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Samoistne dokumenty pergaminowe i papierowe Archiwum Diecezjalnego w Kiel-
cach (dalej: ADK) funkcjonują dotychczas w literaturze zaledwie w kilku przypadkach1. 
Niewiele, bo zaledwie cztery średniowieczne przedrukowano w dyplomatariuszach2. 
Inne, które posłużyły szeregu autorom do opracowania dziejów poszczególnych parafii, 
miejscowości czy rodzin, pozostają mniej znane ze względu na charakter tych publika-
cji. Podstawą publikacji jest katalog kartkowy AD Kielce oraz osobisty ogląd wszyst-
kich opisanych dokumentów.

Zbiór gromadzi zabytki pisane dotyczące kolegiaty – później katedry kieleckiej, 
innych kościołów w obecnej diecezji kieleckiej, miast i wsi położonych na wskazanym 
obszarze oraz tutejszej szlachty, mieszczaństwa, rzadko chłopów, a przede wszystkim 
jednak duchowieństwa. Są to bulle, brewe, przywileje i potwierdzenia oraz listy papie-
skie dotyczące bożogrobców miechowskich (ale w dużej mierze będące wytworem 
kancelarii papieskich) oraz pozostałe, m.in. wyroki sądowe i rozstrzygnięcia sporów, 
potwierdzenia przywilejów i łask wystawione w kancelarii biskupów krakowskich, 
wreszcie przywileje, dokumenty i listy królewskie, darowizny i fundacje osób prywat-
nych na rzecz instytucji kościelnych, i inne, pojedyncze, jak odpisy z akt miejskich czy 
grodzkich. Wartość kulturowa i naukowa dla badań regionalnych oraz historii lokal-
nej wynikająca z zawartości omawianego zbioru jest bezsporna3. Także jego znaczenie 
dla całości zasobu archiwalnego – ze względu na charakter, tj. dokumenty pergami-
nowe i papierowe, często o charakterze uroczystym i licznych elementach zdobniczych 
– pozwala go zaszeregować do cenniejszej spuścizny archiwalnej przechowywanej 
w tymże archiwum i na Kielecczyźnie (obecnie szerzej, tj. w regionie świetokrzyskim/
między Wisłą a Pilicą, zgodnie z pojęciami, którymi operuje historia regionalna).

1 D. Olszewski, Wprowadzenie historyczne. Archiwum diecezjalne, w: Katalog duchowieństwa i parafii 
diecezji kieleckiej, Kielce 1999, s. 38–41; Z. Jedynak, Dokumenty pergaminowe bożogrobców miechows-
kich w Archiwum Diecezjalnym w Kielcach, „Świętokrzyskie Studia Archiwalno-Historyczne“ 2013, t. 2, 
s. 187–196; P. Kardyś, Średniowieczne dyplomy pergaminowe bożogrobców z Miechowa w Archiwum 
Diecezjalnym w Kielcach, w: Rycerze, wędrowcy, kacerze. Studia z historii średniowiecznej i wczesno-
nowożytnej Europy Środkowej, red. B. Wojciechowska, W. Kowalski, Kielce 2013, s. 177–183; tenże, 
Zbiór dokumentów pergaminowych i papierowych Archiwum Diecezjalnego w Kielcach, „Rocznik Od-
działu Polskiego Towarzystwa Historycznego w Skarżysku-Kamiennej” , 2013, t. 4, s. 35–52; tenże, Signa 
notarialia w średniowiecznych dokumentach pergaminowych Archiwum Diecezjalnego w Kielcach, w: 
Recepcja i odrzucenie. Kontakty międzykulturowe w średniowieczu. V kongres mediewistów polskich, 
Rzeszów, 20–24 września 2015. Księga Abstraktów, s. 176 (w druku: referat wygłoszony na V Kongresie 
Mediewistów Polskich w Rzeszowie, wrzesień 2015).

2 Zob. nr 1 wykazu (Kodeks Dyplomatyczny Małopolski, dalej: KDM 1, nr 435); nr 5 i 10 (Zbiór Dokumen-
tów Katedry i Diecezji Krakowskiej, dalej: ZDKiDK 1, nr 39, ZDKiDK 2, nr 326 regest); nr 8 (Kodeks 
Dyplomatyczny Katedry Krakowskiej, dalej: KKK 2, nr 292).

3 Zob. P. Kardyś, Zbiór…, passim. 
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139 jednostek obejmuje okres od XIII w. do 1963 r. Chronologicznie: na średniowie-
cze, tj. do końca XV w., przypada 14 (nr 1 do 14), w tym 4 z nich są falsyfikatami; na 
XVI–XVIII w. 70 (nr 15 do 84); na okres od pocz. XIX w. do 1963 r. 54 jednostki (nr 85 
do 137 i 139), zaś nr 138 to dokument będący falsyfikatem o cechach zewnętrznych iden-
tycznych, jak falsyfikaty średniowieczne, ale jest on całkowicie nieczytelny. 89 sporzą-
dzono na pergaminie, 49 na papierze, 1 dokument pergaminowo-papierowy. W języku 
łacińskim sporządzono 124, w polskim 14, 1 w łacińsko-polskim. 

Większość zbioru dokumentów pergaminowych i papierowych znajduje się w brą-
zowych kopertach oznaczonych naklejkami autorstwa archiwariuszy: ks. Franciszka 
Mazurka4, ks. Tomasza Wróbla5, ks. Jana Szarka6. Uwagi powyższe są istotne co najmniej 
z dwóch powodów: przede wszystkim z punktu widzenia prawdy historycznej odno-
śnie narastania i opracowywania zasobu archiwalnego. Ponadto zdecydowanie ułatwiły 
i przyspieszyły pracę nad publikacją obecnego wykazu. Natomiast intencją autora było 
w miarę wszechstronne skonfrontowanie inwentarza kartkowego z oryginałami, uszcze-
gółowienie opisów i skatalogowanie dokumentów niemających dotychczas uzupełnio-
nych kart inwentarzowych (dotyczy to koperty nr 53a zawierającej siedem dokumentów 
pod wspólnym opisem: „Sześć dokumentów i listów króla Augusta III”7, koperty nr 74, 
w której zdeponowano trzy odręczne listy papieskie8 i koperty nr 83, w tej również osiem 
dokumentów papieskich9) oraz zwrócenie uwagi na tzw. archeologię dokumentu, jak 
stan zachowania, kwestie związane z jego sporządzeniem czy fakt wykorzystania doku-
mentu przez odbiorców bądź wcześniejszych badaczy. Dokonano tego poprzez analizę 
zapisów, najczęściej umieszczonych na stronie zewnętrznej (tzw. dorsalnej) dokumentu. 
Dlatego przygotowując do druku schemat opisu zbioru dokumentów pergaminowych 
zdecydowałem się uwzględniać m.in. informacje o autorach, którzy sporządzili kartę 
inwentarzową, oddając im tym samym pierwszeństwo w rozpoznaniu treści dokumen-
tów. Opis dokumentów zestawiono według schematu: data i miejsce wydania; regest 
dokumentu; opis od strony paleograficznej (w tym język, materiał, z którego dyplom 
został wykonany, wymiary: szerokość, wysokość i ewentualnie zakładka, liczba kart) 
i stan zachowania; opis strony zewnętrznej dokumentu, zwłaszcza zapiski dorsalne; 
w miarę możliwości i potrzeb szczegóły zawarte w treści dokumentu umieszczono 
w uwagach, w tym sygnatury wytworzone w miejscu pierwotnego przechowywania; 

4 O nim zob. D. Olszewski, Mazurek Franciszek (1904–1942), w: Słownik Polskich Teologów Katolickich 
(dalej: SPTK) 6, red. L. Grzebień, Warszawa 1983, s. 440, 441. Natomiast część kopert nie posiada takich 
naklejek, zastąpiono je wpisując w lewym górnym rogu datę wystawienia dokumentu i numer. Kilka 
kopert, prawdopodobnie założonych najpóźniej, nie posiada żadnych informacji poza numerem inwenta-
rzowym (są to dokumenty miechowskie). 

5 Zob. D. Olszewski, Wróbel Tomasz (1908-1985), w: SPTK 8, red. J. Mandziuk, Warszawa 1985, s. 639–
641; R. Skrzyniarz, Ksiądz Tomasz Wróbel (1908–1985) – archiwariusz diecezji kieleckiej i historyk Ko-
ścioła, „Archiva Ecclesiasticaˮ 2007, t. 4, s. 143–147.

6 J. Szarek, Kronika Archiwum od 3. X. 1986 roku, rkps w AD Kielce, s. 1 i nn. Na chwilę obecną trudno 
przypisać jakiekolwiek sygnatury ze zbioru dokumentów pergaminowych pierwszemu archiwariuszowi 
ks. J. Zdanowskiemu, pełniącemu tę funkcję prawdopodobnie od 1931 r., zob. T. Wróbel, Zdanowski Józef, 
w: SPTK 7, red. L. Grzebień, Warszawa 1983, s. 485–487.

7 Faktycznie znajdują się w niej dokumenty Zygmunta I Starego – w publikowanym wykazie nr 20, Augusta 
II – nr 53, Augusta III – nr 58, 61, 62, 64 i Stanisława Augusta Poniatowskiego – nr 82. 

8 Listy Piusa IX i Leona XIII do administratora diecezji bp. T. Kulińskiego z lat 1872 i 1879 – w  wykazie 
nry 92, 94, 98. 

9 Przywileje odpustowe Piusa IX dla katedry kieleckiej – w wykazie nr 95, 101–106, 113. 
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ewentualny druk całości lub regest w wydawnictwie o charakterze źródłowym; autor-
stwo karty katalogowej w ADK i dotychczasową numerację w tymże10. 

Z powodów oczywistych obecny wykaz dokumentów został uszeregowany chro-
nologicznie, a nie zgodnie z numeracją na kartach katalogowych ADK, gdzie numery 
nadawane były zgodnie z kolejnością wchodzenia dokumentów do archiwum bądź prze-
noszenia ich do tegoż zbioru. Z tego powodu na końcu zamieściłem wykaz konkordancji 
sygnatur z ADK do numerów dokumentów z wykazu. Także w celu ułatwienia w korzy-
staniu z wykazu zdecydowałem się na opracowanie indeksu osób i nazw. Publikowany 
wykaz prezentuje stan na 2015 r. Jest to istotna uwaga, ze względu na fakt, iż w zaso-
bie ADK znajdują się jeszcze inne dokumenty samoistne, które na chwilę obecną nie 
wchodzą do omawianego zbioru ze względu na przynależność do innych zespołów11, ale 
z czasem niewykluczone jest ich przeszeregowanie do omawianego zbioru. Nie można 
też wykluczyć, iż w przyszłości zostaną odnalezione jeszcze inne dokumenty, obecnie 
niezinwentaryzowane lub przekazane do archiwum12. 

Na zakończenie chciałbym podkreślić, iż publikowany wykaz nie pretenduje do 
miana inwentarza lub katalogu dokumentów pergaminowych i papierowych ADK, 
a jest jedynie zapisem istniejącego stanu faktycznego. Mam jednak nadzieję, że w miarę 
wyczerpująca informacja o tymże zbiorze zachęci archiwistów do jego pełnego opra-
cowania i doprowadzi w przyszłości do opublikowania w pełni naukowego inwentarza.

Wykaz
1. 1251, 11 kwietnia (III idus Aprilis), Lyon (Lugdunum) 

Papież Innocenty IV nadaje kościołowi w Miechowie 40 dni odpustu z racji Święta 
Dedykacji Kościoła. 
J. łac., perg., 32 x 24,5 + 3,5 cm, kart 1; ślady po sznurze, na którym była przywieszona 
pieczęć; dość zniszczony, dziury w pergaminie, zwłaszcza na zgięciach, i w tych miej-
scach mało czytelny. 
Na odwrocie: zapiska średniowieczna Indulgentiarum per Innocentum concesse, […] 
indulgentia XL concesse; następne późniejsze i zatarte, m.in.: Indulgentiae 40 die-
rum pro dedicatione Ecclesiae Miechoviensis ab Innocentio 4, tą samą ręką dopisany 
numer 1.  
Uwagi: pergamin liniowany; ozdobny inicjał [I]nnocentus, wyciągnięty w dół na ok. 
6 wersów, w górę na ok. 3 wersy; dwa mniejsze inicjaliki w tekście: [U]niversis, [L]
icet (typowy dla kancelarii papieskiej dokument, wykonany minuskułą kurialną, gdzie 
w pierwszym wierszu pismo wydłużone i dwa ozdobne majuskulne inicjaliki rozpo-
czynające kolejne formuły w tymże wierszu, por. W. Semkowicz, Paleografia, s. 330-
332, 338). Na karcie inwentarzowej w AD Kielce mylnie 1250 (por. Pergaminy, nr 2, 

10 Powyższy układ został oparty na tradycji AD Kielce, widocznej zwłaszcza na kartach katalogu kartkowe-
go. Odpowiada też – oczywiście z pewnymi modyfikacjami – publikacjom inwentarzy dokumentów (zob. 
przyp. nr. 48–70) i zasadom opracowywania inwentarzy archiwalnych; por. A. Wolff, Archiwalne karty 
inwentarzowe, „Archeion” 1948, t. 17, s. 151–163; K. Kaczmarczyk, J. Karwasińska, A. Wolff, Opraco-
wywanie dokumentów pergaminowych i papierowych w archiwum, tamże 1951, t. 19/20, 139–177; K. Ko-
narski, Wstęp do inwentarza zespołu archiwalnego. Zasady opracowania, tamże 1952, t. 21, s. 192–201; 
Polski słownik archiwalny, red. A. Maciejewska, Warszawa 1975, passim; H. Robótka, B. Ryszewski, 
A. Tomczak, Archiwistyka, Warszawa 1989, passim. 

11 Jako przykład może posłużyć dokument dla bożogrobców z Miechowa z 1456 r., pod sygn. II PM-IV/2 
(Dokumenty dawne dotyczące kościoła w Miechowie i bożogrobców), zregestowany przez Z. Jedynaka, 
Dokumenty, s. 193, nr 5. 

12 W ten sposób (tj. od prywatnego darczyńcy) trafił do ADK dokument ujęty w wykazie pod nr. 139. 
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w Archiwum Kapituły Katedralnej w Sandomierzu znajduje się dokument podobnej 
treści wydany przez Innocentego IV w 1247 r.). 
Druk: S. Nakielski, Miechovia, s. 170; KDM 1, nr 435; BP I, s. 100, nr 503 (regest); 
J. Wiśniewski, Dekanat miechowski, s. 135 (regest); W. Szymborski, Odpusty w Polsce 
średniowiecznej, Kraków 2011, s. 282, nr 61; Z. Jedynak, Dokumenty, s. 189, 190. Opis 
karty: ks. J. Szarek. Sygn ADK: dok. perg. 108.

2. 1313 (sic!), 8 października (8 mensis Octobris), Kuczków
Johannes Ballon rycerz maltański funduje kościół parafialny w Kuczkowie. 
J. łac., perg., 47 x 24,3 + 3 cm, kart 1; podniszczony, zachowana nieczytelna pieczęć 
z czerwonego laku w żelaznym pudełku, na rzemieniu.
Na odwrocie: pismem nowożytnym: Erectio Ecclesiae Kuczkowiensis Sub N° 239; 
ks. J. Wiśniewski dopisał: Jest to falsyfikat. Był fałszerz, który w ten sposób fałszował 
erekcje wielu kościołów. 
Uwagi: jest to falsyfikat (podobnie, jak nr 3, 4, 9, 138) Stanisława Morawskiego, wyko-
nany z grubego pergaminu (W. Kętrzyński, Stanisław Morawski. Przyczynek do histo-
rii fałszerstw w Polsce, „Przewodnik Naukowy i Literackiˮ 1875; B. Kumor, Nieznane 
falsyfikaty Stanisława Morawskiego, „Małopolskie Studia Historyczne” 1959, R. 2, 
z. 2/3, s. 114–121), ozdobny inicjał [I]n wyciągnięty w dół wzdłuż wysokości tekstu 
(opisany: J. Wiśniewski, Włoszczowskie, s. 105: „[…] w kształcie półokrągłej, długiej, 
ostro zakończonej tarczy, poliniowanej w szachownicę, kraty i krzyże”), u dołu, pod 
zakładką podpis J. Ballon.
Druk: J. Wiśniewski, Włoszczowskie, s. 105 (regest). Opis karty: ks. T. Wróbel. Sygn. 
ADK: dok. perg. 1.

3. 1313 (sic!), 7 czerwca (7 mensis Juni), Bobin
Wacław Ligęza rycerz maltański funduje kościół w Bobinie.
J. łac., perg., 39 x 29,5 cm, kart 1; ślady po sznurze na którym wisiała pieczęć; podnisz-
czony zwłaszcza na zgięciach, wykonany na pergaminie złej jakości. 
Na odwrocie: Erectio Ecclesiae Bobiniensis Sub N° 246; ks. Jan Wiśniewski 5 lipca 
1920 r. dopisał: Dokument fałszywy. Takie można oglądać w parafiach Prandocin, Sie-
ciechów (Miechowskie), Ćmielów i Czyżów w Sandomierskiem. Fałszerz udowadniał, 
że takowe dokumenty były zrabowane przez Szwedów, on wykupił i za dobre pieniądze 
sprzedawał (proboszczom jako erekcje kościołów). 
Uwagi: na karcie inwentarzowej w AD Kielce błędnie 1263 r.; zob. J. Wiśniewski, Piń-
czowskie, s. 20 (pod datą 1413 r.); ozdobny inicjał [I]n wyciągnięty w dół wzdłuż całego 
tekstu; jest to falsyfikat Stanisława Morawskiego, w lewym dolnym rogu podpis rzeko-
mego wystawcy J. Ligęza.
Opis karty: ks. J. Szarek. Sygn. ADK: dok. perg. 129.

4. 1314 (sic!), 8 września (8 mensis Septembris), Prandocin
Jakusz Ligęza rycerz maltański funduje kościoł w Prandocinie.
J. łac., perg., 38 x 29 + 5 cm, kart 1; podniszczony, ślady po sznurze, na którym wisiała 
pieczęć. 
Na odwrocie: ks. J. Wiśniewski napisał: podobne są w Czyżowie, Ćmielowie, Sieciecho-
wicach, Prandocinie, Bobinie; pismem nowożytnym: Erectio Ecclesiae Prandocinensis.
Uwagi: jest to falsyfikat Stanisława Morawskiego (por. dla Czyżowa i Ćmielowa: 
J. Wiśniewski, Monumenta Dioecesis Sandomieriensis, Series Prima, [w:] idem, Deka-
nat iłżecki, s. 73-74; Pergaminy, nr 200), wykonany z grubego pergaminu, ozdobny ini-
cjał [I]n wyciągnięty w dół wzdłuż całego tekstu, u dołu pod zakładką podpis J. Ligęza 
(na karcie inwentarzowej w ADK jest błędnie 1313 r.). 
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Druk: J. Wiśniewski, Dekanat miechowski, s. 178 (regest). Opis karty: ks. T. Wróbel. 
Sygn. ADK: dok. perg. 2.

5. 1315 (sic!)  
Rycerz Jan Fredro funduje kościół parafialny w swoich dobrach, w Biechowie. 
J. łac., perg., 34 x 26,5 + 4 cm, kart 1; mocno zniszczony i postrzępiony na brzegach, 
praktycznie nieczytelny z powodu użycia niegdyś reagensu, brak pieczęci, pozostał 
tylko fragment rzemienia, na którym była przywieszona pieczęć.
Na odwrocie: pismem nowożytnym: Erekcja kościoła w Biechowie z roku 1315; ręką 
ks. J. Wiśniewskiego: Podobne są w Czyżowie, Ćmielowie, Sieciechowicach, Prando-
cinie, Bobinie.
Uwagi: jest to falsyfikat Stanisława Morawskiego, ozdobny inicjał [I]n wyciągnięty 
w dół wzdłuż całego tekstu, pod zakładką podpis Frevre vel Grevre.
Druk: J. Wiśniewski, Stopnickie, s. 17 (regest). Opis karty: ks. T. Wróbel. Sygn. ADK: 
dok. perg. 3.

6. 1331, 8 grudnia (VI idus Decembris), Chomentów; 1332, 30 września, Kraków
Jan biskup krakowski transumuje przywilej konsekracyjny kościoła pod wezwaniem 
św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty i św. Marii Magdaleny w Chomentowie, ufun-
dowanego przez dziedziców Mikołaja, Jakuba i Wszegneja, wyznacza granice para-
fii oraz przydziela dziesięciny plebanowi (1331). Kapituła krakowska konfirmuje akt 
biskupi (1332).
J. łac., perg., 43,2 x 28,3 + 3 cm, kart 1; na czerwono-zielono-brązowym sznurze jedwab-
nym pieczęć kapituły krakowskiej wyciśnięta w wosku, zatarta i ukruszona, na jednej 
stronie podobizna kościoła krakowskiego, na drugiej popiersie; po drugiej pieczęci ślad 
w postaci kawałka sznura jedwabnego koloru żółto-brunatnego; późniejsze dopiski róż-
nymi rękami na marginesach, min.: bobris, Mokrsko, pro festo S. Crucis, 1332; podarty 
i zniszczony na zgięciach, czytelny. 
Na odwrocie: stara sygnatura Nr. 4to i zatarte, nieczytelne zapiski. 
Uwagi: w dokumencie opis granic parafii, uposażenia plebana i wyliczenie odpustów 
dla parafian; inicjał I[n] na wysokość ok. 11 werszy. 
Druk: ZDKiDK 1, nr 39; J. Wiśniewski, Jędrzejowskie, s. 11, 14, 419–421. Opis karty: 
ks. T. Wróbel. Sygn. ADK: dok. perg. 4.

7. 1341, 30 maja (die Mercurij penultima mensis Maj), [Awinion?]
Notariusze publiczni Constantinus Burgona i magister Mateusz, transumują bullę 
papieża Urbana IV z 1262 r. dla bożogrobców w Miechowie odnośnie odprawiania Offi-
cium Divinum (za pontyfikatu Benedykta XII). 
J. łac., perg., 23 x 31 + ok. 3 cm, kart 1; pozostały otwory po sznurze od pieczęci, stan 
dobry. 
Na odwrocie: zapiska średniowieczna Transumptum oryginale (prawy górny róg) oraz 
późniejsze (w części centralnej), m.in. tą samą ręką co na dokumencie z 1251 r.: Instru-
mentus publicum sup privilegium Urbani 4 Papae, pro contraxpedio oratorijs, et capel-
lis ad officia divina peragenda; Anno 1341 9 penultima maii transcriptum; Concessum 
priori et capitulo Ecclesiae Dominici Sepulchri Jerosolomitani; Capellis ad officia 
divina peragenda; sub numero 4. 
Uwagi: inicjał [I]n, wyciągnięty w dół na szerokość 10 wierszy, w górę na 4 wiersze; 
dwa mniejsze inicjaliki w tekście: [U]rbanus, [I]n (podobnie, jak w dokumencie nr 1 
minuskuła kurialna i charakterystyczny pierwszy wiersz); u dołu dokumentu znaj-
dują się: veritatio Constantinus Burgona clericus Landunen. publicus imperiali auc-
toritate notarius una cum magistro Matheo notario testibus ze znakiem notarialnym 
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(głowicę w postaci krzyża greckiego z przedłużoną belką wpisano w gwiazdę Dawida, 
którą wieńczy stylizowany kwiat lilii, obrys gwiazdy pokrywa się z zasięgiem przedłu-
żonych ramion krzyża, całość utrzymuje szyja z przepaską, na której osadzona została 
gwiazda Dawida, szyja umieszczona na koziej racicy (?) przechodzi w dwie wici zakoń-
czone zwojami (ślimacznicami), jakby podtrzymującymi dolne ramiona gwiazdy oraz 
potwierdzenie (roboracja) kolejnego notariusza, Mateusza syna Filipa, kleryka diecezji 
Prato, notariusza publicznego imperiali auctoritate ze znakiem notarialnym (przed-
stawia wysoką szyję załamaną pod kątem prostym z nieregularną głowicą, z dwiema 
majuskulnymi literami B, całość zwieńczona została bliżej nieokreśloną formą geome-
tryczną, być może zawierającą w sobie dwa równoległe klucze).
Druk: J. Wiśniewski, Dekanat miechowski, s. 134 (regest); por. BP 1, nr 725; pominął 
ten dokument Z. Jedynak, Dokumenty, passim. Opis karty: ks. J. Szarek. Sygn. ADK: 
dok. perg. 6.

