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Wstęp

Amerykański konserwator malarstwa John Brealey powiedział kiedyś, 
że konserwacja jest działalnością, w której człowiek jest zawsze przy-
gnębiony osiągniętym wynikiem. Można zastanawiać się, dlaczego 
tak surowo ocenił zawód pozwalający zabytkom przedłużyć swoje 
trwanie i odzyskać dawny blask, wprawiać w podziw zwiedzających 
muzea, a dla badaczy stanowić przedmiot naukowego namysłu. Cóż 
tak przygnębiało autora cytowanej myśli? Może świadomość inge-
rencji w zabytkową materię, naruszenie oryginalnej budowy dzieła 
i w pewien sposób pozostawienie tam swojego śladu? Po przyjrzeniu 
się zbiorom Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, liczącym obecnie 
ponad 2 miliony obiektów, nasuwa się jeszcze inna odpowiedź. Zły 
stan większości zabytków kwalifikuje je do przeprowadzenia długo-
trwałych prac konserwatorskich, przywracających wartości użytkowe 
i estetyczne. Czasem nad niedużą grafiką spędza się wiele tygodni, 
a zabiegi na zniszczonym, wielostronicowym starym druku mogą 
trwać rok. Przypuszczalnie stąd wynika frustracja i świadomość, że 
ilość wykonanej pracy zawsze będzie niewystarczająca w stosunku 
do potrzeb. Podobne przemyślenia można wysnuć, sprawując opiekę 
nad przechowywanymi w Ossolineum manuskryptami.

Systematycznie powiększany zbiór rękopisów stanowi dziś bar-
dzo ważną część ossolińskiej kolekcji. Wśród ponad 22 tysięcy zabyt-
ków zgromadzono 2239 dyplomów, dawnych dokumentów powstałych 
między Xiii a Xviii wiekiem, wystawionych na dworach królów i ksią-
żąt polskich, europejskich, a także w kancelarii watykańskiej. Spisane 
na pergaminie lub papierze i potwierdzone pieczęciami, m.in. ksią-
żąt Henryka Brodatego i Bolesława Wstydliwego, królów Zygmunta i 
Starego, Zygmunta Augusta, Jana iii Sobieskiego, Stanisława Augusta 
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Poniatowskiego oraz papieży Juliusza ii, Innocentego iX czy Bene-
dykta Xiv, są nieprzebranym źródłem informacji dla badaczy histo-
rii i kultury. W zbiorze znajdują się również dokumenty dotyczące 
spraw majątkowych możnowładztwa i ziemian, a także wytworzone 
przez urzędy miejskie oraz instytucje kościelne. Stanowią one bogaty 
materiał źródłowy, umożliwiający poznanie stosunków społecznych 
i gospodarczych, osadnictwa miejskiego i wiejskiego oraz rozwoju han-
dlu i rzemiosła. Część dyplomów posiada walory artystyczne w postaci 
pięknego duktu pisma, zdobionych złotem inicjałów i bordiur oraz 
wyjątkowej w formie i kolorze pieczęci. Podłoża, na których spisano 
teksty dokumentów, należą do materiałów wysokiej klasy. Pergaminy 
wytwarzane ze specjalnie wyprawionej skóry zwierzęcej cechują się 
niezwykłą szlachetnością i miękkością oraz charakterystycznym, pięk-
nym odcieniem bieli. Papiery czerpane wyróżnia „mięsista” faktura 
i znakomity rysunek znaku wodnego w przezroczu. Niestety tylko na 
nielicznych dokumentach czas nie odcisnął swego piętna. Przez wieki, 
podlegając wpływom warunków zewnętrznych, pergaminy utraciły 
swoją miękkość i sprężystość, usztywniły się i zdeformowały, atra-
ment wykruszył się lub uległ rozmyciu, pieczęcie popękały, a ich wią-
zadła uległy zerwaniu, splątaniu lub zgubiły się. Zdarzało się, że wraz 
z nimi ginęły też pieczęcie. Zły stan zachowania pergaminu i papieru 
często uniemożliwiał badaczom korzystanie z tego niezwykle cen-
nego zbioru. W 2013 roku, podczas przeglądów w magazynie Działu 
Rękopisów, konserwatorzy podjęli decyzję o konieczności rozpoczę-
cia prac ratujących szczególnie zniszczone obiekty. Postanowiono 
skorzystać z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
i poddać pracom konserwatorskim większą liczbę rękopisów. Osta-
tecznie, nawiązując do zbliżającej się dwusetnej rocznicy powstania 
Ossolineum, do konserwacji zakwalifikowano 200 obiektów: 195 doku-
mentów sporządzonych na pergaminie i papierze, uwierzytelnionych 
pieczęciami woskowymi, ołowianymi, lakowymi i papierowymi na 
podkładzie, cztery poszyty zawierające rękopisy na papierze oraz 
jeden kodeks pergaminowy.

Wykonawczynie tego zadania, Monika Karwowska-Gorek i Hanna 
Machaj, w swoich artykułach podejmują zagadnienia konserwacji 
wymienionych zabytków. Tekst M. Karwowskiej-Gorek o pracach 
nad ossolińskimi dokumentami unaocznia ogrom odpowiedzialno-
ści ciążącej na konserwatorach, którzy wykonują zabiegi przywra-
cające świetność tak ważnym historycznym świadectwom. Należało 
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wykazać się ogromną wiedzą i doświadczeniem, by w ciągu dwóch 
lat poddać zabiegom konserwacji dwunastowieczny kodeks pergami-
nowy, dokumenty pisane na różnorodnych pergaminach opatrzone 
pieczęciami woskowymi i ołowianymi czy papierowe z pieczęciami 
lakowymi i papierowo-woskowymi. Przy wstępnym podziale pod 
względem użytych materiałów dla każdego z zabytków trzeba było 
stworzyć indywidualny program prac konserwatorskich, łączący nie-
kiedy konserwację pergaminu i papieru, wosku, sznurów, na których 
przywieszone są pieczęcie, oraz metalowych i drewnianych puszek 
na pieczęcie. Ta różnorodność spowodowała, że przy jednym, często 
niewielkim dokumencie pracowało trzech konserwatorów różnych 
specjalności.

Temat pieczęci w swoim artykule rozwinęła Hanna Machaj, opisu-
jąc wyzwania, jakimi były prace konserwatorskie przy 119 pieczęciach 
z ossolińskich zbiorów. Tekst ten przedstawia zróżnicowanie obiektów 
pod względem materiału i sposobu wytworzenia. Pieczęcie przywie-
szone do dokumentów pergaminowych wyciśnięte zostały w masach 
woskowych o różnych barwach (czerwonej, zielonej, brązowej), a do ich 
ochrony wykorzystano specjalną misę woskową lub puszkę z metalu 
albo drewna. Innym typem obiektów są bulle, czyli pieczęcie papieskie 
z podobiznami świętych Piotra i Pawła wykonane z ołowiu. Niezwykle 
interesujące są pieczęcie odciśnięte w papierze położonym na masie 
woskowej lub z ciasta. Autorka ze stanu zachowania kolekcji wnio-
skuje o warunkach jej przechowywania, z iście detektywistycznym 
zacięciem odnajduje skutki działania wysokiej temperatury, zniszcze-
nia będące objawami tzw. trądu ołowiu czy ślady żerowania owadów. 
Przytacza opis działań konserwatorskich, wymagających niezwykłej 
precyzji i wykorzystujących różnorodne preparaty.

Zagadnienia konserwatorskie dotyczące elementów tekstylnych 
występujących w dokumentach omówiła w swoim artykule Aleksan-
dra Skrocka-Kowalewska. Oprócz sześciu wstążek i sześćdziesięciu 
sznurów plecionych, skręconych lub tkanych, konserwacji poddano 
dwie aksamitne oprawy dokumentów. Autorka opisuje zbiorczo prze-
bieg prac, ale zaznacza, że każdy z obiektów wymagał indywidualnego 
podejścia ze względu na stan i sposób wykonania. Wspomina także 
o ciekawym znalezisku, jakim był wpleciony w nici sznura ludzki włos 
pochodzący z czasów wytworzenia zabytku.

Niezwykle pomocne w ustaleniu właściwego programu prac kon-
serwatorskich są specjalistyczne badania. Biorąc pod uwagę czas 
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i koszty nie można wykonać pełnej analizy każdego zabytku, ale 
w omawianym przedsięwzięciu dwa cenne i warte dodatkowej uwagi 
dokumenty z Xiii i Xiv wieku trafiły do rąk ekspertów. Nadrzędnym 
celem badań przeprowadzonych przez Elżbietę Jabłońską, Tomasza 
Kozielca i Ivonę Jablonskają było określenie techniki i technologii 
wykonania oraz stopnia zniszczenia obu obiektów. Autorzy przepro-
wadzili dogłębną analizę dokumentów: wystawionego przez Bole-
sława Wstydliwego w 1247 roku i przez królową Jadwigę w roku 1393. 
Opierając się na znajomości procesów technologicznych i wykorzy-
stując nowoczesne metody badawcze, określili m.in. rodzaj skóry 
zwierzęcej użytej do wykonania pergaminu oraz składniki atramen-
tów i mas pieczętnych. Na podstawie materiałów datowali poprzed-
nie naprawy pieczęci Bolesława Wstydliwego i stwierdzili ich nega-
tywne oddziaływanie na zabytek. Badania takie są przydatne nie tylko 
konserwatorom, ale też dostarczają wiadomości na temat dawnych 
technologii wytwarzania dokumentów oraz zwyczajów panujących 
w ówczesnych kancelariach.

