Grazyna Jakiminska

Maj^tek rodziny Konopnicow

Lublin, jedno z najwifkszych miast Rzeczypospolitej Obojga Narodow, mial ludnosc zroznicowan^ pod wzglfdem etnicznym, maj^tkowym i prestizu1. Spotykamy
w nim wiele rodzin, ktorych maj^tek mozna okreslic jako pokazny. Ich przedstawiciele
dochodzili do stanu posiadania przez wiele lat, korzystaj^c z dorobku poprzednich
pokolen. Byly tez rodziny, ktorych przedstawiciele sprawowali miejskie urzfdy, a to
pomagalo w osi^gnifciu wyzszej pozycji spolecznej, rowniez w zakresie maj^tkowym.
Do najznakomitszych, a zarazem najbogatszych, ciesz^cych sif prestizem, maj^cych
wplyw na sprawy miejskie nalezeli Konopnicowie. Omowimy tutaj tylko kilka poko
len tej rodziny, od tworcy potfgi rodu, przez dwa kolejne pokolenia, rozbudowuj^ce i pomnazaj^ce zasoby. Po nich znaczenie rodziny upadlo. Urodzone w kolejnych
zwi^zkach corki, wychodz^c za m^z, otrzymywaly nalezne czfsci maj^tku rodzinnego,
ale nie byly zwi^zane z nazwiskiem i nie tworzyly potfgi rodu, choc utrzymywaly jego
prestiz poprzez koligacje z przedstawicielami lubelskiej elity i szlachty.
Podstawy maj^tku i prestizu rodziny stworzyl Jakub, notowany w zrodlach od
1541 roku. Synowie i wnukowie pomnazali dobra, wykorzystuj^c kontakty handlowe,
transakcje finansowe oraz sprawowane urzfdy, dzifki czemu mogli nawi^zac kontakty
z wieloma osrodkami miejskimi i to nie tylko Rzeczypospolitej.
W ksifgach miejskich spotykamy zapisy dostarczaj^ce informacji o udzielaniu
przez Konopnicow pozyczek miastu2. Zaci^gnifte u nich dlugi splacala gmina miejska
nie tylko w pieni^dzu, ale takze oddaj^c w dzierzawf dobra miejskie czy tez podatki
miejskie. Warto zatem przyjrzec sif dokladniej maj^tkowi poszczegolnych przedstawicieli rodziny Konopnicow.
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R. Szczygiel, Lokacja miasta na prawie niemieckim i jego rozwoj do konca XVI wieku, [w:] Lublin
dzieje miasta, t. 1, Lublin 2008, s. 60-64; H. Gmiterek, Lublin w stuleciach XVII i XVIII, [w:] tamze,
s. 102-107.
Np. Aleksander Konopnica otrzymal zwrot kosztow podrozy do Warszawy na elekcjf - 258 florenow;
APL, KmL, ks. 273, s. 44 (r. 1632); jego brat Andrzej rowniez udzielal pozyczek miastu, APL KmL,
ks. 269, k. 72v (r. 1612 ?).
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Podstawf do opracowania zagadnienia stanowiiy zapisy z ksi^g miejskich lubelskich od poiowy XVI do poiowy XVII stulecia. Przypada wowczas zioty okres w dziejach omawianej rodziny. Wpisy zawieraj^ materiai bogaty i obfity, pomagaj^cy w okresleniu stanu maj^tkowego rodziny oraz sposobow jego pozyskiwania.
Zastosowano opis maj^tku wediug ukiadu chronologicznego, co odzwierciedla
proces jego kumulowania i wzrostu znaczenia wiascicieli. O takim ujfciu tematu zadecydowaia rowniez chfc ukazania tworzenia zasobow maj^tkowych przez wszystkich
omawianych Konopnicow. Daje to bowiem mozliwosc obserwowania, jak stopniowo
rodzina tworzyia fortune a dzifki temu takze pozycjf w miescie.
Odtworzenie stanu posiadania rodziny Konopnicow nie nalezaio do iatwego zadania. Najwifksz^ trudnosc identyfikacyjn^ sprawili jej czionkowie o imieniu Andrzej3.
Jedynie Andrzej, syn Jakuba, brat Sebastiana, nie peinii urzfdow miejskich i st^d iatwe
byio jego odroznienie od dwoch pozostaiych imiennikow.
1 . JAKUB (NOTOWANY W LATACH 1 5 4 1 - 1 5 7 6 )

