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Drukarnia U n iw eisytetu Jagiellońskiego pod zarządem Józefa Filipow skiego.
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Przed 6 laty wyszedł, ułożony przez podpisanego, »Katalog rękopisów Akademii Umiejętnoścì«. Od tego czasu
przybyło do biblioteki Akademii przeszło 200 rękopisów,
a nadto dział dyplomatów, w roku 1906 jeszcze nie upo
rządkowany, czekał również ogłoszenia. Lwią część przy
bytku stanowią rękopisy, które z woli nieodżałowanej pa
mięci, a tak przedwcześnie dla nauki polskiej zmarłego
Hieronima Łopacińskiego przeszły na własność Akademii;
znajdują się między nimi zabytki wielkiej wartości, a pra
wdziwą perłą całego zbioru, nieocenionym unikatem jest
szczęśliwie dochowana tabulatura Jana z Lublina (Nr. 1716),
która już stała się przedmiotem naukowego badania. Rę
kopisy ś. p. Łopacińskiego, przywiezione z Lublina i na
stępnie opisane przez prof. Jana Łosia, stanowią osobny
zbiór, oznaczony w niniejszym katalogu literą Ł.
Przy opisie rękopisów trzymano się tych samych zasad,
co w katalogu z roku 1906; treść dyplomatów, ułożonych
chronologicznie, starano się o tyle wyczerpnąć, żeby ba
dacz miał dokładne wyobrażenie o wartości i znaczeniu
zabytku.
Załączony indeks osobowy i rzeczowy ma na celu uła
twić szukanie, a przez to korzystanie z materyału ręko
piśmiennego, objętego tym katalogiem.
W końcu nadmieniamy, że dalsze dodatki katalogowe
pojawiać się będą także w przyszłości w miarę, jak się
nagromadzi dostateczna do ogłoszenia ilość materyału.
W Krakowie, 2 stycznia 1912.
J a n Czubek.
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RĘKOPISY.
R ps z 18 w ., 21·5 × 1 8·5, k. 616, zeszyt.

»Therapia specialis«.
Ze zb io ru Z. K adłubow skiego.
R ps z 17 w., 19·5 × 1 6·5, k. 289 (1-sza w y rw a n a ), opr. w skórę,
w spólcz.

B. t. De sacramentis.
Ze zb io ru Z. K adłubow sk ieg o .
R p s z 17 i 18 w ., 29× 2 0, k. 141, o praw , w skórę, w spółcz.

B. t. Księga cechowa cechu kupieckiego (furmańskiego) w Ciechanowie 1650—1774.
D ar X. Z. K ozickiego.
R ps z 15 w., 19× 1 3, k. 33, opr. w deski p ow leczone sk ó rą
razem z »C onclusiones su p e r q u a ttu o r libros sen ten tia ru m * .

B. t. Traktat o muzyce (z nutami muzycznemi).
R ps z 16 w., 32·5 × 1 1·5, k. 16.

B. t. urywek księgi sądowej kapitulnej Wiślickiej
od 28 maja do 11 lipca r.?
T u w łączono :
a) P e rg a m in o w y u ry w ek p ism a św . N ow ego Z ak o n u k. 1 z 15 w .
b) U łam ek k a zan ia z 15 w. (papierow a k artk a).
R p s z 19 w ., 3 4 × 2 1 , k. 120.

Korespondencye i protokoły posiedzeń komitetu
urządzającego zjazd im. Kochanowskiego w r. 1884.
R ps z 20 w ., 40 5× 2 9, te k stu k. 30, m a p 21 i 2 tab lice d ru 
k o w an e, teka.
K a ta lo g (D odatek I).

i
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1 5 9 6 — 159 9

»Atlas historyczny Rzeczypospolitej w schyłku XVI w.
Dział II (ziemie ruskie) opracow any przez Aleksandra Ja
błonowskiego «.
(Wydany z zasiłkiem Ak. Um. 1904 r.).
Rps z 16 w., dudki podłużne 33XH, k. 4, 20, 26, 14, 24,
20, 7, 24, 18, 9, 4.
Protokoły sądów ławniczych m iasta R aw y z lat 1524,
1572-1576, 1578—1581, 1583.
Ogółem zeszytów 10 i 1 zeszyt z 16 w. nieoznaczony.
Rps z 16 w., 32·5×21·5, k. 55, karton.
»R egestrum proventuum R egalium capiteanatus
Radom iensis, videlicet, censuum , dacie, mellis, boum et
vitularum , stationalium et predialium , theloneorum te rre 
stris et aquatici pro frum entis diversi grani tum in Gedanum per fluitationem dem issis tunc in domo coris vendi
tis nec non pro piscibus ex demissione piscinarum vendi
tis, pro lana prediali, pro lacticiniis etc. et hoc de anno
Dom. 1523 annum incipiendo a festo Purificationis Virgi
nis Marie usque ad aliud de quo sacre Maiestati Regie
post ultim am lationem ratio restat facienda«.
Druk, opr. w skórę, nowoczesna.
«Processus iudiciarius eximii doctoris iuris canonici
Johannis de Urbach. Im pressus Cracoviae per Florianum
Unglerium « (zob. W ierzbow ski »Bibliographia Polonica«
XV ac XVI s.s. volum en III, Nr 3153).
Ma wartość i znaczenie rękopisu, gdyż na każdej stronicy znaj
dują się liczne uwagi rękopiśmienne Stanisława z Łowicza, jak to
świadczy dopisek na ostatniej stronicy: »Finis huius suppletionis anno
Domini 1516 f. 6 quadragesimo temporis hora 10 Cracoviae in bursa
pauperum. Stan. Łowicz«. Na karcie tytułowej v. wiersz łaciński
z podpisem: Ostroróg.
Rps z 18 w., 15·3× 10, k. 261, opr. w półsk., współcz.
«Fundam enta R hetoricae«.
Ze zbioru El. hr. Suchodolskiego.
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1600—1604

Rps z 18 w., 16·3×10, k. 267, zeszyt.
»Pars II. O rator politici honoris fragm entis ora
torum et poetarum instructus«.
Ze zbioru El. hr. Suchodolskiego.
Rps z 18 w., 19×15, k. 6á, opr. w póïsk., wspóïcz.
»Cam pus eloquentiae scholasticae ad orbitam Gostom iae fasciae nobilissimis huius artis candidatis aper
tus in Collegio Gostomiano. Soc. Jesu Anno Dom. 1716.
Die 30 Septem bris«.
Ze zbioru El. hr. Suchodolskiego.
Rps z 19 w., 33× 21, str. 1Í2, 155, 278, 107, opr. w pôlpï.
Buckiewicz Adam: »O byłych wyższych zakładach
naukow ych w W ilnie i Krzem ieńcu, akademii Stefana Ba
torego pod kierunkiem Jezuitów, szkoła Główna W . księ
stw a Litew skiego, uniw ersytet cesarski wileński, liceum
W ołyńskie a akadem ia m edyko-chirurgiczna wileńska«.
Zeszyt I. Akadem ia Stefana Batorego pod sterem Je
zuitów.
Zeszyt II. Szkoła Główna W. ks. Litew skiego.
Zeszyt III. U niw ersytet wileński i liceum wołyńskie.
Zeszyt IV. Akadem ia m edyko-chirurgiczna wileńska.
Dar autora.
Rps z 18 w., 19·5×15·5. k. 94, opr. w póïsk., wspóïcz.
»Respublica eloquentiae Polonae seu orator nobi
lis senator rex candidatis suis in collegio Sandom iriensi
Soc. le. lim itatius et correctius quam alibi explicata. Anno
quo verbum aeternum locutum est 1700 11-ma Octo
bris «.
Ze zbioru El. hr. Suchodolskiego.
Rps z 19 w., 21× 17-5, k. 46, karton.
1.
»Turek we W łoszech«, opera kom iczna z m u
zyką Joachim a Rossyniego w dwóch aktach, z włoskiego
przełożone«, k. 1—32'.
2. »Niektóre śpiewy z opery »Cyrulik sewilski«, k. 34—43.
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1 6 0 5 — 1611

3.
«Niektóre śpiewy z opery Rossiniego »Sroka złodziej«,
k. 4 3 '- 4 6 .
Ze zbioru El. hr. Suchodolskiego.
Rps z 17 w., 32·5X·20, str. 33—478, opr. w półsk., współcz.
Księga urzędu m iejskiego rów ieńskiego (m. Ró
wnego na W ołyniu) z lat 1671— 1680.
Rps z 19 w., 337× 2 1*5, k. 19, opr. w półpł.
»Katalog rękopisów Biblioteki U niw ersytetu Ja 
giellońskiego porządkiem w ieków ułożony«.
Rps z 19 w., 37X·23, k. 312, opr. w płótno.
»Dzieje Kościoła rzym sko-katolickiego w dawnych
biskupstw ach inflanckich«.
Rps z 18 w., 36× 22 5, str. 326, opr. w półsk., współcz.
»Sessiones Protokol. pro anno 1789 et 1790«.
Księga sądowa urzędu kameralnego nowotarskiego; na końcu do
łączono kilka testamentów zakopiańskich z pocz. 19 w.
Dar p. Wojciecha Krzeptowskiego w Zakopanem.
Rps z 20 w., 34*5× 2 1, str. 78.
Ignacy Prądzyński: «Przyszłość Polski«.
Ułamek rozprawy, przepisany z kopii, znajdującej się w zbiorach
hr. Jerzego Moszyńskiego.
Rps arabski z r. 1040 hegiry, 21×15, k. 163, opr. w półsk.,
kanarkowego koloru.
Ibrahim ben M ohammed al Halebi († 1549): Skrót w iel
kiego kom entarza do dzieła teologicznego sadida ad din
Kaszgari o m odlitwie.
Wyrazy opatrzone linią czerwoną są tekstem Kaszgari, reszta ko
mentarzem al Halebiego.
Dar ś. p. Tadeusza Smoleńskiego.
Rps arabski z r. 1139 hegiry, 15*3×10 5, k. 172, opr. w czer
woną skórę (w pokrowcu).
Zainaddin abu Jahja Zakkarija ben M ohammed († 1520).
T raktat o pauzach, których należy przestrzegać przy czy-

http://rcin.org.pl

5

16 1 2—1616

taniu Koranu p. t.: »Al Maksad litachlis ma fil murszid
fil nakf nal ibtida«.
D ar ś. p. T ad eu sza Sm oleńskiego.
R p s a ra b sk i z r. ?, 20·5× 15·5, k. 211, o p r. w póîsk., p a p ie r
w k w ia ty kolorow e.

Abu el Baka Ali ben Otman († 1398). Komentarz do
poematu o Koranie, znanego p. t. »Szatihia«, którego au
torem jest Asz-Azatibi († i 194).
D ar ś. p. T ad eu sza S m oleńskiego.
R p s p ersk i z r. 1246 h eg iry , 19·2 × 1 4 ·5, k. 143, o p r. w sk ó rę
c zerw o n ą.

Saadi († 1292): »Gulistan« (»Ogród róźany«) (tłom. przez
Otwinowskiego i Kazimirskiego).
D ar ś. p. T ad eu sza S m oleńskiego.
R ęk o p isy 1610 — 1618, n a b y te w r. 1907 w K airze dla Ak. U m .
o zn aczo n e p rzez E m ila G altier, b ib lio tek arza »M uzeum E g ipskiego«
w K airze.
R ps z 19 w., 38’õ× 2 5; k. 81, k arto n .

«Testament ks. Aleksandra Lubomirskiego z d. 14
lipca 1804 i sprawy z nim się wiążące « (odpis).
R ps z pocz. 19 w ., 37× 2 3, k. 12.

»Historya pierwszej legii polskiej od czasu jej za
wiązku aż do traktatu Lunewilskiego«.
»N iektóre ry sy c h a ra k te ry sty c z n e legii p o lsk ich
k. 10 — 12 .

w e W îo szech « ,

R ps z pocz. 19 w ., 39× 2 3, k. 167, o pr. w p łó tn o zielone,
w spóícz.

Akta polityczne, oryginały z r. 1809.
a) »J. O. księciu IMci Józefow i P o n ia to w sk ie m u , m in istro w i w o jn y ,
n a c z e ln e m u w o jsk po lsk ich d o w ó d cy od p re z e s a R ząd u c e n tra ln e g o
w o jsk o w eg o ty m czaso w eg o , z czy n n o ści od d n ia 17 m iesiąca c z erw ca
1809 ro k u do d n ia 10 lipca teg o ż ro k u d a n y rap p o rt* , k. 1—28 i od
1—15 w rześn ia, k. 87—97'.
b) »D ziennik posiedzeń ra d y R ząd u c en tra ln eg o po z ap ro w ad zen iu
o rłó w fran cu sk ich od d. 10 do 31 lip ca 1809 r.«, k. 29 — 53 i 1 sie r
p n ia, k. 63 86 '.
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1 6 1 7 — 1621

c) »Rapport od dnia 18 sierpnia do dnia 1 września 1809 r.«
K. 55-62.
d) »Rapport do głównej kwatery od dnia 15—30 września 1809 r.«
K. 99—126.
e) »Rapport czynności Rządu centralnego od dnia 16 do dnia 31
października i od 1 — 15 i 16 —30 listopada 1809 r. załatwionych a.
K. 128-165.
Rps z r. 1817, 39×26, k. 106, opr. współcz. w półsk.
»Lustracya starostw a wiślickiego « (r. 1765).
Rps z 17 w., 26 7× 19, k. 86, zeszyt.
W ypisy z »Libri inscriptionum castri Sandomiriensis« dotyczące konw entu Jezuickiego tamże z lat
1603—1622.
Rps z 18 w., 312×19, k. 131, zeszyt.
»L iber condescensionum et executionum officiosa
rum per generosum Joannem Victorinum a Rostw orów
Rostw orow ski pocillatorem ac post vexilliferum terrae ac
iudicem vicecapitaneum castrensem Cernensem vigore de
cretorum Tribunalis R egni Petricoviensis et Lublinensis,
tum et officii sui capiteanalis castr. Cernensis in term inis
querelarum iudiciis causarum prolatarum sub auspiciis illu
strissim i ac excellentissimi domini, dom ini Casimiri Ludovici in Karczew Bieliński, suprem i m areschalci Regni, Cer
nensis, M aryeburgensis, Brodnicensis, Garwolinensis capitanei, expeditarum ab anno incarnatae salutis 1710 a die
super officium praestiti iuram enti 13 Julii«.
U dołu dopisek: »Bibl. Coll. R. Yarsov. Schol. Piar. 1803«.
Rps z 19 w., 32·5×21·3, k. 20, zeszyt.
»Minister, sekretarz stanu m a honor udzielić N a
m iestnikowi wolą Najjaśniejszego pana napisaną, jak na
stępuje ...«
K. 20: »w Carskim Siole d. 23 sierpnia (4 września) 1817 r.«
Rps z 18 w., 23×18·5, str. 145.
Ks. Hugona Kołłątaja korespondencya i akta w spra
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1 6 2 2 — 1627

w ie z N orbertanam i w itow skim i o Krzyżanowice. Dokum.
40 przew ażnie oryginalnych.
Rps z 18 w., 24×19·5, str. 135, zeszyt.
Rafała Kołłątaja, starosty trześniow skiego, listy do
Hugona Kołłątaja (1779—1789). Listów oryg. 30.
Rps z 18 w., 23 5× 19) str· 168, zeszyt.
H. Kołłątaja listy i bilety do ks. Szczepana Hołowczyca 1782—1788, przew ażnie niedatowane.
Włączone: list ks. Bogdanowicza, ks. A. Gawrońskiego, do ?, do
ks. Sierakowskiego, do Prymasa, kopia listu do H. Klossowskiego,
prof. Ak. krak. i projekt rezolucyi fKom. Eduk.). Dokum. 54 (Oryg.).
Rps z 19 w., 21× 17, k. 80.
»Ks. Hugona Kołłątaja listów 25 do księcia Mi
chała Jerzego Poniatow skiego, prym asa Król. Polskiego
i prezesa Komisyi Edukacyjnej w przedmiocie w izyty i re 
formy Akadem ii krakowskiej «.
Odpisy F. Kojsiewicza.
Rps z 19 w., 34× 22, str. 221.
»Ks. H. Kołłątaja listy do ks. Michała Jerzego P o 
niatowskiego, 1777— 1788, w celu urządzenia Akademii
krakowskiej pisane«. (Odpisy).
Rps z 19 w., 215× 17·5, k. 82.
»Ks. H. Kołłątaja listów 15 do ks. Szczepana Hołowczyca, kanonika w arszaw skiego, sekretarza ks. Michała
Jerzego Poniatow skiego, prym asa Król. Polskiego i pre
zesa Komisyi Edukacyjnej pisane« (5/ 8 1781— 1788). Odpisy.
Rps z 19 w., 21·5×17·5, k. 74.
»Ks. H. Kołłątaja listów 10 do ks. Szczepana Hoíowczyca w czasie prześladow ania Kołłątaja przez ducho
w ieństw o krakow skie pisanych, w raz z załącznikami do
tychże listów się odnoszącymi« (1781). Odpisy.
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Rps z 19 w., 34·5×22, str. 338.
»Korespondencya listow na ks. Hugona Kołłątaja,
z ks. Stefanem Hołowczycem, kan. kat. krak., prow adzona
w celu urządzenia Akademii krakow skiej« (1780 —1788).
Odpisy.
Rps z 19 w., 215×17·5, k. 157.
»Ks. Hugona Kołłątaja Pism a rozm aite z czasów
wizyty i reform y Akademii krakow skiej. Tom I. Z ręko
pisu w ydał Ferdynand Kojsiewicz«. Odpisy.
Rps z 19 w., 24-5×19·5, k. 188.
F. Kojsiewicza: a) Plan w ydaw nictw a w szystkich
dzieł Kołłątaja 1865 r., b) Ostateczny projekt w ydaw nictw a
1860 r., c) Spis książek i rękopisów do w ydaw nictw a
w szystkich dzieł Kołłątaja, d) Spis samych rękopisów,
e) Przedm ow a, f) W iadom ość o rękopisach Kołłątaja,
g) Zbiór listów i pom ników historycznych, żywot literacki
i polityczny od r. 1750 —1812 ks. H. Kołłątaja wyjaśnia
jących.
Rps z 19 w., 35·5×22·5, k. 94.
1. W ypisy z m etryki kor. dotyczące wsi Jedlny,
1505—1544, k. 1 — 9.
2. W ypisy z »Regestrum bonorum regalium in capiteanatu Radom iensi a. D. 1507 conscriptum «, k. 11 — 50.
3. W ypisy z »Regestrum proventuum regalium capiteanatus Radom iensis a. 1528« (Rps Ak. 1597), k. 52—77.
4. N otatki ś. p. K. Potkańskiego, k. 79—92.
5. W ypis urzędow y z rękopisu »L iber beneficiorum«,
dotyczący parafii Biskupice, k. 93—94.
Z papierów po ś. p. Karolu Potkańskim.
Rps z 15 w., 32-5× 22, k. 10.
» Część form ularza z czasów Kazim ierza Jagielloń
czyka; na ostatnich dw u kartach trzy listy z XV w.«
Por. Libri formularum s. XV. edidit Boleslaus Ulanovvski, str. XII.
(starodawne prawa polskiego pomniki, t. X., cz. I.).
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Rps z 18 w., 31× 9, k. 189, zeszyt.
Księga miejska wiślicka 1753—1759.
Dołączonj7 wypis z akt grodzkich wiślickich z r. 1545, d0t3xzący
Stanisława i Jakóba braci Gnoińskich.
Rps z 19 w., różnych formatów, w szkatułce wiśniowego
koloru.
W ykłady Aleksandra Mickiewicza profesora uniw ersy
tetu w Charkowie.
a) Nauka rimskago zakonodatielstwa, czasť I, Nr 1—40, 17·5×11*
k. 339.
b) Nauka rimskago zakonodatielstwa, czasť III, Nr 1—63, 17-5XH,
k. 502.
c) Historia iuris Romani publici, 35·5×9» k. 120.
d) Doctrina iuris Romani privati, 35·5X& k. 58.
e) Fragmenta praelectionum et varia, 20× 12, k. 187.
Rękopisy powyższe ofiarował do biblioteki Akademii p. Z. Święcicki
z Mińska litewskiego d. 6 lipca 1890; mają to być zdaniem jego wy
kłady Aleksandra Mickiewicza, profesora uniwersytetu w Charkowie.
Rps z 19 w., 21× 16, k. 84.
»Choroby «.
Wypisy z dzieł drukowanych, treści medycznej, z 16 w., ręką
W. Smoniewskiego.
Z papierów po W. Smoniewskim.
Rps z 17 w., 32·5×21·3, str. 101, dołączonych 5 arkuszy
odpisu nowoczesnego.
»Diarius elektiej króla I. M. polskiego y szw edzkiego
W ładysław a Czwartego, która się zaczęła die 27 7bris,
Anno Dni 1632 pod W arszaw ą przez uradzonego W ojcie
cha Maxilimiana Żukowskiego, Cześnika Płockiego, który
przez wszystkę trw ał, będąc D eputatem do C orrektury
Iurium z W ojew ództw a Sandom ierskiego obrany propter
posteritatem suarn spisany die 27 7bris«.
Rps niezupełny; brak kart końcowych i str. 69—74.
Z papierów hr. St. Zyberg Platera.
Rps z 19 w., 20-2× 16-5, str. 96 i 1 tabl. opr. w pólsk.
B. t. W ykład arytm etyki.
Na czystej k. przed k. 1: »Skowroński Józef«.

http://rcin.org.pl

10

1638—1642

Rps z 19 w., 37× 22, k. 849, opr. w półsk.
»Gram m atyka historyczno - krytyczna języka pol
skiego przez A ndrzeja Sztochla, profesora literatury pol
skiej napisana« (Rps i druk).
Dar p. L. Sztochla, emer. geometry w Kielcach, syna autora.
Rps z 19 w., 18·5Xt0·5, str. 568, opr. w tekturę.
»Antychryst«, str. 1 — 495; «Żydowski mesyasz«,
str. 496—568.
Wedle dopisku Wiktora Zienkowicza na odwr. stronie karty pierw
szej, darował mu ten rękopis litograf emigrant Dębczycki w Medyolanie, któremu miał go dać Adam Mickiewicz »na pamiątkę usługi
polskiej w Medyolanie 1848 roku w czasie wycieczki patryotycznej
ówczesnej.
Druk.
«Commune incliti Poloniae R egni privilegium con
stitutionum et indultuum publicitus decretorum approbatorum que« etc. (na ost. kart.) »omni studio ac diligentia
Cracovie in edibus Iohannis de Lasko eiusdem R egni Can
cellarii im pressum « etc. (statut Laskiego r. 1506).
Zaczyna się od folio II, początku brak. Druk włączuny do ręko
pisów z powodu współczesnych dopisków; przed >Summa utriusque
iuris doctoris Raymundi«. 21/* stron zapisanych ręką XVI w.
Książka opr. w świńską skórę; na zewn. stronie okładki wyci
śnięte jakby ex libris owalne z literami w otoku startemi po części —
powyżej wyciśnięte litery I. C. poniżej D. Z.
Rps z 19 w., zeszyt I 205× 1 7, zeszyt II 21× 17, zeszyt Ili
21·5×17·8, zeszyt IV 19·8×16·5, k. 79, 48, 77 i 48, karton.
Jadw iga Prendow ska: »Moje wspom nienia« (Autograf)
8 fotografij i jeden p ortret autorki.
Pamiętniki sięgające r. 1830. głównie jednak dotyczą powstania
styczniowego.
Rps z 19 w., 36×23, k. 339 i 115, dwa zeszyty.
I. »Akta tyczące się em igracyi z r. 1848«.
II. »AktaMiscellanea vol. 11« (1832 — 1848, a zwłaszcza
1846 i 1848).
Dar p. Cypryana Jarochowskiego z Warszawy.
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Rps z 18 w., 40× 27, k. 140, opr. w półpï. śwież.
»Fundatio, dotatio et erectio ecclesiae sanctae
M argarethae ex parochiali in collegiatam per illustrissi
m um et reverendissim um dom inum Sbigneum tit. s. P ri
scae S. R. E. presbyterum cardinalem, episcopum Cracoviensem olim facta« (w Nowym Sączu).
Zbiór aktów w odpisach (1448—1748).
Rps z 19 w., 29× 21-5 i 337×21-3, str. 65 i k. 5.
«Trzydzieści dw a tysiące nazw isk rodów szlache
ckich w Polsce i Litw ie, ułożone podług końcówek przez
H uberta Krasińskiego».
Rps z 19 w., 20× 16·5, k. 18, zeszyt.
»1846. Spis osób zam ordowanych przez chłopów
w r. 1846, o ile się dało zebrać«.
Dołączony opis zabicia Krzysztofa Bogusza i Adolfa Uhmy przez
Ludwika Radomyskiego.
Dar Stanisława Larysza Niedzielskiego.
Rps z 18 w., 23 5× 19, k. 33.
«Journal de la Diète E xtraordinaire des Etats du
Royaum e de Pologne et du Grand Duché de L ithuanie
ten ue á Varsovie l’année 1767«.
Rps z 18 w., 24×20, k. 102.
«Précis des affaires de Pologne de 1766, 1767«.
Rps z 18 w., 22 5× 18, k. 30 (2 zeszyty).
«Entretiens du roi avec L entúlus depuis le 30 Mars
1773 ju sq u ’ au 1 de Juin 1774«.
«Entretiens du roi avec Mr. Benoit depuis le 29 Mars
1772 ju sq u ’ au 19 Août 1776«.
Rps z 19 w., 23×19, k. 196 (12 zeszytów i 7 kart luźnych).
«Entretiens du roi avec Mr. de Stackelberg 1773—
1779«.
Rps z 18 w., 24× 19. k. 47.
Listy polityczne Stanisława Kappûs de Pichelstein
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z Konstantynopola (1) i z Kam ieńca Podolskiego (9) (1780 —
1791) i raporty W ittego (1788).
Rps z 18 w., 28-5×18-5, k. 58.
Korespondencya Chrzanowskiego w K onstantyno
polu z kancelaryą królew ską 1789—1791.
Rps z 18 w., 28-õ×l8-5, k. 2U.
Depesze Jerzego Potockiego ze Sztokholm u do
króla 1788—1792. Dołączone (k. 1—8) dw a m em oryały Jana
Potockiego.
Rps z 18 w., 32×20, k. 83.
Odpowiedzi Króla Potockiem u 1790 —1792 (i klucz).
Rps z 18 w., 32× 205, k. 195.
Polityczna korespondencya B ernarda Zabłockiego,
ajenta w Berlinie z królem (1787—1792) i odpowiedzi króla
(1788—1792) dołączony klucz.
Rps z 18 w., 23× 19, k. 162.
Korespondencya Bernarda Zabłockiego z gabine
tem królewskim (1788—1792).
Rps z 18 w., 22·3×18. k. 21 j.
» C o rre s p o n d e n t de Mr. Zabłocki, Secretaire du
Roy avec le Cabinet depuis le 17 N ovem bre de 1772
ju sq u ’ au 24 D ecem bre 1779«.
Rps z 18 w., 80·5×20, k. 47.
Depesze J. Sierakowskiego ze Sztokholm u i od
powiedzi (1790— 1791). Dołączone 2 depesze Debolego z P e 
tersburga 1788.
Rps z 18 w., 31-5×19-5, k. 120.
Depesze Bukatego do króla (1790 — 1791) i b ru 
liony odpowiedzi do Bukatego (1790, 1791, 1793).
Rps z 18 w., 38×24f i 19× 12, k. 32.
Materyały do historyi korpusu kadetów z lat 1788,
1792 i 1794.
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Rps z 18 w., 34·5×21, k. 101.
Listy i supliki do króla.
Anderson J., Ankiewicz J., Batowski, Bestouche, Bezborodko, Broń
ska E., Dzierzański Fer. (3), Engeström W., Glayre, Grochowski J.,
Gustaw, król szwedzki, Jabłonowski, kaszt, krak., Judycki J., Karol
Teodor, elektor baw. (z odpowiedzią), Kicki O. (2), Moszyński (9),
ks. Nassau-Siegen, Ostrowski T., Ożarowska M., Potocki Pr. (3), Po
tocki Szcz., Rembieliński R., de Segur, Sobolewski, Taubert G.,
hr. Turpin de Crissé (2), Wróblewski J., Zeleźnicki M., 4 bez pod
pisu lub z podpisami nieczytelnymi.
Rps z 18 w., 3P5×19·5, k. 44.
Bruliony odpowiedzi królew skich do różnych osób.
Rps z 18 w., 33×20, k. 100.
Listy z końca XVIII w.
Glayre, Hornowski. gen. Komarzewski (do króla i odpowiedzi te
goż 1789), Łubieńska, Mnìszech, marszałek w. k. (do Kicińskiego
1785), Lipiński K., Lipski, Moszyński (?), Radziszewski, M. Starzyń
ski, Sumiński P.
Rps z 18 w., 37×23, k. 53.
1. W yciąg z politycznej korespondencyi od maja
do w rześnia r. ?
2. Korespondencya króla z Branickim (1774— 1775).
Rps z 18 w., 37×23, k. 191.
«Extrait chronologique des archives du cabinet de
sa Majesté le roi de Pologne Stanislas Auguste« (1764—
1770), nadto akta polskie (1776—1779).
Rps z 18 w., 37× 27, k. 75.
D okum enty dotyczące dóbr stołowych królewskich
(fabryki grodzieńskie).
Rps z 18 w., 35× 22, k. 14.
«Tłumaczenie kontraktu Dyrekcyi solnej tgalicyjskiej z Kom panią solną pruską«.
Rps z 17 w., 35× 21, k. 16.
D okum enty do historyi księstwa siew ierskiego (od
pisy) 1303—1625.
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Rps z 19 w., 38× 24, k. 341.
Dokum enty do historyi księstw a W arszaw skiego
(1808—1813).
Rps z 19 w., 35× 21, k. 12.
D okum enty do historyi królestw a Kongresowego
i Rzeczp. krakowskiej.
Rps i druki z 18 i 19 w., 22×20, k. 27.
Druki, kwity i palety podatkow e z końca 18 w.
i początku 19 w.
Rps z końca 18 w. lub pocz. 19 w., 37×24, k. 12.
» U kraina«.
Dzieje Ukrainy do Stefana Batorego.
Rps z 18 i 19 w., 38× 23, k. 98.
Drobne dokum enty do historyi rodzin szlacheckich.
Badeni Sebastyn (1779), Jakubowski Sebastyan (1791), ks. Lubomirska Elżbieta (1809), Miączyński Ignacy hr. (1808), Morelowscy (1699,
1708, 1720, 1770), Pniewski Ignacy (1785, 1788), Poniatowski Stani
sław ks. (1784, 1818, 1819), Potocki Prot. (1800), Sapieha Aleksan
der ks. (pocz. 19 w.), Sapieżyna Anna ks. (1820), Skórkowski Karol
ks. (b. d.), Żółtowski Wojciech (1704), Żółtowski Wal. Mich. (1749,1752).
Rps z 19 w., 27×20, k. 70.
32 listów Ignacego Sobolewskiego do Marcina Badeniego (1817—1824).
Rps z 19 w., 34·5×21·5, str. 378 (zapisanych pagina fracta),
opr. w półsk. (kopia).
»W spom nienia N epom ucena Niemojowskiego«.
»Zacząłem pisać w Wiesbadenie 1863, skończyłem w Spa i Bruxelli dnia 5 stycznia 1865«.
Rps pochodzi od p. Wincentego Niemojowskiego ze Śliwnik w W.
Księstwie Poznańskiem.
Rps z 19 w., 33 5× 22, str. 359, zeszyt.
Ręką Wł. Spasowicza na okładce:
»Pam iętnik Piotra W ereszczyńskiego« (um arł 1879 r.).
Nie jest to właściwie »pamiętnik«, lecz zbiór pism i koresponden-
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cyi, dotyczący »Projektu założenia Nowej Polski Niepodległej « na
wyspach oceanu Spokojnego.
Z papierów po ś. p. Karolu Estreicherze.
Rps z 18 w., 30× 19, k. 404 (z czego 375 zapisań.), opr.
w skórę brunatną z 18 w.
Tytuł wyciśnięty w złocie na grzbiecie:
»Liber inscriptionum conventus s. Catharinae P.P. Au
gustinorum «.
Księga inskrypcyi klasztoru O.O. Augustyanów na Kaźmierzu
przy Krakowie, pisana kilkoma rękami przeważnie w 17 w.; zapisy
obejmują okres czasu od 1377—1699.
Rps z 18 w., 53-5× 23, dokumentów oryg. sztuk 9.
Ukazy P iotra W ielkiego.
a) do hetmana Skoropadskiego z Moskwy r. 1713 i3/v 16/3, 14/8, s/u '·
z Petersburga 1715 10/ž.
b) do jeneralnego starszyny Połubotka z Moskwy 1723 5/8, 6/2, 88/2,
m. niewiad. 1723 8/i«·
c) do jeneralnego starszyny z Petersburga 1723, 14/5.
Rps z 18 w., 48× 21, dokumentów oryg. sztuk 25.
Ukazy carycy Anny.
Do hetmana wojska zaporoskiego Daniela Apostoła i całego woj
ska zaporoskiego z Moskwy r. 1730, î0/4, *%, */e, 8/6, *%, (¾), a7/?, 10/s>
l7/s U, s%. ł6/io, ai/io, "/n (ab
¾V12; 1732, «/„ «/, ü ;
z Petersburga 1732 10/7, 1733 16/s, î6/i0- 29/io·
Rps z 18 w., 51× 257, dokumentów oryg. sztuk 34.
Ukazy carycy Elżbiety.
Do hetmana Cyryla hr. Razumowskiego i całego wojska zaporo
skiego z Petersburga r. 1751 S1/la; 1752 8/x (2), 26/a, 18/4, 28/4, 14/b> *º/s»
*/r, 24/r. 1S/io (,), ÎS/io. 31/io, 9/i, (J, 1S/i a!
z Moskwy 1753 »/i, ” /ь **/i, ‘V*. 8/s, "/5. î6/5, 18/e. 2/7, 19/r U *Vr,
s/8. */u U, 17/n (.)·
1680

^Ps z ^ w,’ 748× 16, taśma zwinięta w rulon, bez początku.
Kopie i bruliony aktów procesowych z czasów cara
Fiedora Aleksiejewicza w pow. sarańskim, gub. penzeńskiej, r. od pocz. św. 7186 = 1678.
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Rps z 18 w., 34·5×19·7, str. IM, opr. w półsk. współcz.
»Rękopism, zawierający w sobie dawniejszych, jako
też późniejszych lat w Królestwie Polskiem niektóre czyn
ności, pisany roku 1794«.
Akta, listy, broszury, wiersze polityczne (i inne) 1767 —1794
M. i. »Siedm psalmów«, w roku 1767 wydane, str. 14; *Pacierz
konfederacki«, wiersz, str. 24; »Psalm konfederacyi barskiej«, wiersz,
str. 32; »Kabala«, wiersz z r. 1767, str. 36; Opisanie festynu i kan
tata w dzień inauguracyi statuy króla Jana III. dnia 14 września
1788, str. 51; »Opisanie sejmu w r. 1788« (Ign. Krasińskiego), str. 65;
»Wiersze do generała Kościuszki», str. 81; »Domek naczelnika Kościuszki«, wiersz, str. 110; »Cud rzadki w świecie, że pijak przecie
statkuje...*, dyalog z gorzałką, wierszem, str. 112; Mazurek: »Choć
ja sobie popłaczę..str. 141.
Dar p. Witolda Kozłowskiego.
Rps z 18 w., 3?-× 20, k. 91, opr. w skórę brunatną.
»L iber actorum , decretorum que congregationis mu·
sicantorum usualistarum Cracoviensium artis [lib]eralis,
scriptus vero compositusque per me Thom am Stanislaum
Stanisławski, notarium anno Domini 1721 electum et 1722
doc. confirmatum« (do 1787).
Od k. 80—91, 6 aktów (1725-1812).
Na k. 2 obrazek : W czerwonem, owalnem polu dwa smyczki na
krzyż, nad polem korona a nad nią orzeł biały z berłem i mieczem;
po jednej i drugiej stronie orła litery: M[arcin] T[uchowski], S[ebastyan] J[agielski], J[an] T[omaszewski]. U dołu: »A. D. 1772 renovatum«. Na k. 3: »Alarm życzliwego afektu P. Michałowi Tuchowskiemu, prymasowi, tudzież Sebastyanowi Jagielskiemu, podprymasiemu, P. Janowi Tomaszewskiemu, konsekrowane na wystawienie
tak zacnych cnót i podjętych fasołów opisane za ozdobę i pamiątkę
upominków życzliwości obdarowane«.
Na okładce wytłoczono : Acta, decretum (s) usualistarum. A. D. 1754.
Rps z 16 i 17 w., 18·8—15-5, k. 169, opr. w świńską skórę.
»Acta consularia com parata per dominos consules
F[amatos] Pantaleonem Zagorscium, Matiam Czmiel, Adam um Zak, Stanislaum Sartorem, Lucam Aurificem, incepta
per Stanislaum Czybulsczium, notarium Rzeszchoviensem
et Musaei rectorem Anno Domini 1591« (do 1634).
Qui vitae est author gressus custodiae ipse Nam duce sub vigili
pellitur omne malum.
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Rps z 18 w., 20· 5 × 16, k. 169, opr. w skórę świńską,
»lura et m onum enta ecclesiae parochialis in Luborzycza descripta anno Dni 1605. (1404— 1603)«.
Dopiski niżej :
»Anno Domini 1653 die 17 Martii in Consistorio Cracoviensi pro
ductum et decretum prout in actis«.
»Visa die 22 Mai 1797.
Newathert.
Rps. zawiera nadto inwentarze kościelne z lat .1597 i 1606 i spis
proboszczów 1422—1754.
Rps z 17 w., 30 5× 21, k. 20, opr. w pergamin, popisany
nutami i tekstem łać.
B. t. W yposażenie Kustodyi i Kantoryi wiślickiej oraz
szpitala chotelskiego.
Na końcu inskrypcye z 17 i 4 akty kościelne z 18 w.
Rps z 17 w., 18× 15, str. 75—398, (brak 208—217), opr.
w półpł. 19 w.
»Orator Polonus seu pars secunda rhetoricae, quae con
tinet stem m atum Polonicorum antiquitatis et origines deinde
super his usus orationum quosdam practicas universae
nobilitati Polonae ad actus publicos accomodatas, denique
eruditiones, antiquitates, symbola im peratorum , ducum ,
principum et illustrium virorum iisdem stem m atibus Polonicis servientia«.
Na kartce okładkowej ołówkiem:
»Rękopis Wojciecha Antoniego Terawskiego 1758—1766«.
Rps z 17 w., 20× l 7. k. 296, opr. w skórę.
»Cursus philosophicus biennalis in via principis
Peripateticorum Aristotelis ad m etam sapientiae destina
tus, aeternae sapientiae ad honorem m aiorem gloriam per
adm odum reverendum P atrem Stanislaum Maleszowski,
philosophiae in eo collegio Leopoliensi professorem lectus
et explicatus anno Domini 1663«.
Pod tem inną ręką: »Josephus S. Czerny«.
Rps z 18 w., 19· 8 × 16, k. 82, opr. w półsk.
»Praxeos iuridicae prom ptuarium per M. Dominicum
Markiewitz. AA. LL. et philosophiae doctorem, scholarum
Katalog (Dodatek I).
2
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urbis Cracoviensis et sacratissim i Spiritus seniorem concin
natum et descriptum Cracoviae anno aerae vulgaris 1785«.
Dopisek tą samą ręką: »Auctor opellae huius diebus Decembris
anno currente 1785 promotus est in publicum sacra authoritate Apostolica notarium ac per dioecesim Crac. admissus«.
Rps z 16 w., 32× 20-5, k. 1.
Pieśń » Zdrowa bacz Maria niebieska lilia«
4 głosy, z nutami).

(na

Księga 30-5 × 20 5, k. 265
Zawiera druki ulotne i urzędowe z końca 17 i początku
18 w. jakoto: wiersze okolicznościowe, kazania na pogrzebach, mo
wy, broszury polityczne pacta conventa Augusta II. »akt zawiązania
konfederacyi jeneralnej 1704 i inne akta tegoż roku, manifest Fran
ciszka Rakoczego z roku 1703 i t. p.
Razem z drukami oprawny jest:
Rps z 17 w., 295× 18·5, k. 52—106.
*
Z papierów rodzinnych Oleszków.
Nadania Floryanowi Oleszce, wojskiemu włodzimierskiemu z lat
1638(2), 1639, 1653; poselstwa Floryana O. do Krymu, opis upomin
ków dla chana, listy Zygmuta III do carów tatarskich 1598, 1615 itd.
Rps z 20 w., 33 5× 17 5, k. 154.
1) Odpisy listów Jędrzeja Śniadeckiego do w nu
ków, k. 1—33.
Z listów tylko jeden był drukowany wr dziele Dra A. Wrzoska:
»Jedrzej Śniadecki«.
2) Listy Jędrzeja Śniadeckiego do Mich. Balińskiego,
k. 35—64.
3) Listy Jędrzeja Śniadeckiego do żony i córek, k. 67—153
Oryginały listów przechowuje prawnuk Jędrzeja Śniadeckiego
Dr. Józef Garbowski.
Dołączony druk: »Listy Jędrzeja Śniadeckiego do ks. Adama Czar
toryskiego, wydał Adam Wrzosek.«
Dar Dra Adama Wrzoska.
Rps z 18 w., 30 7× 18·5, k. 175, zesz.
Akta, mowy, listy wiersze satyryczne z pierwszej
połowy 18 w.
M. i. Opisanie życia króla I.Mci polskiego Augusta’wtòrego, dzie
dzicznego elektora saskiego, k. 6—81 ; Dyaryusz wojny chocimskiej

