
Regestr  wszelkich  wydatków  na  rzecz  Urodzonej  niegdy  Elżbiety  z  Godlewskich  Trzcińskiej,
poczynionych przez Urodzonego Kacpra Sienickiego, spisany 22 kwietnia 1795 r. i zaoblatowany
przez tego Sienickiego 7 maja 1795 r. do ksiąg ziemskich nurskich, seria relacje oblaty, sygn. 7, na
kartach 75-78, przepisany przez Marcina Radziszewskiego w 2019 r.

Do  urzędu  i  ksiąg  ziemskich  ziemi  nurskiej  w  Nurze,  osobiście  przyszedłszy,  Urodzony
Kacper Sienicki, podał do wciągnienia w też księgi regestr wszelkich wydatków i łożonych
pieniędzy niżej wyrażony, przez tegoż podającego na papierze ceną groszy srebrnych dwóch
stęplowanym spisany i podpisany w osnowie takowej: regestr wszelkich wydatków tak w życiu
świętej pamięci Elżbiety z Godlewskich Trzcińskiej, matki, ratując onę i zastępując w różnych
potrzebach, jako i po śmierci tejże na pogrzeb, zapłatę dziewkom, opędzanie fortuny, pieniędzy
łożonych  przeze  mnie  niżej  podpisanego,  spisany  w  Godlewie-Piętakach,  dnia  22,  miesiąca
kwietnia, roku 1795.

Nr WYDATKI
Wartość

Złotych Groszy

1

Nim  się  ożeniłem  z  Urodzoną  Katarzyną  z  Trzcińskich,  niegdy
Urodzonego  Wojciecha  Sienickiego  pozostałą  wdową,  córką  zaś  śp.
Elżbiety Trzcińskiej – tejże za targiem dałem żyta korców pięć w cenie:
korzec – złotych jedenaście. Wynosi kwota...

55

2
Pożyczyłem na podymne 5

Item na kupno kawy 1 15

3
Wróciłem  z  zastawy  gruntów  przez  tęż  matkę  niegdy  Urodzonemu
Szymonowi Godlewskiemu,  Soszczykowi  zwanemu,  dwiema skryptami
ręcznymi kwotę...

96

4
Roku 1793 przed Zapusty, gdy taż matka chorowała, pożyczyłem jej... 40

Item  tegoż  roku  na  przednówku  na  kupienie  połcia  słoniny  od
Urodzonego Wawrzyńca Godlewskiego z Sienicy-Lipusów

18

5
Roku 1794 w czerwcu, ofiary dziesiątego grosza za trzy raty, za każdą po
złotych 2, groszy 2 i odwożącemu na drogę od każdej raty po groszy 6,
wynosi...

6 24

6

Wyrządzając  Jacka  Przychodzego  na  pospolite  ruszenie  w  gotowiznie
dałem temuż  złotych  polskich  6.  Buty  z  siebie  –  najmniej  złotych  3.
Chleb,  kasza,  okrasa,  słonina  i  wędzonka  –  najmniej  złotych  6.  Co
wynosi...

15

7
Powtórnie Jaśka Danilaka na pospolite ruszenie wysyłając,  pożyczyłem
dla tegoż na drogę...

3

8 Na kantonistego koronnego z dymów 50. pożyczyłem... 6

9 Gdy  z  pospolitego  ruszenia  ode  mnie  wyrządzonego  konnego  ze
wszystkim  moderunkiem  wzięto  do  linijowego  wojska,  a  nakazano
powtórnie  z  pięciu  dymów  wydać  pieszego  kantonistę,  okazałem
Kommissyi w Ostrowi dowodem, że nie mam już dać kogo na kantonistę,
gdy mi wzięto człowieka z pospolitego ruszenia do linijowego wojska,
zaczym Kommissya uznała tegoż i z 5. dymów: to jest z moich 3. i śp.
matki  z  2.  wydanego,  i  rekwizyta  na  niego  oddać  nakazała,  zaczym
rachuję:  wyrządzenie  i  rekwizyta,  to  jest  klacz  –  złotych  61,  siodło  –
złotych 24,  uzdeczkę – złotych 2.  szablę – złotych 12,  rapcze do niej
jedwabne – złotych 4, pistolet  – złotych 6, ładownicę – złotych 3, pas