Byi kusnierzem4. W cechu sprawowai funkcjf cechmistrza5. Karierf w miescie rozpocz^i w roku 1555, kiedy zostai powoiany do kolegium 21 mfzow, stanowi^cego lubelski III ordynek6. Do iawy wybrano go w 1560 roku, a do rady post^pii w 1566 roku7.
Wymieniona w zapisach jego zona miaia na imif Agnieszka, ale nie ma pewnosci,
czy byia to jego jedyna maizonka. W ksifgach miejskich nie wystfpuje jej nazwisko
panienskie, dlatego trudno okreslic, z jakiej rodziny pochodziia i jaki maj^tek wniosia
w maizenstwo. Zapisy dotycz^ce stanu posiadania Jakuba tez nie okreslaj^, jakie czfsci
zasobu otrzymai z posagiem Agnieszki. Jedna z wczesniejszych informacji o maj^tku
Jakuba pochodzi z roku 1555, kiedy mamy wiadomosc o posiadaniu ogrodu na przed
miesciu8. Zapis nie pozwala na jego dokiadne zlokalizowanie. Wydaje sif jednak, ze
znajdowai sif na Przedmiesciu Krakowskim. Dwa lata pozniej Jakub wymieniony byi
jako posiadacz dobr Baczynskich, okreslanych tez jako Baki9. W roku 1558 nabyi za
1600 florenow, od obywateli Lwowa, kamienicf Hazowsk^ w Rynku, poiozon^ mifdzy
domami Jana Grzebiennika i Jana Cholewy10. Do wymienionego ogrodu w 1559 roku
dokupii za 100 florenow ogrod na Przedmiesciu od Macieja Aromatariusza11 i w roku
nastfpnym niewielki ogrod, takze na Przedmiesciu, od Jakuba Krawca12. W roku 1562
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Zob. G. Jakiminska, Rodzina Konopnicow, [w:] Ksiqzki i historia. Ksigga jubileuszowa ofiarowana dr.
Zdzislawowi Bieleniowi z okazji 50-lecia nieprzerwanej pracy w Bibliotece im. Hieronima Lopacinskiego
w Lublinie, Lublin 2008, s. 137-148.
APL, KmL, ks. 126, s. 2 (1541).
APL, KmL, ks. 8, s. 147 (1556).
Materialy do monografii Lublina. Wilkierze XV-XVII w., wyd. Leon Biaikowski, Lublin 1928, s. 13.
APL, KmL, ks. 126, s. 448; ks. 11, s. 1.
APL KmL, ks. 126, s. 337.
APL KmL, ks. 8, s. 1563.
APL KmL, ks. 126, s. 401; ks. 9, s. 24; lwowianie to Jakub Damiencki, Gregorius Wojnarowicz i jako
giowny wiasciciel kamienicy Jan Grimwalth.
APL KmL, ks. 126, s. 437.
APL KmL, ks. 126, s. 460.
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kamienicç Adama Stacziwki (zwan^ Grzebiennikowsk^) i swoj ogrod Jakub zamienii za kamienicç i ogrod poiozony koio bernardynow (z dopiat^ 600 florenow), a nastçpnie kamienicç tç sprzedai doktorowi medycyny Walentemu Sierpowskiemu za
1400 florenow13. W roku nastçpnym uklad kamienic w Rynku, wediug zapisow zrodiowych, wygl^dai nastçpuj^co - kamienica Stanowska, nastçpnie Cholewy i kolejna
Konopnicy14. W 1564 roku Jakub kupii od Cholewow, swoich s^siadow, czçsc ich
kamienicy za 1000 florenow, ale z zapisow wiadomo, ze toczyiy siç spory o wymienion^ czçsc domu15. Z lat nastçpnych pochodzi wiadomosc, iz miai na niej zapisane
sumy16. W 1563 roku dokonai zakupu kolejnego ogrodu na Przedmiesciu i zapiacii
zan 100 florenow17, a w 1566 roku doi^czyi jeszcze jeden ogrod nabyty za 100 flore
now od Andrzeja, syna zmariego Macieja Stannifusora, poiozony na Przedmiesciu
obok swojego ogrodu18. Po smierci Jakuba wymieniony jest w roku 1577 roku jeszcze
jeden ogrod poiozony w Kawçczynie19. Do maj^tku nieruchomego w 1573 roku wi^czyi zlokalizowane w miescie braxeatorium z placem, nabyte od Katarzyny, wdowy po
Ambrozym Krawcu za 100 talarow20. W roku nastçpnym notowany byi jako wiasciciel
domu Chrzanowskich, poiozonego koio kanaiu-rynsztoka miejskiego i iazni miejskiej21. W roku 1575 Jakub byi wymieniony jako posiadacz folwarku (praedium) Feliksowskiego22. Z zapisow dokonanych w ksiçgach miejskich juz po jego smierci wynika,
ze przywiaszczyi sobie ten folwark, nalez^cy do Jakuba Gieiczowskiego, a byiy w nim
sady, chmielnik, zabudowania, obory, chlewy i, jak zanotowai pisarz miejski - „zgnoii”
to wszystko23. Zapis z tego roku wymienia takze ogrod Jakuba zlokalizowany „in Kawçczin”24, moze tozsamy z wymienionym wczesniej.
Jakub rozpocz^i gromadzenie maj^tku, skupuj^c ogrody poiozone w poblizu swo
jego ogrodu na Przedmiesciu. Miai dom lub kamienicç, w ktorej mieszkai. Nie wynika
jasno z zapisow, gdzie byia zlokalizowana giowna siedziba rodzinna Jakuba. Jednak
na podstawie zapisow pozniejszych, odnosz^cych siç do jego dzieci, mozna okreslic,
ze byia poiozona w Rynku, i nie byia to zakupiona przezen kamienica Hazowska. Byc
moze odziedziczyi dom po rodzicach lub tesciach. Musiai miec tez warsztat swego
rzemiosia. Ze zrodei wiadomo rowniez o jego kontaktach z kupcami Lwowa, Wilna,
Torunia i Wrociawia25. Handlowai tez z kupcami ormianskimi ze Lwowa26. Byi pleni
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APL KmL, ks. 127, s. 29.
APL KmL, ks. 127, s. 65.
APL KmL, ks. 127, s. 80; jest jasne, dlaczego testament syna Jakubowego, Andrzeja, zostai spisany
w kamienicy Cholewinskiej w 1600 roku.
APL KmL, ks. 12, s. 718 (r. 1575).
APL KmL, ks. 127, s. 67.
APL KmL, ks. 127, s. 148.
APL KmL, ks. 13, s. 204.
APL KmL, ks. 127, s. 426.
APL KmL, ks. 12, s. 497.
APL KmL, ks. 12, s. 817.
APL KmL, ks. 152, s. 444v-447 (r. 1577).
APL KmL, ks. 13, s. 204.
APL KmL, ks. 10, s. 773, 778, 797 (r. 1562).
APL KmL, ks. 10, s. 1167 (r. 1563).
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potentem kupcow poznanskich27. Zajmowal sif rowniez handlem futrami. Bye moze
przy tej okazji prowadzil handel innymi towarami.
Z przytoczonych informacji wynika dose jasno, ze Jakub stopniowo i systematycznie powifkszal zasoby maj^tkowe, wykorzystuj^c swoj^ pozycjf w miescie i urz^d rajcy, daj^c tym samym podwaliny pod stan maj^tkowy rodziny. Jego dzielo kontynuowali synowie, Sebastian i Andrzej.