Badania wiązadeł pieczętnych występujących w powyższych doku-
mentach przedstawiła Małgorzata Grupa. Dodatkowym elementem do 
analizy była tkanina, z której wykonano woreczek ochraniający pieczęć 
królowej Jadwigi, należało też określić, czy został wytworzony w Xiv 
wieku. Autorka opisała fakty historyczne dotyczące produkcji jedwa-
biu oraz wełny, cechy charakterystyczne włókien i na tym tle omówiła 
rodzaj, a także stan zachowania nici wykorzystanych w powyższych 
dokumentach, sygnalizując potrzebę dodatkowych badań wełny.

Niniejszą publikację znacząco wzbogacają wystąpienia konserwa-
torów archiwaliów. Anna Czajka poruszyła kwestię dawnych sposobów 
ochrony pieczęci woskowych znajdujących się w polskich i zagranicz-
nych kolekcjach. Niekiedy są to tylko proste woreczki, jednak można 
odnaleźć też opakowania dokładnie otulające pieczęć, wykonane z per-
gaminu, aksamitu, papieru lub skóry, czasem niezwykle starannie 
uszyte, powtarzające kształt pieczęci i swoją formą zdobiące dokument. 
Autorka zastanawia się nad wpływem użytych materiałów na obecny, 
często nie najlepszy stan pieczęci. Innym podjętym przez A. Czajkę 
problemem jest kwestia ściągania opakowań i odsłaniania pieczęci, 
czego domagają się historycy, a co jest sprzeczne z etyką konserwa-
torów, którzy pragnęliby zachować obiekt w nienaruszonym stanie.

W kolejnym artykule I. Jablonskaja opisała konserwację siedmiu 
niezwykle cennych dokumentów z Xiii i Xiv wieku, znajdujących się 
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w zbiorach Archiwum Archidiecezjalnego w Gnieźnie. Autorka omó-
wiła losy kolekcji liczącej ok. 1200 dokumentów, jakość materiałów, 
z których wykonano obiekty, oraz indywidualną odporność zabytków 
na wpływ warunków przechowywania. Analiza czynników wewnętrz-
nych i zewnętrznych przyczyniła się do skutecznej ochrony zabytko-
wego zbioru i zabezpieczenia go na wiele lat.

Konserwacja dwustu ossolińskich dokumentów pergaminowych 
i papierowych uzmysłowiła potrzebę określenia sposobu zadbania 
o resztę kolekcji dyplomów. Małgorzata Grocholska i Marta Drawc 
opracowały metodę przeanalizowania stanu zachowania całej kolekcji 
na przykładzie wybranych losowo 351 dokumentów. Badania dostar-
czają szereg cennych informacji. Autorki zidentyfikowały technikę 
wykonania, rodzaj podłoża, typ wiązadeł pieczętnych, pieczęci i opako-
wań je chroniących . W drugiej części badań określono typy zniszczeń 
mechanicznych, biologicznych i fizykochemicznych powyższych ele-
mentów. Ustalono, że tylko 6% dokumentów znajduje się w dobrym sta-
nie, ponad połowa kolekcji wymaga pełnej konserwacji, a w wypadku 
ok. 40% konieczne są prace zabezpieczające.

W  wyniku realizacji przedsięwzięcia „Konserwacja 200 bez-
cennych dokumentów na 200-lecie Ossolineum” rękopisy odzyskały 
dawny blask i walory ekspozycyjne bez utraty historycznych nawar-
stwień. Odświeżone dokumenty z  pewnością uświetnią niejedną 
ossolińską wystawę, a naukowcom posłużą do odkrywania kolejnych 
tajemnic z przeszłości. Można śmiało powiedzieć, że realizacja pro-
jektu była sukcesem wielu specjalistów i kategorycznie zaprzeczyła 
cytowanym na początku słowom J. Brealeya.

Katarzyna Kroczak
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Monika Karwowska-Gorek

„Konserwacja 200 bezcennych dokumentów 
na 200-lecie Ossolineum” – wybrane 
zagadnienia konserwatorskie

Nieczęsto się zdarza, aby w ramach jednego zadania istniała możliwość 
pracy przy 200 obiektach, z których każdy jest bezcenny dla polskiej 
kultury poprzez swój autentyzm, wartości historyczne oraz unikalny 
i niepowtarzalny charakter. W ramach projektu Zakładu Narodowego 
im. Ossolińskich „Konserwacja 200 bezcennych dokumentów na 200-
lecie Ossolineum” przeprowadzono prace konserwatorskie na 200 naj-
cenniejszych zabytkowych rękopisach będących w zbiorach zakładu. 
Realizacja zadania odbywała się w pracowni konserwatorskiej Gorek 
Restauro1 w Warszawie w dwóch etapach: etap i od kwietnia do grud-
nia 2014 roku i etap ii od stycznia do października 2015 roku.

Konserwacji poddano:

• 166 dokumentów na podłożu pergaminowym, w większości 
z zachowanymi pieczęciami,

• 29 obiektów na papierze z pieczęciami woskowymi,
• jeden kodeks pergaminowy,
• cztery poszyty z rękopisami na papierze:

 – Aleksander Fredro, Wiersze różne,
 – listy i rozkazy dzienne naczelnika Tadeusza Kościuszki,
 – Józef Maksymilian Ossoliński, Wieczory badeńskie czyli Powie-

ści o dziwach i strachach,
 – autografy wybitnych osób z lat 1664–1861 zebrane w formie 

albumu.

Każdy z tych dokumentów stanowi nieocenioną skarbnicę infor-
macji dla historyków, archiwistów, technologów i konserwatorów. 
Pośród rękopisów znajdują się: korespondencja dyplomatyczna2, 
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nadania dóbr3, przywileje4, uniwersały, transumpty5, dokumenty 
transakcji handlowych6, wyroki i dokumenty sądowe7, nadania szla-
chectwa8 oraz indygenaty9 (il. 1).

Nie można pominąć walorów artystycznych owych zabytków, 
najwyższej klasy kaligrafii10, iluminatorstwa z kolejnych kancelarii 
królewskich11, dekoracji marginalnej12 czy sfragistyki13.

Nie do przecenienia jest także indywidualna historia i ogromna 
wartość emocjonalna, którą niesie każdy z obiektów. Bo jakże inaczej 
to określić, gdy spoglądamy na zabytkowe pergaminy, które trzymali 
w rękach i osobiście podpisali: książę Bolesław Wstydliwy14, książę 
krakowski Leszek Biały15, książę śląski Bolko16, wielki książę litew-
ski Witold17, książę mazowiecki Ziemowit iii18, Ziemowit iv19 czy 
Władysław i Płocki20, dokumenty, które sygnowali polscy królowie: 
Kazimierz Wielki21, królowa Jadwiga22, Władysław Jagiełło23, Kazi-
mierz Jagiellończyk24, Zygmunt Stary25, Zygmunt August26, Henryk 
Walezy27, królowa Anna Jagiellonka28, Stefan Batory29, Zygmunt iii 

 1. Marcisz z Morawska, sędzia, i Mikołaj Hleb, podsędek, zaświadczają o sprzedaży 
części wsi Zamoszcze z lasem i łąkami, 1472 rok. Stan po konserwacji.
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Waza30, Władysław iv31, Jan Kazimierz32, Michał Korybut Wiśniowiec-
ki33, Jan iii Sobieski34, August ii Mocny35, August iii36, Stanisław 
August Poniatowski37 czy naczelnik Tadeusz Kościuszko38. Wśród 
przeznaczonych do konserwacji obiektów można natknąć się rów-
nież na dokument podpisany przez Bogusława Radziwiłła39, który 
został przedstawiony w bardzo złym świetle w Sienkiewiczowskim 
Potopie, pergaminy watykańskie sygnowane przez papieży: Juliu-
sza40, Benedykta Xiv41, Piusa vi42, Innocentego Xi43, Klemensa Xiv44 
czy mistrza zakonu joannitów Hugona45. Oddzielną grupę pism sta-
nowią dokumenty sygnowane przez królów i władców innych państw, 
pośrednio związanych z Polską, np. królów Prus: Fryderyka Wilhel-
ma46 i Fryderyka ii Wielkiego47, władców Francji: królów Ludwi-
ka Xiv, Ludwika Xv48, cesarza Napoleona i Bonaparte, włoskiego 
bohatera narodowego Giuseppe Garibaldiego oraz wybitnych ludzi 
kultury: Charlesa Montesquieu, Jeana-Jacques’a Rousseau czy Victo-
ra Hugo49 (il. 2).