http://rcin.org.pl

1 6 9 3 — 169 8

19

przez Jakóba Sobieskiego, k. 82—118; Prezenta na probostwo oświę
cimskie, z r. 1447 (odpis), k. 118—12S; Przywileje na tytuł hrabiowski
Lanckorońskich, k. 124—128; Regulamin dla wojska wydany przez
ks. Michaìa Kaźmierza Radziwiłła hetm. w. w. ks. Lit. 1/9 1746, k.
129—132; »Manifest suszykufla Bachusa* k. 129—132.
Rps z 19 w., H6× 23, k. 157, zeszyt.
R egestr zapisów gruntow ych wsi Iwkowa w pow.
brzeskim, 1804 -1875.
Rps z IB w., 10·7X ?·7, k. 85, opr. w deski obciągnięte
skórą wytłaczaną.
»Regula hospitalis Nancti Spiritus«.
Reguła skłócona z początku 16 w.
Rps z 19 w.. 37× 23, k. 179, zeszyt.
»Dieła 1825 goda. Sekretno. Nr
po Archiw u
N 18. Popieczitielja W ilenskago uozebnago okruga. O predpołagajem om uprasdnieniji gławnoj Rimsko-Katoliczeskoj
sem inarii pri W ilenskom uniw ersitietie uczreżdennoj«.
»O projektow anem skasow aniu głównego rzym sko-kato
lickiego sem inaryum przy wileńskim uniw ersytecie zapro
wadzonego «.
»Naczałos 1° Oktjabra 1825 goda«
»Kończeno 6° Oktjabra 1827 goda«
Na 179 listach«.
a. b c. Rps z 19 w., 21× 13, k. 382, 352 i 197.
Listy Stanisław a W odzickiego do Marcina Badeniego (1810—1823 głównie z lat 1819—1823).
Dołączono kilka aktów do historyi uniw. Jag.
Rps z 16 i 17 w., 20 5× 15 5) k. 214, opr. w skórę z wy
ciskami złoconymi, mocno podniszczoną, tak samo począ
tkowe karty 1 —23 w części zniszczone.
»Acta consularia. Farrago inscriptionum civilium iuxta
formam iuris M agdeburgensis«. (1569— 1621).
Inskrypcye miasteczka Kłobucka pod Częstochową.
Rps z 17 w., 20 5× 16·5, k. 457, opr. w skórę z wyciskami.
B. t. Inskrypcye m iasteczka Kłobucka (1623— 1640),
k. 2—4, inskrypcya z 1675 i 1678, na 457', z r. 1673.
2*
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Na karcie 1 wydrukowano: »Sum oppidi Cłobucko. Comparavit
Famatus Ioannes Stokłosa civis et consul«. (Drzeworyt: Matka Boska
z Dzieciątkiem). »Fecit Simon Kuzborowic Anno Domini 1622«.
Nr. 1697 i 1698 dar p. Zdzisława Jabłońskiego.
Rps z 19 w., rozmaitego íormatu.
Papiery po pułkow niku Franciszku Zawadzkim
(1863—1864).
а) 21× li) k. 85. »Sekretarz stanu«.
б) 23× 1 5, k. 159. »Ekspozytura okręgu krakowskiego*. Dołączo
na kartka 131× 50 z rysunkiem armaty.
c) 23× 15*5, k. 197. »Wydział policyi m. Krakowa«.
d) 23× 1 5,
125. »Wydział efektów«.
e) 19× 1 2, zesz. str. 270. »Różne interesa« (23/11 1863—28/2 1864).
f) 145× 9» k. 80, opr. w płótno z wyciśniętem w złocie na okładce
»Notes«. Notatki kasowe 28/11 1863 — kwiecień 1864.
g) 19 5× 12·5, str. 121, opr. w płótno. Książeczka przychodu i roz
chodu od 2/11 1863 — marzec 1864.
h) 22× 13·5, k. 1—40 i 89—94. Rachunek przychodu i rozchodu
od 31/12 1863 do marca 1864.
i) 16× 10, k. 28. »Kassa« (1/3-14/5 1864).
j) 19· 5 × 12·5, str. 178, opr. w półpł. Książeczka przychodu i roz
chodu (styczeń — marzec 1864).
k) 13· 5 × 8\5 i 15· 5 × 10- Urywki dzienniczka czynności od ? —
18/8 1863.
ï) 15· 5 × 10, str. 15. Urywek dziennika czynności 28/10 1863 —
6/5 1864.
m) 17· 7 × 11, str. 63, zesz. Dziennik odebranych i wysłanych ekspe
dycji, 26/10 1863 — 26/12 1864.
n) 21· 5 × 20, str. 43, zesz. »Dziennik« czynności, 24/10—21/11 1863.
o) 23*5× 19·5, k. 49, zesz. czarny. Dziennik czynności od 26/11
1863 — 7/2 1864.
p) 15·7×10·5, str. 48, zesz. niebieski. »Dziennik«, styczeń, marzec 1864.
r) 19× 12, k. 17. Rejestr aktów, styczeń, marzec. 1864.
s) 18· 3 × 1¾, str. 58. zesz. Dziennik czynności, styczeń, marzec 1864.
(L) Rps pargaminowy, z końca 13 łub pocz. 14 w., 27× 1 85»
kart 121, opr. w drzewo i skórę.
a) k. 1: Incipit liber interiorum Galieni; karta 66, szpalta I:
Explicit liber interiorum Galyeni.
b) k. 66, szp. Ii: Incipit prologus im m egategni; karta 121
cum leni fuste suauiter per luciani amen.
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Pisany zapewne w południowej Francvi lub w północnych Wło
szech, pismo piękne, pargamin gładki, delikatny. Na wewnętrznej
stronie wierzchnej okładki dopisek: Galenus de Interioribus; u dołu
karty 1 przypisano: Residentiae Opol. Scholarum Piarum.
(Ł) Rps z 15 w., 305× 2 2, kart 232, opr. w deski; na
grzbiecie sygn. A2. na karcie 1’ późniejszą ręką dopisano:
Andréas autor; u dołu: Gonuentus Crasnicensis Canon. Regular.
Lateranensium. Pisany w dwie kolumny:
a) Postyla. k. 1: Videte, quoniam non michi soli laboraui, sed vobis; k. 86’: Explicit parva postilla epi
stolarum dom inicalium seu partis estivalis (przekreśl.)
partis ymealis.
b) Tam że: Incipit postilla epistolarum dom inicalium par
tis estiualis. K. 225’: Explicit postilla epistolarum dom i
nicalium per circulum a n n i. . . per R euerendum magigistrum Mathiam de ligniez, professorem s. theoloye.
c) k. 226: Incipit serm o de nouo sacerdote.
d) k. 230: łacińska m ow a o ustanow ieniu litanii do NMP.
e) k. 23V: Superni benignitas conditoris considerans
hom inem . . .
K. 232’: XV die mensis februarii veniens Petrus de Szeczemin di
misit magdalene omne debitum et fecit se liber.
U dołu zapiska o tejże Magdalenie z r. 1431.
(Ł) Rps z 14'·4, 30× 2 15, kart 130. papierowy ale znajdują
się w nim karty pargaminowe: 18, 19; 30, 31; 42, 43; 54,
55; 66. 67; 78, 79; 90, 91; 10:í, 103; 117, 118, opr. w deski, na grzbie
cie sygn. A10, na okładce zewnątrz i wewnątrz: Summa virtutum et
viciorum. Na karcie 1 u góny późny dopisek: Antonius author;
u dołu: Crasnicensis Canonicorum Regularium Lateranensium. Pisany
w dwie kolumny. Na k. 37’ dwa ozdobne inieyały S, D, na k. 43
takież N; na k. 68 rubryką: Ich sach den mey mit. Na k. 124.
Detur pro premio scriptori pulchra puella. Expliciunt libri Summa
virtutum et summa viciorum Sub anno Domini millesimo quadrin
gentesimo IUI proxima feria post festum sti Gregotii per manus
Nycolay Vischusen sic dicto. Na k. 124’ regestr, na 127 regestrum
per ordinem alphabeti
»Sum ma virtutum e† viciorum«.
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(Ł) Rps z 14—15 w., 295× 20, str. 554, opr. w deski i skórę
na grzbiecie sygn. A14.
Zawiera 21. traktatów a między niemi:
a) str. 164—181 Tractatus de variis speciebus hereticorum, który napisał: frater R eynherus olim heresiarcha,
nunc autem sacerdos in ordine predicatorum i inni.
W tekście trafiają się wyrazy niemieckie, i niemieckie w y
znanie wiary Lucyferynów.
b) A ugustinus contra Judeos et Manicheos.
c) Gym pnasium parisiensium de periculis ecclesie m i
litantis.
d) Impugnacio fìdei et veritatis per m endicantes m ona
chos contra dom inum Conradum (str. 221 245).
e) Capitula fìdei contra hereticos vel sum m a hereticorum (str. 245—262).
f) Tractatus contra Judeos (str. 311—334).
g) pisane zap. w końcu 14 w. Constituciones synodales
Archiepiscoporum Gnesnensium (str. 507—535) oraz Con
stituciones Gentilis quondam legati in Y ngarie et Polonie
partibus.
Por. Pr. fil. V, 83 (Łopaciński).
(Ł) Rps z 15 w., 317× 22, kart nieliczbowanych 179 opr.
w drzewo i skórę, na grzbiecie sygn. B29; dość znaczną
ilość kart z początku i z końca wydarto. Na zewnętrznej str. wierzch
niej okíadki kartka z napisem dawnym: Sermones ab aduentu usque
ad Pascham; wewnątrz: Istum librum legauit dnus Joannes Peczen
pro fratribus in Crasznik. Na karcie 1 kopia (z w. 15) aktu, że Jo
hannes de Nyedzwyecz sprzedał Adrzejowi karczmę w Raszowie.
a) Sermones.
b) L iber de gestis trium R egum (k. 101 — 131’, gdzie
dopisek: Anno dni 1417 21 die m ensis februarii m agna
hyem e ac continuo frigore per totam hyem em perseuerante finita est historia beatorum R egum trium in domo
nacionis Boem orum . R bukx m klk tptp bkk; i pism em późniejszem : Iste est liber Stanislay plebani sancti L aurency
qui dicitur Jutha).
c) Inhibiciones.
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d) Passio (k. 135’ do 175’, gdzie dopisek: E t in hoc
com pletur passio dni nostri Jesu Christi. Sub anno dni
1416 per m anus Sigism undi reportata vero anno dni 1301
tem pore paschali et pronunciata in domo sancte Marie vir
ginis nove civitatis pragensis per m agistrum S ad popu
lum necnon prescribitur declamata. E t sic est finis).
W tekście ewangelii glosy czeskie, w końcu i polskich kilka.
Por. Pr. fil. V, 80 (Łopaciński).
(Ł) Rps z poł. 15 w., 22× 1 5. kart 403 nieliçzbowanych
opr. w drzewo i skórę, zniszczony z sygn. A4 i dopiskiem
późnym : Pawłowski author.
K azania łacińskie, przew ażnie hom ilie na niedziele i święta.
Nieliczno glosy polskie. Por. Pr. fil V, 70. (Łopaciński).
(Ł) Rps z końca 15 w., 21× 6 - k. 129, bez wierzchniej
okładki i bez początku. Na okładce spodniej dopisek: Stanislaus Lipniczkj Canonicus et off. Sand(omiriensis).
a) L iber generacionis (na 3 głosy do śpiew u, nutacya
neum atyczna gotycka).
l·) Sum m a sacrificiorum per Johannem Cardinalem (wier
szem z komentarzem).
c) Officium misse.
d) Passio (nutacya neum atyczna gotycka).
e) Opis łaciński wzięcia Konstantynopola przez T urków
r. 1453.
f) Epistola quam barsetus (! Baiasetus) princeps tureo
rum m isit Johanni Alberto regi Polonie a. d. 1497.
Na karcie 5’ dopisek: Per me Laurencium de Gyeszky sub a. d.
1496. Na karcie 11: Liber notatus a. 1496. Na karcie ostatniej:
Laurencius de Gyesky arcium liberalium baccalaureus ad petita dni
Jacobi viccary de Magna Oppathow Ecclesie Collegiate sti Martini
in prefata hunc librum pietate motus legavit, quem sub consciencia
ab eadem ecclesia alienare présumât nullus: Oretur pro eo, rogat.
Nieliczne glosy polskie.
Por. Pr. fil. V. 78 (Łopaciński).
(Ł) Rps z poł. 15 w., 218× 15, k. 357, opr. w deski dębo
we, sygn. A2, brak 2 kart początkowych i 5 w seksternie
ostatnim. Liczbowanie pomylone. Na karcie 200’ dopisek: Anno
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d. 1410, quum Poloni habuerunt magnum conflictum cum Prutenis
et Poloni obtinuerunt victoriam in divisione apostolorum et ob hoc
Poloni celebrant hoc festum divisionis apostolorum.
Żywoty świętych i kazania o nich w języku łacińskim;
między innem i żywoty świętych polskich: W ojciecha (157 —
161), Stanisław a (167’— 173’, 174, 178, 262—268’), Jadwigi
(290—303’) i pięciu braci Polaków (352—355).
Kilkadziesiąt głos polskich. Por. Pr. fil. V, 5H (Łopaciński).
(Ł) Rps z 15 w., 215× 1 5, str. 300 liczbowanych w cza
sach ostatnich opr. w deski. Po str. 296 z jednej karty po
został tylko wazki pasek, ostatnia karta wycięta. Na wewnętrznej
stronie okładek przylepione dwie kartki (dziś odlepione i luźno tam
włożone) ze spisem miejscowości w powiecie rypińskim z w. 15.
a) De gestis dei, poem at Seduliusza z kom entarzem (str.
1 - 295).
b) W iersz łaciński o zachow aniu się podczas m orow ego
pow ietrza istr. 2 9 5 - 296).
c) Kopia dokum entu z r. 1448 zezwalającego Michaeli
religioso capellano de Syredya obrad sobie spowiednika.
Dopisek: thocz stanyslaw pyszal.
dj Modlitwy łacińskie
e) Polski w stęp do spowiedzi powszechnej (str. 300).
f) Kopia listu polecającego po łacinie.
Por. Pr. fil. IV, 633 (Łopaciński).
(Ł) Lips z poł. 15 w., 21·5 × 1 5, kari 386 nieliczbowanych
opr. w drzewo i skórę, pisany w jedne kolumnę z sygn. Ar
i późnym dopiskiem: Piotrowski Author.
Zbiór łacińskich kazań na św ięta i kilka żyw otów św ię
tych m iędzy innem i św. Stanisław a (k. 151—159’) i św.
W ojciecha (k. 117’—121).
Głosy polskie. Por. Pr. fil. V, 71 (Łopaciński).
(Ł) Rps z poi. 15 w., 21× 15. k. 397 nie wszystkie zapi
sane; opr. w deski z sygn. As.
a) Zbiór krótkich traktatów łacińskich treści m oralnej,
dogmatycznej i ascetycznej.
b) De statu ecclesiarum parochialium: informacya dla
wizytujących parafie (k. 62—63).
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c) Tractat o mszy św. (k. 71—234); przy końcu: Explicit
exposicio per capitula tocius misse sub a nat. dni 1433.
d) Rubrice m issarum z krótkiem objaśnieniem kanonu
z glosam i polskiemi w tekście (k. 238’ — 239).
e) De vita Christiana św. Augustyna.
f) Sacram entale Mikołaja z Błonia z zakończeniem: E x
plicit Sacram entale reportatum per Janussium de W arszyczska wola post Nicolaum R ectorem Scole Scarbimiriensis finitus (!) ipso die sti Crisostomi A. D. 1457. Jesus
maria.
g) T raktat łaciński o m ałżeństw ie.
Por. Pr. fil. V, 75 (Łopaciński).
(Ł) Rps z poi. 15 i z 16 w., 21· 5 × 16, k. 281 liczbowanych
błędnie, brak początku do k. 73, oraz końca; w zeszycie 4
wydarto 1 kartę, w zesz. 6 tak samo, ale jeszcze przed liczbowaniem;
w zesz. 9 z jednej karty został tylko kawałek a 2 całkiem wycięto;
zesz. ostatni liczy dziś kart 9. Opr. w deski. Na wewnętrznej stronie
wierzchniej okładki zapisane modlitwy łacińskie i wyjątki z ewan
gelii; na okładce spodniej od wewnątrz dopiski polskie oraz później
szą ręką wpisane wyrazy łacińskie z przekładem polskim. Pisarzy
czterech: A z 15 w. napisał karty: 116’ —135, 257 —290, 261 —
368’; pisarz B: 73—116, 140—256’, 289’ —358’ z wyjątkiem 290 nale
żącej do pisarza A; pisarz C z pierwszej poł. 16 w. k. 359-360;
pisarz D, Andrzej wikaryusz z Wükołaza rozsiał po całym opisie
wiele dopisków oraz glos łacińskich i polskich.
Homilie i kazania łacińskie na niedziele i święta, mó
wione w Krakowie z glosam i polskiemi z 15 i 16 w.
Dopiski: ręką Andrzeja z W ilkołaza r. 1568 u spodu
k art 390’ i 140 kopia aktu: Execucio super investituram ,
oraz k. 256’. Execucio cride. Na w ew nętrznej stronie
okładki spodniej dopisek jeszcze z 15 w.: »O thy chlopye
brodathy nye w tarłeś sobye dupy« oraz zam aw ianie na
wściekliznę: -j- iran -j- liran -f- kyrian -J-... n -(- Capharan -fCakapharan -|- Stolidon, ista verba valent contra m orsum
rabidi canis alias wsczyeklego psza. 8i hom inem gustaret
et sic sibi in caseo aut in pane describere hec verba et
facere sibi decom edere et nil sibi nocebit iste m orsus in-
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volente divino auxilio. Sim iliter cuilibet animali irracionali
facere apponendo m odicum de plumbo, hoc est probatum .
Potem jeszcze słów ka łacińsko-polskie.
Por. Spr. Kom. Jęz. V, 240 (Łopaciński).
(Ł) Rps z r. 1467—1475, 216× 135, kart 418 i 2 pargaminowe; opr. w deski. Na k. 346 dopisek: Thoez szle Nyeboze
vbogy; na k. 413’ pismem 16—17 w.: Stanislaus Palikowski Mansionarius Ecclesie Parochialis Lubìinensis possesor.
a) Sum m a Innocencii IV, przepisana r. 1475 i zakoń
czona dw uw ierszem : Vivat in eternum , qui librum condidit
istum ; j Quisque precetur ei ter, m iserere m ei (k. 1 i nast.).
b) Tractatus de instruccione sim plicium confessorum
Antonii archiepiscopi Florentini, odpisany tegoż roku (k.
158 i n.).
c) Sum m a penitencialis m agistri Joannis de Deo (k.
234) z czterow ierszem : En ego, quem genuit patria pia
portugalensis j diuina cattedrauit urbs scola Bononiensis j
qui opus aptem domini non absque labore, j Sed labor est
facilis vestro superatus amore.
d) T raktaty o mszy św. Kazanie.
e) Rzecz o dziesięcinach z dopiskiem: Hec scripta sunt
per me Stanislaum de Rosprza, clericum gnesnensis diocesis pro amantissim o ac m erito honorabili ac rev. dno
Stanislao de W eyskyerchen preposito hospitalis Tarnowiensis sibi preceptori m ultum fauentissimo, vtinam de
me inutili et im m erito saperet et intelligeret et de futuris
provideret, peto fiat quod est petitum cum adm ixta pro
missione oris sui.
f) Sacram entale Mikołaja z Błonia z dopiskiem przepisywacza: A. D. 1467 per m e m artinum cam panatorem de
Tarnow nacione de Szkryszchow (k. 315 — 394’).
g) Canon misse z kom entarzem .
Por. Pr. fil. V, 76 przypisek (Łopaciński).
(Ł) Rps z 1471 r., 21·5X 15 5, k. 359 opr. w deski pokryte
skórą. Na okładce wierzchnej od wewnątrz dopisek: femur
lyadzwya, cassis przelbycza, sicomorus plonya. Ex monasterio Ko-
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scelnensi. Generoso Domino Stanislao Gezowszky. Panye myły Janye
Buczynszky. Liber iste Domini Stanislai Gezowszky. Na spodniej
okładce: Scopuli schaby, i inne wyrazy polskie i łacińskie.
a) Skrócony w ykład starego T estam entu (k. 1 — 61);
Sum m a Henrici famosi doctoris de decretis super clausulis
(85— 132’); traktat św. Augustyna (242 — 251’); kilka apo
kryfów: Historia trium regum (195’ —235), Historia Pilati
(235
241’), Narracio de purgatorio sti Patricii hibernensis episcopi (251’ — 260), Visio Tundali (285 — 275),
Evangelium Nicodemi (312—323’); Kazania (281 — 311’);
uryw ek z kroniki p. n. Flores tem porum (354’— 359’)
i in., są także dopiski: na m arginesach gdzieniegdzie
w yrazy polskie, na k. 280’: an no (14)71 fìnite festisme
Costen i t. p.
b) M am m otrekt łacińsko polski na 63 kartach (133 —
195): Incipit M am m otrectus alias glossarius, kończy się
zaś dopiskiem (k. 195): Explicit monotractus(!) approba
tus per capitula vera et lingva polonica vere dictus
super vetus et novum testam entum . Correctus per Reuerendos m agistros Collegy alme vniuersitatis Cracouiensis
finitus post festum Scolastice in crastino anno LXX prim o
(1471).
Por. Sprawozd. Ak. Um. r. 1899 Nr. 7. Materyały i prace Komisyi
Jęz. Akad. Um. t. V.
(Ł) Rps z r. 1Õ80—1710, 32× 20, k. 219; nieopr.
Księga cechu złotników lubelskich.
K w artał Lucie Annus D. 1580 Electia starszych na ten
Pański rok.
(L) Rps z r. 1599 do 1614, 21× 165. k. 19.
Vypyssanie spraw s xziog Memoriałnich Braczkich
s czechu conwissarskiego k tu re ssie thoczjli Miedzy Braczio A Endrissem Prziniesz R ziem iesla conuissarskiego
w roku 1599 dnia 21 Marcza.
(Ł) Rps z r. 1537—1548, 32× 20·5, k. 259 opr. w tekturę
i skórę. Na okładce odwróconej wyciśnięty tytuł: Tabula
tura Joannis de Lyublyn Canonic. Reguł, de Crasnyk 1540. Na k. 1
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tytuł: Anno Domini 1540 VIII Februarii ad faciendum cantum coralem in Discanto Tenore et Basso sex sunt necessaria, quibus debet
uti omnis organisator. Dopisek: Gasparus Kosseczki.
Tabulatura organowa, w której część teoretyczna pomięszana z praktyczną.
Prócz t. z\v. nutacyi tabulaturowej (niemieckiej) znajdujemy tu
napisy na k. 43' Ach on fais ducis prussie; 70 Sluschna yesth rzecz;
87' Veschel schyą polska Corona; 89 Alyec Nade mną Venus; 89'
Yeschol; 100' Ach Rey und klag; 103' O przenasławnyeyscha Panno;
104 Nas Zbawyczeí 1537; 109'—110 Colenda (dopisek Łopacińskiego:
Nuż my wierni chrześcijanie. Kolęda. Melodya na przemiany w so
pranie i basie); 111 Poznanie; 114 Ach hilph mich laich N. C.; 124’
Perky wiso Italicum; 125' Italorum devocio; :30 Poznania; 145' Co
lenda Seuerini; 156' Przesz thwe swyathe smarthwy; 157 Gasparus
Koseskj de Mislimicze feria 3 ,Tudica 1547; 163 Madonna Bella; 167'
Thomas Stolczer (dopisano przez Łopacińskiego: Thomas Stolt,zer, Ślą
zak, † 1526) ; 169' Radem í,hemu. Dzywny sposchob; 175 Bellum
francigenum, prima pars 1540; 179' Tercia pars belli francoruin;
187 Rutol suzo; 188 Proporcia kszęze marczynye ; 197' Recitar bello;
199 Anglicum 1546; 212 Italica; 214 Zaklolam szyã tharnem; 214'
Alia ad unum poznanie; 2Î5 Alia poznanie; 215' Coaradus; 217
Pavrthancz; 218' Czayner thancz; 219' Hayduczky; 221 Schephczyk
ydzye po vlyczy schydelka noschącz; 222 Hispania ruz; 243' Galli
cum; 245 Valentinus scripsit.
Por. Sprawozd. Akad. Um 1910 Nr. 1. i 1911 nr. 5 (A. Chybiński)
«Kwartalnik muzyczny«, Warszawa 1911, zeszyt I (A. Chybiński).
(Ł) Rps z 1505 r., 16× H> k. 212. Dopisek: Bernardi Lublini
a) k. 2 Ex Mercurio Trism egisto de diuina vo
luntate sentencie.
b) k. 36 Ex libris diui Platonis precipuarum sentenciarum collectiones feliciter incipiunt anno D. 1505.
(Ł) Rps 16 —18 w., 1/, F (dutki). k. 100.
R egestrum sutorum (Crasnostaviensium) od r. 1562.
(Ł) Rps zr. 1673 —1718 i 1802-1811, 20X 16, k. 97 nieopr
Dekreta Sądowe Cechu R ym arskiego Siodlarskiego
y Olsternicego. Na ten czas będących Cechm istrow Sła
w etnych Jana Łukom skiego y Stanisław a Deydowica. Roku
Pańskiego Tysiąc Sześćset Siedm dziesiąt Trzeciego.
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(Ł) Rps z w. 17, 20× 16‘5, k. 142, opr. w pólsk.
a)
odpis z druku: Arithm etica curiosa Ad Perillu
strem ac G enerosum Dominum Dnum Franciscum Theo
dorum Illustrissim i Domini Domini Theodori Dönhoff Su
prem i in Regno Poloniae Succam erarii Vislicen. Urzendovien. Scresevien. Gubernatoris, Grodnensis Econom ie
A dm inistratoris Magnae spei Filium Auctore R. P. Adalberto Tilkowski Societatis Jesu in Collegio Varsavien.
protunc Phil. et Matheseos Professore. Cracoviae apud
Stanislaum Piotrkowczyk S. R. M. Typografum 16Ö8, str.
94 i rejestr.
b) Nugae venales k. 26 (żarty i anegdoty łacińskie).
c) De Hasione et hasibili qualitate, de quibus sub prae
sidio Fabii Stengleci Leporini respondente Lepido Capitone
pro gradu in eadem facultate assum endo disputabitur kart
65 (rozpraw y żartobliwe, wiersze łacińskie i t. p.).
(L) Rps z w. 19, 18× H> k. 16 nieopr. (zeszyt).
Notatki pam iętnikarskie o wojnie Kościuszkowskiej
z r. 1794.
(Ł) Rps z w 18, 19 5× '6, k. 28, nieopr. zeszyt.
a)
»Umbry obiasnione. Taiem nice Egypskie Św iatu
Obiawione. W ęzeł Gordyusza rozwiązany Albo W ybornych
Hierogliíìkow E m blem atów Sym bolow Notitia WTiele św ia
tła ciekaw em u rozum ow i przynosząca«.
b)
»Sphynx zagatki proponuiąca a Edyp zgaduiąca Lub
zawichłane kwestye proponow ane y solw owane Albo cie
kaw a wiadomość o Enigm ach Dawny(ch) y nowych od
A utora skoncypowanych«.
(Ł) Rps z w. 17, fol., k. 6, nieopr.
Na pargam inie pisany fragm ent agendy kościelnej
po łacinie i po polsku: form uły przy udzielaniu Sakram en
tów chrztu i m ałżeństwa.
(Ł) Rps z w. 18, 20'5× 16'5, k. 53 nieopr.
Zbiór inw ektyw i ubolew ań.
Inwektywa na pijaństwo nieskromne i pijaniców; na zbytki w czę
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stowaniu i bankietach; na interregnum i nierząd jego; ubolewanie,
że żaden król Polakom nigdy nie wygodzi; inwektywa na nieporządną dystrybutywę wakansów; oznaczenie, zkąd hetmanów brać
i iakich; na skarb i nieporządek w nim; na ogołocone ściany
w obronę; satyra VIII albo zdanie y rozsądek o nowych osadach
y słobodach ukrainnych; Dyogenes z Laternią Ludzi szukaiący; informacya o sposobach miast pomnożenia y użalenie się na nierząd
w nich; inwektywa na zepsowane stanu białogłowskiego obyczaie;
na tych, co się w zeszłym wieku żenią; na złe życie małżeństwa
y rozwody; użalenie się na daremne testamenty y niewypełnione;
na niesprawiedliwość w trybunałach y sądach; na zepsowaną żoł
nierską karność y nierząd woyskowy; kwestya, kto iest prawdziwie
wolnym szlachcicem; inw. na sługi nie do usługi; zwierciadło; zwier
ciadło pochlebcow, wryiadaczów, natrętów, wszędobyłów, wszystkoczynów y nowinkosiów; inw. na oćców, którzy złym przykładem
synów psuią; inw. na ciężary y oppressyą chłopską w Polszczę;
o powinnościach kmiecych w Polszczę y w Litwie; inw. na ozię
błość nasze y nienabożeństwo ; na zmyślone y farbowane przyiazni;
na posyłanie synów do obcych kraiow; na polski in genere zbytek;
na młódź utratną; na wyrodkow familiy; sapienti inter intentionem
nihil evenire; w cnocie samey naywyzsze dobro; de Regia maiestate
(traktat łaciński o organizacyi politycznej w Polsce) Stanislai Krzysztosowic Jurisconsulti Status Regni Poloniae.
(Ł) Rps z r. 1776, 16× 9·5> str· numerowanych 339 i 20
prócz rejestru; opr.
»Zabawa duchow na z rożnego pytania nauki Chrześciańskiey Rzym skiey Katolickiey zebrana każdem u Chrześciańskiem u człowiekowi do dostąpienia Żywota wiecznego
potrzebna, dobrym porządkiem dla łatwieyszego ludziom
prostym poięcia y zrozum ienia spisana roku 1776 die 8
Aug. A M D G«.
Na pierwszych 20 str. modlitwy, dalej str. 1—339 katechizm, wre
szcie rejestr i różne dopiski.
(Ł) Rps z r. 1734, 15 × 1 0, k. 496 numerowanych i 19
nienumerowanych ; opr.
»Sługa uniżony. Interes Pański, to iest pochwały P a ń 
skie w Im petach do rożnych m ow służących życzliwie
prom ow uiący. R oku 1734«.
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(Ł) Rps z r. 1727, 15-5× 9·5, str. nienumerowanych 18
i 222 numerowanych.
a) «Privilégia om nium religiosorum Carm. S. 0. Redem.
in provincia Turonensi. A D. 1663. Authore R. P. A ugu
stino a V. Maria«, (karty nienumerowane).
b) » Variarum Benedictionum C o llectio ... Anno salutis
nostrae 1727 collecta« (po łacinie, str. 1 —222).
Między innemi: »Benedictio schedularum stae Agathae« (kartki
z modlitwami, chroniącemi od ognia, str. 6). »B. contra aves, mures»
etc. str. 17. »B. balnei pro maleficiatis«í str. 37. »B. schedarum, quae
vulgo flagella daemonis vocantur« str. 47. »B. medicinae vel brodei
<?tc. pro vexatis a spiritibus immundis« str. 57. »Exercismus tempestatis« str. 128; »Benedictio arboris Kłokotka« str. 221. Różne dopiski,
między innemi środek na różę: przełamaną przez konia podkowę
rozgrzać do białości, potem zanurzyć w misce wody, przykryć ją
inną miską; rozgrzaną wodę dać wypić choremu: do drugiego dnia
wstanie. Probatissimum.
(Ł) Rps z r. 174i—1761, 16· 5 × 9 5, k. 94 opr, ale bez spo
dniej okładki.
»Expensa Rocznia«.
W pierwszej części rejestr wydatków osobistych (bardzo często
na widowiska) jakiegoś palestranta, dalej spis jego dochodów w r.
1741 oraz expensa na potrzeby Wgo M. Pana Pisarza Dobrodz.
•w Piotrkowie w r. 1739. W części drugiej «Historie rożne, w r. 1741
spisane« (kilkanaście anegdot) po czem na nowo rachunki i wreszcie
znów anegdoty.
(Ł) Rps z r. 1798, 16 5× 9 5. k. 60 opr.
» W ybór nabożeństw a z rożnych książek wybrany
a wypisany roku 1798 w Stopnicy«.
(Ł) Rps z r. 1749, 15× 9·5, k. 40 opr.
»Com pendium Rocznego Nabożeństwa Pisane r.
1749 dnia 16 9bris«.
W środku wklejony druk: » Modlitwa lub piesn O Najswiętszey Pannie Maryi przez . . . Kazimierza . . . Steckiego . . . skom ponow ana y do druku podana. R oku 1748«.
(Ł) Rps z 18 w., 9× 15. str. 180 i rejestr opr.
B. t. Kantyczki.
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Na wewnętrznej str. wierzehniej okładki: »Te kantyczki należą
do Refektarza Sióstr Miłosierdzia Lubelskich* na 6 nieliczbowanej str.
podpis: H. Łopaciński.
(Ł) Rps z 17—18 w., 165× 9·5, str- 919 i rejestr, opr.
Na wewnętrznej stronie wierzchnej okładki dopisano: »Hic
Liber a MVPatre Alexandro pro missis 12 qui vult accipiat; d(ecem)
missas absolvat pro Defuncto Constantino Fratre ejus«.
a) Na str. 1— 2 kazanie o śmierci.
b) Na str. 3 tytuł całości: N otata uaria ex uarys L ibris
Praedicatori seruientia«.
Mnóstwo polskiego materyału anegdotycznego.
(Ł) Rps z r. 1820—1626, 20· 5 × 16·5, k. 27, zeszyt.
»Roku Bożego 1620 dnia 8 m arca T erm inata spraw
potocznich Czechu Conwisarzskiego« (i czapniczego).
(Ł) Rps z 17—18 w., 21× 16·5, k. 122, oprawiony, pisany
różnemi rękami.
a) » Monachus novitius« str. 1—32.
b) M ateryał do kazań z różnych źródeł w ybrany str.
I—XL.
c) »Vita Religionis v. Sacrificium religiosum«.
d) N otatka o św. Annie.
e) Żywot i listy św. Augustyna.
f) »Sermo de pretio gratiae habitualis«.
g) »Quomodo nos condem nat modus, quo recitam us Ora
tionem Dominicam «.
h) »Thema: civitas pulchra quaedam « (kazanie łacińskie).
(Ł) Rps z 17 w., 20× 15, k. 310, oprawiony w deski i skórę,
bardzo pięknie pisany.
»Jesus Maria Joseph Teresia. Stopni doskonałości osob
zakonnych ksiąg piec Dyonizego Kartesiana. Przy tem Ho
milie do osob zakonnych starodaw nego życia zakonnego
nauką y świątobliw ością sław nych wielce duchow ne y po
żyteczne D Euseby Episcopi Em iseni abo tez inszektorego,
gdysz niem am y się pytać, kto mowi, ale co mówią vpatrowac, Thom as a Kempis powiada«.
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U dołu pod tytułem dopisek: »Te xięgi Clasztoru Niepokalanego
poczęcia Nas. panny K. B.«. Na końcu książki: »Moie kochane Matki
y dobrodziki, kto tę niegodną pracę czytać będzie proszę Wymię
Pana Jezusa o jedno Ave Maria teraz y posmierci. Naniegodnieysza
grzeszna Magdalena od s. Stanisława Kar[melitanka] Bosa«.
(Ł) Rps z r. 1698, 15× 9·5, k. 382, oprawny.
W zory mów, m ateryafy do oracyj, sentencye i t. p.
polskie i łacińskie.
a) »Polonia civilis omni humanitatis exculta genere et polito mo
derno seculo accommodata A. D. 1698«.
b) *Mercurius Polonus epistolarum donatus fasciculo erudito ac
praesenti stylo accommodatus«.
c) »Taedae Geniales in nuptiis Polonia facundo oratori praelucentes*.
d) >Polonia historica«.
e) »Admiranda Poloniae».
f) »Pharsalia Marci Annaei Lucani, seu civilia bella Julii cum Pom
peio ad oratorios campos translata*.
g) »Campus Eloquentiae selectissimus a Claudino floribus vernans*.
(Ł) Rps z końca 18 w., 12× 7*5, str. 511 liczbowanych i 37
nielb., oprawny.
Różne łacińskie błogosław ieństw a i egzorcyzm y do str.
375, dalej »Benedictio Schedularum perscripta A. D. 1783«
z egzorcyzm am i i m odlitw am i na 24 kartach nieliczbowanych, poczem dalszy ciąg pierwszej części od str. 425
do 511 i m odlitwy przed spowiedzią w raz z rachunkiem
sum ienia na ostatnich 37 str. nieliczbowanych.
(Ł) Rps z 1784 r., 16× 9-5, k. 186, oprawny.
»Kaia Kryspa Salustyusza o W oynie czyli sprzysiężeniu Katyliny. O woynie Jugurtynski. 1784«.
Na okładce wierzchniej od wewnątrz napis ołówkiem niebieskim:
»Jest to odpis przekładu X. Dawida Pilchowskiego S. J. wydanego
w Wilnie 1767«.
(Ł) Rps z r. 1747, 19· 5 × 15-5, kart 48, opr.
»Adagia polono-latina, latino polona eruditioni pe
rillustri ac nobilissimae iuven[tu]ti suprem ae classis Gram 
m aticae Scholarum clari Collegii Soc. Jesu Posnaniensis
A. D. 1747 per Rev. Mag. Syntaxeos Georgium Turner«.
Katalog (Dodatek I).
3
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Z estaw ie n ia alfab ety czn e p rz y sło w i: n a jp rz ó d polskie, p o tem od
p o w ia d a ją c e im tre śc ią łaciń sk ie. B rak k o ń c a lite ry Z \ o sta tn ie p rz y 
słow ie: Zła siekiera n ig d y nie zginie.
(Ł) R p s z 18 w ., 34×

80.

Z papierów po ks. Józefie Klonowskim, scholastyku
kieleckim, kanoniku warszawskim, proboszczu gołąbskim
i plenipotencie kardynała Lipskiego (1732—1753).
a)
19×
ta tk i
l·)
c)
d)
e)
f)

»E kspens w y d a tk ó w w G dańsku« 1732 — 1735, trz y zeszyty,
12, k. 8 , 2 1 5 × 18, k. 13 i 21× 17·5, k. 2, o ra z p a p ie ry i n o 
dotyczące s p ła w u z b o ża do G dańska, k. 22.
N o tatk i do s p ra w u n k ó w w G d ań sk u , k. 67.
P o k w ito w a n ia (z cen am i to w a ró w ) k u p c ó w g d ań sk ich , k. 49.
N o tatk i g o sp o d a rsk ie , k. 50.
P o g łó w n e i dziesięcina, k. 7.
K o resp o n d en c y a ks. J. K lonow skiego k. 27.
(Ł) R p s z r. 1794, 21· 5 × 18, str. 29, zeszyt.

«Proroctwa o przyjściu na ten świat prawdziwego
Messiasza Jezusa Chrystusa . .. Skończyła przepisywać d. 4
10bris 1794 M. Stryienska«.
W ypisy z P ism a św .
(L) R ps z k o ń c a 18 i pocz. 19 w ., 18×

H> s t r · 126, opr.

«Zbiór powieści ku poważnym obyczaiom służący«.
11 przypow ieści o ra z «O pisanie c u d ó w św iata« . N a o k ład ce dopisy z r. 1812.
(Ł) R p s z r. 1779, 16×

10, str. 161, opr.

«Komedia ułożona przezemnie Jakuba Ignacego
Paszkiewicza Komor[nika] X[ięstwa] Z[atorskiego] A. 1779
Apr. Komedia: Głupi Bogacz«.
(Ł) R ps z r. 1728, 1 5 5 × 9 5, k. 69, opr.

«Promptuarium Rhetoricum continens modum concionandi A. D. 1728«.
Między in n em i z b ió r p rz y sło w i p o lsk ich i o d p o w ied n ich im ła c iń 
skich (w 3 m iejscach), o ra z k ilk a a n e g d o t po p o lsk u .
(Ł) R p s z 18 w., 19 5 × 1 6 * 5 , k. 71, opr.

«Uwagi [duchowne] na niektóre sprawy. Ulga
w krzyżach albo pobudki do cierpienia (odpis z druku
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1758 r.) Vita boni religiosi (przepisy ogólne). De mortifi
catione hominis«.
(Ł) Rps z r. 1730, 19,5× 15, k. 104, opr.
»Mowy seym ikowe y seymowe w Retoryce W aręskiej Schol. Piar. przez X. Klaudyusza Aloyzego od s.
Antoniego w r. 1720... kom ponow ane y tradowane, Jaśnie
W . IMCi P an u C etnerow i... dedykowane R. P. 1720: 13
czerw. «.
(L) Rps z r. 1729, 20· 5 × 16 5, k. 136, opr.
a) »Um bra lucis p a r e n s ... illustrissim is aem ulae
solis Noscovianae soleae splendoribus serenata in oratoriis
Tullianae eloquentiae praeceptis ingeniis adferens ac de
sudantibus in sole et pulvere scholastico Pultopolitanae
Soc. Jesu Athenopolis... exhibita A. 1729«.
b) »Krótkie opisanie seym u zwierzęcego, na którym był
ieden pielgrzym, na którym opisał, co widział y słyszał«.
c) »Mythologia um ieiętność baieczna pogańska. Krótkie
zebranie nauki o apologu czyli bayce«.
Rzecz pierwsza — to podręcznik retoryki dla szkoły w Pułtusku,
druga w całości napisana wierszem, przy trzeciej —mały zbiór ba
jek w prozie.
d) »ln laudem Nobilium« (po polsku).
e) »De militibus« (po polsku).
f) »Co jest ruiną Rzeczypospolitej«.
g) » O strojach«.
(Ł) Rps z r. 1713, 29 5× 18·5, k. 16, oprawny.
»Taryffa groszowego Anni 1 7 1 3 ... miast, m iaste
czek, wsiow . . . w oiew odztw a Lubelskiego spisana«.
(L) Rps z r. 1770, 25× 17·5, k. 9, nieoprawiony.
»Sum m arium Philosophiae traditae Nobilissimis
adolescentibus in Collegio Nobilium Varsoviensi Sch. Piar.
A. D. 1770«.
Tylko jeden zeszyt początkowy.
3*
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(Ł) Rps z r. 1761, 1762, 1763, 33×21, k. 75.
Trzy dekrety asesorskie w spraw ach m iejskich
lubelskich.
(Ł) Rps z 18 w., 32× 205, k. 65, nieoprawne.
Sum aryusze dokum entów granicznych do dóbr:
Sucha W ola, Swierzow, Branica, Kopina i in. w ziemi lu
belskiej.
Wyciągi z dokumentów 15 wieku i późniejszych.
(L) Rps z r. 1732—1748, 31× 20, k. 261, z oprawy zostały
tylko resztki ; cały rps w opłakanym stanie, bardzo zna
cznie stoczony przez robactwo; brak mu końca.
»Liber D ram atum Collegii Crasnostaviensis Soc. Jesu
ab A. D. 1732«.
k. 2 »Oratio in renovatione studiorum dicta A. 1732 R. P. Andreae Sikorski*.
7' »Poema de s. Stanislao Koska(s!)«.
11 »Declamatio sabbativa per Proth. et Apode Rectores Passio
num. Rhetor et Poeta«.
26' »Poema de s. Francisco Borgia«.
28 »Sąbbativa exhibita A. D. 1723«.
32 »Oratio pro festo Immaculatae Conceptionis B. V. Mariae R. P.
Andreae Sikorski«.
34 »Augustior Fenix incendiis orbis advstus: Thomas Pondo, pu
blico drammate a perillustri schola supremae clas. gram. declamatus« (Tekst łaciński, wtrącone w nim krótkie wierszowane ustępy
polskie; epilog wierszowany polski).
49 »Declamatio scholastica a nobili iuventute infimae mediaeque
classis promulgata«.
56' »Oratio in renovatione studiorum dicta A. 1733«.
59' »Oratio de s. Xaverio«.
62' »Oratio pro renovatione studiorum Crasnostaviae A. D. 1734
R. P. Josephì Wałdowski«.
65 »A. D. 1735, 25 7bris Oratio in renovatione studiorum dicta*,
68 »Salutatio Serenissimi Ludovici Landgravii Hassiae principis
haereditarii de Hessen Homburg«.
69' *Oratio de s. Francisco Xaverio«.
73 »A. D. 1737 et 1738 Oratio in renovatione studiorum«.
74 »Sabbativa 1-ma Oratorius campus electoralis Patroni Scholae
Beati Josaphat Konczevicii Episcopi Połocensis Ritus Graeci« (scena I
polsko-łacińska, inne po łacinie).
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79' »Elogie łacińskie ku czci bł. Jozafata Koncewicza«.
87 »Poema de s. Stanislao Koska(s)«.
90 »Sabbativa 2-da. Siccitas liberali dictione elusa et proscripta
calamo» (polsko-łacińska).
101' »Oratio de s. Xaverio«.
105 »Sabbativa 3-tia de Judicio Dei« (caïa złożona z listów polskolacińskich).
111 »Elogia ad eandem Sabbativam in laudem R. P. Witewski«.
115' Dramat bez tytułu łacińsko-polski z intermedyami.
120' »Orationes maiores de s. Casimiro« (w liczbie 8).
140' »Inconstans Felicitas* (dramat łacińsko-polski).
144' »Oratio in renovatione studiorum A. D. 1739«.
145' »Hortus cordis« (dramat łaciński z wierszami polskimi).
154' »Oratio de renovatione studiorum A. D. 1740«.
157' Toż na r. 1743.
160 Toż na r. 1744.
162' »Drama poeticum« (z ustępami wierszowanymi polskimi).
169 »Drama de s. Stanislao Kostka®.
175 »Oratio pro festo s. Xaverii«.
180 »Drama de s. Xaverio«.
188 »Oratio de tribus martyribus japonensibus«.
194' »Oratio de s. Xaverio«.
198 »Sabbativa cum concertationibus®.
200 »Drama exponens historiam illam, quod aliqui sub tempus
Bacchanaliorum postquam ultimam diem in Commessationibus fini
vere* (polska).
211 Dramat łaciński bez początku (kilka kart wydarto).
213' »Oratio de renovatione studiorum 1747, 1748«.
215 »Lessus oratorius supra tarde abeuntes dies Quadragesimae«.
216' »Elogiae de Passione Christi«.
221 »Fortunatus divinissimi Thadaei in Isidem adventus«.
226' »Instauratio studiorum A. D. 1748«.
229 »Autumnus Malorum ferax Eudoxiae Imperatrici ac Paulino
Principi».
237' »Carmen divo Xaverio sacrum«.
238 »Interrogatio in cavillatoris instantis Mariani«.
240 »Iphicrates dux Atheniensis strage filiorum victor. Tragaedia«.
249 »Gualberti victoria officiis rhetoricae et poeseos illustrata».
255 »Elimixus. Tragaedia« (bez zakończenia).
(Ł) Rps z 17 w., 31× 19, k. 474, nieoprawne.
a) Rachunki dochodów klasztoru Ordinis Praedi
catorum Lubelskiego z r. 1659 do 1673 (między innem i:
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23. VI. 1659 od p. Bernka ław nika lubelskiego ad ratio
nem czynszu fl. 10. — 11. IX. 1660 od p. Krakowskiego na
msze pro anim a B. Derosiński decapitati fl. 70. — 29. XI.
1661 za łańcuszek złoty przedany na okup oppressyi Confederackiey fl. 195 etc. Czynsze z kamienic, dochody z ka
mieniołomów, opłaty za posługi religijne i t. p.
b) R achunki w ydatków z r. 1654—1674 i 1682—1688
(między innem i: Trzem a szlachcicom w ygnańcom z kraiu
elem osyny fl. 1 i t. d.).
(Ł) Rps z r. 1673—1705, 30 5× 19 5, k. 20, opr. w skórę.
R achunki dochodów cechu kotlarskiego lubelskiego.
(Ł) Rps z r. 1639, 30· 5 × 19, k. 56, opr. w skórę.
»Nauka iako robić maści, oleyki, konfekty, marcypany, cukry, y insze rzeczy, które się tu niżey opiszą,
w yięte z pism nieboszkiey JM Paniey Kanclerzyney Koronney. Także y niektóre wódki iako palić, niektóre le
karstw a iako robić krotko się opisuią y na co maią być
pomocne 1639 d. 15 Ianuarii«.
(Ł) Rps z 18 w., 31·5× 19, k. 116, opr. w skórę.
» Memoriale iuventuti Juris Polonici et Processuum
ignarae, unde sum m ae involutiones«.
Wypisy z akt ziemskich lubelskich od r. 1640 do 1687.
(Ł) Rps z r. 1769, 17× 10·5, str. 212 i 74, opraw. !
»Manuale R ubricarum Breviarii et Missalis Rom a
n i... ex m ente gravium A uthorum precipue A. R. P. Me
rati collectum ... in usum Francisci Szymezykiewicz protunc Sem inarii Arcensis Alum ni exaratum Anno Gratiae
DVM seras nostris Carpebat ab oris Laeta rosas et Ver
L arga fLVIt. 5to Idus Quintiles «.
(Ł) Rps z r. 1768, 33× 19 5, str. 274 i 2 nieliczbowane, opr.
w tekturę.
B. t. Silva rerum , zawierająca listy, w iersze, instrukeye,
praw ie wyłącznie polityczne.
Na ostatniej karcie szczegółowy spis rzeczy.
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(L) Rps z r. 1789, 34× 215, str. 655, opr. w tekturę.
L ustracya starostw ziemi Chełmskiej w r. 1789.

(Ł) Rps z 16 w., 20 × 1 5, k. 92, oprawiony współcześnie
w białą skórę. Na zewnętrznej stronie okładki napis: »w Pra
dze 6 Mai 1674«. Na pierwszej karcie tytuî:
»Xiegi peregrinaczkie r. 1584«.
Poniżej herb Prus (z odmianą) i litery: M. R. Na tejże karcie inną
ręką: »Doctior est, qui, quod nouit, abscondit, quam qui, quod nescit,
patefacit«, do czego ktoś inny dodał: »Immo sicut stultus est, qui
scientiam abscondit, sic qui, quod ignorat, docet«. Rękopis pisany
dwiema rękoma: 1) od k. 1 do 10, 2) od k. 11 do końca. Karty 83—
85 i 86—89 są puste, a między k. 89 a 90 wycięto kartę, wreszcie
po k. 92 brak przynajmniej jednej karty. Na treść rpsu składają się:
a) P am iętnik podróży do W łoch Macieja Ryw ockiego
z synami w ojew ody mazow. Kryskiego r. 1584—1587.
h) Cztery fraszki Jana Kochanowskiego z datą: Roku
1585 Sena (k. 85'—86).
c) Koniec listu zap. wojewodzica do ojca (k. 90).
d) Notatki dotyczące otrzym anych na podróż pieniędzy
i zam iany ich na w łoską monetę.
Por. Arch. do Hist. Lit. XII, 177.
a, b, c. (Ł) Rps z XVI-XIX w. 37 × 25.
Drobne dokum enty do historyi rodzin szlacheckich,
m iast i włościaństwa.
a) Szlachta: 1) B — Ł, k. 239.
2) M — Z, k. 269.
Bąkowski Adam (1605), Bertoni Paweł (1798), Błażejowski K. M.
(1745), Błoński Samuel (1689), Bohuszewicz Stanisław (1609), Bonczalski Marcin (1674), Boniecki Antoni (1730), Braniccy Andrzej i Adam,
Branicka Katarzyna (1603, 1604), Branicki (1604), Budziska Tekla
(1782), Budziski (1773), Budziski Ignacy (1782, 1783, 1784, 1785, 1786,
1788, 1789, 1792), Budziski Leon (1763, 1764, 1769, 1773), Budziski
Leon, Michał i Ignacy (1776), Budziski Michał i Ignacy (1777, 1787),
Budziski Michał (1788), Budziski Stanisław (1717), Butrymowicz Ma
teusz (1782), Cetner hr. (1799), Chodakowski S. (1793), Chrzanowski T.
(1783), Cybulski Józef (1744), Czaplicowa (1811), Czartoryski August
(1757), Czetwertyński Antoni Stanisław, książę (1788), Daszkiewiczowa
Anna (1767), Daszkiewicz Teodozy (1756), Domański Maciej Stanisław
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(1645), Drohojowski Józef (1696), Dzieduszycki (1766), Dzierżkowie Jan
i Prandota (1594), Elert Franciszek (1743), Firlej Andrzej (1686, 1687),
Firlej Józef Stanisław (1691), Gałęzowski Stefan (1747), Godebski
Aleksander (1662), Godebski Franciszek Józef Godziemba (1776), Godebska z Hilbrantów Katarzyna (1725), Godebska Maryanna (1731),
Godebscy Matwiej i Iwan (1591), Gohl P. I. (1756), Goíuchowscy An
drzej i Joanna, Górscy Ewa, Stan. i Remigiusz (1614), Grądzki Sa
muel (1596), Hilbrant Jan Wład. (1687), Hilbrant Jan Władysław (1694,
1700), Hilbrant Władysław (1680), Hilbrantowa z Kierdejów Izabella
(1687), Hornostajowie, Hornowski Aleksander (1797), Hornowski Sta
nisław (1778), Hulewiczowie (1686), Jabłonowski Karol (1794), Kierdejówna Izabella (1687), Kirkor Adam (1727, 1729), Kirkor Adam Jan
(1728), de Kopina Janusz (1416), Kopiński Kazimierz (1736), Kopińscy
Kazimierz i Michał -(1771), Kopiński Krzysztof (1749), Kopiński Woj
ciech (1613), Kopiński Stanisław (1744), Korzeniowski Wojciech (1545),
Kossowski Szczęsny (1729), Krasicki Franc, hr. (1797), Kiupowicz
Michał (1790), Krzynecki Krzysztof (1634), Kuczyński, Kuczyńscy (1743,
1745), Kuczyński Józef (1776), Kuczyński Mikołaj (1742), Lipiński Zygm.
(1695, 1698, 1699), Lipiński Ignacy (1699), Lipiński Paweł (1682), Lubecki Karol (1809), Łysakowska (1646), Łysakowska Elżbieta (1653,
1659), Łysakowski Jan (1646).
Malinowski Franciszek (1699), Malinowski Jan (1646), Markowski
Jan Kaźm. (1689), Milanowski Wojciech (1580), Modryński Gabryel
(1645), Niemyski, Niemyska Jadwiga (1718, 1725, 1726), Niemyski
Wojciech Kazim. (1680, 1686, 1688, 1689, 1690, 1691, 1696), Nowosiel
ski Adam (1790), Nowosielski Franciszek Jan (1712, 1713, 1714), No
wosielski Franciszek (1714, 1715, 1716, 1718), Nowosielska Zofia (1718,
1714, 1719), Olechnowicz Ant., gwardyan piński (1717), Olędzki Fran
ciszek, biskup (1784, 1787), Oraczowski Stanisław (1750), Olszowski
Jan (1688), Oranowski Michał (1767), Orzechowski Jan Karol (1697),
Orzechowski Paweł (1607, 1609, 1621, 1747), Ossoliński Andrzej (1597),
Ossoliński Jerzy (1622), Ożarowska Helena z synami Stanis. Teodor.
Samuelem (1776), Ozimiński Jan (16(J8), Pniewski Maciej (1689), Podhorodyński, kasztelan czernichowski (1778), Podhorodeński Ludwik
(1780, 1791, 1794, 1799), Poniński Kalikst, książę (1782), Postupalski
Józef (1732), Postupalska Teofila (1784), Potocki Stanisław (1719),
Przypkowski Maciej (1660), Pszonczyna Katarzyna, Pszonkowie Mi
kołaj i Stan. (1656), Pszonkowie Szczęsny i Jerzy (1596), Radziwił
łowa Anna z Mycielskich (1762), Radziwiłł Karol ks. (1764), Radzi
wiłłowa Karolowa (?), Sardi Bartłomiej (1709), Sędzicki Jan (1625), Sie
maszkowie Adam, Tomasz i Jan (1777), Spinkowie Krzyś. Jan (1579),
Stadnicki Andrzej (1603), Strawiński Michał (1717), Strykowski Woj
ciech, dziek. tarnowski (1787), Suffczyński Michał (1784), Świechowski
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Wojciech (1751), Tarnowska z Firlejów Zofia (1678), Toczyski Mateusz
(1742), Trzciński St. (1782), Trzeciakowie Aleksander i Jan (1688),
Trzeciak Andrzej (1766), Tyzenhaus Andrzej, Waryński Porfiry, Węgliński Franciszek (1712), Wilczek Jan (1534). Wilczek Stanisław (1504),
Wilgowie, Wolski Rafał (1744), Wołczek Stanisław, Wychowski Sta
nisław (1756), Wyszyński Aleksander (1706), Zabicka Maryanna (1726,
1727, 1733), Zagrobscy Józef i Angela z Kotowskich (1770), Zahorowski Jan (1684), Zajączkowski Emeryk, Zawadzki Wojciech (1659),
Zerebiło Maciej (1770).
b) Miasta, k. 152.
Baranów (1685), Będzin (warzelnia soli 1578), Jedlińska (1663), Kazimirz p. Kr. (1762, 1775, 1791, 1792), Kraków (1358, kapelusznicy
1796, konwisarze 1777, 1783, krupnicy 1761. Jezuici 1639, obywatele:
Brzeski Krzysztof 1672, Frankowa Dorota, Franciszek Bonner 1536,
Habicht Bartłomiej 1578, Korczak Stanisław 1565, Mirosz Jan 1652,
Różyc Jan 1652, ks. Just. Słowikowski inwentarz 1654, Sozinkowicowa Katarzyna 1687, Wilkowic Michał 1688, Wilkowski Mikołaj
1647). Krasnystaw (1697), Leszno (1739, 1752), Lublin (papiery o ka
mienicy kraczkowskiej 1609—1646; 1629, 1640, 1645, 1666, 1788, 1794,
Augustyanie na Rynku Słomianym 1633, 1641, Dominikanie 1647,
1679, 1722, 1773, Kolegiata św. Michała 1688), Lwów (cech kowalski
1791, 1801), Łowicz (1661), Przemyśl (1684-, Sebastyanów (1547), So
kołów (ordynacya dla Żydów 1777), Staszów (1796), Stopnica (1797),
Toruń (1614, 1779, 1782). Urzędów (akta konsul. 1602, 1603). Stara
Warszawa (1599, 1759, 1788, 1799, 1800, 1814). Wohyń (1539 i sprawa
graniczna- XVIII w.), Wrocław (1693, 1779), Zamość (1756).
c) W łościanie: 1) Inw entarze wsi, k. 24.
2) Dziesięcina, k. 42.
3) Procesy o zbiegłych poddanych, wieś
dziedziczna w zastawie u poddanego,
k. 75.
(L) Rps z końca w. 18, 15× 9 5, k. 58, opr. w skórę zieloną.
B. t. Notatnik Lem ańskiego, a w nim opisanie m arszu
R egim entu na W ołyń na poskrom ienie zbuntow anego
chłopstwa przeciw własnym panom w roku 1789, oraz
notatki rodzinne. W torebce 6 listów i druk XIX w. z por
tretam i królów polskich.