2. A n d r z e j , sy n Ja k u b a , b r a t S e b a s t ia n a
(n OTOWANY w LATACH 158 9 -16 0 0 )
Po smierci Jakuba w 1576 roku synowie dokonali podzialu pozostalego po nim
maj^tku nieruchomego. Andrzej zostal wlascicielem folwarku Feliksowskiego, a przy
starszym, Sebastianie, pozostala kamienica ojcowska w Rynku28. Bracia splacili siostrf
Katarzynf29.
Stosunkowo niewiele wiadomo o maj^tku Andrzeja, zwanego „z Folwarku” lub
„z Kanalow”30. Byl z zawodu aromatariuszem (korzennikiem)31. Aromatariusze w wielu miastach polskich byli zaliczani do zawodowej grupy kupcow. Jesli chodzi o Lublin,
mozna powiedziee, ze byl to raczej zawod na pograniczu rzemiosla i handlu, tak jak
w przypadku aptekarzy, ktorzy zajmowali sif tez handlem winem. Testament Andrze
ja, spisany w 1600 roku, nie dostarcza wielu danych do powzifcia opinii o jego zamoznosci32. Na pewno otrzymal po ojcu czçsé jego maj^tku, moze byly w tym dobra macierzyste. Domysl ten mozna wysnue jedynie z obowi^zuj^cego prawa, a nie z zapisow.
Nie znamy bowiem nazwiska matki i nie wiemy, jaki maj^tek wniosla w malzenstwo
z Jakubem. Nie jest wykluczone, ze zapisy dotycz^ce dzierzawy kapnicy i woskobojni
z 159533 oraz 1597 roku, odnosz^ce siç do dzierzawy piwnicy pod ratuszem, w ktorej szynkowano piwo przewozne34, dotycz^ Andrzeja. Bye moze i jego dotyczy zapis
o arendzie mostowego, korcowego i strygeldu w 1595 roku35. Identycznie przedstawia siç sprawa dzierzawy wsi miejskiej Bronowice36. Wskazywalyby na to lata, ktore
obejmowaly wymienione dzierzawy, a byly jednoczesnie latami zycia tegoz Andrzeja.
Poniewaz zapis nie precyzuje, o ktorego Andrzeja chodzi, mozna z pewnym prawdopodobienstwem przyj^e, ze o Andrzeja syna Jakuba. Jednak nie jest wykluczone, ze
zapisy dotyczy Andrzeja syna Andrzeja, a wnuka Jakuba.
Wspomniany Andrzej mial synow - Andrzeja i Baltazara.
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APL KmL, ks. 10, s. 1360 (r. 1563).
APL KmL, ks. 13, s. (r. 1578).
Tamze.
APL KmL, ks. 136, s. 379-385 (testament Jfdrzeja), 395-401 (inwentarz) (r. 1600).
Tamze.
Tamze.
APL KmL, ks. 155, s. 408.
APL KmL, ks. 146, s. 84; przywilej na szynkowanie piwa w piwnicy pod ratuszem pochodzi z 1552
roku, zob. Materialy do historii miasta Lublina, wydal Jan Riabinin, Lublin 1938, nr 208.
APL KmL, ks. 155, s. 394.
J. Riabinin, Rada miejska lubelska w XVII wieku, Lublin, s. 26. Niestety nie udalo sif dotrzee do zrodla
informacji.
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3. A n d r z e j , s y n A n d r z e ja , b r a t B a l t a z a r a , w n u k Ja k u b a
(n OTOWANY W LATACH 1 5 9 5 -1 6 2 2 )
Andrzej, syn Andrzeja, jak ojciec z zawodu byi korzennikiem37. Byi tez posiadaczem folwarku Baki (Niwki), bo folwark ten jest wymieniony w maj^tku Jakuba, a do
tego ojciec Andrzeja nazywany byi, jak wspomniano, „z Folwarku” b^dz „z Kanaiow”,
co ze wzglfdu na poiozenie Bakow mozna poi^czyc z t^ gai^zi^ rodziny Konopnicow.
O posiadaniu tego folwarku przez Konopnicow informuje zapis z ksifgi miejskiej pod
rokiem 161738. Na pewno Andrzeja, syna Andrzeja, dotyczy zapis o posiadaniu przezen poiozonego koio wodoci^gu folwarku Feliksowskiego, ktory miai po ojcu39. Cz^sc
folwarku przekazai w 1614 roku bratu, Adamowi40. W tym samym roku Adam dai
mu za to 1500 florenow41. Andrzej z bratem Baltazarem byli w 1614 roku posiadaczami kamienicy Pernusowskiej, caiej lub jej cz^sci, co wynikaio z dziaiow rodzinnych
po smierci babki Katarzyny Pernusowej42. Mamy z 1618 roku wiadomosc, ze Andrzej
aresztowai wraz z bratem kamienicy Pernusowsk^ przy ulicy Grodzkiej, a mieli prawo
do jej cz^sci ze wzglfdu na matkf, Barbara, z domu Pernusown^43. Obaj z bratem,
Balcerem, kupili w tym samym 1618 roku od krewnych, Marcina Pernusa i Katarzyny Krajowczanki, dwie cz^sci owej kamienicy za 4000 florenow44. Ciotka, Katarzyna Rudgierowa, rowniez byia posiadaczk^ kupionych za 3000 florenow dwoch cz^sci
wspomnianej kamienicy Pernusowskiej45. W roku nast^pnym sprzedaia swoje cz^sci
bratankowi Andrzejowi za 3000 florenow46. W 1620 roku Andrzej byi wymieniany
jako wiasciciel caiej kamienicy po matce i dziadkach47. W tymze roku nast^piio prawne wprowadzenie Andrzeja do folwarku Pernusowskiego poiozonego na Czwartku48.
Oznacza to, ze maj^tek jego zostai powifkszony o cz^sci nalezne oraz wykupione po
rodzinie matki, Barbary. Do posiadanych dobr nieruchomych doi^czyi zakupion^
w 1621 roku srodkow^ cz^sc kamienicy Konopniczynskiej, poiozonej w Rynku mifdzy
kamienicami Kieiczowsk^ i Zendzianowsk^49.
Byc moze ten wiasnie Andrzej byi dzierzawc^ wsi krolewskiej - Wrotkowa50.
Wskazywaiaby na to data dzierzawy, choc rownie dobrze pasuje do jego brata stryjecznego. W 1620 roku Andrzej otrzymai od miasta plac pod waiem miejskim poza
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APL KmL, ks. 160, s. 87 (r. 1613).
APL KmL, ks. 162, s. 256-260.
APL KmL, ks. 129, k. 177v-178 (r. 1614).
APL KmL, ks. 26, k. 1v, 6v (r. 1614).
APL KmL, ks. 129, s. 178-179 (r. 1614); folwark Feliksowski byi poiozony koio folwarku jezuitow
i Kilowskiego koio wodoci^gu lubelskiego.
APL KmL, ks. 27, k. 793v-794v; ks. 129, k. 322v-323 (r. 1618).
APL KmL, ks. 162, k. 368-368v (r. 1618).
APL KmL, ks. 129, k. 321v-322 (r. 1618).
APL KmL, ks. 129, k. 322v-323 (r. 1618).
APL KmL, ks. 129, k. 364v-365.
APL KmL, ks. 28, k. 435v.
APL KmL, ks. 28, k. 443v.
APL KmL, ks. 130, s. 52-53.
APL KmL, ks. 161, k. 469v (r. 1616); moze to wskazywac na kontakty z owczesnym lubelskim starost^.

GRAZYNA JAKIMINSKA

48

murami na wschod od jatek rzezniczych51. Bye moze to wiasnie ten Andrzej dzierzawii
w 1620 roku Bronowice i w 1621 roku folwark Kilowski52. Znow na przeszkodzie dokiadnego ustalenia stoi brak dodatkowych okreslen przy imieniu dzierzawcy.
Jak wynika z przytoczonych zapisow, opisanie stanu posiadania Andrzeja, syna Jakuba, i Andrzeja, syna Andrzeja, a wnuka Jakuba, nie jest proste. W przypadku ostatniego z Andrzejow, syna Sebastiana, na przynaleznose nieruchomosci i innych zapisow
jego dotycz^cych wskazuj^ lata zycia, zwiaszcza te po smierci jego brata stryjecznego,
co nast^piio w pocz^tku 1623 roku53 lub wczesniej, kiedy Andrzej, syn Sebastiana, peinii urz^d rajcy, to jest od 1612 do 1622 roku, w ktorym do rady post^pii Andrzej syn
Andrzeja54. W zapisach przestrzegano bowiem zamieszczania informacji o peinionym
urzfdzie, co nam daje wskazowki, ktorego z Andrzejow informacja dotyczy.
Andrzej syn Andrzeja w 1622 roku przepisai drugiej zonie, Elzbiecie Maiynskiej,
primo voto Piotrowej Zakulskiej, wszystkie swoje dobra, a byio tego niemaio. Skiadaiy sif na jego maj^tek wymienione w zapisie: zioto, srebro, pieni^dze, clenodia, szaty,
miedz, cyna, mosi^dz, budynki, domy, iany, place, pole, ogrody, sady, stawy, obory,
stajnie, gaje, lasy, jezyniaki, i^ki, browary55. Samo wyliczenie orientuje nas w ilosci
posiadanych dobr i daje wyobrazenie o stanie maj^tkowym Andrzeja. Wdowa po nim,
juz jako zona rajcy Pawia Iwaszkowica, miaia wymienione w zapisie otrzymane po
poprzednim mfzu dobra Baczynskie56.