 2. Fryderyk, król pruski, nadaje Gottlobowi Augustowi Nieszkowskiemu dobra 
Wojsławice, 1771 rok. Stan po konserwacji.
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Anna Czajka

Dawne metody zabezpieczania pieczęci 
woskowych. Wstęp do badań

W zasobie Archiwum Głównego Akt Dawnych (dalej: aGad) zacho-
wał się wystawiony w Rzymie i przeznaczony dla kapituły w Rydze, 
a pochodzący z 1423 roku dokument1 opatrzony pieczęcią woskową 
szczelnie owiniętą i zaszytą w pergaminie, na którym napisano zdanie 
Non eras curiosus (nie bądź ciekawski). Choć pergamin zasłaniający 
pieczęć nacięto później tak, że gdy odchyla się go ostrożnie, można 
dostrzec barwę czerwonego wosku, to jednak nie da się dojrzeć reliefu 
pieczęci. Nie wiemy, kiedy i przez kogo pergamin został nacięty. Być 
może pozostawiony na nim zapis pohamował pasję badawczą archi-
wisty i pieczęć pozostała zakryta (il. 1). Nie sposób też określić, kiedy 
pieczęć została w ten sposób zabezpieczona. Założenie pergamino-
wej osłony przed wysłaniem dokumentu w daleką drogę z Rzymu do 
Rygi wydawałoby się oczywiste, zważywszy na to, że podczas długiej 
podróży (prawdopodobnie w sakwie, koszu lub skrzyni) pergami-
nowy dokument, a zwłaszcza uwierzytelniająca go pieczęć narażone 
były na uszkodzenie. Z drugiej zaś strony nie wydaje się możliwe, aby 
w kapitule biskupiej w Rydze nie sprawdzono autentyczności pieczęci 
uwierzytelniającej treść otrzymanego dokumentu. Należałoby zatem 
przyjąć, iż pieczęć zabezpieczono w archiwum kapituły, a napis na per-
gaminie miał powstrzymać osoby, które przy niepotrzebnym odsłania-
niu pieczęci mogłyby ją uszkodzić. Podobnie zabezpieczonych pieczęci 
zachowało się bardzo niewiele. Najczęściej też pergaminowe osłony są 
tak ponacinane, że nie stanowią przeszkody w studiowaniu pieczęt-
nych reliefów (il. 2)2. W zasobie aGad i innych archiwów zachowały 
się również osłony z płótna (il. 3), aksamitu (il. 4), masy papierowej 
i pakuł (il. 5), papieru (il. 6) oraz skóry. We wszystkich przypadkach 
datowanie ich jest bardzo utrudnione i będzie przedmiotem dalszych 
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 1. Pergaminowe zabezpieczenie 
pieczęci dokumentu z 1423 roku, 
wystawionego w Rzymie dla 
kapituły w Rydze.

 2. Wycięcie części pergaminowej 
osłony pieczęci dokumentu.
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 3. Ugoda między Albertem, bpem liwońskim, a mistrzem kawalerów mieczowych 
w sprawie dziesięcin, 1226 rok. Przykład płóciennej osłony pieczęci woskowej.

badań. Niektóre z osłon pergaminowych wykonano z kawałków pocię-
tych rękopisów. Takie osłony zachowały się np. w Archiwum Uniwer-
sytetu Jagiellońskiego3. W aGad znajduje się nawet woreczek (bez 
pieczęci i dokumentu), który jest prawdopodobnie fragmentem pięt-
nastowiecznego dokumentu Władysława Jagiełły4 (il. 7).
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Ponieważ często w inwentarzach archiwalnych brak informa-
cji o woreczkach i osłonach zabezpieczających pieczęcie, wydają się 
one trudnym przedmiotem badań, zwłaszcza że zachowało się ich 
bardzo niewiele. Choć wspominają o nich autorzy klasycznych prac 
z dziedziny sfragistyki5, to niektórzy autorzy współcześni uznają, 
iż zabezpieczające woreczki nie dotrwały do naszych czasów6. Fak-
tycznie, np. w książce Akta unji Polski z Litwą 1385–1791 wydanej 
w 1932 roku Stanisław Kutrzeba i Władysław Semkowicz wspominają 

 4. Przykład aksamitnej osłony pieczęci woskowej z 1296 roku.
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o dokumencie unii lubelskiej z 1569 roku przechowywanym obecnie 
w aGad7, opisując jego stan zachowania w czasie, kiedy znajdował się 
jeszcze w Archiwum Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Moskwie: 

„Pieczęcie, z których każda owinięta w papier i schowana w woreczku 
płóciennym, obecnie z nich wyjęte […]”8. Rzeczywiście na pieczęciach 
tego dokumentu zachowały się resztki włókien papieru przytwier-
dzonego kroplami czerwonego wosku do misek pieczętnych. Papier 
mógł służyć jako osłona pieczęci lub do oznaczenia, kto z sygnatariu-
szy dokumentu ma przyłożyć swoją pieczęć w oznaczonej misce pie-
czętnej. Po woreczkach jednak nie pozostał żaden ślad.

Również Marian Gumowski, opierając się na pracach sfragisty-
ków niemieckich: Wilhelma Ewalda i Hanshugo Nehmiza, pisze, iż 

„prawie wszystkie pieczęcie dawnego archiwum państwowego we 
Wrocławiu posiadały powłoki skórzane”9. Co więcej, Ewald w swo-
jej pracy Siegelkunde10 wspomina, że pieczęcie w Xii, Xiii i Xiv wieku 
zabezpieczane były też w woreczkach z miękkiego materiału, często 
bogato tkanego lub ozdobionego namalowanym wizerunkiem herbu. 
Wymienia takie obiekty – dokumenty z X i Xi wieku znajdujące się 
w zbiorach Opactwa Westminsterskiego w Londynie.

Ze względu na istotną rolę pieczęci jako uwierzytelnienia doku-
mentu oraz z uwagi na kruchość materiału, w którym je odciskano, 

 5. Osłony pieczęci wykonane z masy papierowej i pakuł.
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Katalog obiektów objętych projektem

bo nr 3, 1359, Mikołaj Wierzynek nadaje sołectwo we wsi Skrzynka.

bo nr 4, 1381, Otto z Pilczy zakłada wieś Handzlówka.

bo nr 6, 1383, Witold, wielki książę litewski, nadaje Bazylemu Koraczewskiemu 
wieś.

bo nr 7, 1393, Gniewosz, starosta Rusi, przyznaje wieś Nowosielce.

bo nr 8, 1395, Wawrzyniec, notariusz publiczny, stwierdza, że arcybiskup halicki 
Jakub dokonał we Lwowie zamiany domu.

bo nr 9, 1400, Macina, wojewoda lwowski, zaświadcza, że Teodor Szydłowski 
sprzedał kluczowi wieś Szydłów.

bo nr 10, 1408, Ziemowit, książę mazowiecki, nadaje Mikołajowi z Górki wieś 
Byszów.

bo nr 11, 1483, Zygmunt Pappenheim oznajmia, że Fryderyk Scherll winien 
zapłacić synowi Henrykowi i jego żonie Małgorzacie 150 florenów.

bo nr 12, 1423, Paweł z Bogumiłowic, sędzia, i Jakub z Boturzyna, podsędek, 
zaświadczają, że Wilczko z Majkowic zobowiązał się zapłacić grzywnę.

bo nr 13, 1423, Władysław, król polski, zatwierdza sprzedaż wsi Tezatyn.

bo nr 14, 1426, Piotr Włodkowicz z Charbinowic, stwierdza, że Katarzyna, 
małżonka Szymona z Ożańska, sprzedała 5 i pół łanów roli.

bo nr 15, 1428, Władysław, król polski, zatwierdza dwa dokumenty rezygnacyjne 
dotyczące dóbr Ożańsko.

bo nr 16, 1428, Passek, książę oświęcimski, zaświadcza, że Michał wypłacił wiano 
córce Elżbiecie.

bo nr 17, 1428, Jan Mężyk z Dąbrowy zaświadcza, że Jan z Ożańska i siostra 
Katarzyna sprzedali wieś Ożańsko.

bo nr 18, 1440, Jan z Tarnowa oznajmia o sprzedaży 8 grzywien Bartłomiejowi.

bo nr 20, 1445, Jan z Rokitnicy stwierdza, iż dokonał rozgraniczenia pomiędzy 
wsiami Długie i Szurowicze a wsią Ożańsko.

bo nr 21, 1446, Wernherus, sołtys, i ławnicy norymberscy zaświadczają 
o sprzedaży domu.
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bo nr 22, 1448, Zbigniew, biskup krakowski, zatwierdza fundację szpitala 
w Tarnowie.

bo nr 23, 1453, Jan de Capistrano, franciszkanin, Agnieszce Roemschyn nadaje 
możność uczestnictwa w łaskach duchownych zakonu św. Franciszka.

bo nr 29, 1464, Kazimierz, król polski, oznajmia, że Jan Podgrodzki z Dębiny 
darował swym synowcom trzecią część wszystkich swych dóbr.

bo nr 30, 1463, Drobysz Mzurowicz kupuje wieś Koniuchy i sprzedaje Iwanowi 
Wasylewiczowi.

bo nr 31, 1467, Spytko z Jarosławia wraz z Mikołajem z Nowego Miasta Korczyna 
fundują ołtarz.

bo nr 33, 1472, Marcisz z Morawska, sędzia, i Mikołaj Hleb, podsędek, zaświadczają 
o sprzedaży części wsi Zamoszcze z lasem i łąkami.

