DOKUMENTY
PERGAMINOWE
I PAPIEROWE

opracował
p. dr Franciszek Piotr Dąbrowski

Opisy dokumentów składają się z odczytanej na dyplomie daty rocznej wystawienia,
następnie wskazany jest wystawca dyplomu, wymiary dokumenty (szerokość, wysokość +
szerokość zakładki), materiał na którym spisano dyplom i uwagi odnośnie pisma, not
marginalnych i dorsalnych, pieczęci etc.

DP.1
1398. Jan książę mazowiecki i ruski
35.5×24.2 + 4.4
pergamin, kursywa gotycka, na zakładce przecięcia po pasku pieczętnym, pieczęci brak,
pergamin na zgięciach przetarty, częściowo zalany, na odwrocie przyklejona kartka z notycją
XVIIw. [przeniesienie archidiakonatu z Czerska do Warszawy]

DP.2
1401.
32.5×21.2
pergamin, górna cześć karty odcięta, karta użyta wtórnie jako okładka książki, tekst dyplomu
zachowany fragmentarycznie, zachowany znak notariusza publicznego
DP.3
1409. Jan z Kaszowa (Jaszek z Bidzin, Kaszowa i Wysokiego), chorąży sandomierski
50×28.2 + 3.8
pergamin, kursywa gotycka, na zgięciu pergaminu dziura o kształcie trapezu, pergamin
wytarty na zagięciach

DP.4
14[..] Jan abp gnieźnieński
40.2×19.8 + 7
pergamin, 2 przecięcia po paskach pieczętnych

DP.5
1410. Jan abp gnieźnieński
74.2×51.2 + 3
pergamin, ślady po 2 pieczęciach, znak notariusza publicznego Wawrzyńca Świętosławowica
z Powidza

DP.6
1419. Jan abp gnieźnieński
48.5×26 + 5.2
pergamin, ślady po urwanych 2 pieczęciach

DP.7
1443. Paweł Posewa [?]
14×34.7
pergamin, znak notariusza publicznego Pawła Mikołajowica z Natczmplocz o przydomku
Olom

DP.8
1446. Andrzej [z Bnina herbu Łodzia] bp poznański
32×21.5 + zakładka
pergamin, 2 dziury po sznurach pieczętnych, noty dorsalne XV-XVI, XVII i XVIII-XIXw.

DP.9
1448. Wincenty abp gnieźnieński
42.2×25 + 4
pergamin, dobry stan zachowania, wytarcia na zgięciach pergaminu, dyplom podklejony
papierem kredowym (XXw.?), znak notariusza publicznego Jakuba Stanisławowica z
Kowalewic

DP.10
1458. Mikołaj z Dzingow abp gnieźnieński
58×28 + 10.2
papier, podklejony papierem kredowym (w XX w.?), dziury w pergaminie, pieczęć na sznurze
zielono-czerwonym, przecięcia po 3 innych sznurach pieczętnych.

DP.11
1460. Jan bp włocławski, kanclerz koronny
56.8×38.5 + 3.7
pergamin, dobry stan zachowania, wytarcia na zgięciach pergaminu, kilka dziur w
pergaminie. Znak i podpis notariusza publicznego Piotra z Łęgu

DP.12
1464. Andrzej bp poznański
50.8×34.2 + 7.5
pergamin, kursywa gotycka, 2 dziury w zakładce po sznurach od pieczęci, dziura romboidalna
na złożeniu pergaminu, rozdarcia, noty marginalne XVI i XVIIw., noty dorsalne XVIIw.

DP.13
1471. papież Sykstus
45.7×14.5
pergamin, karta przycięta, liniowana, ślady zalania, nota dorsalna XVIII-XIXw.

DP.14
1472. Jan abp gnieźnieński
35×19.8 + 6.3
pergamin, 2 dziury po sznurach od pieczęci

DP.15
1488. kapituła archikatedralna gnieźnieńska
54.3×29.8 + 1.8
pergamin

DP.16
1492. Zbigniew abp gnieźnieński
52.3×33.8 + 5.2
pergamin, kursywa gotycka, lekko wytarty, 2 przecięcia po paskach pieczętnych na zakładce,
noty marginalne XVII-XVIIIw., noty dorsalne XV, XVI, XVII i XIXw.
DP.17
1494. ławnicy wrocławscy Hanus Bremel, Paul Hornig, David Gentsch, Alezander Temritz,
Caspar Popplaw, Hanus Veldener, Mathias Lebe, Isaias Burszke, Alexius Baucke, Niclas
Breseling, Breger Kolir, Hanus Hawnolde
22.9×10.6 + 1.9
pergamin, 2 paski pieczętne, pieczęci brak

DP.18
[XVIw.?]
24.5×21.2
pergamin, 2 składki + 1 karta, b.zniszczone, karty przycięte, pismo XVw., notycja notariusza
publicznego, noty marginalne XXw. (?)
Krótki kopiarz zawierający tekst kilku dokumentów:
a) 15[06]. Andrzej abp gnieźnieński
b) 1467 (?). Jan abp gnieźnieński i kanclerz
c) 1445 (?).
d) 1472 (?). Jan (?)
e) 1440 (?).
f) 1478 (?).

DP.19
15[.]0 ławnicy Wrocławia Jacob Rothe, Nicolas Uthman starszy, Andreas Bertherer, Leonhart
Vogel, Hans Birlem, Hans Bror Ikendorff i inn.
19.8×10.8 + 1.4
pergamin, kursywa późnogotycka, przecięcie na zakładce po pasku pieczętnym, pieczęci brak.