4. Ba l t a z a r , s y n A n d r z e ja , w n u k Ja k u b a , b r a t A n d r z e ja
(n OTOWANY W LATAcH 1 6 1 8 - 1 6 5 2 )
Z tej gaifzi rodziny wywodzii sif brat Andrzeja zmariego w 1622 roku, Baltazar.
Byi synem z maizenstwa ojca z Barbara Pernusown^, po ktorej posiadai czfsci kamienicy Pernusowskiej. W roku 1618 byi notowany jako wiasciciel kamienicy poiozonej w Rynku mifdzy kamienicy ciotki, Katarzyny Rudgierowej, a kamienicy doktora
medycyny Wawrzynca Lemki, ktor^, jak podano, miai po ojcu Andrzeju57. Chodzi
o kamienicf w Rynku pod numerem 12, zwan^ do dzisiaj kamienicy Konopnicow.
Dostai tf kamienicf, a wiasciwie, jak wyjasnia kolejny zapis, jej czfse, podobnie jak
brat Andrzej, od Andrzeja, syna Sebastiana58. O ktorego z Andrzejow chodziio, wyjas
nia w tym wypadku wymienione imif i nazwisko zony - Elzbiety Beglowny59. Ciotka
Katarzyna, po mfzu Rudgierowa de Sacellis, obdarowaia Balcera w 1619 roku (roku
swej smierci) kamienicf zlokalizowan^ koio swojego domu w Rynku, czyli Konopni51
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APL KmL, ks. 238, s. 355-357.
APL KmL, ks. 238, s. 380; ks. 271, k. 33, 45v.
APL KmL, ks. 29, k. 469v.
APL KmL, ks. 162, s. 2.
APL KmL, ks. 164, k. 17v-18v.
APL KmL, ks. 38, s. 14-15 (r. 1640).
APL, KmL, ks. 162, k. 6 74v (l. 1618-1619).
APL KmL, ks. 28, k. 63-63v.
Tamze.
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czynsk^, ale na pewno nie byia to caia kamienica, tylko przynalezna Katarzynie czfsc.
Wynika z tego, iz kamienica owa byia wiasnosci^ Jakuba, ojca jej i Andrzeja, ojca An
drzeja i Baltazara, skoro tak zostaia rozdysponowana. Baltazar wraz z zon^ Krystyn^
Lichanszczank^ sprzedali czynsz od 1000 florenow po zmariej Dorocie Lichanszczance, siostrze Krystyny, lubelskim jezuitom60. W tym przypadku chodzi o dobra nalez^ce
do rodziny Lichanskich, ktorymi zawiadywai Baltazar. Korzystai z kamienicy tescia,
Stanisiawa, choc nalezaia ona do jezuity Jakuba Lichanskiego, syna Stanisiawa61. Byc
moze dlatego maizonkowie jezuitom przepisali ow procent, po czfsci nalezny Dorocie.
Jeszcze przed smierci^ Stanisiaw Lichanski sprzedai zifciowi i corce czfsc swoich dobr
za 2400 florenow. Byiy to dom partim murata partim lignea lez^cy mifdzy kamienic^
Jana Reklowskiego i Klimuntowsk^ przy ulicy Jezuickiej oraz ogrod poiozony koio
ogrodu rajcy Adama Zaleskiego na Przedmiesciu Krakowskim62. Z zapisow, informuj^cych o przekazaniu przez Baltazara zonie Krystynie 60 000 florenow, wynika, ze maj^tek, jaki wniosia w maizenstwo, byi bardzo duzy63. Po smierci tescia Lichanskiego
Baltazar korzystai z jego maj^tku. Byiy to: ogrod, kamienica, dobra ruchome, srebro,
zioto i tysi^ce ziotych, jesli chodzi o tzw. gotowe pieni^dze64. Z maj^tkiem tym miai
jednak kiopoty. Lichanski miai jeszcze drugiego zifcia, wdowca po Dorocie, doktora
medycyny Marcina Lemkf, ktoremu nie przekazai zadnego maj^tku, a zaopatrzyi jedynie wnuki z tego maizenstwa. Marcin czui sif poszkodowany i przez pewien czas
procesowai sif z Baltazarem o nalezne mu sumy65. Balcer w 1628 roku kupii tez czfsc
kamienicy i ogrodu na Przedmiesciu Krakowskim66.
Do posiadanego maj^tku Baltazara Konopnicy wchodziiy jeszcze dochody z wieloletniej dzierzawy wsi miejskiej Bronowice67. W roku 1632 do tej dzierzawy doi^czona
zostaia takze gora kamienna przy wsi Tatary, z ktorej mogi pozyskiwac kamien i sprzedawac go na potrzeby mieszkancow miasta68. Cztery lata pozniej dzierzawii od miasta
kram w Rynku69. W roku 1641 arendowai wies Konopnicf, maj^c jeszcze w zastawie
folwark Kilowskie70. Wynika z tego, ze pozyczai miastu pieni^dze. Arendf wsi Konopnica rada miejska przediuzyia mu „na lat trzy”, to jest do 1644 roku, a piacic miai
„12 set za rok kazdy”71. Wediug ustalen Jana Riabinina arendowai tez wagf miejsk^72
i prowenty miejskie w 1641 roku73.
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73

APL KmL, ks.130, k. 24-25v (r. 1620).
APL KmL, ks. 163, k. 317v-320 (r. 1620).
APL KmL, ks. 130, k. 29-29v.
APL KmL, ks. 130, k. 28v-29 (r. 1620).
APL KmL, ks. 164, k. 285v-288 (r. 1622).
APL KmL, ks. 164, s. 215-216 (r. 1622).
APL KmL, ks. 32, k. 560, 562-563v. Byc moze nalezaiy do Lichanskiego.
Dzierzawii w latach 1625, 1627, 1629, 1630, 1632; APL KmL, ks. 238, s. 484-487; ks. 271, k. 277v,
300, 459v; ks. 273, k. 13v.
APL KmL, ks. 273, k. 13v.
APL KmL, ks. 242, k. 238v (r. 1636).
APL KmL, ks. 273, k. 362v; informacja dotyczy lat 1641, 1648; ks. 167, k. 230v-231.
APL KmL, ks. 240, k. 3v.
J. Riabinin podaje, ze miaio to miejsce w latach 1631, 1641. J. Riabinin, dz. cyt., s. 27.
Tamze, s. 22.
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Poniewaz maj^tek Baltazar mial duzy, w 1640 roku zdecydowal swoj udzial w kamienicy Konopniczynskiej, tym razem opisanej jako lez^ca w Rynku mifdzy kamienic^ sukcesorow zmarlej Zofii Kielczowskiej a kamienicy sukcesorow Wawrzynca
Felkiela, a bfd^cej w dyspozycji brata stryjecznego Aleksandra, sprzedac Andrzejowi,
fratri suo patroneli, i jego malzonce Elzbiecie Beglownie za 4000 florenow, czyli za
sumf, jak^ za ni^ uprzednio zaplacil74.
Zapisy ksi^g miejskich z kolejnych lat zycia Baltazara do jego smierci w roku 1652
nie pozwalaj^ na ustalenie, czy swoj niemaly maj^tek zdolal jeszcze pomnozyc.

5. S e b a s t i a n , s y n Ja k u b a , b r a t A n d r z e ja , s t r y j A n d r z e ja
1 B a l t a z a r a (n o to w a n y w l a t a c h 15 7 4 -16 0 8 )
Sebastian nalezal do najbogatszych mieszczan lubelskich. Czfsc maj^tku przej^l
po ojcu w wyniku dzialow rodzinnych. Uzywal, tak jak reszta omawianych czlonkow
rodziny, folwarku Feliksowskiego75. W 1578 roku jest wymieniany jako posiadacz kamienicy rynkowej stoj^cej kolo kamienicy Walentego Byczka-Sierpowskiego76. Byl tez
wlascicielem kamienicy ojcowskiej w Rynku, a poniewaz mial do niej prawo rowniez
brat, Andrzej, w 1576 roku splacil go, uiszczaj^c w ratach naleznych mu 600 florenow.
W tym czasie (w 1578 roku) Sebastian byl juz mfzem Katarzyny Kretkowny. Od tesciowej, Heleny Kretkowej, otrzymal w 1578 roku: „200 zl monety polskiej, puzdro
lyzek, lancuch ze zlota wfgierskiego warty 71 czerwonych zlotych, 20 czerwonych
zlotych na sznurku, pierscien wielki z szafirem za 30 talarow, pasy, bramki perlowe
i szaty”77. Wymienione tu s^ jedynie dobra ruchome, a i te mialy wartosc niebagateln^. W roku 1580 zapisy wymieniaj^ posiadane przez Sebastiana dwa braxatoria78.
Dwa lata pozniej do tego maj^tku zostaly dol^czone ogrod i stodola79. Ich lokalizacji
jednak nie mozna na podstawie zrodel okreslic, oprocz tego, ze byly polozone kolo
posesji Aleksego Stannifusora. Sebastian musial miec oprocz ojcowskiej jeszcze jedn^ kamienicy w Rynku, lub jej czfsc. Wskazuje na to zapis z roku 1586, ktory informuje o sprzedazy kamienicy w Rynku zlokalizowanej penes Mfzyka Janowi i Reginie
Chociszewskim za 1000 florenow. Sebastian uzywal tez trzeciej czfsci domu, ktory byl
wlasnosci^ Katarzyny Rudgierowej, swojej siostry80. Posiadal tez ogrod polozony supra
fluvium Czechowka81. Ogrod w Kawfczynie, najprawdopodobniej odziedziczony po
ojcu, sprzedal w 1580 roku Bartlomiejowi Targowskiemu za 150 florenow82. Mial takze
74
75
76
77
78
79
80
81
82

APL KmL,
APL KmL,
APL KmL,
APL KmL,
APL KmL,
APL KmL,
APL KmL,
APL KmL,
APL KmL,

ks.
ks.
ks.
ks.
ks.
ks.
ks.
ks.
ks.

