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Uwagi wst¦pne

Biaªka Tatrza«ska zostaªa zaªo»ona najprawdopodobniej mi¦dzy 1616 a 1618 r. Osadziª j¡ Stani-
sªaw Witowski, wielkorz¡dca krakowski i dzier»awca starostwa nowotarskiego w latach 1616-1624.
Dokument lokacyjny z tych czasów, o ile takowy istniaª, nie zachowaª si¦ jednak. Dopiero w roku
1637, ju» za rz¡dów starosty nowotarskiego Tomasza Zamoyskiego, król Wªadysªaw IV wydaª
przywilej lokacyjny Wojciechowi Nowobilskiemu, uznawanemu za pierwszego soªtysa Biaªki. Ten
wªa±nie dokument [1, 2] przytaczamy poni»ej w oryginale ªaci«skim i tªumaczeniu polskim.

Nie wiadomo zbyt wiele o Wojciechu Nowobilskim. Data jego urodzenia podawana jest jako
1590 lub 1600 r., ale nie jest to data zbyt pewna [3]. Wczesne biaªcza«skie ksi¦gi metrykalne
spªon¦ªy wraz z ko±cioªem w 1688 r., wi¦c ustali¢ si¦ tego ju» nie da. Z zachowanych zapisów
metrykalnych dotycz¡cych jego synów wiadomo jedynie, »e o»eniª si¦ dwukrotnie, z Barbar¡ Su-
choczank¡ a nast¦pnie z Jadwig¡ Wotyszonk¡. Obie one pochodziªy z Nowego Targu. Miaª dwóch
synów, jednego z pierwsz¡ »on¡, urodzonego w 1635 r. i nazywanego Wojciechem Starym, a dru-
giego z drug¡ »on¡, urodzonego 16 lat pó¹niej tj. w 1651 r. i równie» nazwanego Wojciechem
(Mªodszym). Prócz tego wiadomo o istnieniu jego córki Anny urodzonej w 1654 r.

Czy Wojciech Nowobilski osiadª w Biaªce ju» za rz¡dów Witowskiego, tj. mi¦dzy 1616 a
1618 r., trudno to dzisiaj powiedzie¢. Z jednej strony omawiany tu przywilej królewski z roku
1637 chwali jego zasªugi w osadzaniu Biaªki, karczowaniu i zagospodarowaniu gruntów, a wi¦c
musiaªo upªyn¡¢ caªkiem sporo czasu, aby mógª tego wszystkiego dokona¢. Z drugiej strony tekst
przywileju okre±la go jako �tamquam locator�, tzn. �niczym zasad¹ca� lub �tak jakby zasad¹ca�,
co zdaje si¦ sugerowa¢, »e oryginalnym zasad¹c¡ i pierwszym soªtysem mógª by¢ kto± inny.

Tak czy inaczej faktem jest, »e Wojciech Nowobilski w r. 1637 otrzymaª przywilej królewski.
Tekst tego dokumentu nie zachowaª si¦ w oryginale, ale zachowaª si¦ jego odpis kancelaryjny
dokonany rok pó¹niej, zapisany w krakowskich aktach grodzkich. Wykonanie takiego odpisu,
zwane oblatowaniem (od ªac. oblata), byªo zabezpieczeniem na wypadek utraty oryginalnego
dokumentu, poza tym uªatwiaªo dochodzenie ewentualnych roszcze« na drodze s¡dowej. Z rubryki
poprzedzaj¡cej wypis dokumentu dowiadujemy si¦, »e soªtys pofatygowaª si¦ do s¡du grodzkiego
w Krakowie osobi±cie.

Czytaj¡c tekst królewskiego pisma widzimy, »e nie nadaje ono nowych przywilejów, ale za-
twierdza do»ywotnio te wszystkie prawa, jakie Nowobilskiemu nadaª wcze±niej Tomasz Zamoyski,
starosta nowotarski. Nale»¡ do nich prawo do sprawowania urz¦du soªtysa w Biaªce, na terenach
rozci¡gaj¡cych si¦ od rzeki Biaªki do potoku Le±nica, a tak»e prawa do wypasu bydªa i owiec na
polanach od Biaªki a» po dzisiejsze Morskie Oko (ówczesny Rybi Staw), wª¡czaj¡c w to pastwiska
w górnym biegu potoku Le±nica (dzi± na terenie Bukowiny), polany w Brzegach, Kiczor¦ i Rynias
(Rynias nie jest tu wprawdzie specy�cznie wymieniony, ale wymieniaj¡ go pó¹niejsze dokumenty),
stoki Woªoszyna, a tak»e tereny przy samym Morskim Oku. Ponadto Nowobilski ma prawo do
prowadzenia mªyna, karczmy, tartaku, folusza i wszelkiej innej dziaªalno±ci gospodarczej.

