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Zygmunt Wdowiszewski urodził się w 1894 r. w Krakowie jako syn Jana, architekta, 

kustosza Muzeum Techniczno-Przemysłowego w Krakowie, i Marii z domu Maurizio. 

Świadectwo dojrzałości uzyskał w Gimnazjum im. Jana III Sobieskiego w Krakowie w roku 

1914. Po odbyciu służby wojskowej w Legionach (1914–1918) i Wojsku Polskim (1918–

1920) wstąpił na Wydział Filozoficzny Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie studiował 

historię (zwłaszcza nauki pomocnicze), a ponadto filozofię i prawo. Słuchał m.in. wykładów 

profesorów: Stanisława Kętrzyńskiego, Jana K. Kochanowskiego, Marcelego Handelsmana, 

Oskara Haleckiego, Zygmunta Batowskiego. 

Na podstawie rozprawy Ród Bogoriów w wiekach średnich uzyskał stopień doktora 

filozofii w 1933 r., pod kierunkiem J.K. Kochanowskiego. W 1933 r. wstąpił jako praktykant 

do Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie, następnie pracował w Archiwum 

Skarbowym (1935–1939), gdzie miał przygotować Dział Staropolski do przekazania 

Archiwum Głównemu. 

W latach okupacji, do wybuchu powstania warszawskiego, zatrudniony był w 

Archiwum Akt Nowych. Równocześnie z pracami w archiwach w latach 1923–1939 pracował 

jako bibliotekarz, a od 1936 r. jako kierownik Biblioteki i Zbiorów Ordynacji hr. 

Przeździeckich w Warszawie. Do wybuchu powstania warszawskiego i w czasie powstania 

opiekował się ocalałą częścią zbiorów tejże biblioteki, która spłonęła w 1939 r., i uratował te 

zbiory.  

Kilkakrotnie wyjeżdżał w celach naukowych do archiwów i bibliotek zagranicznych w 

Szwajcarii (1929), Austrii (1930 i 1936), Niemczech i Czechosłowacji (1936). Uczestniczył w 

VIII Międzynarodowym Kongresie Nauk Historycznych w Zurychu w 1938 r. W tymże roku 

przebywał również w Rzymie, korzystając ze zbiorów Muzeum Watykańskiego. 

Od 1945 r. związał się ze środowiskiem naukowym w Toruniu, gdzie jako adiunkt 

Katedry Historycznej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika do 1953 r. prowadził zajęcia z nauk 

pomocniczych historii, a później z muzealnictwa i konserwatorstwa na Wydziale Sztuk 

Pięknych. W latach 1948–1953 był także kustoszem Działu Numizmatycznego tamtejszego 

Muzeum Pomorskiego. 

Jesienią 1953 r. został powołany do Gabinetu Monet i Medali Muzeum Narodowego 

w Warszawie. Najpierw pełnił obowiązki kustosza Działu Numizmatyki Polskiej i Obcej, a od 

1962 do 1971 r. – funkcję kuratora całego gabinetu. W styczniu 1955 r. otrzymał nominację 

na docenta. W maju 1971 r. przeszedł na emeryturę, po czym nadal pracował w Gabinecie 

Monet i Medali w niepełnym wymiarze godzin. 

Był archiwistą, bibliotekarzem i muzeologiem, wybitnym znawcą nauk pomocniczych 

historii, zwłaszcza genealogii, heraldyki, sfragistyki i numizmatyki. Głównym przedmiotem 

jego zainteresowań była genealogia i heraldyka. Publikacje z tych nauk są najliczniejsze. 

Jeszcze w czasie studiów opracował bibliografię z zakresu genealogii i heraldyki za lata 

1914–1921, opublikowaną w tomach VII i VIII „Rocznika Polskiego Towarzystwa 

Heraldycznego”, którą prowadził później do roku 1928 (tamże, t. IX). 