38, k. 21v-23v.
152, k. 562v-567v; 569-570v; 574-574v (r. 1578).
13, s. 729.
152, k. 631-631v.
14, s. 37.
14, s. 648.
15, s. 1375 (r. 1588).
16, s. 886-887 (r. 1580).
17, s.112.
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plac pusty penes murum civilem83. W roku 1595, po smierci rajcy, doktora medycyny
Walentego Sierpowskiego zanotowana jest intromisja Sebastiana do kamienicy Sierpowskiego polozonej w Rynku84. Sebastian rozpocz^l takze skupowanie ogrodow na
przedmiesciu. Najpierw w 1596 roku nabyl od Waclawa Dlugojanowicza ogrod ante
civitatem, polozony kolo swojego ogrodu, za 150 florenow85. Kupil takze za 50 flore
now ogrod Kurowski supra minorem piscinam86. Doszedl do tego jeszcze jeden ogrod,
wlasnosc zony Katarzyny po zmarlej matce. Byl zlokalizowany post vallum civilem et
Templum, czyli naprzeciw dominikanow nad stawem87. Otrzymal wowczas dodatkowo
cz^sc kamienicy Kretkowskiej, polozonej w Rynku kolo Rudgiera Sacellis i Mateusza
Jodlowskiego88, oraz kupil dom drewniany przy ulicy Jezuickiej za 3000 florenow od
Reginy Chociszewskiej89. Do ogrodu, polozonego nad stawem, dokupil za 50 florenow
inny, lez^cy w poblizu90. W roku tym - 1596 - dzierzawil tez kamienicy Pernusowsk^ za 600 florenow91. Bogata szwagierka, Dorota, juz wowczas Gizowa, sprzedala mu
swoj^ cz^sc kamienicy Kretkowskiej i domu drewnianego po rodzicach za 3000 flo
renow92. W kamienicy Kretkowskiej mial cz^sc po zmarlym rajcy Bartlomieju Nie
mskim, malzonku Doroty Kretkowny93. Pomieszczen posiadal wifc wiele i mogl je
dzierzawic. W kamienicy znajdowala si§ apteka94, ale dzierzawil takze pomieszczenia
podstarosciemu belzkiemu Baltazarowi Napiorkowskiemu95. Kamienica Sebastiana
byla polozona w Rynku mifdzy kamienicami Rudgierowej i Jana Lemki (dzisiejsza
Rynek 12)96. Przy ulicy Jezuickiej mial wspominany dom po tesciach97. W dalszym
ci^gu skupowal grunty orne. W roku 1598 nabyl za 500 florenow od Jakuba i Anastazji
Trzaskowskich folwark in Anteurbio z ogrodem98. Handlowal tez winem99. W latach
1600-1602 i 1606 byl zanotowany jako dzierzawca mostowego, grobelnego i strygeldu,
za co placil miastu 150 florenow na rok100. W roku 1606 w ksifgach znajdujemy informacjf o przedluzeniu arendy mostowego101. Dzierzawil tez wies miejsk^ Konopnic^102.
Arendowal kamienicy Chociszewsk^ za 3000 florenow103. Sprzedal natomiast jezuitom 8345679012
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103

Tamze, s. 329 (r. 1591).
APL KmL, ks. 19, s. 10.
APL KmL, ks. 19, s. 488; ks. 128, s. 85-86.
APL KmL, ks. 128, s. 84-85.
APL KmL, ks. 155, k. 484v; ks. 19, s. 519 (r. 1596).
APL KmL, ks. 19, s. 516-517.
APL KmL, ks. 128, s. 86-87.
APL KmL, ks. 19, s. 394-395 (r. 1596).
APL KmL, ks. 155, k. 481v-482.
APL KmL, ks. 128, s. 92 (r. 1597).
APL KmL, ks. 19, s. 903.
APL KmL, ks. 19, s. 925 (r. 1597).
APL KmL, ks. 20, s. 265 (r. 1598).
APL KmL, ks. 20, s. 133, s. 420.
APL KmL, ks. 20, s. 729 (r. 1599).
APL KmL, ks. 128, s. 152-153; ks. 20, s. 240.
APL KmL, ks. 20, s. 1212 (r. 1600).
APL KmL, ks. 157, k. 133v, k. 516; ks. 158, k. 245v-246 (przedluzenie dzierzawy).
APL KmL, ks. 158, k. 245v-246.
J. Riabinin, dz. cyt., s. 26 (nie podano lat dzierzawy).
APL KmL, ks. 21, k. 150-150v (r. 1601).
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folwark Konopniczynski poiozony nad rzek^ Bystrzyc^104. Nie zaniechai skupowania
ogrodow. W roku 1602 kupii czfsc ogrodu od Ewy Kotowny, po mfzu Buczkowej, poiozon^ koio swojego ogrodu na Przedmiesciu versus laterificium i zapiacii zan 300 flo
renow105. W dwa lata potem nabyi od Wincentego Hempla ogrod z zabudowaniami
zlokalizowany takze na Przedmiesciu i zapiacii zan 400 florenow106. Sebastian otrzymai tez od miasta miejsce podmokie (locum palustrum) poiozone na ulicy wiod^cej
do sw. Krzyza koio cegielni107. Mimo ze byi posiadaczem kilku kamienic lub ich czfsci,
w 1605 roku kupii od rajcy Jana Kupcowicza za 20 000 florenow kamienicf przy ulicy
Rybnej na rogu z Rynkiem108. Z zapisow wynika, ze zajmowai sif handlem. Wystfpowai w sprawie z Tomaszem Dunkizonem Szkotem o kramnicf109. Przechowywai towa
ry opieczftowane kupcow moskiewskich110. Wymieniany byi ponadto jako handluj^cy
tak drogimi futrami jak sobole111.
Sebastian zakonczyi zycie w 1608 roku112. Zostawii dwoch synow - Andrzeja
i Aleksandra113. Nie znamy testamentu Sebastiana. W zapisach ksi^g miejskich dopiero w 1614 roku zachowaia sif informacja o podziale jego dobr114. Nie jest obszerna,
jak mogioby wynikac z wyliczonych zasobow Sebastiana. Zawiera sif w kilkunastu
zdaniach. Warto jednak przytoczyc fragment, ktory zawiera informacjf o kamienicy
identyfikowanej jako kamienica Konopnicow w Rynku pod numerem 12. W omawianym zapisie jest ona okreslona jako „kamienica nowa malowana z oknami z ciosanego kamienia” i dalej lokalizacja niepozostawiaj^ca w^tpliwosci, o ktory dom chodzi
- mifdzy kamienicami Katarzyny Rudgierowej i Hanusza Lemki. Byia ona wyceniona
na 5500 florenow. Nastfpnie wymienione s^ „ogrody, sad wielki, ogrod na warzywa
wielki nad Czechowk^ i cegielnia”. Dalej jest mowa o drugiej kamienicy - „naroznej
podle Daniela Sacellis”, ktor^ mozna identyfikowac jako kupion^ pod koniec zycia Se
bastiana od Jana Kupcowicza, a poiozony na rogu Rynku z ulic^ Rybn^. Ta kamienica
wyceniona zostaia rowniez na 5500 florenow. Wspominany zapis wymienia rowniez
„dom na Kotowskim, stodoif, sad, kamien i cegif na poprawf”. Nie napotykamy na
jakiekolwiek informacje dotycz^ce pozostaiych dobr Sebastiana. Nie ma rowniez sladu po jego maj^tku ruchomym, a taki niew^tpliwie posiadai. Mozna przypuszczac, ze
podzielii dobra, a przynajmniej pewn^ ich czfsc, juz wczesniej.
Przy okazji omawiania maj^tku dwoch braci - Andrzeja i Sebastiana - synow Jakuba, trzeba wspomniec ich siostrf, Katarzynf. W chwili pierwszego zam^zpojscia, za
104 APL KmL, ks. 21, k. 199v (r. 1602). Wydaje sif, ze byi to folwark ojca Jakuba, utworzony z czfsci dobr
Baczynskich.
105 APL KmL, ks. 21, k. 280v; ks. 128, s. 334.
106 APL KmL, ks. 22, k. 4v; ks. 128, s. 372.
107 APL KmL, ks. 158, s. 78 (r. 1605).
108 APL KmL, ks. 128, s. 431-432; ks. 22, k. 316v-317.
109 APL KmL, ks. 158, s. 199 (r. 1606).
110 Tamze, k. 292v-292.
111 APL KmL, ks. 270, k. 10v.
112 APL KmL, ks. 23, k. 395v.
113 APL KmL, ks. 129, k. 20v-21v (r. 1608).
114 APL KmL, ks. 26, s. 85-86.
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Gabriela Zaborowskiego, na pewno otrzymala nalezny jej wedle prawa dzial maj^tku
rodzinnego. Podobnie bylo, kiedy po raz drugi wychodzila za m^z, za Rudgiera de
Sacellis, z tym ze dysponowala juz maj^tkiem pochodz^cym ze spadku po Gabrielu
Zaborowskim. Sebastian uzywal 1/3 dobr naleznych siostrze115.