http://rcin.org.pl

42

1763—1764

(Ł) Rps z w. 18—19, 14·5× 8·5, kart 12, w tekturce.
Książeczka z pokw itow aniam i za czynsz płacony
od r. 1766 do 1821.
(Ł) Rps z XIX w., I. różnego formatu k. 96; II. 26× 19, k.
159; III. 37× 24, k. 239.
Rozm aitości literackie i historyczne.
I. a) Wiersze (Marya B., Jan Prusinowski, M. Bałucki), k. 1—60.
l·) Listy (Aug. Cieszkowski b. d. i 25/4 1853; Adam Czartoryski
14/4 1846; Wład. Czartoryski 1/1 1859; Jan Działyński 31/1
1858; Fr. Grzymała 12/2 1848; Jerzmanowski 1847; Krempowiecki b. d.; K. Libelt 29/11 1859, 17/7 1869; L. Nabielak 17/9
1845; A. Nakwaska 22/7 r. ?; A. Walewski 12/6 1852; Piotr
Wysocki 31/1 1858, k. 61—91.
c) Przedmowa W. Pola do wydania zarysu historyi filozofii,
k. 92—96.
II. a) Historya Polska, zesz. 4—6 (1177—1370), k. 1—96.
b) Historya polski, 4 seksterny, po części mocno nadniszczone
(1764-1768), k. 97—148.
c) »Wypisy historyczne« i »Wynotowania historyczne«, k.
149—159.
III. a) Podanie dwu Holendrów, mieszczan gdańskich, do króla franc,
o cofnięcie konfiskaty dwóch okrętów (1713), k. 1—2.
bj »Pamiątki sekretne o Rosyi a w szczególności na końcu pa
nowania Katarzyny II i na początku Pawła I, wyświecające
obraz obyczajów petersburskich na końcu XVIII w,, k. 3—75
(rkps od k. 29 mocno zniszczony).
c) Broszury: (»Myśli o kongresie wiedeńskim«; »Uwagi nad urzą
dzeniem przepisującem zasady szacowania dóbr ziemskich,
tudzież wysokość pożyczek w Listach Zast. na nie udzielać
się mających* (brulion ołówkiem); »Rozbiór uwag p. I. Plu
cińskiego napisanych z powodu oczynszowania włościan«
przez T. Herburta; «Stowarzyszenia solidarne włościan, korporacye«; »Uwagi niektóre, dotyczące się nadania włościanom
własności»; »Uwagi nad korzyściami, które skarbowi wyni
kają, jeśli Wisła i Pilica zupełnie spławne będą«, k. 76—139.
d) Drobne dokumenty do dziejów porozbiorowych z lat 1812,
1820 (Mowa Niemojowskiego), 1831 i 1834, k. 140—152.
e) M. Skaryszów (»Wywód praw«, wyrok w aprawíe z Felicyanem Bereźnickim 1858), k. 153—214.
f) Drobiazgi (Kościół w Gołębiu, w Lubartowie, wiadomość o Ja
nie i Kaz. Gałeckich, wywód szlachectwa Kontowtów, banknoty
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z roku 1894, metryki, abszyt austryacki z roku 1810 i t. d.),
k. 215—239.
(Ł) Rps z r. 1837—1840, 21× 18, str. 66, zeszyt.
»Kontrolla Rzeczy i spraw ow ania się K aspra Guszew skiego ucznia kl. VII szkoły gimnazyalnej Lubelskiej «.
(Ł) Rps z w. 19, 36· 5 × 21·5, k. 24, zeszyt.
»U stawa Tow arzystw a Rolniczego w Gminie H ru
bieszowskiej «.
(Ł) Rps z 19 w., 33× 21·5, zeszyty :
a) »Tabella do zapisyw ania pańszczyzny Ciągłej
i Pieszej w Kotelskim Folw arku od d. 27 czerwca 1843
zsporządzony«, k. 32.
h) »W ieś Chołopecze« (ocena wartości w r. 1838), k. 2.
c) »R egestra do zapisywania zboża w Snopie i Ziarnie,
Siana, Bydła, Stadniny, Owiec, Przychodu i Rozchodu
w F olw arku Hołobskim od d. 23 Cer. (s) 1844 r. sporządzone«, k. 16.
d) »O brachunek z włościanam i wsiów: Hołob, Uheł
i Maydanu od d. 24 Junii 1842 po d. 24 Junii 1843 Uczy
niony tudzież w siow Miasteczka i Mosora«, k. 8.
e) »Tabella od d. 6 Lutego do d. 25 iunii 1844 r. F o l
w arku Bożydarówki«, k. 8.
f) »R egestra Folw arku Bożydarówki Przychodu y Roz
chodu zboża i różnych P roduktów od d. 24 Junii 1843 r.
sporządzone«, k. 12.
g) »Dziennik do zapisywania pańszczyzny Ciągłey i Pieszey w Folw arku Hołobskim od d. 27 czerw ca zsporządzony 1843 Roku«, k. 15.
h) »1836 Folw arku Kozłowskiego Dziennik do zapisywa
nia codzienney odbytey Pańszczyzny od d. 30 czerwca
1836 r. zaczynający się«, k. 21.
(Ł) Rps z r. 1809—1819, 34× 19·5>k. 175, oprawiony w skórę
B. t. K sięga kasowa dóbr niewym ienionych z r.
1809—1819.
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(Ł) Rps z 19 w., 15-5× 9-5, k. 82, oprawiony w tekturę,
pokrytą czerwonym papierem. Na wierzchniej okładce ze
wnątrz wydrukowano złotem: »Dla Teofìlka«; na stronie wewnętrznej
napis: »Od Oyca d. 20 Grudnia 1841 R.«
B. t. W ypisy ze współczesnych poetów.
Byron, Geibel, Kollar, Krzywicki, Mickiewicz, Moor, Nowakowski,
Olizarowski, Pol, Schiller, Walter Scott, Wolski, Zaleski, Żeligowski.
(L) Rps z w. XIX zbiorowy w różnych formatach :
a) W iersz pochwalny dla Napoleona p. J. Z., fol., k. 2.
b) W iersz pochwalny dla Jana Kilińskiego p. W . P.
fol. k. 6.
c) Kazanie w Lucku na uroczystość św. Piotra r. 1842
przez ks. Rutkowskiego, 4°, k. 14.
d) Pieśń o św. Jacku, 4°, k. 4.
e) F ragm ent odpisu powieści historycznej z czasów Au
gusta III, 4°, k. 44.
↑) Odpisy wierszy: Brodzińskiego, Godebskiego, Krasiń
skiego, Molskiego, i innych niepodpisanych, k. (częścią lu
źnych) 40.
(Ł) Rps z 19 w., 17× 10, k. 156, oprawny.
B. t. Odpisy z druku.
Odpisy wierszy z Pamiętnika Warszawskiego z r. 1816, z Gazety
Warszawskiej r. 1817, Wieczorów Warszawskich r. 1816, Zabaw
przyjemnych i pożytecznych r. 1806 i z innych późniejszych rzeczy
drukowanych; wiersze. Bogusławskiego Stan., Chrzczonowicza Rom.,
Cieszkowskiego Henr., Godlewskiego Mich., Jasińskiego Jakóba, Kor
saka Juliana, Massalskiego Józefa, Mickiewicza Ad,, Odyńca Ant.
Edw., Potockiego, Pulińskiego H., Zaleszczyckiego Augusta i innych,
oznaczonych literami.
(Ł) Rps z 19 w., 19× 15·5? str. 370, zapisanych 268, opraw.
B. t. Rozmaitości.
Wiersze: Bartelsa, Góreckiego, Matuszewskiego, Mikorskiego, Płoskiego, Syrokomli (Kondratowicza), wypisy z różnych autorów (z Niem
cewicza i in.), wiersze bezimienne przeciw Żydom, anegdoty, artykuły
polemiczne (w sprawie Żydów z Königiem i Lesznowskim), satyry,
zagadki, szarady, myśli, sentencye i t. d.
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(L) Rps z r. 1858, 16 5× 9*5» k. 20 (z tych 10 niezapisanych),
zeszyt.
»Piesne do śpiew ana posbierane przez Gustawa Giersza
przy H andlu w Nycolaykach dnia Piersego Januara 1853«.
(Ł) Rps z 19 w., 21× 18, k. 12, nieoprawny.
a) Przepisy praktyczne dom owe b. t.
b) »Hystoria O Jedney Piękney Karolynie«, k. 2.
c) »Hystoria O je dnem Królu, który ze swą ząno tylko
iedno Czorkie Spłodzył Jako tez i o iednem Kupcu który
miał także tylko iednego syna A Był barzo bogaty Co
się stało w ziemi Sweckey w mieście Sztokolm 1765 Roku«, k. 5.
ã) »Hystoryia barzo Strasna O Jedney Matcze która
swoie niem owiątko złem u Duchowi zaprzedała iescze
w żywocie, to sie stało W e W łoskiey ziemi w mieście
W inn Roku 1748 po narodzieniu CHrystusa Pana«, k. 9.
e) »J.eden Młodzieniec pisze Lyst do swey Brudki (tj. na
rzeczonej). Roku 1857«, k. 11.
(Ł) Rps z r. 1818, 19·5× 15, str. 164, oprawiony w tekturkę,
na wierzchniej stronie okīadki napis:
»Z 1818 r. Duch czasu w ieku XIX i skutki Jego w końcu
tegoż nastąpić m uszą «.
Rodzaj opowiadania fantastycznego.
(L) Rps z 19 w., 215× 18, k. 33, zeszyt.
a) »Konstancya czyli Siostra i Brat. Komedya w Je
dnym Akcie. P rzedstaw iona pierwszy raz na Teatrze Roz
maitości w W arszaw ie dnia 22 Stycznia 1838 roku, W oj
ciecha Krasnowolskiego d. 30 października 1846 r.«, k. 21.
b) B. t. Gra tow arzyska z pytań i odpowiedzi, k. 12.
(L) Rps z 19 w., 23-5× 19, k. 18, oprawny w tekturę.
j)Mowa na pogrzeb Poniatowskiego«.
(Ł) Rps z 19 w., 355× 215, k. 6, zeszyt.
»Do Prz. Rady Obywatel. W oiew . Lubelskiego
Nr. 535. Głos Karola Hincza, członka Rady wojewódzkiej
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do Rady Obywatelskiej W ojew ództw a Lubelskiego o po
trzebach m iasta L ublina w L ublinie na posiedzeniu Rady
wojewódzkiej IX d. 11 sierpnia 1830 r.«
(Ł) Rps z 19 w., 18× 10*5, k. 64, oprawny w tekturę. Na
wewnętrznej stronie wierzchniej okładki napisano literami
gotyckiemi: »Johan. Nieszczery sie Urodził w Roku 1809 d. 8 Aprela
pisano«. Inną ręką: »W Rheinie d. 23teu Junii Roku 1824«.
B. t. W iersze i opowiadania krążące śród ludu. Między
innem i: L ist z nieba który spadł w Olsztynie, Bibliczne
pytania itp.
(Ł) Rps z 19 w., 255× 20*5, k. 232, oprawny w tekturę.
B. t. Rozm aitości (francuskie i polskie).
Myśli Aleksandra I o ustroju Europy dla kongresu wiedeńskiego.
List patryoty z Księstwa Warszawskiego. Listy do redaktora Gazety
Powszechnej. Artykuł przypisywany Napoleonowi I. Relacya z wojny
z Prusami za Napoleona I. Wiersze bez podpisów: Karpińskiego,
Kniaźnina, Kropińskiego, Niemcewicza, Tymowskiego Tomasza i in.
zostających w związku z Puławami. Wiersz na śmierć ks. Józefa
Poniatowskiego przez jednego z wysłużonych w Wojsku i t. p. Roz
porządzenia wojskowe. Kopie listów: Stroynowskiego, Poczobuta,
Stanisława Szczęsnego Potockiego z r. 1792, Jana Potockiego z r. 180ö,
Kniaziewicza, Fiszera, Bernatowicza. Przemowy króla na sejmie 1793.
Kopia ukazu Aleksandra I z r. 1803. Ustawy towarzystw Dobro
czynności.
(Ł) Rps z 19 w., 23·5× 17·5, k. 66, oprawny w tekturę.
Na okładce wyciśnięto litery T. B.
B. t. W iersze ulotne i m ow y polityczne z pierwszej
ćwierci w. XIX, odpisy w ierszy francuskich i t. p.
M. i.: Chanson envoyé par les Patriotes Polonais à ses frères
d’Armes rassemblés en Italie, Wiersz do Wojska Polskiego przez T.
W. Inny do tegoż p. Fr. Skarbka. Oda z powodu Konfederacyi r. 1812
p. K. Tymowskiego. Pieśń wojenna p. J. U. N(iemczewicza). Oda
z okoliczności ogłoszenia Polski r. 1822 p. F. Wężyka. Głos tegoż na
sejmie 1812. Odezwa Azulewicza (Tatara). Odezwa oficerów korpusu
Weteranów. Wiersz do Braci naszych w służbie Moskiewskiej p. K.
Tymowskiego. Odezwy Konfederacyi Jeneralnej. Wiersz H. J. Oda J.
N. Zglińskiego. Pieśń wojenna Litwinów p. M. M. Oda do Konfede
racyi przez Pawła Czaykowskiego. Na dzień urodzin Napoleona
Wielkiego p. F. Wężyka. Mowa Matusiewicza. Wiersze francuskie
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i polskie, a między niemi: Powieść Kij krzywy p. jenerała Jasień
skiego.
(Ł) Rps z 19 w., 24× 19» k· 82, oprawny w tekturę. Na
karcie 1 spis rzeczy.
B. t. Rozmaitości.
O zacności religii list pasterski, pisany 1786. Rękop. Elegia tristium
Vagner praesidem Reg. Camerae Biaîostocensis scripta a Theoph.
Caroli S. P. 1807. Rythmus ad imitationem Hymni Casimiriani.
Dalsze rzeczy, zanotowane w spisie zostały w części wydarte i po
została tylko: Przemowa JX. Kajetana Kamieńskiego Zgromadzenia
XX. Piarów przed obîoczynami Antoniego Chrystofila Kamieńskiego
1819 r.
(Ł) Rps z 19 w., 24× 19, str. 157, oprawny; na okładce
wybite litery J. R.
»Diaryusz Podróży odbytey 1813 roku w Krakowskie,
Gallieyą y Sandecki Cyrkuł przez Jana Rostw orow skiego.
W arszaw a. Lectorem d elect.,.«
(Ł) Rps z 19 w., 21× 1 6» nieoprawione zeszyty:
Pism a Gracyana W ereźyńskiego.
a) »Zamość dawniejszy i obecny oraz krótka pobieżna wiadomość
o Ordynatach Zamojskich czyli Rys historyczno-biografìczny JW Or
dynatów hrabiów Zamojskich uzupełniony na zasadzie dzieł history
cznych przez Gracy ana Wereźyńskiego byłego Rejenta Lubartow
skiego 1887 r.«, str. 82.
b) Notatki z historyi polskiej, str. 39.
c) Historyczny opis miasta Lewartowa, dziś Lubartowa. Lublin
1886, str. 108.
d) Toż samo, str. 168.
ej Toż po rosyjsku, str. 36.
†) Dokumenty do historycznego opisu miasta Lewartowa, str. 109.
g) Słownik wybitnych osobistości w Polsce od str. 623 do 827 (tylko
koniec), str. 203.
h) Notatki o kościołach, bractwach i t. p. w Królestwie Polskiem,
str. 52.
i) Spis wybitniejszych mieszkańców Lublina od czasów najdawniej
szych B —O (końca brak), str. 56.
k) Przewodnik Lubelski, str. 50.
Ludność całej gubernii Lubelskiej, kart 2.
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m) Katalog dzieł, własnością Gracyana Wereżyńskiego będących,
założony w r. 1871, str. 52.
(Ł) Rps z 19 w., 21× 17, k. 614, nieoprawny.
» Monografia L ublina, napisał W ładysław Kornel
Zieliński. Tom u II część pierw sza z planem m. Lublina
z r. 1829 i z 8 drzew orytam i«. W arszaw a 1887.
(Ł) Rps z poł. 19 w., 21-5× 16*5, k. 883, nieopraw.
Historya Polska.
Głównie zarys organizacyi wewnętrznej. Zdefektowane: tylko zesz.
1—3 i 8—19, ostatni nie dokończony.
(L) Rps z 19 w., 23· 5 × 20, k. 93, oprawny.
Historya -Polska od czasów bajecznych do końca
XVIII wieku.
(Ł) Rps z r. 1881, 205× 16·5, str. 406, oprawny w półpłótno.
» Skorowidz parafii w e wszystkich dyecezyach K rólestw a
Polskiego, spisany przez księdza Tuszow skiego proboszcza«.
W każdej parafii spis wsi, do niej należących.
(L) Rps z r. 1897, 21× 17 5, str. 35, oprawny w tekturkę
zeszyt.
a) »Uwagi o generałach wszystkich rang, służących
w polsko-królewskiej arm ii w edług listy porządkowo służ
bowej, przełożone przez W ł. W ilczyńskiego z oryginału
francuskiego, który znajduje się w archiw um wojskowem
w P etersburgu. Uwagi te na żądanie ces. Mikołaja I napi
sał W Ks. K onstanty Pawłowicz«.
Zapewne z archiwum Sztabu Głównego w Petersburgu.
h) Lenartow icz o Ordonie, str. 8, odpis artykułu z Kuryera Polskiego z d. 12 m aja 1898.
c) Akt detronizacyi Króla Polskiego Mikołaja I, str. 3.
d) Kopie kilku odezw urzędow ych z r. 1831, str. 8.
(Ł) Rps z r. 1845, 18× 11, str. 127 i 6 nlb.
» W iadom ości do Historyi L iteratu r potrzebne«.
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Z adresem po rosyjsku na str. 3 »do p. chorążego Siemiona Ol
szewskiego w mieście Kerczu«. Na str. 4 notatki o temperaturze
powietrza na Kaukazie około twierdzy Groźnej.
(Ł) Rps z 19 w., 23× 17, 8 tomów oprawnych i 1 zeszyt
19× 15) sŁr· 19) nieoprawny.
Notaty uniw ersyteckie z W ilna z r. 1820—1824 Stani
sława Kiewlicza i jedna jego praca własna:
aj »Do Sophoclesa Philocteta, Trochinji i Elektry Annotacyones
czynione w czasie wykładu publicznego tragedyi roku szk. 1820—
1822. Wilno«. Na końcu podpis: »Stanisław Kiewlicz«, w ogóle arku
szy 59, k. 220.
h) »Do Demosthenesa mowy za koronę przeciwko Aeschinesowi
annotacye na lekcyach publicznych w ciągu roku szk. 1822—1823«,
k. 150.
c) »Objaśnienie do Iliady ks. I. W Wilnie u ks. Pijarów w kwa
terze ks. Michalewskiego r. 1823«, k. 81.
d) »Lelewel. Kurs historyi powszechnej. Wstęp do historyi powsze
chnej 1822 d. 21 września. Stanisław Kiewlicz Nr. 1«, k. 267.
ej »Rys dziejów starożytnych do r. E. Ch. 367«, str. 78.
f) »Kurs Historii. Historia średnich wieków i nowa 1822 IX/YI
1823«, k. 258.
g) »Historya Powszechna. Kurs roczny. 1823 VIII/VI1824«, str. 110.
h) »Historyka. Historja nowożytna i statistika Joachima Lelewela
r. 1824. Wilno. Stanisław Kiewlicz«, k. 107.
i) »St. Kiewlicz: Myśli o gramatyce elementarnej. Szczebrzeszyn
1836«, k. 10.
Stanisław Kiewlicz, wychowaniec uniwersytetu Wileńskiego, byí
inspektorem gimnazyum im. Zamoyskich w Szczebrzeszynie. Zapiski
pod lit. a), b), c) zapewne porobił na podstawie wykładów Gródka,
wszystkie zaś inne d)-h) zostały zanotowane niewątpliwie na wy
kładach Joachima Lelewela.
(Ł) Rps z 19 w., 27× 19, k. 107, nieoprawne.
»Theologia dogm atica «.
(Ł) Rps z 19 w., 21× 18, k. 138, nieoprawny.
B. t. W ypisy botaniczne z dzieł Endlichera.
(Ł) Rps z pocz. 19 w., 27:5× 1B*5, k. 87, opr.
«Exercise du cours pratique de diplomatie chez
Mr de Martens G ottingue en hyver de 1803—1804«.
Katalog (Dodatek I).
4
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W e w n ą trz w szy te w sp ó łczesn e d ru k i u lo tn e p o lityczne, ja k o ilu s tra c y e w ykładu.
(Ł) R ps z 19 w., 18×

11·5) k. 6 6 , o p ra w n y .

B. t. Modlitewnik francuski.
(Ł) R ps z 19 w., 16· 5 × 9 · 5 , k. 184, o p ra w n y w sk ó rę ; zo 
s ta ła re s z tk a k lam ry .

a) Modlitewnik polski.
b) W środku wklejone drukowane: »Offìcium abo Go
dzinki o św. Grzegorzu«, b. d. i m. druku.
(Ł) R ps z 18 w., 20×

9. k. 37, zesz.

»Regestr służbowy « (1707).
S pis służby dw orskiej n ie w y m ien io n eg o p a n a , k iedy kto p rz y ję ty ,
le b ierze z a słu g i i t. p.
(Ł) R ps z 18 w ., 34×

21, k. 45, zesz.

»Regestr biblioteki domus Orzechovianae«.
S pis k siążek sp o rzą d zo n y w r. 1726 p rzez T eodora K o n sta n ty n a
O rzechow skiego, p o dsto leg o lubelsk ieg o , w m y śl w y ro k u try b u n a łu
lubelskiego w procesie m iędzy ty m że p o d sto lim a F elic y a n e m G ałęzow skim , p odsędkiem lu b elsk im .
(Ł) R p s z 18 w., 36-5×

21, k. 85, 4 zeszyty.

Rewizya dochodów i czynszów m. Płocka z lat
1564, 1569, 1572 i 1616 (Opis zamku 1616).
W ypisy z księgi lu stra c y i w o jew ó d ztw a pło ck ieg o , sp o rząd zo n e d.
13, 16, 20 i 27 lu te g o 1792 r.
R ps. z 19 w ., 36×

22-5, k. 243.

Z papierów po pułkowniku Józefie Szumlańskim,
adjutancie ks. Józefa Poniatowskiego.
a) L isty (p rz e w a ż n ie do Józefa S zu m lań sk ieg o ). -B ignion b. d.,
B ogusław ski S. K. 1830 (4), C z a rto ry sk a Iza b ella b. d. (3), C z arto ry sk i
A dam 1811, 1812 (2). D z ie rż an o w sk a M. b. d., F leisch lack l 1799, 1800
(6 ), K am ieniecki L. 1807, O ssoliński J. 1811, W o y czy ń sk i J. 1811, k.
1—39.
b) L isty bez p o d p isu (m. i. p a n i V a u b a n do S zum lańskiego), z a 
p ro s z e n ia n a bale z c z a só w K stw a W arszaw sk ieg o , k. 40—168.
c) L isty Józefa S z u m la ń sk ie g o i A n n y S zu m lań sk iej, u ry w e k p a 
m ię tn ik a Józefa S zu m lań sk ieg o , k. 169—210.
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d) Korespondencya i akta w sprawie pomnika ks. Józefa Ponia
towskiego, k. 211—243.
Rps z 19 w. 225×
str. 61, zeszyt.
»Prigim tum êné turente sawieje dalikus żem ies żolinu in ginrunun su parodim u anun wartojimo. Spis m ine
rałów, roślin i tw orów żyjących (zwierzęcych). Sutejkta
par L. Iwiński. Dalis I. — Część I. — Źemienina. Minerały.
Fossilia. Krokuwa. Cracoviae. Kraków, Krakau«.
Rps. z 18 w., 39× 24, k. 11, zesz.
» U staw a o urządzeniu Komisyi Skarbow ej obojga
narodów z popraw am i atram entem czerwonym oznaczonemi«.
Rps z 18 w., 31× 19) str- 388, opr. w skórę brunatną z wy
ciskami.
«Inw entarz ekonomii niepołomskiej za szczęśliwego pa
now ania najjaśniejszego króla IMci A ugusta Trzeciego de
data 20 D ecem bris Anno 1744 spisany«.
Rps pochodzi od prof. Włodzimierza Czerkawskiego.
Rps z 19 w. 22× 18·5, luźne kartki w 18 tekach.
Cypryana W alew skiego: Bio- i bibliograficzne w ia
domości o pisarzach polskich, przew ażnie wypisy z dzieł
drukow anych.
I. A, k, 193; II a, b. B, k. 640; III. C, k. 318; IV. D, k. 203; V.
E, F, k. 145; VI. G, k. 431; VII. H, k. 234; VIII. I, J, k. 279; IX.
a, b, c. K, k. 948; X. L, Ł, k. 380; XI. a, b. M, k. 636; XII. N, k. 174;
XIII. O, k. 283; XIV. R, k. 138; XV. a, b. S, k. 819; XVI. T, k. 346;
XVII. a, b. U, W, k. 564; XVIII. Z, k. 394.
Z papierów po ś. p. K. Estreicherze.
Rps z 19 w., 26× 21, k. 12 i 36× 22, k. 7.
a) Ułamek prasy o pierw otnym ustroju Polski
i dzieje Polski do końca XI w.
b) »W yjątek z artykułu p. t.: W iadom ość historyczna
o starożytnych zamkach, horodyszczach i okopiszczach na
Litw ie i Rusi litew skiej, napisanego i czytanego d. 11 gru4*
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dnia 1856 r. na sesyi Komisyi archeologicznej wileńskiej
przez jej rzeczywistego członka, Konstantego hr. Tyszkiewicza«.
Na k. 7 »Uwagi« innej ręki.
Rps z 18 w. 26· 5 × 20-5, str. 342, opr. w świńską skórę.
Na grzbiecie wyciśnięto w złocie: »Instit. iuris civilis«. Institutiones iuris civilis et canonici.
Na ostatniej stronicy:
»Finis differentiarum iuris civilis et canonici 1761«.
Rps z 19 w. 42× 27, k. 167, opr. w tekturę powleczoną
czerwonym papierem.
»Obraz czteroletnich działań komisyi w ojew ództw a san
dom ierskiego pod prezydencyą Ignacego Badeniego«
(18/5 1817— 16/4 1821).
Dar dra K. M. Morawskiego.
Rps z 17 w. 16 5× 9·5, str. Vl[-j- 241, opr. w świńską
skórę.
W ykład filozofii po łacinie.
Na k. 2’: »Manuscriptum Caroli Kreni J. M. D. can. cath. Plocensis«.
Na grzbiecie wytłoczono na czerwonym szyldziku: »Manuscri. Kreni philosop.«
Dar p. Stefana Dembego.
Rps z 19 w. 36 2× 23, k. 6 (z czego tylko l ^ zapisane),
zeszyt.
»O W ładysław ie Białym, Piaście, księciu na Gniewie (s),
którego nagrobek istnieje dotąd w katedrze Diżońskiej«.
Krótka historya Władysława Białego, pióra Jakóba Malinowskiego,
profesora matematyki i fizyki w Semur., poczem tąż samą ręką »wy
ciąg z archiw Burgońskich» tj. akt notaryalny z d. 9 kwietnia 1367,
Dijon, dotyczący sprawy powrotu ks. Władysława do zakonu Cy
stersów.
Rps z 16—19 w. fol. różnych rozmiarów, k. 56.
Odpisy dokum entów .
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Kraków (bursa Jerozolimska 1456; cech kurdybaników 1588, 1585,
1588, 1616, 1637, 1649; katedra na Wawelu, ołtarz św. Tomasza 1502;
uniw. Jagiell. 1405, 1512).
Lwów, arcybiskupstwo o. I. (nadanie wsi Stawczany 1433, 1460,
1518).
Łowce (działy Morawskich 1439).
Milatycze i Tołszczów (rozgraniczenie 1439).
Olkusz (altarya Bożego ciała 1482, 1511).
Staniątki (klasztor Benedyktynek 1238, 1243, 1254, 1262, 1370, 1379,
1428, 1464, 1519, 1576, 1588, 1591, 1649, 1650, 1669, 1676, 1696, 1697,
1764, 1802, 1807).
Szaflary (sołtystwo 1676).
Wołosów, Hawryłowsko i Majdan (rozgraniczenie 1530, 1670,1738).
Zarszyn (uposażenie kościoła 1441).
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Papyrus egipski.

ł

875× 35, zlepiony z 17 kawałków, pokrytych kolum nam i hierogli
fów. Każdy kaw ałek podzielony n a 31 kolum n pionow ych w ypeł
nionych pism em a nadto przez całą szerokość papyrusu biegnie ko
lum na pozioma, w ypełniona barw nym i hieroglifami i obrazam i.
Przechow any w puszce tekturow ej okrytej skórą.
W kilku m iejscach nadw erężony.

1113, 6 stycznia, Kraków.
2
Skarbimir, palatinus Cracoviensis et exercituum dux ge
neralis, stwierdza, że rycerze Jakusz i Witalis, dziedzice
Wielopola, synowie Benona, custodis castrorum, wydzielili
powracającego z obczyzny swojego brata Stanisława, zwa
nego Zaprzańcem, syna rzeczonego Benona z drugiego
małżeństwa, w Wielopolu, z dodatkiem 170 grzywien,
które ich ojciec pozostawił na wsi »Stadly«.
Falsyf. perg. 2 2 × 1 2; u dołu zakładka 21. u której n a pasku
perg. zaw ieszona pieczątka w w osku blado-żółtym , z godłem V— V,
w części odłam ana, z napisem w otoku. Na odw rociu zapiska: Exdivisio bonorum W ielopole per fratres Stanisłav Zaprzanec.

1297, 24 listopada, Polna.
3
Dokument erekcyjny kościoła parafialnego w Polnej. W i
sław z Melsztyna funduje tu kościół, jako filią do Szalowej.
Fais, perg., 44× 23‘ô, zakładka 4, bez pieczęci. N atom iast pozo
stało 6 dziurek n a zaw ieszenie pieczęci, bez śladu jednak, by kiedy
pieczęć wisiała. Pismo nieczytelne, znacznie późniejsze z XVIII w.

1316, 18 kwietnia, Brześć.
Władysław Łokietek, książę .krakowski,

http://rcin.org.pl

4
sandomierski

1 3 1 7 —1339

55

etc. heres totius Poloniae, potw ierdza w szystkie nabytki
m istrza Mikołaja fizyka, a mianowicie posiadanie wsi: Daszewice, Szweczke, Czołowice, Sławsko, Benkowo, Szpikowo
a zarazem 'uw alnia te posiadłości od danin i opłat książęcych.
Oryg. perg. 34× 24, zakładka 3 5 ; pieczęć w 2 kawałkach na
sznurze jedw. ziel. różowym.
Naodwrociu: Privilegia super villas aliquot quae quo iure a pos
sessione Conventu Land. separata dubio est.
Non ad conventum spectat Landa.
Późniejsza zapiska oraz inne wcześniejsze nieczytelne zapiski.
1 3 1 7 , 28 kwietnia, Brześć.
5
W ładysław Łokietek, książę krak. sandom. etc. dziedzic
całej Polski, potwierdza w myśl przywileju swego ojca
nabycie połowy m łyna w Brześciu przed m iastem przez
m ieszczanina brzeskiego Cunkona od A leksandra i Miko
łaja, synów ś. p. Hermana, za 90 grzyw ien denarów m onety
toruńskiej.
Oryg. perg. 30· 5 × 23, zakładka 4.
Pieczęci brak, pozostał tylko kawałek sznurka czerwonego z jed
wabiu. Pergamin liniowany, w kilku miejscach podarty.
Na odwrociu zapiska: Molendinum in Antiqua Civitate 1317 Cunconi cuidam medietas molendini pro 90 marcis vendita.
1 3 2 7 , 6 lipca, Płock.
6
Mikołaj Bohem us, prepozyt dom u św. Maryi Magdaleny
reguły prem onstrateńskiej w Płocku, daje Crymeldzie ma
gistrze i siostrom tegoż dom u w ieś Narussowo w posia
danie.
Oryg. perg. 4l·5× 30, zakładka 4, pieczęci brak, pozostały 3 sznurki
jedwabne o różnych kolorach.
Na odwrociu: 1327 Naruszewo. Virginum bonorum Narruszowo
pro sustentatione earundem.
1 3 3 9 , 14 w rześnia, Kraków.
7
Kazimierz król transum uje na prośby Ma[cieja], sołtysa
szaflarskiego, dok. w ystaw iony przez Zbigniewa, kanclerza
król. poi. i prepozyta krak., z d. 1338, 1 w rześnia Kraków
a nadający sołtystwo szafiarskie Leupoldowi.

http://rcin.org.pl

õ6

1 3 4 4 — 1381

Oryg. per. 32 5× 20*7, zakładka 37, przez którą przewleczon e
są nici pieczętnego sznurka jedwabnego fiołkowego.
W dwóch -miejscach plamy, powstałe skutkiem zbutwienia.
Na odwrociu notatka: Dar ks. Tomasza Jurgowskiego 1877. Por.
KDMP. III Kraków 1887 n. 655 dopisek.
1344, 15 maja, Kraków.
8
Jan, ks. oświęcimski, zobowiązuje się dotrzym ać ugody,
jak ą sędziowie polubowni z biskupem krakow skim Janem
na czele uskutecznili m iędzy nim i klasztorem m ogilskim
(opat Jan), oraz w określonym term inie zwrócić klaszto
rowi w ieś klasztorną W oźniki, którą przedtem nadał pe
w nem u swojem u słudze, zastrzegając sobie jednak stam tąd
zwykłe dochody książęce.
Oryg. perg. 21· 5 × 15*2; zakładka 16 cm. z pieczątką przy wie
sz oną na pasku perg., przedstawiającą na tarczy orła z napisem
w otoku: S. Johann (is Dei gracia) Dućis(?) Oswen. Na odwrociu :
De Concordia propter Wosznik ratificacio.
Druk. KD mogilski, Kraków 1867 n. 62. Z oryg.
1 3 5 2 , 13 stycznia, Kraków.
9
Kazimierz, król polski, potw ierdza podział dóbr dziedzi
cznych między siostram i Hanką, żoną Grotona, a Dzierzką,
żoną Rafaela, uczyniony, w edług którego to działu Hance
przypadły wsie Kliszów, Brzeście, Obichów, W ęgrzynów ,
Paniecz z praw em patronatu etc.
Oryg. perg. 30× 2 1, zakładka 4-5; po pieczęci zostało tylko na
cięcie na zakładce.
Pergamin liniowany.
Na odwrociu: Divisio inter sorores bonorum Kliszów etc.
1 3 8 1 , 21 m arca, W yszogród.
10
Jan, ks. m azowiecki (czyrneński, warszawski, w yszogro
dzki etc.), na prośbę prem onstrantek płockich kościoła św.
Maryi Magdaleny, przenosi wieś Rogowo w w yszogrodz
kim i Orzechowo w zakroczymskim pow iatach z praw a
polskiego na niemieckie.
Oryg. perg. 31-5× 22, zakładka 3-5.
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Pieczęci brak, sznur jedw. amar.
Na odwrociu: Super Rogowo et Orzechowo współczesna oraz pó
źniejsza zapiska.
1 3 8 4 , 2 sierpnia, W yszogród.
11
Jan, ks. m azowiecki, na prośby prem onstrantek płockich
kość. św. Maryi Magd., przenosi część dziedzictwa należą
cego do konwentu, zwanego Karwowo, w powiecie w y
szogrodzkim , z praw a polskiego na niemieckie.
Oryg. perg. 38× 2 1, zakładka 3·5.
Pieczęci brak, pozostał tylko sznur zielony jedwabny.
Na zakładce napisane tą samą ręką, co dokument: Super Carvovo.
Na odwrociu: Karwowo 1384, feria 5-ta in crastino festi B. Petri
Apostoli ad vincula in Vysszogrod privilegium monasterii monialium ordinis sancti Norberti in Plocko sitto super dotein haereditariam a Joanne duce Masoviae collatum N 5.
1 3 8 7 , 5 sierpnia, Kraków.
12
W ładysław Jagiełło pozwala Piechnow i (Piotrowi) de
Obel przenieść w ieś Podstolice na praw o średzkie i re 
guluje sądow nictw o w tej wsi.
Dok. perg. 35· 5 × 27·5, zakładka 7.
Pozostały dwie dziurki na przeciągnięcie sznurka, na którym wi
siała pieczęć.
Na odwrociu: Donatio iuris Theunicalis ville Postolicze..
1 3 9 3 , 21 sierpnia, Kazimierz p. Krak.
13
Sąd gajony m. Kazimierza, zagajony przez opatrznego
m agistra Hinczę, natenczas wójta, poświadcza sprzedaż
dom u, położonego przy ul. św. Katarzyny, dokonaną przez
opatrznego Jana, syna Hanzlina Spiczeschu, im ieniem te 
goż ojca na rzecz opatrznego (sagax) Jana Axsa.
Oryg. perg. ;25·7×8·5, zakładka ,1*7; na pasku perg. przywie
szona pieczęć ławnicza m. Kazimierza z godłem, jak w bramie że
laznej katedry na Wawelu, wyciśnięta w wosku zielonym, z napi
sem w otoku: s. scabinorum Kazimirie civitatis.
Na odwrociu: Privilegium super domutn in platea sancte Kathe
rine. 1393. Axsowe, oraz późniejsze.
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1 3 9 9 , 21 czerwca, Nowe Miasto Korczyn.
14
W ładysław Jagiełło nadaje Mikołajowi Bochnerowi, m ie
szczaninowi krakow skiem u, żupnikowi, w wieczyste użytko
wanie nową żupę, którą ów Bochner miał w łasnym i za
sobami założyć.
Dok. pergam. 59× 34, zakładka 14 5.
Po pieczęci pozostały dziurki od sznurów. Inicyału brak.
Na zakładce zapiska: In Castro Cracoviensi sabbato post Omnium
Sanctorum Innocentum MM. proximo,', die scilicet 30 Mensis Decem
bris, a D. 1780. Litterae praesentes pargameneae sub actu praemisso
per oblatam porrectae, susceptae et inductae.
1 4 0 2 , 11 listop. K raków (in capella ac conclavi capituli). 15
P iotr biskup z kapitułą krakow ską poświadczają um ow ę
pom iędzy Mścisławem, opatem, i konw entem Benedyktynów
tynieckich a Janem z Korabiowic, kanonikiem krak., tej
treści, że rzeczony Jan bierze dożywotnio »na melioracyę«
dobra tynieckie w Pogw izdow ie i Mniszkowach koło Bo
chni, a w zamian za to płacić będzie Tyńcowi w pierw 
szych 2 latach po 8, w następnych po 10 grzyw ien, pła
tnych z dziesięcin w iardunkow ych »ville Jodłow ska penes
Zirzawa«.
Oryg. perg. 38× 24; zakładka 7 5, przez którą przeciągnięto 2
paski perg., u drugiego zawieszona pieczęć, obszyta w irchę, wyci
śnięta w białym wosku, otłuczona, zatarta. Inicyał robiony atra
mentem.
Na odwrociu zapiska współczesna, streszczająca dokument oraz
dwie późniejsze.
Druk. KD kl. tynieck. Lwów 1875 n. 132.
1 4 0 4 , 8 czerwca, Inowrocław.
16
W ładysław Jagiełło na prośby nieustanne mieszczan
piotrkow skich odnawia tem u m iastu przywilej praw a nie
m ieckiego (wszystkie bow iem przyw ileje przy pożarze mia
sta zginęły); m a zatem Piotrków tego sam ego prawa, co
Sieradz, używać, tj. m agdeb. czyli średzkiego, wszystkie
zaś obowązki, z praw a polskiego wynikające, są usunięte.
Oryg. perg. 48× 26, zakładka 10.
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Pieczęć dość dobrze zachowana, nieczytelna, na wyblakłym różo
wym jedwabnym sznurku.
Początkowa litera I stanowi inicyaï.
Na zakładce zapiska: Revisum per DD. Lustratores, maioris Poloniae a. 1629, 13 januarii i podobna zapiska z r. 1660 24 februarii.
1406
17
Szczątki dokum entu z okładki księgi sądowej sieradzkiej
z lat 1414 i nast., z zatw ierdzeniem dochodów i opłat. W te 
kście urw anym w spom niane nazw iska Johannes Sczekna
i
P etru s de Znoyma.
Okładka zachowana częściowo, urwana z dołu i bok*u, znacznie
zniszczona.
Na odwrociu późniejsze zapiski z XVI w. i XVIII1 4 0 8 , 9 lutego, Płock (mieszkanie wystawcy).
18
Jakób, biskup płocki, jako sędzia kom isarski apost. —
tensam dokum ent, co 19 z tejże daty.
Oryg. perg. 65 2× 71, u dołu zakładka 7·6 Na sznurku jedw. po
strzępionym, złoconym z nici jedw. żółto-zielonych, czarnych i bia
łych przywieszona pieczęć wystawcy z otłuczoną małżą i uszko
dzonym nieco otokiem (z godłem jak 19), z napisem w otoku:
S. reuerendi in Xro patris et dni dni Jacobi dei gracia eppi Ploc.
Dok. wydany w formie instrumentu notaryalnego (zupełnie jak
N. 19). Ma on dwie znaczniejsze plamy.
1 4 0 8 , 9 lutego, Płock.
19
Jakób, biskup płocki — jako sędzia kom isarski apost.—
zatw ierdza ordynacyę i statu t biskupa W ojciecha i gene
ralnej kap. poznańskiej z d. 13 listopada 1403, Poznań,
oraz transum uje dotyczący tej kwestyi m andat pap. G rze
gorza XII z d. 19 grudnia 1406 Rzym.
Oryg. perg. w formie instrumentu notaryalnego, sporządzonego
przez Piotra, syna Mikołaja, z Głowiny, kleryka dyecezyi płockiej,
notaryusza »imperiali auctoritate«, 56× 63, u dołu zakładka 4.
Na sznurku iedw. złożonym z nici niebieskich, czerwonych i żół
tych — postrzępionym — zawieszona podłużna pieczęć »większa«
biskupa płockiego, wyciśnięta w wosku czerwonym, naokoło
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otłuczona, z godłem dobrze zachowanem; na 2 tarczach herb bi
skupa.

1 4 1 3 , 25 lipca, Oświęcim.
20
Bolko, książę cieszyński, oświęcim ski i głogowski, za
tw ierdza w testam encie Jana, ks. oświęcimskiego, sw ego
stryja, legat na rzecz klasztoru Dom inikanów w Oświęci
m iu w formie wieczystego rocznego czynszu w wysoko*
ści 3 grz. oraz dodaje polecenie, źe czynsz ten m a pły
nąć z m iasta Oświęcimia, i dokłada w arunek odpraw iania
w zamian za to 3 mszy tygodniowo.
Dok. perg. 25× 20, zakładka 2·5.
Po pieczęci został kawałek sznurka jedwabnego, skręconego
z włókiem niebieskich i czerwonawych.
1 4 1 4 , 3 lutego, Kraków.
21
W ojciech, biskup krak., w raz z kapitułą krak. stw ierdza
dokonaną przez siebie erekcyę fundow anego przez Chrystyna z Ostrowa, kasztelana krakow skiego, ołtarza ku czci
św. Macieja ap. i Divisionis b. app. i św. Jadw igi w k a te 
drze krakow skiej, oraz wyposażenie go dziesięcinam i stołow em i ze wsi Sławkowie i Kamyka, należącego do grodu
Dobczyckiego.
Oryg. perg. 56XS4·7, zakładka 8·4 z 4 dziurkami; przez dwie
środkowe przewleczony sznurek jedwabny zielony, postrzępiony.
Pergamin w kilku miejscach nadbutwiały i podziurawiony.
B. długa arenga
1 4 1 6 , 26 stycznia, Troki.
22
Aleksander alias W itold, ks. litewski, w nagrodę w ie
loletnich usług P reth o ra nadaje m u dziedzicznie praw em
lennym wsie swoje Korczyn i Szczelaczyn w ziemi drohicz.
nad rz. Kamanka, przyczem oznacza m u praw a i obo
wiązki.
Oryg. perg. 31× 21, zakładka 7 3 ; pieczęć dobrze zachowana na
sznurze jedw. bronzowo-czerw.
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1 4 1 7 , 10 lipca, Radom.
23
Jan, dziekan kościoła kollegiackiego PM. w Kielcach krak.
dyec., wydaje jako sędzia komisarski z ram ienia W ojcie
cha, biskupa krak., wyrok w sporze pomiędzy Kiełczem,
synem »Volemiri de Krzewo«, kustoszem kollegiaty P M.
w Łęczycy dyec. gnieźn., kanonikiem pozn. i w ikaryuszem
biskupa i kapituły poznańskiej w części mazowieckiej
dyecezyi poznańskiej, zastępowanym przez Andrzeja, syna
Teodoryka z Brudzewa, i Maciejem, plebanem w Samogosczy, o bezpraw ne zajęcie przez tego ostatniego dziesięciny
wytycznej, zebranej w e wsi »Dam brow a ducis« (Dąbrówka)
w części mazowieckie] dyecezyi poznańskiej.
Oryg. perg. 53× 51*5; zakładka 4·7, przez którą przeciągnięto pa
sek perg. dla przewieszenia pieczęci wystawcy. Dok. wydany w for
mie instrumentu notaryalnego, wykonanego przez kleryka Wa
wrzyńca, syna Mikołaja, z Nowego Radomia, notaryusza »imperiali
auctoritate».
Na odwrotnej stronie notatka, zapewne innej ręki : Dambrowa du
cis Poznaniensis diocesis.
Sentencia absolutoria a iurissdicione episcopi Cracoviensis et suo
rum iudicum pro parte kmethonum de Dambrowa ducis Poznanien
sis diocesis et remissoria ad (iurisdicionem) episcopi Poznaniensis et
suorum iudicum contra plebanum de Samogoszcza Cracoviensis dio
cesis.
1 4 1 8 , 2 czerwca, Kraków.
24
P iotr Szafraniec, dziedzic Łuczyc, podkom orzy krako
wski i starosta »ziemi« chęcińskiej i łęczyckiej, stw ierdza
w łasną fundacyę ołtarza w presbiteryum (in choro) k o 
ścioła Bożego Ciała na Kazimierzu Kanoników reg u lar
nych reguły św. A ugustyna — uposażonego w sią Lyplesem ,
położoną m. Niegowicam i a W etow yczam i, w siam i w o
jew ody Ligęzy, przyczem rzeczony konw ent ustanaw ia go
patronem tegoż ołtarza.
Oryg. perg. 57· 7 × 42; u dołu zakładka 15-3, u której na sznurku
jedw. niebieskim przywieszono pieczęć z godłem konia na tarczy
i hełmem, wyciśniętą w wosku zielonym. Z napisu otokowego mo
żna odczytać: (P)etr (us). (S)afr.
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Pergamin ma dwie plamy, powstałe skutkiem zbutwienia. Długa
arenga.
1418, 7 sierpnia, Łęczyca.
25
Zbigniew z Brzezia, m arszałek król. pols., odbyw ający
z rozkazu kr. W ład. Jag. sąd w Kowalnem, wydaje dekret
w spraw ie m iędzy Janem Starom iejskim i jego synowcem
Janem a sołtysem Mikołajem, o bezpraw ne łowienie ryb
w sadzawce przez sołtysa.
Oryg. perg. 28× 18 5, zakładka 4·5; po pieczęci pozostał tylko ka
wałek skrawka perg.
14 1 9 , 9 maja, W arszawa.
26
Albert, [syn] Grzymisława, kustosz i ofìcyał w arszaw ską
wydaje dekret w sporze o dziesięcinę ze wsi Rościszów
i Siedzewo pom iędzy plebanem w Radw ankow icach a ple
banem w Rościszewie.
Oryg. perg. 48×29·5, zakładka 4 6; pieczęci brak, sznur jedw. czerw.
1 4 2 1 , 14 kwietnia, Rzym.
27
M andat papieża Marcina V (apostolice servitutis officium)
do prepozyta kasztoru św. Jana »extra m uros« gnieźnień
skiego, polecający m u zbadać i zatw ierdzić statu t bi
skupa Jana i kapituły poznańskiej, dotyczący reform y po
działu dochodów kapituły poznańskiej m iędzy kanoników.
Oryg. perg. 55× 29 ; u dołu zakładka 7, przez którą na sznurku
konopnym zawieszona bulla papieża Marcina V.
Dokument uszkodzony; w jednem miejscu skutkiem zbutwienia
znaczniejsza dziura.
1 4 2 3 , 25 czerwca, Now e Miasto.
28
W ładysław Jagiełło transum uje na prośby Elżbiety, żony
ks. Jana fziembickiego przywilej śp. swojej m ałżonki Ja
dwigi, królowej Polski i dziedziczki W ęgier, z d. 1397,
20 grudnia, Kraków, potw ierdzający zapis 5 m arek przez
Spytka z Melsztyna*na rzecz ołtarza ś. Katarzyny w kat. krak.
Oryg. perg. 49· 5 × ½1·5 ; u dołu zakładka 20·2 z 2 dziurkami od
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przeciągniętego paska pieczętnego; ta dolna część przecięta, praw
dopodobnie pieczęć razem z paskiem odjęto.
1 4 2 6 , 21 stycznia, Płock.
29
Aleksandra, w dow a po Ziemowicie maz,, Ziemowit,
Kazimierz, Trojden i W ładysław, ks. maz., czynią darow i
znę 3 całych łanów, na przedm ieściu w Płocku położo
nych, kościołowi św. Trójcy w Płocku, utrzym ującem u
szpital dla biednych i chorych.
Oryg. perg. 48· 5 × 28·5, zakł. 8-5; pieczęci brak, 2 dziurki na zakł.
1 4 2 8 , 27 kwietnia, W iedeń.
30
M andat Albrechta, hercoga austryackiego, styryjskiego,
karynckiego, kraińskiego, m argrafa m orawsk., grafa tyrol
skiego etc. do w szystkich urzędników, dający im moc
egzekucyjną w spraw ie przestrzegania przez kupców praw a
składu na rzecz m iasta Ffreinstat.
Dok. niem., oryg. perg. 29× 16; pieczęć wyciśnięta na odwrociu.
1 4 3 0 , 9 stycznia, Grodno.
31
A leksander alias W itold, w. ks. litewski,: nadaje w ójto
stw o w mieście swym Bielsko w ziemi drohìcz. A ndrze
jow i i jego następcom.
Oryg. perg. 52.5× 2 6, zakładka 12 5; pieczęć na sznurze jedw.
nieb. czerw, dobrze zachowana.
1 4 3 0 , 5 paźdź., Kraków.
32
Tom asz z Chrobrza, dr. dekretów, kanonik krakowski
i w ikaryusz biskupa krakow skiego Zbigniewa »in spiritualibus« i ofìcyał generalny, zatw ierdza ugodę, jaką m iędzy
sobą zawarli:
Ks. Daniel z T uchow a i ks. Chrystyn w Ryglicach, rektorow ie kościołów parafialnych w sporze o dziesięcinę
snopową z pól włościańskich i dw orskich szlach. Mikołaja,
dziedzica w Burzynie, »arm igeri Cracoviensis dyocesis«.
Oryg. perg. 39× 35, zakïadka 4 9, w formie instrumentu notaryalnego, wykonanego przez Jana, syna Stanisława z Drużbic, kleryka
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dyecezyi gnieźnieńskiej, notaryusza publicznego «imperiali auctori
tate*.
1431, 27 lutego, Czechonow.
33
Bolesław, ks. maz. i ruski, stw ierdza, iż szl. Bogusław de
R uthki sprzedał 5 łanów chełm ińskich w Gdzewie (pow.
czechonowski) szl. Klem ensowi i Piotrow i de Chelchi.
Oryg. perg. 39× 22·5, zakładka 7; pieczęci brak, sznur jedw. białoniebieski.
1 4 3 1 , 18 czerwca, Brzeście.
34
Sędziwój de Ostrorog, wojew. pozn., star. brzeski, stw ier
dza, iż W iączek i Dorota z synem swoim A ndrzejem ,
m ieszczanie z Brześcia, całe swoje części, na młynie" w Sta
rym Mieście posiadane, sprzedali przeorowi konw entu
św. Dom inika w Brześciu i jego następcom.
Oryg. perg. 32× 27·5, zakładka 6; pieczęci brak, na zakładce
dwie dziurki.
1 4 3 2 , 23 lipca, Brzeście.
35
Stanisław de Ostrorog, podczaszy kaliski i starosta brze
ski, stwierdza, iż Jan alias Prokel,?mieszczanin brzeski, sprze
dał młyn w Starym Mieście Bartłom iejow i, przeorow i kon
w en tu 0 0 . D om inikanów w Brześciu i jego następcom.
Oryg. perg. 25× 12·5, zakładka 3-6; pieczęci brak, kawałek sznurka
biało-czerw.-bronzowego.
1433, 7 stycznia, Kraków.
36
W ładysław Jagiełło na prośbę konw entu D om inikanów
w Brześciu potw ierdza im kupno m łyna w Starym Mie
ście, dokonane przed Sędziwojem z Ostroroga. Por. Nr. 34.
Oryg. perg. 60× 35, zakładka 8*5 pieczęci brak, na zakl. 2 dziurki,
mocno zniszczony.
1 4 3 4 , 10 października, Choczeń (wś).
37
Rosław z Bogusławicz, Stanisław z Kuczyc, Jan Staro
miejski, sołtys staromiejski, mieszczanie brzescy, uproszeni
przez konw ent 0 0 . Dom inikanów brzeskich, stw ierdzają
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układ zaw arty między tym i Dom inikanam i a szlach. Moszczyczem de m aiore Szczyborze w spraw ie dóbr (rzeczy)
zastawionych przez zm arłego w klasztorze biskupa Ścibora
brata owego Mościca.
Oryg. perg. 33.5× 1 7·5, zakładka 25; pieczęci brak, 3 nacięcia na
zakładce.
1436, 12 kwietnia, Kraków.
38
Zbigniew, biskup krakowski, potw ierdza fundacyę i dotacyę ołtarza, fundow anego pod wezw. NMP. i ap. Piotra,
Pawła, Bartłomieja i Jakuba w kość. paraf, w Byezdzedzy
przez Helwiga, dziedzica Byezdzedzy, i ks. Stanisława, ple
bana w Dobrzechowie, transum ując w tej swojej konfìrmacyi i e r e k c y i dw a dokum enty z r. 1435.
Oryg. perg. płótnem podklejany, w kilku miejscach zbutwiały lub
starty, 40× 48, zakładka 6·7, przez którą przewleczony sznurek
biało-niebieski, pieczęci brak.
1 4 3 7 , 4 czerwca, Gostinowo.
39
Sem owitus, (syn) Semowita, ks. maz. i rus., przenosi wieś
Brwielino, w pow. gostyńskim położoną, własność kon
w entu prem onstrańskiego klasztoru M. Magd. w Płocku za
m uram i z praw a polskiego na niemieckie.
Oryg. perg. 53× 29 5, zakładka 6*5; pieczęci brak, sznur biało-fiolet.
1 4 3 8 , 21 kwietnia, K raków gród.
40
»in domo lignea universitatis vicariorum canonicalium
ecclesiae Crac, versus scolam, in castro Cracoviensi, sita«.
Instrum ent notaryalny, sporządzony na prośbę przedsta
wicieli powszechności w ikaryuszy na zam ku krakowskim ,
mocą którego zaświadczono, że ks. Mikołaj Corna, kanonik
lwowski i rektor kościoła paraf, w Małogoszczy, w ezw any
w edług w yroku polubow nego biskupa Zbigniew a i kapi
tuły krakowskiej do opróżnienia pewnej kom naty »cam inata« (na zam ku krakowskim?) na rzecz tychże w ika
ryuszy, w ezw aniu tem u odmówił.
Katalog (Dodatek I).
5
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Oryg perg. 23× 27; znak notaryalny (z napisem Johannides) Kon
rada, syna Jana, «de Maknycze« dyecezyi wrocławskiej, notaryusza
»imperiali auctoritate«.
1438. 16 grudnia Piotrków (in parlam ento generali). 41
W ładysław III w ydaje konfirmacyę generalną dla
szlachty duchownej i świeckiej, mieszczan i reszty podda
nych K rólestw a polskiego.
Oryg. perg. 53× 27 5; zakładka 8·7. Na sznurku jedwabnym,
splecionym z nici białych, różowych i czarnych, przywieszona
pieczęć majestatyczna króla Władysława III, w białym wosku wy
ciśnięta, z drugiej strony pieczęć sygnetowa (?) z godłem niewyraźnem. Pieczęć uszkodzona, otok prawie cały otłuczoriy.
Na odwrociu — zdaje się ręką tekstu — napisano: »Terre Sandomiriensi Wladislaus Tertius rex Polonie libertatem promittit. Univers.
Reg. Nr.» cyfra wymazana, dopiero inną ręką: »16-to«.
Zob. L ew ick i, Index actorum t. XV n. 22łl.
1440,*) 39 w rześnia Budzyń.
42
W ładysław III, król W ęgier i Polski etc. daje pozw ole
nie odbyw ania jarm arków w mieście Koczsko, do kościoła
płockiego należącem.
Or37g. perg. 29× 23 5, pieczęci brak, dok. miejscami zniszczony,
podklejony papierem.
*) Data roczna wypisana ołówkiem, w tekście nieczytelna.
1 4 4 3 , 3 lipca, Poznań (kapituła).
43
Andrzej biskup i kapituła poznańska zrzeka się praw a
patronatu i prezenty kościoła paraf, w Bninie, które mocą
dewolucyi dotąd należały do biskupów poznańskich, na
rzecz dziedziców Bnina.
Oryg. perg. 365× 2 1·5; zakładka 8-5, w której znajdują się 3
dziurki od przewleczonych sznurków pieczętnych pieczęci biskupa
i kapituły pozn.
1 4 4 5 , 24 maja, Płock.
44
W ładysław , ks. maz. i rus., w myśl dawnego przyw ileju
nadaje szereg zwolnień (immunitetów) następującym posia
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dłościom klasztoru Maryi Magd. w Płocku za m uram i re 
guły prem onstranckiej: Słupnu, Krzelewowi w płockiem,
Łącku, Łąckowej W oli, Nreznowi, Brwielinowi, Brwielińskiej woli w gostyńs. pow.
Oryg. perg. 58× 36, zakładka 10; sznur różowo-niebiesko-zielony, pieczęci brak.
1 4 4 6 , 24 stycznia, Rzym.
45
Ludw ik de Carsiis, i. u. Dr. audytor gen. »curie causa
rum cam ere ap.« wydaje na żądanie gen. prokuratora Do
m inikanów w Kuryi, brata Jakóba de Regino, m agistra
i Dr. w Piśm ie św., instrum ent notaryalny bulli pap. E u
geniusza z d. 1446, 16 stycznia Rzym, dokonany przez
notaryuszy kuryalnych Dominika Nardi de Piscia i Jana
Nicholai Andree de Castello.
Oryg. perg. 42× 44; zakładka 8, z pieczęcią »apte curie cau
sarum camere apte% wiszącą na sznurku wypłowiałym, u dołu
uszkodzoną.
1 4 4 8 , 24 kw ietnia, W yszogród.
46
Bolesław, ks. maz., oznajmia, iż w jego przytom ności szl.
Jan z Sosnkowa, żonę swoją Beatę, córkę szl. Miklusza de
Trzem cha, wianował sum ą 80 m arek liczby krak.
Oryg. perg. 17-5× 10, zakładka 2; pieczęć ks. na pasku perg.
1 4 4 8 , 3 czerwca, Kraków.
47
Rafał ze Skawiny, kanonik i olìcyał krak., stw ierdza, iż
szl. Nemsta, N iew stam pius z Małego Książa i Jan Kowaliowski de Zarzyschin zrobili m iędzy sobą układ (ordinationem
alternativam ) w sprawie praw a patronatu kościoła w Ma
łym Książu.
j
Oryg. perg. 54× 2 3, zakładka 45; pieczęci brak, nacięcie na za
kładce.
1 4 4 9 , 16 czerwca, W yszogród.
48
Bolesław, ks. maz., nadaje wsiom klasztoru prem ostrańskiego w Płocku za m uram i przywilej im m unitetow y,
5*