Zygmunt Wdowiszewski był w latach 1930–1939 współredaktorem „Miesięcznika 

Heraldycznego”. W 1930 r. został sekretarzem generalnym Polskiego Towarzystwa 

Heraldycznego. Był również redaktorem dwóch pierwszych tomów „Wiadomości 

Numizmatycznych”. 
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Bibliografia prac Zygmunt Wdowiszewskiego obejmuje 138 pozycji. Są to artykuły, 

referaty, recenzje, biogramy itp. Najpoważniejszym dziełem w dorobku Zygmunta 

Wdowiszewskiego jest Genealogia Jagiellonów, opublikowana w 1968 r. Dzieło to 

przygotował jeszcze przed II wojną światową. Na marginesie Genealogii powstała, dotąd nie 

wydana drukiem, Ikonografia Jagiellonów. Dużą wartość przedstawiają ogłoszone przez 

Zygmunta Wdowiszewskiego w wydawnictwie Materiały do biografii, genealogii  heraldyki 

polskiej (Buenos Aires – Paryż) wykazy tytułów honorowych nadanych przez królów 

polskich cudzoziemcom (t. III, 1966) oraz indygenatów królów polskich (t. V, 1971), oparte 

na przeprowadzonych jeszcze przed wojną kwerendach archiwalnych. Najcenniejszy jednak z 

tych wykazów, obejmujący nobilitacje w Polsce do końca XVIII w., nie doczekał się 

publikacji. 

Działalność Zygmunta Wdowiszewskiego koncentrowała się głównie w Polskim 

Towarzystwie Heraldycznym, Towarzystwie Naukowym Toruńskim oraz w Oddziale 

Pomorskiego Związku Historyków Sztuki i Kultury. Wchodził również w skład Komitetu 

Redakcyjnego Miast Polskich w Tysiącleciu, opracowując wspólnie z Marianem Haisigiem 

naukową dokumentację herbów miejskich. 

Za długoletnią pracę został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi i Oficerskim 

Krzyżem Orderu Odrodzenia Polski. Bogatą bibliotekę przekazał Zygmunt Wdowiszewski 

Katolickiemu Uniwersytetowi Lubelskiemu. 

Zmarł nagle w Nieborowie 25 sierpnia 1978 r., został pochowany w grobie rodzinnym 

na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie. 

Jego materiały rękopiśmienne, obejmujące głównie wypisy i notatki, nabyło 

Archiwum PAN w 1978 r. od Piotra Marii Stanisława Sokołowskiego, upoważnionego przez 

pozostałych trzech spadkobierców, w rozmiarze 1,65 m.b. 

Spuścizna naukowa Zygmunta Wdowiszewskiego została uporządkowana i 

zinwentaryzowana w latach 1987–1990 przez Halinę Zubalę i Genowefę Bryzek. Materiały 

zostały podzielone na 7 grup, zgodnie z zasadami obowiązującymi w Archiwum PAN. 

Najbardziej wartościowe materiały znajdują się w grupie I, materiałach twórczości 

naukowej, obejmującej następujące podgrupy: A. Opracowania, artykuły, referaty; B. 

Wykłady; C. Recenzje; D. Wspomnienia pośmiertne; E. Materiały warsztatowe. 

Podgrupa A zawiera zaledwie kilka prac. Zostały tam włączone również materiały 

warsztatowe wiążące się bardzo ściśle z opracowaniami. 

Wykłady z nauk pomocniczych historii są kompletne i zostały ułożone w porządku 

chronologicznym. 

Materiały warsztatowe (j.a. 16–80) stanowią najliczniejszą grupę, ponad połowę 

jednostek spuścizny. Twórca spuścizny gromadził notatki, wypisy i odpisy od roku 1920 do 

końca swojego życia. Zostały one przekazane do Archiwum PAN w stanie rozsypu i 

nastręczyły najwięcej trudności w trakcie prac porządkowych. Przyjęto zasadę tematycznego 

ich podziału jako najbardziej uzasadnionego i porządkującego ten bogaty i cenny materiał. 

