisarza miejskiego. Wielu absolwentów tej 
szkoły znalazło się wśród studentów uniwersytetu krakowskiego133. 

w 1485 r. i później 1 34 wzm., będący pod patronatem rajców, szpital ubo
gich13s_ 

1" APKr.AD514, k. 6-9, 11 , 23, 25, 30, 31 , 43-44, 78, 97-102, 104-109, 111-124 
120 APKr., dok. dep. 1268; APKr. AD 514, k. 25, 44, 198,221; LB I, s. 174; li , 23 241 
m Chm., wg indeksu; Kaczm., wg indeksu. 
12, APKr. AD 514, k. 2, 6, 30, 86; MS IV, nr 996, 1111 , 2990, 9795, 11732, 15321 , 2320 , I V, nr 9130; APKr., dok. 

dep. 271 . 
129 ZDK I, nr 59. 
130 RD, s. 1, 7,21. 
131 zez 1, s. 62, 64; APKr. , dok. dep. nr 258, 263; Mp V (dok. z 1467 r ), APKr AO 14 114 11 
132 APKr.AD514,k.137. 
133 Tamże, k. 8, 10, 12, 13, 40, 44, 64, 68, 84, 119, 173; APKr., dok. d nr 

wychowania i szkól, t. Ili, s. 40. Studia z dziejów miodzie t y UJ w dobl !'Oli 
134 AP Kr., dok. dep. 263; AV cap. 1, k. 282. 
13s Tamże, dok. dep. 268. 
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Grybów 

W dok. królewskim z 1488 r. czytamy, że miasto 
było lokowane w 1340 r. na gruncie należącym do za
sadzonych wcześniej przez Jana Bogacza mieszcza
nina sądeckiego trzech wsi: Siołkowej, B iałej Wyżnej 

i Białej Niżnej136 . Wiadomość ta pozostająca w zgo
dzie z dok. lokacyjnym Grybowa z 1340 r., informu
jącym, że miasto zasadzono na 150 łanach frankoń
skich nad rzeką Białą na obszarze trzech wsi, ale nie 
podającym ich z nazw137. 

asadźcą był Hanko, syn owego Jana Bogacza, a więc z pewnością 
tys Siołkowej oraz obu Białych , a w każdym razie człowiek dobrze obe-
ny z warunkami lokalnymi i terenem, na którym miało powstać miasto. 
yskał tytułem lokacji wójtostwo dziedziczne, obejmujące 4 łany, a także 
ile zbuduje) młyny, sadzawki rybne, łaźnię , rzeźnię , folusz „pro pannis 
ntendendis" oraz jatki rzeźne i piekarskie, kramy sukienne i szewskie, 

tępnie zwykłe dochody z opłat sądowych i podatkowych od mieszczan. 
I sto zaś obok nadziałów roli, placów budowlanych, ogrodów i pastwisk, 

, yskało targ tygodniowy w soboty, 15-letnie zwolnienie od ceł w Krakowie 
I ytrze na okres owej wolnizny. Kościół parafialny (pw. św. Katarzyny), 
udawany może równocześnie z miastem, otrzymał 2 łany gruntu oraz po 
1 rdunku dziesięciny z każdego łanu mieszczańskiego 1 38 . Spisy święto
I trza wymieniają go dopiero w I. 1346-134 7, co wskazuje, że był siedzi-

ł młodej 1 39 oraz niezbyt jeszcze ludnej parafii 140. Z przytoczonego mate
r lu wynika, że lokacja Grybowa, jako ośrodka miejskiego, była rezultatem 

ospodarczego rozwoju zasiedlanego w XIV w. regionu nad rzeką Białą 
oraz dogodnego położenia przy trakcie z Bardiowa do Krakowa. 

Wójtostwo dziedziczne. W 1398 r. wzm. Małgorzata wdowa po Michale 
wójcie dziedzicznym, która sprzedała wójtostwo g. za 200 grz. Stanisławowi 
L Bobowej, po którym przejął je Zygmunt z Bobowej, również dzierżawca 
miasta Grybowa i królewszczyzny grybowskiej. w 1412 r. sprzedał owe wój
tostwo za 405 grz. Piotrowi Kozłowskiemu, który zapisał ( 1414) na nim 3 grz. 
czynszu rocznie bratu rodzonemu , mistrzowi uniwersytetu krakowskiego, Mi
kołajowi z Kozłowa 1 41 . W 1434 r. Zygmunt z Bobowej podsędek ziemi krak. 

Drukowany w Sprawozdaniu dra Adama Jakubowskiego, burmistrza miasta Grybowa z 20-letniego urzędowa
nia ... , Grybów 1903, s. 22-23. 

•11 Mp Ili , nr 662; por. G. Chomicki, Topografia i zabudowa Grybowa od schyłku XVI do końca XVIII wieku, w: Grybów. 
Studia z dziejów miasta regionu ... , s. 93-143 oraz mapka nas. 140-141 . 

'" Mp Ili, nr 662; M. Barański, Dominium sądeckie. Od książęcego okręgu grodowego do majątku klasztoru klarysek 
sądeckich , Warszawa 1992, s. 69. 

'' MV li , s. 195 i n. 
140 Por. T. Ładogórski, Studia nad zaludnieniem Polski w XIV wieku, Wrocław 1958, s. 199. 
..,· SVVPM 1/7,' s. 103--105; KSN ńr 64.5, 685,686; SP 2: nr 1337. Zob. F. Sikora, SHGWK, cz. li , z. 1, 109-11 3. 
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i dzierżawca Grybowa rozsądzał szkody i krzywdy mieszczan grybowskich, 
zadane przez,szl. Jana i Mikołaja, wójtów dziedzicznych w Grybowie, ale 
przeo 1450 r. wójtostwo to przejął Wojciech Jeżowski , syn Dobiesława , dzie
dzica niedalekiego Jeżowa, które zastawił za 300 zł (z czynszami, rolami, 
jatkami rzeźniczymi, kramami sukiennymi i szewskimi oraz łaźnią i młynami) 
szl. Piotrowi ze Stroszyc, synowi Andrzeja z Gabonia. Utrzymał się jed
nak (1460) przy dzierżawie królewszczyzny grybowskiej, a po paru latach 
odzyskał też wójtostwo grybowskie. W 1488 r. wyjednał u panującego 
w każdym razie potwierdzenie, zagubionego wówczas, przywileju nawój
tostwo grY,bowskie, wystawidnego jeszcze przez króla w 1340 r. na rzecz 
zasadźcy Ha.nka, przekazując je swoim potomkom. W 1508 r. wójtostwo 
należało bowiem do Stanisława i Mikołaja Jeżowskich , na rzecz których 
- jako wójtów i dzierżawców miasta - król przysądził pańszczyznę ze 
strony mieszkańców (należących do miasta Grybowa) wsi sąsiednich 
- Siołkowej i Białej. Od 1527 r. jednak wójtostwo g. trzymał , za pożyczo
ne Jeżowskim sumy, Jan Buczyński, który odstąpił je w dwa lata potem 
Stanisławowi Pieniążkowi; odtąd zarówno dzierżawa miasta i włości, jak 
też wójtostwo dziedziczne było w rękach rodziny Pieniążków