http://rcin.org.pl

68

1452—1454

obejmujący następujące posiadłości: Barczycze, Som yanka
Maczyeyewicze w warszawskim , Bodzanów, Rogowo, Karwowo, w wyszogrodzkim , Orzechowo, Czepyelewo w za
kroczymskim i Naruszowo w czechonowskim powiecie.
Oryg. perg. 62× 13, zakładka 8·7;pięczęci brak, sznur biało-czerwniebieski.
1 4 5 2 , 26 września, »merica inter Sulow et Glynow«. 4 9
Jan K uropatw a z Laczuchowa, podkom orzy gen. ziemi
lubelskiej, oznajmia, iż szl. Jakób de Melgwa i Jan, syn
Stanisława, dziedzice Glinowa, poręczyli za szl. Stachną,
m ałżonką Spytka W ielkopolskiego, i Dorotą, małż. Jakóba
Meglewskiego etc., pod kaucyą 200 grzywien, iż będą bro
nić naruszenia granic między ich dziedzictwem Glinowem
a Sułowem, wsią klasztoru Koprzywnickiego.
Oryg. perg. 21× H. zakładka 2··i·; pieczęć na pasku perg.
1 4 5 4 , 24 stycznia, Czechonowo (Ciechanów).
50
Bolesław, ks. mazowiecki, oznajmia, iż szl. Falisław, Stachna, Katarzyna, Jadwig'a, Dorota i Napka, dzieci śp. An
drzeja z Karniejewa, zostały zaspokojone w swej »pusczinie«
spuściźnie po ojcu i m atce przez braci swych W łosta
i Piotra.
Oryg. perg. 38× 22, zakładka 6 3; pieczęci brak, kawałek sznurka
różowego.
1 4 5 4 , 29 marca, Czechonowo.
51
Bolesław, ks. m azowiecki etc., oznajmia, iż szl. W łost
z Karniejew a całą część swego dziedzictw a po ojcu i ku
pioną od braci w Karniejew ie (pow. ciechonowski) sprze
dał szl. Andrzejowi z Sm oliechowa i Piotrow i z K arnie
jew a braciom, Andrzejowi 2 części za 60, Piotrow i 1 część
za 22 kóp groszy w półgroszkach.
Oryg. perg. 34× 2 5, zakładka 7·4; brak pieczęci, sznur biało-nieb.
1 4 5 4 , 29 września, Brześć.
Kazim ierz (Jagiellończyk), zapisuje po wieczne
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2 grzyw ny z cła brzeskiego, rocznie wypłacać się mające
Dom inikanom tam ecznym na odpraw ienie m odłów za du
szę rycerza Jakóba z Kobylan, kasztelana gnieźn., który
zasłużył się w wojnie z T ataram i i Krzyżakami.
Oryg. perg. 34× 20·5, zakład. 5 4; pieczęci brak, sznur zielony.
1 4 5 5 , 26 marca, Brześć.
53
Mikołaj z Brudzewa, star. brzeski, W aw rzyniec z Smolska, sędzia, i Fal ze Staw, podsędek brzeski gen., oznaj
miają, iż w spraw ie m iędzy Dom inikanam i brzeskim i a Ma
ciejem Sochą, m ieszczaninem brzeskim, i Paw łem ze Starego
Miasta siostrzeńcem, o sadzawkę w Starem Mieście —
uchwalili uznać w całości praw a klasztoru do tej sadzawki,
stronie zaś przeciwnej nałożyć milczenie.
Oryg. perg. 32× 17, zakładka 4 5; pieczęci brak, 3 paski perg.
1 4 5 6 , 3 kwietnia, Kraków.
54
Kazimierz Jagiellończyk ustanaw ia czynsz 100 grzyw ien
na dochodach bocheńskich, przeznaczony na rzecz bursy
jerozolim skiej w Krakowie, za sumę 4000 flor. węg., które
otrzym ał od egzekutorów testam entu kard. Zbigniewa
Oleśnickiego.
Treść ta sarna co nr. 55, 56 i 57. lecz znacznie skrócona.
Dok. perg. 46× 22, zakładka 6; po pieczęci paski perg.
Druk : Codex diplom. Univ. Cracov. Pars II Cracoviae 1878, nr. 180.
1 4 5 6 , 3 kwietnia, Kraków.
55
Kazimierz Jagiellończyk, król polski, otrzym awszy od
egzekutorów testam entu kard. Zbigniewa Oleśnickiego
4000 złotych florenów w igierskich na wykup ziemi oświę
cimskiej, ustanaw ia czynsz roczny 100 grzyw ien na kró
lewskich dochodach z m iasta Bochni na rzecz bursy jero
zolimskiej krakowskiej.
üokum. perg. 69× 38, zakładka 12. Po pieczęci pozostały dziurki
i odcisk sznurka, na której była zawieszona. Na zakładce zapiska
obiaty z r. 1772, 19 ìistop. w Krakowie.
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Na odwrociu zapiska z r. 1742 streszczająca dokument i oblatu
jąca go do aktów krakowskich.
Druk: Codex Univ. Cracov. Pars II, Crac. 1873, nr. 179.
14 5 6 , 3 kwietnia, Kraków. 56
D okum ent z nieznacznem i odm ianam i ten sam, co pod
Nr. 55.
Oryg. perg. 59× 43, zakładka 9 5, po pieczęci tylko sznur skrę
cony z jedwabnych włókien niebieskich i czerwonych.
Na odwrociu oblata z 21 grudnia 1563 in conventu regni Varschoviensi.
1 4 5 6 , 3 kwietnia, Kraków.
57
D okum ent ten sam co pod Nr. 55 i 56, z nieznacznem i
zmianami.
Oryg. perg. 74× 41, zakładka 14, po pieczęci sznur pozostał skrę
cony z jedwabnych włókien niebieskich i czerwonych. Kazimirus na
pisany ozdobnem pismem. Na zakładce oblata z 19 listopada 1772.
Na odwrociu streszczenie dokumentu późniejsze i oblata z r. 1742
do aktów krakowskich.
1 4 5 6 , 12 kwietnia, Kraków.
58
Mandat Kazimierza Jagiellończyka, nakazujący m iastu
Bochni wypłatę rocznego czynszu z dochodów miejskich
w wysokości 100 grzyw ien, ustanow ionego na rzecz
bursy jerozolimskiej w Krakowie w zamian za 4000 flor.
w ęgier., udzielonych królowi przez egzekutorów testa
m entu kard. Zbigniewa Oleśnickiego.
Dok. perg. 40× 2 1, zakładka 6 5, po pieczęci nacięcie od przecią
gniętych pasków perg.
Druk: Codex diplom. Univers. Crac. Pars II nr. 181.
1 4 5 9 , 19 grudnia, Piotrków (in conventione generali). 59
Kazimierz Jagiellończyk oznajmia, iź król W ładysław za
pisał sum ę 200 grzyw ien na poborze pieniężnym i zbożo
w ym lądzkim w ziemiach W ielkiejpolski Janowi de W e 
del; ponieważ jednak w posiadaniu tego poboru jest P io tr
z Szamotuł, przeto król tę sum ę 200 grzyw ien, przypada
jącą Janowi W edel, przenosi i zapisuje na P iotra z Sza
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motuł, którem u ten pobór odebrany zostanie, skoro tylko
całą sum ę 200 grz. król m u zwróci.
Oryg. perg. 29 5× 15.5, zakładka £-3; pieczęć na pasku perg.
1 4 6 0 , 15 stycznia, Kraków.
60
Kazimierz Jagiellończyk daje na prośby Jana z P nie
wa, dr. dekretów , archidyakona krakow skiego i rektora
kościoła parafialnego w W ojniczu, konsens na ustano
wienie z części uposażenia kościoła wojnickiego, m iano
wicie z dziesięcin wytycznych wsi W ielgaw ieś i Mikoła'
jewice, czterech m ansyonaryi w rzeczonym kościele, któ
rym m ają przysługiwać przywileje m ansyonarzy krakow 
skich, oraz na to, żeby w razie zgody kollatorów i patro
nów dwóch prebend w tym że kościele, m ianowicie Jana
z W ięckow ie i P iotra Brenskiego z Zamościa, tudzież An
drzeja i Jana z »W ielgaw ieś«, na inkorporacyę tychże
prebend rzeczonej m ansyonaryi, z jednej z nich ustano
wiona została scholastrya, z drugiej kustodya, a w tedy
pleban m a być podniesiony do godności prepozyta w ojni
ckiego; prepozytura ta wszakże m a pozostać pod patrona
tem królewskim.
Oryg. perg. 64· 5 × 40·6; zakładka 13·5 z dwoma dziurkami od prze
ciągniętych pieczętnych pasków pergaminowych.
Pergamin nieco nadniszczony.
1 4 6 3 i nast.
61
Okładka perg. księgi sądowej ziemskiej sieradzkiej od
r. 1463 do r. 1475.
Okładka zniszczona, szczątkowa; jestto właściwie jakiś dyplomat
papieski. («Datum apud sanctum Petrum-.«).
1 4 6 3 , 2 lutego, Płock, klasztor Norbert, za m uram i. 62
Stanisław prepozyt, Dorota przeorysza klasztoru N o r
bertanek w Płocku za m uram i, nadaje w wieczyste posia
danie opatrznem u Maciejowi 2 łany sołtysie (włoky) do
kôrczow^ania we wsi Orzechowie na praw ie niem ieckim ,
określając praw a i obowiązki.
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Oryg perg. 37× 17, zakładka 3; pieczęci brak, 2 sznury jasno
i ciemno-zielony jedw.
14 6 4 , 13 m arca, Brześć.
63
Mikołaj z Brudzewa, podczaszy kaliski i starosta brzeski
generalny, oznajmia, iż w jego i w innej szlachty tej ziemi
obecności, szl. Maciej zw. Urbanek, mieszcz. brzeski, soł
tys ze Starego Miasta, sprzedał jeden łan w Starym Mie
ście sołtystw ie na wieki z w szelkim praw em Maciejowi,
przeorowi klaszt. brzesk. kość. św. Michała reguły dom i
nikańskiej i klasztorow i za 25 grzyw ien liczby polsk. (po
48 gr.).
Oryg. perg. 3í× 16, zakładka 5 ; pieczęci brak, pasek perg.
1 4 6 4 , 30 maja, Brześć (w klasztorze)
65
Maciej, przeor klaszt. D om inikanów w Brześciu, zwany
Kampa, razem z konw entem oznajmia, iż Albert ze Smolska, kanonik włocławski, ufundow ał anniversarz w klasztorze
za dusze swoją i swoich przodków, za co klasztorowi dał
jeden łan w Starym Mieście, kupiony za 26 grzyw, od
Macieja zw. Urbanek, mieszcz. brzeskiego, z którego coro
cznie m a opłacać U rbanek 2 grzyw ny czynszu klaszto
rowi; za to zaś przeor zobowiązuje się odprawiać msze etc.
Oryg. perg. 32 5× 20·5, zakładka 4 5; pieczęci brak, w 2 miej
scach nacięcia.
1 4 6 5 , 27 maja, Brześć.
65
Mikołaj z Brudzewa, podczaszy kaliski i starosta brzeski,
oznajmia, że w jego i innej szlachty tej ziemi przytom no
ści, szl. Mikołaj Starom eczsky, sołtys ze Starego Miasta, syn
śp. Jana zw. Pekel mieszcz. brzeskiego, zeznał, iż sadzaw kę
swą, zw. staw, w e wsi Stare Miasto z w szelkiem i praw am i
sprzedał Maciejowi przeorow i i konw entow i Dom inikanów
w Brześciu za 37 grzyw ien.
Oryg. perg. 40× 13, zakładka 4; pieczęci brak, pasek perg.
1 4 6 5 , 8 czerwca, Kraków.
Ja n , biskup krakow ski,

zatw ierdza
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rza św. Tom asza w katedrze krakow skiej, uczynioną
przez egzekutorów testam entu poprzedniego biskupa krak.
Tomasza, w którym to celu egzekutorow ie ci za sum ę
2000 flor. w ęgiersk. kupili roczny czynsz w wysokości 50
grzyw ien na żupach wielickich i bocheńskich, płatny
w czterech ratach rocznie, na co uzyskali również po
tw ierdzenie króla Kazimierza z daty Piotrków 15/11 1462,
i zatw ierdza rozporządzenia co do reszty pozostałych fun
duszów.
Dok. perg. 16× 1 7, zakładka bardzo nierówno obcięta 11-9;
po pieczęci został zaledwie kawałek sznura czerwonego.
1 4 6 5 , 24 czerwca, Kraków.
67
Hincza z Rogowa, kasztelan sandom ierski, zapisuje m ni
szkom u św. Agnieszki na Stradom iu roczny zasiłek w w y
sokości 10 grzyw ien na swych dochodach z żup wielickiej
i bocheńskiej, oraz oznacza poszczególne term iny i raty,
jakie m niszki mają na rachunek 10 grz. pobierać.
Dok. perg. Bl· 5 × 20 5, zakładka 5; widoczne dwie dziurki, przez
które był przeciągnięty sznur pieczętny.
1 4 6 6 , 3 maja, Złota.
68
Jan, biskup krakow ski, zatw ierdza Stanisław ow i z Ko
bylina, doktorow i dekretów i kanonikow i krak., fundacyę
ołtarza pod tytułem Ciała Bożego w kościele parafialnym
w Olkuszu i zarazem czynsz 15 grz., zakupiony przez Sta
nisława na wsi biskupiej Jangrocie, jako uposażenie no
wej fundacyi.
Dok. perg. 44× 2 4·, zakładka 7; po pieczęci tylko nacięcie od pa
ska pergam. Kop. pap. w rpsie Nr 1810.
1 4 6 7 , 20 maja, Piotrków (in conventione generali).
69
Kazimierz Jagiellończyk na prośbę Andrzeja, przeora Do
m inikanów klasztoru sieradzkiego, zatw ierdza dw a doku
m enty donacyjne: Piotra de W rancza z d. 21 lipca r. 1445
i Anny Staschykow a m łynarki z d. 5 czerwca 1436, na
rzecz tegoż klasztoru zdziałane.
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Oryg. perg. 58 5× £3, zakładka 9.5; pieczęć królewska na sznurze
jedwabnym kręconym.
1 4 6 8 , 6 stycznia, Kraków.
70
Jana, biskupa krakowskiego, m andat do w ikaryuszów
kościoła parafialnego PM. w Tuchow ie w spraw ie instalacyi prepozyta tegoż kościoła, prezentow anego przez
opata Macieja i konw ent tyniecki, którem u rzeczona prepozytura jest inkorporow ana przez Stolicę ap., zakon
nika tynieckiego ks. Jana Sulowskiego, którem u biskup
już udzielił inw estytury.
Oryg. perg. 27× 18·7, zakładka 4 8 z zawieszoną na pasku perg.
pieczęcią biskupa Jana, obszytą "w| irchę, wyciśniętą w wosku ró
żowym; na tarczy u kolan postaci biskupiej widnieje godło herbu
Doliwa.
Pergamin miejscami nadbutwiały.
Druk. KD kl. tynieck. Lwów 1875 n. 249.
1 4 7 1 , 30 września, Płock.
71
Mikołaj de Myzyniecz, dekretów doktór, licencyat teolo
gii, kanonik, adm inistrator kościoła większego płockiego
zatw ierdza egzem plarz ugody m iędzy P rem onstrantam i
płockimi kość. św. Maryi Magd. za m uram i a plebanem
z Barcic w spraw ie dziesięcin i dochodów, dotyczących
plebanii w Barcicach.
Oryg. perg. 52× £3, zakładka 2-2; pieczęci brak, pasek pergam.
1 4 7 2 , 15 m arca, Kraków.
72
Kazimierz Jagiellończyk sprzedaje na w iderkaf czynsze
pobierane dotąd od piekarzy ze Stradom ia z ich dom ów
i kram ów na rzecz skarbu Królestwa, m istrzom Maciejowi
z Sanspowa i Stanisław ow i z Zawady, profesorom teologii,
za kw otę 300 złotych węg.
Oryg. perg. 53× 32, zakładka 10; pieczęć kor. na sznurze jedwab,
biało amarantowym.
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1 4 7 2 , 6 grudnia, Bogata.
73
Mikołaj de Grepsko, dziedzic, nadaje Maciejowi z Bo
gatej w wieczyste posiadanie młyn w Bielawach na pe
wnych w arunkach.
Oryg. perg. 345× 1 6. żaki. 1*5; pieczęci brak, na zakładce dziurki.
1 4 7 4 , 11 m arca, Nowe Miasto Korczyn.
74
Kazimierz Jagiellończyk zaświadcza, że egzekutorow ie
testam entu Hinczy z Rogowa, kasztelana sandomierskiego,
uw zględniając potrzeby królestw a na w ystaw ienie wojska
zaciężnego, zgodzili się sum ę 435 flor. węg. złotych dać
królowi w zamian za czynsz roczny w wysokości 8 grzy
wien z żup wielickich i bocheńskich, na rzecz szpitala
trędow atych na K leparzu płacić się mający.
Dok. perg. 58× 31, zakładka 7, przez którą przeciągnięty pa
sek pergaminowy, pieczęci brak.
1 4 7 5 , i nast.
Okładka perg. księgi sądowej
w form ie dutki z r. 1475 i 1476.

grodzkiej

75
sieradzkiej,

Okładka zniszczona, szczątkowa: jestto właściwie transumt doku
mentu Macieja Rogali ze Stachlewa, kanonika kollegiaty łęczyckiej,
dokonany przez Jakóba »de Lgotha...»
1 4 7 5 , 13 m arca Wiślica.
76
Otho z Plechowa, sędzia, i Jan z W iechow a (Ujechowa),
podsędek ziemi sandom ierskiej gener., zeznają, iź w ich
przytom ności szl. Jan Pniowski, dziedzic Brudzowa, ob
ciążył wieś sw ą Brudzow sum ą 150 złotych węgiersk. na
korzyść Jana Żelichowskiego, dziedzica Zelichowa.
Oryg. perg. 26 XH. zakładka 1*5; 2 pieczęcie na paskach perg.
1 4 7 6 , 19 grudnia, Maków.
77
Jan, ks. m azowiecki, na prośby Miśliborza, proboszcza
w Karniejewie, i Jana, P iotra Maleszy i Boxy, dziedzi
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cowi Karniejewa, zatw ierdza przywilej Jana ks. m azo
wieckiego nadający Karniejowowi prawo niemieckie z d.
1384 8/5 Ciechonów.
Oryg. perg. 58× 295, zakł. 6; pieczęci brak, na zakładce dziurki.
1 4 7 7 , 26 lipca, Kraków.
78
Kazimierz Jagiellończyk sprzedaje Stanisławowi z Za
wady, Janow i z Oświęcimia, kustoszow i kościoła św. Floryana, Maciejowi z Kobylina, kanon, krak., profesorom
teologii, oraz doktorom i m agistrom dom u kolegium ar
tystów za cenę 600 flor. węg. czynsz z żup wielickiej
i bocheńskiej w rocznej wysokości 17 grzywien, zastrze
gając sobie jednak praw o odkupu, i w ydaje odpow iednie
rozporządzenie żupnikowi, Grzegorzowi Lubrańskiem u.
Dok. perg. 40× 27 5; zakładka 5 5, po pieczęci pozostał tylko
sznurek, skręcony z nici czerwonych i białych.
1 4 7 8 , 12 stycznia, Sandom ierz.
79
K apituła kolleg. sandom ierskiej deleguje P aw ła z Błoniny dziekana i Jana Długosza seniora, kanonika krakow 
skiego, do załatw ienia sporu z arcyb. gnieźnieńskim Jakóbem o dziesięciny, należące do kość. sandom ierskiego
we wsiach: Długie, Dłuska W ola, Carnoczyn, Kaszow i Ka
szowska W ola.
Oryg. perg. 31× 22, zakładka 2-7; pieczęci brak, pasek pergam.
1 4 8 3 , 15 maja, Kraków.
80
Mikołaj R ozem berski sprzedał za sum ę 450 flor. węg.
roczny czynsz w wysokości 14 grzyw ien, który posiadał
dziedzicznie na żupach bocheńskich, ołtarzowi Bożego
Ciała w kościele N. P. Maryi w Olkuszu.
Akt ten zatw ierdza B ernardinus Gallus, ofìcyał generalny
krak. w Krakowie 24 stycznia 1511, transum ując go w ca
łości.
Dok. perg. 30· 5 × 38 5, zakładka 3; po pieczęci pozostały tylko
nacięcia od paska pergam.
Kopia papierowa kształtu arkusza w rpsie Nr. 1810.
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1 4 9 0 , 25 maja, na polu granicznem.
81
Andrzej z Sienna, podkomorzy sandom ierski, stw ierdza
akt ugody granicznej między Janem opatem i konw entem
sieciechowskim a szl. Andrzejem Słysz z Sławczyna, do
tyczący wsi Nurowice, Zalesie, W ola, m iasta Sieciechowa
i R em bertow a z jednej, a Sławczyna i Garbatki z drugiej
strony.
Oryg. perg. 37× 25, zakładka 4 7; pieczęci brak. pasek pergam.
1 4 9 1 , 20 stycznia, Radłów.
82
Fryderyk, elekt konf. krak., transum ując dok.: 1460 5/6,
1434 11/1, 1490 3/10, eryguje »altare alterius ministerii«
w kaplicy św. Tom asza Kant. w kat. na W aw elu, zatw ier
dza jego dotacyę i określając obowiązki altarysty, oznaj
mia, że dał na to beneficyum inw estyturę Stefanowi ze
Stawu, księdzu z dyec.gnieźn., a zarazem nakazuje w ikaryuszom kat. ww iązać inw estow anego w jego benefi
cyum.
Oryg. perg. 80*5× 52 5, zakładka 10·2, w środku której dwie
dziurki od przewleczonego sznurka pieczętnego wystawcy.
Notatka na odwrociu: Marcin Hincza, wik. stały k. k. k., naten
czas »hebdomadarius chori«, wwiązuje ks. Stefana ze Stawu w okre
ślone tymże mandatem beneficium.
1 4 9 3 , 4 czerwca, Brześć.
83
Jan z Będzowa, starosta brzeski i dw orzanin królewski,
potw ierdza sprzedaż łanu w Starym Mieście, z w. Zaszadzińska (rola), przeorowi i konw entow i św. Dom inika
w Brześciu.
Oryg. perg. 29× 16- zakł. 2-7; pieczęci brak, na zakładce nacięcie.
1 4 9 4 , 11 września, Brześć.
84
Aleksander Jagiellończyk wyznacza granice sw em u no
w em u m iastu W iszokie, a wójtostwo w tym m ieście na
daje szlachcicowi Janow i Hinczy.
Oryg. perg. 29× 34, zakład. 10; pieczęci brak, sznur czerw. jedw.
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15 0 0 , 14 paźdz., Kraków (in domo Consistoriali.
85
Jan ze Starzechowic, dr. dekretów , schol. wiślicki, kano
nik i oficyał gen. krak., sporządza na prośbę pełnom ocnika
»Collegium Juristarum « transum t notaryalny dokum entu
Jana syna L utka z Brzezia bisk. krak. z d. 1465 8/6, K ra
ków (N. 66).
Qryg. perg. 61× 55, u dołu zakładka 6-5, przez którą przewle
czony pasek perg. od pieczęci wystawcy (Jana Starzechowskiego).
1 5 0 1 , 22 lutego Wilno.
86
Aleksander Jagiellończyk potw ierdza szlachcicowi Janow i
Steczko, staroście drohiczyńskiem u, posiadanie wsi dziedzi
cznej Dolobowo razem z wsiam i Chrościanką, W izdgow o,
Filipi, W ierzbow o, darow anym i m u przez ciotkę, Dorotę
Dolobowską.
Oryg. perg. 54× 12, zakł. 10·8; pieczęci brak, dziurki na zakładce.
1 5 0 4 , 2 maja, Kraków.
87
Jan, biskup krakow ski, Erazm, biskup płocki, P iotr Kmita
z W iśnicz (de Wisznicze), w ojew oda krakowski, i m arszałek
koronny, Mikołaj Koniecpolski, kasztelan sandom ierski i ge
nerał-starosta krakow ski, Jakób Szydłowiecki, podskarbi
kor., i Mikołaj Lanckoroński z Brzezia zeznają na rzecz
rady m. K rakow a dług w kw. 1000 złp., którą ciž rajcy
pożyczyli na w ypraw ę wojenną rotm istrza Indrzycha Mie
chow skiego z Krakowca, i zobowiązują się dług ten uiścić
m iastu z podatków ziemskich lub m a go rada potrącić
sobie z podatków miejskich, przez zjazd w alny piotrkow 
ski nałożonych.
Oryg. perg. 30× H·8; zakładka 4·5, przez którą przeciągnię
tych 6 pasków pergaminowych; tylko u ostatniego wisi wyci
śnięta w wosku zielonym pieczątka sygnetowa z herbem Zadora
(Płomieńczyk) z literami N. L. nad tarczą.
Druk: Piekos. KDm. Kr. cz. I Kraków 1879 n. 221 »z oryg.«.
1 5 0 4 , 25 września, Kraków.
88
Aleksander Jagiellończyk zatw ierdza akt adopcyi Mikołaja
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Mikołajewicza Radziwiłowicza, podczaszego lit. i starosty
bielskiego, przez bezdzietnych z pow. goniądzkiego Stani
sław a i Zofię Schpak, przyobiecuje pozostawić Mikołaja
po śm ierci adoptujących w ich dobrach, któreby na mocy
praw a dewolucyi miały przejść na własność królewską, i na
daje m u las, którego granice opisuje.
Dok. perg. 48× 31, zakładka 10·5, przez którą przewleczony
sznur czerwony, przytrzymujący pieczęć wyciś. w żółtym wosku;
w tarczy herbowej przedstawiona Pogoń litewska, w otoku napis:
S. ALLEXANDRI MAG DVCIS L1TWANIE-RVSIE-ETC.
Na odwrociu nazwisko adoptującego wypisano : »Stanislai Szpak*.
1 5 0 4 , 10 października, Lelów.
89
Mikołaj Strasch z Białaczowa, sędzia, i Jan Minor z Biechowa, podsędek krak., oznajmiają, iż wobec śp. Jana
z Brodowic, podsędka krak., szlachetny Lassota, dziedzic
Mokrej, sprzedał prepozytow i Maciejowi i konw entow i
w Kłobucku całą część sw ego dziedzictwa w Mokrej za
300 zł. węg.
Orvg. perg. 265× 13*5, zakładka 2*2; pieczęci brak, w dwóch
miejscach paski pergam.
1 5 0 6 , 30 stycznia, L ublin (na sejmie).
90
A leksander Jagiellończyk zatw ierdza Jackow i i Tadorow i
Kom ornickim, W aszkow i T urzeńskiem u i Domce Wyssoczeńskiem u posiadanie wsi dziedzicznych Turze. Komor,
niki, W issokie i Zuppanie i przyw ileje tych wsi dotyczące.
Oryg. perg. 64X 39, zakładka 10*3; pieczęci koronnej połówka
wisi na sznurze kręconym jedw. biało-czerw.-ziel.
Kopia papierowa w rpsie Nr. 1810.
1 5 0 6 , 1 września, Lwów.
91
Jan Jaczm yersky z Bałuczyna, podstarości, i Piotr Krzewyecz[ky] z Brzuchowic, sędzia grodzki lwowski, stw ier
dzają pew ną pryw atną transakcyę kupna i sprzedaży na
przedm ieściu lw ow skiem , przynależnem do grodu.
Oryg. perg. 38× 18·7, zakładka 5, przez którą przewl. pasek
pergam, ud pieczęci Stanisława de Chodecz, marszałka, kor., sta
rosty generała ziem ruskich i Podola. Dokument nieco zbutwiały,
pismo wypłowiałe.
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1 5 0 8 , 1 maja, Kraków.
92
Zygmunt I sprzedaje za sum ę 500 floren, w ęgierskich
złotych czynsz roczny 14 grzyw ien z żup bocheńskiej
1 wielickiej rektorow i i doktorom uniw ersytetu krak. jak a
patronom i altarzyście ołtarza w kość. N. P. Maryi w K ra
kowie, fundowanego przez A ndrzeja Rudow skiego.
Oryg. perg. 62× 27·5, zakładka 7, w której dwie dziurki od sznur
ków, utrzymujących pieczęć,
1 5 0 8 , 1 maja, Kraków.
93
Zygm unt I sprzedaje na w yderkaf za sum ę 400 flor. węg.
złotych czynsz 12 grzyw ien rocznie z żup wielickiej i bo
cheńskiej rektorow i i doktorom uniw ersytetu krakow skiego
z obowiązkiem święcenia rocznicy śmierci króla Jana Ol
brachta i królowej Elżbiety.
Dòk. perg. 70×29, zakładka 8, w której dwie dziurki po sznurku,
dźwigającym pieczęć.
1 5 0 9 , 11 lipca, Kraków.
94
Jakób z Lubom irza, sędzia, i Jan junior z Biechowa,
podsędek krakow ski główny, zeznają, iż w przytom ności
śp. Mikołaja Straszą z Bielaczowa (s), sędziego, i Zebrzy
dowskiego z Polanowie, podsędka głów. krak. z 1501 fer.
2 ante fest. sanc. Thom e ap., Jakób z Biechowa w zdął
cały m łyn we wsi Pleszow ski Brzeg bratu sw em u Janowi
m łodszem u z Biechowa na wieczne posiadanie.
Oryg. perg. 36× 1 2, zakład. 2*5; pieczęcie wystawców dokumentu
w liczbie 2 na paskach perg. (Dok. miejscami nieczytelny).
1 5 1 9 , 29 maja, Kraków.
95
Jan Konarski, biskup krakow ski, zatw ierdza fundacyę
ołtarza N. P. Maryi i ŚŚ. Stanisław a, Andrzeja, Jerzego
etc. w krakow skiej katedrze uczynioną przez egzekuto
rów testam entu Stanisław a M ilanowskiego, łożniczego
królewsk., a wyposażoną czynszem 20 florenów, zakupio
nym za sum ę 500 flor. na żupach wielickich, i przytacza
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w pełnem brzm ieniu dok. Zygm unta 1 w K rakow ie 9/1
1510 i dok. A ndrzeja Milanowskiego z daty: Kraków, 26/4
1510, dotyczące tej sprawy.
Dok. perg. 75× 52 5 ; zakładka 6. Po pieczęci pozostały tylko
sznury, z włókien różnokolorowych, a wyblakłych splecione.
1 5 1 0 , 21 czerwca, Kraków.
96
Zygm unt 1, darow uje Hrehorow i Stanisławowiczowi
Ościkowiczowi, wojewrodzie trockiem u, za usługi na w oj
nie oddane Kazimierzowi Jag. i Aleksandrowi, oraz za
cierpienia, doznawane przez 9 lat niewoli i za nieugiętość
w niej okazaną — w powiecie w ileńskim we włości uścieńskiej 70 służeb we włości uszpolskiej sioło Kłońduciańce
i Łukniańce.
Dok. ruski. Oryg. perg. 56 5 × 1 2, zakładka 10 5; pieczęć mała W.
ks. lit. na sznurku amarantowym.
1 5 1 1 , 30 października.
97
Mikołaj z Szydłowca, kasztelan i star. radom ski, podko
morzy krakowski, Jan z Owadowa, miecznik, Zbigniew
Podlodow ski z Przytyka, pisarz sand., kom isarze królew 
scy, dani Janow i Lanbacz (Łabędź), stolnikowi kor. ze
znają, iž woźny Jan Noga ze Starych Chęcin, w im ieniu
Jana Łabędzia, położył 2 pozwy na szlachcica Jakóba Za
jączka we wsi W ola Żydowska, przez kmieciów Zydkowiec
zwanej.
Oryg. perg. 26× 10·5, zakładka 2 2; opatrzony z 3 pieczęci na
pasku perg., pozostała tylko środkowa.
1 5 1 2 , 7 stycznia, Kraków.
98
Zygm unt I zatw ierdza na prośby Macieja z Miechowa
Dra filozofii i m edycyny kupno rocznego czynszu z żup
bocheńskich w wysokości 14 grz. od Mikołaja Rozenbarskiego za cenę 450 florenów w ęgierskich, przez Mateusza
z Kobylina, kan. ś. Floryana i altarystę Ciała Chr. w ko
ściele ś. Andrzeja w Olkuszu, z przeznaczeniem na ^upo
sażenie tego ołtarza.
Katalog. Dodatek.
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Dok. perg. 89× 1 8, zakładka 6; po pieczęci pozostało nacięcie
i pasek perg.
Kopia papierowa kształtu arkusza w rkpsie Nr. 1810.
1 5 1 2 , i 3 kwietnia, Rzym.
99
Juliusz II, papie/,, ustanaw ia kustosza i oficyała dyec. pło
ckiej sędziami w spraw ie m ajątkowej; m ianowicie przeor
i bracia zakonu Dominika w Brześciu apelują do stolicy
ap. od wyroku oficyała włocławskiego, który spór pom ię
dzy klasztorem a niejaką Barbarą o ogród, rozstrzygnął
na niekorzyść klasztoru
Oryg. perg. 35× 21, zakładka 6; po pieczęci pozostał kawałek
zwykłego sznurka.
1 5 1 2 , 7 lipca, Kraków.
100
Zygm unt I transum uje przywilej króla K azim ierza z d.
1362, 1 sierpnia. Żarnowiec, w którym tenże król na pro
śby sukienników (laniíices) lelowskich zabrania obcym ku
pcom w dnie targow e sprzedaw ać sukno na łokcie z po
staw u wartości poniżej kopy groszy.
Oryg. perg. 40× 2 .1; zakładka 6 7, w której szpara od przewle
czenia paska pergaminowego pieczętnego. Pismo w kilku miejscach
skutkiem plam wypłowiało.
1 5 1 3 , 4 kwietnia, Wiślica.
101
Stanisław z Kazanowa, podkom orzy lubelski i sędzia, R a
fał z Gołuchowa, podsędek gen. ziemi sandom ierskiej, ze
znają, iż w ich przytom ności szl. Tomasz Sadło, dziedzic
Bludowicz i dzierżaw ca Bludzowa zastawił dzierżaw ę
swoją Brudzow szl. Piotrowi Borkowi, dziedzicowi Szczeczna, za sum ę 100 grzywien m onety polskiej.
Oryg. perg. 24× 12, zakładka 2 2; z dwóch pieczęci na paskach
pergaminowych pozostała jedna po prawej stronie.
1 5 1 5 , 8 listopada, Kraków.
102
Zygm unt I pozwala Janow i i W aw rzyńcow i braciom
Kom orowskim czynsz roczny w wysokości 30 grzyw ien,
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udzielony przez króla na dobrach do zam ku Berw ałd na
leżącego i na sam ym zam ku za sum ę 1000 grzyw ien,
kom ukolw iek sprzedać lub zastawić.
Dok. perg. 38 5× *7, zakładka 5·5; z pieczęci pozostał tylko pa
sek pergam.
1 5 1 6 , 31 m arca, Rzym.
103
Rafael, ostryeński, Franciszek, tyburtyński biskupi, F ran
ciszek, Adryan, Antoni, Piotr, Bendm ellus, W aw rzyniec,
presbiteri, Fryderyk, Aleksander, Zygm unt i Alfons, dyakoni kardynałowie, udzielają na prośbę przeora i kon
wentu, odpust wieczysty w pew nych dniach uroczystych,
kościołowi, czyli klasztorow i św. Marcina Augustyanów
w W arszawie (dyec. pozn.).
Oryg. perg. 78× 4 5, zakładka 10; pieczęci brak, na zakładce
13 okrągłych dziurek.
1 5 1 7 , 27 września, Kraków.
104
Mikołaj z Koprzywnicy zapisuje na ołtarz p. t. ś. Jana
w kościele ś. Maryi Magdaleny, jako ołtarza tego patron,
czynsz roczny 10 grzyw ien, płynący z żup wielickiej i bo
cheńskiej na rzecz bursy praw ników przy uniw ersytecie
krak., załatw ia formalności, z fundacyą tą związane, tudzież
określa jej warunki.
Dok. perg. 45× 33, zakładka 6-5, przez którą przewleczony sznur
pieczętny, z włókien niebieskich, czerwonych, zielonych i grana
towych skręcony.
1 5 1 8 , 1 września, Kraków.
105
Zygm unt I funduje ołtarz pod wezwaniem św. E razm a
i św. Stefana w katedrze krakow skiej dla uczczenia pa
mięci kardynała Fryderyka i za spokój jego duszy i prze
znacza na tę fundacyę czynsz roczny w jjwysokości 20
grz., ustanow iony na żupach wielickich za sum ę 1000
flor., iako też oznacza term iny i kwoty poszczególnych
rat. (Por. Nr. 108).
6*
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Dok. perg. 74× 41*5, zakładka 14-5; po pieczęci pozostał gruby
czerwony sznur jedwabny.
1519, 1 stycznia, Brześć litew ski (in conv. gen.).
106
Zygm unt I potw ierdza na prośbę Andrzeja Hińczy,
w ójta m iasta królewskiego W isokie w okręgu drohiczyńskim, dokum ent Aleksandra ze stycznia 1502, W ilno, na
dający tem uż m iastu praw o niemieckie.
Oryg. perg. 58× 3 1, zakładka 7; brak pieczęci.
1 5 1 9 , 12 m arca w Piotrkow ie na sejmie wal.
107
Zygm unt I transum uje i potwierdza na prośby przeora
i braci Dom inikanów brzeskich (na Kujawach), dotyczący
m łyna Szestruchow skiego na rzecz Zgowyanthka, dok. W ła
dysława Jagiełły z d. 8/1 1433 Kraków i dok. Kazim ierza
Jagiellończyka z d. 20/6 1446, Brześć. (Por. Nr. 172).
Oryg. perg. 62× 37, zakładka 8·7 ; po pieczęci zostało nacięcie na
zakładce.
1 5 1 9 , 28 m arca, Kraków.
108
Jan Konarski, biskup krakowski, eryguje altaryę śś. E ra
zma i Stefana w kat. krak., ufundow aną przez Zygm unta I
i uposażoną czynszem rocznym w wysokości 20 grzyw ien,
na żupach wielickich za sum ę tysiąca florenów, altarzysta
m a się modlić za duszę kard. Fryderyka. (Por. Nr. 105).
Dok. perg. 71× 46, zakładka 10; po pieczęci pozostały różnoko
lorowe sznurki.
1 5 2 0 , 8 stycznia, Kraków.
109
Jan Pieniążek z Krużlow-y, sędzia, i Mikołaj Taszycki
z Luczlawic, podsędek gen. ziemi krak., oświadczają, jakie
czynności zostały załatw ione przed sądem ziem skim krak.
w sprawie m iędzy sław etnym Janem Bank, obyw atelem
krak., a szl. Stanisław em Myślenickim, niegdyś także obyw.
krak., który dobra swe Dom aniewicze, Zalaze (Załęże)
i Skoroszowa na rzecz Jana Banka obciążył.