6. A n d r z e j , s y n S e b a s t i a n a , w n u k Ja k u b a
(n OTOWANY W LATACH 16 0 8 -16 4 8 )
Zapisy dotycz^ce maj^tku Andrzeja zaczynaj^ sif w roku 1608, to jest na rok przed
jego wyborem do lawy. W tym roku sprzedal jezuitom lubelskim plac i dom kolo kamienicy Jana Chmielowskiego na ulicy Jezuickiej za 1200 lub 200 florenow (zapisy
z ksifgi wojtowsko-lawniczej i radzieckiej podaj^ rozne kwoty)116. Sprzedaz oznacza,
iz Andrzej byl wlascicielem owych nieruchomosci. W tym samym roku wraz z bratem,
Aleksandrem, dokonali sprzedazy kamienicy ojca, Sebastiana, polozonej mifdzy kamienicami niegdysiejszych Stanislawa Kielczowskiego i Jakuba Zendziana w Rynku.
Kupuj^c^ byla ich ciotka Katarzyna Rudgierowa, a transakcja opiewala na 13 000 flo
renow117. Dalszy ci^g historii zakupu jest nastfpuj^cy: Katarzyna wydzierzawila w tym
samym roku ow^ kamienicf bratancom i dodala do dzierzawy ogrod polozony pod
walem miejskim118. Rowniez w roku 1608 Barbara Konopniczanka Rudnicka, siostra
Andrzeja i Aleksandra, dostala od braci folwark ze stodol^ w poblizu dworu Adama
Przytyckiego na Przedmiesciu119. Ale wczesniej Barbara dala braciom dobra nieruchome wartosci 80 000 florenow120. W sklad tego maj^tku wchodzily domy, kamienice,
ogrody, folwarki, pola, stodoly polozone w miescie i poza miastem121. Transakcje te
wskazuj^ niezbicie na prowadzone dzialy maj^tkowe dotycz^ce wszystkich zyj^cych
czlonkow rodziny Konopnicow.
W roku 1611 Andrzej byl juz zonaty z Elzbiet^ Beglown^ i ofiarowal jej 4000 flo
renow jako zabezpieczenie na maj^tku, ktory wniosla w malzenstwo122. Mial, wraz
z bratem, Aleksandrem, prawo do kamienicy Kupcowiczowskiej seu Gryzanowskiej123.
W roku 1613 dokupil ogrod od wdowy po Jakubie Zendzianie, pisarzu rady, za 100 flo
renow, ale nie zostala podana jego lokalizacja124. Rok pozniej (1614) kupil od brata za
150 florenow ogrod przylegly do swojego domu polozonego versus cegielni125. Dwa
lata potem, w roku 1616, nabyl od brata za 2000 florenow lan pola nad rzek^ rurn^126.
115 APL KmL, ks. 212, s. 1375.
116 APL KmL, ks. 23, k. 395-395v; ks. 129, k. 22v. Wydaje sif, bior^c pod uwagf ceny placow i ogrodow
w tym czasie, ze byla to suma 1200 zlotych i jeden z pisarzy opuscil przy przepisywaniu jedn^ cyfrf.
117 APL KmL, ks. 23, k. 408v-409v.
118 APL KmL, ks. 23, k. 424v-425.
119 APL KmL, ks. 23, s. 408.
120 APL KmL,ks. 23, s. 406-407; ks. 129, k. 20v-21v.
121 Tamze.
122 APL KmL, ks. 129, k. 105v.
123 APL KmL, ks. 25, s. 439 (r. 1612).
124 APL KmL, ks. 129, s. 167.
125 APL KmL, ks. 129, s. 198.
126 APL KmL, ks. 27, s. 108.
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W tym czasie byi tez wiascicielem czçsci kamienicy Beglowskiej po zonie127. Po smierci jej brata, rajcy Lukasza Begla, arendowai Andrzej caia kamienicç Beglowsk^ oraz
ogrod i stodoiç128. Jako wiasciciel tej kamienicy wystçpowai w zapisach ksi^g miejskich w roku 1620129 oraz 1622130. Katarzyna Rudgierowa sprzedaia mu testudines certae w kamienicy Konopniczynskiej131. W roku 1617 kupii od brata za 24 000 florenow
kamienicç po rodzicach poiozony w Rynku miçdzy kamienicy Rudgierowsk^ ciotki
Katarzyny a kamienicy zwan^ Hanusza, choc w tym czasie nalezaia do Hanuszowego
syna, Wawrzynca Lemki132. Posiadai tez w tym czasie ogrod nad wielk^ sadzawk^ pod
waiem miejskim133. Sprzedai natomiast plac na gruncie miejskim poiozony versus villam Dysz134. Doi^czyi tez do swych posiadiosci plac po zmariym tesciu, Wojciechu Beglu, poiozony na gruncie miejskim supra viam Czechowka koio swego domu135. Ciotka
Katarzyna przed smierci^ zapisaia bratankom Andrzejowi i Aleksandrowi kamienicç swoj^ Konopniczynsk^ miçdzy kamienicami Kieiczowskiego a Zendzianowsk^
w Rynku oraz ogrod i plac pod murem miejskim ex opposito Dominikanow136. W roku
1620 Andrzej wystçpowai jako dzierzawca wsi miejskiej Bronowice137. W roku nastçpnym byi dzierzawc^ miejskiego folwarku Kilowskie138. Miai rowniez kramnicç przed
swoj^ kamienicy139 oraz dzierzawii jatkç miejsk^140. Wczesniej tez musiai byc posiadaczem budy w Rynku, poniewaz zapis z roku 1621 dostarcza informacji o jej sprzedazy
Lewkowiczom141. Zasoby finansowe Andrzeja byiy duze, a i potrzeby ich lokowania
tez niemaie, bowiem w roku 1624 kupii od bakaiarza, dominikanina oswiçcimskiego,
Ignacego Felkiela, syna Wawrzynca i Reginy Zendzianowny, za 1400 florenow dwie
czçsci kamienicy poiozonej w Rynku miçdzy kamienicy swoj^, otrzyman^ po ciotce
Katarzynie, a zmariego Jakuba Zendziana142. Wystçpowai takze jako wiasciciel ogrodu
poiozonego koio koscioia sw. Wojciecha143. W tym wypadku moze chodzic o ogrod
otrzymany po ciotce, a podany uprzednio jako lez^cy pod waiem miejskim naprzeciw
dominikanow. Andrzej dokonai w 1628 roku zakupu kolejnej kamienicy miejskiej. Nabyi za 4000 florenow od Alberta Abrahamowskiego kamienicç tzw. Poleciiowsk^ przy
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
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142
143

