Wiek XVII
Teodor Winnicki wnosi protestacyę przeciw Fredrom, z powodu przeszkód jakie mu
stawiali na sejmiku wiszyńskim w przeprowadzniui wywodu szlachectwa.
Do urzędu i ksiąg tutecznych grodzkich starościch przemyskich oblicznie przyszedszy
szlachetny Theodor Winnicki, syn niegdy szlachetnego Waśka Winnickiego, syna niegdy
szlachetnego Antoniego Winnickiego, temuż urzędowi żałobliwie świadczył się naprzeciwko
urodzonym Janowi sędziemu, Marcinowi, łowczemu, AIexandrowi cześnikowi ziemie
przemyskiej z Pleszowic Fredrom i Janowi Pieniąskowi cześnikowi lwowskiemu o to, iż gdy
w sprawie przez świedczącego się, pospołu z instygatorem sądowym, pomienionemu
urodzonemu sędziemu przemyskiemu o zniesienie kaduku, przez niego na świadczącym się u
Jego Królewskiej Mości indebite et ad male narrata uproszdnego; także wykazanie na tymże
urodzonym sędziu przemyskim win i szkód do konstytucji koronnych przed sąd główny
trybunału-koronnego lubelskiego intentowanegj, za zadaniem przez tegoż pana sędzie
przemyskiego (przy pokazaniu kaduka) świadczącemu się nieszlachectwa i tego też, jakoby
świadczący się z liniej niegdyś szlachetnego Antoniego Winnickiego nie pochodził,
świętobliwym tegoż głównego koronnego trybunału lubelskiego sądu dekretem
świadczącemu; się pozwolono dylacyą, swego szlachectwa, na sejmiku electionis sędziego
deputata wiśnińskim w poniedziałek blizko przeszły odprawowanym, wywodzenia, a
protestans, poczuwając się: w starożytnym swoim szlacheckim urodzeniu i honorze; in
satisfactionem prawu i dekretowi sądu trybunału lubelskiego, do Wiśnie na sejmik
przerzeczony do uczynienia szlachectwa swego; według prawa koronnego opisania, wywodu,
nie tylko z taką, która prawem koronnym opisana jest ale daleko z większą pokrewnych,
przjaciół swoich, szlachty w województwie ruskim i powiatu jego dobrze osiadłej, dobrej
sławy, wszystkim; województwa ruskiego obywatelom dobrze znajomej familij tych:
Lityńskich, Czołhańskich, Zeliborskich, Jamińskich, Popielców,|Czernieckich,, Szeptyckich,
Radiłowskich, Winnickich, Stupnickich, Tustanowskich, Horodyskich, Turzańskich,
Jaworskich, Wysoczańskich, Ilnickich, Lozańskich, Tureckich, Komarnickich, Uruskich,
Manastirskich, Terleckich, Kulczyckich, Krynickich, Bratkowskich, Maitkowskich (sic),
Rozniatowskich, Zanosckich, Jasienickich, Uniatyckich, Ustrzyckich, Polańskich,
Wisłobockich i innych liczba zjechały w pośrodek koła sejmiku pomienionego, z
przerzeczonemi pokrewnemi przyjacioły swemi, także z swoimi i przodków swoich około
dóbr ziemskich listownemi autentycznemi dyspozycjami, stawiwszy się, tenże wywód
szlachectwa swego dostateczny uczynić był gotów, pomieniony pan sędzia przemyski dla
zwleczenia w tej mierze świadczącego się i onego do większych szkód przywiedzenia, tudzież
in maiorem świadczącego się i honoru jego szlacheckiego aggravationem, gdy sam
personaliter na sejmik przerzeczony wiśniński umyślnie ex consulto nie stanął,
przerzeczonych panów łowczego i cześnika przemyskich i cześnika lwowskiego (którego in
iuridicum consilium, jako w wyprawieniu przerzeczonego kaduku, tak też in causae
praenominatae progressu usus et secutus est), dla inpediowania świadczącego się w
wywodzeniu szlachectwa jego zesłał, którzyto zesłani świadczączego się paratissimum być
obaczywszy, omnes niedopuszczenia mu wywodu tentarunt modos. Albowiem in locum koła
sejmikowego to jest do kościoła farnego wiśnińskiego przyszedszy, a in praesentiam suam
trzech tylko przemyskiej ziemie ichmościów panów obywatelów swoich i jegomości pana
sędziego przemyskiego powinnych pociągnąwszy, inaczej tak na direktora jako na
odprawowanie sejmiku i deputata obieranie (wszystko to uno contradicente stać niemódz ale
owszem unanimem consensum feąuiri deklarując) pozwolić nie chcieli, ażby był świadczący
się fide honore ex conscientia, iż szlachectwa swego na pomienionym sejmiku wiśnińskim
deputackim przeszłym wywodzić nie miał, publice obligował się, na co, ponieważ honor vitae
et fortunis praeponitur, świadczący się niepozwalajac, gdy pana cześnika przemyskiego, aby
tak ichmościów panów obywatelów województwa ruskiego lwowskiej, przemyskiej,

sanockiej ziem i powiatów ich w odprawowaniu sejmiku, jako i świadczącego się w
wywodzeniu szlachectwa, tam temeritatis plena decłaratione niepropediował, amice et pacate
expostulował, secus autem chcieć o to na ichmościów czynić protestacyą opowiedział się
tenże to pan cześnik przemyski, furorę pienus manumque ad evaginatam frameam capiens,
similiter generosus venator terrae Praemisliensis compressus (?) monendo haec formalia (kat
się was boi) tumultum facientia (nulla loci numini divino dicati legumąue regni et actus
praefatae conventionis particularis Wisnensis electionis iudicis deputati reverentia nabita)
protulit verba, a lubo takowy stąd wszczęty mali exempli tumult przez zacne, pokój pospolity