Najwięcej materiałów warsztatowych zgromadził Z. Wdowiszewski do tematu 

nobilitacji i indygenatów. Podstawę porządkowania stanowiło tutaj spisane własnoręcznie po 

1939 r. tzw. Archiwum Naukowe Z. Wdowiszewskiego zawierające materiały zgromadzone 

do zamierzonej pracy o nobilitacjach i indygenatach w Polsce od XV do XVIII w. W efekcie 

jednak zadanie to nie było całkowicie wykonalne i porządkujący odtworzyli zręby porządku 

nadanego przez twórcę spuścizny. Przeszkodą główną było przemieszanie materiału i 

prawdopodobnie zmiany dokonane przez samego Z. Wdowiszewskiego już po spisaniu 

swojego Archiwum. Materiały te zawierają również bardzo cenne kartoteki chronologiczne i 

alfabetyczne nobilitacji i indygenatów sporządzone prawdopodobnie w czasie późniejszym, 

nie ujęte w spisie, ale powstałe na podstawie wcześniej zebranego materiału. Praca na temat 

indygenatów i nobilitacji nie została napisana, ale faktem jest, że Z. Wdowiszewski rozpoczął 

pisanie przedmowy do pracy na ten temat. 
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Ze względu na ilość i wagę tych materiałów zostały one umieszczone na pierwszym 

miejscu wśród materiałów warsztatowych. Dalej znajdują się materiały dotyczące 

Jagiellonów, numizmatyki, sfragistyki i heraldyki oraz genealogii. 

W materiałach warsztatowych nazwanych przez twórcę spuścizny „Archiwum 

naukowym Z. Wdowiszewskiego” wyodrębniono trzy teki, opisano jako I. „Materiały 

pomocnicze”, II. „Materiały do prawa szlachectwa w dawnej Polsce”, III. „Materiały do 

nobilitacji i indygenatów”. 

Wypisy i notatki do Genealogii Jagiellonów i Ikonografii Jagiellonów stanowią 

oddzielne jednostki. Natomiast materiały dotyczące numizmatyki, sfragistyki, genealogii są 

trudne do oddzielenia i zazębiają się wzajemnie. Ostatnia podgrupa materiałów 

warsztatowych zawiera wypisy źródłowe dotyczące głównie dyplomatyki oraz wypisy z innej 

tematyki, m.in. ikonografii Jana III Sobieskiego. 

Materiał warsztatowy jest najczęściej datowany tylko w przybliżeniu ze względu na 

brak odnośnych informacji w notatkach. 

Grupa II, materiały działalności, nie oddaje w pełni aktywności i pracy twórcy 

spuścizny w różnych instytucjach i towarzystwach naukowych. Ze względu na szczupłość 

zachowanego materiału (8 teczek) zrezygnowano z podziału na podgrupy. 

Grupa III, materiały biograficzne, prawie nie istnieje (1 teczka). 

Grupa IV, korespondencja, nie zawiera korespondencji prywatnej, dotyczy prawie 

wyłącznie poszukiwań naukowych i kierowana jest głównie do instytucji. Ze względu na 

„warsztatowy” charakter korespondencji część związana z poszukiwaniami i ustaleniami 

źródłowymi znajduje się w grupie I, wśród materiałów warsztatowych. 

Grupa V, materiały o twórcy spuścizny zawierają jedną teczkę, a zostały wzbogacone 

przez dołączenie kserokopii życiorysu, wspomnień pośmiertnych oraz bibliografii prac Z.W 

autorstwa Aleksandry Krzyżanowskiej. 

Równie ubogo prezentuje się grupa VI – materiały rodzinne.  

W grupie VII, materiałach obcych, znajdują się m.in. materiały po Janie Glince, 

Witoldzie Kieszkowskim (związane z zainteresowaniami Z. Wdowiszewskiego okresem 

Jagiellonów) oraz Zygmunta Rawskiego i Stanisława Ursyna Rusieckiego. 