142

. 
Sieć drożna: W 1431 r. wzm. jest, przebiegająca przez Grybów, ,,strata 

regia publica", a więc droga, którą dok. z 1434 r. nazywa traktem z Krakowa 
przez Czchów i Grybów do Bardiowa143, nad nią ustanowiono w Grybowie 
jeszcze w XIV w. (a wymienioną w dok. z 1430 r.) komorę celną

144

. 
Życia gospodarczego Grybowa nie da się, z braku źródeł, należycie zba

dać ani ocenić. Dok. i<azimierza W. z 1365 r., nadający miastu część lasu 
na górze Jawor (i podający po raz pierwszy dzisiejszą nazwę miasta - ,,quod 
civitati nostre Grybowa wlgaliter nuncupate" - która w przywileju lokacyjnym 
z 1340 r. brzn:1i: ,, Tymberch") potwierdza realizację lokacji osady miejskiej 
w Grybowie. Z przytoczonego już dok. z 1450 r. wiadomo, że wójtostwo gry
bowskie obejmowało m.in. młyny, łaźnię , role, czynsze, w tym z jatek rzeźni
czych oraz kramów szewskich i sukiennych, co poświadcza rozwój miasta; 
stwierdzenie zaś czynnego w XV w. w Grybowie folusza oraz ożywionych 
kontaktów handlowych z Bardiowem, których podstawą był wywóz m.in. 
sukna i przędzy - pozwalają domyślać się w Grybowie rozwiniętej przede 
wszystkim produkcji takckiej . Z tego okresu pochodzą zapewne też pierw 
sze organizacje cechowe, ale wiadomo tylko, że w 1424 r. utworzyli prz 
miejscowym kościele parafialnym za zgodą biskupa krak. swoje bractw 

142 
Nr SP li, nr 2595; zez. 4, s. 101 ; BCzart. dok., szufl . VIII , nr 543; dok. 768, vol. IX, 8; dok. 784, vol. VIII, 27; A 
IX (Kraków 1913), s. 14-15 i 21 ; BPAN Kr., rps 431, k 1; MS IV, nr 383, 11747, 15304, 15603, 15605. 

'" SP 2, nr 2364; AGZ IX, s. 44; F. Kiryk, Z dziejów miast zachodniej części ziemi bieckiej, w: Nad rzeką Ropą. Szk/ 
historyczne, red. R. Reinfuss , Kraków 1968, s. 95-96; B. Krasnowolski, Lokacyjne układy urbanistyczne .. . , I. 

s . 95-96. 
144 

Mp IV, s . 257; F. Kiryk, Stosunki handlowe Jasia i miast okolicznych z miastami słowackimi w XV wieku , w: Stu 

z dziejów Jasia i regionu , red . J. Garbacik, Kraków 1964, s. 144 i prz9p. 8. 
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artnicy, za staraniem Andrz · Zł tk . 
r a14s_ Wolno przyjąć zatem ei: i a, Starnsła~a ~oda i Andrzeja Węgla-
przy tym kościele grybowskim c:ch:o~ne ~ręf~1zaqe dewocyjne posiadały 
w XVI i XVII stuleciu było w Grybo . em1es rncze. Po~ano wprawdzie, że 
(kuśnierzy kowali ślusarzy kra ~1e czynny~h 11 cechow rękodzielniczych 

' ' • wcow, szewcow tkac k' · , . 
rncarzy, piekarzy i rzeźników)146 lecz ni '. . zy, su ,~nrnkow, cieśli, 

w znanych nam źródłach Wprawd . k . e znaJd~Jemy potwierdzenia tego 
1721 podaJ·e pod 1628 . _zie sięga radziecka Grybowa z I. 1596-

r. znaczną liczbę rze · , 1 ·k, , 
I śle, krochmalnicy krawcy szewcy fi m1~s rn ow (rzeznicy, bednarze, ' , , sa 1anrn, szewcy proś · k 1 , 
· rze, szyftarze kuśnierze płócien . . c1, owa e, slu-
1wni) oraz tzw., robotnikó; dzienn n~~y, p1wowa~owie, s~ynkarze, szynkarze 
wolnym wypieku chleba147 - to }dn,: nadto informuJe_ o paleniu gorzałki 
r anizacji zawodowych, gdyż m~ ł ~ _był~ temu rzemiosłu da_leko do 11 

sześciu rękodzielniczych staw~ o yc ~owczas czynnych naJwyżej pięć 
rybowskich znamy dopiero z 

1596 
~~i~en zawo?~~yc~. Statut szewców 

11 statut cechowi rzeźników grybo·· k' ~~4~0 
te~, 

12 
kroi Zygmunt zatwier

mien ił w mieście 3 koła d ws ie . ReJestr podatkowy z 1581 r 
, oroczne we młynie 31 . , . , · 

wcow, 5 piekarek, 4 płócienników 3 . , r oraz rzem1eslrnkow (7 
y, rzeźników, następnie kołodzieja i b f1~s I, po) 2 garn~a_rzy, kowali, kuśnie
morników, zaś wykaz podatkowy ;

5
;~rza oraz 

7 zyJący~h z rękodzieła 
rników ale za to 3 koła doroc ~ 3 r. tylko 22 rękodzielników i 4 ko-

'. zne I zakupne cop I ., . 
rybow1e czynne może dwa młyny149 • ozwa a sądzie, ze były 

le względu na ł · · · 
od XIV w. ruc~~::~n~~~~~~~k~~e węgierski~ był Grybó~ z _pewno-
u lokalnego. Z zapiski sądowej z 14~~1u, a ta_kże ~entrum niewielkiego 
bów do Bardiowa barchan ó . r. wynika, ze przewożono przez 
na, a także sól bocheńskti ~i~~~k~a~\,~łot_no cz~rne, dzi~niny i różne 
usowe, w tym wino, a także m·ed, _ęg1er zas przywozono towary 
towe taksowano od każdego k I • z_. Pobierane od tych produktów cło 
rewna. W 1546 r. nadał król mi~:~~ I wozu z towarem,. a także od bydła 

ny targ w soboty (zapewne na . , ze względu na duzy ruch handlowy 

marków, których terminów nie ;~::~;~~~~~ny ~o targu potoczneg~ 
kie posiadał Grybów rozbud · swia czą archiwalia bar-

owane szeroko kontakty handlowe z mia-

ryk , jw.; w sprawie nazwy G zob E Pawło k' N J Sygańsk i , Historia Noweg; Są;za . t Ili Lwsó I, 19a0z2wy miejscowości Sądecczyzny, Wrocław 1971 s 37· 
Por K B k · ' · • w w s 235-238· J W · • · , · . acz owski, Dzieje Grybowa i wsi podgrybo ' /( h X , · yrozumsk1, Tkactwo ma/opolskie 

I .. . , s. 59-92. ws IC w IV-XVI wieku, w: Grybów. Studia z dziejó; 

I polskie w tysiącleciu, t. I, s. 640. 
1, rps dep. 86, s. 109-110. 
rwszym mówi perg. kopia statutu z 1774 r zaś . . .. 