http://rcin.org.pl

1 5 2 0 -1 5 2 1

85

Oryg. perg. 26× 22 5, zakładka 3; o pieczęciach świadczą ślady
nacięcia.
1 5 2 0 , 5 czerwca, Przem yśl.
110
Stanisław z Jastmanic, sędzia, i Stanisław z Kormanic,
podsędek ziemski przemyski, zeznają, iź w aktach ich po
przedników Jakóba z Czyeszaczyna, sędziego, i Rafała z P ró 
chnika, podsędka, znajduje się zapiska, w edług której nabył
Jan Kot od zony swej Elżbiety wieś Bojowice za 100 zł.
węgierskich.
Oryg. perg. 32×10, zakładka 3 3; z dwóch pieczęci pozostała pier
wsza na pasku perg.
1 5 2 1 , 17 stycznia, Brześć.
111
Zygm unt I rozstrzyga spór pomiędzy Bartłom iejem z P o 
znania, przeorem i konw entem Dom inikanów w Brześciu,
a Mikołajem z Kościelca, wojew. inowrocławskim, tenutaryuszem brzeskim, i Janem Smoluckim, m łynarzem zam 
kowym, o m iarę zboża (czwiertnię), którą król w edług da
wnego praw a przysądza klasztorowi.
Oryg. perg. 46× 2 2, zakładka 8; po pieczęci zostały tylko dziurki,
przez które był sznur przewleczony.
1 5 2 1 , 25 marca, Toruń.
112
Zygm unt I stw ierdza dług w kwocie 1060 grz. poi.,
który na potrzeby wojny pruskiej zaciągnął u ur. Paw ła
z W oli Rzeszotkowej W olskiego, wojskiego radomskiego,
w której to sum ie zastawił rzeczonem u W olskiem u w y
kupione przez siebie z rąk ur. Baltazara Dąbrowskiego
wsie królewskie: Siepietnicę, Lubuszę, Bieniarową i Kryk,
położone w województwie krakowskiem , powãecie bieckim
w raz z tam tejszem i sołtystwami.
Oryg. perg. 49· 5 × 28·5, zakładka 10·6, w której znajduje się wcię
cie od paska pieczętnego.
1 5 2 1 , 1 sierpnia, Kraków^.
113
Zygm unt I na prośby cechu wszystkich rzemieślnikówr
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m. Wiślicy, skarżących się na nadużycia cechów krakow 
skich, potwierdza cechowi wszystkich rzem ieślników m.
W iślicy statuta, a zarazem usuw a nadużycia cechów k ra 
kowskich.
Oryg. perg. 65× 3 0 5, zakładka 7·5; po pieczęci zostało tylko na
cięcie.
1 5 2 2 , 8 lutego, Kraków.
114
Jan Konarski, biskup krak., potw ierdza zapis 20 grzy
wien na koliegiaturę medycyny na uniw. Jag. w Krakowie,
uczyniony przez Macieja z Miechowa, doktora sztuk w y
zwól. i medyc., kan. krak., poprzedni zaś akt tej fundacyi
z r. 1505 w zupełności unieważnia.
Oryg. pergaminowy 79× 45,zakładka 9 3; opatrzony pieczęcią bi
skupią, wiszącą na sznurku amarantowym (pieczęć obłamana).
1 5 2 5 , 2 kwietnia, Kraków.
115
Zygm unt I uznaje członków cechu barchaników za go
dnych i nadaje im przywilej piastow ania urzędów m iej
skich, czego im dotychczas odm awiano.
Dok. perg. 55× 3 1, zakładka 10·5, w której dwie dziurki, prze
znaczone do przewleczenia sznurka do pieczęci. Na przełamaniu
z lewej strony prawie przez całą długość przedarty, wystrzępiony,
ale mimo to jeszcze czytelny.
1 5 2 6 , 22 listop., Kraków (f. V d ie 1 festi s. Cecilie v.) 116
Zygm unt I ratyfikuje ugodę dotyczącą wsi Kołtowa nad
Bugiem w powiecie oleskim i wsi Olejowa, uskute
cznioną przez 7 sędziów polubownych, m iędzy Janem
W ilczkiem z Lubienia, wojskim lwowskim , i Stanisław em
Siemieńskim ze Złoczowa.
Oryg. perg. 73 2× ^1; zakładka 9, w której wcięcie od przewle
czonego paska dla przywieszenia pieczęci większej kor.
1 Zapewne pomyłka zam. postridie, gdyż f. V t. j. piątek przypada
w r. 1526 na 22 listopada, a nie na święto ś. Cecylii (21 listopada).
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1 5 2 8 , 8 lipca, W ilno.
117
Zygm unt I oznajmia, iż Elżbieta, żona śp. Jana Sapie
hy, wojew. podlaskiego, a następnie w dow a po Grzego
rzu Osczykowiczu, wojew. trockim ,dała i zapisała królowi
i jego dziedzicom dobra swoje po ojcu nazwane Mordi
(pow. drohiczyński) i dobra Poniem onie, Gelgrodziszki, Hustat i Pohost, spadłe na nią po Janie Sapieże, I-ym mężu,
za kw otę 2000 kóp groszy. Król zastrzega jej na tych do
brach dożywocie, uw alnia od ciężarów i przyrzeka zabez
pieczenie dożywocia.
Dok. ruski. Oryg. perg, 445× 1 7, zakładka 57; pieczęć w ks. li
tewska mniejsza wisi na jedwabnym amarantowym sznurze.
1 5 2 8 , 4 grudnia W ilno.
118
Skum in i Siemion Zw ier Lw owicze Tyszkowicze z m ę
żem swej siostry Michajłem Fiedorow iczem Hawryłow iczem i za zgodą tejże siostry Zofii, odstępują swego
praw a w spółspadkobiercom Kniaziowi W asylowi Iwanowiczowi Szachowiczowi i jego żonie, do połowy m ajętności
następujących: Rym w idow ski dworzec, w pow. wołkowyskim, koło Porozowa, Gzerniew (nieokreślony bliżej) i podw orze w W ilnie koło cerkw i św. Iw ana za 500 kóp gro
szy litew. i za zrzeczenie się ks. W asyla pretensyi kosztów,
poniesionych dla odzyskania połowy Tyszkiewiczów, obli
czonych na przeszło 500 kóp gr. litew.
Dok. ruski. Oryg. perg. 56 5 × 3 2, bez zakładki; kilka dziurek po
pieczęciach.
1 5 2 9 , 14 czerwca, Nowe Miasto Korczyn.
119
Krzysztof z Szydłowca, kasztelan i starosta krakowski,
orzeka w ierzytelność dokum entu Zygm unta Starego z d.
25 w rześnia 1513, pisanego w W ilnie po rusku, którym
to dokum entem król uznał, iż wszyscy ziemianie okręgu
Goniądz i R ajhrod mają podlegać wojewodzie w ileńskiem u.
D okum ent Zygm. Starego podany jest w tłóm aczeniu łacińskiem.
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Oryg. perg. 51×30 5, zakładka 8*3; opatrzony pieczęcią kasztelana
na sznurku czerwonym.
1 5 2 9 , 16 czerwca, Kraków.
120
Piotr, biskup krakow ski i podkanclerzy kor., transsum uje
na prośbę Jana Radziwiłła, podstol. W . ks. lit. ruski do
kum ent Zygm unta I z dnia 5 w rześnia 1563 r., W ilno,
w którym tenże król orzeka, że ziem ianie haniescy winni
służyć Mikołajowi Mikołajewiczowi, wojewodzie wil. i kan
clerzowi.
Oryg. perg. 62× 32, zakładka 13·5; pieczęć biskupa wisi na jedw.
amarant. sznurze.
1 5 3 1 , 8 lipca, Kraków.
121
Zygm unt I zatw ierdza dw a przyw ileje cechu ślusarzy
w W ieliczce, a m ianowicie:
1) dok. Piotra Szafrańca z Pieskow ej Skały z daty W ie3iczka, 6/III 1448.
2) dok. Zwierzchności miejskiej z zatw ierdzeniem statuttów cechowych z daty 11/1 1514.
Dok. perg. 69× 48, zakładka 8; na sznurze skręconym z włókien
czerwonych i zielonych wisi pieczęć mała, obraz dość wytarty.
1 5 3 2 , 16 maja, Kraków.
122
W yrok sądowy w7 spraw ie m iędzy Achacym Jordanem ,
celnikiem sandom ierskim , jako pow odem , a braćm i Janem
i Stanisław em Borowskimi z Kuczyc jako pozwanymi
w spraw ie o w adium 800 flor. za nieprzeniesienie wpisu
do aktów krak.
Dok. pergam. 45× 1 7, zakładka 2; po pieczęci pozostało tylko na
cięcie.
4
1532, 21 grudnia, Kraków.
123
Zygm unt I stw ierdza dokonaną przez siebie na rzecz
Piotra z Tomic, bisk. krak. i podkancl. kor., w yderkafow ą
sprzedaż 25 grz. rocznego czynszu za 1000 złp. na docho
dach żup wielick. i bocheńsk. Dochodowi tem u przezna

http://rcin.org.pl

89

1533

czonem u na rzecz nowego ołtarza, który Tom icki zam ie
rza fundow ać w kaplicy św. Tom asza Kantuar. w kat. na
W aw elu — m a przysługiw ać zwykły im unitet kościelnyStw ierdza zarazem w ystaw ca w arunki skupu tego czynszu.
Oryg. perg. 76× 43, zakładka 9 5, w której dwie dziurki od prze
wleczenia sznurka. Notatka na odwrociu: »Emptio census 25 marcarum in sałinis Crac. Wieliczien. et Bochnen. pro 1000 fl. Lectori,
institutionum a. D. 1532 die Thomae ap.«.
Druk. Cod. dipl. Un. Cr. p. IV. n. 360.
1 5 3 3 , 13 marca, Kraków (pałac bisk.).
124
P iotr Tomicki, bisk. krak. i podkancl. kor., transsum uje
dok. króla Zygm. z d. 1532, 21/12 Kraków (N. 123), stw ier
dza ufundowanie i erekcyę przez siebie w kapl. św. To
masza Kantuar. kapelanii wieczystej (capellaniam perpetuam
seu altare tercii ministerii) ku czci P. M. i W W . Aniołów,
z uposażeniem 25 grz. rocznego czynszu z dochodów żup
wiel. i boch. (jak N. 123), którąto kapelanię przydziela
«Uniwersytetowi krakow skiem u« do zajm ow ania przez
graduata w praw ach z obowiązkiem wykładów w zakre
sie Instytucyj ces. Justyniana.
Oryg. perg. pisany przez notar. ap. Stanisława Górskiego, dwo
rzanina biskupa Tomickiego, w formie zesz. złożonego z 6 kart
285× 385, z dwiema dziurkami od przewleczonego sznurka
w grzbiecie. Na I stronie tekstu winieta barwna z herbem Łodzią
biskupa Tomickiego.
Druk. Cod. dipl. Un. Cr. p. IV n. H60.
1 5 3 3 , 9 czerwca, Kraków.
125
M andat króla Zygm unta do Seweryna Bonara z Balic,
kasztelana żarnowskiego, burgrabiego, żupnika i w ielko
rządcy krakow skiego i t. d. o przestrzeganiu przywileju,
jaki nadał m. Książowi, własności Andrzeja hrabiego z Tęczyna, kasztelana krak. i t. d., dopuszczając je na równi
z innem i m iastam i do praw a dowożenia żywności do żup
wielickich i bocheńskich i tam że soli nabywania.
Karta pap., rozerwana w poprzek na dwoje i tamże uszkodzona,
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18· 5 × 27, z wyciśniętą pieczęcią mniejszą, w znacznej części wy
kruszoną.
1536, 24 maja, W ilno.
126
Zygm unt I transsum uje dokum ent brata swego Jana
Olbrachta, d. w Krakowie d. dominico in crastino S. Bartholom ei ap. 1504, którym O lbracht zgadza się na przyję
cie za syna (adopcyę) Mikołaja Radziwiłłowicza, cześnika
W . ks. lit., dokonane przez Stanisław a i Zofię Spak, a za
razem nadaje adoptow anem u kaw ał lasu dotykający dóbr
Grand W irchnieres!ie w okręgu goniądzkim.
Oryg. perg. 64× 32. zakładka 11; mała pieczęć W. ks. lit. wisi na
pasku pergam.
1 5 3 6 , 24 maja. W ilno.
127
Zygm unt I w ydaje dekret w spraw ie odgraniczenia dóbr
Goniądz i Rajhrod, darow anych po zdrajcy Michale Gliń
skim Radziwiłłom.
Oryg. perg. 80×6^ zakładka 8·7 · miejsce, gdzie była pieczęć, wy
darte.
»
1 5 3 6 , 10 czerwca, Wrilno.
128
M arkus a Turri, W enecyanin, m inister i kom isarz prowincyi Braci Mniejszych polskich i czeskich, razem z Gwardyanem w ileńskim Braci Mniejszych i K onw entem po
tw ierdza kontrakt kupna i sprzedaży pom iędzy Ulrykiem
Hosius/ern Horodzieckim, w ilnianinem , a w ikarym Kon
w entu św. Franciszka w W ilnie pod w ezw . św. Maryi na
Piasku, dotyczący pewnego placu (area) w m ieście W ilnie.
Między innym i wym ieniony Franciszek Lismanin.
Oryg. perg. 525× 25·5, zakładka 55; Z 3 pieczęci na pasku perg
pozostała jedna, pierwsza.
1 5 3 6 , 11 lipca, Przemyśl.
129
Mikołaj Derszniak z Rokitnicy, sędzia i wojski, Andrzej
Krzeczowski, podsędek ziemski przem yski, stwierdzają, źe
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w aktach sądow ych znajduje się wpis, dokonany za ich
poprzedników, Piotra Grochowskiego, sędziego, i Henryka
Orzeszki, podsędka. z r. 1454. d. f. 3a post fest. Om nium
Sanct., zawierający podział m ajątkow y m iędzy bracią Rajnoldem i Mikołajem, szlachtą z W iszaticz, a dotyczący
dóbr Baticze, Zabłocie i sołtystw a W iszaticze.
Oryg. perg. 49× 7, zakładka 2·3; opatrzony 2 pieczęciami, z któ
rych tylko druga pozostała na paska pergam.
1 5 3 7 , 13 marca, Radom.
130
Paw eł de Celaczowycze, sędzia, i Jan z Gołuchowa, pod
sędek z. sandom., oświadczają, że szl. Adam Siemieński ze
Sławczyna odesłany został od praw a ziem skiego do praw a
podkom orskiego w spraw ie granicznej m iędzy dobram i
Sławczyn a Sieciechowem, Zalesiem, W olą Klasztorną, po
siadłościami klasztoru Sieciechowskiego.
Oryg. perg. 28× 19. zakładka 3, opatrzony 2 pieczęciami; po pier
wszej został pasek perg., druga jest w całości, (między świadkami
wymieniony Piotr Kochanowski z Siciny).
1 5 3 8 , 3 czerwca, Kraków.
131
Bona, królow a polska, uposaża kościół parafialny pod
w ezw aniem W niebow zięcia M. B. w mieście Krzemieńcu,
na W ołyniu, przez siebie założonym, i m ianuje rektorem
kościoła A ndrzeja Lopuchow skiego z Rawy.
Oryg. perg. 57× 3 5, zakładka 9; po pieczęci pozostał sznur.
1 5 3 9 , 30 czerwca, Kraków.
132
^ygm unt I zatw ierdza uchwałę rady m. Kazimierza pod
Krak., z d. 13/11 1533, nadającą mieszczaninowi Bartło
miejowi Kromerowi łąkę »Harnatowska« w dożyw otnie
użytkowanie.
Dok. perg. 43× 29·5, zakładka l i; po pieczęci pozostały paski
pergam.
1 5 3 9 , 8 sierpnia, Kraków.
133
Zygm unt I zatw ierdza darowiznę wsi Schik i Schadek,
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dokonaną przez szl. Katarzynę, córkę Jakóba Bochuczkiego, na rzecz jej męża, szl. Stanisława Ługowskiego
z Ługów, za zgodą jej krewnych.
Oryg. perg. 60× 1 8, bez zakładki; od dołu ucięty, pieczęć wy
rwana wraz z kawałkiem pergaminu.
1 5 3 9 , 28 października (in contubernio Grac.).
134
Uchwały starszych cechu barchaników m iasta Kleparza,
krakow skiego przedm ieścia za bram ą ś. Mikołaja, oraz
m iasta Kazimierza, podające przepisy karne, wym ierzone
przeciw czeladnikom, którzy opuszczają mistrzów, nie koń
cząc zaczętej roboty, i m ające na celu zmuszenie ich do
kończenia pracy.
Dok. perg. 35· 5 × 25 5, bez zakładki; trzy nacięcia w kształcie
krzyża, przez które był przepuszczony wosk na pieczęcie. Z pieczęci
pozostały tylko nieznaczne ślady.
Druk: Piekosiński, Prawa, przywileje i statuta m. Krakowa I, nr.
&)5, str. 492—493.
1 5 4 0 , 24 maja, Kraków.
135
Mikołaj Taszycki z Luczlawic, sędzia, i Jan Slabosch
z Putnow icz, podsędek ziem ski krak., zeznają, iż w ich przy
tomności urodź. Jakób Kulya, dziedzic de Mały Książ,
sprzedał całe połowy swoich m ajętności w Małym Książu,
Krzyszówce i Półprzybrzegu*położone, urodź. Piotrow i Krupkowi za 400 flor. m onety pols.
Oryg. perg. 53× 24, zakładka 3·3; na zakładce 2 nacięcia na pask
perg., pieczęci brak.
1 5 4 1 , 5 listopada, Brześć(?).
136
Jan Kościelecki, podkom orzy krak., starosta brzeski, do
brzyński i kowalski, zeznaje, iż w przytomności jego D o
rota m łynarka ze Starego Miasta wzdała dwa działy (sortes)
dziedziczne w Starym Mieście, Marcinowi, synowi m łyna
rza ze Sm aro wic.
Oryg. perg. 30× 2 1, zakładka 1*5 ; po pieczęci został skrawek pa
ska perg., pismo wyblakłe i miejscami nieczytelne.
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1 5 4 1 , 22 grudnia, W ilno.
137
Zygm unt I w ydaje dekret w sporze ziemskim między
Janem Mikołajem Radziwiłłem , starostą żm udzkim i jego
m atką Elżbietą Bohdanówną, wdow ą po Mikołaju Radziwille, wojew. wileń., dziedzicami Goniadza, a szl. Stanisła
wem, Mikołajem, Cherubinem , Erazm em , Bartłomiejem
Pęskim i z Głębokiego Stogu i dziedzicami de Dziakonie.
Dok. perg. 67× 50» zakładka 10 7 ; pieczęci brak.
1 5 4 4 , 31 maja, W arszaw a.
138
Zygm unt I wydaje poświadczenie, iż Sew eryn Bonar
z Balic, kaszt, biecki, żupnik, burgrabia, w ielkorządca król.,
złożył rachunki z zarządu żup, dóbr, starostw królewskich
i że te rachunki zostały przyjęte i uznane.
Oryg. perg. 50 5× 30 5, bez zakładki; nalepiony na tekturę, bez
pieczęci.
1 5 4 4 , 24 września, Brześć litewski.
139
Zygm unt A ugust na prośbę Macieja Srebrow skiego za
tw ierdza dokum ent, w ystaw iony w M arkowie w dzień św.
Agnieszki r. 1532, którym Jan Radziwiłł, podczaszy Wrks.
lit. dom ownikowi swem u, Maciejowi Srebrow skiem u i jego
sukcesorom, dał wójtostwo w pow. Ragigrodzkim , celem
osadzenia 200 łanów, czyli włók w Brzozowie nad rzeką
Brzozówką.
Oryg. perg. 60×13, zakładka 13 8, opatrzony pieczęcią sygnetową,
(Orzeł i Pogoń), pocięty w kilku miejscach.
1 5 4 7 , 28 marca, Gdańsk.
140
Burm istrz i Rada m iasta Gdańska oddają w posiadanie
dobra m iejskie Scharvenberg, Landaw i Broeck panom
Herm anow i von Bom m eley i Thom iesowi Florissinowi,
pod pewnym i w arunkam i.
Dok. niemiecki. Kopia perg. (z oryginału) bez pieczęci 70× 62,
poświadczona przez Jana Gutowskiego, notaryusza »aplca aucto
ritate «.
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1 5 4 8 , 21 października, Pułtusk.
141
Andrzej, biskup płocki, oddaje w dzierżawę wieś bisku
pią Lutobrok Andrzejowi Begielek, mieszczaninowi pułtu
skiemu.
Oryg. perg. 54× 29.5, zakładka 85 ; podarty i u dołu obszar
pany, po pieczęci został sznur jedw. żółto-czarny.
(Ok. 1550).
14*2
D okum ent francuski, bardzo trudno czytelny, bez daty.
Kartka perg. oryg. u góry 26·5, u dołu 25× 17·5, bez pieczęci;
u dołu przecięty lub przerwany.
1 5 5 0 , 24 lipca, P iotrków (na sejmie).
143
Zygm unt A ugust na prośbę Mikołaja Radziwiłła, m ar
szałka W . ks. litew., uw alnia mieszczan szydłowieckich
(żoną Mikołaja była Elżbieta z Szydłowca) od wszelkich
opłat celnych: ziemskich, wodnych, grobelnych i mosto
wych, wyjąwszv cła graniczne.
Oryg. perg. 67× 29·5, bez zakładki ; dwie dziurki, okrągłe na perg.
pieczęci brak.
1 5 5 2 , 26 stycznia, Brześć.
144
Jan Kościelecki, w ojewoda inowrocławski, starosta brze
ski, dobrz. etc., zeznaje, iż przed sądem starościńskim sta
nął m łynarz Bartłomiej z młyna, zwanego Wolski, i ze
znał, ze po żonie swej, córce m łynarza Macieja ze Sma
rowa, otrzym ał tytułem posagu pew ną sum ę pieniędzy,
i že jej w zam ian zapłacił za wiano.
Oryg. perg. 30× 23, zakładka 1*2; po pieczęci pozostał pasek
perg.
15 5 4 , 10 m arca, Kraków.
145
Zygm unt A ugust nadaje niejakiem u Dobieckiem u (imię
w dok. wypuszczone) sołtystwo we wsi król. »Radnycza«
(nie zna jej Słow. Geograf.) w dożywocie; sołtystwo to
mieli przedtem niejaki Jacek i Sawka.
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Dok. pergam. 34× 22, zakładka 1; pieczęci brak, pozostało po
niej tylko nacięcie w dok. i zakładce.
1 5 5 4 , 21 m arca, Lublin (in conventione gen).
146
Zygm unt A ugust zatwierdza na prośby szl. Leszka Kom arnickiego, Michała Dumki M atkowskiego, W eryhy Kom arnickiego i Leszka Turzańskiego przywilej na wsie T u
rze, Komarniki, W ysoczkie. W isznie, Zuppanie i W ola
Kriwka, wydany po spaleniu podczas napadu Turków
pierw otnego przywileju, naprzód przez króla Aleksandra
20/12 1505, a następnie potw ierdzony przez Zygm unta I
23/12 152o.
Oryg. perg. 69× 51. zakładka 8: pieczęć koronna mniejsza na
sznurze jedw. różowym.
Na zakładce ręką XVII w.: »Lublini in conventione Regni gene
rali f. 4 post dominicam Palmarum A. 1554. Srmus Sigismundus
Augustus confirmat originale ah Alexandro et confirmationis a Sigismundo privilegium». Na odwrociu cztery notatki tejże treści ręką
XVI i XVII w.
Dar Feliksa hr. Romera z Inwałdu 1866
1 5 5 5 , 9 stycznia, Kraków (gród).
147
Jan z Ocieszyna, kanclerz k., podkomorzy] kr. i staro
sta kr. sądecki etc., w ydaje w yrok w spraw ie m ajątkow ej,
toczącej się w sądzie grodzkim krak. m iędzy powodami
Piotrem , Zegotą, Feliksem i Jakóbem Marcinowskimi, dzie
dzicami Marcinowic, a pozw aną Anną Piwo, córką Am 
brożego Marcinowskiego, dziedzica Koczmina, a w dow ą po
Janie Piwo.
Oryg. perg. 74× 54-5 ; zakładka 3·3; pieczęć w 2 szczątkach na
pasku perg.
1 5 5 5 , 2 maja, Piotrków.
148
Zygm unt A ugust zatw ierdza statuta kraw ców i kuśnie
rzy wielickich, w zorow ane na ustaw ach tych sam ych ce
chów w Kazim ierzu pod K rakow em i zabrania w ykony
wać tych rzemiosł, kto stoi poza cechami.
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Oryg. perg. 57× 27·5, zakładka 10; na sznurze skręconym z włó
kien szarych i różowych wisi duża, w wosku wyciśnięta pieczęć ko
ronna.
15 5 5 , 16 września, Płock.
149
Andrzej Noskowski, biskup płocki, funduje i wyposaża
dziesięcinam i ze wsi świeżo założonych: Borek w parafii
Pniew nik i Strachów ka w parafii Barcice, posadę m agistra
artium i bakałarza w szkole pułtuskiej, postanawiając, iż
m stytuow anie tych nauczycieli w ciągu żyw ota do niego
należeć będzie, po śmierci zaś do kapituły.
Oryg. perg. 42× 22, zakładka 5; po pieczęciach biskupa i kapi
tuły pozostały w 2 miejscach sznury jedw. czerw.-zielone.
1 5 5 6 , 27 lipca (in loco cam pestri graniciali).
150
Na podstaw ie m andatu Jana z Ocieszyna, kanclerza kor.
i podkom orzego ziemi krak. z dnia 24/7 1556, Jan Kmita
z Woli, podstarości chęciński, oznacza granice m iędzy
w siam i Podstolice a Ochoninem (dziś Ochojno) w procesie,
jaki prowadził właściciel Podstolic, Mikołaj z W ieliczki,
dr. m edycyny i altarzysta w kość. katedr, krakow skim ,
przeciw Aleksem u Radw ańskiem u, dziedzicowi Ochonina,
przy czem posługuje się ugodą, w tym sam ym sporze za
w artą w dniu 28/7 1552 r.
Dok. perg. 56× 45, zakładka 2; miejsce, przez które przechodził
pasek pergaminowy do pieczęci, wyrwane.
1 5 5 6 , 5 paźdź., Kraków.
151
Piotr Dem bieński z Piotrkowic, sędzia, i Jakób Rożen
z Łąki, podsędek krakowski, zatw ierdzają obiatę aktów
granicznych wsi Podstolic z r. 1556—27/7, zamieszczonych
już pod N rem 150.
Dok. perg. 62× 53 5; zakładka 4*2; po dwu pieczęciach pozostały
cztery nacięcia, przez które przechodziły paski pergaminowe.
1 5 5 8 , 15 września, Pułtusk.
152
Andrzej Noskowski, biskup płocki, stw ierdza dokonaną
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przez siebie napraw ę i uposażenie bursy »philosophorum
(domus philosophica)« kwotą rocznego czynszu 500 złp.,
z których 400 złp. m a być pobierana tytułem procentu od
kapitału 10*000 złp., ciążącego w formie wyderkafowej na
dochodach żup wielickich, 100 złp. natom iast jako procent
od 1500 złp. długu, który w inien jest wystawcy Spytek
Jordan z Zakliczyna, wojew. sandom., i 500 złp., które w y
staw ca w gotówce do owych 1500 złp. dołącza.
Do tej fundacyi dołącza »ordynacyę«, t. j. m. i. posta
nawia, że ma być do niej przyjm owanych do 20 wycho
w anków szkoły płockiej i pułtuskiej i że »prowizora« tej
bursy m a m ianow ać fundator, a po jego śmierci kapituła
płocka z pom iędzy przedstaw ionych sobie przez »doktorów i m agistrów gim nazyum krakow skiego« z ich łona
4 kandydatów7.
Perg. oryg. w formie zeszytu, z 4 kart złożony, 36· 5 × 45, zakła
dka 8; z brzegu dziurki od sznurków trzech pieczęci (wystawcy,
kapituły płockiej i uniw. krak.), tylko od dolnej pieczęci pozostał
sznur jedw., złożony ze sznurków koloru zielonego, jasnoczerwonego
i fiołkowego.
1 5 5 9 , 12 stycznia, Piotrków.
154
Zygm unt A ugust zatw ierdza nadanie przez Andrzeja
Noskowskiego, biskupa płockiego, na rzecz »bursy filozo
fów « w Krakowie ciążącego na dochodach żup wielickich
w formie wyderkafow ej za kapitał 10‘000 złp. rocznego
czynszu w kw. 400 złp., w raz z samym kapitałem.
Perg. oryg. 63× 38, zakładka 12, z przeciągniętym paskiem perg.
od przewleczonej pieczęci podkanclerskiej. Na zakładce notatatka:
In Castro Cracovien... die... 30 mensis Decembris a. D. 1780. Literae
praesentes pargameneae sub hoc actu per oblatam porrectae, susce
ptae et inductae.
Druk. C. D. U. Cr. V. Kraków 1910 n. 397 «ex likro Oblat. Crac.
211, pag. 3134«.
1 5 5 9 , 1 lutego, Piotrków (na sejmie).
155
Zygm unt A ugust potw ierdza zapis 3000 kóp m onety
polskiej, uczyniony przez Andrzeja Noskowskiego, biskupa
Katalog (Dodatek I).
7
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płockiego, na rzecz zaopatrzenia nauczycieli i uczniów
szkoły pułtuskiej.
Oryg. perg. 41× 34, zakładka 9·7; po pieczęci zostało tylko na
cięcie na zakładce.
1 5 5 9 , 15 maja, Kraków.
156
Zygm unt August na skutek skarg sukienników z Kęt,
krzywdzonych w handlu przez mieszczan sąsiednich m iast
śląskich, wydaje polecenia i ustawy, mające zabezpieczyć
targ w Kętach dla sukna z Kęt, a utrudnić zbyt wyrobów
śląskich.
Dok. perg. 48 5× 20 5, zakładka 8, przez którą przeciągnięty sznu
rek z niebieskich i pomarańczowych nici skręcony; pieczęci brak.
1563, 22 stycznia, Piotrków (na sejmie).
157
Zygm unt A ugust na prośby W ojciecha i Mikołaja Zatońskich, posiadaczy młyna, zw anego Grzanka, nad rzeką
Czyrwonką, w e wsi Smroczko pod Makowem, zatw ierdza
i tra n su m u je . dw a dokum enty: Bolesława, ks. maz., z d.
8/5 1434, Maków, i Konrada, Kazimierza, Bolesława i Jana,
książąt mazow., z d. 30/1 1456, Maków, dotyczące kupna
i sprzedaży tegoż młyna.
Oryg. perg. 25 8× 53 5, zakładka 7, w której dwie dziurki po
sznurku pieczętnvm.
1 5 6 3 , 27 lipca, Przem yśl.
158
W alenty Orzechowski z Orzechowca, sędzia, i Hieronim
Chmielecki z Chm ielek, podsędek ziemski przemyski,
zeznają, iż wobec nich w r. 1562, szl. Stanisław Słoński
sprzedał całe swoje działy dziedziczne we wsiach: Słoń
sko, Opary, Dolhe i Rapczyce ur. Józefowi W ojew ódce za
3200 złotych.
Oryg. perg. 57· 5 × 22, na zakładce 3 3 dziurki świadczące o pie
częciach.
1 5 6 4 , 8 maja, W ilno.
W aleryan, biskup W ileński,

159
za zgodą Kapituły, łączy
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uposażenie ołtarza św. Krzyża (na środku katedry w ileń
skiej), i offìcyum z kaplicą św. Krzyża w W ilnie, oraz
z uposażeniem i offìcyum do tej kaplicy przywiązanym
i m ianuje na te 2 złączone benefìcya altarysty św. Krzyża
i prebendaryusza Kaplicy św. Krzyża, jedną osobę: Bona
w enturę sztuk wyzwolonych i filozofii magistra.
Oryg. perg. 89× 6 7. zakładka ll·õ; pieczęć biskupia na sznurze
kręconym.
1 5 6 4 , 21 grudnia, Kraków.
160
Starsi cechu barchaników w K rakow ie, Kazimierzu
i Kleparzu postanawiają podnieść opłatę, uiszczaną mi
strzom przez tow arzyszów za stół (a mensa) z sześciu na
siedem groszy tygodniow o, dodając przepisy karne na mi
strzów, którzyby się do tej uchw ały nie stosowali.
Dok. papier, kształtu arkusza złożonego, zaopatrzony trzema pie
częciami, wyciśniętemi w opłatku.
1 5 6 5 , 2 kwietnia, Piotrków (na sejmie).
161
Zygm unt A ugust znosi na prośbę Andrzeja Gołuchowskiego, Paw ła Ranachowskiego, Jana, Stanisław a, Macieja,
Malchera, Krzysztofa, Macieja W olskich i Barbary Dmościckiej, dziedziców Zadybskiej W oli (w sandom.), klauzulę
w przyw ileju donacyjnym W ład. Jag., z 1420 sabb. ante
dom. Rem iniscere, w edług której dziedzice obdarowanych
nie m ają praw a dziedziczenia tej majętności.
Oryg. perg. 34× 21, zakładka 6·8; po pieczęci pozostał sznur
jedw. nieb.-żółt37.
1 5 6 5 , 31 maja, Piotrków .
162
Zygm unt A ugust na prośby zwierzchności m. Kazimie
rza (pod Krakowem) rozporządza, iż posesorzy 14 łanów
ziemi, od samego założenia do m iasta należących, którzy
uchylają się od ponoszenia ciężarów miejskich i podlega
nia jurysdykcyi miejskiej, m ają nadal wspom niane powin
ności pełnić, oraz wydaje polecenie odkupu rzeczonych
gruntów^ i wcielenia ich do miasta.
Dok. pergam. 34· 5 × 22, zakładka 7; po pieczęci pozostał pasek
pergaminowy.
7*
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15 6 5 , 8 października, W ilno.
163
Zygm unt August, odpowiadając na list bisk. płockiego
Andrzeja Noskowskiego, postanawia, że przeniesieniu kon
w entu Jezuitów z Pułtuska do spalonego klasztoru Domi
nikanów w Płocku się nie sprzeciwia, ale pod w arunkiem ,
że Dominikanie płoccy na oddanie swego klasztoru Jezui
tom się zgodzą; w tym razie przyrzeka Jezuitom pomoc
i opiekę.
Oryg. perg. 54× 40, zakładka 10; po pieczęci został pasek perg.
1 5 6 6 , 20 maja, Lublin (sejm walny).
164
Zygm unt A ugust zezwala m ieszczanom Pilzna, niedawno
pogorzałego, na pędzenie i propinacyę gorzałki (vinuni
adustum ) i pobieranie z tego tytułu od m ieszczan przez
burm istrza i radę podatku na rzecz miasta, z obow iązkiem
corocznego porachunku przed pospólstwem pilz.
Perg. oryg. 42· 5 × 19; zakładka 7, przez którą przeciągnięty pa
sek perg. z pieczęcią mniejszą kor., małża woskowa pieczęci rozbita
na dwa kawałki, pieczęć sama przeważnie wykruszona.
1 5 6 6 , 7 paźdz., Tyniec-klasztór.
165
Jan Łowczowski, opat, wraz z konw entem (kapitułą) ty 
nieckim, nadaje ur. Andrzejowi Srzeniawie w doż3^wocie
włość (praediolum), lokow aną przez śp. jego ojca w polu
zwanem »Demboszowska gornia«, oraz 6 kmieci osiadłych
we wsi Siedliskach pod Tuchowem.
Oryg. perg. 52× 24, zakładka 7-7 ; z dwoma pieczęciami zawieszonemi na paskach pergaminowych, t. j. opata, wyciśniętą w wo
sku czerwonym, u kolan na tarczy herb Gryf w heraldyczną stronę
prawą zwrócony, i konwentu tynieckiego wyciśniętą w wosku zielo
nym, przedstawiającą śś. Piotra i Pawła. Obie pieczęcie dosyć do
brze zachowane.
1 5 6 9 , 20 października, zamek pułtuski.
166
P iotr Myszkowski, biskup płocki, uw zględniając żale
kollegium jezuickiego w Pułtusku, przenosi obowiązek
m ianow ania kantora z kollegium na dziekana pułtuskiego,
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oddaje adm inistracyę zakładu rektorow i kollegium , a zara
zem wydaje przepisy, dotyczące w ychow anków szkoły puł
tuskiej.
Oryg. perg. 66× 1 9, zakładka 10 5 ; po pieczęci zostało nacięcie
na zakładce.
1 5 7 1 , 8 stycznia, Kazimierz (pod Krakowem).
107
W obec sądu ławniczego Kazimierskiego, ławnik Michał
Lanius, jako pełnom ocnik Anny i Jana Brzeskich, wnosi
do ksiąg, że jego mocodawcy sprzedali W ojciechowi Ziem ianków z Kazimierza swój dom i ogród przy ul. Krowiej
na Kazim ierzu i sprzedaż tę już pod datą 19/10 1570 do
ksiąg kazim ierskich, a 17/11 t. r. do ksiąg bieckich wnieśli.
Dok. perg. 21× 9> zakładka 2-5, przez którą przewleczone paski
pergaminowe do pieczęci, w wosku żółtym wyciśniętej, zniszczonej,
bez otoku, znać tylko górne końce litery »K« i koronę.
1 5 7 7 , 6 lutego.
168
Sąd ziemski czchowski transsum uje akt następującej
treści:
Stanisław Cikowski z W ojsławic, podkom orzy krakow 
ski w asystencyi P iotra Błońskiego z Błonia, kom ornika
pow iatów czchowskiego i bieckiego, i woźnego W ięcław a
z Ivarczy ustanaw ia granice pom iędzy wsiam i Gruszowem,
Piestrzycam i i Jazowskiem (pow. sądecki), naleźącem i do
Macieja i Jana Szalowskich, a dobram i Klarysek sądeckich
zapomocą kopców ziem nych i znaków krzyża na drzewach,
na term inie w dniu 17/10 1565.
Dok. perg. 43× 3 1; zakładka 35. Na paskach pergaminowych
dwie pieczęcie w wosku wyciśnięte: lewra z herbem Rawicz z na
pisem: »FOELIX CZERSKI 1VDEX TERRAE CRAC. Prawa również
z herbem Rawicz, z napisem: IACOBVS DABïNSKI DE DABE SVE
IVDX TR KRA.
Na odwrociu napis w języku łacińskim, objaśniający krótko treść
dokumentu.
1 5 7 8 , 29 stycznia, W arszawa.
169
Stefan Batory zatw ierdza dok. H enryka W aìezego z daty:
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Kraków 1574 in conventu regni generali coronationis nostre feria sexta Magna (9 kwietnia), który zatw ierdza dok.
W ładysław a Jagiełły z r. 1423, zakładający kram y skórników
w Krakowie, oraz dok. Zygm unta I z r. 1540 nadający
skórnikom krak. przywileje handlowe, a nadto dodaje oso
bne przepisy dla żydów i ludzi poza cechem stojących
w przedm iocie handlu skórami.
Dok. perg. 80× 47·5, zakładka 8, w której dwie dziurki, służące
do przeciągnięcia sznura do pieczęci.
Dok. Wład. Jag. de dato Wiślica 22/8 1428, wydruk, w Piekosińskiego, Kodeksie m. Krakowa I. nr. 120 z oryginału pergam.
1 5 7 8 , 6 lutego, W arszaw a (na sejmie).
170
Stefan Batory na prośbę konw entu Dom inikanów w Brze
ściu Kujawskim transsum uje i potw ierdza dokum ent z r.
1454, 29/9 Brześć, w którym król Kazimierz za duszę śp.
Jakóba de Kobilany, kasztelana gnieźn., zasłużonego w w oj
nach z Tataram i zapisuje tym że Dominikanom dwie m arki
na cle brzeskiem. (Por. nr. 52).
Oryg. perg. 39× 28, na zakładce 7·5 dwie dziurki po sznurku
pieczętnym.
1578, 2 0 . . . . W arszaw a (na sejm ie wal.).
171
Stefan Batory zatw ierdza »mensuram« (miarę) z m łyna
starom iejskiego na rzecz Dom inikanów w Brześcia Ku
jaw skim .
Oryg. perg. 39· 5 × 30. zakładka 8, z nacięciem na zakładce, pie
częci brak. Dok. podziurawiony, miejscami nieczytelny.
1 5 7 8 , 10 marca, W arszaw a (na sejmie).
172
Stefan Batory stw ierdziw szy, że poprzednicy jego, kró
lowie polscy, zastawili za pewną sum ę pieniędzy młyn
siestrzechowski, czyli wolski nad rz. Zgłowiantką w pow.
brzeskim, konw entow i Dom inikanów brzeskich, przyrzeka
aż do końca swego panow ania ich w spokojnem posiada
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niu tego młyna utrzym ać i żadnych czynszów nie pobierać.
(Por. nr. 107).
Oryg. perg. 3i·5 × 1 ") zakładka 6 2; po pieczęci pozostał pasek
pergaminowy.
1 5 7 8 , 20 listopada, Kraków.
173
Stefan Batory zatw ierdza i transsum uje dok. Zygm unta I.
z r. 1531, 8/7 Kraków, opisany pod Nrem 121.
Dok. perg. 78× 50, zakładka 115. Na sznurze skręconym z różno
barwnych włókien wisi pieczęć mniejsza uszkodzona i z wytartym
obrazem.
1 5 8 0 , 6 stycznia, W arszaw a (na sejmie).
174
Stefan Batory stw ierdza zasługi przy zdobyciu Połocka
AValentego Połotyńskiego i na przedstaw ienie do łaski
królewskiej przez posłów ziemskich, nobilituje go dziedzi
cznie, co się zaś tyczy zaopatrzenia, to ponieważ w obe
cnym czasie, z powodu wielkich zajęć, postanow ienia po
wziąć nie może, potw ierdza i transsum uje tylko akt, wy
dany przez Radę koronną i posłów sejmowych, w którym
oznajm iają, źe uprosili króla »ażeby dla jego (Połotyń
skiego) m ęstw a pod Połockiem za podaniem do tego drogi
dać m u raczeł na wieczność m ajętność, któraby non ex
cederet viginti laneos«.
Oryg. perg. 52· 5 × 44, zakładka 11; pieczęci brak. akt pocięty
w miejscu, gdzie był sznurek pieczętny.
Na zakładce i odwrociu notatki, streszczające dokument, po czę
ści nieczytelne. Ze zbioru Krzyżanowskich w Czerpow’odach.
1581, 1 lutego, Tarnaw cze wś.
175
Jan Sienieński z Sienna, kasztelan żarnowski, Andrzej
Taranow ski z Taranowic, sekr. król., W alenty Orzechowrski z Orzechowca, sędzia ziemi przemyskiej, wyznaczeni
kom isarze przez króla Stef. Batorego do w ym ierzenia 20
łanów frankońskich W alentem u Połotyńskiem u (za zasługi
wojenne przeciw Moskwie) w dobrach królew. Kum kowce
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Tarnawcze i Malkowicze w ziemi przemyskiej, wydają
w tej spraw ie dekret. (Por. Nr. 174).
Oryg. perg. 66· 5 × 52, zakładk? 52; 3 sznury biało-zielone, na śro
dkowym została pieczęć herbowa.
1 5 8 2 , 11 stycznia, Lwów.
176
Jan Brzozdowski z W ołkow a, sędzia, Jan Rychłowski
de R., podsędek ziemi lwowskiej, wydają na prośbę Kon
stantego Korniakta odpis ksiąg ziemskich lwowskich aktu,
przed niemi zdziałanego w r. 1580 feria 5a post fest Epi
phaniarum ; mocą którego Andrzej i śp. Mikołaj Sienieński
-z Sienna i Gołogóry dziedzice, bracia rodzeni niedzielni,
Konstantem u Korniaktowi, prefektow i ceł ruskich zapisują
na swych dobrach: m. Gołogóry z przedm ieściam i, Zuków,
Lunie, Zaszków, Gologorki. Sczenka, Trendowacz i wieś
Markowa w okręgu przew orskim 27-000 złp., jako rękoj
mię, że tenże Konstanty K orniakt będzie spokojnie (liber
ab im petitione iuridica) posiadał wieś Markową, kupioną
od Stanisław a Strzy/ow skiego z Czudca.
Oryg. perg. 62× 1 1, zakładka 95; 2 pieczęcie z herbami Lełiwa
i Nałęcz dobrze zachowane na paskach pergam.
1 5 8 4 , 2 marca, W ilno.
177
Jerzy Radziwił, kardynał, adm inistrator bskp. wileńskiego
nam iestnik króla w Inflantach, naznacza dzień obchodu
konsekracyi klasztoru św. Franciszka w W ilnie, na nie
dzielę po oktaw ie W niebow zięcia M. Boskiej.
Oryg. perg. 44*5× 26. zakładka 7; pieczęć kard większa na pasku
pergam.
15 8 5 , 1 lutego, WTarszawa.
178
Stefan Batory zatw ierdza i transsum uje artykuły cechu
tkaczy (textorum) i barchaników krakowskich, zatw ierdzone
przez Radę m iasta Krakowa 4/4 1508.
Dok. pergam. 63× 5 9, u dołu zakładka 5; na sznurze, skręconym
z różnokolorowych włókien, utrzymują się dwa kawałki pieczęci.
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Druk. Statuta te w tekście polskim, będącym wiernem tłómaczeniem tego łacińskiego tekstu, wydrukował Piekosiński w Prawach,
statutach i przywilejach m. Krakowa t, I, cz. 1, pod nr. 453. str. 533.
1 5 8 8 , 13 lipca, Kraków.
179
Zygm unt III transum uje i zatwierdza na rzecz cechu
kurdybaników krakowskich przywilej króla Stefana z d.
1585, 9 sierpnia Niepołomice.
Dok. perg. w języku niem., 73× 74*5, zakładka 8·5; bez pieczęci
Dok. pozostał nieuwierzytelniony, ostatnie słowo bowiem jest »Datum«.
1 5 8 8 , 11 września, Kraków.
180
Zygm unt III zatw ierdza i szczegółowo wym ienia artykuły
cechu rusznikarzy wt Krakowie.
Dok. perg. złożony z czterech kart, zszytych w rodzaj zeszytu,
karty są 27× 31, zeszyte sznurem, złożonym z różnokolorowych
włókien, przewleczonym przez grzbiet, a podtrzymującym pieczęć
królewską, wyciśniętą w wosku.
1 5 8 8 , 5 listopada, Lublin.
181
Zygm unta III zatw ierdza szl. Jakóbowi Tom aszowskiemu
posiadanie dożywotnie kilku łanów w e wsi królewskiej
Św idnik W ielki w star. lubelskiem , w które to posiadanie
w prow adził Tom aszow skiego Jan hrabia na Tęczynie, ka
sztelan wojnicki, starosta lubelski.
Oryg. perg. 38× 15, zakładka 4; po pieczęci został kawałek skra
wka pergam.
1 5 8 9 , 7 stycznia, Płock (klasztor).
182
Jan Głuchowski, proboszcz, Zofia Kobylnicka, przeorysza
konw entu P rem onstrantek za m uram i w Płocku, przenoszą
w ójtostwo wsi Orzechow a z nieudolnego i niedbałego
w ójta Jana Gawary na szl. Stanisław a Piesczirowskiego.
Oryg. perg. 55× 2 5, zakładka 3·5; 2 pieczęcie na paskach perga
minowych, własnoręczny podpis Jana Głuchowskiego, autora »lcones«, »Interregnum« i in.
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1 5 8 9 , 15 marca, W arszawa.
183
Zygmunt III nadaje szlachectwo i herb Janow i W axmanowi, m ieszczaninowi krakow skiem u.
Dok. perg. 70× 49, zakładka 10; na grubym sznurze złotym wisi
duża pieczęć, zawarta w puszce drewnianej, rzeźbionej.
1 5 9 0 , 27 sierpnia, Łowicz (in arce).
184
Stanisław Karnkowski, arcyb. gmeźń., poświadczając altaryi Bożego Ciała kościoła parał, w Łowiczu, darow iznę
łąki, dokonaną przez patronów7 tejże ałtaryi tj. burm istrza
i rajcówr łowickich, nadaje Maciejowi Sękowi, altaryście
Bożego Ciała w Łowiczu, dziesięcinę ze wsi arcyb. Placzew7, należącej do klucza Klempińskiego, na wieczną
wrłasnośé.
Oryg. perg. 40× 2 3, zakładka 8*5; pieczęć arcyb. wisi na sznurze
żółtym, jedwabnym.
1 5 9 1 , 22 kwietnia, Kraków·.
185
Zygm unt III zatwierdza i transum uje dokum ent z d. 22
lutego 1585, W arszaw a, w którym Stefan Batory na pro
śby biskupa krakowskiego, Myszkowskiego, odnaw ia prze
pisy zniszczonych pożarem przyw ilejów Zygm unta I, Zy
gm unta Augusta i Henryka, odnoszące się do wolności
i ulg celnych mieszczan sławkowskich
Dok. perg. 61 ×25, zakładka 8; na sznurze skręconym z kilkukolorowych włókiem wisi pieczęć koronna, dobrze zachowano.
1592, 1 czerwca. Kraków.
186
Zygm unt III zatw ierdza na rzecz cechu kraw ców (i ku
śnierzy) wielickich statuta i dodatkow e uchwały takiegoż
cechu m. Kazimierza p. Krakowem. 1 tak: 1) transum uje
dok. z d. 1555, 2/5; 2) transum uje dok. z d. 1585 9/4.
Zeszyt perg, z 4 kart złożony, 24 5× 33, na sznurku jedwabnym
biało-zielonym przywieszona pieczęć mniejsza koronna w pudełku
drewnianem, bez pokrywki. Na początku inicyał »S«.
1 5 9 3 , 5 kwietnia, Kraków.
Burm istrz i Rada m. K rakow a
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ustawy cechu »szyťtarskiego«, dotyczące zwłaszcza towa
rzyszy i uczniów.
Dok. perg. 61× 43, zakładka 6 5. U niej na pasku pergam , wisi
pieczęć w yciśnięta w w osku z napisem : S. M IN V S
CRACQVIE. Na pieczęci w yobrażona postać rycerza z aureolą kolo głow y,
w szacie po kolana, z tarczą (ozdobioną krzyżem) w lewej, a pro
porcem w praw ej ręce, z mieczem u boku. Z prawej strony h eral
dycznej orzeł piastowski, z lewej korona; przytem napis: S. VENCESLAVS.

1598, 30 lipca. Kraków.
188
Zygmunt III. zatwierdza statuta cechu kurdybaników
krakowskich, kazimierskich i kleparskich.
Dok. pergam . 73× 49, zakładka 12, po pieczęci zostały tylko
dziurki, po lewej stronie kolorow ana, ręcznie robiona winietka.
Druk. S tatuta te z innego przekazu w ydrukow ał Piekosiński w P ra 
wach, przyw ilejach i statutach m. Krak. I, cz. 2, nr. 697, str. 849

1600, 19 lutego, Kraków (ratusz).
189
Rada m. Krakowa zatwierdza »ordynacyę«, złożoną z 50
kilku artykułów, uchwalonych przez cech garbarzy czer
wonych, głównie w sprawie zapobieżenia nieuczciwej konkurencyi wewnątrz cechu.
Dok. perg. po polsku (formuła konfìrm. łacińska) w kształcie ze
szytu, złożonego z 8 kart, 20× 3P5, z 3 dziurkam i od sznurka
w grzbiecie.
U w aga: D okum ent ten, zdaje się. nie uzyskał mocy praw nej, bo
data jest niedokończona: »Datum — — — a. D. millesimo « (koniec
dokum entu).
Tylko n a karcie perg., stanow iącej opraw ę dokumentu, napisano
późniejszą ręką:
¾O rdinatio... M agistratus Cracoviensis ad pronum regim en geren
dum contubernio rufñcerdonum Cracoviensium collata a. D. 1600<
Druk. por. Piek. Pr. prz. i st. m. Kr., t. II, z. 2, str. 736—40.