8. 1374, 13 marca (XIII die mensis Martij), b.m.wyst.
Wilhelm, patriarcha jerozolimski (Guilhelmus, miseratione divina Patriarcha Hiero-
solymitanus - concessas et elargitas) potwierdza konwentowi bożogrobców z Miechowa 
różne przywileje (Mikołaja III, Urbana IV, Klemensa V i Jana XXII).
J. łac., perg., 40 x 52 + 3 cm, kart 1; resztki czerwonego sznura, na którym przywieszona 
była pieczęć; częściowo nieczytelny. 
Na odwrocie: jak w przypadku dokumentów z 1251 r. i 1341 r. zapiski, m.in.: Confirma-
tio indulgentiam per patriarcham; Confirmatio indulgentiarum per Guilelmi Patriar-
chae Hierosolimitani; Publicum instrumentum Guilelmi Patriarchae Hierosolimitani, in 
quo indulgentiae Summorum Pontificum […] S. Sepulchri Dnici concesse continentur; 
tą samą ręką co na dokumencie z 1251 r.: 40 annonis pro […] Confraternitatis S. Sepul-
chri; 1374, d. 12 Martii, tą samą ręką dopisany numer 4, przekreślone 21, Ex Scatula, 
Sub numero 14.  
Uwagi: dokument rozpoczyna inicjał I[n] na wysokość ok. 6 wierszy, na lewym mar-
ginesie jeszcze dwa mniejsze inicjały na wysokość ok. 3 wierszy (minuskulne h), roz-
poczynające kolejne akapity; u dołu znak notariusza, który sporządził dokument (na 
trójstopniowej podstawie gruba szyja przechodząca w czteropłatkową rozetę, na niej 
zawieszony czworobok, nad rozetą dwa skrzyżowane klucze Piotrowe). Dokument ten, 
potwierdzający różne przywileje, wystawiony został dla prepozyta bożogrobców Mar-
cina Czcika (Nos ad votiuam instantiam Venerabilis et Religiosi Viri, Fratris Czcikonis, 
Praepositi Domus Miechoviensis), mianowanego dzień wcześniej wikariuszem na Pol-
skę, Węgry i Czechy, por. S. Nakielski, Miechovia, s. 303–305, 308–309; KDM 3, nr 861. 
Oba sporządził ten sam notariusz: Johannes Ambrieti de Mandris. Obecność patriarchy 
jerozolimskiego w dokumencie wynikała z jego zwierzchnictwa nad miechowitami do 
1395 r., tak S. Nakielski, Miechovia, s. 354–356; Z. Pęckowski, Bożogrobcy, koll. 880. 
Druk: S. Nakielski, Miechovia, s. 305–309; J. Wiśniewski, Dekanat miechowski, s. 134 
(regest); Z. Jedynak, Dokumenty, s. 190–192, nr 2 (przedrukował jedynie fragment, myl-
nie, jako potwierdzenie przywilejów przez Grzegorza XI).
Opis karty: ks. J. Szarek. Sygn. ADK: dok. perg. 109.

9. 1375, 27 września (translationis S. Stanislai de mense Septembris), Kraków
Biskup krakowski Florian Mokrski nadaje sołectwu w Krajnie przywilej zwalniający 
z czynszu z lasu, zatrzymując dziesięciny i prawo do połowu ryb.
J. łac., perg., 51 x 32 + 7 cm, kart 1; na żółto-zielonym sznurze ukruszona pieczęć 
biskupa, w otoku Pontifico servo[...] wyciśnięta w wosku, na drugiej stronie podobizna 
kościoła krakowskiego, w otoku Venceslai Cracov[…]; ślady po drugiej pieczęci (praw-
dopodobnie kapituły krakowskiej); podniszczony. 
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Na odwrocie: pismem nowożytnym: Privilegium qui in Scultetia Kraynensi de novo Syl-
vas dicaverint, ad annos aliquos libertans a censu non tamen a Decima. Sobko quidam 
perpetuus Scultetia constituitur. Piscatio tamen in ejus Piscina reservat Episcopo libera 
cum reliquis intro contentis conditionibus a Floriano NN Eppo. Cracoviens. d. 27 Sep-
tembris in Festo translationis S. Stanislai, podpisano MA; Anno Dni 1601 die vero luna 
6 mensis decembris sub felici regimine Serenissimi et Rev. Dmi. Bernardi Maciejowski 
Eppi. Crac. cum de mandato eiusdem […], podpisano Martinus Kloczinski […], kolejna 
zapiska wyblakła i nieczytelna, czytelna jedynie data 1603 r. 
Uwagi: ucięta większość lewego marginesu z inicjałem I[n] na wysokość ok. 15 wierszy, 
na zakładce ex synopsi 1, pergamin liniowany, czytelny; początek dokumentu In nomine 
Domini amen ozdobną minuskułą gotycką, w dokumencie szereg informacji o sołectwie 
w Krajnie, m.in. o młynie i wysokości czynszów.
Druk: KKK 2, nr 292. Opis karty: ks. T. Wróbel. Sygn. ADK: dok. perg. 7.

10. 1433, 11 września (die 11 Septembris), Kraków
Ksiądz Jan Elgoth, kanonik i oficjał generalny krakowski, wydaje wyrok w sprawie 
zatargu o dziesięciny z pól folwarku szlachetnego Wojciecha z Bolesławia ze wsi Niziny 
(Nyszyny), pomiędzy Pawłem plebanem z Tuczępów a Janem plebanem ze Strzelec, 
przyznając owe dziesięciny plebanowi i kościołowi w Tuczępach (spór sądzony był 
wcześniej przez Tomasza z Chrobrza, doktora dekretów, kanonika krakowskiego i ofi-
cjała generalnego krakowskiego).
J. łac., perg., 59,5 x 68 + 10 cm, kart 1; ślady po pieczęci, stan dobry. 
Na odwrocie: pismem nowożytnym Decretum inter Parochum Tuczempy et Parochum 
Strzelcensem ratione decime de Niziny […] Curialibus anno 1433 die 11 Septembris 
Datum in Consistorio Generali Cracoviensi pro parte ecclesiae Tuczempensi; dawne 
sygnatury: Sub n[ume]ro 1mo; NR 1, także parafa ks. J. Wiśniewskiego.
Uwagi: inicjał I[n] na szerokość ok. 30 wierszy, początek dokumentu In nomine Domini 
amen ozdobną minuskułą gotycką, reszta pierwszego wiersza z charakterystycznymi 
dla pisma kurialnego laskami wyciągniętymi do góry; sześć akapitów odznaczonych 
wytłuszczonymi i większymi minuskulnymi literami (np. coram); u dołu dokumentu 
znak notarialny Mikołaja z Pierzchna (stylizowany kwiat lilii z mocno zaznaczonym 
słupkiem, umieszczonym na wysokiej szyi wyrastającej z czworoliścia, na szyi zawie-
szona została tarcza herbowa Ostoja, całość umieszczono na trójstopniowej podstawie, 
na najniższym stopniu podstawy: Jesu Christe miserere mei); potwierdzenie wyroku 
przez Nicolaus Johannis dioecesis publicus imperiali auctoritatus, rozpoczynające się 
od majuskulnego E[go], wysokości sześciu wierszy. 
Druk: ZDKiDK 2, nr 326 (regest). Opis karty: ks. T. Wróbel. Sygn. ADK: dok. perg. 8.

11. 1434, 10 grudnia (IIII idus Decembris), Bazylea
Sobór bazylejski (w okresie sede vacante) potwierdza bożogrobcom w Miechowie przy-
wileje i łaski dla ich kościoła.
J. łac. perg., 49 x 29,5 + 8 cm, kart 1; otwory po sznurze od pieczęci; podniszczony 
(dziury w pergaminie), czytelny. 
Na odwrocie: zapiska średniowieczna Confirmatio, renovatio et firmovatio indulgentiae 
in Sancta Synodo Basiliensi; późniejsze wykonane tą samą ręką co na innych dokumen-
tach miechowskich z lat 1251, 1341, 1374 całkowicie wytarte. 
Uwagi: dokument rozpoczyna zwrot Sacro sancta ozdobnymi literami, większymi niż 
całość tekstu, inicjał S wysokości sześciu wierszy tekstu zasadniczego wyciągnięty w górę, 
jakby wpisany w okrąg; reszta pierwszego wiersza z charakterystycznymi laskami liter 
wyciągniętymi ku górze; pergamin liniowany, pismo o charakterze kuriały papieskiej, 
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z charakterystycznymi inicjalikami majuskulnymi [N]ulli i [S]i; dokument o podobnej 
treści zob. KDM 2, nr 468; ZDKiDK 2, nr 338; BP 5, nr 1415; Pergaminy, nr 54.
Druk: S. Nakielski, Miechovia, s. 451, 452; Z. Jedynak, Dokumenty, s. 192, nr 3 (regest). 
Opis karty: ks. J. Szarek. Sygn. ADK: dok. perg. 110.

12. 1439, 17 września (15 kal. Octobris), Bazylea
Sobór bazylejski (w okresie sede vacante) nadaje kościołowi Bożogrobców w Miecho-
wie odpust na święto Niepokalanego Poczęcia NMP.
J. łac., perg., 38 x 27 + 6,5 cm, kart 1; resztki dwukolorowego sznura, na którym przy-
wieszona była pieczęć; na zakładce po prawej stronie podpis pisarza: C. de Bionis, 
po lewej: Nuscultat tum plumbat et concordat Ja. De Crannys (wydawcy dokumentu 
nr 390, ZDKiDK 2 odczytali jako: Ja. De Cemoryo ); Ita est et per me N. de Viterbo; 
podniszczony na zgięciach, czytelny. 
Na odwrocie: jak w przypadku dokumentów z lat 1251, 1341, 1374 i 1434 zapiski pismem 
późniejszym: Haec fuit indulgenciae de Conceptionis Virginis Marie; nr 7; Bulla cum 
inulgentijs pro Festo Immaculatae Conceptionis V. Mariae, 1439, d. 15 kal. Obris 1439, 
wytarty zapis: inserta in Libri Privileg. Anno 1610, Ex Scatula 17, przekreślone Sub 
numero 18. 
Uwagi: podobnie jak w przypadku dokumentu poprzedniego, wyróżniony zwrot Sacro 
sancta i inicjał S, reszta wersu pierwszego także z charakterystycznymi laskami liter 
wyciągniętymi ku górze, pismo o charakterze kuriały papieskiej, bez inicjalików rozpo-
czynających kolejne formuły, jedynie zwrot [S]ynodo występujący kilkukrotnie w tek-
ście dokumentu wyróżniony majuskulnym S, (na karcie inwentarzowej w ADK jest 
błędnie 1434 r.; por. KDM 2, nr 462; ZDKiDK 1, nr 133; t. 2, nr 390).
Druk: Z. Jedynak, Dokumenty, s. 192, 193, nr 4 (regest). Opis karty: ks. J. Szarek. Sygn. 
ADK: dok. perg. 111.

13. 1453, 10 listopada (decima mensis Novembris), Kielce (Kelcze)
Kardynał i biskup krakowski Zbigniew Oleśnicki dokonuje, na skutek prezenty Kry-
styna z Korytnicy, inwestytury i instytucji Świętosława z Michałowa (rectoris discre-
tum) na beneficjum plebańskie kościoła parafialnego w Korytnicy, wakujące po śmierci 
dotychczasowego plebana Floriana (discreti Floriani) i rezygnacji Michała, wikariusza 
z kościoła św. Piotra w Sandomierzu. Nakazuje ponadto wikariuszom tegoż kościoła 
wprowadzić ks. Świętosława w posiadanie tego beneficjum. 
J. łac., perg., 26 x 14,5 cm, kart 1; ślad po pasku od pieczęci kardynalskiej, u dołu znisz-
czony (oderwana zakładka), przetarty na zgięciach, wyblakły, czytelny.
Na odwrocie: pismem nowożytnym Sbigneus Olesnicki Dei gratia et Sancta Sedis Apo-
stolicas Cardinalis Episcopus Dux Severiensis; Honorandis Venerabilis Vicarijs Tede-
siarum quarumnis; Institutio ad Ecclesiam parochialem in Korytnica anni 1453; Nro 4; 
sub a; także parafka ks. J. Wiśniewskiego.
Druk: J. Wiśniewski, Jędrzejowskie, 342 (przerys dokumentu po s. 72); M. Koczerska, 
Zbigniew Oleśnicki i kościół krakowski w czasach jego pontyfikatu (1423–1455), War-
szawa 2004, Aneks I, nr 218. Opis karty: ks. T. Wróbel. Sygn. ADK: dok. perg. 9.

14. 1489, 28 kwietnia (vicesima octava mensis Aprilis), Kraków
Fryderyk Jagiellończyk, biskup elekt krakowski, nadaje odpusty dla kościoła szpital-
nego w Żarnowcu.
J. łac., perg., 31 x 20 + 2 cm, kart 1; przy pergaminie wisząca na skórzanym pasku 
owalna pieczęć woskowa o średnicy 5,5 cm, zatarta i całkowicie nieczytelna, częściowo 
zniekształcona, ze śladami czerwonego wosku; dokument podniszczony, czytelny. 
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Na odwrocie: zapiski 1489 28 aprliis, Ex Scatula 21 (numer zgodny z zestawieniem szka-
tuł/skrzyń opublikowanym przez M. Dębowską i R. Skrzyniarza – za S. Nakielskim, 
Materiały, s. 83–105); sub numero[…]; także numery inwentarzowe różnym pismem: 
10 i 16; pozostałe zapisy, tą samą ręką co we wcześniejszych dokumentach miechow-
skich z lat 1251, 1341, 1374, 1434 i 1439 praktycznie zatarte, stanowiły opis dokumentu, 
o czym świadczą dwa pierwsze wyrazy: Friderico epis. 
Uwagi: dokument rozpoczyna uproszczony inicjał [F]redericus jakby w postaci rozwi-
niętej banderoli, rozciągający się na margines górny w kierunku tekstu, w dół na około 
pięć wierszy, pozioma laska inicjału przechodzi w „r” (inicjał jest zbliżony do póź-
niejszych z dokumentów opublikowanych przez J. Wiśniewskiego, Diplomata Regum 
Poloniae et privilegia cardinalium Polonorum a saeculo XIII usque ad saeculum XVI 
in chartis pergameneis scripta et in archivo capituli Sandomieriensis conservata, San-
domierz 1928, tab. XVIII i XIX, z tym że ten z 1489 r. ma bardziej uproszczoną formę; 
szpital w Żarnowcu nieopodal Miechowa prowadzili bożogrobcy od 1403 r., zob. Z. Pęc-
kowski, Miechów. Studia z dziejów miasta i ziemi miechowskiej do roku 1914, Kraków 
1967, s. 352 ). 
Druk: S. Nakielski, Miechovia, s. 554, 555; J. Wiśniewski, Dekanat miechowski, s. 134 
(regest); Z. Jedynak, Dokumenty, s. 193, 194, nr 6. Opis karty: ks. J. Szarek. Sygn. ADK: 
dok. perg. 128.

15. 1508, 17 maja, Kraków
Biskup krakowski Jan Konarski eryguje prepozyturę mansjonarzy w Książnicach.
J. łac., perg., 84 x 63 + 7 cm, kart 1; przy pergaminie zachowane dwie pieczęcie: okrągła 
o średnicy 7,5 cm bpa J. Konarskiego herbu Habdank w czerwonym wosku na sznurze 
biało-żółto-zielonym; kapituły krakowskiej owalna 11 x 9 cm, na sznurze źółto-bru-
natno-niebieskim; u dołu dokumentu znak notarialny (kompozycja dwóch serc skrzy-
żowanych ze sobą oraz wypełnionych monogramami IHS i INRI, skrzyżowane serca 
umieszczone są na krótkiej szyi, osadzonej na dwustopniowej podstawie, której naj-
niższy stopień z zawijasami tworzy rodzaj cokołu, na wyższym stopniu tarcza herbowa 
z literą W, łękawicą z godła Awdaniec [?], na podstawie Sta Bal de San); podpis Sta[-
nislaus] Bal[tasarus] de San[domiria], kleryk diecezji krakowskiej, notariusz publiczny; 
dokument zniszczony na zgięciach, częściowo nieczytelny.
Na odwrocie: Privilegium seu Erectio praepositurae Mansionariam in Xiążnice 1508; 
Erectio praepositurae; dawne sygnatury N 1, N 312, i inne zatarte. 
Uwagi: ozdobny inicjał I[n] na ok. połowę wysokości karty, początek In nomine Domini 
amen wykonany ozdobnym minuskulnym pismem kancelaryjnym, znacznie większym 
niż tekst zasadniczy (jest to prawdopodobnie oryginalny dyplom pergaminowy, który 
oglądał M. Sokołowski, Studia, koll. 178–194, 227–240. Nie znalazła go M. Kowal-
czyk, Biblioteka s. 201, przyp. nr 2, mimo że znała kopię znajdującą się w aktach parafii 
Książnice w ADK (sygn. II PK XVII 1). Por. J. Wiśniewski, Pińczowskie, s. 181–184. 
Opis karty: ks. J. Szarek. 
Sygn. ADK: dok. perg. 11.

16. 1509, 30 czerwca, Kraków
Biskup krakowski Jan Konarski zatwierdza statuty mansjonarzy przy kościele 
w Książnicach.
J. łac., pap., 17,5 x 24,5 cm, kart 26; karty zszyte tworzą jedną składkę (13 bifoliów), 
bez okładki, wzdłuż grzbietu składki brunatny sznur, na którym okrągła pieczęć (jak 
w dok. z 1508 r. ) o średnicy 7,5 cm bpa J. Konarskiego z herbem Habdank w czerwonym 
wosku; na dole ostatniej karty podpis pisarza Ego Jacobus Mansionarius Xsiąznicensis 
Anno Domini 1509 scriptum. 
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Uwagi: statuty rozpoczyna ozdobnym pismem zwrot In nomine Domini amen, na k. 8r 
informacja o notariuszu, który sporządził akt erekcji prepozytury: Stanislaus de San-
domiria Notarius Curiae i znak notarialny (kompozycja dwóch serc skrzyżowanych ze 
sobą oraz wypełnionych monogramami IHS i INRI, skrzyżowane serca umieszczone 
są na krótkiej szyi, osadzonej na dwustopniowej podstawie, której najniższy stopień 
z zawijasami tworzy rodzaj cokołu, na wyższym stopniu tarcza herbowa z literą W, 
łękawicą z godła Awdaniec (?), na podstawie Sta Bal de San); podtytuły i liczne aka-
pity wyróżnione ozdobnymi i większymi literami majuskulnymi, często rubrykowane; 
liczne notki marginalne świadczące o częstej lekturze statutów i zabiegach o dbałość 
majątku należącego do mansjonarii, np. przy opisie ufundowanych przez Mikołaja 
prepozyta (o Mikołaju z Koprzywnicy zob. L. Hajdukiewicz, Mikołaj z Koprzywnicy, 
PSB 21, Wrocław 1976, s. 114, 115; J. Kowalczyk, Biblioteka, s. 202–204) obrazów notka 
późniejsza: obrazy sprawiono za 106 zł; obecnie na początku wycięte są dwie karty, po 
k. 14 wycięto trzy, po 21 jedną; możliwe, że jest to oryginał, który stał się później pod-
stawą do sporządzenia kopiarza mansjonarzy książnickich, o czym zdaje się świadczyć 
pieczęć bpa J. Konarskiego oraz fakt, iż w opublikowanym przez M. Kowalczyk spisie 
książek mansjonarii, z daru Mikołaja z Koprzywnicy, pierwszego prepozyta i inicjatora 
jej powstania, jest zapis o legacie z 1542 r., którego to zapisu nie ma w dokumencie kie-
leckim, zob. M. Kowalczyk, Biblioteka, s. 211. Opis karty: ks. J. Szarek. Sygn. ADK: dok. 
perg. 12.

17. 1517, 21 września, Kraków
Biskup krakowski Jan Konarski eryguje altarię św. Anny w kościele kieleckim.
J. łac., perg., 78 x 48 + 7,7 cm, kart 1; przy dokumencie zachowana okrągła pieczęć 
o średnicy 8,5 cm bpa J. Konarskiego z herbem Habdank w czerwonym wosku, na czar-
no-czerwonym sznurze; u dołu dokumentu znak notarialny (na dwustopniowej podsta-
wie z zawijasami dwa skrzydła [?], jakby wyrastające z gniazda, pomiędzy którymi 
krzyż św. Antoniego, nad belką poziomą IUS, pod belką po obu stronach sygle S, S. Na 
górnym stopniu podstawy napis INRI, na dolnym MATEIDES), podpis Petrus Mathie 
de Parszew, kleryk diecezji poznańskiej notariusz imperiali auctoritate; dokument 
czytelny.  
Na odwrocie: pismem późniejszym Nro 1mo; Erectio Altaris S. Annae in Ecclesia 
Kielcensis super censu flor. viginti in villis Gniazdovice et Mąkocice in district Prosovi-
censi in scripto per censium Joannem Konarski mediante decreta facta 1517.
Uwagi: ozdobny inicjał I[n] na ok. połowę karty wykonany w tym samym stylu co 
w dokumencie z 1508 r., początek In nomine Domini amen wykonany ozdobnym minu-
skulnym (ale pierwsze litery majuskulne) pismem kancelaryjnym, znacznie większym 
niż tekst zasadniczy; w dokumencie zawarto treść dokumentu Zygmunta Starego 
z 1510 r. (wydanego w Sandomierzu w dzień św. Katarzyny), w którym Mikołaj Jor-
dan z Zakliczyna, kasztelan stężycki, ufundował beneficjum z czynszem 20 florenów 
30 groszy na swoich dobrach Gniazdowice i Mąkocice w starostwie proszowickim.
Opis karty: ks. T. Wróbel. Sygn. ADK: dok. perg. 14.

18. 1539, 20 czerwca, Kraków (?)
Aleksander kanonik wileński, sekretarz królewski i proboszcz proszowicki, czyni fun-
dację 150 florenów (na czynsz 6 florenów 30 groszy) dla mansjonarzy proszowickich na 
dobrach Poborowice w powiecie krakowskim na 4 msze św. pro defunctis (co kwartał) 
w Proszowicach. 
J. łac., perg., 30,5 x 28 + 4 cm, kart 1; otwory po sznurach, na których były przywieszone 
pieczęcie, dokument czytelny, rozpoczynający się majuskulnym Alexander, u dołu znak 
notarialny (w postaci jabłka królewskiego zwanego „światem” i zwieńczonego krzyżem 
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umocowanym na belce dzielącej jabłko, jak średnica, pod belką poziomą krzyża po obu 
stronach sygle S i I, uwagę zwraca dwustopniowa, nietypowa podstawa, gdzie stopień 
dolny jest węższy od górnego, na górnym i dolnym stopniu napisy) i podpis notariu-
sza krakowskiego: Et ego Joannes Stanislaus Dioecesis Cracoviensis […] Notariis […] 
requisitus. 
Na odwrocie: pismem znacznie późniejszym Fundatio pro vigilis missae; Poborowice; 
Proszowice; A 1539 Iunii fl. 150 oraz stare i nowe sygnatury: 6, 10. 
Uwagi: w tekście szczegóły dotyczące realizacji darowizny, w tym dotyczące przezna-
czenia kolekty zbieranej w trakcie czterech mszy. 
Opis karty: ks. T. Wróbel. Sygn. ADK: dok. perg. 17.

19. 1539, 10 października ( feria sexta in crastino festi Sancti Galli), Kraków (?)
Król polski Zygmunt Stary pozwala xx. wikariuszom kieleckim na przeniesienie sumy 
600 florenów i czynszu 20 florenów ze wsi Gniazdowice i Mąkocice na dobra Wagano-
wice i Ważków (?), za zgodą Jana Jordana, właściciela tychże dóbr, i wpisanie do ksiąg 
ziemskich proszowickich. 
J. łac., perg., 44,5 x 24,5 + 10,5 cm, kart 1; przy dokumencie zachowana okrągła pieczęć 
królewska w czerwonym wosku Sigismundus Dei Gratia Regi Polonie Magni Duci Litu-
anie na pasku pergaminowym, o średnicy 8,5 cm; dokument czytelny.
Na odwrocie: pismem późniejszym Waganowice censu 20 fl. [et] sexcentis [Ważkow] 
transportata; Pozwolenie królewskie do przeniesienia sumy kapitulnej na dobra Waga-
nowice 1539.
Uwagi: dokument rozpoczyna się majuskulnym Sigismundus, u dołu zapis informujący, 
że sporządzony został na polecenie wicekanclerza i biskupa chełmińskiego Samuela 
Maciejowskiego. Opis karty: ks. T. Wróbel. Sygn. ADK: dok. perg. 16.