V

ladamu ks. Józefa Stala z parafii Mikluszo~ice k oB:ui;11m rowmez perg. kopia z 1781 r. Oba te pergaminy 

I ' s. 152; BJ, rps 5043, f. 298. . C ni . 

nr 2364; APKr., dok. dep. 68; Sprawozdanie dra A Jak . 1cza, t. li, Lwów 1902, s. 153, 191 , 199, 200. . ubowsk1ego .. . , s. 22-23; J. Sygański, Historia Nowe-

61 



Feliks Kiryk 

stami słowackimi. W 1444 r. zatrzymano w Bardiowie Adamowi, mieszczani
nowi grybowskiemu, niesłusznie konia, zaś z listów Wojciecha Jeżowskiego 
dzierżawcy Grybowa oraz rajców grybowskich Jana, Macieja i Marcina wia
domo, że handlowali w miastach północno-węgierskich w 1466 r. Jan Miku
lici. i Andrzej oraz Piotr Irek Ź Grybowa. W roku następnym interweniował 
w Bardiowie Andrzej Pieniążek, dzierzawca Grybowa i podczaszy krak., aby 
zwrócono zabrany bezprawnie towar na cle Janowi mieszczaninowi grybow
skiemu, podobnie jak w 1481 r. Wojciech Jeżowski i Mikołaj Gietka, kolejni 
dzierżawcy miasta, prosili, aby bardiowianie zwrócili konie i pieniądze Jano
wi lbanyerowi; w 1485 r. do-magała się w Bardiowie wysłania pieniędzy za 
towar wdowa po Bieniaszu mieszczaninie grybowskim. Z roku następnego 
pochodzi list rajców grybowskich do Bardiowa, w którym bronią dobrej sła
wy Jerzego mieszczanina grybowskiego (syna Mikołaja, wójta z Muszyny), 
stwierdzając, że nie był nigdy zdziercą kupców na drogach do Węgier, ani 
zbójnikiem, gdyż w czasie zarzucanych mu rozbojów przebywał w Grybowie. 
W 1487 r. domagał się Piotr Kmita starosta sądecki od bardiowian zwrotu 
koni zabranych mieszczanom grybowskim przez burgrabiów makowickich, 
którzy w 1492 r. odarli innych grybowian z gotówki; w 1501 r. pisał do Bar
diowa Hieronfm Jeżowski, dzierżawca Grybowa, o pieniądze za przędzę15 1. 
Interesujący list Stanisława Jeżowskiego dziedzica Chojnika i starosty gry
bowskiego do bardiowian pochodzi z 1510 r. i dotyczy pszenicy, której bra
kowało na rynku bardiowskim; Jeżowski prosił więc tamtejszych rajców, aby 
podali mu, ile mógłby jej tam sprzedać, zapytując równocześnie czy nie po
trzebują żyta oraz czy zbytu na zboże nie znalazłby w Preszowie. W 1529 r. 
upomniał się w Bardiowie o sprawiedliwość dla nie wymienionego z imienia 
mieszczanina grybowskiego Adrian Buczyński, wójt i zarazem pisarz miasta 
Grybowa, a Stanisław Pieniążek dzierżawca Grybowa i wójt dziedziczny, za 
mawiał w 1532 r. w Bardiowie wino za 14 flor. Wino sprowadzali Pieniążko
wie często, np. w 1620 i 1626 r.152 

W 1488 r. związki handlowe z Kieżmarkiem i innymi miastami słowac

kimi podtrzymywał mieszczanin grybowski Leonard rodem ze Starej Wsi 
który uzyskał nawet od Stefana Zapolyi prawo swobodnego poruszania si 
po Spiszu węgierskim 153. Księgi miejskie Nowego Sącza przekazują nie 
szczegółów o związkach gospodarczych z Grybowem; w sprawach handl 
wych i rodzinnych widzimy w Nowym Sączu wielu grybowian, m.in. Łukas 
(1489), Pawła Schimma (1490), Piotra Ligęzę (1491)154; w 1550 r. miesz 
czanin grybowski Chrząszcz załatwiał sprawy handlowe w Bieczu155. 
151 OAB, listy nr 1662, 1720, 1788, 1749, 2188, 2234, 2375, 2404, 2506, 2621 , 3078, 3601. 
152 OAB, listy nr 4107, 6190, 6862; listy z 17 IV 1620 i 24 IV 1626; por. też nr 4487, 4533, 4590, 4622, 4636, 473 

4952,4960,4967, 5136,5181,5189, 5245. 
153 APKr., rps AD 49, s. 10. 
154 Tamże, s. 34, 71 , 228. 
155 APKr. , rps dep. 7 , k. 34. 
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Fakt, że mieszczaństwo grybow k' . 
wiadomość z 1536 r.1ss, wskazuje j:~~ urr~w1a.ło 29 ła~ów r?li, o czym mamy 
nictwo było podstawowym źródłem śro~kó~e ~1e rzem!osło i, h~n?el. lecz rol-

. P~za d?ku~entami, na podstawie któryc~ :0~~~1~ fudnosc1 m1:jsk_iej. 
dz1erzawcow miasta i szlacheckich posi d , . y odtworz~c rejestr 
skających miasto różnymi ciężarami1s7 ~ j:~Z: .wo~tostwa grybowskiego, uci
kach społecznych brak materiału źródłowego z~~1u.gotpodarczym i_ s~osun
zwłaszcza życie kufturaf ne w Grybowie w XV . ~e jes , czyt~!n~ ':" zrodłach 
domo jedynie, że przy kościele parafiafn m cz w. czasow pozrnej~z~ch wia
uczniowie przekroczyli w XVI w pr . Y. ynna była szkoła, ktorej czterej 

· 091 uniwersytetu krakowskieg01ss. 

