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Michał z Bożej łaski król Polski, wielki książę litewski, ruski, pruski, mazowiecki, żmudzki, 
kijowski, wołyński, inflancki, smoleński, siewierski i czernichowski 
 
Wiadomym czynimy tym listem przywilejem naszym wszystkim i każdemu z osobna, komu o 

tym wiedzieć potrzeba, że do splendoru królewskiego naszego należy, by we wszystkich 

dobrach tak naszych jak i szlachty naszej, tak publicznych jak i prywatnych osób, dochody 

były obfite, bowiem nie tylko sprawom prywatnym służą, ale też całej Rzeczpospolitej w jej 

potrzebach są wielką pomocą. Przedstawił nam szlachetny Andrzej Gembicki, łowczy dworu 

naszego królewskiego, starosta nowodworski, prośbę byśmy dla wsi jego Trzcianka zwanej, w 

województwie poznańskim a powiecie wałeckim leżącej, obok dotychczasowych dorocznych 

targów już istniejących, ustanowili i ogłosili tamże nowe jarmarki czyli targi publiczne. My 

przeto zważywszy na dochody i korzyści tak prywatne jak publiczne oraz prośbę powyższą, 

łaskawie nakazujemy by zostały na nowo ustanowione i ogłoszone doroczne targi czyli 

jarmarki, tak, jak ustanawiamy i ogłaszamy niniejszym listem naszym, by każdego roku 

odbywały się one: pierwszy w każdy poniedziałek po niedzieli Trójcy przenajświętszej, drugi 

w poniedziałek przed świętem świętego Michała Archanioła, trzeci w poniedziałek po 

pierwszej niedzieli Adwentu, czwarty zaś  po niedzieli Invocavit, czyli quadragesima. A 

ponieważ […] chcemy, by do rzeczonej wsi na owe jarmarki przybywali ludzie 

jakiegokolwiek stanu i kondycji, z jakiegokolwiek rodzaju towarami i rzeczami, i tamże 

sprzedawali i handlowali rzecz na rzecz wymieniając [jak] na innych tego rodzaju targach i 

jarmarkach w miastach królestwa Naszego się dzieje. […] Ponadto stanowimy, by 

przybywający  na wyżej wymienione targi i jarmarki jak i z nich z powrotem wracający tego 

używali bezpieczeństwa, jak wszyscy pod pieczę Naszą oddani i glejt nasz posiadający, jak są 

zwyczajni, chyba, że będą to tacy, których prawa publiczne pospolicie nie obejmują i których 

towarzystwem gardzą  ludzie dobrzy. Na której rzeczy wiarę niniejsze ręką własną 

podpisawszy, pieczęć Królestwa rozkazaliśmy odcisnąć. Dan w Warszawie dnia 31 miesiąca 

lipca, roku pańskiego 1671, panowania naszego drugiego roku. 

 
Michał król 
 
Przywilej na targi czyli jarmarki we wsi dziedzicznej Trzcianka szlachetnego Andrzeja 
Gembickiego, łowczego nadwornego, starosty nowodworskiego. 
 
Stefan Hankiewicz 
Sekretarz króla jegomości 