20. 1545, 2 maja (sabbato ante festum Inventionis Sanctae Crucis), Kraków
Król Zygmunt I potwierdza dawne przywileje górnicze i pozwala na osiadanie nowym gór-
nikom w Olkuszu, zwalniając ich na lat 30 od spłacania zaciągniętych długów, i pozwala 
kopać kruszce pod warunkiem płacenia olbory i używania wagi królewskiej.
J. łac., pap., 21 x 32,5 cm, kart 2; pieczęć królewska odciśnięta na kawałku papieru, 
dawna sygnatura 8, pod dokumentem własnoręczny podpis wicekanclerza królewskiego 
bpa płockiego Samuela Maciejowskiego: Reveren. in Chris. Pris. Domini Samuelis Epi. 
Plocen. et Regni nri Vicecancellarius; znak wodny w kształcie berła wys. ok. 12 cm.
Na odwrocie: notka 1545 sabbato ante Festum Invent. S. Crucis SMR quibus. Culturibus 
Ilkussie Dimidia Orboram Dimittit ad quadrennium. 
Uwagi: pierwotnie była to jedna karta o wym. 42 x 65, ale w trakcie sporządzania doku-
mentu została złożona, z tym, że tekst znajduje się w całości na obecnej k. 1r. Jest to 
jeden z siedmiu dokumentów (w publikowanym zbiorze nr 20, 53, 58, 61, 62, 64, 82), 
które zostały przez ks. J. Szarka zestawione w jednej kopercie opisanej: Sześć doku-
mentów i listów króla Augusta III. Zarówno w tym przypadku, jak i następnych w tej 
kopercie, karta inwentarzowa nie zawiera ich opisów.
Druk: J. Wiśniewski, Olkuskie, s. 196 (regest). Sygn. ADK: dok. perg. 53a.

21. 1546, 5 sierpnia (die nona mensis Augusti), Kraków
Biskup krakowski Samuel Maciejowski potwierdza zamianę gruntów między Janem 
Soleckim plebanem w Bobinie, a szlachetnym Janem Smolikiem z Bobina (zamiana 
dotyczy gruntu Sucha Laska w Wolwanowicach).
J. łac., perg., 52 x 34,5 cm, kart 1; dokument częściowo zniszczony i częściowo nieczy-
telny, dokument rozpoczyna zwrot Samuel większymi literami majuskulnymi; u dołu 
zapis informujący, że sporządził go Bartolomeus Siekierzeczki.
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Na odwrocie: nieczytelny zapis: Permutacio inter […] 1546. 
Opis karty: ks. J. Szarek. Sygn. ADK: dok. perg. 18.

22. 1574, 9 czerwca, Kielce
Biskup krakowski Franciszek Krasiński potwierdza zapis 50 florenów ks. Piotra Stani-
sława z Brzezin w diecezji gnieźnieńskiej na 4 msze święte każdego roku odprawiane 
w kolegiacie kieleckiej. 
J. łac., perg., 36,5 x 27,5 + 5,6 cm, kart 1; pieczęć okrągła bpa F. Krasińskiego na sznurze 
niebiesko-czerwonym o średnicy ok. 7,5 cm w czerwonym wosku, u dołu podpis Fran-
ciscus Crasinski Episcopus Cracoviensis. 
Na odwrocie: Petrus Brzezinensi, Missa pro Petro Brzezinensi pro summa principali 
fl. 50 singuli, […] absolvens; zl 50 legowanych przez Xa. Piotra wikariusza kolegiaty 
kieleckiej z obowiązkiem odprawienia za jego duszę w suchedni każdej wigilii wraz ze 
Mszą św. śpiewaną, tudzież każdego roku w dniu 24 stycznia anniwersarza R-u 1574; 
dawna sygnatura Nr 7. 
Uwagi: dokument rozpoczyna inicjał I[n] w postaci jakby zwoju roślinnego na szerokość 
lewego marginesu oraz majuskulnymi literami In Nomine Domini Amen.
Opis karty: ks. T. Wróbel. Sygn. ADK: dok. perg. 20.

23. 1575, 25 maja (die Mercurii quarta mensis Maii), Kielce
Biskup krakowski Franciszek Krasiński nadaje kuśnierzom, krawcom i szewcom 
w Daleszycach statut cechu wspólnego. 
J. łac., perg., 61 x 31 cm, kart 1; pieczęć okrągła w czerwonym wosku, o średnicy ok. 7,5 
cm bpa F. Krasińskiego na pasku pergaminowym, na zakładce Franciscus Crasinski 
Episcopus Cracoviensis i nieczytelny podpis o aprobowaniu dokumentu przez Józefa [?] 
kanclerza, stan dobry, jedynie w miejscu zgięć tekst zatarty.
Uwagi: dokument rozpoczyna inicjał I[n] jak w dokumencie z 1574 r., także podobnie 
pierwszy wiersz literami majuskulnymi.
Na odwrocie: Privilegium 1575 […]. 
Opis karty: ks. J. Szarek. Sygn. ADK: dok. perg. 21.

24. 1595 
Zbigniew Ossoliński, podkomorzy sandomierski, zatwierdza granice i posiadłości mia-
sta Wiślicy od strony wsi Szczebakowa, Górek i Szczytnik (dokładny opis granic miasta 
i dróg).
J. łac., perg., 80 x 60 cm, kart 1; stan dobry, dokument czytelny, zapis na lewym margi-
nesie o przedstawieniu dokumentu w trakcie lustracji 1615 r. i oblatowaniu dokumentu 
w aktach nowokorczyńskich w 1703 r. podpisał Olchowiec Smietanka, na marginesie 
dolnym podpis Josephus Kowalowsky i inne zapisy nieczytelne.
Uwagi: zob. P. Kardyś, Wiślica w średniowieczu i w okresie wczesnonowozytnym. Studia 
z dziejów miasta, Kielce 2006, s. 150.
Opis karty: ks. J. Szarek. Sygn. ADK: dok. perg. 23.

25. 1595, 12 lipca 
Król Zygmunt III zatwierdza dokument Zbigniewa Ossolińskiego, podkomorzego san-
domierskiego, określający fundi miasta Wiślicy (zawiera potwierdzenie dok. pod nr. 24). 
J. łac., perg., 27,5 x 42 cm, kart 4; ma formę składki (binionu, 2+2), mocno zniszczony 
i w części prawej każdej z kart nieczytelny. 
Na odwrocie: zapis visitatio 1615, co oznacza, że był przedstawiony lustratorom w 1615 r.
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Uwagi: Całość rozpoczyna zwrot SIGISMUNDUS TERTIUS ozdobnym majuskulnym 
pismem, litery w kolorze czerwono-turkusowym, na zakończenie podpis własno-
ręczny króla.
Opis karty: ks. J. Szarek. Sygn. ADK: dok. perg. 24.

26. 1596, 4 marca 
Arcybiskup gnieźnieński Stanisław Karnkowski potwierdza na prośbę Jakuba Rawy 
Gawrońskiego z Mniowa, który wybudował i uposażył kościół filialny w Mniowie, 
należący do parafii w Chełmcach, dziesięciny dla tegoż kościoła. 
J. łac., perg., 62 x 41,5 + 4 cm, kart 1; mocno zniszczony, w dużej części nieczytelny, 
dziury w pergaminie, po pieczęci pozostał sznur biało-zielono-niebiesko-czerwony, 
u dołu zapis informujący o przedstawieniu dokumentu w konsystorzu gnieźnieńskim 
w 1811 r.
Na odwrocie: zapisy informujące o wpisaniu dokumentu do akt wizytacji w 1680 r., 
1701 r., 1743 r. i 1779 r.
Uwagi: ozdobny inicjał I[n] w postaci splotu roślinnego na szerokość lewego marginesu, 
wyciągnięty w dół na około 13 wierszy; w pierwszym wierszu większym pismem: In 
Nomine Domini Amen, Nos Stanislaus Karnkowski, pierwsze litery ozdobione moty-
wami roślinnymi.
Druk: J. Wiśniewski, Dekanat konecki, s. 161, 383–389. Opis karty: ks. J. Szarek. Sygn. 
ADK: dok. perg. 24a.

27. 1598, 7 września, Kielce
Kardynał Jerzy Radziwiłł nadaje wiceprepozytowi i oficjałowi kieleckiemu Kacprowi 
z Korczyna i wicedziekanowi kieleckiemu Piotrowi Skolutowskiemu prawo do dziesię-
ciny wytycznej z pól chłopskich i wójtowskich we wsiach Suków, Kostomłoty, Tumlin, 
Bęczków, Dyminy i Niewachlów. 
J. łac., perg. 34 x 26 + 5,5 cm, kart 1; dwie pieczęcie: kard. J. Radziwiłła okrągła o śred-
nicy 7 cm na sznurze obecnie wyblakłym, w czerwonym wosku; kapituły krakowskiej 
owalna 10 x 7 cm w pudełku metalowym, w czerwonym wosku, na sznurze obecnie 
wyblakłym, po tekstem podpis własnoręczny Georgius Cardinallis Radziwill, pod 
zakładką Martinus Kloczinski, dokument podniszczony (w środku pergaminu wycięty 
kawałek 4 x 5 cm), pismo czytelne. 
Na odwrocie: nieczytelne zapisy, wyraźnie jedynie Anni 1598. 
Opis karty: ks. J. Szarek. Sygn. ADK: dok. perg. 26.

28. 1598, 17 września, Iłża
Kardynał Jerzy Radziwiłł nadaje małżonkom Józefowi i Katarzynie Kiemlicz, miesz-
czanom z Bodzentyna, przywilej na posiadanie i korzystanie z połowy wójtostwa 
w Krajnie. 
J. łac., perg., 40 x 22 + 6 cm, kart 1; dwie pieczęcie: okrągła kard. J. Radziwiłła o śred-
nicy 7 cm na pasku pergaminowym, w czerwonym wosku; druga owalna 10 x 7 cm 
w pudełku metalowym kapituły krakowskiej w czerwonym wosku, na sznurze bru-
natno-niebieskim; wzdłuż całego górnego marginesu majuskulne Georgius; dokument 
podniszczony, pismo czytelne. 
Na odwrocie: Anno Domini 1601 die 11 mensis Decembris Kielciis sub felicii regimine 
Reverendissimi Domini Bernardi Maczieowski Epp. Crac. […] ex mandato eius erit pro-
ventio […] requestratum; Advocatia in Crayno. Privilegium in Prnas Hon. Josephi et 
Catharinae Kiemlicz cives Bodzantinensem Anno Domini 1598; dawna sygnatura Nro 
4to.
Opis karty: ks. T. Wróbel. Sygn. ADK: dok. perg. 25.
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29. 1599, 14 kwietnia, (Sabbato post festum sacratissimi Corporis Christi proxima), 
Lublin
Trybunał Koronny w Lublinie rozstrzyga spór pomiędzy szlachetnym Janem Lasso-
chowskim a Walentym Remerem, rajcą krakowskim o dobra Wierzbica (Wirsbicza). 
J. łac., perg., 56 x 32 + 9 cm, kart 1; otwory po sznurze, na którym była przywieszona 
pieczęć; u dołu, po stronie lewej podpis notariusza, który sporządził dokument: Nico-
laus Brodovsky Notarius Terrestris Lublinensis manu i nieczytelny podpis; po prawej 
zapis: Correxit Chÿlinski, w części zniszczony i nieczytelny (podarty na zgięciach). 
Na odwrocie: informacja o oblatowaniu wyroku w księgach ziemskich krakowskich 
w 1601 r.
Uwagi: dokument rozpoczyna inicjał I[n] w postaci spiralnych linii na szerokość lewego 
marginesu i wysokość całości tekstu.
Opis karty: ks. J. Szarek. Sygn. ADK: dok. perg. 27.

30. 1605, 10 grudnia ( feria tertia post festum Conceptionis BVM), Chęciny
Sąd ziemski chęciński rozstrzyga spór między proboszczem małogoskim Jakubem 
Chrostkowicem i szlachetnym Krzysztofem Pieniążkiem o sypanie kopców granicznych 
na niekorzyść kościoła małogoskiego.
J. pol., pap., 21,5 x 33, kart 1; zapis na obu stronach w jednej kolumnie, ślad po pieczęci 
w czerwonym wosku pod tekstem, znak wodny o wym. ok. 6 x 7 cm (tarcza herbowa 
z wicią roślinną w środku).
Opis karty: ks. J. Szarek. Sygn. ADK: dok. perg. 27a.

31. 1609, 10 lipca, Bodzentyn
Biskup krakowski Piotr Tylicki inkorporuje do kolegium księży wikariuszy w Kielcach 
wójtostwo w Krajnie, za zgodą kapituły krakowskiej.
J. łac., perg., 56,5 x 32 + 10 cm, kart 1; dwie pieczęcie woskowe: bpa krakowskiego 
P. Tylickiego z herbem i napisem Petrus Tylicki Dei Gratia Eppus Crac. Dux Severiensis 
okrągła o średnicy ok. 8 cm w czerwonym wosku na sznurze biało-żółto-zielono-niebie-
skim; kapituły krakowskiej owalna ok. 11 x 8 cm w czerwonym wosku na sznurze biało-
żółto-zielonym w blaszanym pudełku, częściowo wykruszona; dokument rozpoczyna 
zwrot PETRUS TŸLICKI majuskulnymi literami na górnym marginesie, u dołu podpis 
Petrus Tylicki Epus Cracovien. i nieczytelna parafa; mocno zniszczony, z licznymi dziu-
rami na zgięciach.
Na odwrocie: Advocatia Craynensis. Advocatiae in Krayno Collegio Vicariorum incor-
poratio a Celsimo Primo. Petro Tylicki […] in 1609 anno die 10 Julii Bodzantini in sub-
scripta cum censensu totium Capituli Crac.; dawna sygnatura N 3.
Opis karty: ks. T. Wróbel. Sygn. ADK: dok. perg. 29.

32. 1613, 26 stycznia, Bodzentyn 
Biskup krakowski Piotr Tylicki aprobuje fundację mszalną dla księży wikariuszy kielec-
kich i zobowiązuje ich do odprawiania mszy za fundatorów.
J. łac., perg., 61,5 x 29 + 5,5 cm, kart 1; pieczęć okrągła o średnicy ok. 8 cm na sznurze 
brunatno-zielonym bpa krakowskiego P. Tylickiego, u dołu podpis Petrus Tylicki Epus 
Cracovien. i nieczytelna parafa, stan dobry.
Na odwrocie: Aprobatio fundationis; dawna sygnatura N 2.
Uwagi: dokument rozpoczyna zwrot PETRUS TŸLICKI majuksulnymi literami na gór-
nym marginesie (w dokumencie szereg informacji o dobrodziejach fundujących czynsze 
dla wikariuszy kieleckich, m.in. wymieniony bp P. Tomicki za wójtostwo w Krajnie 
i terminy odprawianych mszy).
Opis karty: ks. T. Wróbel. Sygn. ADK: dok. perg. 34.
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33. 1614, 23 listopada
Biskup sufragan krakowski Franciszek Walerian Lubieniecki poświadcza o dokonanej 
konsekracji kościoła w Rachwałowicach pod wezwaniem Narodzenia NMP i ołtarzy 
Narodzenia NMP, św. Marcina i św. Zofii. 
J. łac., perg., 17 x 15 + 2 cm, kart 1; zachował się brunatny sznur po pieczęci, dokument 
częściowo zniszczony i dziurawy na zgięciach.
Na odwrocie: dawne sygnatury ad N° 25, 6, 7.
Druk: J. Wiśniewski, Pińczowskie, s. 336 (mylnie, z datą 1616).
Opis karty: ks. T. Wróbel. Sygn. ADK: dok. perg. 35.

34. 1619, 15 stycznia, Łowicz
Arcybiskup gnieźnieński Wawrzyniec Gembicki aprobuje statuty kapituły kurzelowskiej. 
J. łac., perg., 16 x 19,5 cm, kart 16; całość ma formę rękopisu złożonego z 4 składek 
(binionów: 2+2, 2+2, 2+2, 2+2), wewnątrz na k. 3v ostatniej składki wyciśnięta na papie-
rze i częściowo zniszczona pieczęć abp. W. Gembickiego herbu Nałęcz i jego podpis, 
poniżej zapis o przedstawieniu statutów w trakcie wizytacji 1644 13 Junii i nieczytelna 
pieczęć. 
Uwagi: na pierwszej stronie tytuł: STATUTA ET ORDINONES Ven[era]b[i]lis Capituli 
Ecclesiae Coll[egia]tae Curelovien[sis] częściowo odpisane ze statutów bpa Karnkow-
skiego z dnia 19 XII 1588 r.
Opis karty: ks T. Wróbel. Sygn. ADK: dok. perg. 36.

35. 1621, 10 lutego, Kraków (uwierzytelniony 23 czerwca 1777)
Fragment synodu krakowskiego biskupa Marcina Szyszkowskiego dotyczący oficjala-
tów sandomierskiego, lubelskiego, wiślickiego, sądeckiego, bieckiego, tarnowskiego, 
pilickiego, bytomskiego, radomskiego, łukowskiego.
J. łac., pap., 18 x 21,5 cm, kart 1; odpis z druku Andrzeja Piotrowczyka (in Officina 
Andrea Petricovij typograf.) Reformationes Generales ad Clerum et Populum Dioecesis 
Cracoviensis (cap. VII), sporządził z druku Ignacy Miedziński, notariusz publiczny, pod 
tekstem podpisał się Franciszek Potkański bp Patarensis, sufragan i oficjał generalny 
krakowski w 1777 r.
Opis karty: ks. J. Szarek. Sygn. ADK: dok. perg. 36a.

36. 1626, 14 stycznia, Rzym
Papież Urban VIII udziela Mateuszowi Łubieńskiemu biskupowi chełmskiemu i prepo-
zytowi generalnemu konwentu bożogrobców w Miechowie zezwolenia na zwalnianie 
wiernych z kar kościelnych. 
J. łac., perg., 44 x 25 cm, kart 1; w dobrym stanie, kopia, pod tekstem V. Beatin, czytelny.
Na odwrocie: pismem współczesnym dokumentu Hen. de La Psume; Aprobat [...] 
Gnalium Matchia Lubinski […] per Urbanum VIII Papa, identyczne zapisy jak 
w przypadku pozostałych dokumentów miechowskich: Ad Scatula, Sub numero 23, 
co wskazuje na pochodzenie z dawnego archiwum bożogrobców, podobnie jak forma 
złożenia dokumentu. 
Druk: J. Wiśniewski, Dekanat miechowski, s. 135 (regest). Opis karty: ks. J. Szarek. 
Sygn. ADK: dok. perg. 112 .
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37. 1626, 16 stycznia, Kraków
Brat Tomasz Różański, prowincjał oo. dominikanów w Krakowie zezwala na zaprowa-
dzenie w kolegiacie kieleckiej Arcybractwa Różańca Świętego.
J. łac., perg., 54 x 31 + 5 cm, kart 1; pieczęć owalna 6,5 x 3,5 cm na sznurze koloru 
czerwonego w metalowym pudełku, w czerwonym wosku z podobizną Matki Boskiej, 
napis w otoku: Prior fratrum Praedicatorum Provincialis Polonorum; pismo mocno 
wyblakłe, na marginesie dolnym zatarty podpis: Fr. Tomas Rożanski Vicarium General. 
Cracov. 
Na odwrocie: pozwolenie Prowincjała XX Dominikanów w Krakowie na zaprowadzenie 
w kolegiacie kieleckiej Arcybractwa Różańca Świętego, dawna sygnatura N 6. 
Uwagi: dokument rozpoczyna zwrot umieszczony na marginesie górnym: Ad perpe-
tuam rei memoriam, pierwszy wers z charakterystycznymi literami majuskulnymi roz-
poczynającymi każdy kolejny wyraz.
Opis karty: ks. T. Wróbel. Sygn. ADK: dok. perg. 38.

38. 1633, 22 września ( feria quinta post festum S. Mathei), Szydłów
Jakub Zmienda i Jan Skawina, cechmistrze cechu i bractwa szewskiego w Szydłowie, 
rozporządzają w obecności wójta, rajców i ławników, w ratuszu miejskim, o opłatach na 
rzecz tegoż bractwa. 
J. łac. – j. pol., perg., 41 x 27 cm, kart 1; ślad po pieczęci na dolnym marginesie, czytelny.
Na odwrocie: notatka ks. J. Wiśniewskiego przepisałem w Borkowicach X J. W.
Uwagi: niektóre wyblakłe wyrazy poprawione czarnym atramentem (prawdopodobnie 
przez ks. J. Wiśniewskiego, w dokumencie szczegółowe informacje o opłatach związa-
nych z przyjęciem do bractwa, za naukę zawodu, wyzwolenie, „towarzyskie”, itp).
Druk: J. Wiśniewski, Stopnickie, s. 339, 340. Opis karty: ks. J. Szarek. Sygn. ADK: dok. 
perg. 39.

39. 1637, 25 maja, 30 października, Kielce 
Biskup krakowski Jakub Zadzik aprobuje officium Beatae Mariae Virginis odprawiane 
przez księży wikariuszy kieleckich tytułem zapisu sumy 12 tys. florenów przez hrabiego 
Jana Aleksandra Gołuchowskiego na dobrach Gołuchów i Wola Gołuchowska, ks. Alek-
sandra Brzeskiego i mieszczan z Daleszyc (oblatowano w aktach grodzkich nowokor-
czyńskich, chęcińskich, krakowskich, sandomierskich i miejskich daleszyckich). 
J. łac., perg., 26 x 37 cm, kart 10; zachował się sznur koloru czerwonego po pieczęci 
z blaszką, po pudełku od pieczęci o średnicy 6,5 cm, sznur pełni jednocześnie rolę zwięzu, 
całość ma obecnie formę składki (quinternion, 5+5); dwukrotnie powtarza się własno-
ręczny podpis biskupa: Jacs. Zadzik Eppus Cracoviensis; dokument w stanie dobrym. 
Uwagi: w dokumencie szczegółowe informacje o zapisach czynszów na poszczególnych 
dobrach i obowiązkach wikariuszy kieleckich związanych z realizacją legatów.  
Na okładce: tytuł Fundatio census BMV (k. 1r).
Opis karty: ks. T. Wróbel. Sygn. ADK: dok. perg. 41.

40. 1644, 21 marca, Kraków (?)
Brat Grzegorz Otton, wikariusz generalny polskiej prowincji dominikanów, eryguje na 
prośbę Sebastiana, plebana jędrzejowskiego i dziekana, Arcybractwo Różańca Świętego 
przy kościele parafialnym w Jędrzejowie. 
J. łac., perg., 54 x 27,5 + 2,5 cm, kart 1; przy dokumencie pieczęć owalna 6 x 4 cm na 
sznurze koloru czerwonego; podpis: Fr Gregs Magister Prior Crac. et Vic. Gnalis Prov. 
Polon. Ordinis Procurator, pod zakładką Rta folio 2, Fr Joannes Waxman Sac. Th. Lec-
tor et jus. Phi. Professor loco Socii; dokument częściowo podarty i zatarty na zgięciach.
Na odwrocie: mało czytelny zapis o aprobowaniu przywileju 12 maja 1651 r. 
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Uwagi: dokument ma charakter uroczysty, na marginesach górnym i bocznych motywy 
roślinne w kolorze czerwonym, zielonym, niebieskim i brązowym, w centralnej części 
marginesu górnego Matka Boska z Dzieciątkiem w medalionie, także na marginesie 
górnym postacie symbolizujące członków bractwa klęczących z różańcami w ręku; 
prawdopodobnie było to potwierdzenie bractwa już funkcjonującego, gdyż ks. Sebastian 
Andruszewski zmarł w 1643 r.; zob. J. Wiśniewski, Jędrzejowskie, s. 44.
Opis karty: ks. J. Szarek. Sygn. ADK: dok. perg. 127.