Krościenko 

? przed ~okacyjnych fosach Krościenka, ani o te
rem~, .na ktorym powstał, nie wiemy nic. W 1348 
Kaz1'?11erz W. zlecił niejakiemu Hadzudowi lokację n: 
prawie magde~~rskim miasta ,,in Crosno", oddając 
mu P,:ZY tym W?jtostwo, obejmujące 4 łany roli, mły
ny, ktore zbuduje na Dunajcu, oraz fasy po obu stro
nach ~?toku Chrostnica, w którym mógł polować I ub 
osadzie nową wieś1s9. w 1413 r tJ· . . 
t ·, . w czasie kiedy 

s arostwem czorsztyńskim władał Abraham C 
z Goszyc1so Wł d ł . zarny 

r kt wójtowski, a w 1485 r - z , a y~ aw Ja~1ełło ~otwierdził ten kon-

i rć~:::~~:~~~i:fi:~~ K~~~~!~:
0iie~"::~;~;:ti~~::~~;~,~'_ :::a~ 

, n~dto ?Wa jarmarki (:a 1zief~~j:Ś;;~r~ę~~~~~~~~ii~!ie.r~zaią)c miast.u, 
lrug1 z nich przypadał na dzień odpustu w k , . I w1ę yc , tyle, ze 

,01 Lustrac·ia Kr , . k osc1e e parafia I nym Kroście n 
· 1 osc1en a z 1617 r łąc · . . -

u ycką1s2, ale stało się to racze· . .zy ov:e zrns~c~erna miasta z dobą 
Maciejem Korwinem1s3. 1 w czasie Wojen Kaz1m1erza Jagiellończyka 

Źródła potwierdzają, że wójtem Krościenka w 13 . . 
1497 dobra wójtowskie Wawrzyńca wóita K , . 9k3 r. był Mikołaj, zaś 

, 1 rosc1en a, nadał król Janowi 

I Sikora,_ SHGWK, cz. 11, z. 1, s. 108_113_ 
ob. F. K1ryk, Z dziejów miast ... , s. 132.133 
or D. Quirini-Popławska Kartk · d · .. · 
, 245-250. . .· , z z1e1ow szkolnictwa grybowskiego, w: Grybów. Studia z dziejów miasta ... , 

och.,. nr 1, por. S. Kuras, Przywileje prawa niemieckie o W 
dMecVkl1e .. . ,1s7. 65; B. Krasnowolski, Lokacyjne układy urb~n.isty:~:w 1197111 , s.110761 oraz M. Barański , Dominium 

, nr 76. .. ., . , s. . 

,1~:te, t. l ,dnr 12; APKL, dok. dep. 348 i por. rps dep. 442 wiązka 1 
r., rps ep. 442, wiązka 4 i 5. ' · 

b F. Kiryk, Jakub z Dębna n tl . . 
74 . a e wewnętrzne1, zagranicznej polityki Kazimierza Jagiellończyka , Wrocław 1967, 
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Muszyna 

Ustalenie początków Muszyny jest trudne. 
Wzmianki źródłowe w obu dokumentach z 1209 r. 
nie są pewne. Oto, zawartą w dyplomie Andrzeja, 
króla węgierskiego, z 1209 r. wiadomość (,,Poth pa
/atinus et Musinensis comes'') odniósł jego wydawca 
do miejscowości węgierskiej Mosóny (,,Masony in 
Hungaria'')243 , zaś wzmiankującego o sięgającym do 
ziem polskich komitacie szaryskim (,,usque ad f/u
vium Poprad versus Muschina'') dokumentu, także 
z 1209 r., nie udało się odnaleźć i jest on znany je

dynie z prac innych autorów244 . Przyjmujemy jednak za nimi, że narodziny 
osady przy prastarym trakcie węgierskim, zapewne o ch_arakterze "':~row
nym, sięgają początków XIII w. Wg dok. z 288 r. stanowiła ona włosc Wy
szascholastyka krak., który nadał ją następnie - za zgodą Le~zka C~arne
go - biskupstwu krak. 245 W 1301 r. wzm. jest „castrum Płoche m m,et,_s terre 
Sandeczensis, którego przynależność do biskupstwa krak. posw1adc~a 
dok. Władysława króla węg.246 W połowie XIV w. Muszyna z~ajdował~ się 
w rękach króla polskiego, z pewnością skonfiskowana Janowi Muskacie za 
współdziałanie z wrogami kraju jeszcze przez Wład~sła~~ Ł~kiet~a247 

·. 

z rozważań nad osadnictwem rejonu Muszyny248 1 dz1ejam1 sąsiedniego 
Miastka249 wiadomo, że jej początki są powiązane z szeroką na tym terenie 
akcją osadniczą Kazimierza Wielkiego. Z jego bowiem inicjatywy do~on~
no w połowie XIV w. lokacji tego miasteczka, czy nawet - co wydaje się 
słuszniejsze - translokacji na teren Muszyny miejsk!ego ?środka ~iastec
kiego. Nastąpiło to przed 1364 r., gdyż w przywileju kr?I. z 29 l!~topada 
tego roku figuruje zezwolenie dla wójta Ankona (,,An,co~, .ad~ocat, m. Nov~ 
Civitate'') na zasiedlenie nowego miasta Muszyny sw1ezym1 o~adrnkam1'. 
zwłaszcza kupcami oraz zwolnienie muszynian od cła czchowskiego, gwoli 
ułatwienia im udziału w handlu z Bochnią i Krakowem. Bliższego oznacze
nia początków miasta Muszyny nie da się przeprowadzić w obecnej sytuacji 

243 Codex diplomaticus Slovaciaę, t. I, wyd . R. Marsina, Bratislaviae 1971 , s. 124. . . . 
244 w. Bębynek, Starostwo muszyńskie . . . , s. 54; K. Pieradzka, Na szlakach Łemkowszczyzny;··· _s. 52, H._ Stamirsk1, 

Muszyna i jej starostowie do roku 1781, ,,Rocznik Sądecki", t. XII: 1971, s. 6. Por. M. Baransk1, Dominium sądec-
kie ... , s. 262. 

245 Mussina, que iacet sub Ungaria . KK I, nr 89, s.123. 
24s BJ, rps 5378, k. 85-~6; H. Stamirski , Muszyna ... , s. 6. . . 
241 Por. A. Rutkowska-Płachcińska , Sądecczyzna ... , s. 77; Miasta polskie ... , t. I, s. 651. . . . .. 
248 A. Rutkowska-Płachcińska , jw. ; K. Dziwik, Struktura i rozmieszczenie feudalnej wlasnosc, z1ems~1e1 w Sądec

czyźnie w XV w., ,,Rocznik Biblioteki PAN w Krakowie", t. VII-VIII, Kraków 1_963, s. 5-108; S. Kuras, Os~dmctwo 
i zagadnienia wiejskie w Gorlickim , w: Nad rzeką Rop_ą ... , s. 69-73; H. S~am1rn~1, Rozm1eszczeme punktow osad
niczych Sądecczyzny w czasie (do 1572); przestrzem, ,,Rocznik Sądecki , t VI.. 1,99p·,·~ .. ~7-29, tenze, Muszyna .. . , 

249 ~
0

~~
7
~iastko oraz F. Kiryk, Lokacje meudane, translacje i miasta zanikłe , ,,Kwartalnik Histo'rii Kultury Materialnej", 

nr 3: 1980, s. 378. ' .. 
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lowej, natomiast treść przytoczonego dopiero co aktu wskazuje już na 
wien rozwój miasteczka, jakkolwiek brakowało mu jeszcze większej licz
osadników. Zaawansowanie jego budowy poświadcza·kolejny przywilej 
t tniego Piasta dla Muszyny, dający się odnieść do 1368/9 r., w którym 
ytamy o nie wymienionym z imienia wójcie, następnie o rajcach i pospól