1 6 . . (urwane), 27 listop., Kraków (ratusz).
190
List »Burmistrza y Rady miasta Krakowa«, polecający
uczciwego Grzegorza Sapałę z Kazimierza p. Krakowem,
rzemiosła bednarskiego towarzysza, mającego, jako nawie
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dzony powietrzem w rękę i nogę praw ą, żyć o żebranym
chlebie.
Karta perg. z góry obcięta, u dołu oberwana, 31· 2 × 13·6. Dok.
pisany po polsku.
1 6 0 5 , (2) lis to p a d a ....
191
Zygm unt III. oznajmia, że Krzysztof i Marcin Szaflarscy,
synowie ś. p. Macieja Szaflarskiego, sołtysa szaflarskiego
w obrębie starostw a nowotarskiego, mimo konstytucyi
o zniesieniu w ieczystego posiadania sołtystw, dożywotnio
w posiadaniu sołtystw a szaflarskiego zostaną zachowani.
Oryg. perg. 30 5× 16, zakładka 4·7 ; dok. zniszczony, lewa część
oderwana i osobno zachowana; między obu częściami brak (z góry
na dół) pasa kilkocentym., tak że dzień wyrażony tylko końcem wy
razu: [secu]nda mensis Novembris. U dołu na sznurku ponsowym
jedw. zawieszona pieczęć (mniejsza kor.), przełamana na dwoje.
1 6 1 0 , 27 sierpnia, Kraków.
192
Mikołaj Zebrzydowski, wojew. i star. krakowski, wydaje
z aktów grodzkich zapiskę, w edle której dokonany został
wrpis aktu, zdziałanego w sądzie trybunalskim w Lublinie
w r. 1610. f. 4 post fest. Jacobi; mocą tego aktu Andrzej
hrabia na Tęczynie, kaszt, wiślicki, star. hrodleński, nadaje
zakonow i zreform ow anem u K arm elitów w Krakowie »Ma
low any dwór«, w Krakowie, in platea Canonicorum położony,
Oryg. perg. 46× 1 5, zakładka 4·9; pieczęci brak.
1 6 1 1 , 20 stycznia, Kraków.
193
Cech kordybaników krakow skich transum uje regulam in,
przeznaczony dla czeladników kordybanickich krak. z roku
1583 3/6 i 1583 16/6.
Oryg. perg. niemiecki 57× 67·5, zakładka 6 5, z pieczęcią obłamaną, rozbitą na 3 kawałki, zawieszoną na sznurku jedw. białoczerw. ; napis w otoku: »Siegel d e r
der Stat Croka in Pol.«.
Dokument w paru miejscach przetlałych podlepiony papierem.
1 6 1 1 , 28 października, W arszaw a (na sejmie).
194
Zygm unt III. na prośby konw entu Dom inikanów brze
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skich, tudzież na prośby mieszkańców wojew. kujawskiego
i sejmu, zatw ierdza tym że Dominikanom posiadanie w ój
tostw a we wsi królewskiej Rzadka W ola w daw nych g ra 
nicach i uw alnia toż wójtostwo od wszelkich opłat. (Por.
Nr. 195).
Oryg. perg. 66× 5 4 na zakładce 10·5 dwie dziurki; pieczęci brak.
1611, 28 października, W arszaw a (na sejmie).
195
Zygm unt III. w ystaw ia drugi egzem plarz dokum entu,
zawierającego nadanie Dom inikanom w Brześciu Kujaw
skim w ójtostw a we wsi królewskiej Rzadka W ola (sta
rostwo kujawskie). (Por. nr. 194).
Oryg. perg. 61‘õ× 36, zakładka 12 5; pieczęci brak.
1 6 1 3 , 15 grudnia, W arszaw a (na sejmie).
196
Zygm unt III. na prośbę senatu i posłów zezwala na
zamianę dóbr, skutkiem której dobra dziedziczne Pulniki
i G rodek, własność Jakóba Branickiego, przechodzą na
własność korony — dobra zaś królew skie Miłkowskie
i U bradow skie (star. parczowskie) przechodzą na własność
Branickiego.
Oryg. perg. 63 5 × 3 5, zakładka 8 5; pieczęć cała, acz połamana,
koronna, wisi na sznurze jedwab, biało-czervv.
1 6 1 4 , 13 sierpnia, Kraków.
197
Rada m iasta K rakow a zatw ierdza i ogłasza statuta ce
chu pasam oników krakowskich.
Dok. pergam. 66· 5 × 615, zakładka 7 ; dziurki po pieczęci. U góry
i z boku ornament kolorowy, ręcznie robiony, roślinny i z herbów
złożony.
Druk. Piekosiński, Prawa, statuta i przywileje m. Krakowa II, 2,
nr. 1681.
1614, 13 sierpnia, Kraków (ratusz).
198
Rada m. Krakowa zatw ierdza statut (ordinatio bonusque
ordo) cechu pasamoniczego krakow skiego, złożony z 30
artykułów i stw ierdza erekcyę tegoż cechu.
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Oryginał pap. w kształcie zeszytu, złożonego z 6 kart, 20× ?»2,
oprawnych w pergamin z jakiegoś mszału. Na skrawku papieru
wyciśnięta pieczęć magistratu krak. z napisem w otoku : S. minus
Civitatis Cracovie. Statut ułożony w języku polskim.
Druk. Piekos. Pr., prz. i st. m. K. II, 2, n. 1681.
1 6 1 5 , 1 lutego, Kraków.
199
Artykuły dla tow arzyszy cechu pasam0niczeg’0 krakow.,
uchw alone przez m ajstrów i tow arzyszów tego cechu
d. 1 lutego 1615 r. i zatw ierdzone przez radę m. Krak.
d. 7 paźdz. 1617 r. Kraków. (Por. Nr. 205 i 207).
»Sposób obierania starszych towarzyszów. Powinności starszych
towarzyszów (art. 1—19). Artykuły towarzyskie (art. 1—43). Powin
ności towarzyszów młodszych (art. 1—5). Conclusio^.
Oryginał pap. w kształcie zeszytu, złożonego z 13 kart, 225× 32,
polski, z inicyałem »P« wyciśnięto pieczęć cechu pasamoniczego
i drugą, okrągłą przywieszono w puszce blaszanej na sznurku jedw.
żółto-nieb. z napisem w otoku: »Sigillum offìcii advocatialis Cracoviensis«.
Na końcu dodany jest »Indeks« całego dokumentu.
1 6 1 5 , 20 lutego, W arszaw a.
200
Zygm unt III. transum uje dok. z d. 1614 13/8 Kraków,
w którym Rada m. K rakowa zatw ierdza i transum uje
statut »Bractwa« pasam oników krakow skich; t. j. Nr. 197.
Oryg. perg. w kształcie zeszytu złożonego z 4 kart perg. 28· 2 × 40.
ujętych w arkusz pap. a oprawnych w tekturę pokrytą kartą perg.,
wyjętą z jakiegoś mszału. Przez grzbiet przewleczony sznurek czer
wony, srebrnym szychem przekręcany. Pieczęci brak. Tytuł »Sigismundus«, ujęty w ornament wielobarwny, z motywami roślinnymi
Por. Piekos. Pr., prz. i st. m. Kr., II, 2, nr. 1681.
1 6 1 5 , 26 w rześnia, W łocław ek.
201
W aw rzyniec Gęmbicki, biskup kujawski, czyni darowiznę
z dziesięciny pew nych łanów w e wsi Sokołowo, do stołu
biskupiego należącej, na rzecz D om inikanów w Brześciu.
Oryg. perg. 40× 21‘õ, zakładka 3 8; po pieczęci został sznurek
niegdyś biało-niebieski.
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1 6 1 5 , 4 grudnia, W ilno.
202
Jan Donatus Caputus a Cupertino, Dr. sztuk wyzwól.
i teologii, w izytator klasztorów franciszkańskich w Polsce
i Litw ie etc. razem z ojcami i braćmi konw. franciszkań.
W ileńskiego, na prośby B ractw a Męki Pańskiej daje te 
m uż bractw u kaplicę w kościele pod wezw. M. Boskiej na
Piasku, zwaną »burmistrzowska«, albo »pusta«, popadającą
w ruinę, z obowiązkiem jej odrestaurow ania.
Oryg. perg. 68× 2 9, zakładka 7; dwie pieczęcie w pudeł. drew. na
sznurze czerwonym.
1616, 8 czerwca, b. m. (na sejmie).
203
Zygm unt III., w ynagradzając zasługi Stanisław a Lubo
mirskiego, hr. na W iśniczach, pozwala m u założyć pod zam 
kiem m iasto W iśnicze, które obdarza sam orządem , sądo
w nictw em i innym i przywilejami.
Dok. perg. 65× 3 4, zakładka 14; na sznurze jedwabnym, żółtobiałym wisi uszkodzona (dwa kawałki) pieczęć koronna, włożona do
drewnianej puszki.
1 6 1 7 , 7 października, Kraków (ratusz).
204
D okum ent Rady m. Krakowa, w ydany dla pasam oników
krak. tej samej treści, co Nr. 200.
Oryg- perg. w kształcie zeszytu, złożonego z 8 kart, 26× 35, opra
wnego w kartę perg. (z mszału). W nagłówku wyrysowany herb
m. Krakowa z winietą po bokach.
W puszce blaszanej pieczęć m. Krakowa, zawieszona na sznurku
jedw. ponsowym: postać stojącego księcia z proporcem w prawej,
z tarczą przekrzyżowaną w lewej ręce; po prawej stronie księcia
orzeł (herb), po lewej korona; w otoku napis: Sigillum Civitatis
Cracoviensis.
1 6 1 7 , 7 października, K raków (ratusz).
205
R ada m. K rakow a transum uje i zatwierdza regulam in
«rzemiosła pasamoniczego« krakowskiego, t. j. dokum.
Nr. 199, z d. 1615 1/2.
Dok. pap. w kształcie zeszytu, złożonego z 10 kart 23× 33, opra
wionego w kartę perg. zapisaną ; po pieczęci pozostał kawałek sznurka
cienkiego, wyblakłego.

http://rcin.org.pl

1 6 1 7 — 1621

112

1617, 7 października, K raków (ratusz).
206
Rada m. K rakow a potwierdza osobno Nr. 199 i zezwala
pasam onikom krakow skim , stanow iącym dotąd bractwo
(fraternitatem ), utworzyć cech (contubernium).
Oryg. pap. w kształcie zeszytu, złożonego z 10 kart, 23× 32·5,
z wyciśniętą pieczęcią m. Krak. (radziecką). Dok. polski, tylko for
mułka konfìrm. łacińska.
1 6 1 9 , 4 marca, W arszaw a.
207
Zygm unt III. ustanaw ia cło na mostach, groblach, leżą
cych przy drogach, które prowadzą do m iasta Zasowa,
założonego przez Jana Daniłowica z Oleska, w ojewodę ru 
skiego, oznacza jego wysokość za zgodą sejmu, oraz po
stanawia, że cło to pobierać będzie przerzeczony Jan, z obo
wiązkiem jednak napraw iania m ostów i grobli.
Dok. pergam. 57× 23 5, zakładka 11, w której dziurki od sznurów
podtrzymujących pieczęć.
1 6 2 0 (?).
208
Zygm unt III. zatw ierdza dokum ent polski, dotyczący ja 
kiegoś kościoła na Rusi.
Oryg. perg. 40· 2 × 17*5; zakładka 56 z kawałkiem sznurka jedwa
bnego o powłoce amarantowej.
Dokument zszyty z dwóch kawałków, zniszczony i podziurawiony,
który zapomocą jakiegoś odczynnika chemicznego został zamazany
barwą ceglastą. U dołu jako łącznik obydwu części dokumentu
wszyto kawałek pergaminu pokrytego (po jednej stronie) pismem
ruskiem. Na boku ręką 18 w.: Haliciae. In positione iudiciaria acto
rum terrestrium feria secunda post festum s. Luciae V. M. proxima
id est die 17 mensis Decembris A. D. 1781 privilegium praesens ad
acta praesentia per oblatam porrectum susceptum et inductum.
1 6 2 1 , 22 maja, Kraków.
209
R ada m iasta K rakow a zatw ierdza dodatki do statutu
cechowego, uchwalone przez m istrzów cechu kurdybaników .
Dok. pergam. 46× 3 6; na sznurze czerwonym zwiesza się mała
pieczęć m. Krakowa, zawarta w metalowej puszce.
Druk. Piekosiński, Prawa, przywileje i statuta m. Krakowa II, 2
{1892) nr. 1710, str. 889. Opis oryg, z którego akt ten prof. Piekosiński
oddrukował, zgadza się z tym oryginałem.
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1623, 27 sierpnia, Pułtusk (zamek).
210
Henryk Firlej z Dambrowicy, biskup płocki, transum uje
dokum ent Marcina Szyszkowskiego, bisk. płock., obecnie
krak., z d. 24 sierp. 1616 Pułtusk, którym Szyszkowski
funduje i uposaża kollegium jezuickie przy kościele kollegiackim w celu prow adzenia szkoły przez Jezuitów.
Oryg. perg. 65× 49, zakładka 5-5; miejscami (na zgięciach) prze
tarty. Pieczęć bisk. na sznurze jedw. biało-czerw., w oprawie drewn.
1 6 2 4 , 23 lutego, W arszaw a (sejm walny).
211
Zygm unt III transum uje koníìrm acyę biskupa krakow.
Marcina Szyszkowskiego z d. 1623, 16 listop. Kielce, za
twierdzającą dla klasztoru mogilskiego ordynacyę Jana
W ężyka, biskupa przemyskiego, opata mogilskiego z d. 19
sierpnia 1620, Mogiła.
Oryg. perg. 79× 497, bez zakładki. Na sznurku jedwabnym, zło
żonym z nici białych i pomarańczowych, przywieszona w puszce
blaszanej, dobrze zachowana (mniejsza) pieczęć koronna, wyciśnięta
w wosku czerwonym. U dołu: Paulus Piasecki subscripsit.
Inicyał »S« z herbem państwowym polskim Wazów. Druk. por.
Janota i Piekosiński, Zb. Dmog. Kraków 1865, n. 180 dopisek.
16 2 4 , 7 maja, Płock.
212
Kapituła katedralna płocka w ydaje na prośbę Jana Gosa,
teologa i przełożonego kollegium jezuickiego płockiego,
dokum ent z d. 8 w rześnia 1616, w którym Marcin Szysz
kowski, biskup płocki, za radą i zgodą kapituły, nadaje
kollegium jezuickiem u w Płocku wieś Lutobrok, należącą
do stołu bisk., i dziesięciny wsi Kupiski, Koraszyce, Czar
nocin i Czerwona.
Oryg. perg. 62 × 6 5, zakładka 8; po pieczęci pozostał sznur białoczerwony.
1 6 2 4 , 8 czerwca, W arszaw a.
213
Zygm unt III stw ierdza, iż szl. Paw eł Przew łocki i żona
jego Elżbieta oddali grunt, zwany Szymonowski, w e wsi
Katalog (Dodatek I).
8
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swoje] Łucznicy praw em em fiteutycznem mieszczaninowi
Janow i Pękatelow i.
Oryg. perg. 53 5 × 2 5, zakładka 12; pieczęć koronna na sznurze
jedw. bialo-czerw., w pudełku blasz. Dok. mało czytelny.
1625, 9 sierpnia, Kraków (ratusz).
214
R ada m. K rakowa zatw ierdza regulam in cechu pasamoczego krak. z d. 6/8 1625, Kraków.
Oryg. perg. w kształcie zeszytu, złożonego z 4 kart perg., włożo
nych w arkusz pap. w oprawie skórkowej jasno-czerwonej. Karty
21*5× 3 3; przez grzbiet przewlecz, sznurek jedw. ponsowy, u któ
rego w puszce blaszanej okrągłej zawieszona pieczęć m. Kr. z na
pisem w otoku: »Sigillum Civitatis Cracoviensis Metropolis Regni
Poloniae«.
Druk. Piekos., Pr , prz. & st. m. Kr., II. 2, n 17 ì5.
1 0 2 5 , 9 sierpnia, Kraków (ratusz).
215
Rada m. K rakow a transum uje i zatw ierdza regulam in
(articulos boni regim inis) cechu pasamoniczego krakow 
skiego z d. 1625 6/8.
Oryg. perg. w kształcie zeszytu, oprawnego w zapisany pergamin,
złożonego z 4 kart 19 5 × 3 0, z pieczęcią m. Krakowa, wyciśniętą
w czerwonym wosku na sznurku jedwabnym czerwonym.
1 6 2 6 , 18 lutego, W arszaw a (na sejmie).
216
Zygm unt III, przychylając się do prośby Grzegorza
z Krakowa, gw ardvana konw entu franciszk. w ileńskiego
pod wezw. N. P. Maryi na Piasku, wydaje generalny przy
wilej, w którym zatw ierdza w szystkie i poszczególne, kie
dykolwiek uczynione darowizny, sprzedaże, zapisy dóbr
i m ajętności na rzecz tegoż klasztoru.
Oryg. perg. 83X 52, zakładka 7; pieczęć w pudełku blaszan. na
sznurku biało-czerwonym.
1 6 2 6 , 30 m arca, W arszawa,
217
Zygm unt III transum uje i zatw ierdza dok. R ady m.
K rakow a z d. 9 sierpnia 1625, Kraków, t. j. dok. Nr. 215
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Oryg. perg. w kształcie zeszytu, złożonego z 4 kart 28 5× 33-5 ;
po pieczęci pozostała część sznura, przeciągniętego przez grzbiet ze
szytu. Dok. polski, tylko formułka konf. łacińska.
1 6 2 7 , 24 marca, Osiek.
218
Beata z Mirowa Przerem bska, zona Mikołaja, kasztelana
zawichojskiego, przedaje mieszczanom krakow skim Klem en
sowi i Agnieszce Broźynom, na sw ym gruncie zw. Sm o
leńsko, za W iślną broną u m iasta Krakowa leżącym, plac
na w ybudow anie domu.
Oryg. perg. 47× 2 4, zakładka 75; pieczęć niewyraźna po prawej
stronie wisi na sznurku czerw.-białym, po lewej stronie oderwana.
1 6 2 8 , 26 kw ietnia, Kazimierz (pod Krakowem).
219
Zwierzchność m iejska m. Kazimierza poświadcza, iż Da
niel Taszycki, dziedzic Zysławic, sprzedał dom swój dre
wniany, położony w Kazimierzu »inter su to res«, nabyty od
m ieszczanina Jana Mierzowskiego w r. 1626, Sebastyanow i
i Jadw idze Komorowskim, za sumę 2200 flor. poi.
Dok. pergam. 57× 34, zakładka 5; na sznurku konopnym wisi
pieczęć m. Kazimierza, zawarta w rzeźbionej puszce drewnianej.
1 6 3 1 , wrzesień, W arszaw a.
220
Zygm unt III nadaje synowi sw em u starostw o bielskie,
razem z prefekturą lasów bielskich i w ójtostw em narewskiem , za nastąpić m ającem zezwoleniem stanów Króle
stw a i W . Ks. Litew . Starostw o to m a potąd obdarowany
posiadać, póki korony królewskiej nie osięgnie.
Oryg. perg. 59× 2 8. zakładka 113; brak pieczęci. Dok. z podpi
sem, lecz niewypełniony.
1 6 3 2 , 18 marca, W arszaw a.
221
Zygm unt III zatw ierdza i transum uje statuta cechu szmuklerzy krakowskich, uchw alone przez tenże cech d. 8/9 1631 r.
Cztery luźne karty pergaminowe 31 5× 20-5.
1 6 3 3 , 28 lutego, Kraków.
222
W ładysław IV zatw ierdza i transum uje dokum ent Zyg8*
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m unta III, pozwalający Stanisław ow i L ubom irskiem u za
łożyć miasto Nowy W iśnicz, t. j. Nr. 203.
Dok. pergam. 51× 2 7, zakładka 6; po pieczęci pozostały tylko
dziurki od sznurków.
1 6 3 3 . 9 m arca, Kraków (na sejmie kor.).
·
2
23
W ładysław IV transum uje na rzecz cechu pasam oników
krakow skich dw a przyw ileje: 1) Przyw. Zygm unta III z d.
20/2 1615, W arszaw a (Nr. 200); 2) Przyw . Zygm unta III
z d. 30/3 1626 W arszaw a (Nr. 217).
Oryg. perg. w kształcie zeszytu złożonego z 4 kart 28· 5 × 38-8
perg., oprawnych w arkusz czystego perg.; przez grzbiet przewle
czony sznur jedw. ponsowy, u którego zawieszona puszka metalowa
okrągła z piecz, większą kor.
Druk. Piek., Pr., prz. & st. m. Kr., II, 2, n. 1681 objaśn. i n. 1715 obj.
1 6 3 3 , 9 m arca, K raków (na sejmie kor.).
224
W ładysław IV potw ierdza konfìrmowane przez Stefana
Batorego przywileje w ójtostw a w arteńskiego z roku 1295,
wystaw ione przez Kazimierza, Leszka, W ładysław a ks. maz.
Dok. zalany jakimś odczynnikiem, a przez to nieczyt. Przywileje
lok. Warty zob. w Rzyszcz. Muczk. Cod. dipl. T. II, także Słown.
geograficzny.
Oryg. perg. 71× 1 4, zakładka 10*5; sznur czarno-żółty bez piecz.
1 6 3 3 , 10 m arca, Kraków (na sejmie kor.).
225
W ładysław IV w dokum encie polskim uw alnia m iesz
czan now obrzeskich od pewnych powinności i ciężarów
na rzecz klasztoru hebdow skiego (Norbertanów) świadczyć
się mających.
Oryg. perg. zniszczony, 29× 1 9, zakładka 5*3; pieczęć królewska
w pudełku blaszanem wisi na sznurze jedw., nieb.-żółto-czerwonym.
1 6 3 3 , 15 marca, K raków (na sejmie koron.).
226
W ładysław IV zatw ierdza przywileje i praw a Żydów
brzesko-kujawskich, objęte przyw ilejam i Zygm unta A ugu
sta, Stefana Batorego i Zygm unta III.
Ory&· Perg· 51× 29, zakładka 11·8; pieczęć na sznurze jedwabnym
żółto-ziel.-czerw., w pudełku blaszanem zachowała się wjednym ułomku.

http://rcin.org.pl

1633—1636

117

1 6 3 3 , 30 marca, Kraków.
*227
W ładysław IV zatw ierdza Marcina Szaflarskiego w po
siadaniu połowy sołtystw a w Szaflarach.
Dok. pergam. 38× 2 2, zakładka 10; po pieczęci pozostał tylko
sznurek czerwony.
1 6 3 3 , 2 kwietnia, Kraków.
228
W ładysław IV zatw ierdza przyw ileje cechu rusznikarzy
wedle przyw ileju Zygm unta III.
Dok. pergam. 41× 26, zakładka 8-5, przez którą przewleczony
czerwony sznur jedwabny; pieczęci brakuje. Data dzienna 2 niepe
wna, opiera się na wniosku z dwu wyraźnych liter »da« nad zatartą
cyfrą umieszczonych.
1 6 3 3 , 6 maja, W arszaw a.
229
W ładysław IV zatw ierdza i w prow adza w życie zapis
Gabryela W ładysław skiego, Dra teol., prob. warsz., uczy
niony na rzecz rektora i potrzeby naukow e Akademii
krakow skiej, a obejm ujący dochód (1080 zł.) z m iasta
Izbica (woj. brzesk. kuj.), wsi Sokołowo, Długie, Skaszewo,
działu w e wsi Smieszewy, N ow a wieś i m łynów Pasieka
i Sokołówki (całość oceniona na 30.000 złp.);’ ponieważ za
pis ten nie w ystarcza na opędzenie potrzeb Akademii, król
W ładysław IV zaokrągla sum ę zapisu do 50.000 zł. z m a
jątk u testatora.
Oryg. perg. kart 7 28× 19 Pieczęć kor. wiel. na sznurze białoczerwonym.
1 6 3 6 , 6 września, Krakówr.
230
Burm istrz i Rada m iasta K rakow a zatw ierdzają statuta
cechu barchaników (po polsku). Por. nr. 231.
Dok. perg. 60× 3 35. zakładka 3; na sznurze jedwabnym koloru
czerwonego, wisi pieczęć uszkodzona, zawarta w mosiężnej puszce.
Druk. : Piekosiński, Prawa, przywileje i statuta m. Krakowa II,
cz. 2, nr. 1784 str. 1017 z transumptu Władysława IV. de d. War
szawa 5/2 1637, wyjętego z oblat krak.
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1 6 3 7 , 5 lutego, W arszaw a.
231
W ładysław IV zatw ierdza i transum uje ogłoszone przez
Radę m iasta Krakowa d. 6 w rześnia 1636 statu ta cechu
barchaników krakowskich (po polsku). Por. nr. 230.
Dok. pergam. 62× 35 zakładka 7 5; po pieczęci pozostał sznur
skręcony z włókien czerwonych, ale bardzo wypłowiałych i białych,
po prawej stronie dok. zamazany czarną barwą.
Druk. por. Nr. 230.
1 6 3 9 , 10 kwietnia, Rzym.
232
Franciszek Barberini, kardyn.-dyakon św. W aw rzyńca in
Damaso, w icekanclerz Kość. Rzym skiego, protektor Arcybractw a Najśw. Sakr. przy bazylice św. P iotra w Rzymie,
i pięciu »deputatów« tego bractw a przyjm uje bractw o
Najśw. Sakr. przy kośc. paraf, w Drohobyczu na prośby
jego prokuratora, ks. Floryana Kosińskiego, penitencyaryusza bazyliki św. Piotra, do związku ze swojem arcybractw em , udzielając m u tych samych odpustów i łask ducho
w nych, jakie to arcybractw o posiada z nadania papieża
P aw ła V z d.-1607, 12 lutego.
Oryg. perg. 5-í× 70, zakładka 3'ö; w puszkach metalowych na
jednym sznurku przywieszone pieczęcie: 1) protektora-wystawcy,
2) rzeczonego arcybractwa.
Na odwroeiu uwagi dotyczące uwierzytelnienia i ogłoszenia tego
przywileju przez biskupa przemyskiego.
1 6 3 9 , 7 października, Kraków.
233
W ojciech Purzecki, kanonik krakowski, »iudex surrogatus« ks. Erazm a Kretkow skiego, archidyakona-wikaryusza
in spirit, i olìcyała gener. krakow skiego, oraz sekretarza
JKM., transum uje inskrypcyę rocznego czynszu 60 złp. na
rzecz altarysty Przem . Pańskiego wt kaplicy Schwarzowskiej kościoła N. M. P. w Krakowie, Jana Scharffa, rajcy
kleparskiego, z d. 1639 20 w rześnia Kleparz, oraz stw ier
dza dokonaną przez siebie erekcyę rzeczonego m inisteryum ,
fundowanego przez Marcina Paczoskę, ław nika najw. sądu
magd. na zam ku krak.
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Oryg. perg. 76·5 × 60-5, zakładka 6 5; pieczęć zawieszona na sznurku
jedw. czerw, znajduje się w puszce blaszanej; jest to bardzo dobrze
zachowana pieczęć ks. Erazma Kretkowskiego, z herbem Dolega,
wyciśnięta w wosku czerwonym.
1 6 4 1 , 28 listopada, W arszaw a.
234
W ładysław IV zatw ierdza i transum uje przywilej (pol
ski) Katarzyny Zamoyskiej, wdowy po kanclerzu z d. 26/6
1639 Zamość, w którym pozwala osiedlać się mieszczanom
za czynszem na jej gruntach za bram ą ś. Mikołaja w Kra
kowie i nadaje tej nowej osadzie nazwę W esoła.
Dok. pergam. 56× 1 3, zakładka 7-5; po pieczęci pozostały tylko
dziurki od sznurków.
1 6 4 2 , 27 lutego, W arszaw a.
235
W ładysław IV transum uje i potw ierdza przedłożony mu
przez .lana Madalińskiego, opata klasztoru cysterskiego św.
Dom inika w Lądzie z d. 24/4 1632, w którym tenże opat
ustępuje pew ne wsie, dziesięciny i pew ne sumy widerkafowe konw entow i braci.
Oryg. perg. 75× 50, zakładka 7 2; pieczęć wycięta z dok.
1 6 4 2 , 5 kwietnia, Kraków (ratusz).
236
Burm istrz i rajcy m. K rakow a zaświadczają, źe przed
nimi na ratuszu szlach. i honoratus Jerzy Pipany, ławnik
krak. i aptekarz J. K. M., sław etnego Grzegorza Samsono
wicza, po 6 latach praktyki uczynił »towarzyszem sztuki
farm aceutycznej (socium artis pharmacopeae)«.
Oryg. perg. 43 5× 25, zakładka 3 7 ; z 3 dziurkami od przewleczo
nego sznurka pieozętnego.
1 6 4 9 , 10 lutego, Kraków.
237
Jan Kazimierz zatw ierdza akt W ładysław a IV z daty
W arszaw a 22/9 1637, który przejmuje przywilej Zyg
m unta III dla czerwonoskórników krak. z daty W arszaw a
3/6 1616.
Dok. pergam. 57× 33; zakładka 7 5, przez którą przeciągnięta
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wstążka jedwabna błękitna, utrzymuje pieczęć koronną, zamkniętą
w metalowej puszce.
Druk. : Dok. Zygmunta III. wydrukował prof. Piekosiński, Prawa,
przywileje i statuta m. Krakowa II. cz. 2, pod nr. 1691 str. 856 z tran
sumptu Władysława IV.
1 6 5 1 , 23 stycznia, Kraków.
238
P iotr Gembicki, biskup krakow ski, wydaje na prośbę
A lberta Zgodowicza, proboszcza parafii połanieckiej (dyec.
krak.) wyrok, w którym potw ierdza w szystkie zapisy na
rzecz tam tejszego szpitala ubogich.
Oryg. perg. opr. w pergamin, kart 16. 29 5 × 2 1, pieczęć biskupia
osobno w pudełku blaszanem.
1 6 5 1 , 21 lutego, W arszaw a.
239
Jan Kazimierz transum uje dokum ent króla W ładysła
w a IV z d. 9/3 1633 Kraków (sejm koron.), t. j. Nr. 223,
oraz zatw ierdza w prost pewne punkta, uchwalone przez
m istrzów cechu pasamoniczego krakow skiego, stanowiące
pewnie kary w spraw ie konkurencyi z cechem ludzi niecechow^ych.
Oryg. perg. w kształcie zeszytu, złożonego z 6 kart, 81× 42 —
polski, tylko formułki konfìrmacyjne łacińskie; pieczęć (większa) ko
ronna, zawieszona w puszce blaszanej na sznurku jedw. ponsowym.
Por. Piekos., Prawa, przyw. i stat. m. Krakowa, t. II, z. 2, n. 1715,
objaśnienie.
1 6 5 2 , 8 stycznia, W arszaw a.
240
Jan Kazimierz potw ierdza i transum uje przywilej Bogu
sław a na Lesznie Leszczyńskiego, podskarbiego w. k., sta
rosty sam borskiego, z d. 25/8 1651, mocą którego tenże
starosta samb. dotychczasowych dzierżaw ców trzech łanów
kniazich we wsi Kondratow ie, do stw a sam borskiego na
leżącej, pozostaw ia i zachow uje w dożywrotnem używ aniu
tychże łanów.
Oryg. perg. 40 5× 20-5, zakładka 5; 2 dziurki na perg., pieczęci
brak.
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1 6 5 2 , 13 czerwca, Rzym.
241
Mandat papieża Innocentego X. do ofìcyała lw ow skiego
w spraw ie udzielenia Dym itrowi Jerzem u K orybutow i W iśniow ieckiem u i Maryi Annie Zamojskiej dyspenzy m ał
żeńskiej od przeszkody 3-go stopnia pokrewieństwa.
Oryg. perg. 36-5× 18·5, zakładka 4 5; na sznurku konopnym za
wieszona bulla ołowiana Innoc. X.
1 6 5 4 , 3 maja, W arszaw a.
242
Jan Kazim ierz nadaje różne przyw ileje i wolności cer
kw i ruskiej w Drohobyczu pod w ezw aniem św. Trójcy,
założonej przez Zygm unta Augusta.
Dok. pergam. ^4× 30, zakładka 5, przez którą przeciągnięta wstą
żeczka jedwabna żółta, niegdyś podtrzymująca pieczęć.
1 6 5 4 , 30 sierpnia, W arszaw a.
243
Jan Kazim ierz zatw ierdza i transum uje dokum ent z d.
13 m arca 1633 W ładysław a IV, w którym tenże zatw ier
dza przyw ileje m iastu Chęcinom, nadane m u przez da
wniejszych królów.
Dok. pergam. 40× 2 4 5, zakładka 5; na sznurze, skręconym z ró
żnokolorowych włókien pieczęć koronna, zawarta w puszce metal.
1 6 5 4 , 1 grudnia, Oliwa.
244
Przyw ilej Aleks. Kęsowskiego, opata oliwskiego, doty
czący najm u pew nych kam ienic oliwskich, położonych przy
»Brodbänkengassen« w Gdańsku, na rzecz Jana v. Ambster, m ieszczanina gdańskiego, »emfìteuty« kl. oliwskiego.
W naracyi dok. jest w zm ianka o ciężkich czasach w o
jennych i o »grosse poborren«.
Oryg. perg. niem. z inicyałem »W«, 55× 3 4, zakładka 4 5; zawie
szono dwie pieczęcie: 1) w puszce owalnej blaszanej na sznurku
jedw. ponsowym opata Aleksandra; 2) w puszce blaszanej okrągłej,
cokolwiek mniejsza, na sznurku jedw. zielonym konwentu oliwskiego.
1 6 5 8 , 13 sierpnia, Rzym (apud s. Mariam Mai.).
245
M andat papieża Aleksandra VII do oficyała krak., zle-
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oający mu, żeby w miejsce Kazim ierza Fłoryana »Czartorskiego«, który zrezygnow ał z kanonii i prebendy kośc. kat.
krak., będących patronatu króla Jana Kazimierza, instalo
wał na to beneficium w edług przepisów^ kan. W ojciecha
Krasickiego z dyec. płockiej.
Oryg. perg. 46× 31·5. zakładka B·5; z lewej strony obcięty i czę
ściowo oberwany; w dolnej części 2 większe i 2 mniejsze dziury;
na zakładce 2 dziurki od przeciągniętego sznurka.
Data wydaje się podejrzaną, podano bowiem »pontificatus nostri
anno sexto«, podczas gdy w r. 1658 dla Aleksandra VII był dopiero
4-ty rok pontyfikatu.
1 6 5 8 , 24 sierpnia, W arszawa.
246
Jan Kazimierz odnaw ia dla pogorzelców m. Śniatynia
przywdlej dotyczący poboru pew nych podatków miejskich,
ponieważ dokum ent w raz z innymi dokum entam i w poża
rze zginął.
Oryg. perg. 54“í× 24, zakładka 8·8, przez którą przewleczony pieczętny sznurek jedwabny niebieski.
Perg. zniszczony, tekst w połowie zupełnie wyblakły.
1 6 5 8 , 29 sierpnia, W arszaw a (sejm w^alny).
247
Jan Kazimierz transum uje na rzecz m. Śniatynia przy
wilej króla Zygm unta III. z d. 25/3 1618 Warszawka, w któ
rym tenże król, wznaw iając daw ne przywileje, zniszczone
w skutek napadów tatarskich, nadaje m iastu Śniatyniow i
prawdo m agdeburskie, z praw em odbyw ania targówr tygo
dniowych w sobotę i czterech jarm arków rocznych.
Oryg. perg. 4-8× 30 2, zakładka 10 5, w której pozostały 3 dziurki
od przewleczenia sznurka pieczętnego na pieczęć koronną. Inicyał
»S« w tekście. Perg. dosyć zniszczony.
1 6 5 9 , 9 marca, Kraków.
248
Franciszek Cyrus, w ójt krak., stw ierdza, że Piotr Stojanowic, uczeń cechu pasam oników, przedstaw ił dostateczny
dowód, jako że jest praw ym synem Jerzego Stojanowica;
stw ierdzili to przysięgą Jan W roński i Mikołaj Czarnikowic.
Dok. perg. 34× 22-5, zakładka 6 5; po pieczęci pozostały dziurki.
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1 6 5 9 , 16 maja, W arszawa.
249
Jan Kazimierz transum uje dokum ent W ładysław a IV-go
z d. 24/7 1644 Kraków, zatwierdzający »porządki cechu
krakow skiego pennifìces«, uchwalone przez radę m iejską
d. 13/9 1633.
Oryg. perg. w kształcie zeszytu o 4 kartach 22× 3 5; w grzbiecie
trzy dziurki od przewleczonego sznurka od pieczęci. Inieyał »S«.
16 6 0 , 23 grudnia, Jasna Góra częstochowska.
250
A ugustyn Kordecki, przeor ki. Paulinów i prowincyał,
daje zezwolenie na założenie bractw a «świętych aniołów«
w kościele paraf, wsi Niemysłów, archidyecezyi gnieźn.,
0 ile proboszcz miejscowy się na to zgodzi.
Oryg. perg. 36× 2 8, bez zakładki; po pieczęciach wyciśniętych na
pergaminie zostały ślady.
1 6 6 0 , 31 grudnia, Kraków.
251
Jan Kazimierz zatw ierdza papierowy dokum ent Petroneli Korycińskiej, kanclerzyny w. kor., z daty Ojców 20/11
lť)58, którym ona jako dzierżaw czyni wrsi król. Zielonki
nadała tam że młyn w dożywTocie Andrzejowi i Annie m ał
żonkom Szaryszom (po polsku).
Dok. pergam. 48× 2 3, zakładka 10; na tasiemce zielonego koloru
wisi pieczęć król. zawarta w metalowej puszce.
lò 6 1 , 8 stycznia, Kraków.
252
Jan Kazimierz zatw ierdza W ojciechowi i Stanisławowi,
synom W ojciecha Kalacika, połowTę sołtystw a we wsi Sza
flarach, tak, żeby ją m iędzy siebie podzielić mogli, z pra
wam i i ciężarami, jak za życia ich ojca.
Dok. perg. 38× 21·5, zakładka 6: na czerwonej wstążce wisi pie
częć koronna, zamknięta w metalowej puszce.
1 6 6 1 , 20 czerwca, W arszaw a (sejm).
253
Jan Kazimierz potw ierdza artykuły cechu bednarskiego
1 garncarskiego m iasta Sniatynia.
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Oryg. perg. 80× 315, zakładka 65, przez którą przewleczony
sznurek jedw. ponsowy.
Dok. polski, mocno zniszczony, z kilku dziurami — w tern jedną
znaczniejszą — powstałemi wskutek zbutwienia.
1 6 6 4 , 24 maja, Krasiczyn.
·
2
54
Marcin Konstantyn z Siecina na Krasiczynie Krasicki,
podczaszy ziemi przem yskiej, i żona jego Elżbieta z Białobok na Sośnicy Krasicka, zezwalają Ewie, w dow ie po
Jacku, popie duszowskim, i jej dzieciom na kupno popostw a duszowskiego za 300 złp.
Oryg. perg. polski, dosyć zniszczony, 45× 2 2, zakładka 37, a w niej
w 2 miejscach dziurki po sznurkach.
1669, 10 października, Kraków.
255
Michał król potw ierdza i transum uje dokum ent Bole
sława, księcia m azow ieckiego z d. 27/8 1433, w którym tenże
za zasługi nadaje Albertowi geom etrze de L anthkow sołtys
two czyli wójtow stw o in hereditate sive m erica Niecieplino
Oryg. perg. 37× 27, zakładka 8; pieczęć koronna w pokrywie
blaszanej, na zgięciu zniszczony.
1 6 6 9 , 19 października, Kraków.
256
Michał król zatw ierdza i transum uje dokum ent króla
Stefana z d. 20/3 1585, Niepołomice, w którym tenże za
tw ierdza artykuły krakow skiego cechu puszkarzy (pixidariorum ), potw ierdzone następnie przez królów Zygm unta III
d. 23/5 1588, Kraków i W ładysław a IV d. 5/4 1633,
Kraków^.
Oryg. perg. w kształcie zeszytu, z 4 kart złożonego, 26 5× 37,
przez którego grzbiet przewleczona tasiemka jedw. ponsowa od
przywiesz. pieczęci. Ozdobny inicyał »Q« z herbem króla Michała
w środku.
1669, 25 października, Kraków.
257
Michał król pozw ala Joachim ow i Jacobiemu, m ieszcza
ninowi krakow skiem u, w zamian za różne zasługi na za
łożenie łaźni w Krakowie za »fortą świecką« (za ulicą św

http://rcin.org.pl

125

1669

Anny), wolnej od podatków i we wszystkie sprzęty zao:
patrzonej (po polsku).
Dok. pergam. 65× 32, zakładka 5, w której są dziurki od sznura,
podtrzymującego niegdyś pieczęć.
1 6 6 9 , 9 listopada, Kraków (sejm koronacyjny).
258
Michał król zatw ierdza i transum uje dwa dokum enty
Zygm unta III z d. 2/2 1615, W arszaw a i 30/3 1626, W a r
szawa, zatw ierdzone następnie przez W ładysław a IV d.
9/3 1633, Kraków i Jana Kazimierza d. 21/2 1651, W a r
szawa, zatw ierdzające artykuły cechu pasam oników krak.
Oryg. perg. w kształcie zeszytu, złożonego z 6 kart 31× 1 0, pol
ski, z wyjątkiem formuł konfìrmacyjnych, z pieczęcią większą ko
ronną, w większej części wykruszoną, zawieszoną w puszce blasza
nej na sznurze jedwabnym ponsowym. Na początku ozdobny inicyał »S«.
Druk. Piekosiński, Prawa, przyw. i stat. m. Krakowa, t. II, z. 2,
n. 1715, objaśnienie.
1 6 6 9 , 11 listopada, Kraków.
259
Michał król zatw ierdza W ojciecha i Stanisław a Szaryszów,
braci rodzonych, w dzierżeniu m łyna królew skiego w Zie
lonkach, w raz z wszystkiem i jego przynależytościam i (po
polsku).
Dok. pergam. 46× 21—215, zakładka 4·5 przez którą przewleczona
zielona wstążeczka; do niej uczepiona wisi pieczęć koronna, wyci
śnięta w czerwonym laku, a zawarta w metalowej puszce.
1 6 6 9 , 26 listopada, Kraków.
260
Michał król zatw ierdza i transum uje dokum ent W łady
sław a IV z d. 28/9 1641 (por. nr. 234), W arszaw a, i Jana
Kazimierza z d. 30/7 1654, W arszaw a, zatwierdzający przy
wilej (polski) Katarzyny Zamoyskiej, wdow y po kanclerzu,
z d. 23/6 1639 Zamość, w którym kanclerzyna pozwala osie
dlać się mieszczanom na jej gruntach za bram ą św. Mikołaja
w Krakowie, nadając tej nowej osadzie nazwę W esoła.
Oryg. perg. 63× 46, zakładka 6; na niej dziurki po sznurze pieczętnym; dokument w dwóch miejscach mocno uszkodzony.
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1 6 6 9 , 28 listopada, Kraków.
261
Michał król potw ierdza i transum uje statuta cechu kurdybaników krakow skich, zatw ierdzone i transum ow ane
przez króla Stefana w Niepołomicach 9/8 1585.
Dok. pergam. 65 × 8 5, zakïadka 5; na sznurze, skręconym z włó
kien czerwonyoh i białych wisi pieczęć zamknięta w puszce metal
1 6 7 1 , 9 października, Lwów.
262
Michał król transum uje w yrok króla Jana K azim ierza
z d. 11/5 1663, Lwów, w sporze m iędzy przedmieszczanami m. Drohobycza a braćm i Dem kam i, roszczącymi
sobie pew ne praw a do dóbr tam tejszego kościoła św.
Krzyża obrz. g r. kat., na korzyść przedm ieszczan.
Oryg. perg. z podpisem króla Michała 215× 31·5, 4 karty ; w grzbie
cie 5 dziurek dla przeciągnięcia sznurka.
1 6 7 1 , 22 listopada, W arszaw a.
263
Michał król, uw zględniając prośby gw ardyana konw entu
Franciszkanów w W ilnie pod w ezw aniem Matki Boskiej
na P iasku, skarżącego się na ucisk fiskalny m agistratu
w ileńskiego, wydaje przywilej zachowujący rzeczony kon
w ent przy wszystkich daw nych praw ach, przywilejach
i wolnościach.
Oryg. perg. 48× 2 5, zakładka 7 3; na czele dokumentu orzeł rę
cznie rysowany i pozłacany z literą S; pieczęć W. X. lit. wr pudełku
blaszanem na sznurze kręconym.
1 6 7 3 , 14 kwietnia, Rzym.
264
Mandat Alojzego de Aquino, referendaryusza pap. Kle
m ensa× i generalnego audytora causarum cam erae ap.
w form ie uniw ersału do wszelakiego kleru świeckiego,
ażeby im ieniem kollegium 0 0 . Jezuitów u św. P iotra i P a
w ła w Krakowie, właścicieli wsi Uście i Pałuszyce, w e
zwali przed w ystaw cę do Rzym u ks. Michała Kekluckiego (s)
proboszcza opatowieckiego, w spraw ie dziesięciny z rze
czonych wsi Uście i Pałuszyce.
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Oryg. perg. 40· 5 × 27 5, z pieczęcią wystawcy, wyciśniętą w wosku
jasno-czerw. na płatku pergaminowym.
Na odwrociu poświadczenie Jana Kropkiewicza o doręczeniu
kopii tego uniwersału ks. Michałowi Siekluckiemu, proboszczowi opatowieckiemu.
1 6 7 6 , 3 lutego, Kraków (sejm koronacyjny).
265
Jan III zatw ierdza i transum uje dw a dokum enty Zyg
m unta III 20/2 1615, W arszaw a i 30/3 1626, potwierdzone
następnie przez W ładysław ? IV, Jana Kazimierza i Mi
chała, zawierające w sobie uchw alone przez cech, a po
tw ierdzone przez radę m. Krakowa artykuły cechu pasamoniczego z d. 13/8 1614, Kraków i 9/8 1625, Kraków —
z późniejszym dodatkiem z d. 16/10 1669, Kraków.
Oryg. perg. w kształcie zeszytu, złożonego z 7 kart 26× 35 3 —
polski, z wyjątkiem formuł konfirm., z pieczęcią większą kor., za
wieszoną w puszce blaszanej na sznurze jedw. ponsowym. Na po
czątku ozdobny inicyał »S«.
Na karcie okładkowej uwaga, według której ten dokument był
oblatowany w grodzie krakowskim d. 25 lutego 1690 r.
1 6 7 6 , 4 lutego, Kraków.
266
Jan III zatw ierdza na zasadzie przedłożonego m u przy
w ileju króla Michała braci W ojciecha i Stanisław a Saryszów, synów Andrzeja, w posiadaniu m łyna królewskiego
we wrsi Zielonkach, wolnego od opłat i ciężarów.
Dok. pergam. 46× 30, zakładka 8 5, przez którą zwiesza się, pod
trzymywana na wstążeczce różowej, spłowiałej, pieczęć koronna,
zawarta w puszce metalowej.
1 6 7 6 , 12 kwietnia, Kraków.
267
Jan III zatw ierdza i dosłownie przytacza dokum ent
króla Michała z d. 9/11 1669, będący generalnem zatw ier
dzeniem poprzednich dokum entów i przywilejów, (między
nimi i Jana Kazimierza), dotyczących praw , sam orządu
i handlu m. W iśnicza, a podanych w krótkich sum ary
cznych streszczeniach bez dat.
Dok. pergam. 68× 34, zakładka 9; na białej wstążce wisi pieczęć,
z zupełnie zatartym obrazem, zawarta w puszce metalowej.
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1 6 7 6 , 12 kwietnia, Kraków.
268
Jan III transum uje dokum ent króla Michała z d. 5/12
1669, w ystaw iony na rzecz kordybaników krakowskich.
Oryg. perg. w kształcie zeszytu, złożony z 4 kart perg. 24× 36,
cały łaciński; w grzbiecie od sznurka pieczętnego pozostały 3 dziurki.
1 6 7 6 , lo kwietnia, Kraków.
269
Jan III zatw ierdza indygenat familii włoskiej Locci
i rozszerza go na opuszczonych przez omyłkę w r. 1673
braci A ugustyna: Franciszka, Kazimierza i Jana Locci i na
ich potomków, a zarazem w ciąga do liczby klejnotów pol
skich ich klejnot włoski, którego m alowany w izerunek na
karcie 2 dypl.
Oryg. perg. kart 4, 28 × 3 7; pieczęć wielka koronna na sznurze
amarant., jedwab.
1 6 7 8 , 30 kwietnia, R zym u św. Piotra.
270
Innocenty XI papież do biskupa krakow skiego w spra
wie kanonii kościoła krakow skiego i jej obsady.
Oryg. perg. 42× 31, zdaje się poobcinany, bez pieczęci.
1 6 8 2 , 19 maja, Potarzyca.
271
P iotr z Bnina Opaliński, wojew. łęczycki, star. m iędzy
rzecki, i Katarzyna z Przym y Opalińska, żona, potw ierdzają
m łynarzow i Stanisław ow i Paluszkow i praw o do młyna,
z dawien dawna Kotowski zwanego. Na odwrociu konserwacya w tem praw ie w dow y po Paluszku, przyznana
w Radlinie 4/7 1694 przez W ładysław a i K atarzynę Przyjem skich, zatw ierdzona 3/2 1743 w zam ku koźmińskim
przez P. Sapiehę.
Oryg. perg. 40× 32, jedna pieczęć wyciśnięta na perg., po drugiej
pozostał sznurek. »Z księgozbioru Krzyżanowskch w Czerpowodach*.
1 6 8 2 , 16 grudnia, Brześć.
272
Przeor W ojciech Zychowski i podprzeorzy konw entu
św. Dom inika w Brześciu wypuszczają w dzierżaw ę młyn
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klasztorny, zw. Nowy, pod pewnym i w arunkam i, małżon
kom Franciszkowi i Dorocie Kapitułkom.
Oryg. perg. 50× 31, z podpisami, bez pieczęci.
1 6 8 4 , 10 lipca, Kraków.
273
Jan III, powołując się na dokum ent Jana Kazimierza,
zatw ierdza praw a, przyw ileje i statu ta krawców wielickich.
Dok. pergam. 40× 3 0, zakładka 5; na sznurach czerwonych wisi
pieczęć koronna, zawarta w puszce metalowej.
1 6 8 4 , 22 grudnia, Kraków.
274
Antoni Lucchini, konsul krakowski, składa w większej
gałce wieży ratuszow ej, świeżo zbudowanej (»in hoc globo
m aiori turris praetoriae no viter erectae «) utw ory i opisy
zdarzeń z r. 1683 i 1684, oraz m etalow ą puszkę z relikw i
ami świętych. Na str. 3 wypisany jego u tw ór p. t.: »Responsorium s. Antonii « w raz z dodaną m odlitw ą.
Dok. perg. w kształcie arkusza 20× 31. Z tyłu kawałki dwóch
pieczątek sygnetowych i napis: »Nobilis et spectabilis Dominus An
tonius Lucchini, consul Cracoviensis posuit«.
1 6 8 4 , grudzień, Kraków.
275
D okum ent w ym ieniony w poprzednim dokum encie (Nr.
274), obejm ujący opis współczesnych, głównie jednak z r.
1683 w ypadków dziejowych, przeznaczony do gałki odre
staurow anej właśnie w tedy w ieży ratuszowej.
Dok. perg. Bl· 4 × 21·2 złożony z 4 kart arkuszowych.
1 6 8 6 , 9 lutego, Żółkiew.
276
Jan III przeznacza na w yposażenie kościoła św. Krzyża
fundacyi »królowej Jadw igi Jagiellonowej« w Krakowie,
św ieżo przez Jana Sroczyńskiego, ław nika wyższego sądu
niemiec. na zam ku krakow skim , restaurow anego, czynsz
roczny w wysokości 12 beczek soli z żup wielickich (po
polsku).
Dok. papierowy kształtu arkusza 223× 35·2.
Katalog. Dodatek.
9
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1687, (dzień nie wyrażony) styczeń, Lwów.
277
Jan III potw ierdza prawo uczciwych W asyla Karczm a
rza i synów jego W aśka i Leszka do roli zwranej »Kaczmarską«, we wsi Kupnowicze, do ekonomii królewskiej
samborskiej należącej, uw alniając od danin, prócz czynszu
i opłat królewskich i kościelnych.
Oryg. perg. 40× 2 3, zakładka 5·5; pieczęć na wstążce różowej
jedw. w pudełku blasz., w całości.
1 6 8 8 , 20 marca, Grodno.
278
Jan III daje myśliwcowi sw em u Kasprowi Romakowskiem u łan pola, składający się z 2 półłanków, we wTsi
Kulczyce, do ekonomii samborskiej należącej, w dożywotne
posiadanie, uw alniając go od wszystkich opłat z tytułu
posiadania tego łanu, prócz podatków Rzpltej i opłat na
rzecz Kościoła rzymsko-katolickiego.
Oryg. perg. 38× 17·5, zakładka 6; pieczęć koronna na taśmie czer
wonej, w pudełku blaszanem.
1 6 8 9 , 30 maja, W arszaw a.
279
Jan III zatw ierdza statuty (artykułów 40) w arszaw skiego
cechu haftarskiego (artis plum ariae nec non arcariorum et
sagittariorum), przyjęte i zatw ierdzone przez burm istrza
i rajców m iasta W arszaw y, 7/4 1689.
Oryg. perg. w kształcie księgi, opr. w zielony perg. 38× 27, kart 12,
pieczęć wielka kor. na żółtym sznurze.
1 6 8 9 , 2 września, Tyniec.
280
Konw ent tyniecki puszcza niejakiem u Pawłowi Jarońskiem u i jego żonie Reginie ogród nad rz. Białą, nazw^any
Dworzys -;o, w dożywocie, z obowiązkiem p łac e n ia 1^ grzy
wny rektorow i szkoły tuchowskiej.
Dok. pergam. 56× 1 0; na sznurach czerwonych wiszą dwie pie
częcie, zamknięte w puszkach metalowych.
16 9 4, 29 maja, Rzym (apud s. Mariam Maiorem).
281
Innocentv XII papież nadaje kościołowi filialnemu staro-
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sądeckiem u pod wezw. św. Mikołaja w dniu tegoż świę
tego, na przeciąg 10-letni, pod określonymi w arunkam i,
odpust zupełny.
Oryg. wydany »sub annulo piscatoris« 33 2× 13 6.
Na odwrociu pod d. 18/9 1694 konsens Stanisława ze Słupowa
Sz,embeka, episcopi Dionisiensis, sufragana, kanonika, wikaryusza
i oíìcyała gener. krakowskiego, na ogłoszenie tego listu odpustowego.
Według innej notatki odpust ten został ogłoszony także w Mo
szczenicy.
1 6 9 5 , 12 kw ietnia, W arszaw a.
*282
Jan III na prośbę Jana W ładysław a Przerem bskiego,
referendarza koronnego, kantora gnieźn., proboszcza łęczy
ckiego etc., ustanaw ia w mieście jego dziedzicznem Rawa,
w wojew. lubelskiem , 12 jarm arków na rok.
Oryg. pap., pieczęć koronna wyciśnięta; z dokumentu pozostało
*/4 części.
1 6 9 7 , 24 w rześnia, Kraków.
283
August II zatw ierdza przywileje swych poprzedników,
królów polskich, Jana III d. 12/4 1676 Kraków, Michała
d. 9/11 1669 Kraków i W ładysław a IV, zatwierdzające
m iastu W iśniczow i różne przyw ileje handlow e, targow e
i cło we.
Dok. pergam. 75× 1 4, zakładka 4; na przeciągniętej przez nią
różowej, spłowiałej wstążeczce wisi pieczęć koronna, uszkodzona,
w czerwonym laku wyciśnięta, w puszce metalowej zamknięta.
1 6 9 7 , 10 października, Kraków (sejm kor.).
284
A ugust II transum uje przywilej Zygm unta III z d. 3/4
1617 W arszawa, dodający m iastu Czchów do dawnych je 
szcze dw a jarm arki: na św. W ojciecha i na św. Michała,
oraz praw o do dalszych 3 jarm arków, mianowicie na św.
Jana Ewang., na Zapusty i na św. Annę.
Oryg. perg., z orłem trzymającym w szponach koronę i inicyałem
»S«, 57× 30·õ, zakładka 6 5; w puszce blaszanej na sznurku jedw.
żółtawo-zielonym przyw. pieczęć większa kor., wyciśnięta w wosku
czerwonym, w znacznej części wykruszona.
9*
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1 6 9 7 , 15 grudnia, Kraków.
285
August II, zatw ierdzając przywilej Jana II z d. 4/2 1676
dla braci W ojciecha i Stanisław a Saryszów na młyn w Zie
lonkach, ze w zględu na to, że Stanisław przez zaniedbanie
m łyna zmniejszył dochody królew skie, cofa m u przywilej,
młyn zaś z wszystkiem i przynależnościam i nadaje W ojcie
chowi i jego rodzinie.
Dok. perg. 56× 27·5—28, zakładka 6·5 ; na czerwonym, skręconym
sznurze zawieszona pieczęć królewska, włożona do puszki metalowej.
1 6 9 7 , 19 grudnia, Kraków.
286
A ugust II zatw ierdza dok. W ładysław a IV z daty 22/9
W arszaw a 1637, transum ujący przywilej Zygm unta III dla
garbarzy krakowskich, z daty 3/6 1616 Kraków, norm ujący
ich praw a targow e.
Dok. pergam. 76× 50, zakładka 6, w której nacięcie na pasek
pergam, od pieczęci.
1 6 9 7 , 19 grudnia, Kraków.
287
A ugust II transum uje: 1) Dok. króla W ładysław a z d.
14/2 1637 W arszaw a (sejm walny); 2) Dok. R ady m. Kra
kow a z d. 19/5 1694 Kraków, zatw ierdzające artykuły barchaników krakow skich, oraz zabrania sukiennikom , powroźnikom etc. skupować przędzę białą i szarą (ravi coloris)
na szkodę tychże barchaników.
Chyg. perg. w kszt. zesz. o 4 kartach, 31-5× 40, z ułamkiem pie
częci większej kor., zawieszonej w puszce blaszanej na tasiemce nie
bieskiego (wypłowiałego) koloru. — Inicyał »S«.
1 6 9 7 , 20 grudnia, Kraków.
A ugust II zatw ierdza klasztorowi staniąteckiem u
wileje z lat 1262, 1369, 15ü9, 1588, 1591, 1650, 1659 i
U rzędow a oblata w yjęta z akt grodu krak. 19/8
uw ierzytelniona d. 18/5 1798, Bochnia.
2 karty 24× 38.