DP.20
1500. Jan z Cam (?) kapelan bełzki (?)
29.1×17.3
pergamin, dolna krawędź (zapewne z zakładką) obcięta, karta użyta wtórnie jako okładka
książki, luki sztukowane pergaminem z częściowo zatartym tekstem rękopiśmiennym
hebrajskim

DP.21
1517. Jan Łaski abp gnieźnieński
45.8×22.2 + 7
pergamin, 2 pieczęcie, pierwsza na czerw. sznurze, czytelna, druga na sznurze niebieskim,
nieczytelna.

DP.22
1519. Jan [Łaski] abp gnieźnieński
39×23.8 + 3.8
pergamin, 4 dziury po sznurach od pieczęci

DP.23
1519. Jan [Łaski] abp gnieźnieński
57×26.5 + 9
pergamin, ślady po sznurach od 2 pieczęci

DP.24
1519. Jan Łaski abp gnieźnieński
38.2×24.5 + 5.7
pergamin, ślady zalania, częściowo nieczytelny

DP.25
1520. Jan Łaski abp gnieźnieński
61×36.7
pergamin, zniszczony, przecięcie po pasku pieczętnym, znak notariusza publicznego
Wacława Czyszka

DP.26
1537. Paweł de Volya ( Wolski z Rzeszotkowej Woli), podkanclerzy koronny, burgrabia
krakowski, cześnik sandomierski, starosta gostyniński
40.5×28.6 + 2.5
pergamin, pieczęć na pasku, mało czytelne pismo

DP.27
1579. Jakub Uchański abp gnieźnieński
35.7×19.6 + 5.4
pergamin, 4 dziury po sznurach od pieczęci

DP.28
1590. Stanisław Karnkowski abp gnieźnieński
49×30.5
pergamin, zły stan zachowania

DP.29
[XVIIw.?]
20×31.4
transsumpt dokumentu.
papier, pieczęć wyciśnięta przez papier z nieczytelnym napisem w otoku i zatartym
przedstawieniem figuralnym. Datacja dopisana inną ręką: 23.1.1740, okazane podczas
wizytacji.

DP.30
[XVIIw.?]. Jan Zamojski abp lwowski, Mathias Pstrokoński bp przemyski, Marcin Tarnowski
wojski, Piotr Charbiczki sędzia łęczycki, Jan Bogusławski Sczibor, wykonwacy testamentu
Jana Tarnowskiego abpa gnieźnieńskiego
73.4×52.5
pergamin, dół karty urwany wraz z tekstem, nota dorsalna 1609r.

DP.31
1607. kard. Maciejowski [?]
33.2×28.1 + 5.8
pergamin, lewa część karty oderwana, pismo zatarte, zniszczona pieczęć na sznurze zielonożółto-niebiesko-czerwonym, noty dorsalne XVIIw.

DP.32
1634. Matthias Łubienski abp gnieźnieński
29.7×40
pergamin, 2 składki, pieczęć wystawcy wyciśnięta przez kawałek papieru, pieczęć
wizytacyjna 1755, znak notariusza publicznego Adama Kazimeirza Szymonowica
Oporowicza

DP.33
1720, Wawrzyniec abp gnieźnieński
31.2×19.4
papier, zły stan zachowania, pieczęć wyciśnięta przez papier, częsciwow czytelna

DP.34
1725. Teodor z Potoka Potocki abp gnieźnieński
38×23.5
papier, 2 pieczęcie wyciśnięte przez papier, dokument podklejony

DP.35
1736. Teodor z Poroka Potocki abp gnieźnieński
37.7×23
papier, pieczęć wyciśnięta przez papier

DP.36
1743. Teodor książę na Klewaniu i Łukowie Czartoryski bp poznański
34×26.2
papier
DP.37
1749, papież Benedykt
21.8×36.2
transsumpt bulli papieża Benedykta XIV, datowany 30.9.1749
papier

DP.38
1757. Nicolaus Serra abp Mityleny, nuncjusz papieża Benedykta XIV.
32.3×35.2
papier, złożony wzdłuż, (zakładka 17.6 cm), pieczęć z czerwonego wosku wyciśnięta przez
papier, noty dorsalne XIXw.

DP.39
1761. Władysław Aleksander Pomian z Lubnej Lubiński abp gnieźnieński, legat króla
polskiego i wielkiego księcia litewskiego
84.8×37.3
papier powlekany, pieczęcie na sznurach czerwonych w metalowych puszkach.

DP.40
1765. Władysław Aleksander z Łubnej Łubieński abp gnieźnieński
48.6×34.7
pergamin, ślady po 2 pieczęciach

DP.41
1772. papież Klemens XIV
42.5×22.4 + 5
pergamin

DP.42
1773. papież Klemens XIV
42×20.7
pergamin

DP.43
1774. Ludovicus de Riancour bp Ptolemaidy
32.5×20.7
papier złożony w pół, pieczęć w czerwonym wosku wyciśnięta na karcie

DP.44
1779. Jan de Gregorio archimandryta messyński, sędzia kurii rzymskiej
40×30.8
pergamin, pieczęć wyciśnięta na karcie

DP.45
1783.
68×47
papier, dokument drukowany, sygnowany: Hugo Kołłątaj

DP.46
1790. papież Pius VI
43.5×31
pergamin

DP.47
1800. papież Pius VII
53.8×35.2
cienki pergamin

DP.48
1815. papież Pius VII
41.5×24.3
pergamin

DP.49
1820 marszałek szlachty guberni wołyńskiej
51×42
pergamin, iluminowany, pieczęć wyciśnięta przez kawałek papieru