41. 1648, 4 grudnia, Włoszczowa 
Stanisław z Pilczy Koryciński, cześnik województwa krakowskiego, eryguje cech ślu-
sarski, rymarski i kowalski we Włoszczowie oraz bractwo skupiające także czapników, 
kotlarzy, siodlarzy, stolarzy, złotników, konwisarzy, szklarzy, paśmienników, bednarzy, 
mieczników, powroźników i garncarzy (na wzór Przedborza). 
J. pol., perg., 54 x 41 cm, kart 1; na marginesie dolnym podpisy: Stanisław z Pilczy 
Koryciński cześnik ziemi krakowskiej, Szymon Jaksa z Otfinowa Otfinowski podcza-
szy, Hanco z Włoszczowy […]; dokument częściowo zniszczony i podarty na zgięciach, 
czytelny.
Na odwrocie: tytuł O Cechach i Bractwach.
Opis karty: ks. J. Szarek. Sygn. ADK: dok. perg. 42.

42. 1660, 4 grudnia, Kraków 
Król Jan Kazimierz potwierdza przywilej królowej Marii Ludwiki nadający Stani-
sławowi Czaplickiemu ogród na cele Bractwa Szkaplerza przy kościele w Nowym 
Korczynie.
J. pol., pap., 42 x 43 cm, kart 1; pieczęć wyciskana okrągła króla Jana Kazimierza, znak 
wodny mało czytelny (na nim pieczęć), dokument miał w swoim ręku ks. J. Wiśniewski, 
który zanotował na prawym marginesie: Przywilej Ludwiki Maryi Król. Pols. dla Brac-
twa Szkaplerza św. w N. Korczynie potwierdzony przez Jana Kazimierza; pod doku-
mentem po lewej stronie podpis Joannes Casimirus Rex, po prawej Confirmatio Litte-
rarum serenissimae […] super certam hortulanum Nobili Stan. Czaplicki, niżej Andreas 
Miaskowski, ad pream. Regens Can. Regni; zniszczony i podarty na zgięciach, pismo 
wyblakłe. 
Druk: J. Wiśniewski, Pińczowskie, s. 485, 486. Opis karty: ks. T. Wróbel. Sygn. ADK: 
dok. perg. 43.

43. 1662, 23 września, Rzym
Papież Aleksander VII potwierdza (zgodnie z postanowieniami Soboru Trydenckiego) 
przywileje i prawa bożogrobców odnośnie bractw religijnych działających przy kościele 
parafialnym św. Ducha w mieście Miechowie, należącym do braci Grobu Chrystuso-
wego, i zezwala na odprawianie Officium Divinum przy ołtarzach brackich za zgodą 
bożogrobców.
J. łac., perg., 43 x 31 cm, kart 1; nagłówek Alexander PP. VII, pod zakładką S. Ugolinus, 
dokument w stanie dobrym, czytelny.
Na odwrocie: zapisy tymi samymi rękami co w przypadku innych dokumentów mie-
chowskich: Facultas Aleksandri septimi pro donatione Confraternitatis SSmi Sepulchri 
in Ecclesia S. Spiritus Con. Miechovien. d. 23 Septembris 166; różne sygnatury: ad 
2dam fiat, 19, nro 45. 
Opis karty: ks. J. Szarek. Sygn. ADK: dok. perg. 113.
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44. 1662, 24 września, Rzym
Papież Aleksander VII zatwierdza Bractwo Grobu Bożego przy kościele św. Ducha 
w Miechowie i udziela różnych odpustów.  
J. łac., perg., 43 x 31 cm, kart 1; pod tekstem S. Ugolinus, stan dobry. 
Na odwrocie: Approbatio Confraternitatis SS. Sepulchri cum concessione variarum 
Indulgentiarum eidem in Ecclesia Miechoviens. erectae ab Alexandro PP. VII. sub data 
Romae apud S. Mariam Maiorem die 24 Septembris anno 1662. Pontificatus eius anno 
VIII. cum eius admissione ab officio Episcopali Cracovien. Sub die 11 Septembris anno 
1663, tą samą ręką dawna sygnatura 20; ponadto wyblakła notatka o admisji biskupa 
krakowskiego Mikołaja Oborskiego i jego podpis, notatka o przedstawieniu dokumentu 
w trakcie wizytacji generalnej w 1703 r. 
Opis karty: ks. J. Szarek. Sygn. ADK: dok. perg. 114.

45. 1669, 6 lipca, ( feria tertia ante festum S. Margaretha Virginis Martyris), Szydłów
Maciej Kałdziołczyk i Jan Długosz, cechmistrze cechu i bractwa szewskiego w Szy-
dłowie, rozporządzają co do przepisów bractwa odnośnie opłat, w celu poprawienia 
dyscypliny życia religijnego. 
J. pol., łac., perg., 39 x 29 cm, kart 1; pod dokumentem na środku ślad po pieczęci, jest to 
odpis z ksiąg miejskich szydłowskich, o czym świadczy zapis pod dokumentem: Ex pro-
tocolo Actoris Advocati et Scabinorum […] Magna Szidlow, sporządzony przez Joan-
nes Baban Notarius Iuratus; obecnie wyblakły i częściowo nieczytelny; na marginesie 
dolnym wymienieni świadkowie: Lechowicz Marcin prokonsul, Stanisław Szpotowicz 
konsul, Paweł Wiśniewski konsul, Stanisław Kobiałkowicz konsul. 
Na odwrocie: notatka ks. J. Wiśniewskiego przepisałem w Borkowicach 19–21 VII 1924. 
Druk: J. Wiśniewski, Stopnickie, s. 340–342. Opis karty: ks. J. Szarek. Sygn. ADK: dok. 
perg. 44

46. 1670, 14 czerwca, Rzym
Stolica Apostolska łagodzi spór pomiędzy ks. Andrzejem Winiskim, proboszczem 
z Rachwałowic, następcą ks. Jana Kunowskiego, a ks. Andrzejem, proboszczem Prze-
mykowa, o dziesięcinę wytyczną ze wsi Filipowice.
J. łac., perg., 18 x 32,5 cm, kart 1; ślad po pieczęci, pod dokumentem znak notarialny 
w postaci orła rzymskiego z podpisem Onere In Victa, dokument sporządził Jacobus 
Zmerix (tak w nagłówku), który był wystawcą, o czym przekonuje podpis pod dokumen-
tem: Ego Jacobus Phillippus Cesarinus Sac. Palatii Apostolicii […].
Na odwrocie: Litterae compositionales Romanae ex pte. decime manipularis Filipovien-
sis; dawne sygnatury: 46, 101, 5.  
Uwagi: O tych sporach, zob. J. Wiśniewski, Pińczowskie, s. 323, 324, 335.
Opis karty: ks. T. Wróbel. Sygn. ADK: dok. perg. 45.

47. 1678
Król Jan III Sobieski potwierdza wszelkie prawa, przywileje, egzempcje i immuni-
tety Kolegium Jezuitów w Poznaniu (na podstawie postanowień papieży Juliusza III 
z 22 października 1552 r., Piusa IV z 19 sierpnia 1561 r., Piusa V z 10 marca 1571 r. 
i Grzegorza XIII z 7 maja 1578 r.).
J. łac., pap., 19,5 x 32 cm, kart 2; jest to kopia, np. w miejscu przeznaczonym na datę 
dzienną i miesięczną zostało wolne miejsce, brak jakichkolwiek podpisów czy autogra-
fów, tekst kończy się na k. 2r.
Na odwrocie: Copia Litterarum Regiarum seu privilegis dati a Joan. III Rege Poloniae 
AD. 1678. Collegio Poznaniensi pro agendis promotionibus ad gradus Literarios iuxta 
Ritum Collegis Romani et Aplicaum Gallarum 1678. 
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Druk: J. Wiśniewski, Dekanat miechowski, s. 135 (regest). Opis karty: ks. J. Szarek. 
Sygn. ADK: dok. perg. 45a

48. 1683, 28 kwietnia, Rzym
Papież Innocenty XI nadaje kościołowi Bożogrobców w Miechowie przywilej odpustu 
dla ołtarza uprzywilejowanego.
J. łac., perg., 38 x 14 cm, kart 1; dokument nieco wyblakły, czytelny.
Na odwrocie: aprobatio bpa Mikołaja Oborskiego w Krakowie z 24 października 
1684 r., dawna sygnatura 30; notka Altare Privilegiat. pro Ecclesia Miechovien., sub 
d. 28 Aprilis 1683. indulgen.; zarówno informacja o aprobowaniu, jak i dawna sygnatura 
wykonane tymi samymi rękami co na innych dokumentach miechowskich. 
Druk: J. Wiśniewski, Dekanat miechowski, s. 135 (regest). Opis karty: ks. J. Szarek. 
Sygn. ADK: dok. perg. 115.

49. 1690, 17 maja, Warszawa
Król Jan III Sobieski nadaje na prośbę Mikołaja Stawogorskiego, doktora teologii 
i prepozyta nowokorczyńskiego, przywilej na założenie kapeli w kościele w Nowym 
Korczynie.
J. łac., pap., 42 x 27 cm, kart 1; u dołu dokumentu podpis: Joannes Rex, pieczęć kró-
lewska owalna o średnicy ok. 10 cm odciśnięta pod tekstem, filigran nieczytelny (pod 
pieczęcią), dokument sporządził Adalbertus Stan. Chroscinsky Secret., pod dokumen-
tem notka: Privilegium Venerabili Stawogorski Praeposito Neocorczynensi instituendi 
Capellam in Ecclesia Neocorczynensi. 
Na odwrocie: 1690 Lunae 18 maj Kielciis in Judicio ad Actis causarum Curiae Eplis. 
Crac., Sabbato post Festum Sancti Petri in Vinculi proximo AD 1690. Famatus […] 
Stokłonowski consul et organarius […] Ecclae. Nowokorczyn. […] obtulit officio […] 
privilegium Regis subscripsit […] et Sigillo Maioris Cancellaris Regni Communitum, 
notka ks. J. Wiśniewskiego o przepisaniu w Borkowicach w 1923 r.
Druk: J. Wiśniewski, Pińczowskie, s. 486–488. Opis karty: ks. T. Wróbel. Sygn. ADK: 
dok. perg. 46.

50. 1695, 28 czerwca (vigesima octava mensis junii), Kraków 
Biskup sufragan krakowski Michał Szembek eryguje w 1717 r. bractwo różańcowe 
w Kazimierzy Małej i potwierdza fundację z 1695 r. Stanisława z Przybysławic Ora-
czowskiego i jego żony Konstancji z Grabek, dziedziców Kazimierzy Małej, na czynsz 
200 złotych od 3000 florenów, zabezpieczony na ich dobrach.
J. łac.-pol., perg.-pap., 17 x 27 cm, kart 21; całość w okładce pergaminowej, po niej 
następują 2 karty przybyszowe papierowe, następnie 15 kart pergaminowych w 4 skład-
kach binionach, ostatnia składka zdefektowana (2+2, 2+2, 2+2, 2+1), na końcu 4 karty 
papierowe przybyszowe, całość posiada 4 zwięzy i wzmocnienia kapitałką u góry 
i u dołu; filigran w postaci dzwonu kościelnego z uchem, w dzwon wrysowany jeleń; na 
karcie 15r pod tekstem owalna pieczęć płatkowa biskupa, nad nią własnoręczny podpis 
biskupa, k. 3r–7r w jęz. pol. 
Uwagi: zob. J. Wiśniewski, Pińczowskie, s. 91, 92.
Opis karty: ks. J. Szarek. Sygn. ADK: dok. perg. 47.

51. 1704, 5 czerwca, Rzym
Bulla papieża Klemensa XI mianująca ks. Kazimierza Dobrakowskiego koadiutorem 
(cum iure sucessionis) ks. Franciszka Leśniewicza, prepozyta i oficjała pilickiego. 
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J. łac., perg., 83 x 50 x 8,5 cm, kart 1; przy dokumencie ołowiana bulla o średnicy 4,5 cm 
na sznurze brązowo-żółtym, dokument zniszczony, m.in. część została poobcinana, 
dziury na zgięciach, dokument pierwotnie miał wszystkie marginesy zapełnione moty-
wami roślinnymi. 
Na odwrocie: notka ks. J. Wiśniewskiego – Pilica. Patrz opis histor. kościołów w prepo-
zyt. pilic. Lesniewicz-Dobrakowski, inne zapisy zatarte.
Druk: J. Wiśniewski, Olkuskie, s. 306 (regest). Opis karty: ks. T. Wróbel. Sygn. ADK: 
dok. perg. 48.

52. 1708, 24 sierpnia, Karniów
Administrator biskupstwa krakowskiego ks. Kazimierz Łubieński potwierdza kościo-
łowi w Rachwałowicach zapis dziesięciny rocznej ze wsi Januszowice. 
J. łac., pap., 32 x 21 cm, kart 1; pod tekstem ślad po pieczęci lakowej i podpis dominus 
Lochman Can[onicus] et Archpresb[iterius] Crac[oviensis] Iudex Surrogatus, doku-
ment bardzo zniszczony, podarty, częściowo nieczytelny. 
Na odwrocie: notka Rafałowskiego kościoła papiery 5, Xmans. Januszowice pro ecclesia 
Rachwałowice(?) datum […] in iudico Caus. Crac. die 24 Augusti an 1708. 
Opis karty: ks. T. Wróbel. Sygn. ADK: dok. perg. 50.

53. 1723, 9 stycznia, Warszawa
August II potwierdza i umacnia przywilej lokacyjny miasta Lubartowa w województwie 
lubelskim położonego i ustanawia corocznie trzy dwutygodniowe jarmarki: pierwszy na 
dzień Postu Mlecznego Obrządku Greckiego, drugi na dzień św. Demetrego według 
kalendarza greckiego, trzeci na dzień i uroczysrości św. Onufrego według kalendarza 
greckiego, każdy ma trwać dwa tygodnie.
J. pol., pap., ok. 23 x 35,5 cm, kart 4; tekst na k. 3v–4v, jest to odpis sporządzony na 
podstawie przywileju spisanego przez Michała Murycego Sa[skiego?] łowczego ziemi 
łomżyńskiej, sekretarza królewskiego. 
Uwagi: pierwotnie dokument ten wraz z dokumentem zregestowanym pod nr. 62 były 
odpisami przywilejów sporządzonych przez jedną osobę, ale oba zachowały się bez pod-
pisu kopisty, i prawdopodobnie dlatego rozpisano je na dwa osobne regesty. Z treści 
dokumentu wynika, że Lubartów nazywany był niegdyś Lewartów.
Sygn. dawna: ADK, dok. perg. 53a.

54. 1725, 26 maja, Kielce
Biskup krakowski Konstanty Szaniawski powiększa uposażenie wicekustosza kielec-
kiego nadając dziesięcinę z 30 łanów kmiecych we wsi Polichnie.
J. łac., pap., 32,5 x 20 cm, kart 2; pod tekstem podpis własnoręczny Constantinus Sza-
niawski Episcopus Cracoviensis i dwie pieczęci wytłaczane, mało czytelne, jedna okrą-
gła biskupa, druga owalna kapituły, podpisane Die 26 maj 1725 Andreas […]. 
Na odwrocie: Vicecustodis augmenti fundationis extra 30 laneis cmethonalibus in villa 
Polichno; originale augmenti fundi vicecustodis Kielcen.; ingrossat indicta privilegijs 
1725 26 Maj; dawna sygnatura 5. 
Uwagi: pierwotnie była to jedna karta, która po sporządzeniu dokumentu została zło-
żona i opieczętowana.
Opis karty: ks. T. Wróbel. Sygn. ADK: dok. perg. 49.
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55. 1728
Beneplacitum apostolicum dla seminarium kieleckiego.
J. łac., perg., 84 x 74 cm, kart 1; marginesy wypełnione motywami roślinnymi, podpi-
sane N. Soderiy, A. Caraffa card., ślad po pieczęci w postaci otworów w pergaminie. 
Na odwrocie: notka ks. J. Wiśniewskiego o przedrukowaniu dokumentu przez 
ks. F. Puchalskiego, dawne sygnatury 18, 26. 
Druk: F. Puchalski, Seminarium kieleckie, Kielce 1901, s. III. Opis karty: ks. J. Szarek. 
Sygn. ADK: dok. perg. 54.

56. 1731, 11 lipca, Kielce
Biskup krakowski Konstanty Felicjan Szaniawski przydziela kolegium księży wikariu-
szy kieleckich dziesięciny ze wsi Krasieniec (po śmierci dotychczasowego administra-
tora Stanisława Szurowskiego z Tczowa). 
J. łac., pap., 34,5 x 31 cm, kart 2; tekst na k. 1r, nagłówek Constantinus Episcopus Cra-
coviensis większymi literami, pod tekstem podpis bpa, na dole dokumentu pismem póź-
niejszym Decima in vil. Krasieniec pro mensa Vicariarum; pieczęć biskupa o średnicy 
ok. 5,5 cm wyciśnięta pod tekstem, dokument częściowo zniszczony na zgięciach, fili-
gran mało czytelny (drzewo [?], w podstawie AH). 
Na odwrocie: Fundatio ad mensam Vicar. ex villa Krasieniec ad clavem Iwanowice 
pertinente ex mensa Epplis post mortem Stanislai Szurowski Curati in Tezau. decima 
omnis grani. 
Uwagi: dokument był przygotowany wcześniej, dopiero w Kielcach wpisano nazwę wsi, 
na co wskazuje fakt, iż miejsce wpisania nazwy zostało uzupełnione innym tuszem 
i innym charakterem pisma; pierwotnie była to jedna karta, która po sporządzeniu doku-
mentu została złożona i opieczętowana.
Opis karty: ks. T. Wróbel. Sygn. ADK: dok. perg. 51.

57. 1734, sierpień, Kraków
Bulla papieża Klemensa XII nadająca Bractwu Niepokalanego Poczęcia przy kościele 
w Książnicach odpust generalny na święto Niepokalanego Poczęcia NMP i cztery 
mniejsze na święta: św. Kazimierza, św. Józefa, św. Apostołów Piotra i Pawła, Michała 
Archanioła. 
J. łac., perg., 25 x 34 x 4,5 cm, kart 1: przy dokumencie bulla ołowiana papieża Kle-
mensa XII o średnicy 4 cm częściowo zniszczona na sznurze brunatnym, częściowo 
ucięte marginesy i zakładka. 
Na odwrocie: potwierdzenie wykonania bulli przez oficjała generalnego krakowskiego 
i kustosza wiślickiego Michała de Granow Wodzickiego 1 marca 1736 r., notka 1734 
Cracovien. Indulgentia.
Opis karty: ks. J. Szarek. Sygn. ADK: dok. perg. 52.

58. 1738, 30 maja, Wschowa
List króla Augusta III do starosty stężyckiego Kazimierza Grabowskiego z prośbą 
o popieranie planów królewskich przedstawionych w instrukcji na sejmiki. 
J. pol., pap., 21 x 33,5 cm, kart 2; czytelny, ślady po pieczęci lakowej okrągłej odciśniętej 
na papierze, podpis własnoręczny Augusta III pod tekstem, ślady po sznurach w postaci 
otworów w papierze.
Na odwrocie: notatka Urodzonemu Kazimierzowi Grabowskiemu staroście naszemu stę-
życkiemu(?) uprzejmie nam miłemu.
Uwagi: pierwotnie była to jedna karta, która po sporządzeniu dokumentu została zło-
żona i opieczętowana.
Sygn. ADK: dok perg. 53a.
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59. 1738, 23 grudnia, Rzym
Papież Klemens XII udziela Bractwu św. Józefa przy kościele św. Trójcy i św. Waw-
rzyńca w Nowym Korczynie odpustu perpetuis temporibus.
J. łac., perg., 45 x 24,5 x 6,5 cm, kart 1: dokument podpisany pod zakładką przez Card. 
Passionensis. 
Na odwrocie: Pro Confraternitate S. Josephi perpetuis temporibus; Monte di Pietro oraz 
obszerny wywód wicedziekana i oficjała krakowskiego Michała de Granow Wodzic-
kiego dla kościoła w Nowym Korczynie w sprawie odpustu papieskiego, 17 marca 
1739 r. sporządził Gaspar Szczepkowski, kanonik krakowski, judex surog.  
Opis karty: ks. J. Szarek. Sygn. ADK: dok. perg. 53.

60. 1742, 10 maja, Rzym
Papież Benedykt XIV nadaje Bractwu pod wezwaniem Matki Bożej w kościele Wszyst-
kich Świętych w Złotnikach, w diecezji gnieźnieńskiej, odpusty na pierwszą niedzielę po 
święcie Wniebowstąpienia Pańskiego, Wniebowzięcia NMP i na Wszystkich Świętych. 
J. łac., perg., 44 x 30 cm, kart 1; ślad po pieczęci odciśniętej w czerwonym wosku, pod 
tekstem podpis: Cardlis. Passionensis.
Na odwrocie: informacja o wykonaniu odpisu na polecenie arcybiskupa gnieźnień-
skiego, prymasa Krzysztofa Antoniego Szembeka 29 junii 1747 r., podpis Dominicus 
Kielczeski, Fra Crispino, Produit in Acta Visitationis Gnalis 1762 Constantini Jankow-
ski […] visitator. 
Opis karty: ks. J. Szarek. Sygn. ADK: dok. perg. 55.

61. 1742, maj, Warszawa 
Król August III potwierdza urodzonej Mariannie Pociejównej prawo posiadania wsi 
Czerchawa w ziemi przemyskiej po mężu Franciszku Borzęckim, podstolim litewskim.
J. łac., pap., 23,5 x 37,5 cm, kart 2; tekst w całości na k. 1r, pod tekstem podpis Augu-
sta III i pieczęć niegdyś wyciśnięta w papierze, podarty na zgięciu, filigran w postaci 
korony królewskiej z podpisem, zapis o oblatowaniu w Homlu jus communicativum 
super villam Czerchawa. 
Na odwrocie: poświadczenie oblatowania w urzędzie grodzkim w 1744, i zapiska o przy-
stawieniu pieczęci za kanclerstwa koronnego Stanisława Kostki Załuskiego (na odbiciu 
pieczęci).
Uwagi: pierwotnie była to jedna karta, która po sporządzeniu dokumentu została zło-
żona i opieczętowana.
Sygn. ADK: dok. perg. 53a.

62. 1744, 22 listopada, Grodno
Król August III potwierdza przywilej lokacyjny miasteczka Lubartowa (niegdyś Liewar-
towa), na prośbę obecnego właściciela księcia Pawła Karola Lubartowicza Sanguszki, 
marszałka litewskiego (w tekście przywołanie przywileju Zygmunta Starego z 1543 r. 
dla Piotra z Dąbrowicy, wojewody lubelskiego).
J. pol., pap., 23 x 35,5 cm, kart 4; tekst na k. 1r-3r na podstawie przywileju spisanego 
przez Jana Wolskiego, podstolego powiatu chęcińskiego, sekretarza pieczęci królew-
skiej; filigran w postaci litery D (ok. 3 cm).
Uwagi: obecnie są to osobne kartki, trudno stwierdzić, czy pierwotnie stanowiły składkę 
– binion, czy były fragmentem większej całości (zob. nr 53); zawiera szczegóły doty-
czące jarmarków, targów i towarów sprzedawanych na lokalnym rynku. 
Sygn. ADK: dok. perg. 53a.
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63. 1745, 2 stycznia, Rzym
Papież Benedykt XIV udziela prepozytowi Bożogrobców w Miechowie uprawnień do 
dysygnowania ołtarza uprzywilejowanego w kościele miechowskim. 
J. łac., perg., 43 x 23 cm, kart 1; pod tekstem Pro Dno Cardi. Passioneo, Joannes Florini 
Substitutus; ślad po pieczęci. 
Na odwrocie: zapiski Facultas concessa Praeposito Gnali Miechoviensis designandi 
Altaria Privilegiata in Ecclesiis sui ordinis d. 2 Januarii, anno 1745; Andreas Pruski 
Epp. Tenensis Suffr. Off. Premisliensis z datą 3 marca 1746 w Przemyślu, gdzie doku-
ment przedstawiono; także potwierdzenie Michała de Granow Wodzickiego, dziekana, 
wikariusza in Spiritualibus i oficjała generalnego krakowskiego, opata komandato-
ryjnego wąchockiego, w Krakowie 2 marca 1745, podpis Stanislao a Kręsko Kręski 
Cant. Cath. Cracovien. Judex Surogatus; dawna sygnatura miechowska 23; informacje 
o konsekracji ołtarzy w kościele miechowskim przez Tomasza Nowińskiego, biskupa 
Bybliensis, prepozyta generalnego kanoników regularnych (ołtarza mniejszego BVM et 
S. Martini) i Jakuba Radlińskiego, doktora teologii prepozyta generalnego (9 IV 1745 r. 
– ołtarza Crucifixi Domini Nostri Jesu Christi).
Opis karty: ks. J. Szarek. Sygn. ADK: dok. perg. 116.