APL KmL, ks. 27, k. 215v-216 (r. 1616).
APL KmL, ks. 27, s. 570 (r. 1617).
APL KmL, ks. 163, s. 266.
APL KmL, ks. 29, s. 313.
APL KmL, ks. 27, s. 378-379 (r. 1617).
APL KmL, ks. 129, k. 263-263v; ks. 130, k. 14v-16 - czynsz z niej dai oo. dominikanom. Jest to kamienica zwana dzisiaj Konopnicow w Rynku pod numerem 12.
APL KmL, ks. 129, s. 287.
APL KmL, ks. 162, s. 631 (r. 1618).
APL KmL, ks. 238, s. 319-320 (r. 1618).
APL KmL, ks. 129, s. 361-362; ks. 28, k. 60-61v (r. 1619).
APLKmL, ks. 271, s. 33.
APL KmL, ks. 271, k. 45v; lata 1621, 1633, ks. 167, k. 230v-231; ks. 273, k. 262v.
APL KmL, ks. 242, s. 162-163 (r. 1624).
APL KmL, ks. 242, k. 147v-148v (r. 1624).
APL KmL, ks. 163, s. 563.
APL KmL, ks. 130, k. 166v-167v.
APL kmL, ks. 268, s. 431 (r. 1625).
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ulicy Grodzkiej144145. Byia ona poiozona koio kamienicy Pawia Wojsiawskiego accialiter
platea Civili145. Zakupu tego dokonai dla swojej corki, Heleny, bowiem w roku nabycia sprzedai j^, za sum f rown^ wysokosci zakupu, zifciowi Janowi Grodzickiemu146.
Dostai tez w dzierzawf w 1629 roku od miasta kramnicf, ktor^ scedowai na syna Jana
Ludwika147. Kolejn^ zas otrzymai w dzierzawf w roku nastfpnym148, a trzeci^ w roku
1636149. Byi wiascicielem ziemi, okreslonej w zapisie w roku 1630 jako fundum seu
hortum, zwanego Jfdrzejowskie, a poiozonej ante fossas civiles Lublinensis accialiter
medianteplatea Civili na Przedmiesciu Krakowskim150. Dwa lata pozniej, w 1632 roku,
kupii dom z ogrodem i polem koio kanaiow miejskich za 800 florenow151. Dzierzawii
w tym czasie mostowe, skiadowe oraz budf pod ratuszem w rzfdzie bud miejskich152,
a takze folwarki miejskie153. Sad sprzedai w 1637 roku za 300 florenow Krzysztofowi
Sapieze154. W 1640 roku kupii od brata stryjecznego, rajcy Baltazara, czfsc domu Konopniczynskiego, stoj^cego koio kamienicy Wawrzynca Lemki155. Z tego zapisu wynika, ze kamienica Konopniczynska przynalezaia kolejno wszystkim czionkom rodziny,
bez wzglfdu na to, czy byli potomkami Andrzeja, czy Sebastiana, co oznacza, ze byia
kamienicy nalez^c^ kiedys do Jakuba, i stanowiia niedziai.
Na tym zapisie koncz^ sif informacje dotycz^ce maj^tku nieruchomego Andrzeja.
Warto jednak dodac kilka uwag odnosz^cych sif do jego maj^tku ruchomego. Nie ma
ich wiele. W 1626 roku ofiarowai pas srebrny Bractwu Rozanego Wianka u dominikanow156. To zgromadzenie zakonne cieszyio sif jego szczegolnymi wzglfdami. W roku
1620 Andrzej wraz z zon^ Elzbiet^ Beglown^ ofiarowali mu czynsz ze swej kamieni
cy poiozonej w Rynku mifdzy Rudgierowsk^ a Wawrzynca Lemki157. W 1632 roku
Andrzej ofiarowai 160 florenow czynszu od sumy 2000 florenow, zabezpieczonych na
kamienicy w Rynku, Tomaszowi Zagrobskiemu „od dominikanow”158, a w roku 1638
- 88 florenow od sumy 1100 florenow temuz „rewerendo” Tomaszowi Zagrobskie
mu159. Wspomagai tez duchownych koscioia parafialnego. Uczynii kanonikom zapis
na kaplicy Konopniczynskiej w kolegiacie sw. Michaia Archanioia160. W roku 1639 dai
160 florenow jezuitom161.
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161