~ie „nowego miasta Muszyny" (,,advocatus et consu/es ac tata commu
t s civium in Nova Civitate Mussina ''), a także o zapewnieniu króla, że 
będzie zmieniał biegnących do Muszyny dróg i odciągał od miasteczka 
ejeżdżających przez nie kupców, licząc na to, że mieszczanie będą je 
rawiać250 . Stojąc na gruncie ustalenia, źe zawarte w obu przytoczo-

ych dokumentach Kazimierza Wielkiego dla Muszyny określenia „Nova 
1vitas" mogło mieć sens tylko w sytuacji, kiedy w pobliżu istniało jakieś 
l,irsze (Antiqua Civitas) - musimy opowiedzieć się za poglądem, że nie 
yla ona w tamtej okolicy miastem najstarszym. Ale gdzie go szukać, skoro 
I mogą wchodzić w rachubę znacznie oddalone i niedawno lokowane 
1wniczna i Grybów, a tym mniej Stary i Nowy Sącz. Wszystko przema-

. 1 więc za tym, że owym starszym od Muszyny miastem mogło być tylko 
1 1iastko, o którego lokacji nic bliżej nie wiadomo, poza tym, że wyprzedzało 
wymi początkami miasto Muszynę. Natomiast rozwój tego ostatniego był 

, wiązany ściśle z funkcjonowaniem zamku , najprawdopodobniej także 
udowli kazimierzowskiej, przy czym nie da się wyłączyć ewentualności, 
król dokonał translokacji miasta z Miastka, gdyż przy słabym wówczas 
adnictwie wiejskim w całej okolicy, nie było potrzeby lokowania - w odle

J lości 1 O km - drugiego ośrodka miejskiego. 
Istnienie zamku m. i miasta Muszyny poświadczają później dwa doku

menty Jagiełły z 30 lipca i 5 sierpnia 1391 r., przy czym późniejszy uzupeł
nił dawne nadania Kazimierza Wielkiego na rzecz muszynian zezwoleniem 
,a prowadzenie przez nich handlu z Węgrami solą bocheńską i wielicką251 . 

1400 r. pochodzi znowu ważna wiadomość o kościele i parafii m., zaś 
1413 zachowała się kolejna zapiska o zamku m. i odbywających się 

w nim sesjach sądowych czyli o funkcjonowaniu sądu kreskiego, dotyczą
a Wiernka z Gabonia i Mikołaja Gładysza z Łosia252 , przy czym ten ostatni 

I ył najprawdopodobniej starostą muszyńskim. 
Nie potrafimy udowodnić, czy ów Hanko wójt muszyny z 1364 r. był za

adźcą miasta, chociaż jest to bardzo prawdopodobne. Charakterystycz
ne, że do końca epoki jagiellońsk iej nie znamy żadnego z jego następców. 
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, 
Niesłychanie skąpy zasób źródeł do najdawniejszych dziejów Muszyny nie 
zawiera wiadomości o tamtejszych wójtach ani ich dobrach. Informację 
o wójtostwie dziedzicznym 1/'f M.uszynie posiadamy dopiero z 1529 r., która 
dotyczy obowiązku składania na rzecz biskupstwa krak. z dóbr wójtow
skich daniny w wysokości 1 O cetnarów źelaza i 2 cetnarów stali rocznie253

• 

Sieć droźna. W 1364 r. wzm. jest droga przez Muszynę na Węgry; w kie
runku Krakowa prowadziła ona przez komorę celną w Czchowie254

. 

Życia gospodarczego Muszyny do ostatniej ćwierci XVI w. nie potrafimy, 
z braku źródeł, odtworzyć. Z informacji z 1529 r. o pobieraniu źelaza i stali 
z wójtostwa muszyńskiego przęz właściciela miasta moźemy wnioskować, ż.e 
rozwijało się tu od najdawniejszych czasów górnictwo i hutnictwo metali. Dopie
ro dok. z 1589 .r. przynosi wiadomość o piwowarstwie i zachęcaniu mieszczan 
przez biskupa krak. do budowy jatek mięsnych, chlebowych i innych kramów 
w rynku oraz do korzystania przez uprawiających rękodzieła ze zwolnienia od 
prac na rzecz zamku, chyba, że podejmą je dobrowolnie za opłatą ze strony 
starosty muszyńskiego; akt ten zapewniał mieszczanom również swobodny 
połów ryb w Popradzie i wolność od obowiązku spławiania i zbijania drew
na przeznaczonego do spławu. Stanowi on jednak nie tak świadectwo stanu 
rzemiosła muszyńskiego w 1589 r., jak raczej potwierdzenie planów jego oży
wienia przez właściciela miasta. W 1594 r. pobór królewski opłacało zaledwie 
6 rzemieślników m. (w tym skrzypek), których zrzeszał jeden cech zbiorowy. 
W 1597 r. kardynał Jerzy Radziwiłł wystawił statut cechowi kowali i garncarzy, 
ale „dla wszystkich rzemiosł"; mimo tego ten sam dziedzic Muszyny wystawił 
nieco później statut cechowi kuśnierzy muszyńskich255 

Dopiero z 1524 r. pochodzi wiadomość o jarmarkach muszyńskich, na św. 
Onufrego (10 VI) i św. Franciszka (4 X) oraz targu w poniedziałki256 , ale nie 
nadał ich dopiero Zygmunt Stary, gdyź każde miasteczko posiadało od loka
cji co najmniej jeden jarmark doroczny i targ tygodniowy. W 1589 r. biskup 
Piotr Myszkowski potwierdził Muszynie - na miejsce zbutwiałych i pogorzałych 
- przywilej prawa magdeburskiego, określił prawa i obowiązki mieszczan oraz 
nadał osadzie miejskiej dwa jarmarki na św. Michała (29 IX) i Matkę Boską 
Gromniczną (2 li) oraz targ w poniedziałki, aby mieszkańcy Muszyny mogli na 
nich „wszelkie handle wieść i towarami kupczyć"; wymienił też miarę zbożową 
muszyńską, świadczącą o istnieniu tu rynku lokalnego na płody rolne257

. 

O znacznym ruchu handlowym, na przebiegającej przez miasteczko 
drodze na Węgry, świadczy obfita korespondencja starostów i burmistrzów 
muszyńskich z Bardiowem. Z niej dowiadujemy się, że dzierżawcą i sta-

253 LR, s. 46. 
254 KK I, nr 236. Zob. B. Wyrozumska, Drogi w ziemi krakowskiej ... , s. 68-73. 
255 AMetr., LibMun., s. 453-454 i 456-462. 
256 APKr., dok. dep. 80; MS IV, nr 13793. 
257 AMetr., LibMun., s. 453-454. 
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tą muszyńskim był w I. 1441 i 1448-1449 Mikołaj Pikaran z Mnikowa, 
tlej Andrzej Trestka (1444), Mikołaj Komorowski (1449), Prokop Pienią
k (1451 ), Fryderyk Karniewski (1453), Jan Wielopolski (145.3-1460), Jan 

: olski (1461, 1466-1469), Andrzej Pieniążek (1467)258 i wielu innych259 . 