Ciekawostk¡ jest, i» dokument Jego Krolewskiej Mo±ci specy�cznie podkre±la prawo soªtysa
do kawaªka ziemi zwanego odumiarkiem, pozostaªego po wymierzeniu terenów pod lokacj¦ wsi.
Le»aª on nad potokiem zwanym Komarnkowym (w pó¹niejszych przywilejach tak»e Komarkowym).
Potok ten, oddzielaj¡cy Biaªk¦ od Bukowiny, dzi± jest okre±lany t¡ nazw¡ do±¢ rzadko, i to gªównie
przez starszych mieszka«ców Biaªki. Na wspóªczesnych mapach �guruje pod nazw¡ Kaniowski,
cho¢ ta nazwa pojawiªa si¦ stosunkowo niedawno, wcze±niej przewa»nie nazywano go po prostu
�potokiem�.
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Na koniec wyja±nijmy jeszcze znaczenie obietnicy królewskiej wypªacenia spadkobiercom na-
le»nej sumy w razie odebrania im soªtystwa po ±mierci Nowobilskiego. Konstytucja sejmowa z
1563 r. zezwoliªa na kupowanie soªtystw, czyni¡c soªtysa dzier»awc¡ dóbr królewskich. Je»eli kto±
pozyskaª soªtystwo wpªacaj¡ dan¡ sum¦ zastawu, to po jego ±mierci spadkobiercom wypªacano za-
staw. Je»eli, jak w przypadku Wojciecha Nowobilskiego, takiego zastawu nie byªo, to wypªacano
sum¦ okre±lon¡ przez królewskich komisarzy, którzy mieli oszacowa¢ warto±¢ soªtystwa.

Nie wiemy niestety, kiedy zmarª Wojciech Nowobilski, ale musiaªo to nast¡pi¢ przed rokiem
1661, albowiem w tym»e roku jego syn otrzymaª przywilej na soªtystwo w Biaªce, o czym ±wiadczy
dokument wydany przez króla Michaªa Korybuta Wi±niowieckiego na sejmie koronacyjnym w 1669
r., oblatowany w 1676 r.
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Oblata literarum Odpis kancelaryjny pisma

Sacrae Regiae Maiestatis Jego Królewskiej Mo±ci

Nowobilskiemu servientis na u»ytek Nowobilskiemu

Ad O�cium et Acta praesentia Castren- Przed s¡d i obecne akta grodzkie staro±ci«-
sia Capitanealia Cracoviensia personaliter skie krakowskie, przybyª osobi±cie znamienity
veniens egregius Albertus Nowobilski obtulit Wojciech Nowobilski, przedstawiª temu» s¡dowi
eisdem o�cio preasenti Castrensi Capitaneali grodzkiemu staro±ci«skiemu krakowskiemu
Cracoviensi literas infrascriptas Sacrae Regiae dokument ni»ej wypisany Jego królewskiej
Maiestatis con�rmationis seu privilegii advitali mo±ci, potwierdzaj¡cy przywileje dotycz¡ce
sibi super bona infrascripta per eandem Sa- dóbr poni»ej wymienionych, przez króla wydane
cram Regiam Maiestatem gratissime(?) datas i ªaskawie udzielone, wªasn¡ Jego r¦k¡ podpi-
et concessas manu propria eiusdem Sacrae sany, opatrzony piecz¦ci¡ mniejsz¡ kancelarii
Regiae Maiestatis subscriptas et sigillo minoris królewskiej w czerwonym wosku odci±ni¦t¡ i w
cancellariae Regni pensili in cera rubra tecae puszk¦ oprawion¡, domagaj¡c si¦, aby ten»e
lamineae imposita expresso communitas Pe- dokument Jego królewskiej mo±ci przez siebie
tens easdem literas Sacrae Regiae Maiestatis przedstawiony przez s¡d grodzki staro±ci«ski
a se o�erente suscepi ad in acta sua inserere krakowski przyj¦tym i do akt zaci¡gni¦tym
admitti. Cuius a�ectationi o�cium praesens zostaª. Przychylaj¡c si¦ jego woli, s¡d prze-
annuendo literis eisdem Privilegii Sanctae konawszy si¦ naocznie, »e dokument ten jest
Regiae Maiestatis visis iisdem sanis et illaesis czysty i nienaruszony, stosownie do woli wy»ej
easdem ad a�ectationem superdicti o�erenti wymienionego przedstawiaj¡cego, przyj¡ª go i w
suscipit et in Acta sua inserere demandavit. aktach swych zapisa¢ nakazaª. Tego» przywileju
Quarum quidem literarum Privilegii Sacrae pisemnego Jego Królewskiej Mo±ci brzmienie
Regii Maiestatis tenor sequitur talis: jest jak nast¦puje:

Vladislaus Quartus Dei gratia rex Po- Wªadysªaw IV z Bo»ej ªaski król Polski,
loniae, magnus dux Lithuaniae, Russiae, wielki ksi¡»¦ litewski, ruski, pruski, mazowiecki,
Prussiae, Masoviae, Samogitiae, Livoniaeque, »mudzki, in�ancki, smole«ski, siewierski i czer-
Smolenscie, Severiae, Czernichoviaeque nec- nihowski, a tak»e dziedziczny król Szwedów,
non Suecorum, Gothorum Vandalorumque Gotów i Wandalów, oznajmiamy niniejszym
haereditarius rex Signi�camus praesentibus naszym pismem tym, których to dotyczy,
litteris nostris quorum interest universis et wszystkim i ka»demu z osobna, »e kiedy
singulis quod cum egregius Albertus Nowo- znamienity Wojciech Nowobilski, posiadacz
bilski, possessor advocatiae seu scultetiae in wójtostwa tudzie» soªtystwa we wsi Naszej
villa nostra Bialka capitaneatus Novoforensis, Biaªce w starostwie nowotarskim, soªtystwo
scultetiam praefatam fundosque ad eandem nadmienione i dobra przy tym»e za pozwo-
ex concessione magni�ci Thomae Zamoyski, leniem wielmo»nego Tomasza Zamoyskiego,
supremi regni cancellarii, generalis Cracovien- kanclerza wielkiego koronnego, starosty gene-
sis, Kniszinensis, Rabstinensis, Sokaliensis, ralnego krakowskiego, starosty knyszy«skiego,
Neoforiensisque, capitanei, pertinentes etc. rabszty«skiego, sokalskiego, nowotarskiego itd.,
proprio suo sumptu ac labore de cruda wªasnym kosztem i wysiªkiem od surowego
radice extirpasset, ad meliorem frugem et korzenia wykarczowaª i do zwi¦kszenia plonów i
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emolumentum redegisset, supplicassetque zysków doprowadziª, poprosiª Nas najpokorniej
nobis humillime, ut ipsi ius advitalitiate tam by±my mu nadali i udzielili do»ywotniego prawa
super advocatiam attinentiasque omnes, quam tak do soªtystwa i jego przynale»no±ci, jak i do
etiam fundos alios et libertates ab eodem innych dóbr i wolno±ci przyznanych mu przez
magni�co capitaneo ipsi tamquam locatori tego» wielmo»nego starost¦ niczym zasad¹cy
villae noviter locatae Nova Bialka concessas nowo zaªo»onej wsi Nowa Biaªka; co niniejszym
daremus et conferremus, prout quidem damus pismem Naszym nadajemy i udzielamy, którego
et conferimus praesentibus litteris nostris, to przywileju moc¡ wymieniony Wojciech No-
vigore cuius privilegii nostri memoratus Alber- wobilski powy»sze soªtystwo nowo utworzone
tus Nowobilski praedictam scultetiam noviter ze wszystkimi polami i ª¡kami, rozci¡gaj¡cymi
erectam cum omnibus agris, pratis, incipiendo si¦ poczynaj¡c od rzeki nazywanej Biaªka a»
a �uvio Bialka dicto et ad �uvium Lesznica do rzeki zwanej Le±nica, a tak»e z prawem do
nuncupatum sese extendentibus, necnon facul- mielenia zbo»a, prowadzenia karczmy, usta-
tate molendini, tabernae, scissoriae o�cinae nowienia tartaku i folusza i do wprowadzenia
vulgo tartak et folusz, statuendi, caeterisque wszelkich innych przedsi¦wzi¦¢ dla korzy±ci,
omnibus utilitatibus, fructibus et emolumentis plonów i zysku; ponadto i z dodatkiem pola
industria praefati advocati excogitandis, tum zwanego odumiarkiem, które pozostaªo z
et additamento agri vulgo odumiarek, quod gruntów odmierzonych dla wy»ej wspomnianej
remansit ex fundis eiusdem villae, dimensis wsi przy potoku zwanym Komarnkowym, przy-
penes rivulum Komarnkowy dictum, subdi- porz¡dkowane tam»e w czasie jej ustanowienia;
toque illic suo tempore constituendo, necnon jak równie» z ª¡kami w górnym biegu rzeki
pratis in superioritate �uvii Lesnica alioque Le±nicy i z inn¡ ª¡k¡ lub pastwiskiem zwanym
prato seu foenicidio Polana seu Brzegi vocato, Polan¡ albo Brzegami, nast¦pnie ze wzgórzem
tum et monticulo pro alendo pecore Gora Góra Kiczora do pasienia bydªa a» do szczytu
Kiczora usque ad verticem Wolosczynska et Woªoszy«skiego i przy jeziorze Rybi Staw,
penes fundum Ribi Staw, itidem pro alendis tak»e dla pasienia bydªa i owiec; wszystko to
pecudibus et pecoribus, quae omnia ab eodem przyznane przez tego» wielmo»nego kanclerza
magni�co cancellario regni, tanquam locatori koronnego i dane w posiadanie jako zasad¹cy
totius villae Nowobialka, concessa et in caªej wsi Nowabiaªka [Wojciech Nowobilski]
possessionem tradita habet, tenebit, habebit ma, b¦dzie utrzymywaª, b¦dzie miaª i posiadaª
et possidebit ad extrema vitae suae tempora. a» do ko«ca swojego »ycia.