takim aktom konstytucyami koronnemi obwarowany przestrzegające, osoby, temu to
sejmikowi przytomne, zaledwie uśmierzony był, jednak vszyscy ichmoście panowie
obywatele województwa ziem i powiatów pomienionych, facta eo nomine solenni
protestatione rebusąue taliter actis ex praescripto iuris publici pertinentibus infectis, z miejsca
sejmiku odprawowania zwyczajnego, to jest z kościoła farnego wiśnieńskiego rozeszli się,
więc, że pomieniona sejmiku odprawowania propeditia z przerzeczonych tylko ichmościów
panów Fredrów łowczego i cześnika przemyskich (propter inpedieiidarn protestami in illis
nobiiitatis deductionem) działa się a, aiternativa vice electio deputati iudicis ichmościom
panom obywatelom ziemie lwowskiej zależała, gdy ichmoście wszyscy województwa ziem i
powiatów pomienionych panowie obywatele (exceptis inpedientibus) .ile bez sprawiedliwości
być, ale sine iudicibus stare non posse upatrzywszy, znowu do kościoła farnego
wyśnienskiego, locum autem expediendis ciusmodi actibus solitum, zeszli się. a jegomości
pana Mikołaja z Narajowa Narajowskicgo sędziego ziemie lwowskiej pro directore
pomienionego sejmiku obrawszy, iudicis deputati electionem peregerunt, ciż to ichmoście
panowie łowczy, cześnik przemyscy i cześnik lwowski z inszemi kilką ichmościów
pomienionemi, partem ichmościów tenentibus, iterum ad locum sejmiku venientes, na
odprawowanie przez świadczącego się szlachectwa jego wywodu, żadnym sposobem
pozwolić temere nie chcieli, eoąue rem deduxerunt, że wszystek dzień na sporach i
alterkacyach strawiwszy, vespere imminente wszyscy ichmoście panowie województwa ziem
i powiatów przerzeczonych obywatele do domów swych, bez słuchania tak świadczącego się,
jako i innych kilku szlachectwa wywodu (dawszy tylko świadczącemu się pilności i
gotowości jego attestacyą) rozjechali się. Nihilominus idem nobilis Theodorus Winnicki
protestatur et iam contra generosum Nicolaum de Narajow Narajowski terrae Leopoliensis
iudicem conventus praedicti particularis Wisnensis electionis deputati iudicis directorem, o to,
iż jegomość non attentis iuris, iustitiae et aeąuitatis per protestantem in medium conventus
praedicti, introductis rationibus, potius temeritatem praedictorum generosorum Fredrów et
Pieniążek in praemissis secutus, protestantem ad deductionem illius nobilitatis non admisit,
imo contra praescriptum iuris communis ab expeditione actorum et aliorum nobilitatis
supersedit, co że się na ubliżenie prawu pospolitemu i sprawie przerzeczonej przez siebie
jegomości panu sędziemu przemyskiemu intentowanej (który in eviternum penas demeritas et
damnorum per protestantem perpessorum refusionem jako nadłużej protrahere vel etiam
talibus aut maioribus inconvenientibus loco et tempore suis conpetentibus declarando
convellere intendit) stało, dla tego omnium personarum nomine protestando, że aliąuod
honoris sui et causae suprascriptae moram non pacientium fecit detrimentum aut quamvis
ulteriorem protractionem, jako w pośrodek koła sejmiku pomienionego circa productionem
dispositionum litteratoriarum stawiał tako i teraz przed urzędem niniejszym stawił oczywiście
powinnych swoich, szlachtę w województwie ruskim dobrze osiadłą i urzędowi niniejszemu
dobrze wiadomą, A naprzód szlachetnych Jana wsi Pukienic i Prokopa wsi Nienowa nożnego
dziedziców Winnickich, między sobą rodzoną a swoich stryjeczną rodzoną bracią,, synów
niegdy szlachetnego Fedora Winnickigo, syna niegdy szlachetnego Antoniego Winnickiego
herbu Sas, który jest pół miesiąca, strzała i dwie gwieździe w polu błękitnym, który przed
urzędem i księgami tutecznemi oblicznie stojąc zeznali, iż ten świadczący się szlachetny

Theodor Winnicki jest syn szlachetnego niegdy Waśka Winnickiego, syna niegdy
szlachetnego Antoniego Winnickieg, zaczym jest tento; szlachetny Theodor Winnicki
zeznawających bratem jest stryjecznym rodzonym, pospołu z zeznawającemi z liniej niegdy
szlachetnego Antoniego Winnickiego, jego i zeznawających dziada, idącym. Potym
szlachetnych Piotra Tustanowskiego, syna; niegdy szlachetnego Fediny Tustanowskiego,
który był synem niegdy szlachetnego Michała Tustanowskiego i Waśka Tustanowskiego,
syna niegdy szlachetnego Stanisława Tustanowskiego, który był synem niegdy szlachetnego
Mikołaja Tustanowskiego tegoż herbu Sas, którzy zeznali, iż niegdy szlachetna Katarzyna
Tustanowska, córka szlachetnego niegdy Stanisława Tustanowskiego dziadów
zeznawających brata rodzonego, małżonką była pomienionego niegdy szlachetnego Waśka
Antonowicza Winnickiego a matką szlachetnego Theodora Winnickiego, zaczym, iż ten to
szlachetny Theodor Winnicki bratem jest zeznawających ciotecznym, ojcowie bowiem
zeznawających matce pana Winnickiego bracią byli rodzoną stryjeczną. A na ostatek
szlachetnych Waśka i Iwana Horodyskich synów niegdy szlachetnego Stecka.
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