bo nr 34, 1472, Marcisz z Morawska, sędzia, i Mikołaj Hleb, podsędek, zaświadczają 
o zapisie w dokumencie o podziale wsi Kisielów.

bo nr 35, 1476, Stanisław de Swyradzicze, proboszcz kielecki, transsumuje 
dokument.

bo nr 37, 1482, Stanisław z Pilczy, podkomorzy przemyski, zaświadcza, że Jan 
Łysakowski przeprowadził rozgraniczenie pomiędzy wsiami Zurowycze 
a Ożeńsko.

bo nr 39, 1505, Papież Juliusz zatwierdza posiadanie wszystkich dóbr i przywileje 
klasztoru w Miechowie.

bo nr 40, 1507, Zygmunt, król polski, zatwierdza i transsumuje dokument 
z 1433 roku.

bo nr 41, 1508, Zygmunt, król polski, przy udziale rozjemców wydaje wyrok 
w sporach.

bo nr 43, 1511, Jakub z Lubomirza, sędzia, i Jan Minor z Biechowa, podsędek, 
ziemscy krakowscy, stwierdzają zamianę dóbr.

bo nr 45, 1512, Jan Amicinus, biskup laodycejski i sufragan krakowski, 
transsumuje i uwierzytelnia na podstawie oryginału pismo.

bo nr 46, 1517, Zygmunt, król polski, zatwierdza Konstantemu Iwanowiczowi 
nadanie dóbr Krasiłów oraz pozwala mu założyć miasto na prawie 
niemieckim.

bo nr 47, 1517, Tomasz, kardynał [arcybiskup] ostrzyhomski, legat apostolski na 
Czechy, Węgry i Polskę, nadaje odwiedzającym w Tarnowie kościół 100 dni 
odpustu.

bo nr 49, 1519, Piotr Tomicki, biskup przemyski, nadaje plebanowi dziesięcinę 
snopową we wsi Chotyniec.

bo nr 52, 1532, Zygmunt, król polski, pozwala założyć wieś nad potokiem 
Stebniczek w starostwie przemyskim na prawie wołoskim.

bo nr 55, 1542, Instrument publiczny spisany przez Michała Skrzetuszewskiego, 
notariusza publicznego, zawierający opis zebrania wyborczego odbytego 
w refektarzu klasztoru miechowskiego.
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bo nr 58, 1544, Zygmunt, król polski, na prośbę małżonki swej, królowej Bony, 
nadaje prepozyturze kościoła w Leżajsku 12 zagonów roli.

bo nr 59, 1544, Zygmunt, król polski, transsumuje dokument z 1517 roku.

bo nr 61, 1546, Zygmunt August, król polski i wielki książę litewski, wydaje wyrok 
w sprawie włości Kuźmińskiej.

bo nr 65, 1549, Zygmunt August, król polski, zatwierdza nadanie wsi Krzyszkowice 
dokonane przez opata szczyrzyckiego na rzecz Stanisława Lipnickiego, 
łowczego sandomierskiego.

bo nr 68, 1558, Zygmunt August, król polski, pozwala na korzystanie z lasów 
królewskich mieszkańcom wsi Czarnków i Żukowice w powiecie wiślickim.

bo nr 69, 1557, Zygmunt August, król polski, na prośbę magistratu miasta 
Przemyśla zatwierdza i transsumuje dokument.

bo nr 73, 1576, Stefan, król polski, zatwierdza i transsumuje dokument.

bo nr 77, 1591, Zygmunt iii, król polski, zawiadamia Jana Mieszczkowskiego 
o nadaniu Rafałowi Sulistrowskiemu wsi Łozdenicy w powiecie słonimskim.

bo nr 78, 1600, Zygmunt iii, król polski, zatwierdza i transsumuje dokument.

bo nr 79, 1605, Zygmunt iii, król polski, zatwierdza i transsumuje dokument.

bo nr 80, 1608, Augustyn Gallaminus Brisigellensis, profesor teologii i generał 
zakonu dominikanów, nadaje o. Jackowi ze Lwowa stopień bakałarza teologii.

bo nr 81, 1620, Zygmunt iii, król polski, uwalnia od kary banicji Jana Stefana 
Pieniążka.

bo nr 82, 1730–1740, Formuła przysięgi Ludwika Hulewicza, proboszcza 
szklarskiego i kustosza kolegiaty tarnowskiej, przysięgającego posłuszeństwo 
papieżowi Klemensowi Xii.

bo nr 84, 1656, Jan Kazimierz, król polski, wydaje uniwersał do urzędników 
i poddanych starostwa krośnieńskiego.

bo nr 87, 1662, Jan Kazimierz, król polski, zatwierdza i transsumuje dokumenty.

bo nr 90, 1672, Michał, król polski, zatwierdza Bazylemu i Tatianie Iskrzyckim 
konsens króla Jana Kazimierza.

bo nr 91, 1673, Michał, król polski, nadaje szlachectwo pochodzącemu ze Szwecji 
Henrykowi Hendrykowskiemu, kapitanowi artylerii, i pozwala mu używać 
herbu Brochowicz.

bo nr 92, 1676, Jan iii, król polski, nadaje za zasługi wojenne Aleksandrowi 
Heinkemu szlachectwo i herb Nałęcz.

bo nr 93, 1678, Jan iii, król polski, na prośbę mieszkańców Podzamcza Lwowskiego 
odnawia im dawne prawa.

bo nr 104, 1720, August ii, król polski, zatwierdza i transsumuje dokument.

bo nr 105, 1736, Ludwik Xv, król francuski, nadaje Franciszkowi Maksymilianowi 
Ossolińskiemu obywatelstwo francuskie.

bo nr 110, 1746, Benedykt Xiv, papież, poleca biskupowi łuckiemu wprowadzić 
w posiadanie parafii międzyrzeckiej i jej uposażenia Hieronima Szeptyckiego, 
biskupa.
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bo nr 121, 1790, Rektor Uniwersytetu Józefińskiego we Lwowie nadaje 
Franciszkowi Józefowi Lekelowi stopień doktora obojga praw.

bo nr 142, 1366, Kazimierz, król polski, stwierdza, że Janusz, kanclerz krakowski, 
przekazał dziedzicznie bratankom wsie swoje.

bo nr 144, 1496, Mikołaj Strasz z Białaczowa, sędzia, i Jan z Modlnicy Większej, 
podsędek, transsumują dokument.

bo nr 145, 1507, Stanisław Chobrzeński z Łazisk i Bernard Maciejowski z Kłodnicy 
zaświadczają o darowiźnie wsi.

bo nr 153, 1778, Pius vi, papież, mianuje Ferdynanda Kickiego, bp. targońskiego 
i sufragana lwowskiego, koadiutorem lwowskim.

bo nr 154, 1778, Pius vi, papież, poleca abpom lwowskim obrządków ormiańskiego 
i greckiego odebrać przysięgę od Ferdynanda Kickiego mianowanego 
koadiutorem przy Wacławie Sierakowskim, abpie lwowskim.

bo nr 155, 1778, Pius vi, papież, nakazuje poddanym abpa lwowskiego, aby 
wypełniali swe obowiązki i polecenia Ferdynanda Kickiego.

bo nr 156, 1778, Pius vi, papież, nakazuje wiernym miasta Lwowa i diecezji 
lwowskiej, aby okazywali szacunek i posłuszeństwo Ferdynandowi Kickiemu.

bo nr 157, 1778, Pius vi, papież, zawiadamia kapitułę lwowską o mianowaniu 
Ferdynanda Kickiego, tytularnego biskupa targeńskiego, koadiutorem 
z prawem następstwa.

bo nr 158, 1778, Pius vi, papież, zawiadamia duchowieństwo diecezji lwowskiej 
o mianowaniu Ferdynanda Kickiego, tytularnego biskupa targeńskiego, 
koadiutorem z prawem następstwa.

bo nr 160, 1780, Pius vi, papież, przesyła paliusz Ferdynandowi Kickiemu, 
biskupowi targeńskiemu in partibus infidelium i koadiutorowi lwowskiemu.

bo nr 162, 1644, Władysław iv, król polski, pozwala Aleksandrowi Tarnowskiemu 
i jego żonie Mariannie z Nadola wydzierżawić na 3 lata starostwo 
żarnowieckie.

bo nr 163, 1661, Jan Kazimierz, król polski, rozszerza prawo dożywocia na 
sołectwie we wsi Zenkowice w starostwie żarnowieckim, przysługujące dotąd 
Aleksandrowi Tarnowskiemu, kasztelanowi kijowskiemu, i na jego żonę 
Mariannę z Nadola.

bo nr 169, 1498, Jan ze Starzechowic, doktor praw, wydaje wyrok w sprawie zapłaty 
zaległego czynszu.

bo nr 184, 1530, Paweł Tarło ze Szczekarzowic, sędzia, i Jan z Dzieduszyc, 
podsędek, ziemscy lwowscy, potwierdzają dokument.

bo nr 185, 1462, Kazimierz, król polski, nadaje synom i braciom Przedbora dobra 
królewskie.