83 12



rzemienny ze sprzączką mosiężną – złotych 1, płótna lnianego na rajtuzy i
kurtkę, łokci 8 – złotych 8, za cyc na lejbik – złotych 3, krawcowi od
roboty – złotych 3, dzida z proporcem – złotych 2, czapka – złotych 8,
chustek białych zamiast  alsztuków, dwie – złotych 2,  koszulę lnianą –
złotych  3.  Rekwizyta  na  kantonistę  pieszego:  sukman  –  złotych  15,
płachta konopna z łokci sześciu – złotych 3, koszul konopnych dwie –
złotych 5, buty – złotych 7, Siekiera – złotych 3, dzida – złotych 1, groszy
15, na lenung – złotych 15, na suchany – złotych 3, kożuch – złotych 14.
Co wynosi summa złotych polskich 208, groszy 15, więc na dwa dymy śp.
matki wynika założonych...

10
Exekucya  po  kantonistę  pieszego  w  każdym  dymie  po  czterech  ludzi
przez dni cztery stała. Chleb, mięso, gorzałka z dwóch dymów najmniej
kosztuje...

16

11 Do Ponikwi na prowiant śp. matce słoniny funt dałem 1

12
Podymnego w jesieni ze skórowym złotych 2, groszy 18, na drogę groszy
6.

2 24

13
Skór  baranich  wyprawnych  na  kożuch  śp.  matka  wzięła  za  targiem –
każda po złotych 1, groszy 15. Krawcowi od roboty – złotych 2.

6 15

14 Na brykę z dymów dwóch po złotych 3, wynosi... 6

15

1 sierpnia 1794 na pochowanie śp matki od zrobienia trumny, nie rachując
mych  tarcic,  dałem  złoty  1.  Od  wykopania  dołu  –  złoty  jeden.  Od
apparatów – złoty jeden. Na podzwonne – złotych 2. Za piwo dla księży i
dziadów – złotych 2. Wynosi... 

7

16 Długu za śp. matkę – pannie Mariannie Sienickiej wróciłem... 3

17

Posyłałem furę z dymów pięciu z sianem do Warszawy w czasie siejby
żyta, która się bawiła tygodni dwa, to jest: mój wóz z zaprzęgą, klacz;
szmarowidło  –  złotych  1,  pieniędzy na  drogę  –  złotych  1,  groszy 15,
słoniny za złotych 3, chleba bochen, duży – złotych 1, kaszy garniec –
złotych 1, ser duży – złotych 1, żyta ćwierci dwie na obrok i sieczka z
żyta – niech złotych 12, klacz i robota dni 14 – niech złotych 7, więc na
dwa dymy, nie rachując piątego, co sam jeździł...

13 22

18

Furę jednokonną wojsku litewskiemu za swoich dymów dwóch i śp. matki
dymów dwóch, posyłając z prowiantem, dałem owsa korzec – złotych 10,
siana pudów 4 – złotych 8, chleba bochnów dużych dwa – złotych 4, na
drogę pieniędzy – złotych 3, kaszy garniec – złotych 1, słoniny stopionej
garnuszek kwartowy – złotych 2, pół barana – złotych 1, sól,  owsa na
obrok ćwierci dwie i sieczka z żyta – złotych 10. Bawił się tygodni pięć, i
gdy tylko powrócił, zaraz go wojsko rosyjskie wzięło. Bawił się znowu
dwie,  więc  niedziel  siedem.  Każdy dzień  sprzężaj  i  człowiek  –  niech
groszy 21. Złotych wynosi 73, groszy 9, więc na dwa dymy połowę... 

36 19

19
Gdy szwadron rotmistrza Łukina w Czyżewie stał, wydałem owsa korzec
1, ćwierć 1 – złotych 15. Chleba duży bochen – złotych 1, i kapusty faskę
czterogarcową, której nie rachuję, więc na dwa dymy wynika...