Ciekawą grupą materiałów są załączniki do spuścizny zawierające 5 tek dokumentów 

oryginalnych i odpisów od XV do XX wieku. Zostały one podzielone tematycznie i 

zaopatrzone w aneksy zawierające treść i opisy dokumentów. 

Pozostała część załączników to druki i wycinki prasowe dotyczące głównie heraldyki. 

Materiały Zygmunta Wdowiszewskiego otrzymały w Archiwum PAN sygnaturę III-

232, w bazie szukajwarchiwach ma nr 752. Inwentarz zawierający 111 jednostek uzupełnia 8 

aneksów. 
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I. MATERIAŁY TWÓRCZOŚCI NAUKOWEJ 

 

A. Opracowania, artykuły, referaty 

1. Marek Ambroży z Nissy i jego Arma Regui Poloniae z 1562 r. 

Artykuł i materiały warsztatowe, korespondencja 

1934–1935, rkp., masz., druk, j. niem., pol., l., sz., k. 37 + 16 s. 

 

2. Biblioteka hrabiów Przeździeckich 

   Straty artystyczne i kulturalne Zbiorów Przeździeckich w Warszawie 

   Aleksander Przeździecki (artykuł niedokończony) 

Artykuły i materiały warsztatowe, m.in. fragment oryginalnego spisu dokumentów z 

XIX w. dotyczący biblioteki Konstantego Przeździeckiego, fotografie, druki 

Przed 1946, 1958, b.d., rkp., druk, l., sz., 118 s. + k. 86, fot. 29 

 

3. Drobne opracowania i artykuły 

Teksty, materiały warsztatowe, fotografie, korespondencja 

1952, 1958, b.d., rkp., masz., druk, fot., j. łac., pol., l., k. 54. zob. aneks 1 

 

B. Wykłady z nauk pomocniczych historii na UMK w Toruniu 

4. Heraldyka 
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Heraldyka zachodnioeuropejska ze szczególnym uwzględnieniem polskiej. Herby na 

zabytkach sztuki 

Tekst i notatki do wykładów 

1945–1946, rkp., j., niem., pol., l., sz., k. 150 

 

5. Chronologia 

Tekst, notatki do wykładów, oznaczenia kalendarzy 

1946, rkp., j. łac., pol., l., sz., k. 39 

 

6. Wstęp do dyplomatyki 

Tekst, zestawienie literatury 

1946, rkp., l., sz., k. 72 

 

7. Genealogia 

Tekst, zestawienie literatury 

1946, rkp., l., k. 29 

 

8. Sfragistyka 

Tekst, notatki do wykładów, zestawienie literatury 

1952, rkp., masz., l., sz., k. 46 

 

9. Archiwistyka. Sieć archiwalna w Polsce (2 wersje) 

Tekst, notatki do wykładów, zestawienie literatury 

1952, rkp., l., sz., k. 124 

 

10. Epitafiografia i epigrafika 

Tekst, notatki do wykładów, zestawienie literatury 

Ok. 1946–1952, rkp., j., niem., pol., l., sz., k. 24 

 

11. Numizmatyka 

Tekst, notatki do wykładów, zestawienie literatury 

Ok. 1946–1952, rkp., j. łac., pol., l. sz., k. 60 

 

12. Nauki pomocnicze historii – wstęp 

Tekst 

Ok. 1949–1950, rkp., l., sz., k. 35 

 

C. Recenzje 

13. T. Jabłoński, Uwagi do katalogu monet polskich 1633–1668 

      T. Mańkowski, O mecenacie Jana III w Żółkwi (fragment) 

      J. Wierzbowska, Temoins de l’histoire 

1961, b.d., rkp., masz., l., k. 5 

 

D. Wspomnienia pośmiertne 

14. Wspomnienie o życiu i działalności dr. Jana Glinki oraz o profesorze Władysławie 

Semkowiczu (niedokończone) 

Po 1969, b.d., rkp., masz., k. 25 

 