bo nr 186, 1537, Mikołaj Odnowski, kasztelan przemyski i starosta lwowski, 
zaświadcza, że Stanisław Sienieński dał i darował Andrzejowi z Górki, 
kasztelanowi poznańskiemu, prawa swoje do zamku i miasta Oleska oraz do 
całego okręgu oleskiego.
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bo nr 188, 1537, Zygmunt, król polski, na prośbę Andrzeja z Górki, kasztelana 
poznańskiego i starosty wielkopolskiego, zatwierdza i transsumuje 
dokument.

bo nr 191, 1518, Konstanty Iwanowicz, ks. ostrogski, kasztelan wileński, zatwierdza 
granice pomiędzy dobrami.

bo nr 192, 1789, Stanisław August, król polski, zatwierdza herb Hinglatt księciu de 
Buy Leonowi Marcinowi Andraultowi Hinglattowi hrabi de Languedoc.

bo nr 195, 1641, Władysław iv, król polski, zatwierdza i transsumuje dokument.

bo nr 196, 1444, Napomnienie i pozew wydany przez Michała syna Baldwina, 
komisarza synodu.

bo nr 198, 1566, Zygmunt August, król polski, pozwala Andrzejowi 
Dźwinogrodzkiemu założyć wieś na prawie niemieckim w lasach starostwa 
sandomierskiego, Dzikowiec.

bo nr 199, 1486, Zbigniew, podkomorzy krakowski i starosta malborski, 
przeprowadza rozgraniczenie pomiędzy wsiami.

bo nr 201, 1727, August ii, król polski, pozwala ustąpić prawa dożywocia na wsi 
i wójtostwie Trzebieszów.

bo nr 205, 1770, Klemens Xiv, papież, poleca oficjałowi chełmskiemu rozstrzygnąć 
sprawę Kaspra Świeżawskiego i Anny z Głogowskich Prekowej.

bo nr 210, 1781, Stanisław August, król polski, mianuje Piotra Krassowskiego, 
feldwebla w regimencie pieszym, chorążym.

bo nr 230, 1525, Piotr, biskup krakowski, nadaje prebendę pod wezwaniem 
św. Leonarda w Mstyczowie.

bo nr 234, 1502, Ambroży de Pampow, wojewoda sieradzki, zaświadcza, że 
Bartłomiej Kąkolewski ustąpił trzy grzywny czynszu rocznego […] we wsi 
Czerwony Kościół.

bo nr 236, 1452, Kazimierz, król polski, prosi papieża Mikołaja v, aby zatwierdził 
na biskupstwie przemyskim Mikołaja z Błażejowic.

bo nr 238, 1361, Bolko, książę śląski, na Furstemberg i Świdnicy, zatwierdza 
sprzedaż wsi Sybotendorf.

bo nr 240, 1526, Hans Seydlitz z Bielawy, starosta świdnicki i jaworski, stwierdza 
odstąpienie dóbr i wsi Seytendorff.

bo nr 241, 1724, August ii, król polski, nadaje szlachectwo i herb Jastrzębiec 
Andrzejowi Krügerowi, burgrabiemu reszelskiemu.

bo nr 243, 1545, Piotr Dembiński, sędzia, i Andrzej Mstowski, podsędek, ziemscy 
krakowscy, stwierdzają odstąpienie dóbr.

bo nr 244, 1313, Piotr, arcybiskup moguncki, przyłącza do stołu opata Sybolda 
kościół parafialny w Budensheim.

bo nr 247, 1417, Zygmunt de Pogrell, starosta świdnicki i jaworski, oznajmia, że 
Günter Schaff ustąpił swą wieś.

bo nr 249, 1350, Burmistrz, rajcy i ławnicy m. Münster proszą burmistrzów 
i rajców, i ławników m. Torunia, aby majątek przekazali.

Konserwacja i badania  7kR.indd   164 2019-08-02   09:21:17



165

 

bo nr 250, 1676, Innocenty Xi, papież, udziela dyspensy od wszelkich kar 
kościelnych ks. Andrzejowi Pągowskiemu i poleca oficjałowi krakowskiemu 
wprowadzić go po wyborze na stanowisko kanonika.

bo nr 251, 1619, Ioannes Baptista Loccinus, dziekan, i inni mianują biskupów 
poznańskiego i gnieźnieńskiego i proboszcza poznańskiego sędziami 
komisarzami procesu kanonizacyjnego.

bo nr 253, 1418, Hugo, mistrz zakonu joannitów w Niemczech, zaświadcza, że 
Wypert otrzymał z klasztoru augustianów 225 florenów.

bo nr 254, 1552, Ditterich i Georg von Beulwitz, bracia, potwierdzają odbiór 
2000 guldenów pożyczonych od Cristoffa von Geilsdorff i określają swoje 
zobowiązania jako dłużników.

bo nr 258, 1568, Zofia ze Sprowy, wdowa po kasztelanie wojnickim, na prośbę 
Wojciecha Jaroniek, sołtysa wsi Branica, zatwierdza i transsumuje dokument.

bo nr 259, 1697, August ii, król polski, zatwierdza i transsumuje dokument.

bo nr 260, 1528, Zygmunt, król polski, sprzedaje z prawem wykupu za 5111 
grzywien Marcinowi Myszkowskiemu, kasztelanowi wieluńskiemu, dobra 
królewskie.

bo nr 261, 1334, Kazimierz, król polski, nadaje Spicymierzowi kamienicę 
w Krakowie.

bo nr 262, 1430, Jan ze Sprowy, sędzia, i Zawisza z Oleśnicy, podsędek, 
zaświadczają, że Strasz zastawił za 1000 grzywien Piotrowi Odrowążowi 
dwie części swych wsi.

bo nr 263, 1519, Zygmunt, król polski, stwierdza, że Hieronim Odrowąż, wróciwszy 
z niewoli tureckiej, darował Stanisławowi Odrowążowi dobra swoje.

bo nr 264, 1660, Jan Kazimierz, król polski, zatwierdza i transsumuje dokument.

bo nr 265, 1676, Jan iii, król polski, zatwierdza i transsumuje dokument.

bo nr 267, 1362, Kazimierz, król polski, wydaje przywilej na rzecz mieszczan 
lelowskich.

bo nr 268, 1474, Kazimierz, król polski, zaświadcza, że sprzedał czynsz roczny 
z żup wielickich i bocheńskich za kwotę 870 zł.

bo nr 330, 1466, Jan Czaplic sprzedaje Iwanowi Wasilewiczowi, ks. ostrogskiemu, 
wieś Holczę.

bo nr 336, 1447, Ihnazko de Cuthyschcza, sędzia, i Ścibor z Wasiuczyna stwierdzają 
o przeprowadzeniu ugody.

bo nr 338, 1420, Władysław, król polski, przenosi z prawa polskiego na prawo 
średzkie dobra Jana Łabęty.

bo nr 344, 1487, Kazimierz, król polski, zatwierdza dział dóbr przypadłych po 
śmierci Dobiesława Kmity z Wiśnicza.

bo nr 354, 1424, Michał Buczacki, starosta halicki, zaświadcza, że Chatko 
Hołowenczyc sprzedał bratu połowę wsi.
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bo nr 414, 1661, Jan Kazimierz, król polski, na prośbę Jana z Leszczyn Byliny, 
podstolego krakowskiego, ustanawia w mieście tegoż Wielopole w powiecie 
pilzneńskim woj. sandomierskiego 3 doroczne jarmarki w dnie św. Jacka, św. 
Franciszka i św. Agnieszki, niezależnie od ustanowionych targów.

bo nr 445, 1367, Kazimierz, król polski, przenosi z prawa polskiego na prawo 
niemieckie wieś Jaśka Ligęzy Rzęczycę.

bo nr 478, 1514, Zygmunt, król polski, na prośbę Konstantego, ks. ostrogskiego, 
kasztelana wileńskiego i hetmana wielkiego litewskiego, nadaje nowo 
założonemu miastu tegoż Drohobuż prawo odbywania targów tygodniowych 
w piątki i rocznych w dzień Wniebowzięcia n.M.p.

bo nr 484, 1393, Jadwiga, królowa polska, nadaje Fedorowi, ks. ostrogskiemu, 
zamek Ostróg z okręgiem pod warunkiem wypełniania służby wobec królów 
polskich.

bo nr 490, 1481, Michał Wasylewicz, ks. zbaraski, zamienił dobra Grodek na 
Maniów, Wierzbowice, Peredworsko.

bo nr 494, 1572, Zygmunt August, król polski, nadaje swemu sekretarzowi, Janowi 
Zamoyskiemu, starostwo bełskie z tym postanowieniem…

bo nr 507, 1422, Stanisław Ligęza z Gorzyc zatwierdza Michałowi de Slotha 
posiadanie wsi Dąbrowy.

bo nr 508, 1607, Zygmunt iii, król polski, pozwala Stanisławowi Włodkowi, 
wojewodzie bełskiemu, ustąpić prawa tegoż do wsi Hreczana na rzecz 
Marcina Ścibora.

bo nr 511, 1582, Stefan, król polski, pozwala Stanisławowi Koniecpolskiemu ustąpić 
prawa dożywocia na starostwie wieluńskim synowi tegoż.

bo nr 520, 1359, Kazimierz, król polski, przenosi z prawa polskiego na niemieckie 
wsie Gorzyce, Wielopole i Uście.

bo nr 527, 1430, Stanisław z Gorzyc wraz z innymi prezentują bpowi 
krakowskiemu Zbigniewowi Mikołaja Domenci, księdza diecezji krakowskiej.