: 1453 r. rezydował w zamku muszyńskim starosta Jan Wielopolski, ar-
11diakon i oficjał sądecki, którego mieszczanie z Koszyc oskarżyli przed 

gistratem miasta Krakowa i biskupem krak. o utrudnianie handlu z mia
ł mi polskimi260 ; on sam natomiast odżegnywał się gorąco w liście do 
. rdiowian z 11 października od jakiejkolwiek współpracy ze zbójnikami 
tch hersztem Pobudą, a powołując się na dobrosąsiedzkie stosunki prosił 

.· Bard iowie o piwo261 . Piwa domagał się od bardiowian w 1454 r. również 
1otr Koczan burgrabia muszyński, a rok później - dla robotników - wspo

nniany Jan Wielopolski, zawiadamiając przy okazji magistrat bardiowski 
gruntownym remoncie zamku muszyńskiego, zwłaszcza jego czwartej, 

niszczonej części, przy której pracowało w dzień i nocą wielu murarzy 
raz pomocników, ściągniętych ze wsi całego klucza muszyńskiego262 . 

Nie tylko w piwo zaopatrywał się w Bardiowie zamek muszyński. z li-
tu bowiem Racibora z Trątnowa burgrabiego muszyńskiego z 8 listopada 

1462 r. dowiadujemy się, że wysłano tam służbę pp zboże oraz - co było 
Jawną i ciągłą praktyką - po wino. W 1467 r. po pół beczki wina i beczkę 
lwa dla starosty muszyńskiego Andrzeja Pieniążka jeździł tam jego sługa 
zymon; na początku XVI w. przywoził je stamtąd dla burgrabiego Stani
lawa Struskiego sołtys z Florynki263

. Do stałych konsumentów win węgier
kich należał też starosta Feliks Siedlecki, zamawiający je w 1541 r. także 
la biskupa krak., a po nim starosta Wawrzyniec Kosiński, który w podzię-

sttedoveke listy ze Slovenska , wyd. V. Chaloupecky, Bratislava - Praha 1937, nr 9, 29; CE, cz. 112, nr 70; SP 
11 , nr 3351 a, 3948; OAB, listy nr 427,429, 648, 693, 712, 775, 791, 1222, 1331, 1359, 1403, 1449, 1465, 1534 
1736. , 

Zob: wykaz starostów muszyńskich u H. Stamirskiego, Muszyna ... , s. 51-63, który wymaga jednak uzupełnienia 
o.Piotra .Kmitę (1493-1494), Piotra Gniadego z Zabierzowa (1498), Jana Pieniążka z Krużlowy (1522), Feliksa 
S1edleck1ego (1541), Stani~ława .Jarockiego (1546), Macieja Łazińskiego (1552- 1554), Wawrzyńca Kosińskiego 
(1558-1559), Stanisława L1pnick1eg.o (1569), Jana Stelągowskiego (1572) , Wojciecha Tabaszowskiego (1582). 
Z wymienionych przez H. Stam1rsk1ego -Achacy Jordan był starostą muszyńskim w I. 1511- 1517 oraz 1527-
-1542 .. Stanisław Kępiński w 1574-1579 i 1583-1590. Ze starostów siedemnastowiecznych nie zna Wojciecha 
Gemb1ck1ego (1647). a z osiemnastowiecznych - S. Linkiewicza. Zob. OAB, nr 3118, 3129, 3418, 4190, 4213, 
4678, 5154, 6335, 7124, 8863 oraz listy bez sygnatur: z 13 11541 , 31 Xll 1542, 3 XI 1554, 14 V oraz 2 VI 1552, 
19 X 1579, 29 V 1582, 1811583, 15 VI 1620; Ep. 30, k. 472; Archiwum Kapituły Krakowskiej. inw. z 1668 r., k. 650; 
APKr. IT rps 257, s. 444. 
Akta odnoszące się do stosunków handlowych Polski z Węgrami, wyd. S. Kutrzeba, Archiwum Komisji Historycz
neJ AU , t. IX: 1902, nr 37. 

' OAB, nr 712. 
' . !ta quod videntes destrucciones et rapturas muri casfri Musszina, toto desiderio et fervore /aboramus ut castrum 

in suis rupturis emendaretur et peccunia iam non modica per nos est ad laborandum exposita, postqu~ muratores 
rupturas mun apparuerunt, volentes emendare et reformare, die hesterna quarta pars castri a superno ad funda
mentum cum omnibus muris et edificiis cecidit, iła quod satis turpe et miserabile foramen evacuatum est. Con
gregavimus omnes homines thenute nostre, volentes per structuras lignorum et per intentam custodiam castrum 
viceversa fortificare si poterimus, iła quod nec diei nec nocti presentes, magis cum centum personas faboramus ... 
rogantes vos, ut aliquibus provisionibus videlicet braseo aut potu farina, quibus castrum ad modicum tempus pos~ 
set sulciri, nos supportare velitis". OAB, nr 788. 
OAB, nr 1441 , 1572. 1681 , 3586 k. 
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ce za wino wysłał rajcom bardiowskim (1559) nieco jarząbków oraz lipieni, 
a wreszcie starosta Stanisław Lipnicki, który zamówił w 1569 r. w Bardio
wie aż 4 beczki wina, potrzebne „na kładzenie kapusty" . Urządzając wese
le w końcu 1574 r., prosił starosta Stanisław Kępiński rajców bardiowskich 
o p :-zysłanie „na skosztowanie win starych i młodego co lepszego, bo wy
daje siostrę swoją za mąż" ; w 1620 r. zamawiał znowuż w Bardiowie wina 
,,tak młode jak i stare" starosta' Jan Bedliński264 . 

Do Bardiowa udawali się po towary nie tylko oficjaliści zamku m. oraz 
będący na ich usługach sołtysi okolicznych wsi klucza m. Już z 1467 r. 
posiadamy wiadomość, że po piwo jeździł tam mieszczanin muszyński 
o nazwisku Król, a nadto nie znani z imienia wójt i ławnicy muszyńscy in
terweniowali w Bardiowie w ·sprawie osiedlonego w Muszynie i handlują
cego z Bardiowem Bartłomiejem z Kurowa. Handlem z Węgrami trudnił 
się też po trosze Grzegorz, syn Mikołaja wójta muszyńskiego , oskarżony 
przez bardiowian - podobno niesłusznie - o zbójnictwo. Dopiero zaś w li
ście z 1490 r. czytamy, że mieszczanie muszyńscy wywozili tam płótno , 
przęd~ę ; handlował też z Bardiowem z pewnością mieszczanin Fabian 
z Muszyny, któremu mistrz Jan z Bardiowa był winien w 1491 r. 2 flore
ny i 7,5 grosza265 , a następnie obłupiony z towaru w 1492 r. przez załogę 
zamku Makowicy niejaki Szymon z Muszyny. W sprawie przędzy zabranej 
przez celników bardiowskich poddanym Muszyny interweniował w 1511 r. 
starosta Achacy Jordan, a w 1546 r. starosta Maciej Łaziński266 . Z listu Szy
mona burgrabiego muszyńskiego dowiadujemy s ię , że muszynianie do
prowadzali z początku XVI w. do Bardiowa na sprzedaż równ ież bydło , 
a także dowozili wosk i śledzie267 • O sprowadzaniu wina do Muszyny mówi 
też powołany już akt biskupa Piotra Myszkowskiego z 1589 r. , zezwalający 
w miasteczku równ ież na handel końmi i bydłem. W świetle tego przywileju 
wino mógł przywozić i szynkować każdy mieszczanin muszyński , ale jego 
jakość miał szacować i wyceniać wójt i ławnicy muszyńscy ; równocześnie 
wystawca dokumentu zabraniał sołtysom wsi okolicznych produkcji i wy
szynku piwa oraz gorzałki na szkodę miasta268