APL KmL, ks. 130, k. 289v-290v; ks. 32, s. 455.
Tamze.
APL KmL, ks. 32, k. 496v-497. Grodzicki byi szlachcicem.
APL KmL, ks. 242, k. 210v.
APL KmL, ks. 242, k. 212v.
APL kmL, ks. 242, k. 235v.
APL KmL, ks. 33, s. 457 (r. 1630); w 1644 roku jest ono okreslone jako Jfdrzejowskie; ks. 40, s. 278.
APL KmL, ks. 34, k. 328v.
APL KmL, ks. 273, k. 11v, 13v (r. 1632); k. 57v, 59v (r. 1633).
APL KmL, ks. 273, k. 150v (r. 1633); J. Riabinin, dz. cyt., s. 22.
APL KmL, ks. 36, s. 162-164.
APL KmL, ks. 131, k. 145v-146.
APL KmL, ks. 31, s. 446.
APL KmL, ks. 130, k. 14v-16; chodzi o kamienicf w Rynku pod numerem 12.
APL KmL, ks. 130, s. 402; chodzi o kamienicf Konopniczynsk^ w Rynku.
APL KmL, ks. 131, s. 86 (1638).
APL KmL, ks. 36, s. 311 (r. 1637).
APL KmL, ks. 131, k. 99v-100v.
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7. A l e k s a n d e r - s y n S e b a s t i a n a , b r a t A n d r z e ja (n o to w a n y
w l a t a c h 1 6 13 -1 6 6 0 )
Aleksander w 1614 roku sprzedal bratu, Andrzejowi, plac i stodolf na Przedmiesciu Krakowskim versus cegielni oraz dom po ojcu za 1500 florenow162. Rok potem
sprzedal kolejny ogrod ze swych zasobow. Byl on polozony na Przedmiesciu Krakow
skim, a nabyl go za 600 florenow Stanislaw Niznik163. Sam kupil natomiast od Martianusa Pernusa i Katarzyny Krajowczanki lan pola cum medio nad rzek^ rurn^ za
1000 florenow164. W roku 1617 nabyl Aleksander od brata Andrzeja za 20 000 florenow
kamienicf polozony mediante platea Piscatoria165. Powifkszyl stan posiadania o plac,
dom z ogrodem i stodolf, warte 500 florenow, na Przedmiesciu Krakowskim, zlokalizowane kolo swego placu na ulicy Zielonej non procul a laterificio civili166. Notowany
byl rowniez jako dzierzawca kramu miejskiego przed ratuszem167. Czfsc kamienicy
Konopniczynskiej w Rynku, ale tej polozonej mifdzy Kielczowsk^ a Zendziana, dal
bratu stryjecznemu Andrzejowi, a ten z kolei dzierzawil Andrzejowi, bratu Aleksandra168. Z bratem rodzonym podzielil sif ogrodem polozonym naprzeciw dominikanow, a byl to zapewne ten nad sadzawk^169. Medietatem kamienicy Konopniczynskiej
w Rynku, kolo domow Zofii Kielczowskiej i Wawrzynca Felkiela, sprzedal bratu za
6000 florenow, ale ten dal bratu stryjecznemu Andrzejowi za 4000 florenow prawo do
tej czfsci170. Nabyl w roku 1623 drug^ czfsc kamienicy Zendzianowskiej od Macieja
Zorawskiego za 1400 florenow171. Mial tez kolejne trzy kramy dzierzawione od miasta172. W 1624 roku scedowal je na synow173, a otrzymal kolejny kram, ktory dzierzawil
z zon^174. Do bud tych dol^czyl w niedlugim czasie jeszcze dwie - jedn^ dla siebie,
stoj^c^ w rzfdzie kramow miejskich, oraz drug^ dla zony175. W latach 1632 i 1633
byl wymieniany jako platnik czynszu od jednego kramu miejskiego znajduj^cego sif
przed ratuszem176. W roku 1634 wystaral sif o kram miejski dla zony Katarzyny Milanowskiej, a w dwa lata pozniej otrzymal kram dla siebie i zony177. Kramy owe musialy
przynosic dochod istotny, poniewaz w 1642 roku dostal od miasta jeszcze dwa kra-1623457890
162 APL KmL, ks. 26, k. 173-173v.
163 APL KmL, ks. 26, s. 332; ks. 129, k. 218v-219.
164 APL KmL, ks. 26, k. 362v; Pernus byl rodzin^ ze strony matki brata stryjecznego, niezyj^cego juz
Andrzeja syna Andrzeja, ktorego matka byla z domu Pernusowna.
165 APL KmL, ks. 129, k. 262-262v; okreslona jako kamienica sukcesorow Daniela de Sacellis.
166 APL KmL, ks. 129, s. 305; ks. 27, k. 689-689v (r. 1618).
167 APL KmL, ks. 242, k. 102-102v (r. 1619).
168 APL KmL, ks. 29, s. 59 (r. 1621).
169 APL KmL, ks. 29, k. 371v-372 (r. 1622).
170 APL KmL, ks. 29, k. 367v-368 (r. 1622).
171 APL KmL, ks. 29, k. 791-792v.
172 APL KmL, ks. 242, k. 141-141v, 142v-143, 143-143v (r. 1623).
173 Tamze, k. 166-166v.
174 Tamze, k. 151-151v.
175 APL KmL, ks. 242, k. 204v-205, 205v (r. 1628).
176 APL KmL, ks. 273, s. 12, 58.
177 APL KmL, ks. 242, k. 222, 234-234v.
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my dla siebie, w 1643 roku zas jeden dla corki178. W roku 1650 byi wymieniony jako
piatnik czynszu od trzech kramow przed ratuszem - jeden z nich stai w pierwszym
rzçdzie kramow miejskich, a dwa w drugim179. Wymieniony byi w roku 1624 jako nabywca czçsci kamienicy, przy czym w zapisie brakuje jej lokalizacji180. W 1625 roku
Aleksander przeprowadzii kolejne transakcje. Kupii ogrod nad Czechowk^ koio maiej
sadzawki, zwany Cys, za 1000 florenow od Fryderyka Kletha181, a nastçpnie w tym
samym roku sprzedai go, tez za 1000 florenow, Janowi Kokotowi182. Zakupii natomiast
inny ogrod, od dominikanina Ignatiusa Felkiela183. Wynajmowai pomieszczenia roznym ludziom w jednej ze swoich kamienic184. Choc nie podano jej lokalizacji, mozna
przypuszczac, iz chodzi o kamienicç na Przedmiesciu Krakowskim, poniewaz dotyczy
jej kolejny wpis z roku 1633, a informuje o zamieszkiwaniu w niej piçciu lokatorow-rzemieslnikow185. Kamienicç swoj^, stoj^c^ koio Walterowskiej accialiter mediante
platea Piscatoria in Circulo, wynaj^i Arnolfusowi Ostrowskiemu za 3300 florenow186.
Sprzedai tez jeden ze swoich ogrodow ze stodoi^ i murowan^ piwnic^ na Przedmiesciu
Krakowskim za 1000 florenow187. W roku 1629 wystçpowai jako posiadacz kamienicy
Kupcowiczowskiej188. Bçd^c rajc^ urzçduj^cym, otrzymai od miasta w 1647 roku plac
poza Bram^ Krakowsk^, przy drodze wiod^cej na tyiy koscioia Karmelitow189.
Niewiele wiadomo o maj^tku ruchomym Aleksandra. Nie zachowai siç jego testa
ment czy tez taksa maj^tku, a wpisy w ksiçgach dostarczaj^ informacji giownie o maj^tku nieruchomym. W^tpic mozna, ze nie posiadai klejnotow, ksi^g, drogich szat,
sprzçtow, kobiercow i naczyn; ich wartosc materialna byia na pewno powazna. Pewne
wyobrazenie o stanie posiadania Aleksandra daje zapis z roku 1644, ale jest to wyrywkowa informacja. Wymienione s^ klejnoty z wycen^. I tak para zausznic ziotych
z rubinami oszacowana zostaia na 300 ziotych, para manelli ziotych z rubinami i diamencikami takze na 300 ziotych, a kanaczek na szyjç z rubinami drobnymi na 150 zio
tych190. Trzy przedmioty, ale jakze cenne materialnie. Mozna domniemywac, ze miai
ich znacznie wiçcej.
Stan posiadania Konopnicow, jednej z najbogatszych rodzin w Lublinie, prezentuje
siç imponuj^co. Jego podstawy daia dziaialnosc Jakuba, pierwszego znanego ze zrodei
przedstawiciela rodziny, ktory zrobii karierç w miescie i wszedi w krçgi elity wiadzy.
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190

APL KmL, ks. 242, k. 266, 266v, 271-271v.
APL kmL, ks. 269, k. 176v.
APL KmL, ks. 165, s. 19.
APL KmL, ks. 130, k. 213-213v.
APL KmL, ks. 30, s. 427.
APL KmL, ks. 165, k. 293v. (r. 1626).
APL KmL, ks. 272, s. 48.
APL KmL, ks. 269, k. 144v.
APL KmL, ks. 32, k. 435v-436 (r. 1628).
APL KmL, ks. 32, s. 446 (r. 1628).
APL KmL, ks. 33, s. 15.
APL KmL, ks. 135, s. 310.
APL KmL, ks. 40, s. 383.
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Synowie maj^tek pomnazali, doi^czaj^c do ojcowizny owoce swego dorobku zawodowego i korzysci czerpane z urz^dow miejskich, ktore skwapliwie wykorzystywali.

The wealth of the Konopnica Family
SUMMARY
Lublin, one of the largest cities of the Polish-Lithuanian Commonwealth, had a diverse popula
tion in terms of ethnic origin, wealth and prestige. In many families their assets can be described
as impressive. Their representatives may have been accumulating wealth for many years, using the
successes of previous generations. There were also families whose representatives held municipal
offices, and that helped them achieve a higher social position, also in terms of financial prosperity.
Among the finest and richest, reputed to have prestige, having an impact on the city affairs, was the
Konopnica Family. In the text only three generations of this family are discussed, from the creator
of the family power, through two successive generations who diversified and multiplied the growing
resources. Later, the importance of the great and influential household collapsed.
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