bo nr 529, 1448, Kazimierz, król polski, stwierdza, iż darował prawem lennym 
Danile pustkę Copistryn i Werchnaki pod warunkiem zamieszkania w tym 
miejscu i obrony tych ziem przed Tatarami.

bo nr 536, 1490, Kazimierz, król polski, zatwierdza ugodę przeprowadzoną 
przez biskupa wrocławskiego Piotra w sprawie dóbr Przemyśl, Drohobycz, 
Thoratin.

bo nr 537, 1395, Władysław, król polski, nadaje Piotrowi Szafrańcowi miasto 
Secemin i wieś Bichniów.

bo nr 539, 1472, Kazimierz, król polski, oznajmia, że Przedbor z Koniecpola zapisał 
swej żonie Annie, córce Mikołaja z Kutna, 1000 zł węgierskich.

bo nr 540, 1396, Jadwiga, królowa polska, zatwierdza przywilej króla Władysława 
dotyczący nadania miasta Secemin i wsi Bichniów.

bo nr 541, 1365, Kazimierz, król polski, pozwala Michałowi, dziedzicowi Strożyszcz, 
założyć w lesie Zdzar wieś o tej samej nazwie.

bo nr 544, 1422, Klemens z Borowej daje Janowi sołectwo nad rzeką Gemnicza 
z obowiązkiem założenia wsi Schadowa na prawie magdeburskim.
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bo nr 546, 1576, Stefan Batory, wybrany na króla polskiego, składa w obecności 
posłów polskich i dygnitarzy siedmiogrodzkich w kościele w Meggyes 
przysięgę, że przestrzegać będzie wszystkich praw i przywilejów nadanych 
przez poprzednich królów.

bo nr 630, 1547, Zygmunt, król polski, zatwierdza i transsumuje wydany przez 
siebie dokument.

bo nr 645, 1584, Jan Zamoyski, kanclerz, hetman wielki koronny i starosta 
krakowski, na prośbę Michała Maleczkowskiego, wielkorządcy zamku 
krakowskiego, wydaje odpis wywodu prawnego przeciw Andrzejowi 
Zebrzydowskiemu.

bo nr 716, 1582, Anna, królowa polska, na prośbę Konstantego, ks. ostrogskiego, 
woj. kijowskiego, powtarza w formie vidimus dokument.

bo nr 778, 1334, Konstancja, zakonnica klasztoru klarysek, nadaje Dominikowi 
Siestrzemilowi las nad potokiem Pobiednica celem założenia wsi Stanykowa 
Wola.

bo nr 829, 1673, Michał, król polski, pozwala wpisać do metryki litewskiej 
dokument.

bo nr 830, 1673, Krzysztof Pac, kanclerz wielki litewski, nadaje klasztorowi 
kamedułów In Monte Pacis w Pożajściu dobra w woj. trockim.

bo nr 917, 1513, Maciej z Bóbrki, sędzia, i Stanisław z Kormanic, podsędek, ziemscy 
przemyscy, zaświadczają, że Mikołaj z Pilczy, woj. bełski, otrzymawszy od 
żony swej Magdaleny z Jarosławia 3000 zł węgierskich, zapisał jej dożywotnio 
za tę sumę swoje miasto Kańczuga i wsie: Niziatycze, Ostrów, Sietesz, Husów, 
Manasterz, Siedleczka i Hadle.

bo nr 936, 1247, Bolesław Wstydliwy z matką Grzymisławą pozwala Szymonowi 
z zakonu norbertanów założyć w Krzyżanowicach wieś na prawie średzkim.

bo nr 937, 1328, Przemysł, ks. sieradzki, zawiadamia, że uwolnił od daniny 
miodowej wieś Stobnicę.

bo nr 939, 1284, Leszek, ks. krakowski, sandomierski i sieradzki, odnawia wolność 
wsi Miechowa.

bo nr 940, 1350, Kazimierz, król polski, stwierdza, że Marcin, dziedzic Janiny, 
sprzedał Prokoszowi z Bogorii miejsce należące do wsi Janiny.

bo nr 963, 1635, Władysław iv, król polski, pozwala Michałowi Kropiwnickiemu, 
podsędkowi racławskiemu, ufundować w mieście Winnicy monaster sióstr 
bazylianek.

bo nr 977, 1577, Stefan, król polski, zatwierdza i transsumuje dokument.

bo nr 1464, 1640, Jakub Zadzik, biskup krakowski, przeznaczywszy pewne dochody 
roczne na odnowienie Bursy Jerozolimskiej w Krakowie, przeznacza miejsce 
dla alumna.

bo nr 1502, 1639, Władysław iv, król polski, pozwala Katarzynie Zamoyskiej 
ustąpić praw jej dożywotnich na dobrach Rzeczyca z folwarkiem i innych na 
rzecz jej syna, Jana Zamoyskiego.
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bo nr 1595, 1374, Ziemowit iii, ks. mazowiecki, z synami przywracają Abrahamowi, 
proboszczowi i podstolemu Niemczy i ich spadkobiercom zamek Nowy Dwór 
z miastem i przywilejami.

bo nr 1635, 1539, Zygmunt, król polski, ze względu na zniszczenie przez pożar 
miasta Sól pozwala mieszczanom tamtejszym, zobowiązanym do naprawy 
mostu na rzece Strwiąż i drogi koło żupy przemyskiej, na pobieranie myta.

bo nr 1650, 1589, Zygmunt iii, król polski, zatwierdza wszystkie przywileje 
wydane miastu Stara Sól przez poprzednich królów.

bo nr 1728, 1633, Władysław iv, król polski, zatwierdza i transsumuje dokument 
króla Stefana.

bo nr 1736, 1632, Zygmunt iii, król polski, nadaje w dożywocie Stanisławowi 
Lubomirskiemu, woj. ruskiemu, za zasługi wojenne starostwo zatorskie 
z obowiązkiem uiszczania kwarty do skarbu rawskiego, naprawy zamku 
i nieuciskania poddanych.

bo nr 1836, 1364, Kazimierz, król polski, przyłącza do miasta Uście wieś 
Czasławice, a jej właścicielom nadaje wieś Mokrzyszów.

bo nr 1851, 1547, Zygmunt, król polski, nadaje w dożywocie Maciejowi 
Dzieciatorskiemu pustą wieś Hawryłów Kamień w powiecie kołomyjskim.

bo nr 1879, 1641, Władysław iv, król polski, nadaje Janowi Jabłonowskiemu urząd 
miecznika koronnego, wakujący po śmierci Jana Zebrzydowskiego.

bo nr 2012, 1635, Władysław iv, król polski, na prośbę mieszczan i bartników 
leżajskich, którym spaliły się przywileje poprzednich królów, a szczególnie 
przywilej królowej Bony, zatwierdza tymże bartnikom dawne prawa 
i zwyczaje.

bo nr 2244, 1649, Jan Kazimierz, król polski, zatwierdza i transsumuje dokument.

bo nr 2254, 1670, Michał, król polski, zatwierdza dwa dokumenty, dotyczące 
dożywocia na popostwie we wsi Jatwięgi w starostwie przemyskim.

bo nr 2529, 1545, Zygmunt, król polski, na prośbę Jana z Kamieńca, woj. 
podolskiego, wymienia nazwy wsi należących do Podkamienia.

bo nr 2533, 1609, Zygmunt iii, król polski, zapisuje konwentowi krakowskiemu 
dominikanów kwotę 100 zł, w zamian za 2 domy drewniane z placami do 
nich należącymi i inne sąsiednie place położone nad Rudawą.

bo nr 2695, 1619, Zygmunt iii, król polski, zatwierdza i transsumuje dokument.

bo nr 2699, 1635, Władysław iv, król polski, na prośbę Augustyna Potrikowskiego, 
pełnomocnika konwentu smoleńskiego zakonu dominikanów, zatwierdza 
i transsumuje dokument.

bo nr 2701, 1637, Władysław iv, król polski, pozwala Tomaszowi Zamoyskiemu, 
kanclerzowi koronnemu, ustąpić przysługującego temuż prawa dożywocia na 
starostwie kałuskim na rzecz syna Jana Zamoyskiego.

bo nr 2702, 1640, Piotr Gembicki, biskup przemyski, na prośbę Fedora, popa ze wsi 
biskupiej Lipowiec, zachowuje go w posiadaniu 2 łanów ziemi, jednego we 
wsi Lipowiec i drugiego we wsi Czeremcha, oraz uwalnia od powinności.

bo nr 2723, 1671, Michał, król polski, zatwierdza i transsumuje dokument.
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bo nr 2781, 1635, Władysław iv, król polski, nadaje dożywotnio Wojciechowi 
Wysockiemu, pisarzowi kancelarii królewskiej, wójtostwo.

bo nr 2798, 1661, Jan Kazimierz, król polski, mianuje sekretarzem królewskim 
za zasługi w czasie ubiegłych wojen Krzysztofa Awedyka Bernatowicza, 
administratora ceł ruskich i starszego nacji ormiańskiej.

bo nr 2868, 1720, August ii, król polski, zatwierdza i transsumuje dokument króla 
Jana iii.