64. 1746, 3 czerwca, Wschowa
List króla Augusta III do urodzonego Kazimierza Grabowskiego z prośbą o popieranie 
na sejmiku planów królewskich dotyczących aukcji wojska. 
J. pol., pap., 20,5 x 34 cm, kart 2; pod tekstem podpis Augustus Rex, filigran w postaci 
dwóch skrzyżowanych mieczy wys. ok. 4,5 cm. 
Na odwrocie: pieczęć królewska płatkowa, notka: Urodzonemu Franciszkowi Kazimie-
rzowi Grabowskiemu ziemianinowi ziemie stężyckiej uprzejmie nam miłemu. 
Uwagi: pierwotnie była to jedna karta, która po sporządzeniu tekstu na k. 1r została 
złożona i opieczętowana.
Sygn. ADK: dok. perg. 53a

65. 1748, 15 września, Warszawa
Król August III potwierdza przywileje na założenie orkiestry przy kościele w Nowym 
Korczynie. 
J. łac., perg., 45 x 30 + 5 cm, kart 1; przy dokumencie okrągła pieczęć królewska w czer-
wonym wosku o średnicy 11 cm na niebieskim sznurze, w metalowym pudełku; lewa 
strona dokumentu poobrywana, pod tekstem podpis Augustus Rex i Confirmatio Con-
firmationis pro instituendo Capella Musica in Eccla Neokorczinensis serviens, pod 
zakładką Ignatius Ludovicus […] Secretarius.
Opis karty: ks. J. Szarek. Sygn. ADK: dok. perg. 56.

66. 1752, post jubileum magnum primo, Dzierzgów
Ksiądz Antoni Józef Wesołowski proboszcz w Dzierzgowie, zaświadcza o wybudowa-
niu swoim kosztem drewnianej świątyni pod wezwaniem Wniebowzięcia Marii Panny 
i św. Klemensa. 
J. łac., perg., 27 x 9,5 cm, kart 1; do dokumentu dołączona kartka o wym. ok. 7 x 7 cm 
z tekstem: Jesus Nasarenus Rex Judeorum titulus triumphalis defundat hanc domus 
Dei infulgares (?) et ab omnibus matis (?). Amen, Amen, Amen. Na odwrocie: Memento 
indignissimi Parochi Dzierzgoviensis Fundatoris. Na odwrocie: notatka ks. J. Wiśniew-
skiego: Umieściłem to w Opisie Włoszczowskiego. 
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Uwagi: pergamin jest fragmentem odciętym z większej kartki, zawiera prywatną 
notatkę fundatora wraz z wyliczeniem pozostałych współfunadatorów: m.in. wikarego 
dzierzgowskiego Klemensa Furmandowicza, organisty Dominika Rudeckiego i innych 
świeckich parafian.
Druk: J. Wiśniewski, Włoszczowskie, s. 38, 39. Opis karty: ks. T. Wróbel. Sygn. ADK: 
dok. perg. 57.

67. 1755, 12 marca, Rzym
Papież Benedykt XIV nadaje bożogrobcom z Miechowa odpust zupełny na święta 
Jakuba Mniejszego Apostoła i Podwyższenia Krzyża Św. 
J. łac., perg., 47 x 20 cm, kart 1; ślad po pieczęci, w prawym dolnym rogu Pro Bnd. Crdli. 
Passioneo, Joannes Florius Substitutus, czytelny, wyblakły.
Na odwrocie: potwierdzone w oficjalacie krakowskim 24 kwietnia 1755 r.przez Mikołaja 
Lipskiego, wikariusza generalnego i oficjała krakowskiego, wraz z odręcznym podpi-
sem; informacja o przedstawieniu dokumentu w trakcie wizytacji generalnej 3 paździer-
nika 1783 r. Jackowi Kochańskiemu, wizytatorowi generalnemu; notka tą sama ręką, 
co na innych dokumentach miechowskich: Indulgentie plenariae pro festis s. Jacobi 
minoris Apostoli et inventionis S. Crucis. Item indulgentia septem annorum, et totidem 
quadragenarium pro Festo Exaltationis S. Crucis concessae Benedicto PP. XIV sub data 
Roma apud S. Mariam maiorem die 12. Martii anno 1755. Pontificatus eius anno XV. 
Cum earum admissione in Officio Eppali. Cracovien. die 24 Aprilis anni eiusdem 1755; 
dawne sygnatury 3, 25.
Druk: J. Wiśniewski, Dekanat miechowski, s. 135 (regest, z błędną datą 1855 r.). Opis 
karty: ks. J. Szarek. Sygn. ADK: dok. perg. 117. 

68. 1757, 22 sierpnia, Rzym
Papież Benedykt XIV nadaje bożogrobcom z Miechowa uprawnienia udzielania odpu-
stu w godzinę śmierci. 
J. łac., perg., 41 x 20 cm, kart 1; częściowo zniszczony na zgięciach, pod tekstem Praeci-
pio pro Deo et Sera, podpisał Dno Card. Passioneo, Joannes Florius Substitutus.
Na odwrocie: potwierdził 7 Novembra 1758 r. Dominik Kiełczewski, wikary in spiri-
tualibus i oficjał generalny krakowski, prepozyt łowicki i kielecki, podpisał Antonius 
Bełdowski Can. Cath. Crac. iudex surogatu; kolejny zapis Miechow pro agonizantibus 
ad deccenium 1757.
Opis karty: ks. J. Szarek. Sygn. ADK: dok. perg. 118.

69. 1758, 8 marca, Rzym
Papież Benedykt XIV nadaje szlachetnemu Ludwikowi Borzęckiemu przywilej na 
odprawienie mszy św. przy ołtarzu przenośnym na terenie Królestwa Polskiego i Wiel-
kiego Księstwa Litewskiego.
J. łac., perg., 41 x 19 cm, kart 1; na dole pieczęć owalna 4,5 x 3 cm zatarta odciśnięta 
na papierze, pod tekstem zasadniczym potwierdzenie ks. Andrzeja Pruskiego, biskupa 
sufragana przemyskiego z dnia 20 sierpnia w Przemyślu, sporządzone przez ks. Walen-
tyna Wichrowskiego kanonika katedralnego i sędziego surogata przemyskiego; na 
zakładce ręką autora tekstu przywileju: Pro Dno. Cardli. Passioneo. 
Na odwrocie: Dilecto filio Ludovico Borzecki Nobili Polono.
Opis karty: ks. J. Szarek. Sygn. ADK: dok. perg. 57a.
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70. 1760, 7 lipca, Warszawa
Król Polski August III nadaje i potwierdza przywileje dla Szydłowa i Szydłowca (sic!).
J. łac., perg., 38 x 28 cm, kart 6; pieczęć królewska o średnicy 11,5 cm w czerwonym 
wosku na sznurze brunatno-niebieskim, w metalowym pudełku, częściowo wykru-
szona; całość ma formę składki (ternionu, 3+3); na k. 6v nieczytelny spis treści i podpis 
Augustus Rex. 
Uwagi: w tekście odwołania do przywilejów królów Władysława Jagiełły z 1400 
i 1401 r., Władysława Warneńczyka z 1438 r., Kazimierza Jagiellończyka z 1488 r., 
Zygmunta Starego z 1518 r., Zygmunta Augusta z 1555, 1565 i 1570 r., Stefana Bato-
rego z 1576 i 1578 r., Jana Kazimierza i Władysława IV, Jana III Sobieskiego z 1676 
i 1683 r.; na k. 1r ozdobny inicjał S[ignificamus] wpisany w godło elektorów Saksonii 
i królów Polski; wewnątrz na k. 3r doklejona na marginesie dolnym kartka z notatką 
ks. J. Wiśniewskiego: Ostatnie dwie karty tego dokumentu zawierają przywilej nie dla 
Szydłowa jeno dla Szydłowca. Kancelaria królewska połączyła tych dwóch miast róż-
nych dokumenty a królowie w dobrej wierze podpisywali. Dokument ten w Borkowicach 
przepisałem. Pierwsza i ostatnia stronice wytarte trudno odczytać. W tem miejscu jakiś 
wandal wyciął kawałek pergaminu i samą pieczęć uszkodził. 10 XII 1923 r.; w tekście 
dokumentu zarówno przywileje dla Szydłowa, jak i Szydłowca, z czego wynika, że kan-
celaria królewska mogła pomylić miasta już za poprzedników Augusta III lub wyjąt-
kowo przy sporządzaniu swego rodzaju kopiariusza przywilejów szydłowskich doszło 
do pomyłkowego dopisania także przywilejów szydłowieckich, zob. też F. Kiryk, Urba-
nizacja, s. 144, 146. 
Druk: J. Wiśniewski, Stopnickie, s. 335-339 (regest). Opis karty: ks. J. Szarek. Sygn. 
ADK; dok. perg. 58.

71. 1766, 14 maja, Rzym
Papież Klemens XIII potwierdza i przenosi na prośbę Mateusza Bnideckiego, prepozyta 
generalnego Kanoników Regularnych w Miechowie, odpust zupełny z dnia św. Augu-
styna na Niedzielę sequentem in mediate. 
J. łac., perg., 42 x 18,5 cm, kart 1; dokument czytelny, pod tekstem Card. Antonellus. 
Na odwrocie: notka pismem charakterystycznym dla dokumentów miechowskich: 
Translatio Indulgentiae plenarie S. Augustini in Dnicam sequentem inmediate  
d. 14. Maji 1766; potwierdzenie i własnoręczny podpis ks. Franciszka Potkańskiego, 
biskupa sufragana krakowskiego z 17 lipca 1766 r. wyblakłe, dawna sygnatura 20.
Opis karty: ks. J. Szarek. Sygn ADK: dok. perg. 121.

72. 1768, 21 kwietnia 
Arcybiskup gnieźnieński i prymas Jan Junosza Podoski stwierdza autentyczność reli-
kwii św. św. Piotra i Pawła w kościele w Rembieszycach.
J. łac., pap., 33 x 19,5 cm, kart 2; na dolnej części tekstu pieczęć wytłaczana o śr. 
ok. 7 cm, u dołu podpisy ks. Ignacego Żelińskiego, kanonika łowickiego i sędziego, 
także Jan Kantius Głowacki Aplicus et Curiae sua celsitud. Primat. Nrius Actuarius. 
Na odwrocie: zamazana notatka: Instrumentum […] Reliquiarum SS Petri et Pauli Apost. 
et Martyrum pro ecclesia Rębieszyce […] die 21 mensis aprilis anno 1768 exportatae, 
autograf ks. J. Wiśniewskiego i wyraz zużytkowałem.
Uwagi: pierwotnie była to jedna karta, która po sporządzeniu tekstu na k. 1r została 
złożona i opieczętowana.
Opis karty: ks. T. Wróbel. Sygn. ADK: dok. perg. 59.
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73. 1770, 14 lipca, Rzym
Papież Klemens XIV nadaje kaplicy bożogrobców z Miechowa we wsi Ołudza przywilej 
wieczysty na odprawianie mszy świętych.
J. łac., perg., 42 x 25 cm, kart 1; tekst nieco wyblakły, ale czytelny, pergamin z plamami, 
pod tekstem zasadniczym potwierdzenie biskupa sufragana krakowskiego Franciszka 
Potkańskiego z 28 października 1772 r., podpis Ignatius [Ludovicus] Can. Cath. Crac. 
et Jdx Surogatus.  
Na odwrocie: notka pismem charakterystycznym dla dokumentów miechowskich: Indu-
ltum perpetuum pro celebran. missis in Capellis Tenuta Miechovien. in villa Ołudza, Dat 
d. 14 Julii 1770 cum admisis Venli. Fratri Episcopo Cracovien., i dawna sygnatura 29. 
Opis karty: ks. J. Szarek. Sygn. ADK: dok. perg. 119.

74. 1773, 10 maja, Warszawa
Król Stanisław August zatwierdza wszelkie przywileje mieszkańców Nowego Korczyna.
J. łac., pap., 42,5 x 28 cm, kart 1; pod tekstem odciśnięta okrągła pieczęć królewska 
o średnicy 10 cm; własnoręczny podpis Stanislaus Augustus Rex, także Confirmatio 
Generalis Jurium et Privilegium Oppido NovaCivitatis Korczyn Servientium, podpis 
sporządzającego dokument Antonius Sikorski S.R.M. et Sigilli Majoris Regni Secreta-
rius; dokument czytelny, ale mocno zniszczony, zwłaszcza na zgięciach, zabezpieczony 
poprzez podklejenie kartką papieru.  
Na odwrocie: Stanisław August potwierdza ogólnie wszystkie przywileje miasta Now. 
Korczyna 1773; dawna sygnatura N 25. 
Opis karty: ks. T. Wróbel. Sygn. ADK: dok. perg. 60.

75. 1773, 10 grudnia, Rzym
Papież Klemens XIV nadaje bożogrobcom z Miechowa odpust na święta Niepokalanego 
Poczęcia NMP i Wniebowzięcia NMP. 
J. łac., perg., 42 x 13 cm, kart 1; pod tekstem Oretus pro Deo et Sera; dokument czytelny. 
Na odwrocie: potwierdzenie z 27 grudnia 1773 r. i własnoręczny podpis ks. Franciszka 
Potkańskiego, biskupa sufragana krakowskiego i wyraz bracco. 
Opis karty: ks. J. Szarek. Sygn. ADK: dok. perg. 120.

76. 1776, 10 lipca, Warszawa
Potwierdzenie zobowiązania finansowego starosty ryczywolskiego Antoniego Wisłoc-
kiego wobec Marii Osmulskiej na czynsz od sumy trzynastu tysięcy trzystu czterdziestu 
florenów polskich, wystawione w Curia Regia Varsaviensis. 
J. łac., pap., 20 x 35 cm, kart 1; zapis dwustronny, znak wodny w postaci godła królew-
skiego z literą R w środku o wys. 10,5 cm, pod tekstem podpis wystawiającego St. Rze-
chowski, pieczęć odciśnięta w papierze, potwierdzenie pobrania opłaty skarbowej 1 gr 
srebrem czarnym stemplem nad tekstem; dawne sygnatury N 3, N 22. 
Opis karty: ks. T. Wróbel. Sygn. ADK: dok. perg. 130.

77. 1785, 5 lipca, Rzym 
Papież Pius VI nadaje kościołowi pod wezwaniem św. Krzyża w Miechowie odpust 
zupełny na święto Paschy, na niedzielę po narodzinach św. Jana Chrzciciela. 
J. łac., perg., 41 x 18 cm, kart 1; podpis Card. de […]; dokument czytelny. 
Na odwrocie: notka pismem charakterystycznym dla dokumentów miechowskich: 
Indulgentia plenaria perpetua pro Ecclesie S. Crucis Miechow, pro Festo Sanctae 
Pasche, et pro Dominica post Festum Nativitatis S. Joannis Baptiste, in qua cadit 
Dedicatio Eccles. data Roma die 5 Julii, anno 1785. Admissa vero ab officio Cra-
cov. d. 28 martii 1786; potwierdzenie dokumentu przez Michała Jerzego księcia 
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Poniatowskiego arcybiskupa gnieźnieńskiego z 28 marca 1786 r. i podpis Benedictus 
Trzebiński Cnicus Crac. Jdx Surogatus. 
Opis karty: ks. J. Szarek. Sygn. ADK: dok. perg. 122.

78. 1785, Rzym
Przywilej papieski (indult) dla kościoła parafialnego w Proszowicach na wystawienie Naj-
świętszego Sakramentu z procesjami, na nieszpory oraz msze uroczyste w dniu św. Anny. 
J. łac., perg., 38 x 21 x 6 cm, kart 1; ślad po pieczęci w postaci czterech otworów u dołu 
dokumentu, pod tekstem podpis tym samym atramentem Phi. Jerzinus, także potwier-
dzenie autentyczności dokumentu przez bpa płockiego i koadiutora biskupstwa krakow-
skiego Michała Jerzego księcia Poniatowskiego z dnia 15 stycznia 1785 r. i przekazaniu 
go do parafii proszowickiej oraz podpis Benedictus Trzebiński kanonik krakowski iudex 
surogatus; częściowo nieczytelny, uszkodzony w górnych rogach.
Na odwrocie: pierwotnie na zakładce podpis B. del Bene i ozdobnym pismem na sze-
rokość zakładki Jul+Cancellus+; pozostałe zapisy: In ad 1785 admissa ex Consistorio 
Crac. est ad scripta; Facultas procesionandis cum indulegntijs in Ecclesiae […] in Festo 
Sancta Anna tam in primis Vesperis Missis et secunda Vesperis, Roma.  
Opis karty: ks. T. Wróbel. Sygn. ADK: dok. perg. 61.

79. 1786, 11 listopada, Warszawa
Król Stanisław August Poniatowski potwierdza na prośbę wójta Dominika Susec-
kiego i burmistrza Filipa Michalskiego dawne przywileje miasteczka Skały na siedem 
jarmarków (4 marca, 1 maja, nazajutrz po św. Trójcy, 26 lipca, 29 września, 29 listo-
pada i 6 grudnia) i targi (od świąt Wielkanocy w soboty na owce i w poniedziałki na 
zboże), i nadaje nowy na pięć jarmarków (na 15 stycznia, 14 lutego, 23 kwietnia, 25 […] 
i 28 października).
J. pol., pap., 39 x 27,5 cm, kart 2; dokument wystrzępiony na lewym brzegu został pod-
klejony kartką papieru, pod tekstem odciśnięta pieczęć królewska okrągła o średnicy 
ok. 10 cm, podpis Stanislaus August Król, także pod tekstem streszczenie dokumentu 
przez Antoniego Sikorskiego, sekretarza królewskiego, ślad po opłacie skarbowej 2 czer-
wone złote w postaci okrągłej pieczątki i numeru wystawienia aktu 236, filigran o śred-
nicy ok. 10 cm częściowo nieczytelny poprzez przystawienie w tym miejscu pieczęci.
Na odwrocie: sygnatura dawna N 14, późniejsza 121, zapis o przystawieniu pieczęci za 
kanclerstwa Antoniego Onufrego Okęckiego, biskupa poznańskiego i warszawskiego, 
przełożonego kancelarii królewskiej.
Uwagi: pierwotnie była to jedna karta, która po sporządzeniu tekstu na k. 1r została 
złożona i opieczętowana.
Druk: J. Wiśniewski, Olkuskie, s. 375–377. Opis karty: ks. T. Wróbel. Sygn. ADK: dok. 
perg. 62.

80. 1787, 15 stycznia, Warszawa
Król Stanisław August Poniatowski mianuje Klemensa Pęczaka ze wsi Popowice Mini-
sterialem Regni Generalem (sic!).
J. łac., pap., 35 x 22 cm, kart 2; pod tekstem pieczęć królewska okrągła o średnicy około 
7,5 cm, w prawym rogu pieczątka okrągła z opłatą skarbową 1 złoty, pod tekstem podpis 
Mathias Garnysz Eppus. Helmen. Pro Cancellario Regni, po prawej drukowane Relatio 
i odręczny podpis: Illustrissimi Excellentisimi et Reverendissimi Domini Mathiae Gre-
gorii in Cadow(?) Poray Garnysz Episcopi Helmensis Abbatis Commendatarij Landen-
sis Pro Cancellarij Regni.
Na odwrocie: zapiska o oblatowaniu przywileju 17 marca 1787 r. i ingrosowaniu przez 
niejakiego A. Dąbrowskiego oraz dawna sygnatura N 36.  
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Uwagi: dokument ma charakter uroczysty – nagłówek Stanislaus Augustus Dei Gratia 
Rex literami majuskulnymi większymi od zasadniczej części tekstu, dokument jest goto-
wym drukiem kancelaryjnym z ozdobnym inicjałem S[ignificamus] i wolnymi miej-
scami na wpisane odręcznie imię i nazwisko otrzymującego przywilej, datę dzienną, 
miesiąc i ostatnią cyfrę roku. Pierwotnie była to jedna karta, która po sporządzeniu 
tekstu na k. 1r została złożona i opieczętowana.
Opis karty: ks. T. Wróbel. Sygn. ADK: dok. perg.

81. 1788, 6 czerwca, Warszawa 
Dekret Referendarii Koronnej i króla Stanisława Augusta Poniatowskiego w sprawie 
sporu pomiędzy Wojciechem Wybranowskim, kanonikiem kijowskim i proboszczem 
brzegowskim, a starostą brzegowskim Jackiem Kluszewskim wraz z jego arendarzami 
Wojciechem Dzinkiewiczem, Danielem Grygowiczem, wójtami, i całą gromadą staro-
stwa (proboszcz w Brzegach apeluje od dekretu Sądu Ziemskiego Radomskiego z dnia 
8 stycznia 1787 r. do Trybunału Koronnego w Lublinie 22 marca 1787 r., wreszcie do 
Sądu Referendarskiego Zadwornego; sprawa dotyczyła zaboru gruntów kościelnych 
przez starostę i gromadę).  
J. pol., pap., 21 x 35,5 cm, kart 8; całość ma formę składki (quaternion, 4+4) zszytej 
zielonym sznurkiem, z pieczęcią królewską wyciśniętą w kawałku papieru na k. 8r; fili-
grany w kształcie orła trzymającego berło i w kształcie korony królewskiej; dokument 
postrzępiony na brzegach, czytelny; na k. 8v dawna sygnatura N 5 oraz notatka informu-
jąca o realizacji dekretu 3 października przez komisję duchowną. 
Opis karty: ks. T. Wróbel. Sygn. ADK: dok. perg. 64.

82. 1788, 2 października, Warszawa
Król Stanisław August Poniatowski nadaje Wojciechowi Łaskiemu podskarbiostwo 
łukowskie wakujące po Stefanie Domaszowskim. 
J. łac., pap., 23,5 x 37,5 cm, kart 2; pod tekstem odciśnięta w papierze pieczęć królewska, 
także pieczęć z opłatą skarbową 1 złoty i Nr 410; pod tekstem podpis króla Stanisława 
Augusta i sekretarza królewskiego Ignacego Janiszewskiego (Sigilli Majoris Regni 
Secretarius), notka o oblatowaniu przywileju 2 października przez Jana Nepomucena 
Szaniawskiego, filigran w postaci korony z podpisem, dokument czytelny. 
Na odwrocie: zapiska sporządzającego dokument o przystawieniu pieczęci za kancler-
stwa koronnego Jacka Małachowskiego (na odbicu pieczęci).
Uwagi: Pierwotnie była to jedna karta, która po sporządzeniu tekstu na k. 1r została 
złożona i opieczętowana.
Sygn. ADK, dok. perg. 53a.

83. 1789, 13 stycznia, Rzym
Papież Pius VI nadaje kościołowi szpitalnemu bożogrobców z Miechowa pod wezwa-
niem św. Barbary odpust czterdziestodniowy dla konających. 
J. łac., perg., 38 x 13 cm, kart 1; pod tekstem R. Cardlis Brasciano de Honistis, dokument 
czytelny.
Na odwrocie: informacja o potwierdzeniu przez abp. gnieźnieńskiego Michała Jerzego 
księcia Poniatowskiego, sporządzona przez Olechowskiego, surogata krakowskiego, 
z 20 kwietnia 1789 r. w Krakowie. 
Druk: J. Wiśniewski, Dekanat miechowski, s. 135 (regest). Opis karty: ks. J. Szarek. 
Sygn. ADK: dok. perg. 123.
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84. 1793, 16 lipca, Rzym
Papież Pius VI udziela odpustu dla konfraterni błogosławionej Salomei 
w Skale-Grodzisku.
J. łac., perg., 38 x 33 cm, pap. 38 x 18 cm, kart 1; dokument składa się z dwóch części, 
pierwsza to przywilej papieski z podpisem R. Card. Brasciano de Honistis; druga papie-
rowa podklejona do pergaminu to potwierdzenie przywileju papieskiego dla konfraterni 
w Skale, wystawione przez bpa Feliksa Pawła Turskiego w sierpniu 1793 r., pod tek-
stem pieczęć o średnicy ok. 6 cm wyciśnięta w papierze, podpis Augustyna Lipińskiego, 
kanonika krakowskiego, audytora i sędziego generalnego, także Jana Łempickiego, 
notariusza; dokument czytelny, ale mocno zniszczony – wydarte fragmenty po lewej 
stronie u góry i u dołu.
Na odwrocie: notatka ks. J. Wiśniewskiego o przepisaniu dokumentu w 1928 r. 
Opis karty: ks. T. Wróbel. Sygn. ADK: dok. perg. 65.