8

20
Okupu, aby piechota wojska rosyjskiego nie stała,  z dymu każdego po
groszy 23, więc z dwóch dymów...

1 16

21
Od wyprzędzenia i wyrobienia sukna 2

Od ufolowania sukna strzał pół ósma po groszy 4 1



Od ufarbowania tegoż od strzały po groszy 11 2 22 i pół

Od zrobienia kaftana ze strzał pięciu – Katarzynie 1

Za trzewiki tejże 2 15

Za sukmanek dla Barbary, dziewczyny 6

Za trzewiki dla tejże 1 15

22
W  dzień  św.  Józefa  roku  teraz  bieżącego  wielmożni  Trzcińscy
podpułkownikowstwo wypożyczyli... 

18

Wynosi wszystkiej expensy... 466 20

Na  to  tylko  odtrąciwszy  za  nabiał  przez  śp.  matkę  przed  śmiercią  niegdy
Urodzonemu Wawrzyńcowi Kuskowskiemu do Warszawy na sprzedaż dany. Po
śmierci tejże matki, od tegoż nieboszczyka Kuskowskiego odebrałem złotych
6, groszy 15.

7 15

Item za gęś po tejże matce sprzedaną – złotych 1.

In summa należy mi powrócić... 459 5

Regestr zboża u mnie przez śp. Elżbietę Trzcińską w roku przeszłym 1794 wypożyczonego i
pracowitemu Jackowi Przychodzemu na obsiew jary danego, które należy mi do powrócenia.

Pożyczone zboże
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Na przednówku na chleb 
pożyczyłem śp. matce 

2 2 1 4

Item do zasiewu na wiosnę 1 1

Item  gdy  służący  za  parobka,
Mateusz Godlewski, wyjeżdżał na
ochotnika,  przedał  mi  swój
Przysiewek  własnym  zbożem
zasiany, tylko na gruncie matki, z
tego na początku żniw śp. matka
jęczmień wyżęła i tegoż na swój
pożytek obróciła

1

Jackowi Przychodzemu,  który na
kwietnym tygodniu  pod posessyi
wielmożnego Karola Trzcińskiego
podpułkownika  poszedł,  dałem
zasiew

2 4 1 2 1 1

In summa 2 2 2 3 4 1 1 4 2 1 1

Inwentarz po św. matce pozostały w
roku 1794

Explikacja inwentarza

Krów z cielętami – 2.

Na  pochowanie  ciała  śp.  matki  –  księdzu  krowę  z
cielęciem – 1.

Jegomości  Wielmożnemu  podpułkownikowi  także  z
cielęciem – 1.

Wypustków – 2. Na pogrzeb matki zarżnięty – 1.



Wielmożny Trzciński podpułkownik – wziął 1.

Owiec starych – 3, młodych – 4.
Oddałem  Wielmożnemu  podpułkownikowi  starych  4,
młodych 4.

Świnia stara prośna – 1.
Po półtora roku – 2.

Oddałem  Wielmożnemu  podpułkownikowi  świnię  z
dziewięciorgiem prosiąt  i  świnkę,  wieprzka  po  półtora
roku.

Kur – 9, Kogut – 1.

Na pogrzeb śp. matki kur – 5.

Gdy kantoniści na exekucyi stali,  1 zginęła z rozsądku
wachmistrza i kaprala.

Wielmożnemu  podpułkownikowi  oddałem  kur  –  5,
koguta – 1.

Gęsi starych – 3, młodych – 3.

Pani Janowej Sienickiej za matkę wróciłem gęś – 1.

Na pogrzeb matki – 3.

Sprzedana – 1, zginęła – 1.

Kaczek zostało 8.

Kantoniści wzięli 4.

Litewscy żołnierze – 3

Załoga w Białych stojący wziął 1.

Jaj została się kopa 1. i te dotąd są.

Naczynia we dworku pozostałe,  które Wielmożny Trzciński podpułkownik, dnia 15 lutego
przybywszy, objął w posessyą.

Żarny. Stołów – 2, jeden duży zepsuty, drugi mały z szufladkami – dobry. Warsztat do krosien.
Snowalnia. Szafka z szufladkami. Szafka z policzkami. Kółko do przędzenia, a zaś garnek żelazny
i wiadro stare podczas przechodu wojsk zginęły.

Naczynia po śp. matce Wielmożny Trzciński podpułkownik ode mnie odebrał, te są:

Trynóg – 1, dzieżę – 1, kopańkę – 1, szkopek – 1, szaflik – 1, korytko dla świni – 1, garków –
sztuk 7, ladę z żeleźcem. 

Naczynia,  które  się  przy  mnie  znajdują  –  i  te  należą  do  Wielmożnego  Trzcińskiego
podpułkownika wojsk koronnych.