288
przy
1676.
1740,

1 7 0 6 , 4 czerwca, Kraków.
289
A ugust II transum uje dokum ent Jana III z d. 3/2 1676
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Kraków, transum ujący dokum enty Michała i Zygm unta III,
a zawierający artykuły cechu pasamoników krakowskich.
Oryg. perg. w kształcie zeszytu złożonego z 6 kart 31× 40, z inicyałem »S« na orle ozdobnie wykonanym, polski, z wyjątkiem protoi eschatokołów, z pieczęcią większą koronną, w znacznej części wy
kruszoną, zawieszoną w puszce blaszanej na grubym sznurku jedw.
ponsowym.
1 7 1 6 , 23 stycznia, Rzym.
290
Papież Klem ens XI nadaje odpusty bractw u przy ko
ściele K arm elitów w Drohobyczu.
Dok. pergam. 43·5 × 3 1, bez zakładki i pieczęci.
1 7 1 8 , 20 m arca, Rzym.
291
Sinibald ab Auria, patrycyusz genueński, arcybiskup P a
tras, preceptor »Archihospitalis s. Spiritus in Saxia de
Urbe« i W. Mistrz tegoż Zakonu, wydaje Jackow i Augusty
nowi Łopackiem u, prof. sztuk wyzwolonych i filozofii w Kra
kowie i doktorow i medycyny padew skiem u, na podstawie
7-letniei praktyki w Rzymie wykonyw anej, świadectwo
uzdolnienia lekarskiego.
Oryg. perg. w kształcie zeszytu, z 4 ozdobnych kart złożonego,
17 5× 22 5, z wyciśniętą pieczęcią wystawcy, z napisem w otoku :
»Sacri et Aposto. Hospitalis SpVS in Saxia Yrbis«.
1 7 2 8 , 15 lutego. Lubaw a.
294
Jan Kapistran Szysiecki, prowincyał Braci Mniejszych
św. Franciszka w W ielkopolsce, m ianuje Jana z Czekarzowic Tarłę, wojew. lubelskiego, protektorem i syndykiem
klasztoru toruńskiego Braci Mniejszych.
Oryg. perg. 595× 41·5, bez zakładki ; u dołu nacięcie na pasek
pod pieczęć. Ze zbioru Krzyżanowskich w Czerpowodach.
1 7 3 6 , 23 czerwca, Rzym.
293
Papież Klemens XII ustanaw ia altare privilegiatum w ko
ściele parafialnym ś. Krzyża w Drohobyczu i poleca, ażeby
się tam odbywały codziennie 3 msze za dusze zmarłych.
Dok. pergam. 41× 14, bez zakładki i śladu pieczęci.
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1 7 3 6 , 16 sierpnia, Rzym.
294
Papież Klemens XII nadaje odpusty bractw u w kościele
Karm elitów w Drohobyczu.
Dok. pergam. 45× 2 2, zakładka 5; na zakładce wyciśnięta pieczęć
w opłatku.
1 7 4 2 , 30 maja, Beresteczko.
295
Józef ab Ascensione, jenerał zakonu Trynitarzy, zatw ier
dza bractw o trynitarskie w kościele parafialnym w mieście
Tłustem , założone przez Grotkona Łosia, kasztel, kam ie
nieckiego, dziedzica Tłustego, na co uzyskano pozwolenie
biskupa kamieniec., Stanisław a de Bezdan Hozyusza.
Dok. pergam. 60× 47, bez zakładki, ozdobiony stalorytami J. A.
Achmustera.
1 7 5 0 , 9 maja, Kraków.
296
Stanisław Popiel, naczelnik polskiej prowincyi Jezuitów,
w zam ian za różne odebrane usługi i łaski zapew nia An
drzejowi N ehrebeckiem u, kanonikow i sandom ierskiem u,
duchowy udział we wszystkich nabożeństw ach i dobrych
uczynkach Jezuitów polskich.
Dok. pergam, ozdobiony biegnącą dookoła winietą, wykonaną rę
cznie barwami. 41× 28, bez zakładki i pieczęci.
1 7 6 3 , 30 w rześnia, Lwów.
297
B rat Józef, com m issarius generalis Fam iliae SS-mae Ma
tris Redem ptoris Ordinis D iscalceatorum SS-mae Trinitatis
R edem ptionis Captivorum na prośby Marcina Dydyńskiego,
kasztel, lubaczowskiego, i jego żony Katarzyny z Nitosławskich, zakłada bractw o świeckich obojej płci z tym i samym i
celami, które m a jego Zgrom adzenie, przy kościele parafial
nym w Borszczowie i zapew nia tem u bractw u w szystkie
odpusty i korzyści duchowe. — Na odwrociu bp. kamieniecki,
Adam Krasiński, zatw ierdza powyższy akt pod d. 15/12
1763 w Czarnokozieńcach.
Dok. pergam. 61× 52. dokoła biegnie winieta 3 5 z malowanych
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ręcznie motywów kwiatowych i roślinnych. Zakładki ze wszystkich
stron odwinięte ku tyłowi. Na odwrociu potwierdzenie biskupa Krasiń
skiego pod górną zakładką. U dołu przesunięta wstążka jedwabna,
niebieska, na której zwieszała się pieczęć.
1 7 6 5 , 28 września, W arszawa.
·
2
98
Stanisław A ugust zatw ierdza i transum uje dokum ent
A ugusta III, zatw ierdzający sołtystw o w Szaflarach Janow i,
Stanisław ow i i W alentem u Kalatom i Błażejowi Latkowiczowi.
Dok. papier, wielkości dużego arkusza, bardzo, zwłaszcza na zło
żeniach, zniszczony.
1 7 6 6 , 2 stycznia, W rocław .
¾99
Krzysztof Vernerus, aptekarz wrocławski, wydaje Janowi
Schasterowi, rodem z Krakowa, św iadectw o dobrej prak
tyki aptekarskiej i dobrych obyczajów.
[Perg. oryg. łac. 51× 59 3. U góry widok m. Wrocławia, u dołu
druków, herb Wernera. Dar dra Teofila Zebrawskiego.
1 7 6 6 , 6 w rześnia, W arszawa.
300
Stanisław August nadaje Cezarow i Felicitas Pyrrhiis de
Varille. pułkownikowi i dziejopisowri K rólestw a Pol., dyplom
indygenatu polskiego na podstaw ie dokum entów autent.,
stw ierdzających jego szlachectwo franc., poświadczonych
»a corpore nobilitatis« pow iatu abrinceńskiego w N orm andyi.
Ozdobny oryg. łać. perg. w kształcie księgi, oprawnej w brunatną
skórę, z wyciśniętym herbem Polski, złożonej z 4 kart 28× 39, z pie
częcią majest. Królestwa Pol. i Litwy, zawieszoną w puszce bronzowej bez pokrywki, na sznurku jedw. ponsowym. W tekście wy
malowany herb de Varille’a.
1 7 7 3 , 5 kwietnia, Rzym.
301
K lem ensa XIV papieża breve z odpustam i różnego ro
dzaju dla bractw a św. Justyna męcz. w kościele Braci
K arm elitów w W ilnie, aż do czasu nowych nadań. — Na
odwrociu dopisek Karola Karpia, kan. katedr, wileń., okre
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ślający bliżej święta, w których m ożna uzyskać odpusty
(z 29 list. 1773).
Dok. perg. 47× 30 bez pieczęci.
1 7 7 5 , 5 lutego, W arszaw a.
302
Stanisław A ugust transum uje dok. króla Jana III z d.
12/4 1676, Kraków, t. j. dok. Nr. 268 — oraz orzeka za
chowanie kordybaników krak. przy mocy dekretów sądów
król. asesorskich, wydanych w sporze z garbarzam i czer
wonym i (rufficerdones) krakow skim i w ia ta c h 1725 i 1747.
Oryg. perg. w kształcie zeszytu, złożonego z 4 kart 315× 42*5,
cały łaciński, z pieczęcią w. kor., zawieszoną w puszce blaszanej na
sznurku jedw. biało-czerwonym.
1 7 7 5 , 13 kwietnia, Rzym.
303
Pius VI papież nadaje Fabianow i Mozczyńskiemu, ka
nonikowi poznańskiemu, kanonikat i prebendę w iększego
kościoła w Poznaniu, opróżnione przez śm ierć Jana Chry
zostoma Szczycińskiego, i archidyakonat przezenieński (s),
opróżniony przez śm ierć Jana N epom ucena Glembickiego.
Oryg. perg. 56× 3 7, zakładka 7*3 ; na niej dwie dziurki, pieczęci
brak.
1 7 7 6 , 16 marca, Rzym (in archygim nasio Romano). 304
Dyplom stw ierdzający uzyskanie w Rzymie przez zakon
nika brata Rafała Czerwiekow skiego (s), syna ś. p. Daniela,
pochodzącego z Pińska dyec. łuckiej, stopnia doktora filo
zofii i medycyny.
Druk. z wpisanemi nazwiskami, w kształcie książeczki oprawnej
w skórkę, z wyciskami złotymi, formatu większej 8°, składającej się
z 4 kart pap.; na sznurku czerw, wyblakłym pozostała zawieszona
podłużna pokrywka blaszana.
1 7 7 8 , 27 kwietnia, Rzym.
305
Bulla Piusa VI, dotycząca obchodzenia pewmych świąt
i przyw iązanych do nich odpustów w parafialnym kościele
św. Bartłom ieja w Drohobyczu (kopia z zamieszczonem na
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drugiej stronie rozporządzeniem Józefa Kierskiego, biskupa
przem yskiego z 16/3 1779).
Dok. pergam. 42× 14, bez pieczęci.
1 7 7 8 , 12 sierpnia, Rzym.
306
Papież Pius VI udziela ołtarzowi NMP. »in ecclesia
praepositurali loci Rum nensis« (Rumno w pow. rudeckim)
w dyecezyi lwowskiej na przeciąg lat 10 dorocznego od
pustu zupełnego w dzień N arodzenia P. M.
Oryg. perg. 41· 7 × 12·8 — bez pieczęci.
1 7 7 8 , 12 listopada, Rzym.
307
Papież Pius VI nadaje odpusty kościołowi św. Bartło
m ieja w Drohobyczu w dni św. Jana Nepom ucena i św.
Erazm a biskupa i męczennika.
Dok. perg. 41· 5 × 20 5. Bez śladu pieczęci.
1 7 8 3 , 18 czerwca, Cynthianum .
308
Franciszek ks. Sfortia mianuje, korzystając z przyw ileju
przysługującego Sforzom na podstaw ie bulli pap. Paw^ła III
z d. 14/4 1539 Rzym, ks. Ignacego Józefa Moklaka, wikar.
kat. kijowskiego, notaryuszem ap., zw anym »prothonotarius
honoris«, z odznakam i i prawam i.
Druk. na cienkim perg. z wpisanemi nazwiskami 42 5× 31» z pie
częcią wystawy wyciśniętą na płatku perg. uszkodzoną.
Pod tekstem poświadczenie odręczne Józefa, protonot. ap., eksprowincyała Karmelitów bosych prowincyi polskiej, z jego pieczątką,
0 inauguracyi Moklaka jako protonotaryusza. Akt u doîu z lewej
1 prawej strony oberwany.
Ze zbioru Krzyżanowskich w Czerpowodach.
1 7 8 4 , 8 czerwca, Bolonia.
309
Dyplom w formie instrum entu notaryalnego, stw ierdza
jący promocyę Józefa Sobieniowskiego, Dr. fil. krak., alu
m na (w Bolonii) nacyi niem ieckiej, na doktora i m agi
stra medycyny, dokonaną przez W incentego Zam beccarego,
archid. bolońskiego i w. kanclerza (Maior Canc.) Studyum

http://rcin.org.pl

138

1 7 8 6 -1 7 8 7

gen. bolońskiego, poprzedzającą w ręczenie Sobieniow skiem u
ksiąg medycznych i odznak doktorskich przez Dra Ger
m ana Azzogudidego.
Oryg. perg. w kształcie zesz. o 6 kartach 15 5× 21, z pieczęcią
Wincentego Zambeccarego, w puszce bronzowej, zawieszoną na
sznurku jedw. ponsowym.
Na czele dyplomu herb, przedstawiony na dwóch stronach tarczy.
1 7 8 6 , 22 czerwca, W arszaw a.
310
Stanisław A ugust daje Janow i Baptyście Verzelli, kró
lew skiem u fabrykantow i »pastarum genuensium «, przyw i
lej sw obodnego w ykonyw ania tego rzem iosła (artis) i o tem
zarządzeniu zaw iadam ia urzędników koronnych i litewskich.
Oryg. pap. obejmuje 2 kartki 38× 235. Tekst zajmuje tylko jednę
stronę, na niej wyciśnięta właśnie pieczęć koronna.
1 7 8 7 , 12 lutego, Bieżuń.
311
S tatuta cechu »szew ieckiego i garbarskiego« — w 51
artykułach — w ydane przez m agistrat m. Bieżunia.
Dok. polski; oryg. pap. w kształcie zeszytu, złożonego z 4 kart,
20 5× 35, oprawnego w tekturę, skórą powleczoną, dosyć silnie przez
robaki podziurawionego. W nagłówku wybito: »X. A. Brykczynski«
i stempel z orłem poi. (»1 gr. sr.«). Na końcu wyciśnięto: (»Pieczęć)
miasta Bieżunia« i podp. burmistrz (Andrzej Paderewski), oraz 6 ra
dnych m. Bieżunia, tudzież 6 ławników.
Potem następuje »aprobata« tych statutów przez »Andrzeya hra
biego Zamoyskiego* z d. 30/4 1788, zamek Zamoyski.
Według dalszej notatki pisarza przys. m. Bież. statuta te zostały
oblatowane d. 17/3 1789 r. w »Protokule Tranzakcyi wieczystych m.
Bieżunia«.
Na sznurku jedw. jasno-niebieskirn przywieszono w okrągłej puszce
bronzowej w laku czerwonym na świstku papieru pieczęć Zamoyskiego.
D o k u m e n ty W in c e n te g o B a ro u z V al f le u r ie .
1 7 8 7 , 11 czerwca, Valentia.
312 a)
»Selectae ex universa philosophia conclusiones... arg u 
m entabuntur (professores et doctores)..., propugnabit d.
Vincentius B a ro u ... pro consequenda Artium la u r e a ...«.
Formularz druk. na karcie p;ip.
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1 7 8 7 , 17 czerwca, Valentia (in Dełphinatu).
3 1 2 b)
Ks. Antoni d’Aurelie, Dr. św. teol., dziekan kośc. katedr.
»Studii Delphinalis generalis Valentiae, vicecanc.«, wydaje
dyplom m agistra sztuk dla W incentego Barou z parafii św.
Krzysztofa dyec. lugduńskiej.
Oryg. perg. (form. druk.) z wyciśniętą na skrawku pap. pieczęoią
»małą« uni w. walenckiego.
Do dyplomu przywiązano dwa świadectwa frekwentacyjne rzeczo
nego Barou de Valli-florida z lat 1784/5, 1785/6, wystawione przez
profesorów filozofii w sem. św. Ireneusza w Lugdunie.
1 7 8 9 , styczeń, Monspelii.
31*2 c)
»Specim en Academ icum et medico-practicum: De variolarum inoculatione, quod . . . . in
Ludovicaeo Medico
Monspeliensi tueri conabitur auctor Vincentius Barou, e loco
Valfleurie dioec. Lugdunensis, artium m agister nec non ...
facultatis Medicinae Monspeliensis iam dudum alum nus
m ense Januarii anni 1790«.
Brosz. druk. dnia 8°, str. lé.
1 7 9 0 , 9 stycznia, Monspelii.
3 1 2 d)
Gaspar Jan René, dziekan m edycyny m ontpelierskiej,
zezwala W incentem u Barou z Valfleurie dyec. lugd., m a
gistrow i sztuk i bakałarzow i medyc., na prelekcye publ.
na tem at »De cuticula, cute et textu cellulari« od 9 sty
cznia do 9 kw ietnia 1790 r.
Oryg. perg. (form. druk.). Na tasiemkach jedw. białej i czerwonej
przywieszona w puszce okrągłej metałowaj wyciśnięta w wosku
bladoróżowym pieczątka wystawcy.
1 7 9 0 , 9 stycznia, Monspelii (in scholis Regiis).
3 1 2 e)
Paw eł Józef de Barthez, kanclerz i sędzia prof. król.
medyc. uniw. m ontpelierskiego, wydaje dyplom bakalarski
w m edycynie dla W incentego Barou z Valfleurie dyec.
lugd., m agistra sztuk.
Oryg. perg. (form. druk.). Pieczęci brak, pozostała tylko tasiemka
jedwabna jasno-różowa.
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1790,1® kwietnia, Monsp. Aula Regia Ludovicaei.
312 f )
Doktorowie, licencyaci, bakałarze i studenci medycyny
uniw. montp. poświadczają swoimi podpisami, że m agister
W inc. Barou z Valfleurie dyec. lugduńskiej w rzecz, uni
w ersytecie m iał od d. 9/1—9/4 1790 r. prelekcye »de cu
ticula, cute et textu cellulari«.
Oryg. perg. łać., u góry do okrągła obcięty.
1 7 9 0 , 10 kw ietnia Monspelii.
312 g)
Paw eł Józef de Barthez, kanclerz, sędzia i prof. król.
medyc. uniw. m ontpelierskiego, pośw iadcza na podstawie
dokum entu z tej samej daty Nr. 312 f), że W incenty Barou
z Valfleurie dyec. lugd., m agister sztuk i bakałarz medyc.,
od 9/1—9/4 1790 r. miał prelekcye »De cuticula, cute et
textu cellulari«.
Oryg. perg. łać. Na tasiemkach: białej i czerwonej w puszce me
talowej okrągłej, przywieszona pieczęć wystawcy, wyciśnięta w wo
sku blado-różowym.
1 7 9 0 , 12 maja, Monspelii.
312 h)
Paw eł Józef de Barthez »Cancell. et Judex«, prof. król.
medyc. uniw. montp., w ydaje dyplom »pro puncto rigoroso« dla W incentego Barou z Valfleurie dyec. lugd.
Oryg. perg. (form. druk.). Na tasiemkach: jedw. białej i czerwonej
przywieszona w puszce blasz. obrągłej wyciśnięta w wosku blado
różowym pieczęć wystawcy.
1 7 9 0 , 18 maja, Monspelii.
3 1 2 i)
Józef Franciszek de Melide, biskup Montispessulani, kan
clerz uniw. montp., w ydaje dyplom licencyata w m edycy
nie dla W inc. Barou z Valfleurie dyec. lugd.
Oryg. perg. (form. druk.) łać. Pieczęć oderwana; zawieszona była
na tasiemce jedwabnej fiołkowej.
1 7 9 0 , 1 lipca, Monspelii.
312 k)
Paw eł Józef de Barthez »Canc. et Judex«, prof. król.
uniw . med. m ontpelierskiego, w ystaw ia dyplom doktorski
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medyc. dla W inc. Barou z Valfleurie dyec. lugduńskiej,
licencyata medycyny.
Oryg. perg. (formularz druk.). Na tasiemkach jedw. : białej i czerw,
przywieszona w puszce okrągłej metal., wyciśnięta w wosku blado
różowym pieczęć univv. montp.
D okum enty Nr. 312 a —k zachowane razem w okrągłej
puszce blaszanej.
17 8 7 , 25 lipca, W arszawa.
313
Stanisław August posuwa Tadeusza Jankowskiego, po
rucznika wr regim encie konnym buław^y polnej, na szarżę
sztabskapitana wr tym że regim encie.
Dok. papierowy, formatu większego arkusza, z wyciśniętą u dołu
pieczęcią koronną.
1 7 9 0 , 27 lutego, W arszaw a.
314
Stanisław A ugust m ianuje Tadeusza Jankow skiego m a
jorem w pułku przedniej straży buławry polskiej koronnej.
Dok. papier, kształtu arkusza. U dołu wyciśnięta pieczęć koronna.
1 7 9 2 , 1 stycznia, W arszawra.
315
»List okolny J. K. Mci z Straży, poprzedzający sejmiki
deputackie, gospodarskie«, czyli odezwa króla Stanisława
A ugusta do obywateli »obojga narodów« w spraw ie sej
m ików deputackich i gospodarskich, jak je określa »na
sejmie teraźn. zapadłe prawo« z d. 14 lutego (1791 r.?).
Druk, karta 395× 4 8, trochę zbutwiały i poprzerywany; na ka
wałku pap. wyciśnięta »Pieczęć władzy wykonawczej w Straży*.
Podpisy: »Małachowski, kanclerz W. Kor.« (druk.) i »X. Wołłowicz,
referendarz W. X. Lit. sekretarz Straży« (pisany).
1 7 9 3 , 7 lutego, Lwów.
316
R ektor i uniw ersytet Józefiński lwowski wydają dyplom
doktora praw Józefowi K rystianow i z Galicyi.
Oryg. perg. 59× 40, pieczęć uniw. w pudełku drewn. na sznurze
jedw. czarno-żółtym.
1 7 9 3 , 16 marca, Wrarszawa.
317
Stanisław August, po przedłożeniu rachunków trzech-
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miesięcznych z r. 1792, które przed nim i komisyą m one
tarną królewską złożył Chrystyan Henryk Herz, kasyer
i pisarz oficyny menniczej w arszaw skiej, i po uznaniu tych
rachunków" za zgodne z księgą główną rachunkow ą przez
komisyę nadw orną skarbu, rachunki te przyjm uje i kwi
tuje z nich tak wspom nianego Chrystyana Henryka Herza,
jak i głównego dyrektora menniczego, ur. Aleksandra hr.
ab Unruh.
Oryg. pap. 42× 1 8; pieczęć koronna wyciśnięta na papierze.
1 8 0 9 , 5 kw ietnia, Lwów.
318
»Collegium Statuum « królestw Galicyi i Lodom eryi w raz
z księstw am i oświecim skiem i zatorskiem, poświadczają
szlachectwa h. Ostoja Piotra Chrząstowskiego, syna An
drzeja i Maryanny z Kraśnickich, w nuka ś. p. Stanisław a
Chrząstowskiego.
Oryg. perg. 45× 7 7. U góry h. Ostoja, wykonany w kolorach. Na
wstążce szerokiej niebieskiej przywieszona puszka okrągła z pieczę
cią urzędową król. Gal. i Lodom., wyciśniętą w czerwonym wosku,
z napisem w otoku: Sigillum Collegii Ordin. Reg. Galie, et Lod. Duc.
Osw. et Zato. — W tejże puszce na okrągłej karteczce odbita w laku
pieczątka owalna, przedstawiająca herb Ostoja.
U góry stempel »zwei Guldena.
1 8 1 0 , 21 sierpnia, Kraków.
319
R ektor i uniw. krakow ski w ydaje dyplom doktora filoz*
i sztuk Julianowi Czermińskiemu.
Oryg. perg. łac. 65× 50, z wierzchu trochę uszkodzony; w środku
«supplementum papieru stęp!owanego« (stempel za 8 złp.) w formie
arkusza. Przez perg. i papier stemplowy przewleczony sznurek jedw.
biało-czerwony, wyblakły, u którego zawieszona puszka metal, okrą
gła. z pieczęcią większą uniwersytecką: Na tarczy godła uniwersyt.,
w otoku napis: »Sigillum Universitatis Cracoviensis«.
1 8 1 8 , 20 m arca, Kraków.
320
Nominacya W incentego Gorączkiewicza, dyrektora m u
zyki, członkiem korespondentem Tow arzystw a naukow ego
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przy uniwersytecie krakowskim (societas litteraria antiquis
simae studiorum universitatis cracoviensis).
Oryg. pap. 42× 57, pieczęć towarzystwa wyciśnięta na dyplomie.
1 8 1 8 , 14/26 kwietnia, W arszaw a.
32 !
A leksander I imp. Rosyi, król Polski, m ianuje ur. ks.
Radziwiłła Aleksandra, porucznika gw ardyi, kapitanem
w wojsku polskiem.
Oryg. perg. 50× 4 3, pieczęć wyciśnięta na dokumencie.
18 2 2 .
322
»Gesellenrechte«, odpis artykułów towarzyskich cechu
kordyb. krak., uchw alonych na zgrom, cechowem d. 17/6
1583, Kraków i zatwierdzonych ponownie na zgrom, ce
chowem z d. 20/1 1611, Kraków (i\jr. 193).
Odpis pełen luk, spisany na 4 kartach perg., zawartych w arku
szu pap., w oprawie twardej, powleczonej czarną skórą, z napisem:
»Gesellenrechte 1822«. Artykuły ułożone w języku niemieckim.
1 8 2 6 , 2/14 ]ipca, W arszaw a.
323
Aleksander I, imp. Rosyi, król polski, m ianuje ur. Ju 
styna Dowgiałło. majora, podpułkow nikiem w wojsku pols.
Oryg. perg. 51·5X½1·5; pieczęć byîa wyciśnięta na dokumencie.
1 8 2 8 , 30 czerwca, Kraków.
324
Sebastyan Girtler, rektor, i Karol S. Hube, prom otor
U niw ersytetu Jag. w Krakowie, w ystaw iają dyplom doktor
ski z filozofii Janow i Kant. Steczkowskiemu. Krakowianinowi.
Oryg. perg. 76× 64·5, opatrzony pieczęcią uniwersytecką, w pu
dełku blaszanem, na sznurze jedwabnym biało-czerwonym.
1 8 3 0 , j T ä S r , Petersburg.
325
Mikołaj I, imp. Rosyi, król polski, m ianuje ur. Aleksan
dra W ielogłow skiego, kadeta gw ardyi, podporucznikiem
tejże gwardyi.
Oryg. perg. 54× ^4, pieczęć wyciśnięta na dokum.
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1831— 1834

1831, 12 sierpnia, W iedeń.
326
Franciszek I, cesarz Austryi, nadaje szlachectwo Janowi
Bogovichowi, pułkownikowi i kom endantow i XII p. po
granicznego »teuto-banackiego«, jego synom Robertow i,
Gustawowi i Janowi, zrodzonym z Judyty z domu Kosz,
i jego córce Franciszce po pierwszej żonie Franciszce,
z dom u Herszan, i całemu ich potom stw u.
Oryg. perg. w kształcie zeszytu, złożonego z 8 kart perg. 26× 3 4‘õ,
włożonych w dwa arkusze papieru, co razem jest oprawne w tekturę
pokrytą czerwonym aksamitem. Pismo ozdobne, z ornamentyką mar
ginesową. Na pierwszej karcie bardzo ozdobnie w kolorach wykonany
herb świeżo uszlachconego Bogowicza.
Na sznurku żółtym, pokrywającym plecionkę metalową, zawie
szona puszka mosiężna z pieczęcią większą cesarską, wyciśniętą bar
dzo wyraźnie w czerw, masie.
Do dokumentu przywieszono karteczkę z napisem: »Dar Szan.
Wilhelma llminga w. 1866«.
1 8 3 2 , 2 marca, Avignon.
327
Dziesięciu oficerów wojsk polskich stw ierdza podpisami
swoim i stopnie wojskowe Antoniego Napoleona Kościakiewicza, m ianow anego d. 20 lutego 1831 r. przez Komisyę
Rządow ą W ojny podporucznikiem , która to nom inacya
zginęła mu »w czasie opuszczenia W arszaw y*.
Arkusz pap. większy — oryginał (10 podpisów).
1 8 3 4 , 23 czerw ca Rzym, (ap. s. Petrum ).
328
Bulla papieża Grzegorza XVI (Cum nos hodie), poleca
jąca jednem u (alteri) z arcybiskupów lub biskupów »gratiam et com m unionem sedis apostolicae habentibus«, ażeby
od Franciszka K sawerego Luschina, dotąd biskupa tryden
ckiego, przeniesionego jako »elekta« przez papieża na sto
licę m etropolity lwowskiego, odebrał i przesłał do Kuryi
zwykłą przysięgę »iuxta form am, quam sub bulla nostra
m ittim us, introclusam«.
Oryg. perg. 48× 26·7 ; zakładka 6·8, w której widoczne 2 wcięcia.
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1834—1854

1 8 3 4 , 23 czerwca, Rzym (u św. Piotra).
329
Mandat papieża Grzegorza XVI do sufraganów m etro
polii lwowskiej, wzyw ający ich do złożenia obedyencyi
przeniesionem u przez m andanta z T rydentu na stolicę m e
tropolitalną lwowską biskupow i Franciszkowi Ksawerem u
Luschinowi.
Oryg. perg. 46· 2 × 2 5·75; zakładka 8, w której znajdują się dwie
dziurki od przewleczenia sznurka pieczętnego.

1 8 5 4 , 21 czerwca.
330
W iktorya, królowa angielska, daje jenerałow i Henrykowi
Dem bińskiem u, zam ieszkałem u w Paryżu przy ul. Joubert
Nr. 3, patent na wynalazek, dotyczący ogrzewania.
Oryg. perg. 77× 52, opatrzony pieczęcią w pudełku blaszanem na
sznurze jedw abnym żółto-czerwonym .

10

Katalog (Dodatek 1).
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S k o r o w id z .
C yfry 1589 -1 8 1 0 o z n a c z a ją p o rząd k o w ą liczbę rę k o p isu , 1—380 liczbę d y p lo m a tu .

S k ró c e n ia : bp. = biskup, kan. = kanonik, kancl. = kanclerz, kaszt. = kasztelan,
m. — m iasto, sta = starosta, w da = wojewoda, w. — wieś, rz. = rzeka.

Akta polit, zob. Polska.
Albert, kusto«z i oficyaî w a r
szawski 26.
Albrecht, ks austryacki, 30.
Aleksander VII pap. 245.
— kard. 103.
— zob. W itold.
— Jag. król poi. 84, 86, 88, 90,
96, 106.
— I. ces. ros. 1780, 321, 323.
— ks. mazow. 29.
— m łynarz w Brześciu 5.
A leksandra, księżna mazow. 29.
Alfons kard. lu3.
v. A m bster Jan 244.
Anderson J. 1660.
A ndrzej (Noskowski) bp. płocki
141.
— (Opaliński) bp. pozn. 43.
— przeor Domin, sieradzkich, 69.
— syn W iączka, 34.
— w ójt w Bielsku 31.
Ankiewicz J. 1660.
Anna, carow a mosk. 1678.
A ntiqua Civitas zob. Stare Miasto.
Antoni kardynał 103.
A ntonius archiep. Florent. 1712.
»Antychryst« 16ö9.
Apokryfy 1704, 1713.
Apostoł Daniel, hetm. koz. 1678.
de Aquino Alojzy 264.
Arabskie rpsy 1610—1613.

Archeologia 1805.
ab Ascensione Józef 295.
Ascetyzm 1708. 1710, 1725, 1729,
1730, 1734, 1735. 1737. 1745,
1782, 1795, 1796.
Atlas, zob. Jabłonow ski A.
A ugust II, król. poi. 1692, 283—289.
— III, król. poi. 1770, 298.
A ugustyanie, 1676, 1761 6, 103.
A ugustyn św. 1703, 1710, 1713,
1734.
d ’ Aurelie A ntoni 312 b.
ab A uria Sinibald 291.
Aurifex L. 1683.
A vignon m. 327.
Axs Ja n 13.
Azulewicz 1781.
Azzogudidi G erm an 309.
B. M arya 1764.
Badeni Ign. 1807.
— M. 1672, 1696.
— S. 1672.
Bajazet sułtan 1706.
Balice w. 125, 138.
Baliński M. 1691.
Bałucki M. 1764.
Bałuczyn w. 91.
Bank Jan 109.
Banknoty kościuszkow skie 1764.
Baranów m. 1761.
Barberini Franciszek kard. 232.
Barcice paraf. 48, 149.
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z Barcic pleban 71.
Barczyce, zob. Barcice.
Barou Wincenty de Valfleurie
312 a—312 k.
Bartels 1772.
de Barthez Paweł Józef 312 e, h.
Bartłomiej młynarz 144.
Baticze w. 129.
Batowski 1660.
Bąkowski A. 1761.
Begielek Andrzej 141.
Bendmellus kardynał 103.
Benkowo w. 4.
Benoit 1648.
Beresteczko, Trynitarze 295.
Bereźnicki F. 1764.
Bernatowicz 1780.
Bertoni P. 1761.
Berwałd zamek 102.
Bestouche 1660.
Bezborodko 1660.
Będzin m. 1761.
z Będzowa Jan, sta brzeski, 83.
Biała rz. 280.
Biała, sta Mikołaj Radziwiłłowicz
88.
Białaczów wr. 89, 94.
Białoboki w. 254.
Biblioteka (katalog) 1798.
z Biechowa Jakób 94.
— Jan 94.
Biechów w. 89.
Biecz, kaszt. Seweryn Bonar
138.
Bielawy, młyn. 73.
Bieliński K. L. 1619.
Bielsko m. 31.
Bieniarowa w. 112.
z Biezdziedzy dziedzic Helwig 38.
Bieżuń m. 311.
— cech szewiecki i garbarski
311.
Bignon 1800.
Bio- i bibliografia 1804.
Biskupice w. 1631.
Bludowicze w. 101.
Bludzow w. 101.
Błażejowski K. M. 1761.
z Błonia Mikołaj 1710, 1712.
Błonie w. 168.
z Błoniny Paweł 79.
Błoński Piotr 168.

Błoński S. 1761.
Bnin w. 43, 271.
Bochner Mikołaj 14.
Bochnia m. 15, 54, 55, 58, 288.
Bochuczka Katarzyna 133.
Bochuczki Jakób 133.
Bodzanow w. 48.
Bogata w. 73.
z Bogatej Maciej 73.
Bogdanowicz ks. 1623.
Bogowich Franciszka 326.
— z Herszan Franciszka 326.
— z Koszów' Justyna 326.
— Jan, Robert, Gustaw 326.
z Bogusławie Rosław 37.
Bogusławski S. K. 1800.
— St. 1771.
Bogusz Krz. 1645.
Bohdanówna Elżbieta 137.
Bohemus Mikołaj, prob. płocki 6.
Bohuszewicz St. 1761.
Bojowice w. 110.
Bolesław, ks. maz. 34, 46, 48, 50,
51, 157, 255.
Bolko, ks. ciesz, oświeć, i głog.
20.
Bolonia m. 309.
y. Bommeley Herman 140.
Bona, królowa poi. 131.
Bonar Seweryn 125, 138.
Bonawentura mgr. 159.
Bonczalski M. 1761.
Boniecki A. 1761.
Bonner Fr. 1761 &).
Borek w. 149.
Borek Piotr 102.
Borowski Jan 122.
— Stanisław 122.
Borszczów, bractwo 297.
Botanika 1793.
Bożydarówka, folwark 1767.
Bracia Mniejsi 128, 292.
Branica w. 1751.
Branicka K. 1761.
Branicki 1761.
— Andr. i Ad. 1761.
— Jakób 196.
— Ksaw. 1663.
Breński Piotr z Zamościa 60.
z Brodowic Jan 89.
Brodziński Iv. 1770.
Broech w. 140.
10*
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Brońska E. 1660.
Broszury polityczne 1764, 1778,
1780.
Brożyna Agnieszka 218.
— Klemens 218.
z Brudzewa Andrzej 23.
— Mikołaj 53, 63 —65.
— Teodoryk 23.
Brudzów w. 76, 101.
Brwielino lub Brwielin w. 39, 44.
Brwielińska Wola 44.
Brykczyński A. ks. 311.
Brzeska Anna 167.
Brzeski Jan 167.
— Krz. 1761 h).
Brzesko Nowe m. 225.
Brześć Kujawski m. 4,5, 34, 35, 52,
53, 63, 83, 84,111, 136,144, 272.
— cło 52.
— Dominikanie 34—37, 52, 53,
63—6ò, 83. 99. 107, 111, 170—
172, 194, 195, 201, 272.
— podkomorzy Jan Kościelecki
lč>6.
—sta Sędziwój de Ostroróg 34, 36.
— — Stanisław de Ostroróg 35.
— — Mikołaj z Brudzewa 53, 63,
65.
— — Jan z Będzowa 83.
Jan Kościelecki 136, 144.
— podsędek Fal ze Staw 53.
— Żydzi 226.
— Litewski m. 106, 139.
Brzeście w. 9.
Brzezie w. 87.
z Brzezia Jan syn Lutka, bp krak.
85.
— Zbigniew, marsz. kor. 25.
Brzozdowski Jan 176.
Brzozów w. 139.
Brzozówka rz. 139.
Brzucho wice w. 91.
Buckiewicz A. 1602.
Buczyński Jan 1713.
Budziska T. 1761.
Budziski 1761.
— Ig. 1761.
— L. 1761.
— M. 1761.
— St. 1761.
Budzyń in. 42.
Bug rz. 116.

Bukaty Fr. 1658.
Burzy na dziedzic Mikołaj 32.
Butrymowicz M. 1761.
Byron 1769.
Caputus Jan Donat 202.
Carnoczyn zob. Czarnocin,
de Carsiis Ludwik 45.
de Castello Jan 45.
Cech konwisarski i czapniczy
(gdzie?) 1733.
Cechy, zob. Ciechanów, Kęty, Kra
ków, Lelów, Lublin, Lwów,
Krasnostaw, Śniatyń, Wieli
czka, Wiślica,
de Celaczowyeze Paweł 130.
Cetner hr. 1761.
de Chelchi Klemens i Piotr 33.
Chełm lustracya starostw 1759.
Chęciny m. 243.
— Stare 97.
— sta Piotr Szafraniec 24.
— podstarości Jan Kmita 150.
Chmielecki Hieronim 158.
Chmielki w. 158.
Choczeń w. 37.
Chodakowski S. 1761.
de Chodecz Stanisław marsz. kor.
91.
Chołopecze w. 1767.
Chotelski szpital 1685.
z Chrobrza Tomasz, kan. krak. 32.
Chrościanka w. 86.
Chrzanowski 1651.
— T. 1761.
Chrząstowska z Kraśnickich Ma
ry anna 318.
Chrząstowski Andrzej 3!8.
— Piotr 318.
— Stanisław 318.
Chrzczonowicz R. 1771.
Chybiński A. 1716.
Ciechanów m. 1591 (cech kupiecki)
33, 50, 51.
Cieszkowski A. 1764.
— H. 1771.
Cieszyn, ks. Bolko 20.
Cikowski Stanisław 168.
Ciołek Erazm, bp płocki 87.
Cła 176, 185, 207.
Conradus dnus 1703.
Constitutiones synodales Gnezn.
1703.
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Corna Mikołaj, kan. lwowski 40.
Crymelda, zob. Krymelda.
Cunko, mieszczanin brzeski 5.
a Cupertino Caputus Jan Donat
202.
Cybulski J. 1761.
Cynthianum m. 308.
Cyrus Franciszek 248.
Cystersi 235. 244.
Czaplicowa 1761.
Czarnikowic Mikołaj 248.
Czarnocin w. 79, 212.
Czarnokozieńce w. 297.
Czartorski (s) Grzegorz Floryan
245.
Czartoryska I. 1800.
Czartoryski A. ks. 1691, 1761, 1764,
1800.
— WI. 1764.
Czaykowski P. 1781.
Czchów m. 168 (sąd ziemski), 284.
Czechonów, zob. Ciechanów.
Czepielewo w. 48.
Czermiński Julian 319.
Czerniew w. 118.
Czersk, gród 1619.
Czerski Feliks 168.
Czetwertyński A. St. ks. 1761.
Czerwiekowski Daniel 304.
— Rafał 304.
Czerwona w. 212.
Częstochowa, Jasna Góra, Paulini
250.
Czmiel M. 1683.
Czołowice w. 4.
Czudec w. 176.
Czybulsczius S. 1683.
z Czyeszaczyna Jakób 110
Czyrwonka rz. 157.
Dambrowa ducis w. 23.
Dan iłowi c Jan 207.
Daszewice w. 4.
Daszkiewicz T. 1761.
Daszkiewiczowa A. 1761.
Dąbrowski Baltazar 112.
Deboli Ant. Aug. 1657.
De Deo Joannes mgr. 1712.
Dej dowie St. 1719.
Dembiński Henryk jen. 330.
— Jakób 168.
— Piotr 151.
Demboszowska górnia 165.

Dembv St. 1808.
Demostenes 1791.
Derszniak Mikołaj 129.
Dębczycki 1639.
Dijon m. 1809.
Długie w. 79, 229.
Długosz Jan (sen.), kan. krak. 79.
Dłuska Wola 79.
Dmościcka Barbara 161.
Dobiecki 145.
Dobczyce gród 21.
Dobroczynność 1780.
Dobrzechow, Stanisławks.pleb. 37.
Dolhe w. 158.
Do1obowo w. 86.
Dolobowska Dorota 86.
Domaniewice w. 109.
Domański M. St. 1761.
Dominikanie 1753. 1761 b, 20, 34
-37, 45,69, 99.107.111,163, 170
—172, 194, 195, 201, 272.
Dowgiałło Justyn 323.
Dönhof T. 1720.
Dramatum liber 1752.
Drohiczyn, sta Jan Steczko 86.
Drohobycz, bractwo przy kość.
Karmelitów 290, 294.
— cerkiew ś. Trójcy 242.
— kościół paraf. 232.
— — ś. Bartlom. 307.
— — ś. Krzyža 262, 293.
— Demkowie przedmieszczanie
262.
Drohojowski J. 1761.
z Drużbic Stanisław, notaryusz 32.
Duszów, Ewa popadya 254.
— Jacek pop 254.
Dworzysko ogród 280.
Dydyńska z Nitosławskich Kata
rzyna 297.
Dydvński Marcin 297.
Dyplomacya (kurs) 1794.
Dziakonie w. 137.
Dzia!yński J. 1764.
Dzieduszycki 1761.
Dzierżanowska M. 1800.
Dzierżański F. 1660.
Dzierżek Jan 1761.
— Prandota 1761.
Dzierzka, żona Rafaela 9.
Dziesiecinv 15, 21, 23, 26, 32, 60,
71,·79, 149, 184, 212, 264.
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Ekonomia polit. 1764.
Elert Fr. 1761.
Elżbieta, carowa mosk. 1679.
— królowa poi. 93.
— żona Jana ks. ziembickiego 28.
Emfìteutyczne prawo 213. 244.
Emigracya, zob. Polska.
Endlicher 1793.
Engeströrn W. 1660.
Erazm (Ciołek! bp płocki 87.
Estreicher K. 1676, 1804.
Eugeniusz pap. 45.
Eusebius, bp emizeński 1735.
Ffreinstat m. 30.
Fiedor Aleks., W. ks. mosk. 1680.
Filipi w. 86.
Filozofia 1749, 1807.
Firlej A. 1761.
— H., bp. płocki 210.
— J. St. 1761.
Fiszer jen. 1780.
Fleischhackl 1800.
Florissin Thomies 140.
Folklor 1727, 1779.
Franciszek kard. 103.
— kard. bp tyburtyński 103
— I, ces. austr. 326.
Franciszkanie 128, 177. 216, 263.
Frankowa D. 1761 b).
Fryderyk Jag., bp krak. 82, lü5,
108.
— kard. 103.
Galen 1700.
Galicya 1666, (dyrekcya solna),
1783 (podróż do...).
Gallus Bernardinus 80.
Gałecki J. 1764.
— K. 1764.
Gałezowski F. 1798.
— St. 1761.
Garbatka w. 81.
Gawara Jan 182.
Gawroński A. ks. 1623.
Gdańsk m. 140, 244.
Gdzew w. 33.
Gelgrodziszki w. 117.
Geibel 1769.
Gembicki Piotr bp krak. 288.
Wawrzyniec bp kujawski 201.
Gentilis legatus 1703
Getynga m. 179í.
Gezowszki, zob. Jeżowski.

Giersz G. 1773.
Girtler Sebastyan 324.
Glayre 1660, 1662.
Glembicki Jan Nep. 303.
Glinów w. 49.
Gliński Michał 127.
Glosy poi. lub czeskie 1704, 1706,
1707, 1711, 1713 (mammotrekt).
Głęboki Sîog w. 137.
Głogów, ks. Bolko 20.
z Głowiny Piotr 19.
Głuchowski Jan, prób. Norb. pło
ckich 182.
Gniezno, arcyb. Jakób (Sieniński)
79.
— — St. Karnkowski 184.
— kantor Jan Wł. Przerembski
282.
— constitutiones sinodales 1703.
— klaszl. ś. Jana extra muros 27.
Godebska K. 1761.
— M. 1761.
Godebski A. 1761.
— C. 1770.
— Fr. J. 1761.
— I. 1761.
— M. 1761, 1771.
Gohí T. I. 1761.
Gołąb (kościół) 1764.
Gołogóra m. 176.
— przedm. Gołogórki 176.
— — Lunie 176.
— — Sczenka 176.
— Trędowacz 176.
— — Raszków 176.
— — Żuków 176.
z Gołuchowa Jan 130.
— Rafał 101.
Gołuchowska A. 1761.
Gołuchowski A. 1761, 161.
Goniądz m. 119, 127, 137.
Gorączkiewicz Wincenty 320.
Górecki A. 1772
Gos Jan, teolog 212.
Gospodarstwo dom. 1728, 1740.
1755, 1763, 1767, 1768, 1797.
Góstinowo m. 39.
Górska E. 1761.
Górski R. 1761.
— St. 1761, 124.
Gra towarzyska 1776.
Gramatyka poi. A. Sztochla 1638.
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Grand Wirohniereslie w. 126.
Grądzki S. 1761.
de Grepsko Mikołaj 73.
Grochowski J 1660.
— Piotr 129.
Grodek G. 1791
Gródek w. 196.
Grodno 1665 (fabryki), 31, 278.
Grot Jan, bp krak. 8.
Groźna, t wierdza i:a Kaukazie 1790.
Gruszów w. 168.
Grzanka, młyn 157.
Grzegorz XIÌ pap. 19.
— XVI pap. 328, 329.
Grzymała Fr. 1,64.
Gustaw, król szwedzki 1660.
Guszewski K. 1765.
Gutowski Jan 140.
de Gveszky Laur. 1706.
Habicht B. 1761 òì.
Halicz m. 208.
Handel 1764.
Haniescy ziemianie 120.
Hanka, żona Grotona 9.
Hawryłowicz Michajło 118.
Hawryłowsko w. 1810.
Hebdów, Norbertanie 225.
Helwig, dziedzic Biezdziedzy 38.
Henricus doctor 1713.
Henrvk Walezy król. poi. 169,
185.
Herburt T. 1764.
Herz Chrystyan Henryk 317.
Hilbrant j. W. 1761.
— W. 1761.
Hilbrantowa I. 1761.
Hincz K. 1778.
Hincza, wójt Kazimierza p. Krak.
13.
— Andrzej wójt 106.
-- Jan wójt w Wysokiem 84.
— Marcin 82.
»Historye« (powiastki) 1774.
Hołob w. 1767.
Hołobski folwark 1767.
Hołowczyc S. ks. 1623, 1626—1628.
Hornostajowie 1761.
Hornowski 1662.
— A. 1761.
— St. 1761.
Horodło, sta Andrzej z Tęczyna
192.

Horodziecki. zob. Hozyusz.
Hozyusz de Bezdan Stanisław bp.
295.
— Ulryk Horodziecki 128.
Hrubieszów (ustawa Tow. roln.)
1766.
Hu be Karol S. 324.
Hulewiczowie 1761.
Hustat w. 117.
Ilming Wilhelm 326.
Inflanty 1607 (kośc. kat.) 177.
Innocenty IV pap. 1712.
—× pap. 241.
— XI * 270.
— XII » 2bl.
Inowrocław m 16.
— wda Mikołaj z Kościelca 111.
— — Jan Kościelecki 144.
Inwektywy 1724.
Iwiński L. 1801.
Iwkowa, księga zapisów grunt.
1693.
Izbica m. 229.
Jabłonowski 1660.
Jabłonowski A. Atlas Rpltej XVI
w. 1595.
— K. 1761.
Jabłoński Z. 1698.
Jacek ś. 1770.
Jacobi Joachim 257.
Jaćmierski Jan 91.
Jadwiga ś. 1707.
— królowa poi. 28, 276.
Jagielski J. 1682.
Jakób (z Kurdwanowa),bp płocki
18, 19.
Jakubowski S. 1672.
Jakusz, syn Benona 2.
Jan Olbracht, król poi. 1706, 93,
126.
Jan Kazimierz, król poi. 237, 239,
240, 242, 213, 245, 247, 249,
251, 253, 258, 260, 262, 267,
273.
Jan III, król poi. 1681, 265, 269,
278. 276-279, 282, 283, 285,
289, 302.
— ks. mazow. 10, 11, 77, 157.
— ks. oświęcimski 8, 20— (Grot), bp krak. 8; 66, 68,
— (Konarski) bp krak. 87.
— ks. ziembicki 28.
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Jan (syn Lutka) bp krak. 66, 68,
70, 85.
— bp poznański 27.
— opat mogilski 8.
sieciechowski 81.
Jangrot w. 68.
Jankowski Tadeusz 313, 314
Jarochowski Cypryan 1642.
Jarońscy Paweł i Regina 280.
Jasieński J. 1781.
Jasiński J. 1771.
z Jastmanic Stanisław 110.
Jastrzębiec Wojciech bp krak. 21,
23.
— Wojciech bp pozn. 19.
Jazowsko w. 168.
Jedlna w. 1630.
Jerzmanowski 1764.
Jezuici 1602,1618, 1687, 1752, (dramatum liber) 1761. 163,166, 210,
212, 264, 296.
Jeżowski St. 1713.
Jodłowska w. 15.
Johannes cardinalis 1706.
Jordan Achacy 122.
— Spytek 152.
Judaei, zob. Żydzi.
Judycki J. 1660.
Juliusz II pap. 99.
Jurgowski T. ks. 7.
Jutha St. plebanus 1704.
Kadlubowski Z. 1589, 1590.
Kalacik Stanisław 252.
— Wojciech 25?.
Kalatowie Jan, Stanisław i Walen
ty 298.
Kalisz, podczaszy Stanisław de
Ostroróg 35.
— — Mikołaj z Brudzewa 63,
65.
Kamanka rz. 22.
Kamieniec, bp Stan. Hozyusz 295
— — Adam Krasiński 297.
— kaszt. Łoś Grotkon 295.
Kamieniecki L. 1800.
Kamieński A. Chr. S. P. 1782.
Kamiński K. S. P. 1782.
Kampa Maciej, przeor Domin, brze
skich 63—65.
Kamyk w. 21.
Kanonicy reguł. 1701, 1702, 24.
Kantyczki 1731.