bo nr 2961, 1574, Henryk, król polski, zachowuje mieszczan i przedmieszczan 
miasta Bodzentyna w wolności od ceł, myt, targowego i wszelkich opłat 
pozostających w związku z prowadzeniem przez nich handlu.

bo nr 2989, 1441, Władysław i, książę mazowiecki, wydaje przywilej dotyczący 
kmieci wsi Olszewo i zwolnienia ich od obowiązków.

bo nr 2997, 1579, Stefan, król polski, wydaje wymienionym imiennie dziesięciu 
mieszczanom kijowskim glejt bezpieczeństwa na przeciąg 2 lat, aby mogli 
załatwiać sprawy sądowe.

bo nr 3060, 1635, Władysław iv, król polski, pozwala Andrzejowi Sawrackiemu 
ustąpić prawo lenne na dobra w ujeździe siebieskim.

bo nr 3095, 1625, Zygmunt iii, król polski i wielki książę litewski, nadaje urząd 
sędziego ziemskiego Wołkowskiego Bohdanowi Massalskiemu, podsędkowi 
wołkowyskiemu.

bo nr 3108, 1689, Jan iii, król polski, zawiadamia szlachtę województw 
poznańskiego i kaliskiego o zwołaniu sejmu walnego w Warszawie na dzień 
16 stycznia 1690 roku i wyznacza terminy sejmików.

bo nr 3109, 1744, Bulla papieża Benedykta Xiv dla nieznanej rodziny.

bo nr 3135, 1791, Stanisław August, król polski, udziela zwolnienia ze służby 
wojskowej Kazimierzowi Ostaszewskiemu, chorążemu kawalerii narodowej.

bo nr 3136, 1787, Kolegium Stanów Galicyjskich zaświadcza, że Michał Ostaszewski 
jest pochodzenia szlacheckiego herbu Ostoja i właścicielem wsi Jabłonka.

bo nr 3144, 1690, Jan iii, król polski, zachowuje przy posiadanych prawach 
młynarzy we wsi Ozimina w ekonomii samborskiej.

bo nr 3146, 1639, Aleksander Piaseczyński, kasztelan kijowski, rozgranicza 
wsie Klin i Kojakowice Kaspra Rostopczy od wsi Iwot, Hryn, Porochonia, 
należących do starostwa nowogrodzkiego.

bo nr 3147, 1647, Władysław iv, król polski, zachowuje Kaspra Rostopczę, pisarza 
ziemskiego nowogrodzkiego siewierskiego, przy prawie lennym na wsiach 
Stary i Nowy Klin, Kojakowice…

bo nr 3149, 1640, Władysław iv, król polski, nadaje Kasprowi Rostopczy, 
pisarzowi ziemskiemu nowogrodzkiemu, prawem lennym wieś Białłokopy 
w Nowogrodczyźnie.

bo nr 3159, 1634, Władysław iv, król polski, nadaje Aleksandrowi Łaszczowi 
Tuczapskiemu i jego żonie Helenie Woroniczównie prawo ścinania 
i wywożenia z lasów starostwa tyszowieckiego.

bo nr 3168, 1777, Stanisław August, król polski, nadaje Stanisławowi 
Mojaczewskiemu stopień porucznika w pułku pieszym szefostwa von Goltza.
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bo nr 3172, 1581, [Jan Brzozdowski], sędzia, i Jan Rychłowski, podsędek, ziemscy 
lwowscy, rozgraniczają wsie Sośnica z zamkiem, Dusowce i Święte, dobra 
Mikołaja Jazlowieckiego z Buczacza.

bo nr 3174, 1780, Stanisław August, król polski, zatwierdza i transsumuje 
dokument.

bo nr 3175, 1659, Bogusław Radziwiłł, koniuszy wielkiego księcia litewskiego, 
nadaje Wincentemu Nikodemowi Krotoszewskiemu zaścianek pusty 
Ostrowie w Księstwie Birżańskim i określa jego granice.

bo nr 3176, 1734, Fryderyk Wilhelm, król pruski, nadaje Johannowi Schlossowi, 
pruskiemu radcy dworu, szlachectwo i herb „w złotym polu trzy srebrne 
półksiężyce zakończone na rogach srebrnymi gwiazdami”.

bo nr 3180, 1771, Fryderyk, król pruski, nadaje Gottlobowi Augustowi 
Nieszkowskiemu dobra Wojsławice.

bo nr 3184, 1794, Stanisław August, król polski, nadaje Kazimierzowi Eysymontowi, 
pisarzowi celnemu kamry lądowej szczeberskiej, obręb leśny zwany Krukowe 
w Leśnictwie Olitskim.

bo nr 3191, 1417, Władysław, król polski, zastawia braciom rodzonym dwa 
dworzyszcza we wsi Nowosielce w ziemi przemyskiej za 40 grzywien.

bo nr 3194, 1762, August iii, król polski, nadaje Michałowi Kossakowskiemu urząd 
podstolego kowieńskiego, po śmierci Józefa Lindemana.

bo nr 3204, 1702, August ii, król polski, zapisuje Antoniemu Zapolskiemu, 
kasztelanowi wieluńskiemu, 10000 fl polskich na dobrach królewskich.

bo nr 3247, 1754, August iii, król polski, nadaje Tomaszowi Lamkowskiemu, 
pisarzowi prowentowemu ekonomii rogozińskiej, prawem emfiteutycznym 
sześć gospód.

bo nr 3248, 1709, August ii, król polski, nadaje Franciszkowi Maksymilianowi 
Ossolińskiemu, staroście chmielnickiemu, starostwo drohiczyńskie wakujące 
po śmierci Aleksandra Butlera.

1487/ii. Exameron beati Ambrosii, episcopi et confessoris. Kodeks pergaminowy 
z Xii wieku zawierający sześcioksiąg o stworzeniu świata, którego autorem 
jest św. Ambroży, biskup Mediolanu. Rękopis ten jako dwunastowieczna 
kopia stanowi najstarszy zabytek w zbiorach rękopiśmiennych.

662/ii. Wieczory badeńskie czyli Powieści o dziwach i strachach do jw. A. T. Fraszka 
przygodna przez Józefa Maxymiliana hrabię z Tęczyna Ossolińskiego.

4640/i. Listy i rozkazy dzienne naczelnika Tadeusza Kościuszki do generała 
Stanisława Mokronowskiego, dowódcy powstania na Litwie. 1794.

6934/iii. Autografy wybitnych osób z lat 1664–1861 [m.in. Ludwika Xiv, Charles’a 
Montesquieu, Jeana-Jacques’a Rousseau, Napoleona i Bonaparte, Giuseppe 
Garibaldiego, Victora Hugo].

7168/ii. Aleksander Fredro, Wiersze różne.

Monika Karwowska-Gorek
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Nota redakcyjna

Książka zawiera materiały z konferencji „Konserwacja i badania 
dokumentów uwierzytelnionych pieczęciami”, zorganizowanej przez 
Zakład Narodowy im. Ossolińskich w 2015 roku jako jedno z wydarzeń 
poprzedzających obchody jubileuszu 200-lecia instytucji. Sympozjum 
wieńczyło trwające blisko dwa lata prace konserwatorskie, prowa-
dzone w ramach projektu „Konserwacja 200 bezcennych dokumentów 
na 200-lecie Ossolineum”, który dofinansowało Ministerstwo Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego. Wykonanie tak czasochłonnego zadania 
w ciągu dwóch lat nie byłoby możliwe tylko przy pomocy specjali-
stów z Pracowni Konserwatorskiej Ossolineum. Dotacja ministerialna 
zapewniła pokrycie kosztów prac konserwatorskich realizowanych 
przez firmy zewnętrzne, ale również umożliwiła zorganizowanie bez-
płatnej sesji naukowej, która stała się polem wymiany myśli dla licznie 
przybyłych konserwatorów, muzealników i bibliotekarzy.
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Spis ilustracji

 Monika Karwowska-Gorek, „Konserwacja 200 bezcennych 

dokumentów na 200-lecie Ossolineum” – wybrane zagadnienia 

konserwatorskie

 1. Marcisz z Morawska, sędzia, i Mikołaj Hleb, podsędek, zaświadczają o sprze-
daży części wsi Zamoszcze z lasem i łąkami, 1472 rok (bo nr 33). Stan po kon-
serwacji.

 2. Fryderyk, król pruski, nadaje Gottlobowi Augustowi Nieszkowskiemu dobra 
Wojsławice, 1771 rok (bo nr 3180). Stan po konserwacji.

 3. Drobysz Mzurowicz kupuje wieś Koniuchy i sprzedaje Iwanowi Wasylewi-
czowi, 1463 rok (bo nr 30). Przykład dokumentu wtórnie użytego w oprawie 
książkowej. Stan przed konserwacją i po niej.

 4. Exameron beati Ambrosii, episcopi et confessoris. Kodeks pergaminowy 
z Xii wieku zawierający sześcioksiąg o stworzeniu świata, którego autorem 
jest św. Ambroży, biskup Mediolanu (1487/ii). Na otwartej stronie widoczne 
liniowanie i rubrykowanie oraz iluminowany czerwienią i błękitem inicjał ze 
smokiem. Stan po konserwacji.