Promittimusque pro nobis et serenissimis Obiecujemy w imieniu Naszym i Naszych
successoribus nostris non esse nos memoratum Najja±niejszych Nast¦pców, »e nadmieniony
Albertum Nowobilski ab usu et possessione Wojciech Nowobilski nie b¦dzie usuni¦ty z
dictae scultetiae, attinentiarumque superius u»ytkowania tego» soªtystwa i wy»ej opisanych
descriptarum, amoturos, sed salvum et inte- przynale»no±ci, ale do»ywotnie prawo do niego
grum ius advitalitiale ipsius conservaturos et nietkni¦te i w caªo±ci przestrzegane równie»
serenissimi successores nostri conservabunt. i Nasi Najja±niejsi Nast¦pcy zachowaj¡. Po
Post decessum vero dicti sculteti non prius [jego] ±mierci wszak»e zarz¡d wspomnianego
dispositio dictae scultetiae attinentiarumque soªtystwa i wszystkich przynale»no±ci nie wcze-
omnium ad nos redibit, quam summa legitime ±niej do Nas powróci, ni» wypªacona zostanie
ex taxa commissariorum proveniens successo- spadkobiercom suma legalnie oszacowana przez
ribus ipsius persoluta fuerit, iuribus nostris komisarzy, przy utrzymaniu Praw Królewskich,
regalibus, reipublicae et ecclesiae catholicae Rzeczpospolitej i Ko±cioªa Katolickiego.
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salvis. W dowód czego niniejsze pismo r¦k¡ wªasn¡
In cuius rei �dem praesentes manu nostra podpisawszy, piecz¦ci¡ królewsk¡ opatrzy¢ roz-

subscriptas sigillo regni communiri mandavi- kazali±my. Dane w Warszawie dnia dwudzie-
mus. Datum Varsaviae die vigesima mensis stego miesi¡ca czerwca Roku Pa«skiego 1637,
iunii anno Domini millesimo sexcentesimo tri- panowa« Naszych w Polsce pi¡tego, a w Szwe-
gesimo septimo, regnorum nostrorum Poloniae cji wszak»e roku szóstego.
quinto, Sveciae vero sexto anno. Wªadysªaw Król. Jan Gembicki, sekretarz

Vladislaus rex. Joannes Gembicki, secreta- królewskiego majestatu.
rius Regiae Maiestatis.
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