85. 1830, 25 września, Kielce
Biskup krakowski Karol Wincenty Saryusz Skórkowski w trakcie wizytacji generalnej 
podaje do wiadomości miejscowego duchowieństwa, porządek nabożeństw w kolegiacie 
kieleckiej. 
J. pol., pap., 56,5 x 39 cm, kart 1; podpis Karol Biskup, pieczęć bpa o średnicy 4 cm odci-
śnięta w czerwonym wosku, pod nią podpis ks. Franciszek Xawery; dokument czytelny, 
ale podarty i częściowo obcięty.
Na odwrocie: zapiska na dolnym brzegu Kapituły kieleckiej.
Opis karty: ks. T. Wróbel. Sygn. ADK: dok. perg. 68 .

86. 1859, 7 maja, Radom
Potwierdzenie (świadectwo) szlachectwa Józefa Kulińskiego herbu Odrowąż (syna 
Michała), rachmistrza w Dyrekcji Szczegółowej Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego 
w Kielcach, wystawione w Radomiu na podstawie oryginału wystawionego w Warsza-
wie 8/15 września 1858 r. przez Heroldię Królestwa Polskiego. 
J. pol., pap., 43,5 x 35,5 cm, kart 1; pod dokumentem herb Odrowąż z labrami i potwier-
dzenie kopii przez pisarza Dyrekcji Kieleckiej Januszewskiego 18/30 czerwca 1873 r.; 
dokument czytelny. 
Na odwrocie: pieczęć okrągła z dwugłowym orłem (o wartości 15 kopiejek) i podpisem 
Kopia, na dole zapis informujący, że należność uiszczona została papierem stemplowym 
o wartości 7 rubli 50 kopiejek w Radomiu 25 kwietnia/7maja 1859 r. w kancelarii mar-
szałka guberni radomskiej. 
Opis karty: ks. T. Wróbel. Sygn. ADK: dok. perg. 69.

87. 1862, 12 lutego, Rzym      
Papież Pius IX udziela odpustu dla kościoła Bożogrobców w Miechowie z okazji świąt 
Wielkanocy i św. Anny (brewe).
J. łac., perg., 40 x 14 cm, kart 1; pod tekstem pieczęć Piscatoris Piusa IX w czerwonym 
tuszu o średnicy ok. 2,5 cm, podpis N. Card. Varacciani, stan dobry. 
Na odwrocie: potwierdzenie autentyczności dokumentu papieskiego przez bpa 
M. Majerczaka w postaci podpisu i pieczęci w czarnym tuszu o średnicy 3,5 cm, spo-
rządził w Kielcach 9 kwietnia 1864 r. Florian Majewski, sekretarz; zapisy tria et oboli 
50, unum et oboli 20.
Opis karty: ks. J. Szarek. Sygn. ADK: dok. perg. 124.
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88. 1862, 27 września, Rzym
Bulla nominacyjna papieża Piusa IX dla biskupa elekta Jerycho ks. Macieja Majerczaka. 
J. łac., pap., 21,5 x 33 cm, kart 4; jest to odpis, całość wystrzępiona na brzegach ma 
formę składki (binion, 2+2), tekst rozpoczyna się od k. 2r, na lewym marginesie motyw 
wici roślinnej przechodzącej w inicjał C[unctis], na k. 4r potwierdzenie konkordancji 
z oryginałem przez Marius Card. Mattei Prodat. i pieczęć kardynalska o średnicy 5 cm 
wyciśnięta w papierze oraz zwykła w czarnym tuszu o średnicy ok. 3 cm notariusza 
papieskiego Ludwika.
Na odwrocie: na k. 1r u góry: ad N 327 Roma 1862. 
Druk: „Kieleckie Studia Teologiczneˮ 4, 2005, s. 463 (fotokopia).
Opis karty: ks. J. Szarek. Sygn. ADK: dok. perg. 70.

89. 1863, 21 sierpnia, Rzym
Papież Pius IX udziela odpustu na dzień 17 lutego z tytułu Nawiedzenia kościoła Bożo-
grobców w Miechowie (brewe).
J. łac., perg., 40 x 15 cm, kart 1; pod tekstem pieczęc Piscatoris Piusa IX w czerwonym 
tuszu o średnicy ok. 2,5 cm, podpis N. Card. Varacciani(?), stan dobry. 
Na odwrocie: zapisy tria et oboli 50, unum et oboli 20; clerc 5659, N. 350.
Opis karty: ks. J. Szarek. Sygn. ADK: dok. perg. 125.

90. 1864, 12 lutego, Rzym
Papież Pius IX nadaje wspólnocie parafialnej przy kościele św. Marii Magdaleny 
w Dzierążni odpust na święto patronki kościoła (brewe).
J. łac., perg., 40 x 14 cm, kart 1; pod tekstem pieczęć Piscatoris Piusa IX o średnicy 
ok. 2,5 cm w czerwonym tuszu. 
Na odwrocie: potwierdzenie autentyczności dokumentu papieskiego przez bpa par-
tis Diecesis Kielcense Cracoviensis Macieja Majerczaka w postaci podpisu i pieczęci 
o średnicy 3,5 cm, w Kielcach 9 kwietnia 1864 r., sporządził Florian Majewski sekre-
tarz; zapisy Scalzi 648, 350; tria et oboli 50, unum et oboli 20.
Opis karty: ks. J. Szarek. Sygn. ADK: dok. perg. 71.

91. 1872, 23 lutego, Rzym
Kopia nominacji ks. Tomasza Teofila Kulińskiego, administratora diecezji kielecko-kra-
kowskiej na biskupstwo tytularne sataleńskie.
J. łac., pap., 24,5 x 36,5 cm, kart 4; forma składki (binion, 2+2), całość sporządzona iden-
tycznie jak nr 88, motyw wici roślinnej na marginesach lewym, prawym i dolnym, lewy 
przechodzi w inicjał C[unctis], nagłówek In Nomine Domini Amen rozpoczynają inicjały 
stylizowane na wici roślinne, na koniec potwierdzenie konkordancji przez Card. Vanicelli 
Prodatarius i jego pieczęć o średnicy 5,5 cm wyciśnięta w kawałku papieru, także podpis 
notariusza papieskiego Angelusa i pieczęć w niebieskim tuszu, na dole karty podpis Caro-
lus Scalzi Litterarum Apostolicarum Expeditor. Do dokumentu dołączone: Forma Iura-
menti jako N 2 (pisane 22,5 x 32,5 cm, kart 2), Forma Iuramenti Praestandis a Patriarchis, 
Primatibus, Archiepiscopis, et Episcopis Titularibus Imperii Russiae, et Regni Poloniae 
jako N 3 (drukowany formularz 21 x 30 cm, kart 2) i Forma Iuramenti Professionis Fidei 
a Catedralibus, et Superioribus Ecclesiis, vel Beneficiis curam Animarum habentibus, et 
locis Regularium, ac Militiarum praeficiendis observanda jako N 4 (drukowany formularz 
23,5 x 32,5 cm, kart 2 z dopisanym nazwiskiem bpa Kulińskiego w przeznaczonym do 
tego miejscu), sporządzone 3 października 1872 r., uwierzytelnione pod tekstem pierście-
niem bpa T.T. Kulińskiego z herbem Odrowąż odciśniętym w czerwonym wosku. 
Na odwrocie: na k. 1r: ad N 106 Roma 1872 lit. A, pod spodem N 1.
Opis karty: ks. T. Wróbel. Sygn. ADK: dok. perg. 72.
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92. 1872, 12 września, Rzym
List odręczny papieża Piusa IX do biskupa sataleńskiego, administratora apostolskiego 
diecezji kielecko-krakowskiej, ks. Tomasza Teofila Kulińskiego. 
J. łac., pap., 21,5 x 24,5 cm, kart 2; pod tekstem własnoręczny podpis papieża Piusa IX; 
częściowo podarty na zgięciach, czytelny.
Na odwrocie: Venerabili Fratri Thomae Theophilo Episcopo Satalensi i pierścień papie-
ski o średnicy 3 cm odciśnięty w wosku. 
Uwagi: pierwotnie była to jedna karta, która po sporządzeniu tekstu na k. 1r została 
złożona.
Opis karty: ks. T. Wróbel. Sygn. ADK: dok. perg. 74.

93. 1872, Rzym 
Prośba ks. Tomasza Teofila Kulińskiego, biskupa tytularnego sataleńskiego i admini-
stratora diecezji kielecko-krakowskiej, do Stolicy Apostolskiej w sprawie mianowa-
nia czterech kanoników honorowych kolegiaty kieleckiej i zgoda Stolicy Apostolskiej 
z 6 grudnia 1872 r.
J. łac., pap., 21 x 27 cm, kart 2; na k. 1r–1v prośba bpa T.T. Kulińskiego, bezpośrednio 
pod nią na k. 1v odpowiedź Stolicy Apostolskiej, na k. 2v podpis Marius Archiep. i pie-
częć odciśnięta w papierze, pod nią Gratis omnino.
Opis karty: ks. T. Wróbel. Sygn. ADK: dok. perg. 73.

94. 1872, Rzym
List odręczny papieża Piusa IX do biskupa tytularnego sataleńskiego i administratora 
diecezji kielecko-krakowskiej ks. Tomasza Teofila Kulińskiego. 
J. łac., pap., 19 x 25 cm, kart 2; dokument podarty na zgięciach, czytelny.
Na odwrocie: Dilecto Filio Thomae Kulinski Vicario Apostolico Russiacae Partis Dio-
eceseos Cracoviensis Kielcium (sic!), resztki czerwonego wosku po pieczęci. 
Uwagi: pierwotnie była to jedna karta, która po sporządzeniu tekstu na k. 1r została 
złożona.
Opis karty: ks. T. Wróbel. Sygn. ADK: dok. perg. 74.

95. 1873, 4 lipca, Rzym
Papież Pius IX nadaje kościołowi kieleckiemu przywilej odpustu wieczystego na święta 
Poczęcia NMP, Zwiastowania NMP, Oczyszczenia NMP i Wniebowzięcia NMP (brewe). 
J. łac., perg., 38,5 x 18 cm, kart 1; pieczęć papieska okrągła Piscatoris Piusa IX o śred-
nicy 2,5 cm w czerwonym tuszu. 
Na odwrocie: N 240 Rome 1873 i podpis Greg Salviati, potwierdzenie autentyczności 
dokumentu przez administratora diecezji kieleckiej bpa sataleńskiego Tomasza Teofila 
Kulińskiego 9 września 1873 r. w Kielcach, jego podpis i pieczęć o średnicy 4,5 cm, 
także podpis A. Majewskiego, regensa konsystorza krakowskiego.
Uwagi: Jeden z ośmiu dokumentów (w publikowanym zbiorze nr. 95, 101–106, 113), 
które zostały przez ks. T. Wróbla zestawione w jednej kopercie opisanej: 1883, 1905, 
7 (sic!) indultów papieskich z odpustami dla Kościoła Katedralnego w Kielcach.
Sygn. ADK: dok. perg. 83.

96. 1874, 16 marca, Rzym
Pozwolenie Świętej Kongregacji Konsystorialnej ( facultas) na reductio missarum na lat 
10 z racji zabrania na skarb rosyjski majątków kościelnych w 1865 r.
J. łac., pap., 20 x 27 cm, kart 2; pod tekstem zasadniczym, od k.1v zatwierdzenie przez 
Sacro Congregatio Concilii i zapis informujący, że służy do roku 1884, podpis na k. 2r. 
Card. Caterini Praefectus i pieczęć o średnicy 5 cm wyciśnięta w papierze, czytelny.
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Na odwrocie: ad N 319 Rome 1874, Greg. Salviati. 
Opis karty: ks. T. Wróbel. Sygn. ADK: dok. perg. 75.

97. 1878, 10 października, Wiedeń
Stolica Apostolska przenosi uposażenie byłego kościoła w Książnicach do kościoła 
św. Wojciecha w Kielcach (na prośbę bpa Tomasza Teofila Kulińskiego).
J. łac., pap., 23,5 x 29 cm, kart 2; dokument wystawiony na papierze nuncjatury apostol-
skiej w Wiedniu z sygnaturą N 11312, porwany na prawym marginesie, podpisany przez 
nuncjusza apostolskiego abp. Ludwika w Wiedniu 
Opis karty: ks. T. Wróbel. Sygn. ADK: dok. perg. 76.

98. 1879, Rzym
List odręczny papieża Leona XIII do biskupa tytularnego sataleńskiego i administratora 
diecezji kielecko-krakowskiej ks. Tomasza Teofila Kulińskiego. 
J. łac., pap., 21 x 31 cm, kart 2; zniszczony na brzegach, czytelny. 
Na odwrocie: Venerabili Fratri Thomae Episcopo Satalensi i.p.i. Vicario Aposto-
lico Administratori Dioecesis Kielcensis Kielcias (sic!), pieczęć papieska o średnicy 
ok. 2,5 cm w czerwonym wosku.
Uwagi: pierwotnie była to jedna karta, która po sporządzeniu tekstu na obecnej k. 1r 
została złożona.
Opis karty: ks. T. Wróbel. Sygn. ADK: dok. perg. 74.

99. 1882, 28 grudnia (quinto kalendas Januarii), Rzym
Bulla papieża Leona XIII Ut primum Catholicae Ecclesiae, erygująca diecezję kielecką, 
kościół katedralny i kapitułę.
J. łac., perg., 25 x 36,5 cm, kart 13; całość ma formę sładki (seksternionu z kartą przy-
byszową doklejoną na falcu, 6+7, przy czym okładki z grubszego i sztywniejszego per-
gaminu stanowią karty 1 i 13) zszytej szarym sznurem, na którym zachowana ołowiana 
bulla o średnicy 4,5 cm; uwierzytelniona w Petersburgu 29 kwietnia 1883 r., o czym 
świadczy zapis w jęz. rosyjskim pod tekstem na k. 2r.; podpis Carolus Scalzi Expedi-
tor Apostolicus, także podpisy kardynałów: Kajetan Ruggiero, Tomas Roniabbi, Pilla 
Carocci oraz L. Bellotti Capnus. Coadjutor, Balzani Computator, Viviani Quaveribon-
darius i kilka mniej czytelnych. 
Uwagi: na k. 1r majuskulne R i w środku podpis Santarim (?) Magister, tekst bulli roz-
poczyna się na k. 1v, cała karta ma szczególnie uroczysty charakter w postaci bogatej 
ornamentyki roślinnej na wszystkich marginesach i liter majuskulnych; szereg ozdob-
nych inicjałów w tekście, będących jednocześnie jej cechą charakterystyczną poprzez 
fakt rozmieszczenia zawsze w centralnej części pierwszego wersu na danej stronie (1r 
– V[ideliunque]; 1v – C[ujusdem]; 2r – N[oster]; 2v – A[ustriacae]; 3r – R[egi]; 3v – 
Q[uibus]; 4r – S[alubriter]; 4v – C[onditionibus]; 5r – O[mniaque]; 5v – E[adem]; 6r 
– C[apitulum]; 6v – K[ielcensi]; 7r – A[liquod]; 7v – Q[ueant]; 8r – A[dministratoris]; 
8v – T[erminos]; 9r – R[eintegrata]; 9v – V[el]; 10r – N[egotium]; 10v – A[c]; 11r – A[n-
tonius]; 11v – P[raesentibus]; 12r – P[ontificatus]).
Opis karty: ks. T. Wróbel. Sygn. ADK: dok. perg. 78.

100. 1882, 28 grudnia, (quinto calendas Januarii), Rzym
Kopia bulli Leona XIII Ut Primum Catholicae Ecclesiae.
J. łac., pap., 27 x 36 cm, kart 8; całość ma formę składki (quaternion, 4+4) zszytej czerwo-
nym sznurem, potwierdzona notarialnie pieczęcią kardynała Sacconi o średnicy 5,5 cm 
wyciśniętą w kawałku papieru i podpisami: Concordat cum oryginali Bartolomeus 
Natali Notarius Apostolicus, Card. Sacconi Pro Datarius, Carolus Scalzi Litterarum 
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Apostolicarum Expeditor, na k. 4v w prawym dolnym rogu M, na k. 5r w lewym dolnym 
rogu P.  
Na odwrocie: na k. 1r dawna sygnatura 269 oraz N 13 Rome 1883. 
Druk: „Kieleckie Studia Teologiczneˮ 4, 2005, s. 460 (fotokopia).
Opis karty: ks. T. Wróbel. Sygn. ADK: dok. perg. 79.

101. 1883, 16 marca, Rzym
Papież Leon XIII udziela pozwolenia biskupowi kieleckiemu Tomaszowi Teofilowi 
Kulińskiemu do wyznaczenia jednego z ołtarzy w katedrze kieleckiej ku zbawieniu 
duszy czyśćcowych (brewe). 
J. łac., perg., 42 x 21,5 cm, kart 1; pod tekstem podpis Th. Card. Mertel i pieczęć okrągła 
Piscatoris Leona XIII o średnicy 3,5 cm w czerwonym tuszu.
Na odwrocie: Venerabili Fratri Thomae Theophilo Cathedralis Ecclesiae Kielcensis Epi-
scopo, notka streszczająca treść dokumentu ręką bpa T.T. Kulińskiego, potwierdzenie 
zgody wydanej w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Rosji w Petersburgu 14 kwietnia 
1883 r., Scalzi 12, dawna sygnatura 11.
Sygn. ADK: dok. perg. 83.

102. 1883, 16 marca, Rzym
Papież Leon XIII udziela wspólnocie wiernych kościoła katedralnego w Kielcach odpu-
stu na święto patronki, ważne na lat siedem (brewe). 
J. łac., perg., 43 x 14 cm, kart 1; pod tekstem podpis Th. Card. Mertel i pieczęć okrągła 
Piscatoris Leona XIII o średnicy 3,5 cm w czerwonym tuszu. 
Na odwrocie: ad 1890 valet, notka streszczająca treść dokumentu ręką bpa T.T. Kuliń-
skiego, potwierdzenie zgody wydanej w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Rosji 
w Petersburgu 14 kwietnia 1883 r., Scalzi 10.
Sygn. ADK: dok. perg. 83.

103. 1883, 16 marca, Rzym
Papież Leon XIII nadaje odpust zupełny z okazji celebrowania pierwszej mszy świętej 
przez biskupa kieleckiego, ks. Tomasza Teofila Kulińskiego (brewe). 
J. łac., perg., 40 x 14 cm, kart 1; podpis Th. Card. Mertel i pieczęć okrągła Piscatoris 
Leona XIII o średnicy 3,5 cm w czerwonym tuszu. 
Na odwrocie: Venerabili Fratri Thomae Theophilo Cathedralis Ecclesiae Kielcensis 
Episcopo, notka strzeszczająca treść dokumentu ręką bpa T.T. Kulińskiego, o czym 
zdaje się świadczyć zwrot per me, potwierdzenie zgody wydanej w Ministerstwie Spraw 
Wewnętrznych Rosji w Petersburgu 14 kwietnia 1883 r., Scalzi 8. 
Sygn. ADK: dok. perg. 83.

104. 1883, 16 marca, Rzym
Papież Leon XIII nadaje odpust zupełny z okazji wizytacji kościoła katedralnego 
i innych kościołów w diecezji kieleckiej przez biskupa kieleckiego (brewe). 
J. łac., perg., 42 x 14 cm, kart 1; podpis Th. Card. Mertel i pieczęć okrągła Piscatoris 
Leona XIII o średnicy 3,5 cm w czerwonym tuszu.
Na odwrocie: Venerabili Fratri Thomae Theophilo Cathedralis Ecclesiae Kielcensis Epi-
scopo, notka streszczająca treść dokumentu ręką bpa T.T. Kulińskiego, potwierdzenie 
zgody wydanej w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Rosji w Petersburgu 14 kwietnia 
1883 r., Scalzi 9.
Sygn. ADK: dok. perg. 83.
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105.1883, 16 marca, Rzym
Papież Leon XIII nadaje odpust zupełny katedrze kieleckiej z okazji święta Paschy seu 
Resurectionis (brewe). 
J. łac., perg., 41,5 x 27 cm, kart 1; podpis Th. Card. Mertel i pieczęć okrągła Piscatoris 
Leona XIII o średnicy 3,5 cm w czerwonym tuszu.
Na odwrocie: Venerabili Fratri Thomae Theophilo Cathedralis Ecclesiae Kielcensis Epi-
scopo, notka streszczająca treść dokumentu ręką bpa T.T. Kulińskiego, potwierdzenie 
zgody wydanej w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Rosji w Petersburgu 14 kwietnia 
1883 r., Scalzi 18, pieczęć Expensae Libellae trigintaquinque, Argentia Libellae Decem. 
KARTA Sygn. ADK: dok. perg. 83.

106. 1883, 16 marca, Rzym
Papież Leon XIII nadaje odpust zupełny z okazji poświęcenia kaplic w katedrze kielec-
kiej (brewe).
J. łac., perg., 42 x 27 cm, kart 1; podpis Th. Card. Mertel i pieczęć okrągła Piscatoris 
Leona XIII o średnicy 3,5 cm w czerwonym tuszu.
Na odwrocie: Venerabili Fratri Thomae Theophilo Cathedralis Ecclesiae Kielcensis 
Epio., notka streszczająca treść dokumentu ręką bpa T.T. Kulińskiego, potwierdzenie 
zgody wydanej w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Rosji w Petersburgu 14 kwietnia 
1883 r., Scalzi 14, stara sygnatura N 13.
Sygn. ADK: dok. perg. 83.

107. 1883, (idibus Martii), Rzym
Kopia bulli nominacyjnej papieża Leona XIII dla biskupa tytularnego sataleńskiego 
i administratora diecezji kielecko-krakowskiej ks. Tomasza Teofila Kulińskiego na 
biskupa ordynariusza kieleckiego. 
J. łac., pap., 27,5 x 36 cm, kart 8; dokument rozpoczyna ozdobny inicjał C[unctis] w for-
mie wici roślinnej, całość ma formę 2 składek (ternion, 3+3 i folio, 1+1) zszytych czer-
wonym sznurem, który przyciśnięty został pieczęcią kardynalską wyciśniętą na papierze 
przy końcu tekstu, na dole karty 8r Carolus Scalzi Litterarum Apostolicarum Expeditor; 
jest to uwierzytelniony notarialnie odpis, o czym świadczy zapis: Concordat cum orygi-
nali Bartolomeus Natali Notarius Apostolicus, ponadto C. Card. Sacconi Pro Dat, kopia 
ta została uwierzytelniona w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Rosji w Petersburgu 
14 kwietnia 1883 r., co potwierdza zapis w jęz. rosyjskim pod tekstem.  
Uwagi: na karcie inwentarzowej błędnie 1882 idibus Martii, za błędną datacją w doku-
mencie: Millesimo octingentesimo octogesimo secundo, podczas gdy dalej: Pontificatus 
Nostri Anno sexto.
Opis karty: ks. T. Wróbel. Sygn. ADK: dok. perg. 77.

108. 1883, 3/14 maja, Petersburg
Arcybiskup Metropolita warszawski Wincenty Teofil Popiel stwierdza urzędowo przyję-
cie wyznania wiary od biskupa ordynariusza kieleckiego Tomasza Teofila Kulińskiego. 
J. łac., pap., 22,5 x 35,5 cm, kart 2; na k. 1v pod tekstem podpis własnoręczny 
abp. W.T. Popiela i pieczęć o średnicy 3,5 cm odciśnięta w wosku.
Opis karty: ks. T. Wróbel. Sygn. ADK: dok. perg. 82.

109. 1883, 15 czerwca, Warszawa
Biskup sandomierski Delegatus Apostolicus Antoni Ksawery Sotkiewicz wykonuje 
bullę Ut Primum Catholicae Ecclesiae papieża Leona XIII (erectionis et restitutionis 
suppressae anno Domini millesimo octingentesimo decimo octavo Dioecesis Kielcensis 
in Regno Poloniae […]).
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J. łac., pap., 20 x 32 cm, kart 6; całość ma formę składki (ternion, 3+3) zszytej czerwo-
nym sznurem, pieczęć bpa A.K. Sotkiewicza o średnicy ok. 6 cm wyciśnięta w papierze 
i podpis biskupa pod tekstem na k. 5r.
Druk: „Nasza Przeszłośćˮ 59, 1983, fot. 5 (fotokopia). Opis karty: ks. T. Wróbel. Sygn. 
ADK: dok. perg. 80.