Kapitułczyna Dorota 272.
Kapitułka Franciszek 272.
Kappus de Pichelstein St. 1650.
Karcza w. 168.
Karczmarz Wasyl 277.
Karmelici 192, 301.
— Bosi 308.
— Turoneńscy 1727.
Karniejew w. 50, 51, 77
z Karniejewa Andrzej 50.
— Boksa 77.
— Dorota 50.
— Fali sław 50.
— Jadwiga 50.
— Jan 77.
— Katarzyna 50.
— Malesza 77.
— Napka 50.
— Piotr 50, 51, 77.
— Stachna 50.
— Włost 50, 51.
Karnkowski Stanisław, arcybiskup
gnieźn. 184.
Karol Teodor, elektor baw. 1660.
Karp Karol 301.
Karpiński Fr. 1780.
Kartesianus Dyonizy 17H5.
Karwowo w. ì 1, 48.
Kaszowska Wola w. 79.
Kaszów w. 79.
Katarzyna II, carowa ros. 1764.
Kaukaz (temperatura,) 1790.
Kazania 1593, 1701. 1704, 1705,
1707, 1709, 1711-1713, 1732.
1734, 1770.
z Kazanowa Stanisław 101.
Kazimierz p. Kr. m. 1761, 13, 132.
148, 162, 167, 186, 190, 219.
— Augustyanie 1676.
— barchanicy 134, 160.
— Kanonicy reg. 24.
— kurdybanicv 188.
Kazimierz W. król poi. 7, 9, 100.
— Jag. 52, 5í·, 55, 58—60, 66, 69,
72, 74, 78, 96,"107, 170
— ks. maz. 29, 157, 224.
Keklucki, zob. Sieklucki.
a Kempis Tomasz*1735.
Kercz m. 1790.
Kęsowski Aleksander, opat oliwski 244.
Kęty, sukiennicy 156.
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Kieki 0. 1660.
Kiciński 1662.
Kielce m. 211.
— dziekan kolleg. Jan 23.
Kielcz, syn Wolemira 23.
Kierdejówna I. 1761.
Kierski Józef, bp przem. 305.
Kiewlicz 8t. 1791.
Kiliński J. 1770.
Kirkor A. 1761.
— A. J. 1761.
Klaryski 168.
Klemens XI pap. 290.
— XII pap. 293, 294.
— XIV » 301.
Klempiński klucz 184.
Kliszów w. 9.
Klonowski J. ks. 1740.
Kłobuck, konwent 89.
— księga miejska 1697, 1698.
Kłonduciańce w. 96.
Kłossowski H. 1623.
Kmita Jan 150.
— Piotr 87.
Kniaziewicz jen. 1780.
Kniaźnin D. 1780.
z Kobylan Jakób, kaszt, gnieźn„
52, 170.
z Kobylina Maciej 78, 98.
— Stanisław 68.
Kobylnicka Zofia, ksieni Norber
tanek płockich 182.
Kochanowski J. 1760.
— Piotr 130.
Kochanowskiego zjazd (1884 r.)
1594.
Kocko m. 42.
Koczmin w. 147.
Kojsiewicz F. 1624, 1630.
Kollar 1769.
Kołłątaj H. 1621-1630.
— R. 1622.
Kołtów w. 116.
Komarnicki Leszko 146.
— Weryha 146.
Komarniki w. 146.
Komarzewski jen. 1662.
Komedye 1743, 1776.
Komisya eduk., zob. Szkoły.
Komornicki Jacek 90.
— Teodor 90.
Komorniki w. 90.

Komorowska Jadwiga 219.
Komorowski Jan 102.
— Sebastyan 219.
— Wawrzyniec 102.
Konarski, Jan bp krak. 87, 95,108,
114.
Kondratów w. 240.
Koniecpolski Mikołaj, wda sand.
87.
Konrad ks. maz. 157.
Konstanty Pawi. W. ks. 1789.
Konstantynopol,wzięcieprzezTurków 1706.
Kontowtów szlachectwo 1764.
Kopina w. 1751.
de Kopina Janusz 1761.
Kopiński K. 1761.
— Krz. 1761.
— M. 1761.
— St. 1761.
— W. 1761.
Koprzywnica, klasztor 49.
z Koprzywnicy Mikołaj 104.
z Korabiowic Jan, kan. krak. 15.
Koraszyce w. 212.
Korczak St. 1761 b).
Korczyn w. 22.
Kordecki Augustyn 250.
z Kormanic Stanisław 110.
Korniakt Konstanty 176.
Korsak J. 1771.
Korycińska Petronela 251.
Korzeniowski W. 1761.
Koscelnense monasterium 1713.
Kosiński Floryan ks. 232.
Kossecki K. 1716.
Kossowski Szcz. 1761.
Kościakiewicz Antoni Napoleon
327.
z Kościelca Mikołaj 111.
Kościelecki Jan 136, 144.
Kościuszko T. 1681.
Kot Jan 110.
Kotelski folwark 1767.
Kotowski młyn 271.
Kowale, sta Jan Kościelecki 136.
Kowalne w. 25.
Kowalewski Jan 47.
Kozacy 1H78.
Kozicki Z. ks. 3591.
Kozłowski folwark 1767.
Kozłowski W. 1681.
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Koźmin zamek 271.
König 1772.
z Krakowa Grzegorz, gward. Fran
ciszkanów wileńskich 216.
Krakowiec 87.
Kraków- m 2, 7—9,12,14,15. 24, 28,
32, 36, 38, 40, 47, 54-58, 67,
70, 80, 85, 87. 88, 92-96,
98, 100, 102, 104, 105, 107, 10«,
113-116, 120—126, 131-185,
145, 147, 151, 156, 160, 169,
173, 178—180, 185-190, 192,
193, 197—200, 204 206, 209,
214, 215, 217, 218, 222, 224
—228, 250, 231 233, 236,
237, 239, 248, 249, 251, 252,
255-261, 265—267, 273 -27ú,
283—289, 291, 295, 296, 299,
302, 319, 320, 322, 324.
— bp Jan (Grot) 8
— — Jan (syn Lutka) 66, 68, 70,
85.
— — Jan (Konarski) 87.
— — Piotr (Wisz) 15.
— — Tomasz (ze Strzempna) 66.
— — Wojciech (Jastrzębiec) 21,23,
— — Zbigniew (Oleśnicki) 32, 38.
40, 54, 55, 58.
— — Gembicki Piotr 238.
— — Konarski Jan 95, 108, 114.
— — Myszkowski Piotr 185.
SzyszkowskiMarcin 210, 211.
Tomicki Piotr 120, 123, 124,
— archid. Jan z Pniewa 60.
Erazm Kretkowski 233.
— kan. Jan z Korabiowic 15.
— — Tomasz z Chrobrza 32.
Stan. z Kobylina. 68.
— — Maciej z Kobylina 78.
Jan Długosz sen. 79.
— — Jan ze Starzechowic 85.
— — Wojciech Parzecki i?33.
— Kaz. Flor. Czartorski (s) 245.
— bursa filozofów 152, 154.
Jerozolimska 1910, 54, 58.
— — prawników 104.
— cech barchaników 115,160, 230,
231, 287.
— — czerwonoskórników 237.
— — garbarzy 286,
— — garbarzy czerwonych 189,
302.

Kraków, cech kurdybaników 1810,
179. 188, 193, 209, 261, 268, 302.
322.
— — muzykantów uzualistów
1682.
— — pasamoników 197 — 200,
204—206, 214, 215, 239, 248,
258, 265, 289.
— — pennifices 249.
— — puszkarzy 256.
— — rusznikarzy 180, 228.
— — skórników 169.
szmuklerzy 221.
— — szyftarski 187.
— — tkaczy i barchaników 178.
— dostojnicy, wda Piotr Kmita 87.
— — Mik. Zebrzydowski 192.
— kaszt. Skarbimir 2.
— — Chrystyn z Ostrowa 21.
— — Krzysztof z Szydłowca 119.
— — Andrzej z Tęczyna 125.
— gen. sta Mikołaj Koniecpolski
87.
— — — Krzysztof z Szydłowca
119.
Mikołaj Zebrzydowskil 92.
— podkomorzy Piotr Szafraniec
24.
— — Jan z Ocieszyna 150.
— — Stanisław Cikowski 163.
— sędzia Mikołaj Strasz 59, 94.
— — Jakób z Lubomirza 94.
— — Jan Pieniążek 109.
— — Mikołaj Taszycki 135.
—- — Piotr í)embieński 151.
— podsędek Jan Minor 89.
— Jan z Brodowic 89.
— Jan z Biechowa 94.
— — Zebrzydowski 94.
— — Mikołaj Taszycki 109.
— — Jan Słabosz 135.
— — Jakób Rożen 151.
— wielkorządcą Seweryn Bonar
125, 138.
— kościoły, ś. Krzyża 276.
N\IP Q9 9¾¾
na Wawelu·1810, 28, 66.
82, 95, 105, 123, 124, 150.
— łaźnia 257.
— »Malowany dwór« 192.
— przedmieścia, Kleparz 233.
— — cech barchaników 134, 160.
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Kraków Kleparz, kustosz Jan
z Oświęcimia 78.
— - kan. Mateusz z Kobylina 98.
— — cech kurdybaników 188.
— — szpital trędowatych 74.
— Smoleńsko 218.
— Stradom 72.
— — klasztor ś. Agnieszki 87.
— Wesoła 234, 260.
— rzeczpospolita 1669.
— uniw. Jag. 1606, 1624, 1625,
1628, 1629, 1810, 72, 78, 85, 93,
114, 124, 229, 3 i 9, 324.
— Tow. nauk. 320.
— zakony, Jezuici 264.
— — Karmelici 192.
Krasicka Elżbieta 254.
Krasicki Fr. 1761.
— Ig. 1681.
— Konstantyn 254.
— Wojciech 245.
Krasiczyn w. 254.
Krasiński Adam bp kam. 297.
— H. 1644.
— Z. 1770.
Krasnowolski W. 1776.
Krasnystaw î 761 ò)
Krasnostaw, cech szewski 1718.
Kraśnik, kan. Later. 1701, 170-.
Krempowiecki 1764.
Ivrenus C. 1808.
Kretkowski Erazm 233
Kromer Bartłomiej 132.
Kropiński 1780.
Kropkiewicz Jan 264.
Krupek Piotr 135.
Krupowicz M. 1761.
Krużlowa w. 109.
Kryk w. 112.
Krymelda. ksieni Norbert, w Pło
cku 6.
Krystian Józef 316.
Krzeczowski Andrzej 129.
Krzelew w. 44.
Krzemieniec, kościół NMP 131.
— liceum wołyńskie 1602
Krzeptowski W. 1608.
Krzewiecki Piotr 91.
de Krzewo Wolemir 23.
Krzvnecki Krz. 1761.
Krzyszówka w. 135.
Krzysztosowic St. 1724.

Krzywicki 1769.
Książ m. 125.
— Mały 47, 135.
Księgi miejskie, zob. Rawa, Ró
wne, Wiślica, Rzeszów, Kło
bucko.
»Księgi peregrynackie« 1760.
— wiejskie, zob. Iwkowa,
z Kuczyo Stanisław 37.
Kuczyee w. 122.
Kuczyńscy 1761.
Kuczyński 1761.
— J. 1761
— M. 1761.
Kujawski bp Wawrzyniec Gembicki 201.
Kula Jakób 135.
Kulczyce w. 278.
Kumkowce w. 175.
Kupiski w. 212.
Kupnowiczo w., rola »Kaczmarska« 277.
z Kurdwanowa Jakób, bp płocki
18, 19.
Kuropatwa Jan 49.
Kuzborowic S. 1698.
Laczuchowo w. 49.
Lanbacz Jan, stoln. kor. 97.
Lanius Michał 167.
Lanckorońscy, tytuł hrabiowski
1692.
Lanckoroński Mikołaj 87.
Land zob. Ląd.
Landaw w. 140.
de Lanthkow Albert geometra 255.
Lassota 89.
Latkowicz Błażej 298.
Ląd, Cystersi 4, 235.
Lądzki pobór 59.
Legie, zob. Polska.
Lelewel J. 1791.
Lelów m. 89.
— sukiennicy 100.
Lemańskiego notatnik 1762.
Lenartowicz T. 1789.
Lentulus 1648.
Leszczyński Bogusław7 240.
Leszek ks. inaz. 22í.
Leszno 1761 h.
Lesznowski 1772.
Leupold, sołtys szaflarski 7.
de Lgota Jakób 75.
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Libelt K. 1764.
Ligęza (Jan) wda (łęczycki) 24.
de Ligniez M. 1701.
Lipiński Ig. 1761.
— K. 1662.
— P. 1761.
— Z. 1761.
Liplas w. 24.
Lipnicki St. kan. sand. 1706.
Lipski 1662.
Lismanin Franciszek 128.
Literatura, wiadomości do hist.
lit. 1790.
Locci rodzina 269.
— Augustyn 269.
— Jan 269.
— Franciszek 269.
— Kazimierz 269.
Lubaczów, kaszt Marcin Dydyński 297.
Lubartów m. 1764 (kościół), 1784.
Lubawa in. 292.
Lubecki K. 1761.
Lubień w. 116.
Lublin m. 1761 b, 90, 146, 164,
181, 192.
— Augustyanie 1761 b.
— cech konwisarski 1715.
— — kotlarski 1754.
— — rymarski, siodlarski i olsterniczy 1719.
— księga cechu złotniczego 1714.
— kolegiata 1761 b.
— 3 dekreta asses. 1750.
— dostojnicy: wda Jan Tarło 292.
— sta Jan z Tęczyna 181.
— podkomorzy Jan Kuropatwa
z Lanczuchowa 49.
— — Stanisław z Kazanowa
101.
— sędzia Stanisław z Kazanowa
101.
— podsędek Rafał z Gołuchowa
101.
— ludność gubernii 1784.
— monografia 1785.
— przewodnik po... 1784.
— spis wybitn. mieszk. 1784.
— województwo, taryfa groszowa
1748.
de Lublin Joannes 1716.
Lublinius Bernardus 1717.

Lubomirska E. ks. 1672.
Lubomirski A. 1614 (testament).
— Stanisław 203. 222.
z Lubomirza Jakób 94.
Luborzyca (dokum. kość.) 1684.
Lubrański Grzegorz, żupnik 78.
Lubusza w. 112.
Lucanus Annaeus M. 1736.
Lucianus 1700.
Lucchini Antoni 274.
Luczlawice w. 109, 135.
Luschin Franciszek Ksaw. 328,
329.
Lutobrok w. 141, 212.
Lwów m. 91, 262, 277, 297, 316,
(uniw.) 318.
— arcybiskupstwo rz. kat. 1810.
— ks. kan. Mikołaj Corna 40.
— cech kowalski 1761 b.
— dostojnicy: sędzia Jan Brzozdowski 176.
— pods. Jan Rychłowski 176.
— wojski Jan Wilczek 116.
— podstarości Jan Jaćmierski 91.
—- sędzia gr. Piotr Krzewiecki 91.
Lyples, zob. Liplas.
Łaski Jan 1640.
Łącko w. 44.
Łąckowa Wola 44.
Łąka w, 151.
Łęczyca m. 25.
— koleg. dziekan Jan 23.
— kustosz Kiełcz 23.
— proboszcz Jan Władysław Przerembski 282.
— wda Ligęza (Jan) 24.
— — Piotr Opaliński 271.
Łopaciński H. 1703, 1705—1713,
1716, 1731.
Łopacki Jacek Augustyn 291.
Łopuchowski Andrzej 131.
Łowce w. 1810.
Łowczowski Jan, opattyniecki 165.
Łowicz m. 1761 b.
— kość. paraf. 184.
— zamek 184.
z Łowicza Stanisław 1598.
Łoś Grotkon 295.
Łubieńska 16fi2.
Łucznica w. 213.
— grunt Szymonowski 213.
Łuczyce w. 24.

http://rcin.org.pl

Mazowsze, ks. Ziemowit 29, 39.
Ługi w. 133.
Medycyna 1589, 1635, 1700, 114,
Ługow ski Stanisław 133.
286, 299.
Łukniańce w. 96.
Meglewska D orota 49.
Łukomski Jan 1719.
Meglewski Jakób 49.
Łysakow ska 1761.
de Melgwa Jakób 49.
—. E. 1761.
z Melsztyna Spytek 28
Łysakow ski J. 1761.
— W isław 8.
Maciej, opat tyniecki 70.
»Mesyasz żydow’ski« 1639.
— przeor, zob. Kampa.
Miasteczko w. 1767.
— prepoz. w Kłobucku 89.
Miączyński Ig. 1672.
— sołtys szaflarski 7.
Michaïewski ks. 1791.
— sołtys 62.
Michał, król poi. 255—263, 265—
Maciejewice w. 48.
268.
Madaliński Jan 235.
M agdeburgia 10—12, 16, 39,77, Mickiewicz A. 1634,1639,1769,1771.
z Miechowa Maciej 98, 114.
233, 247.
Miechowski Indrzych 87.
Majdan w. 1767, ·1810.
Mierzowski Jan 219.
Maków m. 77, 157.
Międzyrzecz, sta Piotr Opaliński
Maleszowski S· S. J. 1687.
271.
Malinowski Fr. 1761.
Mikołaj I ces. ros. 1789, 325.
— J. 1761, 1809.
— fizyk 4.
Mackowicze w. 175.
— m łynarz w Brześciu 5.
Małachowski kanc. w. k. 315.
Mikołaje wice w. 60.
Małogoszcz w. 40.
Mikorski 1772.
Manichaei 1703.
Milanowski Stanisław, łożniczy
Marcin V pap. 27.
król. 95.
Marcinowice w. 147.
Marcinowski A m broży 147.
— W. 1761.
Milatycze w. 1810.
— Feliks 147.
Miłkowskie w. 196.
— Jakób 147.
Minor Jan 89.
— Piotr 147.
Mirosz J. 1761 b.
— Żegota 147.
Mirów w. 218.
Markiewicz D. 1688.
Mniszech, marsz. w. k. 1662.
M arkowa w. 176.
Mniszkowy w. pod Bochnią 15.
Markowski J. K. 1761.
Modryński G. 1761.
— Michał D um ka 146.
Mogiła, klasztor 211.
Marków w. 139.
— opat Jan 8.
M artens 1794.
Moklak Józef ks. 308.
Massalski J. 1771.
Mokra w. 89.
M atem atyka 1637, 1720.
Molski 1770.
Matusiewicz 1781.
Monspelium m. 312 c —k.
M atuszewski 1772.
Mazowsze, księżna A leksandra 29. Moor 1769.
Morawscy 1810.
— książę A leksander 29.
— Bolesław 34, 46, 48, 50, 51, 157, Morawski K. M. 1807.
Mord i w. 117.
255.
Morelowscy 1672.
— Ja n 10, 11, 77, 157.
Mosor w. 1767.
— Kazim ierz 29, 157, 224.
Moszczenica w. 281.
— K onrad 157.
Moszczycz de Maiore Szczyborze 37.
— Leszek 224.
Moszyński 1660, 1662.
— Trojden 29.
Moszczyński Fabian 303.
— W ład y sław 29, 44, 224.
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Mścisław, opat tyniecki 15.
Muzyka 1592,1604,1689,1706; 1716
(tabulatura).
Myślenicki Stanisìaw 109.
Myślibórz, proboszcz w Karniej owie 77.
Myszkowski Piotr bp krak. 185.
»
» » płocki 166.
de Myzyniec Mikoïaj dekr. dr. 71.
Nabielak L. 1764.
Nakwaska A. 1764.
Napoleon I 1770, 1780, 1781.
Nardi de Piscia Dominik 45.
Narussowo w. 6, 48.
Nassau-Siegen ks. 1660.
Nehrebecki Andrzej kan. sand. 296.
Newather 1684.
Niecieplino w. 255.
Niedzielski Larysz St. 1645.
Niegowice w. 24.
Niemcewicz J. U. 1772,1780, 178î.
Niemojowski 1764.
— Nep. 1674 (Pamiętniki).
— W. 1674.
Niemsta 47.
Niemyska J. 1761.
Niemyski 1761.
— W. K. 1761.
Niemysłów w. 250.
Niepołomice m. 1803 (inwentarz
stwa) 179, 256, 261.
Nieszczery J. 1779.
Niewstampius 47.
Nikołajki m. 1773.
Noga Jan, woźny 97.
Norbertanie 1621, 225.
Norbertanki 6, 10, 11, 39, 44, 62,
71, 182.
Noskowski Andrzej, bp płocki 141,
149, 152, 154, 155, 163.
Nowakowski 1769.
Nowa Wieś w. 229.
Nowe miasto Korczyn 14, 28, 74,
119.
z Nowego Radomia Wawrzyniec
23.
Nowosielska Z. 1761.
Nowosielski A. 1761.
— Fr. 1761.
— Fr. J. 1761.
Nowy młyn 272.
Nowry Sącz, kollegiata 1643.

Nowy Targ 1608 (księga sąd.
urzędu kamer.), 191 (starostwo).
Nrezno w. 44.
Nurowi ce w. 81.
de Obel Piechno 12.
Obi chów w. 9.
Ochonin (Ochojno) w. 150.
z Ocieszyna Jan 147, 150.
Odezwy 1781, 1789. '
Odyniec A. E. 1771.
Ojców w. 251.
Okkultyzm 1722.
Olechnowicz A. 1761.
Olejów w. 116.
Olesko m. 207.
Oleśnicki Zbigniew bp krak. 1643,
32, 38, 40, 54, 55, 58,
Oleszko F. 1690.
Oleszków rodzina 1690.
Olędzki Fr. 1761
Oliwa, opat cysterski 24í.
Olizarowski 1769.
Olkusz m. 1810, 68, 80, 98.
Olszewski Siemion 1790.
Olszowski J. 1761.
Opalińska Katarzyna 271.
Opaliński Andrzej, bp pozn. 43.
— Piotr 271.
Oraczowski St. 1761.
Oranowski M. 1761.
Ordon 1789.
Orzechowiec w. 158.
Orzechowo w. 10, 48.
Orzechowski J. K. 1761.
— P. 1761.
— T. K. (biblioteka) 1798.
— Walenty 158.
Orzechów w. 62, 182.
Orzeszko Henryk 129.
Ossoliński A. 1761.
— J. 1800.
— Jerzy 1761.
Ostroróg Sędziwój 34, 36.
— Stanisław 35.
z Ostrowa Krystyn, kaszt. krak.
21.
Ostrowski T. 1660.
Ościkowicz Hrehor, wda trocki
96, 117.
Oświęcim m. 20.
— książęta: Jan 8, 20.
— Bolko 20.
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Oświęcim, Dominikanie 20.
— probostwo 1692.
z Oświęcimia Jan 78.
z Owadowa Jan 97.
Ozirniński J. 1761.
Ożarowska H. 1761.
— M. 1660.
Ożarowski Sam. 1761.
— Stan. 1761.
— Teod. 1761.
Paczoska Marcin 233.
Paderewski Andrzej 311.
Palikowski St. 1712.
Paluszek Stanisław, młynarz 271.
Paluszyce w. 264.
Pamiętniki, zob. Niemojowski N.,
Prendowska J., Szumlański J.,
Wereszczyński P.
Paniecz w. 9.
Papirus egipski 1.
Parczów, starostwo 196.
Paryż m. 330.
Pasieka młyn 229.
Paszkiewicz J. I 174.
Paweł 1ÍI pap. 30tf.
— V 232.
— I car ros. 1764.
Pawłowski 1705.
Pekel Jan 65.
Petersburg m. 325.
Pękatel Jan 213.
Pęski Bartłomiej 137.
— Cherubin 137.
— Erazm 137.
— Mikołaj 137.
— Stanisław 137.
Piasecki Paweł 211.
Pieniążek Jan 109.
Pieskowa Skała 121.
Piestrzyce w. 168.
Pieścirowski Stanisław 182.
Pijarzy w Warszawie 1749.
Pilchowski D. ks. 1738.
Pilica, spławność 1764.
Pilzno m. 164.
Pińsk m. 304.
Piotr Wr. car ros. 1677.
— kardynał 103.
— (Wisz) bp krak. 15.
— (Tomicki) bp krak. 120.
Piotrkowice w. 151.
Piotrków m. 16, 41, 59, 66, 60,

107, 142, 148, 154, 155. i 57, 161,
162.
Piotrowski 1709.
Pi pan y Jerzy 23‘î.
Pius VI pap. 303, 305, 307.
Piwo Anna 147.
— Jan 147.
Placzew w. 184.
Plater St. hr. 1636.
z Pleehowa Oto 76.
Pieszowski Brzeg w. 94.
Pluciński I. 1764.
Płock m. 6,18, 19, 44, 62, 71, 149,
212.
— biskupi: Erazm (Ciołek) 87.
— Firlej Henryk 210.
— Jakób (z Ivurdwanowa) 18, 19.
— Myszkowski Piotr 166.
— Noskowski Andrzej 141, 149,
152, 154, 155, 163.
— Szyszkowski Marcin 210. 212
—· czynsze, zamek 1799.
— kanonicy Mikołaj de Myzyniecz
71.
— Wojciech Krasicki 245.
— kapituła katedr. 212.
— kościół ś. Trójcy 29.
— szpital 29.
— zakony: Dominikanie 163.
— Jezuici 163, 166, 212.
— Norbertanki 6, 10, 11, 39,
44, 48, 62, 71, 182.
— — ksieni Krymelda 6.
— — Dorota 62.
— — Zofia Kobylnicka 182.
— — prepoz. Bohemus Miko
łaj 6.
— — Stanisław 62.
— — Jan Głuchowski 182.
Płoski 1772.
z Pniewa Jan, archid. krak. 60.
Pniewnik w. 149.
Pniewski Ig. 1672.
— M. 1761.
Pniowski Jan 76.
Poczobut 1780.
Podhorodyński 1761.
— L. 1761.
Podlasie, wda Jan Sapieha 117.
Podlodowski Zbigniew 97.
Podstolice w. 12, 150, 151.
Pogwizdów w. 15.
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Pohost w. 117.
Pol W. 1764, 1769.
Polanowice w. 94.
Polna w. 3.
Polska, akta i sprawy poJit. 1616
(r. 1809), 1647—1658, 1664 (r.
1766—1793), 1681, 1692.
— Barska konf. 1.681.
— dobra stołowe król. 1665.
— Emigracya (1832—1848) 1642.
— historya 1764, 1786.
— Komisya Skarbowa 1802.
— korpus kadetów 1659.
— krak. rzeczp. 1669.
— Król. Kongr. 1620, 1669, 1784,
1788, 1807.
— kstwo siewierskie 1667.
— — Warszawskie 1668.
— legiony 1615 (I legia poi.).
— nazwy szlacheckie 1644.
— palety podatkowe 1670.
— pierwotny ustrój 1805.
— (r. 1846) 1645.
— (r. 1863) 1641, 1699.
— sądy grodzkie 1619.
— sejm 1767 (dyaryusz) 1646.
— słownik wybitnych osób 1784.
— Ukraina (dzieje) 1671.
— Władysław IV, 1636 (dyaryusz
elekc.).
— wojna Kościuszkowska (1794 r.)
1720.
— zamki i horodyszcza lit. i ru
skie 1805.
Polszczyzna średniow. 1708,1711,
1712.
Połaniec, paraf, i szpital 238.
Pofock m. 174.
Połotyński Walenty 174, 175.
Połprzybrzeg w. 135.
Połubotko 1677.
Poniatowski J. ks. 1616, 1777,1780,
1800.
— M. J. ks. prymas 1623—1626.
— St. ks. 1672.
Poniemonie w. 117.
Poniński K. ks. 1761.
Popiel Stanisław 296.
Porozow w. 118.
Postupalska T. 1761.
Postupalski J. 1761.
Postylla, zob. Kazania.

Potarzyca w. 271.
Potkański K. 1631.
Potocki 1771.
— Jan 1652, 1780.
— Jerzy 1652, 1653.
— Prot 1660, 1672.
— St. 1761.
— Szcz. 1660, 1780.
Powieść hist. 1770, 1775.
»Powieści zbiór« 1742.
Poznań m. 19, 43, 303.
— biskupi: Andrzej (Opaliński)
43.
— Jan 27.
— Wojciech (Jastrzębiec) 19.
— kan. Fabian Moszczyński 303.
— — Jan Chryz. Szczyciński 303.
z Poznania Bartłomiej 111.
Prawo 1640, 1688, 17õ6, 1806.
Prądzyński I. 1609.
Prendowska J. 1641 (Pamiętniki).
Premonstrantki, zob. Norbertanki.
Prethor 22.
Prokel Jan, mieszcz. brzeski 35.
z Próchnika Rafał 110.
Prusinowski J. 1764.
Przemyśl m. 1761 b, 110, 129, 158.
— biskupi: Kierski Józef 305.
— Wężyk Jan 211.
— sędzia Stanisław z Jastmanic
110.
— — Jakób z Czyeszaczyna 110.
— — Mikołaj Derszniak 129.
— — Piotr Grochowski 129.
— — Walenty Orzechowski 158,
175.
— podsędek Stanisław z Kormanic 110.
— — Rafał z Próchnika 110.
— — Andrzej Krzeczowski 129.
— — Henryk Orzeszko 129.
— — Hieronim Chmielecki 158.
— podczaszy Marcin Konstanty
Krasicki 254.
— wojski Mikołaj Derszniak 129
Przerembska Beata 218.
Przerembski Jan Władysław 282.
— Mikołaj 218.
Przewłocka Elżbieta 213.
Przewłocki Paweł 213.
Prziniesz Endriss 1715.
Przyjemska Katarzyna 271.
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Przyjemski Władysław 271.
Przyma w. 271.
Przypkowski M. 1761.
Przyroda 1801.
Przysłowia 1739.
Przytyk w. 97.
Pszonczyną K. 1761.
Pszonka J., M., St., Szcz. 1761.
Puliński H. 1771.
Pulniki w. 196.
Pułtusk m. 141, 152, 163, 166.
— Jezuici 210.
— szkoła 149, 155, 166.
— zamek 210.
Purzecki Wojciech 233.
Putnowice w. 135.
Radlin w. 271.
Radłów w. 82.
Radnycza w. 145.
— sołtysi: Jacek, Sawka, Dobiecki 145.
Radom m. 23, 130.
— przychody starostwa 1597,
1631.
— kaszt, i sta Mikołaj z Szydłow
ca 97.
— wojski Paweł Wolski 112.
Radomyski L. 1645.
Radwański Aleksy 150.
Radziszewski 1662.
Radziwiłł Aleksander ks. 321.
— Jan 120, 139.
— Jan Mikołaj 137.
— Jerzy 177.
-- Karol 1761.
— Mikołaj 120, 137, 143.
— M. K. 1692.
Radziwiłłowa 1761.
— A. 1761.
Radziwiłłowicz Mikołaj 88, 126.
Radziwiłłowie 127.
Rafael, kardynał bp ostyeński
103.
Rajhrod m. 119, 127.
Ranachowski Paweł 161.
Rapczyce w. 158.
Rawa m. 131, 282.
— protok. sądów ławn. 1596.
Raymundus dr. 1640.
Razumowski Cyryl ks. 1679.
de Regino Jakób 45.
Katalog (Dodatek I).

Rembertów w. 81.
Rembieliński R. 1660.
René Gaspar Jan 312 d.
Reynherus 1703.
Retoryka 1726, 1736, 1744, 1746,
1747.
Rogala Maciej 75.
z Rogowa Hincza 67, 74.
Rogowo w. 10, 48.
Rokitnica w. 129.
Romakowski Kasper 278.
Romer Feliks hr. 146.
de Rosprza Stanislaus 1712.
Rostworski J. 1783.
Rostworowski J. W. 1619.
Rossini Joachim 1604.
Rosya, akta procesowe z XVII w.
1680.
Rościszów w. 26.
Rozemberski Mikołaj 80, 98.
Rożen Jakób 151.
Równe, księga miejska 1605.
Różyc J. 1761 b.
Rudowski Andrzej 92.
Ruś, wda Jan Daniłowic 207.
— cła 176.
de Ruthki Bogusław 33.
Rutkowski ks. 1770.
Rychłowski Jan 176.
Ryglice, ks. Chrystyan 32.
Rymwidowski Dworzec w. 118.
Rywocki M. 1760.
Rzadka Wola w. 194, 195.
Rzeszotkowa Wola w. 112.
Rzeszów, księga miejska 1683.
Rzym m. 19, 27, 45, 99, 103, 232,
241, 245, 264, 270, 281, 290,
291, 293, 294, 301, 303—305,
308, 328.
Sadło Tomasz 101.
Sallustius Crispus C. 1738.
Sambor stwo 240, 277, 278.
— sta Bogusław Leszczyński 240.
Samogoszcz, pleb. Maciej 23.
Samsonowicz Grzegorz 236.
Sandomierz, dziekan kol. Paweł
z Błonia 79.
— kan. Stanisław Lipnicki 1706.
— — Andrzej Nehrebecki 296.
— wda Spytek Jordan 152.
— kaszt. Hincza z Rogowa 67,
74.
11
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Sandomierz,kaszt. Mikołaj Koniec
polski 86.
— podkom. Andrzej z Sienna
81.
— sędzia Oton z Plechowa 76.
— — Paweí de Celaczowycze 130.
— pods. Jan z Wiechowa 76.
— — Jan z Głuchowa 130.
— pis. Zbigniew Podiodowski
97.
— miecznik Jan z Owadowa 97.
z Sanspowa Maciej 72.
Sapała Grzegorz 189.
Sapieha A. ks. 1672.
— Jan 117.
— P. 271.
Sapieżyna A. 1672.
— Elżbieta 117.
Sardi B. 1761.
Sartor S. 1683.
Sądy grodzkie, zob. Polska.
Schadek w. 133.
Scharvenberg w. 140.
Schaster Jan 299.
Schik w. 1^3.
Schiller 1769.
Sczekna Jan 17.
Sebastyanów m. 1761 b.
de Secemin Petrus 1702.
Seduliusz 1708.
de Segur l(í60.
Sejm, zob Polska.
Semowit, zob. Ziemowit.
Sędzicki J. 1761.
Sęk Maciej 184.
Sfortia Franciszek ks. 308.
Sieciechów m. 81, 130.
— Jan opat 81.
— klasztor 130.
Siecin w. 254.
Siedzewo w. 26.
Siedliska w. 165.
Sieklucki Michał ks. 264.
Siemaszko A., J., T. 1761.
Siemieński Adam 130.
— Stanisław 116.
— Andrzej 176.
— Jan 175.
— Mikołaj 176.
z Sienna Andrzej 81.
Sienno w. 175, 176.
Siepietnica w. 112.

Sieradz m. 16.
— Dominikanie 69.
— księga sąd. grodz. 75.
Sierakowski ks. 1623.
— J. 1656.
Siestrzechowski młyn 107, 172.
Siewierz kstwo 1667.
Silva rerum 17ò8.
Skarbek Fr. i 781,
Skarbimir wda krak. a.
Skaryszów m. 1764.
Skaszewo w. 2^9.
ze Skawiny Rafał 47.
Skoroszowa w. lo9.
Skoropadski hetm. koz. 1677.
kórkowski K. ks. 1672.
liz Andrzej 81.
Słysz, zob. Śliz.
Słabosz Jan 135.
Sławczyn w. 81, 130.
Sławku wice w. 21.
Sławków m. 185.
Sła wsko w. 4.
Słoński Stanisław 158.
Słońsko w. 158.
Słowikowski J. ks. 1761 b.
Słupno w. 44.
ze Smarowa Maciej, młynarz 144.
ze ëmarowic Marcin, młynarz 136.
z Smolechowa Andrzej 51.
Smoleński T. 1610—1613.
Smolucki Jan 111.
Smólska Albert 64.
— Wawrzyniec 53.
Smolucki Jan, młynarz 111.
Smroczko w. 157.
Sobieniowski Józef dr. 309.
Sobieski Jakób 1692.
Sobolewski 1660.
— íg. 1672.
Socha Maciej 53.
Sofokles 1791.
Sokołowo w. 201, 229.
Sokołów m. 1761 b.
Sokołówka młyn 229.
Sołtystwa i wójtowstwa 7, 25,
62—65, 112, 129, 145, 191, 194,
195, 224, 227, 252, 255, 298.
Somianka w. 48.
z Sosnkowa Jan 46.
Sośnica w. 254.
Soz;inkowicowa K. 1761 b.
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Spak, zob. Szpak.
Spasowicz W. 1675.
Spiczeschu Jan 13.
Spinek J , Krz. 1761.
Srebrowski Maciei 139.
Sroczyński Jan 276
Srzeniawa. Andrzej 165.
Stach!ewo w. 75.
Stackelberg 1649.
Stadnicki A. 1761.
Stad 1y w. 2.
Staniątki (klasztor) 1810, 288.
Stanisław ś. 1707, 1709.
— prepozyt płocki 62.
— August król poi. 1661, 298, 300.
302, 310, 31»—31ñ, 317.
Stanisławski T. S. 1682.
Stara Warszawa m., zob. War
szawa Stara.
Stare Miasto w. 5. 25, 34, 35, 53,
63 - 65, 83, 136, 171.
z Starego Miasta Paweł 53.
Staromiejski Jan 25.
— Mikołaj 65.
— Stanisław 37.
Starostwa, zob. Niepołomice, Ra
dom, Wiślica, Chełm.
Stary Sącz, Klaryski 168, 281.
ze Starzechowic Jan 85.
Starzyński M. 1662.
Stasikowa Anna 69.
Staszów m. 1761 b.
ze Staw Fal 53.
ze Stawu Stefan 82.
Stawczanv w. 1810.
Steczko Jan 86.
Steczkowski Jan K. 324.
Stefan Batory 1602,167i, 169-175,
178, 179, 185, 224, 226, 256,
261.
Stojanowic Jerzy 248.
— Piotr 248.
Stokłosa J. 1698.
Stoltzer T. 1716.
Stopnica m. 1761 b.
Strachówka w. 149.
Stradom. zob. Kraków.
Strasz Mikołaj 89, 9i.
Strawiński M. 1761.
Stroynowski F. 1780.
Stryjeńska M. 1741.
Strykowski W. ks. 1761.

ze Strzempna Tomasz bp. krak
66.
Strzyžowski Stanisław 176.
Sucha Wola w. 175!.
Suchodolski El. hr. 1604.
Suffczyński M. 1761.
Sułowski Jan, prep. tuchowski 70.
Sułów w. 49.
Sumiński P. 1662.
de Syredva Michael 1708.
Syrokomla 772.
Ścibor bp. 37.
de Ściborze Majore Mościc 37.
Śmi('szewy w. 229.
Śniadecki Jędrzej 1691.
Śniatyń m. 246. 247, 253.
oredzkie prawo, zob. Magdebur, gia.
Świdnik Wielki w. 181.
Świechowski W. 1761.
Świerzów 1751.
Święcicki Z. 1R34.
Szach owi cz Wasyl kn. 118.
Szaflarski Krzysztof 191.
— Maciej 191.
— Marcin 191, 227.
Szaflary (sołtystwo) 1810, 7, 191,
227. 252, 298.
Szafraniec Piotr 24, 121.
Szalowa w. 3.
Szalnwski Jan 168.
— Maciej 168.
z Szamotuł Piotr 59.
Szsrff Jan 233.
Szarysz Andrzej 266.
Szaryszowie Andrzej i Anna 251.
Wojciech i Stanisław 259, 266,
2F5.
Szczebrzeszyn m. 1791.
Szczeczno w. 101.
Szczelaczyn w. 22.
de Szczyborze Majore Moszczycz,
zob. "de Ściborze M.
Szczyciński Jan Chr. 303.
Szembek Stanisław bp 281.
Szestruchowski młyn, zob. Siestrzechowski młyn.
Szkoły 1599 —1603, 1623, 1686,
1687, 1765, 1791, 1810, 78, 85,
93, 149, 152, 155, 166. 280, 316,
319, 324.
Szkryszchów w. 1712.
11*
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Szlacheckie nazwy, zob. Polska.
Szpak Stanisław i Zofia 88, 126.
Szpikowo w. 4.
Szpitale 1685, 1694, 1712, 29, 74,
238.
Sztochel A. 1638.
— L. 1638.
Szumlańska A. 1800.
Szumlański J. 1800 ţPamiętniki).
Szweczke w. 4.
z Szydłowca Krzysztof 119.
— Mikołaj 97.
Szydłowiec m. 143.
Szydłowiecki ,Takób 87.
Szymczykiewicz Fr. 1757.
Szysiecki Jan Kap. 292.
Szyszkowski Marcin bp płocki,
nast. krak. 210—212.
Taranowice w. 175.
Taranowski Andrzej 175.
Tarło Jan 292.
Tarnawcze w. 175.
Tarnowska Z. 1761.
Tarnów, szpital 1712.
de Tarnów, Martinus 1712.
Taszycki Daniel 219.
— Mikołaj 109, 135.
Taubert G. 1660.
Teologia 1590, 1593, 1702. 1703,
1710, 1712, 1718, 1717, 1723,
1727, 1737, 1741, 1757, 1792.
Terawski W. A. 1686.
z Tęczyna Andrzej 125, 192.
— Jan 181.
Tilkowski A. S. J. 1720.
Tłuste, bractwo trynitarskie 295.
Toczyski M. 1761.
Tołszczów w. 1810.
Tomaszewski Jan 1682.
Tomaszowski Jakób 181.
Tomicki Piotr bp krak. 120, 123,
124.
Toruń m. 1761 b, 112.
Trojden ks. Maz. 29
Troki m. 22.
— wda Hrehor Ościkowicz 96,
117.
Trydent bp Fr. Luschin 328, 329.
Trynitarze 295, 297.
Trzciński St. 1761.
Trzeciak A., J. 1761.
de Trzemcha Miklusz 46.

Tuchowski M. 1682.
Tuchów m. 70, 165, 280.
' ks. Daniel 32.
Turner G. S. J. 1739.
Turpin de Crissé hr. 1660.
a Turri Markus 128.
Turzański Leszko 146.
Turze w. 90, 146.
Turzeński Waszko 90.
Tuszowski ks. 1788.
Tymowski K. 1780, 1781.
Tyniec, Benedyktyni 15, 70, 165,
280.
Tyszkiewicz K. hr. 1805.
Tyszkowicz Siemion 118.
— Skumin 118.
Tyszkowiczówna Zofia 118.
Tyzenhaus A. 1761.
Ubradowskie w. 196.
Uheł w. 1767.
Uhm a A. 1645.
z Ujechowa, zob. z Wiechowa.
Ukraina (dzieje) 1671.
Ungler Flory an 1598.
Unruh Aleksander hr. 317.
de Urbach Joannes 1598.
Urbanek Maciej 63, 64.
Urzędnicy koronni: kancl. Jan
z Ocieszyna 147, 150.
— podk. bp Piotr 120, 123, 124.
— marsz. Zbigniew z Brzezia 25.
— — Piotr Kmita 87.
— — de Chodecz Stanisław 91.
— podsk. Jakób Szydłowiecki 87.
— — Bogusław Leszczyński 240.
— ref. Jan Władysław Przerembski 282.
— stolnik Jan Lanbacz 97.
— litewscy: kancl. Mikołaj Mikołajewicz 120.
— marsz. Mikołaj Radziwiłł 143.
— cześnik Mikołaj Radziwiłłowicz
126.
— podcz. Mikołaj Radziwiłłowicz
88.
— — Jan Radziwiłł 139.
— podst. Jan Radziwiłł 120.
Urzędów m. 1761 b.
Uście w. 264.
Uścieńska włość 96.
Uszpolska włość 96.
Valentia m. 312 a, 312 b.
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de Varilles Felicitas Pyrrhiis 300.
Vauban pani 1800Vernerus Krzysztof 299.
Verzelli Jan Bapt. 310.
Yischusen Nicolai Gr. 1702.
Waleryan (Proíaszewicz) bp Wi
leński 159.
Walewski A. 1764.
— 0. 1804.
Walter Scott 1769.
Warszawa m. 138, 169—173, 178,
183, 185, 194 - 196, 200, 207,
211,213, 216, 217, 220, 223,229
—231, 234, 235, 237, 239, 240,
242, 243,246, 247,249,253,258,
260, 263, 265, 279, 282, 284, 287,
298, 302, 310, 313 - 315, 317,
321, 323, 327.
— Augustyanie 103.
— cech haftarski 279.
— kollegiata 26.
— mennica 317.
— Stara 1761 b.
de Warszyczska Wola Janussius
1710.
Warteńskie wójtowstwo 224.
Waryński P. 1761.
Waśko Leszek 277
Wawrzyniec kard. 103.
Waxman Jan 183.
de Wedel Jan 59.
Wereszczyński P. 1675.
Wereżyński Gr. 1784.
Wetowycze w. 24.
de Weys KyerchenStanislaus 1712.
Węgliński Fr. 1761.
Wężyk Fr. 1781.
— Jan bp przemyski 211.
Węgrzynów w. 9.
Wiączek młynarz 34.
— Dorota, żona 34.
z Wiechowa Jan 76.
Wiedeń m. 30, 326.
Wielgawieś w. 60.
z Wielgiej Wsi Andrzej 60.
— Jan 60.
Wieliczka m. 121.
— cech krawców 273.
»
i kuśnierzy 148,
186.
— — ślusarzy 121.
z Wieliczki Mikołaj 150.

Wielkopolska Stachna 49.
Wielkopolski Spytek 49.
Wielogłowski Aleksander 325.
Wielopole w. 2.
Wiersze 1681, 1689 (z muzyka),
1692,1706 (lać.), 1708 (łać.), 1720
(lać.), 1731 (kantyczki). 1764,
1770-1773, 1779-1781 (poi.
i franc.), 1782 (ïać.).
Wierzbowo w. 86.
z Więckowie Jan 60.
Więcław woźny 168.
Wiktorya, królowa ang. 330.
Wilczek Jan 1761, 116.
— Stanisław 1751.
Wilczyński Wł. 1789.
Wilgo wie 1761.
z Wilkołaza Andrzej 1711.
Wilkowic M. 1761 b.
Wilkowski M. 1761 b.
Wilno m. 86, 106, 117-120, 126 —
128,137,159, 163, 177, 202, 216.
— bp Waleryan (Protaszewicz)
159.
— admin. biskupstwa Jerzy Ra
dziwiłł 177.
— kan. Karol Karp 301.
— katedra 159.
— rz. kat. seminaryum 1695.
— wda Mikołaj Mikołajewicz 120.
— — Mikołai Radziwiłł 137.
— 1602 (zakłady nauk. wyższe),
1791 (uniw.).
— zakony: Bracia Mniejsi 128.
— bractwo 301.
— Franciszkanie 128,177, 202, 263.
— Karmelici 301.
Wisła, spławność 1764.
Wissokie, zob. Wysokie.
Wiślica m. 76, 101, 169.
— cech rzemieślników 113.
— kaszt. Andrzej z Tęczyna 192.
— kollegiata 1685.
— lustracya stwa 1617.
— księga miejska 1633.
— — sąd. kapit. 153.
Wiśnicz m. 87. 203, 222, 267, 283.
Wiśniowiecki Dymitr Jerzy 241.
Wisz Piotr bp krak. 15.
Wisznie w. 146.
Wiszokie, zob. Wysokie.
Witalis, syn Benona 2.
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Witold, ks. litewski 22, 81.
Witte 1650.
Wizdgowo w. 86.
Władysław Biały 1809.
Władysław Łokietek 4, 5.
Władysław Warneńczyk 41, 42,
59.
Władysław Jagiełło 12,14, 16. 25,
28, 36, 107, 161, 169.
Władysław IV 222-231.234, 235,
237, 239, 243, 2í9, 256, 258, 2«0,
265, 283, 286, 287.
Władysław, ks maz. 29, 44, 2?4.
Władysławski Gabryel 229.
Włocławek m. 201.
— kan. Albert ze Smólska 64.
Włościanie 1608, 1761 c, 176?, 1764,
1767.
Wodzicki St. 1B96.
Wohyń m. 1761 b.
Wojciech ś. 1707, 1709.
Wojciech (Jastrzębiec), bp pozn.
nast. krak. 19, 21. 23.
Wojewódka Józef 158.
Wojnicz m. 60.
— kaszt. Jan z Tęczyna 181.
Wojskowość 1692, 1789.
Wojsławice w. 168.
Wola w. 81, 150.
— Klasztorna w. 130.
— Kriwka w. 145.
— Żydowska w. 97.
Wolski młyn 144.
Wolski 1769.
— Jan 161.
— Krzysztof 161.
— Maciej 161.
— Malcher 161.
— Paweł 112.
— R. 1761.
— Stanisław 161.
Wołczek St. 1761.
Wołłowicz ks. ref. 1. 315.
Wołosów w. 1810.
Woyczyński J. 1800.
Woźniki w. 8.
de Wrancza Piotr 69.
Wrocław m. 1761 &, 298.
Wroński Jan 248.
Wróblewski J. 1660.
Wrzosek A. 1691.
Wychowski St. 1761.

Wysocki P. 1764.
Wysoczkie w. 146.
Wysokie m. 84, 90, 106.
Wyssoczpński Domka 90.
z Wyszatyc Mikołaj 129.
— Řajnald 129.
Wyszatycze sołtystwo 129.
Wyszogród m. 10, 11, 46, 48.
Wyszyński A. 1761.
Zabłocie w. 129.
Zabłocki B. 1654—1656.
Zadora herb 87.
Zadybska Wola w. 161.
Zagórski P. 1683.
Zagrobska A. 1761.
Zagrobski J. 1761.
Zaborowski J. 1761.
Zajączek Jakób 97.
Zajączkowski B. 1761.
Zakliczyn m. 152.
Zalaze, zob. Załęże.
Zalesie w. 81, 130.
Zaleski B. 1769.
Zaleszczycki A. 1771.
Załęże w. 109.
Zambeccari Wincenty 309.
Zamość m. 1761 b, 1784, 234,
260.
z Zamościa Breński Piotr 60.
Zamoyska Katarzyna 234, 260.
— Marya Anna 241.
Zamoyski Andrzej 311.
Zaprzaniec Stan. 2.
Zarszyn w. 1810.
Zarzyszyn w. 47.
Zasadzińska rola 83.
Zaloński Mikołaj i Wojciech 157.
?. Zawady Stanisław 72, 78.
Zawadzki Fr. 1699.
— W. 1761.
Zawichost, kaszt. Mikołaj Przerembski 208.
Zbigniew, kancl. i prep. krak. 7.
Zebrzydowski 94
— Mikołaj 192.
Zerebíło W. 1761.
Zgliński J. N. 1781.
Zgodowicz Albert 238.
Zgowiantka lub Zgłowiantka rz.
107, ·172.
Zieliński Wł. K. 1785.
Zielonki w. 251.
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Zielonki, młyn 259, 266, 285.
Ziembiee, ks. Jan 28.
Ziemianek Wojciech 167.
Ziemowit ks. maz. 29, 39.
Zienkowicz W. 1639.
Zirzawa (Rzezawa) w. 15.
Zjazd, zob. Kochanowskiego zjazd.
Złoczów w. 116.
de Znoyma Petrus 17.
Zuppanie w. 90, 146.
Zygmunt I król poi. 92, 93, 95, 96,
98, 100, 102, 105-108, 1! 1—
117, 119-121, 123-127, 132,
133, 137, 138.146, 148, 169, 173,
185.
— Augusl król poi. 139, 142, 145,
146, 154—157, 161—164, 185,
242.
— III 1690,179-181, 183,185,186,
188, 191,194-196,200, 203, 207,
208,211.213,216,217, 220, 222,
223, 226, 228, 2¾7, 247, 256, 258,
265, 283, 286, 289.

Zygmunt kard. 103.
Zyslawice w. 219.
Zabicka M. 1761.
Żak A. 1683.
Żarnowiec m. 100.
— kaszt. Seweryn Bonar 125.
— — Jan Sienieński 175.
Zeleźnicki M. 1660.
Żeligowski 1769.
Żelichowski Jan 76.
Żelichów w. 76.
Żmudź, sta Jan Mikoïaj Radziwiłł
137.
Żółkiew m. 276.
Żółtowski W. 1672.
— W. M. 1672.
Żukowski M. 1636.
Żupy 14, 66, 67, 74, 78, 80, 92,
93, 95, 98, 104, 105, 108, 123—
, 125, 138, 152, 154, 276.
Żychowski Piotr 2v2.
Żydkowiec w. 97.
Żydzi 1703, 1761 b, 1772, 226.
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