 Hanna Machaj, Pieczęcie, ich zniszczenia i konserwacja w ramach 

projektu „Konserwacja 200 bezcennych dokumentów na 200-lecie 

Ossolineum”

 1. Kolegium Stanów Galicyjskich zaświadcza, że Michał Ostaszewski jest pocho-
dzenia szlacheckiego herbu Ostoja i właścicielem wsi Jabłonka, 1787 rok 
(bo nr 3136). Urazy mechaniczne spowodowały spękania i wykruszenia laku, 
stan przed konserwacją. Fot. Damian Kwiecień.

 2. Hans Seydlitz z Bielawy, starosta świdnicki i jaworski, stwierdza odstą-
pienie dóbr i wsi Seytendorff, 1526 rok (bo nr 240). Stan po konserwacji. 
Fot. Damian Kwiecień.

 3. Ditterich i Georg von Beulwitz, bracia, potwierdzają odbiór 2000 guldenów 
pożyczonych od Cristoffa von Geilsdorff i określają swoje zobowiązania jako 
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dłużników, 1552 rok (bo nr 254). Stan po wyprostowaniu i wzmocnieniu 
pasków. Fot. Damian Kwiecień.

 4. Puszka chroniąca pieczęć Władysława iv, króla polskiego, 1647 rok (bo 
nr 3147). Stan po konserwacji. Fot. Damian Kwiecień.

 5. Pieczęć Władysława iv, króla polskiego, 1634 rok (bo nr 3159). Stan po konser-
wacji. Fot. Damian Kwiecień.

 6. Pergaminowy dokument z 1545 roku (bo nr 2529) umieszczony w obwolucie 
zamocowanej w pudle ochronnym. Dno z zagłębieniem na pieczęć i boczne 
dystanse wykonano z pianki, a klapę z kartonu muzealnego. Załączniki do 
dokumentu wklejono do wnętrza pudła w kopercie. Fot. Damian Kwiecień.

 Aleksandra Skrocka-Kowalewska, Konserwacja pasmanterii i opraw 

tekstylnych przy dokumentach pergaminowych

 1. Piotr Tomicki, biskup przemyski, nadaje plebanowi dziesięcinę snopową we 
wsi Chotyniec, 1519 rok (bo nr 49). Stan zachowania. Fot. Damian Kwiecień.

 2. Włos wpleciony w sznur, 1467 rok (bo nr 31). Fot. Damian Kwiecień.
 3. August ii, król polski, zatwierdza i transsumuje dokument, 1697 rok (bo 

nr 259). Stan przed konserwacją. Fot. Damian Kwiecień.
 4. W trakcie konserwacji: oczyszczanie i prostowanie fragmentów wstążki 

z 1697 roku (bo nr 259). Fot. Damian Kwiecień.
 5. Wstążka z 1697 roku po konserwacji, ułożona i zdublowana na nowe podłoże 

(bo nr 259). Fot. Damian Kwiecień.

 Elżbieta Jabłońska, Tomasz Kozielec, Ivona Jablonskaja, Badania 

konserwatorskie dokumentów pergaminowych uwierzytelnionych 

pieczęciami woskowymi wystawionych przez Bolesława Wstydliwego 

i Jadwigę, królową polską

 1. Pieczęć Bolesława Wstydliwego, króla polskiego, 1247 rok (bo nr 936). Foto-
grafia wykonana z filtrem żółtym k2Y w świetle fluorescencyjnym wzbu-
dzonym promieniami uv. Widoczne m.in. różnicowanie się struktury masy 
(zmiany fizykochemiczne) pomiędzy obszarami zniszczonymi i lepiej zacho-
wanymi. Fot. Tomasz Kozielec.

 2. Pieczęć Jadwigi, królowej polskiej, 1393 rok (bo nr 484) Fotografia wykonana 
w świetle vis. Widoczne są m.in. zniszczenia misy pieczętnej. Fot. Tomasz 
Kozielec.

 3. Otwarta puszka drewniana chroniąca pieczęć Bolesława Wstydliwego, króla 
polskiego, oraz fragment tkaniny, 1247 rok (bo nr 936). Fotografia wykonana 
w świetle vis. Fot. Tomasz Kozielec.

 4. Pieczęć Jadwigi, królowej polskiej, 1393 rok (bo nr 484). Widok od strony 
dużego ubytku. Widoczna jest m.in. warstwowa, zniszczona struktura misy 
pieczętnej. Fot. Tomasz Kozielec.
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 Małgorzata Grupa, Tekstylia i ich analiza na przykładzie dwóch 

dokumentów pergaminowych ze zbioru Zakładu Narodowego 

im. Ossolińskich we Wrocławiu

 1. Biała nić jedwabna, którą zszyto woreczek. Zdjęcie mikroskopowe.
 2. Zniszczenia pojedynczych włókien wełnianej tkaniny. Zdjęcie mikroskopowe.

 Anna Czajka, Dawne metody zabezpieczania pieczęci woskowych. 

Wstęp do badań

 1. Pergaminowe zabezpieczenie pieczęci dokumentu z 1423 roku, wystawionego 
w Rzymie dla kapituły w Rydze (aGad, Zb. dok. perg. sygn. 4551).

 2. Wycięcie części pergaminowej osłony pieczęci dokumentu (aGad, Zb. dok. 
perg. sygn. 4555).

 3. Ugoda między Albertem, bpem liwońskim, a mistrzem kawalerów mieczo-
wych w sprawie dziesięcin, 1226 rok (aGad, Zb. dok. perg. sygn. 4494). Przy-
kład płóciennej osłony pieczęci woskowej.

 4. Przykład aksamitnej osłony pieczęci woskowej z 1296 roku (aGad, Zb. dok. 
perg. sygn. 6306).

 5. Osłony pieczęci wykonane z masy papierowej i pakuł (aGad, Zb. dok. perg. 
sygn. 4512).

 6. Osłona pieczęci woskowej bez miski pieczętnej wykonana z fragmentu ręko-
pisu na papierze (aGad, Zb. dok. perg. sygn. 4547).

 7. Woreczek wykonany prawdopodobnie z niezidentyfikowanego piętnasto-
wiecznego dokumentu Władysława Jagiełły (aGad, Zb. dok. perg. sygn. 7145).

 8. Przykład dokumentu z Xvi wieku, którego pieczęć obszyto czerwoną skórą, 
1582 rok (Archiwum Historyczne Łotwy w Rydze, lvva 8-2a-3).

 9. Przykład jedwabnego woreczka, w którym umieszczono drewnianą atrapę 
pieczęci woskowej (aGad, Zb. dok. perg. sygn. 3181).

 10. Pieczęć dokumentu obszyta tkaniną z dodatkową poduszką wypełniającą 
wgłębienie misy pieczętnej (Archiwum Państwowe w Katowicach, oddz. 
w Pszczynie, zesp. nr 53, Archiwum Książąt Pszczyńskich w Pszczynie, 
sygn. 37).

 Ivona Jablonskaja, Problematyka konserwatorska średniowiecznych 

dokumentów pergaminowych uwierzytelnionych pieczęciami 

woskowymi ze zbiorów Archiwum Archidiecezjalnego w Gnieźnie

 1. Dokument pergaminowy z kancelarii księcia Przemysława ii, 1288 rok (aaG 
sygn. 46). Stan po konserwacji. Fot. Monika Ciurlok.

 2. Dokument pergaminowy z kancelarii Piotra z Uścikowic, 1363 rok (aaG 
sygn. 165). Stan przed konserwacją. Fot. Sylwia Nienajadło.

 3. Lico pieczęci z masy woskowej z 1363 roku (aaG sygn. 165). Stan po konserwa-
cji. Fot. Sylwia Nienajadło.

 4. Odwrocie pieczęci z masy woskowej z 1363 roku (aaG sygn. 165). Stan po kon-
serwacji. Fot. Sylwia Nienajadło.
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 Małgorzata Grocholska, Marta Drawc, Diplomata w zbiorach Zakładu 

Narodowego im. Ossolińskich. Stan zachowania kolekcji

 1. Janusz i, książę wiski etc…, nadaje Dobrogostowi i Niemierzy prawo pobiera-
nia ceł na Wiśle i prawo rybołówstwa, 1377 rok (bo nr 1596). Przykład doku-
mentu spisanego na pergaminie z pieczęcią zawieszoną na sznurach.

 2. Uniwersytet w Bolonii nadaje stopień doktora filozofii i medycyny Józefowi 
Moreschi, 1771 rok (bo nr 1737). Przykład obiektu o budowie poszytu.

 3. Wiązadła pieczętne z 1581 roku (bo nr 498). Stan zachowania.
 4. Wiązadła pieczętne z 1473 roku (bo nr 606). Stan zachowania.
 5. Zniszczenia pieczęci woskowej z 1561 roku (bo nr 3154).
 6. Mosiężna puszka pieczętna oraz przykład korozji pieczęci metalowej 

z 1700 roku (bo nr 1637).
 7. Woreczek chroniący pieczęć z 1518 roku (bo nr 673).
 8. Woreczek i pieczęć z 1564 roku (bo nr 1723).
 9. Stanisław August, król Polski, nadaje Feliksowi Dembowskiemu urząd pod-

stolego czerwonogrodzkiego, 1783 rok (bo nr 2857). Widoczne przebarwienia 
papieru od mas woskowych.
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