110. 1883, 10 listopada, Kielce
Biskup sandomierski Delegatus Apostolicus Antoni Ksawery Sotkiewicz wykonuje 
bullę Ut Primum Catholicae Ecclesiae papieża Leona XIII (erexit […], reconstituit kapi-
tułę kielecką).
J. łac., pap., 20 x 32 cm, kart 8; całość ma formę składki (quaternion, 4+4) zszytej czer-
wonym sznurem, pod tekstem pieczęć bpa A. K. Sotkiewicza o średnicy ok. 6 cm odci-
śnięta w czerwonym wosku oraz jego własnoręczny podpis.
Opis karty: ks. T. Wróbel. Sygn. ADK: dok. perg. 81.

111. 1886, 3 lipca, Rzym
Święta Kongregacja Rytów udziela przywileju kościołom diecezji kieleckiej na odpra-
wianie trzech mszy św. śpiewanych de Regule w dni rytu duplex. 
J. łac., pap., 20 x 26,5 cm, kart 1; podpisał Card. Bartolinius S.R.C. Prefectus, jego pie-
częć odciśnięta w papierze o średnicy 5 cm, w lewym górnym rogu dawna sygnatura 
N. 3, podpisał D. C[…] Bartolinius S.C.R. C[…], późniejszy dopisek Osoby Biskupa, 
pieczęć Kongregacji Rytów w czarnym tuszu, na niej Pro taxa L. decem C., Pro Agentia 
Libelli sex; pro Laurenti […] Secretario, Joannes Canonicus Ponzi substitutus.
Opis karty: ks. T. Wróbel. Sygn. ADK: dok. perg. 84.

112. 1888, 2 czerwca, Kielce
Biskup kielecki Tomasz Teofil Kuliński zwraca się z prośbą do papieża Leona XIII 
o redukcję obowiązków Kapituły Katedralnej w Kielcach. 
J. łac., pap., 20 x 27 cm, kart 4; całość ma formę składki (binion, 2+2), na k. 4v pieczęć 
o średnicy 5 cm wyciskana w kawałku papieru, w otoku Aloisius Pres. Card. Sttafini R. 
Cong. Concilli Praefectus. 
Opis karty: ks. J. Szarek. Sygn. ADK: dok. perg. 85.

113. 1898, 18 marca, Rzym
Papież Leon XIII nadaje odpust wybranym ołtarzom w kościele katedralnym w Kiel-
cach, kościołach parafialnych i kolegiatach diecezji kieleckiej, ważne na lat siedem 
(brewe).
J. łac., pap., 42 x 18 cm, kart 1; podpisy pod dokumentem: pro Domino Cardinali 
Macchi, Nicolaus Marini i pieczęć okrągła Piscatoris Leona XIII o średnicy 3,5 cm 
w czerwonym tuszu, nad tekstem dopisano valet ad 18 Martii 1905.
Na odwrocie: niebieską kredką valet ad 18 Martii 1905, Altare privilegiatum, ręką 
z okresu powstania dokumentu Venerabili Fratri Thomae Episcopo Kielcensi, pieczęć 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Rosji Petersburg 1898 r. 
Sygn. ADK: dok. perg. 83

114. 1899, 11 sierpnia, Rzym
Papież Leon XIII udziela biskupowi kieleckiemu Tomaszowi Teofilowi Kulińskiemu 
przywileju (prawa) na odprawianie mszy św. w kaplicach prywatnych (brewe). 
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J. łac., perg, 20,5 x 22,5 cm, kart 14; całość ma formę składki (septernion, 7+7) zszytej 
żółtym sznurem, pod tekstem pieczęć Leona XIII Piscatoris o średnicy 3,5 cm w czer-
wonym tuszu i podpis Nicolaus Marini sub., pieczęć Secretaria Brevum (Expensa Libel-
lae aureae trecento et septemdecim, Agentia Libellae Quadragintaquinque). 
Opis karty: ks. T. Wróbel. Sygn. ADK: dok. perg. 86.

115. 1903, 10 lipca, Rzym
Papież Leon XIII udziela odpustu na dzień 2 sierpnia dla nawiedzających kościół Bożo-
grobców w Miechowie (brewe).
J. łac., perg., 41 x 16 cm, kart 1; pieczęć papieża Leona XIII Piscatoris o średnicy 3,5 cm 
w czerwonym tuszu pod tekstem, podpisy Pro dno Card. Macchi, N. Marini.
Druk: J. Wiśniewski, Dekanat miechowski, s. 135 (regest). Opis karty: ks. J. Szarek. 
Sygn. ADK: dok. perg. 126.

116. 1905, 14 sierpnia, Rzym
Papież Pius X przesyła biskupowi kieleckiemu Tomaszowi Teofilowi Kulińskiemu 
i jego diecezji słowa pociechy oraz błogosławieństwa apostolskiego w ciężkim okresie 
roku 1905. 
J. łac., pap., 23 x 35 cm, kart 1; pod tekstem na k. 1v własnoręczny podpis Piusa X 
(Pius PP X ). 
Uwagi: pierwotnie były to 2 karty, ale czystą kartę obcięto, pozostawiając jedynie 
lewy margines.
Opis karty: ks. T. Wróbel. Sygn ADK: dok. perg. 87.

117. 1907, 29 kwietnia, Zakopane
List Henryka Sienkiewicza do ks. Karola Rogalskiego, proboszcza parafii Czarnca, 
w którym usprawiedliwia swoją nieobecność na poświęceniu pomnika Stefana Czar-
nieckiego i wzywa do pracy nad oświatą ludu polskiego.
J. pol., pap., 22 x 29 cm, kart 2; pod tekstem na k. 2r własnoręczny podpis H. Sienkiewicza. 
Uwagi: w rzeczywistości chodziło o tablicę pamiątkową odsłoniętą w kościele w Czarncy 
5 maja 1907 r., zob: J. Wiśniewski, Włoszczowskie, s. 24; U. Oettingen, Uroczystości 
w Czarncy w 1906, 1907 i 1937 roku, [w:] Stefan Czarniecki. Żołnierz – obywatel – poli-
tyk, red. W. Kowalski, Kielce 2007, s. 259-284.
Opis karty: ks. T. Wróbel. Sygn ADK: dok. perg. 88.

118. 1910, 7 kwietnia, Rzym
Bulla papieża Piusa X do mieszkańców Kielc i diecezji kieleckiej informująca o nomi-
nacji ks. Augustyna Łosińskiego na biskupstwo kieleckie.
J. łac., perg., 39,5 x 27,5 x 4 cm, kart 1; z ołowianą bullą o średnicy ok. 4,5 cm na białym 
jedwabnym sznurze, podpisy Cardinali Agliardi S.R.C. Cancellarius, Raphael Virili 
Protonatarius Apostolicus, Ludovicus […] Protonotarius Apostolicus, pod zakładką 
Alfridus Marini Plumbator, Paulus Pruisle Canc. Ap. Adiutor, na zakładce P. Manzia 
Scriptor Apostolicus; dokument czytelny, w stanie dobrym.
Na odwrocie: potwierdzenie rejestracji bulli w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych 
Rosji, Petersburg 8 maja 1910 r.
Uwagi: dokument o charakterze uroczystym, na liniowanym pergaminie, z napisem 
Pius Papa X, w pierwszym wersie trzy ozdobne inicjały: P[ius], D[ei] i P[opulo].
Opis karty: ks. T. Wróbel. Sygn. ADK: dok. perg. 89.
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119. 1910, 7 kwietnia, Rzym 
Bulla papieża Piusa X skierowana do Kieleckiej Kapituły Katedralnej w sprawie nomi-
nacji ks. Augustyna Łosińskiego na biskupstwo kieleckie.
J. łac., perg., 39,5 x 24 x 4 cm, kart 1; od strony zewnętrznej dokument identyczny jak nr 
118, trzeci inicjał C[apitulo].
Na odwrocie: potwierdzenie j.w.
Opis karty: ks. T. Wróbel. Sygn. ADK: dok. perg. 90.

120. 1910, 7 kwietnia, Rzym
Bulla papieża Piusa X do kleru diecezji kieleckiej informująca o nominacji ks. Augu-
styna Łosińskiego na biskupstwo kieleckie.
J. łac., perg., 39,5 x 23,5 x 4 cm, kart 1; wygląd zewnętrzny dokumentu jak nr 118 i 119, 
trzeci inicjał C[lero]. 
Na odwrocie: potwierdzenie j.w.
Opis karty: ks. T. Wróbel. Sygn. ADK: dok. perg. 91.

121. 1910, 7 kwietnia, Rzym
Bulla nominacyjna papieża Piusa X dla ks. Augustyna Łosińskiego na biskupstwo 
kieleckie.
J. łac., perg., 39 x 24 x 4 cm, kart 1; wygląd zewnętrzny dokumentu jak nr. 118–120, 
trzeci inicjał A[ugustinus], czwarty L[osinski].
Na odwrocie: potwierdzenie j.w.
Druk: KST 4, 2005, s. 184 (fotokopia). Opis karty: ks. T. Wróbel. Sygn. ADK: 
dok. perg. 92.

122. 1910, 7 kwietnia, Rzym
Bulla papieża Piusa X dla biskupa elekta Augustyna Łosińskiego na biskupstwo kielec-
kie, upoważniająca któregokolwiek z biskupów do odebrania przysięgi od elekta przy 
obejmowaniu diecezji. 
J. łac., perg., 39 x 24 x 4 cm, kart 1; wygląd zewnętrzny dokumentu jak nr. 118–121, 
trzeci inicjał A[ntistiti]. 
Na odwrocie: potwierdzenie j.w.
Opis karty: ks. T. Wróbel. Sygn. dawna: ADK, dok. perg. 93.

123. 1910, 7 kwietnia, Rzym
Bulla z formułą wyznania wiary dla ks. Augustyna Łosińskiego, elekta na biskupstwo 
kieleckie.
J. łac., perg., 52 x 38 cm, kart 1; dokument ma charakter mniej uroczysty od nr. 118–122, 
bez ozdobnych inicjałów, ołowiana bulla przywieszona na białym jedwabnym sznurze, 
podpisali jedynie Paulus Pruisle Canc. Ap. Adiutor nad tekstem i P. Manzia Scriptor 
Apostolicus pod tekstem. 
Na odwrocie: potwierdzenie j.w.
Opis karty: ks. T. Wróbel. Sygn. ADK: dok. perg. 94.

 
124. 1910, 7 kwietnia, Rzym

Bulla papieża Piusa X naznaczająca na biskupstwo kieleckie ks. Augustyna Łosińskiego. 
J. łac., perg., 52 x 33,5 x 4,5 cm, kart 1; dokument podobny jak nr. 118 - 123, o charak-
terze uroczystym, dwa inicjały P[ius] i D[ei]; pod zakładką: Expedita Sexto Kalendas 
Maii anno septimo Alfridus Marini Plumbator.
Na odwrocie: potwierdzenie j.w. 
Opis karty: ks. T. Wróbel. Sygn. ADK: dok. perg. 95.
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125. 1913, 26 listopada, Rzym
Papież Pius X składa osobiście życzenia owocnej pracy biskupowi kieleckiemu Augu-
stynowi Łosińskiemu i przesyła mu błogosławieństwo. 
J. łac., pap., 23 x 35,5 cm, kart 2; pod tekstem na k. 2r własnoręczny podpis Piusa X.
Opis karty: ks. T. Wróbel. Sygn. ADK: dok. perg. 96.

126. 1915, 3 października, Vevey
Henryk Sienkiewicz donosi ks. biskupowi Augustynowi Łosińskiemu o wysłaniu doraź-
nego zasiłku w wysokości 20 tys. franków dla pozbawionej dachu i chleba ludności Kielc, 
informując przy okazji o innych kwotach wysłanych wcześniej dla potrzebujących.
J. pol., pap., 22 x 28 cm, kart 1; list został napisany na papierze Komitetu Pomocy Ofia-
rom Wojny w Polsce w Grand Hotelu w Vevey w Szwajcarii, pod tekstem własnoręczny 
podpis pisarza. 
Opis karty: ks. T. Wróbel. Sygn. ADK: dok. perg. 97.

127. 1924, 10 kwietnia, Rzym
Święta Kongregacja Konsystorialna wydaje dekret erekcyjny kolegiaty pod wezwaniem 
Narodzenia NMP w Wiślicy, powołujący kapitułę kolegiacką z trzema prałaturami 
i siedmioma kanoniami, egzekutorem mandatu papież Pius XI wyznacza biskupa kie-
leckiego Augustyna Łosińskiego.
J. łac., pap., 22,5 x 33 cm, kart 2: maszynopis, sygnatura dekretu 802/23, pod tekstem na 
k. 2r odręczny podpis Card. De Lai Epus. Valiaen; papier kurii rzymskiej ze znakiem 
wodnym w postaci kluczy papieskich i napisem Officia Sanctae Sedis. 
Uwagi: zob. J. Wiśniewski, Pińczowskie, s. 459, 460; Bazylika Mniejsza pw. Narodze-
nia NMP w Wiślicy, red. M. Pieniążek-Samek, Kielce 2005, s. 15-16 (gdzie omówienia 
dokumentu). 
Opis karty: ks. T. Wróbel. Sygn. ADK: dok. perg. 98.

128. 1924, 16 września, Rzym
Papież Pius XI nominuje ks. Pawła Frelka na protonotariusza apostolskiego, zgodnie 
z decyzją poprzednika na Stolicy Apostolskiej Piusa X z 21 lutego 1924 r. (brewe). 
J. łac., perg., 44 x 28,5 cm, kart 1; dokument ma charakter uroczysty z nagłówkiem rubrą 
PIUS PP. XI, podpisane S. Card. Gasparri a Secretis Status, okrągła pieczęć Piusa XI 
Piscatoris o średnicy 2,5 cm w czerwonym tuszu, na dolnym marginesie większymi 
literami niż tekst zasadniczy, ale tą samą ręką Dilecto Filio Paulo Frelek sacerdoti.
Na odwrocie: pieczęć potwierdzającą wypis z Sekretariatu Stanu Expensae Libellae 
Mille (Ex gratia) Agentia Libellae Sexaginta, sygnatury watykańskie Brevi Apostolici 
N 858, N 33874.
Opis karty: ks. J. Szarek. Sygn. ADK: dok. perg. 99.

129. 1925, 11 listopada, Warszawa
Nuncjusz apostolski ks. Wawrzyniec Lauri, arcybiskup tytularny efeski, egzekutor bulli 
Piusa XI Vixdum Poloniae unitas, określa granice diecezji kieleckiej.
J. łac., pap, 22 x 23 cm, kart 2; maszynopis na papierze kurii rzymskiej ze znakiem wod-
nym w postaci kluczy papieskich i napisem Officia Sanctae Sedis z nadrukiem Nuncja-
tury Apostolskiej w Polsce, o numerze 12.005, na k. 2r własnoręczny podpis nuncjusza 
i pieczęć o średnicy 3,5 cm w niebieskim tuszu.
Druk: KST 4, 2005, s. 461 (fotokopia). Opis karty: ks. T. Wróbel. Sygn. ADK: 
dok. perg. 100.
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130. 1935, 14 maja, Rzym
Papież Pius XI przesyła biskupowi kieleckiemu Augustynowi Łosińskiemu gratulacje 
z okazji 25-lecia na biskupstwie kieleckim. 
J. łac., pap., 23 x 37 cm, kart 2; na k. 1v własnoręczny podpis Pius PP. XI.
Opis karty: ks. T. Wróbel. Sygn. ADK: dok. perg. 101.

131. 1938, 24 maja, Rzym
Bulla nominacyjna wystawiona przez papieża Piusa XI dla ks. diecezji płockiej Cze-
sława Kaczmarka, elekta na biskupstwo kieleckie.
J. łac., perg., 50 x 28,5 x 2,5 cm, kart 1; pieczęć ołowiana papieża Piusa XI o śred-
nicy 3,5 cm na biało-żółtym jedwabnym sznurze, dokument rozpoczyna wers ozdobną 
teksturą Pius Episcopus Servus Servorum Dei, przy czym każdy wyraz rozpoczyna 
ozdobny inicjał wykonany rubrą, pod tekstem podpisane fr. Thomas Pius O.P. Card. 
Boggiani Cancellarius, ponadto Alfridus Liberati Canc. Apost. Adiutor, Vincentius 
Bianchi Laglseri Prot. Apost., Frnaciscus Hannibal Fernetti Prot. Apost., na zakładce 
Dominicus Francini Scriptor Apostolicus, Reg, in Canc. Ap. Vol LIX N 55 Aloisius 
Crussaroi, pod zakładką Expedita Die septima Iunii Anno Decimoseptimo Alfridus 
Marini Plumbator. 
Druk: KST 4, 2005, s. 198 (fotokopia). Opis karty: ks. J. Szarek. Sygn. ADK: dok. 
perg. 102.

132. 1938, 24 maja, Rzym
Bulla papieża Piusa XI do Kapituły Katedralnej w Kielcach, kleru i wiernych diecezji 
kieleckiej informująca o nominacji ks. Czesława Kaczmarka na biskupstwo kieleckie.
J. łac., perg., 45 x 28,5 x 2,4 cm, kart 1; poza treścią wygląd dokumentu identyczny jak 
nr 131, takie same podpisy i w tych samych miejscach, także ołowiana pieczęć. 
Opis karty: ks. J. Szarek. Sygn. ADK: dok. perg. 103.

133. 1941, 5 września (nonis Septembris), Rzym
Bulla nominacyjna papieża Piusa XII dla ks. Franciszka Sonika, dziekana katedry kie-
leckiej, biskupa tytularnego Margen, na wikariusza generalnego diecezji kieleckiej (po 
śmierci ks. Bogumiła Czerkiewicza, wikariusza generalnego i oficjała sądowego).  
J. łac., perg., 45 x 31 cm, kart 1; dokument ma charakter uroczysty, nagłówek PIUS 
rubrą, pod nim Episcopus Servus Servorum Dei niebieskim tuszem, pod tekstem pie-
częć Piscatoris Piusa XII w czerwonym tuszu o średnicy 4,5 cm, podpisy Card. Tere-
schini I. R. C. Datarius, Joseph Suervi Subdatarius, Marcus Cancus. Martini Regens. 
Na odwrocie: Armandus […] Script. Ap., 384/41 Ex Officio.
Opis karty: ks. J. Szarek. Sygn. ADK: dok. perg. 104.

134. 1943, 28 stycznia (V kalendas Februarii), Rzym
Bulla nominacyjna papieża Piusa XII dla ks. Jana Białeckiego na scholastyka Kapituły 
Katedralnej w Kielcach.
J. łac., perg., 45 x 32 cm, kart 1; dokument ma charakter mniej uroczysty niż bulla 
z 1941 r., nagłówek został przeniesiony na lewy margines, podpisy i pieczęć te same. 
Na odwrocie: Anderlini Scr. Apos., 54/43 ex officis.
Opis karty: ks. J. Szarek. Sygn. ADK: dok. perg. 106.

135. 1943, 28 stycznia (V kalendas Februarii), Rzym
Bulla nominacyjna papieża Piusa XII dla ks. Karola Sikorskiego na kustosza Kapituły 
Katedralnej w Kielcach.
J. łac., perg., 45 x 32 cm, kart 1; dokument ma wygląd zewnętrzny taki sam jak nr 132. 
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Na odwrocie: Anderlini Scr. Apos., […] 55/43 ex officis.
Opis karty: ks. J. Szarek. Sygn. ADK: dok. perg. 105.

136. 1943, 19 września, Rzym
Brewe apostolskie Piusa XII ogłaszające przywilej na kaplicę prywatną dla Feliksa 
Gaszyńskiego z Kielc, jego żony Anny i dzieci: Anny, Jerzego, Antoniego i Zofii.
J. łac., perg., 40 x 23 cm, kart 1; dokument ma charakter uroczysty z nagłówkiem Pius 
PP. XII rubrą, pod tekstem pieczęć Piusa XII Piscatoris w czerwonym tuszu o średnicy 
2,5 cm, podpisał kardynał sekretarz stanu Dominicus Spada (?), na dolnym marginesie 
O. Milani. Valerio.
Na odwrocie: Brevi Apostolici 611/1943, pieczęć potwierdzająca wypis z Sekretariatu 
Stanu: Expensae Libellae italicae: mille centum et octoginta octo, Agentia Libellae 
italicae.  
Opis karty: ks. J. Szarek. Sygn. ADK: dok. perg. 107.

137. 1963, 19 lutego, Rzym
Bulla Jana XXIII dla biskupa tytularnego Mastaura i archidiakona kieleckiego (bpa 
sufragana) ks. Edwarda Muszyńskiego w kwestii uprawnień do beneficjum po śmierci 
ks. Zygmunta Pilcha. 
J. łac., perg., 49 x 33 cm, kart 1; pod tekstem bulla o średnicy 5 cm odciśnieta w czer-
wonym tuszu, podpisali Paulus. Can. Grabke (?) datarius, Sylvius Romani subdatarius, 
stan bardzo dobry, czytelny. 
Na odwrocie: czerwonym długopisem A.T. (?) Scriptor Apostolicus, 19-63 Ex officio; 
informacja o wpłynięciu do kurii kieleckiej 6 marca 1963 r.
Bez karty inwentarzowej i numeru. Sygn. ADK: dok. perg. 137.

Bez sygnatur
138. J. łac. perg. 34 x 23,5 x 3,5 cm, kart 1; nieczytelny i bez numeru, wykonany 

przez tego samego fałszerza co nr. 2, 3, 4, 5, także z podobnego, grubego i złej jakości 
pergaminu, nieczytelna okrągła pieczęć w czerwonym wosku i metalowym pudełku 
o średnicy 4 cm na pasku pergaminowym, można odczytać podpis P. Ligesza; całość 
tekstu nieczytelna, prawdopodobnie z powodu użycia kiedyś reagensu. 
Na odwrocie: Erectio Ecclesiae S…[ma]…sis, dawna sygnatura Sub Nro 15.
Bez karty inwentarzowej i numeru. 

139. 1836, 29 września/11 października, Kielce
Biskup sufragan krakowski Franciszek Ksawery Zglenicki udziela proboszczowi piń-
czowskiemu ks. Grzegorzowi Suchańskiemu dyspensy od wygłoszenia dwóch zapowie-
dzi przedślubnych Kazimierza Malczewskiego, właściciela Czechowa, i Julii Tarczew-
skiej z wioski Brzeście. 
J. łac., pap. 20,5 x 32,5 cm, kart 2; z drugiej karty pozostała połowa, prawdopodobnie 
wskutek jej ucięcia tuż po wygotowaniu dokumentu, dzięki czemu uzyskał kształt listu 
złożonego z trzech części; na k. 1r nad tekstem pieczęć opłaty skarbowej w czarnym 
tuszu o wartości 10 groszy i nr 349; pod tekstem na k. 2r podpisał się ks. Tomasz Świąt-
kowski, doktor teologii, kanonik i oficjał, prowikariusz apostolski, pieczęć biskupa 
o średnicy 6,5 cm wyciśnięta w papierze; znak wodny w postaci dwugłowego carskiego 
orła o wys. 15,5 cm.
Bez karty inwentarzowej i numeru. 
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Aneks
W aneksie umieszczam informacje o dokumentach przekazanych do Archiwum 

Diecezjalnego w Sosnowcu 8 marca 1996 r. (co było związane z utworzeniem nowej 
diecezji, wykrojonej częściowo z kieleckiej), których opisy zachowały się na kartach 
inwentarzowych w ADK. Przede wszystkim dlatego, że nie konfrontowałem informacji 
z tychże kart inwentarzowych z realnymi dokumentami, co wykraczałoby poza cha-
rakter publikowanego wykazu. Poza tym obecna przynależność do innego archiwum 
zwalnia z konieczności ich szczegółowego opracowania, jak również ujęcia w indek-
sach. Natomiast od strony ich wartości źródłowej i co najmniej kilkudziesięcioletniej 
przynależności do opublikowanego zbioru podstawowa wiedza o tychże dokumentach 
jest ze wszech miar uzasadniona i potrzebna. 

1. 1313 (1338?), 5 mensis Junii
Erekcja kościoła w Jerzmanowicach.
Sygn. dawna: ADK, dok. perg. 5.

2. 1501
Dokument arcybiskupa Fryderyka Jagiellończyka dla Bractwa Ubogich w Sławkowie.
Sygn. dawna: ADK, dok. perg. 10.