• Specjalny mandat biskupi 
z 1575 r. nakazywał, aby „vectores vini et aliarum rerum ex Hungaria" do
starczali je do dworu biskupa krak. w Nowym Sączu269 • 

Jeszcze mniej niż o rzemiośle i handlu wiemy o rolnictwie m. Z dok. 
z 1589 r. wiadomo, że mieszczanie posiadali wymierzone działki roli i ogro
dy, płacąc zeń biskupowi krak. po 1 talarze rocznie. W 1594 r. wzm. 3 pół
łanki miejskie, zaś w 1575 słyszymy o folwarku biskupim w Muszynie. Jest 
264 OAB, listy bez sygnatur z 13 11541 , 12 11559, 24 1111 559, 2 IV 1569, 11 XI 1574, 21 11 620. 
265 OAB, nr 1702, 2506, 2780, 3007, 4050. 
266 OAB, nr 4231 , 4243, oraz listy bez sygnatury z 14 VI 1545, 29 VI 1546, 21 VI 1557 r. 
257 OAB, nr 3586 v, 3440, 8160. 
268 AMetr., LibMun. s. 453-454. 
269 Ep. 30, k. 472. 
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ne jednak, iż mieszczaństwo posiadało znaczne nadziały roli. W 1589 r. 
I żał do nich obszar:,,( .. . ) od wierzchu Zimnego a od Leluchowa wsi aż 
rzeki Popradu od Węgier, potem idą do Legnicy po Ku,rczynów aż ku 
1rnemu Wyru( ... ), potem po wierzch Folwarczny na górę prosto na za-

, k muszyński ( ... )"270 • 

Gdy idzie o zabudowę miasta, możemy do przytoczonych informacji 
mku m. dodać wzmiankę o nim z 1413 r., remontowanym jak wiemy 

1455 r. Natomiast o liczbie domów oraz zaludnieniu Muszyny w XIV 
r 12 XV w. nie da się ze źródeł niczego dowiedzieć. Wiadomo jedynie, że 

„ 1474 r. przeżyło miasteczko niszczący najazd Tomasza Tarczy, w odwet 
. , wyprawę św. Kazimierza na Węgry271 • Dopiero z rejestru podatkowego 
1594 r. wiemy, że szos płacono od 1 O domów w rynku po 12 groszy oraz 

· 20 chałup przy ulicach po 6 gr. W sumie przekazało wówczas miasto 
13 flor. poboru . Niestety, w 1596 r. Jerzy Radziwiłł był zmuszony wystawić 
niastu nową ordynację , ,,gdy niedawnego czasu z przypadku nieszczę
nego część wietrza Muszyny ... ogniem bela spalona", kiedy i „scripta tego 

llliasteczka ... pogorzały". Opis wizytacji kościoła m. z tego samego roku 
wyjaśn ia, że kościół (a więc z pewnością i miasto) został „zniszczony w ru
mie przez żołdaków i złupiony"272 • Ludność żyła w ciężkich warunkach ma
l rialnych i niedostatek zaglądał jej stale w oczy.' Muszyna była przecież 
1ągle osadą nadgraniczną, narażaną stale na niebezpieczeństwa napa
ów beskidników, rabunki i pożary. Sprawiło to , że biskupi krak. nakładal i 

od średniowiecza na mieszczan m. stałe obowiązki wojskowe, które okre
lano „dyscypl iną militarną miast klucza muszyńskiego" , znane w szczegó

ł eh ze źródeł dopiero z XVII stulecia273 . 

Niejasna jest, z braku danych źródłowych , sprawa przynależności Mu
zyny do dóbr biskupów krak. , zwłaszcza, że zakwestionowano niedawno 
utentyczność aktu nadania zamku i miasta biskupom krak. przez Wła

dysława Jagiełłę274 . Zarzuty przeciw wiarygodności tego dok. z 5 sierpnia 
1391 r. nie przekonują jednak, zwłaszcza , że istnieje drugi jeszcze doku
ment tego wystawcy z tego roku , mówiący o nadaniu Muszyny z okolicą 
biskupstwu krak. i mający niemal tych samych świadków, którzy żyją istot
nie w 1391 r. i pełnią wymienione godności275 , natomiast przynależność 
Muszyny i klucza m. do dóbr biskupich od lat czterdziestych XV stulecia 
nie budzi wątpliwości276 . 

110 AMetr., LibMun., s. 453-454. 
" SP li, nr 1312. Zob. B. Krasnowolski , Lokacyjne układy urbanistyczne ... , t. li , s. 139-144; H. Stamirski , Zarys 

rozwoju miasta Piwnicznej .. . , s. 55. 
" BJ, rps 5043, k. 317; APKr., dok. dep. 82; AMetr., AV cap. 5, k. 28. 

113 F. Kiryk, Miasta kresu muszyńskiego ... , s. 28. 
"' H. Stamirski, Muszyna ... , s. 8; tenże , Rozmieszczenie punktów osadniczych .. . , s. 27-29. 
"' KK li , nr 379 i 380. 
11

• SP li , nr 3351 a, 3948; CE I, nr 70; por. H. Stamirski, Muszyna ... , s. 9. 
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Feliks Kiryk 

lnfofinacji, jakoby erekcja ko, . . 
w 1320 r. 277 nie potrafimy poprz:c!ota -~raf1alnego św. Józefa nastąpiła j 
późną, wia.domość o parafii m c zro . owo. Pewną, chociaż niewątpliw 
~anonika z zakonu Augustianó:~~~~:1 d~k. z_ 1400 r., wy~ieniający Piat 
m Mussina ... tunc vacantem -~· owie, kiedy „parochia/em ecclesia 
P. f. . . ··· pac1t1ce assecutus"2.?a w 1596 , 

_ara II m., obeJmuJącej samą tylko M . · , . , r. osrod 
c1a NMP o 3 ołtarzach zn· ~szynę, stanowił kosc1oł Wniebowzi 
J d . , iszczony I złupiony prze · . . 
e ynie dom plebana i dom rekto k ł z mwazJę zołnierstw 

ra sz o y stały w dobrym staniem. 