Tłuczka do masła. Kłoda dębowa od Franciszka Stpiczyńskiego przeze mnie z zastawy w złotych
czterech wykupiona. Kopańka – 1. Solniczka drewniana. Faska. Spiżarnia z przegrodami bez wieka
i  dna.  Solanków  –  2.  Wieko  słomiane  stare.  Łyżnik  drewniany  i  łyżek  drewnianych  –  5.
Warząchew. Zedelek. Stołek z poręczą. Misów czarnych – 2, polewana zła – 1. Kół zadnich z osią
– para. Sanie stare. Sośników starych – para. Siekacz i siekaczka. Nóż prosty – jeden, drugi –
złamany. Siekiera. Łańcuch żelazny od wożenia drzewa. 

Z zasiewu po śmierci matki pozostałego.

Zasiew Przeznaczenie

Żyta namłóciłem korcy 11.

Na zimę wysiałem korców 7, ćwierć 1.

Za gorzałkę przy pogrzebie – ćwierci 3.

Wielmożnemu podpułkownikowi dałem ćwierci 3.

Efficit  korcy – 8,  ćwierci  –  3.  Zostaje  przy mnie korców 2,
ćwierć – 1.

Jęczmienia - korzec 1, ćwierć 1.
I to remanet przy mnie.

Gryki – ćwierci 3.



Grochu – korcy 3.
Z tego Wielmożny podpułkownik wziął korców 2.

Remanet przy mnie – korzec 1.

Pozostały inwentarz

Kaszy jęczmiennej – garcy trzy, siemienia konopnego – garcy trzy, mniej lub więcej lnianego, gdy
jeszcze nie chędożone, nie wiadomo wiele.

Pastwę i plewy – bydło i świnie przez zimę zjadły. Siana zaś, co krowa z cielęciem i owce nie
zjadły, to resztę Wielmożny Podpułkownik końmi swymi wypasł. 

Odzienie po śp. matce pozostałe – ubogim oddane.

Kożuch nowy po tejże – przechodzące wojsko wzięło.

Sukna było strzał siedem i pół, z tego Katarzynie, dziewce, na kaftan wyszło strzał pięć. Zostaje się
strzał dwie i pół.

Wełny było run 10, z tych dla dziewki na pończochy – runo 1. Zostaje się dotąd jeszcze run 9.

Przędzy lnianej zostaje talek 3.

Regestr  zboża  z  zachowania  mego  własnego  przez  Wielmożnego  Karola  Trzcińskiego
podpułkownika dnia ostatniego marca roku teraźniejszego zabranego, i na tyle rekwizycyi
niepowróconego, które mi sprawiedliwie oddać należy.

Zboże
Ilość

Korce Ćwierci

Pszenica 1

Jęczmień 4 3

Owies 26 3

Pretensje  inne  słuszne  do  Wielmożnego  Trzcińskiego  podpułkownika,  które  do  uznania
należą.

1. Ogrodziłem mym kosztem płot około grodzi, który mnie więcej kosztuje jak złotych polskich
50.

2. Gnój po sześciorgu bydła mego, moją pastwą żywionego, należy mi wywieźć na własny grunt.

3. Zasiew Jackowi Przychodzemu obsiany o moim chlebie i moim sprzężajem.

4. Po zgasłym życiu śp. matki od 1. dnia września 1794 roku do 21. dnia, miesiąca stycznia, roku
teraźniejszego 1795, żywiłem kobiet dwie, z których roboty nie miałem w tym czasie. Należy mi
bonifikacya.

5. Oddałem kokoszy przez jesień i zimę chowane Wielmożnemu podpułkownikowi. Należy mi
nagrodzić, com niemi spasł owsu.

6. Przez zabranie mi niesłusznie zboża, którem wyżej wyspecyfikował, upadłem na zasiewie, a
przeto i sposób życia w tak ciężkim roku jest mi odjęty

Na  to  wszystko,  jako  rzetelnie  i  sprawiedliwie  spisałem,  ręki  mej  własnej  podpisem
stwierdzam. Kacper Sienicki, nieumiejący pisać, kładę +
Po  którym  takowego  regestru  w  księgi  niniejsze  wciągnieniu,  oryginał  onegoż  wyżej
wspomniony podający, za poprzedzającym na rzecz kancellaryi kwitem, na powrót do siebie
odebrał.