3. 1510, feria V ante Fest. Purificationis
Mikołaj z Pilicy, kasztelan wiślicki, zapisuje na kościół w Pilicy 600 florenów.
Sygn. dawna: ADK, dok. perg. 13.

4. 1531
Biskup krakowski Piotr Tylicki zatwierdza statuty brackie w Sławkowie. 
Sygn. dawna: ADK, dok. perg. 15.

5. 1573, 18 września
Biskup krakowski Franciszek Krasiński nadaje dziesięcinę proboszczowi szpitalnemu 
w Pilicy z pól mensy biskupiej. 
Sygn. dawna: ADK, dok. perg. 19.
6. 1593
Kardynał Jerzy Radziwiłł potwierdza statuty rzemiosł w Sławkowie.
Sygn. dawna: ADK, dok. perg. 22.

7. 1606
Biskup krakowski Piotr Tylicki ustanawia w Sławkowie Bractwo Literackie.
Sygn. dawna: ADK, dok. perg. 28.

8. 1611, 27 lutego
Przywilej fundacyjny kolegiaty pileckiej.
Sygn. dawna: ADK, dok. perg. 30.

9. 1612, 11 kwietnia
Ks. Jan Chryzostom prowincjał zakonu dominikanów eryguje Bractwo Różańcowe 
w kolegiacie pileckiej.
Sygn. dawna: ADK, dok. perg. 31.
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10. 1612, 12 kwietnia
Biksup krakowski Piotr Tylicki eryguje w Pilicy kolegiatę. 
Sygn. dawna: ADK, dok. perg. 32.

11. 1612, 6 października
Beneplacitum papieża Pawła V na utworzenie prestymoniów dla kolegiaty pileckiej i 6 
kościołów, w Szańcu, Mrzygłodzie, Kidawie, Słupi i innych.
Sygn. dawna: ADK, dok. perg. 33.

12. 1625, 20 sierpnia
Ks. Jan Ołdakowski, wikariusz generalny i oficjał chełmiński wykonuje bullę papieską 
w sprawie unii 7 kościołów z kolegiatą pilecką.
Sygn. dawna: ADK, dok. perg. 37.

13. 1634, 12 lipca, Kraków
Kradynał Jan Albert Waza zatwierdza statuty kapituły kolegiaty pileckiej. 
Sygn. dawna: ADK, dok. perg. 40.

14. 1795, 17 sierpnia
Biskup krakowski Feliks Paweł Turski zmienia ubiór chórowy kanoników i prałatów 
kolegiaty pileckiej. 
Sygn. dawna: ADK, dok. perg. 66.

15. 1798, 6 listopada
Biskup krakowski Feliks Paweł Turski eryguje parafię w Bolesławiu. 
Sygn. dawna: ADK, dok. perg. 67.
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1 108

2 1

3 129

4 2

5 3

6 4

7 6

8 109
9 7
10 8
11 110
12 111
13 9
14 128
15 11
16 12
17 14
18 17
19 16
20 53a
21 18
22 20
23 21
24 23
25 24
26 24a
27 26
28 25

29 27
30 27a
31 29
32 34
33 35
34 36
35 36a
36 112
37 38
38 39
39 41
40 127
41 42
42 43
43 113
44 114
45 44
46 45
47 45a
48 115
49 46
50 47
51 48
52 50
53 53a
54 49
55 54
56 51
57 52
58 53a
59 53
60 55
61 53a
62 53a
63 116
64 53a
65 56

Konkordancja dokumentów pergaminowych i papierowych 
z opublikowanego wykazu z katalogiem kartkowym w ADK
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66 57
67 117
68 118
69 57a
70 58
71 121
72 59
73 119
74 60
75 120
76 130
77 122
78 61
79 62
80 63
81 64
82 53a
83 123
84 65
85 68
86 69
87 124
88 70
89 125
90 71
91 72
92 74
93 73
94 74
95 83
96 75
97 76
98 74
99 78
100 79
101 83
102 83

103 83
104 83
105 83
106 83
107 77
108 82
109 80
110 81
111 84
112 85
113 83
114 86
115 126
116 87
117 88
118 789
119 90
120 91
121 92
122 93
123 94
124 95
125 96
126 97
127 98
128 99
129 100
130 101
131 102
132 103
133 104
134 106
135 105
136 107
137 brak karty
138 j.w.
139 j.w. 



267
Wykaz dokumentów ze „Zbioru dokumentów pergaminowych 

i papierowych” Archiwum Diecezjalnego w Kielcach
Kardyś

Agliardi, kardynał 118
Aleksander VII, papież 43, 44
Aleksander, kanonik, proboszcz, sekre-
tarz królewski 18
Alfridus, adiutor 131
Anderlini, scriptor 134, 135
Andrzej, proboszcz 46
Angelus 89
Antonellus, kardynał 71
Armandus, scriptor 133
August II, król 53
August III, król 58, 61, 62, 64, 65, 70
Baban Joannes, notarius 45
Ballon J. 2
Balzani, computator 99
Bartolinius, kardynał 111
Beatin V. 36
Bellotti L., koadiutor 99 
Bełdowski Antoni, kanonik 68
Benedykt XIV, papież 60, 63, 67, 68, 69
Białecki Jan, scholastyk 134
Bionis de, C. 12
Bnidecki Mateusz, prepozyt 71
Borzęcki Franciszek 61
Borzęcki Ludwik 69
Brodowsky Nicolaus, notarius 29
Brzeski Aleksander, ksiądz 39
Caraffa A, card. 55
Carocci Pilla, kardynał 99
Caterini, kardyna 96
Chroscinsky Adalbertus Stan 49
Chrostkowic Jakub, proboszcz 30
Chylinski 29
Constantinus Burgona, clericus, notarius 
7
Crannys De, Ja., 12
Crispino Fra 60
Crussaroi Aloisius 131
Czaplicki Stanisław 42
Czarniecki Stefan 117
Czerkiewicz Bogumił, biskup 133
Dąbrowski A. 80
Długosz Jan, cechmistrz 45
Dobrakowski Kazimierz, ksiądz 51
Domaszowski Stefan, podskarbi 82
Dzinkiewicz Wojciech, arendarz, wójt 81
Fernetti Franciscus Hannibal, protono-
tarius 131

Florian Mokrski, biskup 9
Florian, discretus 13
Florini Joannes, substitutus 63, 67, 68
Francini Dominicus, scriptor 131
Frelek Paweł, protonotariusz 128
Frevre (vel Grevre) 5
Fryderyk Jagiellończyk, biskup 14
Furmandowicz Klemens, wikary 66
Garnysz Maciej, biskup 80
Gasparri, kardyna 128
Gaszyńska Anna 136
Gaszyńska Zofia 136
Gaszyński Antoni 136
Gaszyński Feliks 136
Gaszyński Jerzy 134
Gawroński Jakub Rawa, szlachcic 26
Gembicki Wawrzyniec, arcybiskup 34
Głowacki Jan Kantius, notariusz 72
Gołuchowski Jan Aleksander, hrabia 39
Grabke Paulus, kanonik? 137
Grabowski Franciszek Kazimierz, staro-
sta 60
Grabowski Kazimierz 58, 64
Grygowicz Daniel, wójt 81
Grzegorz Otton, wikariusz generalny 
dominikanów 40
Grzegorz XIII, papież 47
Guilelmi (Wilhelm), Patriarcha Hieroso-
lomitani 8
Hanco z Włoszczowy 41
Honistis Brasciano de, kardynał 83, 84
Ignatius Ludovicus, secretarius, kanonik 
65, 73
Innocenty IV, papież 1   
Innocenty XI, papież 48
Jakub, mansjonarz 18
Jan Elgoth, kanonik, oficjał 10
Jan Fredro 5
Jan Grot, biskup 6
Jan III Sobieski, król 47, 49, 70
Jan Kazimierz, król 42, 70
Jan XXIII, papież 137
Janiszewski Ignacy, sekretarz 82
Jankowski Constantini, wizytator 60
Januszewski, pisarz 86
Jerzinus Phi. 78
Joannes Stanislaus, notarius 18 
Johan de Strzelcza, proboszcz 10

Indeks osobowy (nie uwzględnia przypisów i opracowań, cyfra 
wskazuje numer dokumentu w wykazie, kursywą pisownia oryginału):
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Jordan Jan z Zakliczyna 19
Józef, kanclerz 23
Juliusz III, papież 47
Kacper z Korczyna, oficjał, wiceprepozyt 
27
Kaczmarek Czesław, biskup 131, 132
Kałdziołczyk Maciej, cechmistrz 45
Karnkowski Stanisław, arcybiskup 26, 34
Kazimierz Jagiellończyk 70
Kiełczewski Dominicus, kanonik, prepo-
zyt, oficjał 60, 68
Kiemlicz Józef, mieszczanin 28
Kiemlicz Katarzyna, mieszczka 28
Klemens XI, papież 51
Klemens XII, papież 57, 59
Klemens XIII, papież 71
Klemens XIV, papież 73, 75
Kloczinski Martinus 9, 27
Kluszewski Jacek 81
Kobiałkowicz Stanisław, konsul 45
Kochański Jacek, wizytator 67
Konarski Jan, biskup 15, 16, 17
Konstancja z Grabek, szlachcianka 50
Koryciński Stanisław z Pilczy (Pilicy?), 
cześnik 41
Kowalowsky Josephus 24
Krasiński Franciszek, biskup 22, 23
Kręski Stanislao 63
Kuliński Józef, rachmistrz 86
Kuliński Tomasz Teofil, biskup 91–94, 
98, 101–108, 112–114, 116
Kunowski Jan, ksiądz 46
Laglseri Vincentius Bianchi, protonotar-
ius 131
Lai De, kardynał 127
Lassochowski Jan, szlachcic 29
Laurenti, secretario 111 
Lauri Wawrzyniec, nuncjusz 129
Lechowicz Marcin, prokonsul 45
Leon XIII, papież – 98–107, 109, 110, 
112–115
Leśniewicz Franciszek, ksiądz 51
Ligesza P., 138
Ligęza J., 3, 4 
Lipiński Augustyn, kanonik 84
Lipski Mikołaj, wikariusz generalny 67
Lochman, kanonik 52
Lubartowicz Sanguszka Paweł Karol 62
Lubieniecki Franciszek Walerian, biskup  
33
Ludvicus, protonotarius 118

Ludwik, arcybiskup 97
Ludwik, notariusz 88
Łaski Wojciech 82
Łempicki Jan, notariusz 84
Łosiński Augustyn, biskup 118–127, 130
Łubieński Kazimierz 52
Łubieński Mateusz, biskup 36
Macchi, kardynał 111, 113
Maciejowski Bernard, biskup 9, 28
Maciejowski Samuel, biskup 19–21
Majerczak Maciej, biskup 87, 88, 90
Majewski A., regens 95 
Majewski Florian, sekretarz 87, 90
Malczewski Kazimierz 139
Małachowski Jacek, kanclerz 82
Manzia P., scriptor 118, 123
Marcus, kanonik 133, 134
Maria Ludwika, królowa 42
Marini Alfridus, plumbator 118, 124, 131
Marini Nicolaus 113–115
Marius, arcybiskup 93
Martini, regens 133, 134
Mateusz, syn Filipa, kleryk, notariusz 7
Mattei Marius, kardynał 87
Mertel. kardyna 101–106
Miaskowski Andreas, regens 42
Michalski Filip, burmistrz 79
Miedziński Ignacy, notariusz 35
Mikołaj Jordan z Zakliczyna, kasztelan 
stężycki(?) 17
Mikołaj, prepozyt w Książnicach 16
Milani Valerio 136
Morawski Stanisław, fałszerz 2–4
Muszyński Edward, biskup 137
Natali Bartolomeus, notarius 100, 107
Nicolaus Johannus, notarius 10
Nowiński Tomasz, biskup 63
Oborski Mikołaj, biskup 44, 48
Okęcki Antoni Onufry, biskup 79
Olechowski, surogat 83
Oleśnicki Zbigniew, kardynał 13
Oraczowski Stanisław z Przybysławic 50
Osmólska Maria 76
Ossoliński Zbigniew, podkomorzy 24, 25
Pacholski F.,  55
Passionensis Card., 59, 60
Paweł, rektor 10
Petrus Mathie de Parszew, kleryk, nota-
riusz 17
Pęczak Klemens 80
Pieniążek Krzysztof, szlachcic 30
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Pilch Zygmunt, ksiądz 137
Piotr Stanisław z Brzezin, wikary 22
Piotr z Dąbrowicy 62
Piotrowczyk Andrzej 35
Pius IV, papież 47
Pius IX, papież 87, 89, 90, 92, 94, 95
Pius Thomas, cancellarius 131
Pius V, papież 47
Pius VI, papież 77, 83, 84
Pius X, papież 116, 118–127
Pius XI, papież 127–132
Pius XII, papież 133–136
Pociejówna Marianna, szlachcianka 61
Podoski Jan Junosza, arcybiskup 72
Poniatowski Michał Jerzy, arcybiskup 77, 
78, 83
Ponzi Joannes, substitutus 113
Popiel Wincenty Teofil, arcybiskup 108
Potkański Franciszek, biskup 35, 71, 73, 
75
Pruisle Paulus, adiutor 118, 123
Pruski Andrzej, biskup 63, 69
Psume de La Hen. 36
Radliński Jakub 63
Radziwiłł Jerzy, kardynał 27, 28
Raphael, protonotariusz 118
Remer Walenty, rajca 29
Romani Sylvius 137
Roniabbi Tomas, kardynał 99
Różański Tomasz, prowincjał dominika-
nów 37
Rudecki Dominik, organista 66
Ruggiero Cajetan, kardynał 99
Rzechowski St., 76
Sacconi, kardynał 100, 107
Salviati Greg. 94
Saski Michał Maurycy, łowczy 53
Scalzi Carolus, expeditor apostolicus – 
90, 91, 99–107
Sebastian, pleban 40
Siekierzecki Bartolomeus, pisarz 21
Sienkiewicz Henryk 117, 126
Sikorski Antoni, sekretarz 74, 79
Sikorski Karol, kustosz 135
Simone, pontificus 8
Skawina Jan, cechmistrz 38
Skolutowski Piotr, wicedziekan 27
Skórkowski Karol Wincenty Sariusz, 
biskup 85
Smietanka Olchowiec 24
Smolik Jan, szlachcic 21

Sobko, sołtys 9
Soderiy N., 55
Solecki Jan, pleban 21
Sonik Franciszek, biskup 133
Sotkiewicz Antoni Ksawery, biskup 109, 
110
Spada Dominicus, kardyna 136
Stanislaus Baltasarus de Sandomiria, 
notarius, kleryk 15, 16, 
Stanisław August Poniatowski, król 74, 
79–82
Stawogorski Mikołaj, prepozyt nowokor-
czyński 49
Stefan Batory, król 70
Stokłonowski, konsul, organarius 49
Sttafini Aloisius, kardynał 112
Suchański Grzegorz, ksiądz 139
Suervi Joseph, subdatarius 33, 134
Susecki Dominik, wójt 79
Szaniawski Jan Nepomucen 82
Szaniawski Konstanty F., biskup 54, 56
Szczepkowski Gaspar 59
Szembek Krzysztof Antoni, prymas 61
Szembek Michał, biskup 50, 
Szpotowicz Stanisław, konsul 45
Szurowski Stanisław, administrator 56
Szymon Jaksa z Otfinowa, podczaszy 41
Szyszkowski Marcin, biskup 35
Świątkowski Tomasz, kanonik, oficjał 
139
Świętosław z Michałowa, proboszcz 13
Tarczewska Julia 139
Tereschini, kardynał 133, 134
Tomasz z Chrobrza, kanonik, oficjał 10
Trzebiński Benedictus, kanonik, judex 
surogatus 77, 78
Turski Feliks Paweł 84
Tylicki Piotr, biskup 31, 32
Ugolinus S. 43
Urban IV, papież 7
Urban VIII, papież 36
Vanicelli, kardynał  91
Varacciani N., kardynał 87, 89
Viterbo de, N., 12
Viviani, Quaveribondarius 99
Waxman Joannes 40
Wesołowski Antoni Józef 66
Wichrowski Walentyn, kanonik, sędzia 
69
Winiski Andrzej, proboszcz 46
Wisłocki Antoni 76
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Wiśniewski Jan, ksiądz 2–5, 38, 45, 49, 
51, 55, 66, 70, 72, 84
Wiśniewski Paweł, konsul 45
Władysław IV Waza, król 70
Władysław Jagiełło, król 70
Władysław Warneńczyk, król 70
Wodzicki Michał de Granow, oficjał, 
kustosz 57, 59, 63
Wojciech (ze wsi Niziny), szlachcic 10
Wolski Jan, podstoli 54, 62
Wybranowski Wojciech, kanonik, pro-
boszcz 81
Xawery Franciszek 85
Zadzik Jakub, biskup 39
Załuski Stanisław Kostka 61
Zeliński Ignacy, kanonik 72
Zglenicki Franciszek Ksawery, biskup 
139
Zmerix Jacobus 46
Zmienda Jakub, cechmistrz 38
Zygmunt II August, król 70
Zygmunt I Stary, król 17, 19, 20, 62, 70
Zygmunt III Waza, król  25

Indeks nazw geograficznych 
(nie uwzględnia przypisów 
i opracowań, cyfra 
wskazuje numer dokumentu 
w publikowanym wykazie, 
kursywą pisownia oryginału):
Awinion 7, 8
Bazylea 11, 12
Bęczków 27
Biechów 5
Bobin 3, 4, 5, 21
Bodzentyn 28, 31, 32
Borkowice 38, 45, 49, 70
Brzegi 81
Brzeście 139
Chęciny 30
Chomentów 6
Czyżów 3–5
Czechów 139
Czerchawa 61
Ćmielów 3–5, 
Chełmce 26
Daleszyce 23, 39
Dzierążnia 90
Dzierzgów 66
Dyminy 27

Filipowice 46
Gniazdowice 17, 19
Gołuchów 39
Górki 24
Grodno 62
Homel 61
Iłża 28
Iwanowice 57
Januszowice 52
Karniów 52
Kazimierza Mała 50
Kielce 13, 22, 23, 27, 31, 39, 49, 54, 56, 
85–87, 90, 95, 97, 102, 110, 112, 113, 118, 
139
Korytnica 13
Kostomłoty 27
Krajno 9, 28, 31
Kraków 2, 6, 9, 10, 14–21, 35, 37, 40, 42, 
50, 57 
Krasienice 56
Książnice 15, 16, 57, 97
Lubartów (Liewarthow) 53, 62
Lublin 29, 81
Lyon 1
Łowicz 34
Margen 131
Mąkocice 17, 19
Miechów 1, 7, 8, 11, 12, 36, 43, 44, 48, 63, 
67, 68, 71, 73, 75, 77, 83, 87, 89, 115
Mniów 26
Mokrsko 6
Niewachlów 27
Niziny (Nyszyny) 10
Nowy Korczyn 42, 49, 59, 65, 74
Olkusz 20
Ołudza 73
Parszew 17
Petersburg 101–108, 113, 118–124
Pilica 51
Poznań 47
Prandocin 4, 5, 138 
Prato 6
Poborowice 18
Polichno 54
Popowice 80
Proszowice 18, 78
Przedbórz 41
Przemyków 46
Rachwałowice 33, 46, 52
Radom 86
Rembieszyce 72
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Rzym 36, 43, 44, 48, 51, 59, 60, 63, 67–69, 
71, 73, 75, 77, 78, 83, 84, 88, 90–96, 98, 
99–107, 111, 113–116, 118–125, 127, 128, 
130–137
Sieciechowice 3–5
Skała 79
Skała/Grodzisko 84
Strzelce 10
Suków 27
Szczebaków 24
Szczytniki 24
Szydłowiec 70
Szydłów 38, 45, 70
Tczów 56
Tuczępy 10
Tumlin 27
Waganowice 19
Warszawa 49, 53, 61, 65, 70, 74, 76, 79–82, 
86, 109, 129
Ważków 19
Wiedeń 97
Wierzbica 29
Wiślica 24, 25, 127
Włoszczowa 41
Wola Gołuchowska 39
Wolwanowice 21
Wschowa 58, 64
Vevey 126
Zakopane 117
Złotniki 60
Żarnowiec 14

Wykaz skrótów:
ABMK – Archiwa, Biblioteki i Muzea 
Kościelne
abp - arcybiskup
ADK – Archiwum Diecezjalne 
w Kielcach
AE – Archiva Ecclesiastica
bp – biskup
BP – Bullarium Poloniae, I – VI, ed. I 
Sułkowska – Kuraś i S. Kuraś, Romae 
1982 - 1998 
j. - język
kard. – kardynał
ks. - ksiądz
łac. - łaciński
mps – maszynopis
pap. - papier

perg. - pergamin
pol. – polski
rkps – rękopis
sygn. - sygnatura

Bibliografia:
Dekanat iłżecki – J. Wiśniewski, Dekanat 
iłżecki, Radom 1909-1911
Dekanat konecki – J. Wiśniewski, Deka-
nat konecki, Radom 1913
Dekanat miechowski – J. Wiśniewski, 
Dekanat miechowski, Radom 1917 
EK – Encyklopedia Katolicka, wyd. KUL
Jędrzejowskie – J. Wiśniewski, Histo-
ryczny opis miast, zabytków i pamiątek 
w jędrzejowskiem, Marjówka 1930
KDM – Kodeks dyplomatyczny Małopol-
ski, I – IV, wyd. F. Piekosiński, Kraków 
1876 - 1905 
KKK – Kodeks dyplomatyczny katedry 
krakowskiej, t. I-II, wyd. F. Piekosiński, 
Kraków 1874-1883
KST – Kieleckie Studia Teologiczne
Miechovia – S. Nakielski, Miechovia sive 
promptuarium antiquitatem Monasterii 
Miechoviensis, Cracoviae 1634
NP – Nasza Przeszłość
Olkuskie – J. Wiśniewski, Historyczny 
opis miast, zabytków i pamiątek w olku-
skiem, Marjówka 1935
Pergaminy – F. Kiryk, Pergaminy Archi-
wum Kapituły Katedralnej Sandomier-
skiej, Sandomierz 2002
Pińczowskie – J. Wiśniewski, Historyczny 
opis miast, zabytków i pamiątek w piń-
czowskiem, skalbmierskiem i wiślickiem, 
Marjówka 1927
SPTK – Słownik Polskich Teologów 
Katolickich
Stopnickie – J. Wiśniewski, Historyczny 
opis kościołów, miast, zabytków i pamią-
tek w Stopnickiem, Mariówka 1929
Włoszczowskie - J. Wiśniewski, Histo-
ryczny opis kościołów, miast, zabytków 
i pamiątek w powiecie włoszczowskim, 
Radom 1932
WSD Kielce – Wyższe Seminarium 
Duchowne w Kielcach
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ZDKiDK – Zbiór dokumentów katedry 
i diecezji krakowskiej, t. I–II, wyd. S. Kuraś, 
[w:] Materiały do dziejów Kościoła w Pol-
sce, t. I, IV, Lublin 1965-1973

ZDM – Zbiór dokumentów małopolskich, 
t. I–VIII, wyd. S. Kuraś, I. Sułkowska-Ku-
rasiowa, Wrocław 1962-1975
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Piotr Kardyś (Jan Kochanowski University in Kielce) 
List of Documents from the ‘Collection of Parchment and Paper 
Documents’ of the Diocesan Archive in Kielce 

The list provides information about a card catalogue titled ‘Parchment Documents 
Catalogue’ selected from the Diocesan Archive in Kielce. The collection includes writ-
ten documents on the collegiate church, later the cathedral in Kielce, other churches in 
the present Kielce diocese, cities and villages situated in a given area and the local nobil-
ity, burghers, rarely peasants and mostly the clergy. Only four medieval documents were 
reprinted in collections of historical documents. Others, which were used by a number 
of authors to develop the descriptions of individual parish churches, cities or families, 
remain less-known. Currently, the entire collection includes 139 units and covers the 
period from the 18th to the 20th century. Due to the nature and place of exhibiting the col-
lection, it can be divided into bulls, briefs, privileges and confirmations as well as papal 
letters, judicial judgements and dispute resolves, confirmations of privileges and favours 
issued at the office of the Cracow Bishops and finally royal privileges, documents and 
letters, donations and foundations of private persons for church institutions and other, 
single acts such as copies of urban or municipal acts. There is no doubt that the collection 
belongs to the most valuable archives stored in the broader Świętokrzyskie region.

Key words: Diocesan Archive in Kielce, parchment and paper documents, list of 
stand-alone documents, 18th and 20th centuries