Nowy Sącz 

. Mias_to ~ow~tało na gruncie biskupiej wsi Kamien 
cy, zam1enione1 na zamek biecki i wsie doń należą 
prz~~ Wacława li bezpośrednio po objęciu przeze 

~~!k ~: ;eM_ał?~ołlsce-_z Janem Muskatą biskupe 
: zro e z konca XIII i pacz. XIV w w ni 

~a, ze owa Ka~ienica stanowiła osadę par~fiain 
budowaną wokoł drewnianego kościoła św wo· . ą, 

cha opodal kt, · . · 1c1e 
, . . . oreJ nieco na północ istniało już drugi 

pr~e?m1e!sk1e centrum osadnicze przy murowan 
kosc1ele sw. Małgorzaty. Oba te ko, . ł ym 
z 1303 r 2a1 z kto' . sc10 Y wzm. dok. 

t · , rego w1emy2a2 z·e k , . 'ł , 
gorza y stanowił filię kościoła św W . . . , . osc10 sw. Mał-
Nowego Sącza kościoła św M ł OJc1echa. Fa~t istnienia przed lokacją 
i osady, poświadcza również doak g~r~aty, . a wokoł n_iego niewątpliwie też 
o jarmarku na św. Małgorzatę n. do acyJny. tego miast~ z 1292 r., wzm. 
dzień odpustu w kościele pod . , . a any~ - Jak wszędzie wówczas - na 

JeJ wezwaniem2s3 z , . 
uw~gę, że część biskupiej Kamienic . . wroco~o w zw1~z~u z tym 
zanim doszło do formalnej lokac" N y spełniała rolę osrodka m1eJskiego, 
i była wysuniętą na południe e~~la:wel~ Są~za na prawie magdeburskim 
d~ło tu też swój dwór2s4. Hipoteza od" obr b1_skup~twa krak., które posia
rncy nabiera tym większego prawdo warz~ b_1skup1": na obszarze Kamie
~tała w Nowym Sączu w XV i XVI stiod_o~~;nstwa, ze „curia ~piscopalis" 
ze z dok. z 1306 r. wiadomo iż ow K ec1~ : Warto przypomnieć-również, 

, ą am1erncę obdarzali przywilejami Bo-

m W. Bębynek , Starostwo muszyńskie s 64 
278 ZDK I, nr 260. . .. , · · 
279 AV cap. 5, k. 28. 
:: ~-K~'.u;_o1s:5.Dzieje, Ili , s. 11 ; A. Rutkowska-Plachcińska , Sądecczyzna ... , s. 128 
282 Potwierdza to ó · · · · · 
283 Por. F. Kiryk, id:i:tdt:r;~~:~gc~t:· i~eje, Ili , s. 11 ; Dlb I, s . 571 . 
:: ;~~ ~~~kowska-P/achcińska , są:e:c:;~~~z~;~\~;~;~ Rutkowska-P/achcińska , Sądecczyzna ... , s. 128_ 

r. 9, s. 152; ASK UV, ks 24, k. 16-19. . 
t 
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Wstydl iwy i Leszek Czarny286, co umacnia mniemanie, iż stanowiła 
wczas ważniejszą osadę, niż zwykła wieś. 

lokacyjny Wacława li, zlecający 8 listopada 1292 r. Bertoldowi 
Idowi, synom Tylmana (Tyrmana) wójta ze Starego Sącza, lokację 

na gruncie wsi Kamienicy, na prawie magdeburskim mówi o prze
niu doń miasta ze Starego Sącza: ,,quod civitatem nostram Sandecz 
un locum, in quo nunc vil/a Kamenycz sita est ... concedimus /ocan-

7. Mamy więc do czynienia nie tylko z lokacją nowego miasta, która 
I ła, ale także i translacją, która w rezultacie nie doszła do skutku, 
ośrodek miejski w Starym Sączu nie przestał istnieć288 . Mimo tego do 

··, go Sącza przeniesiono komorę celną; tutaj miał się odbywać jedyny 
olicy jarmark w oktawie św. Małgorzaty, a mieszczan pozwalniano od 

. księstwie krak. i sandomierskim, w tym także na drodze węgierskiej. 
.· o lokowane miasto otrzymało wreszcie prawo do wprowadzenia i wy-
11y obowiązującej monety przez wójtów zamiast mincerży król., a miesz
, twu wolno było poszukiwać metali i korzystać z mili zapowiedniej 

produkcji i wyszynku trunków oraz piwa289. O planach przeniesienia 
dka miejskiego ze Starego Sącza do Kamienicy czyli Nowego Sącza, 

·· .idczy też dok. z 1298 r., w którym Wacław li zapisem 100 grz. rocznie 
upach krak. wynagrodził powstałe stąd straty klaryskom sądeckim. Akt 

1 świadczy poza tym, że owa translacja była z owym klasztorem uzgod
na290. Kolejnym ważnym argumentem za planami translacji jest fakt, że 
, torami Nowego Sącza byli synowie wójta starosądeckiego Tylmana, 
rzy nie działaliby na niekorzyść miasta rodzinnego. Dodać należy tu 
zcze słuszny domysł, że powodzenie lokacji Nowego Sącza było powią
ne z przeniesieniem się doń części mieszczaństwa starosądeckiego29 1 . 

I sto powstało na 72 łanach ziemi wykarczowanej, jakie obejmowała już 
1pewne Kamienica, ale uzyskało jeszcze 100 łanów lasu, na obszarze 

torych wolno było przez 50 lat osadzać nowe wsie292. 
Już w dok. lokacyjnym dano wyraz dogodnemu położeniu Kamienicy, 

tćrej teren wyjątkowo dobrze nadawał się pod lokację obronnego ośrodka 
nlejskiego. Najpełniejszy temu wyraz daje Długosz przy opisie panowania 
"'Polsce Wacława li: 

,,( ... ) nowe miasto Sącz na pograniczu Węgier leżące w miejscu dawnej 
wsi Kamienicy( ... ), gdy bowiem w królestwie polskim przebywał, zważyw-

Mp I, s. 166. 
Pol. Ili , s. 155-158; BJ, rps 5378, k. 76. Zob. F. Kiryk, Początki miasta , w: Dzieje miasta Nowego Sącza, t. I. .. , 
s. 85-96. 
A. Rutkowska-Plachcińska , Sądecczyzna ... , s. 126 i n.; por. też rec. pracy A. Rutkowskiej-Plachcińskiej pióra 
K. Dziwika w MSH. R. V, z. 1/2: 1962, s. 82. 
Pol. Ili , s. 155-158; BJ, rps 5378, k. 73-76. 
Mp li , s. 203; por. też s. 201 -202. 

' Por. A. Rutkowska-Plachcińska , Sądecczyzna ... , s. 135. 
" Pol. Ili , nr 67; BJ, rps 5378, k. 73-76 i por. k. 76-77. 
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