E. Materiały warsztatowe 

a. Archiwum naukowe Zygmunta Wdowiszewskiego 

Teka I Materiały pomocnicze 
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15. Trzy spisy materiałów warsztatowych do przygotowywanej pracy o nobilitacjach i 

indygenatach 

Po 1939, rkp., masz., l. k. 6 

 

16. Wykaz działów Jana Zamoyskiego Inwentarza Archiwum Koronnego 

Wypisy z rkp. Biblioteki Ordynacji Zamojskiej AGAD, z rkp. Biblioteki Czartoryskich w 

Krakowie oraz z katalogu T. Wierzbowskiego 

Po 1939, masz., rkp., j. łac., pol., l., sz., k. 12 

 

17. Inwentarz działu staropolskiego w Archiwum Skarbowym (obecnie AGAD) Tymczasowy 

wykaz orientacyjny serii: Rachunków ogólnych dochodów i wydatków króla i 

Rzeczypospolitej 1507–1605 z działu tzw. Rachunków Królewskich 

Wykaz ksiąg miejskich Archiwum Piotrkowskiego i rękopisy Biblioteki Kórnickiej 

 Wypisy z AGAD i Biblioteki Kórnickiej 

 Ok. 1939, rkp., masz., j. łac., pol., l., sz., k. 11 

 

18. Wykaz pieczęci znajdujących się przy dyplomach Archiwum Głównego z lat 1228–1506 

Wypisy z AGAD 

Przed 1939, rkp., masz., j. łac., pol., l., sz., k. 20 

 

19. Legitymacja szlachectwa w tzw. Galicji Zachodniej 

Zarządzenia władz zaborczych wobec stanu szlacheckiego w Galicji Zachodniej i Królestwie 

Polskim 

 Wypisy źródłowe z AGAD, dokumenty oryginalne 

 1929, b.d., rkp., masz., j. łac., niem., pol., l., sz., k. 29 

 

20. Hołdy, sprawy szlachectwa na podstawie akt popruskich Archiwum Głównego 

Wypisy z AGAD, notatki bibliograficzne, wypisy z literatury 

Ok. 1927 i po 1939, rkp., masz., j. łac., niem., pol., l., sz., k. 22 

 

Teka II Materiały do prawa szlachectwa w dawnej Polsce 

21. Pasowanie na rycerzy i tzw. equitatus auratus w Polsce i Europie od XIV do XVIII w. 

Regesty dyplomów i wypisy źródłowe, głównie z Metryki Koronnej, notatki i wypisy 

z literatury, zestawienia alfabetyczne i częściowo chronologiczne 

Ok. 1930, rkp., masz., j. franc., łac., niem., pol., l., k. 182 

 

22. Szlachectwo profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego 

Odpis uwierzytelniony przywileju Zygmunta I z 1535 r. w sprawie nadania 

szlachectwa profesorom UJ z 1803. Notatki i wypisy ze źródeł i literatury 

Po 1939, rkp., j. łac., pol., l., k. 21 

 

23. Szlachectwo miast Lwowa, Wilna, Krakowa, Braniewa 

Nobilitacje mieszczan (m.in. Pichelsteina i Dzianottiego, mieszczan Warszawy), XVI–

XVIII w. Ekstrakt z Konstytucji Sejmowej 1792 w sprawie nobilitacji Pichelsteina – 

dokument oryginalny, wypisy źródłowe i notatki z literatury 

Przed 1939, rkp., masz., j. łac., pol., l., k. 88 

 

24. Indygenat w Prusach Królewskich i Książęcych oraz wywód szlachectwa obcego przed 

sejmem w związku z indygenatem XVII–XVIII w. 

Wypisy źródłowe głównie z Metryki Koronnej  

Przed 1939, rkp., masz., j. łac., pol., l., k. 17 
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25. Wywód szlachectwa na Litwie na początku XVI w., szlachectwo neofitów, Litwini z 

polskimi herbami (zestawienie alfabetyczne) 

Dokumenty pergaminowe i formuły dokumentu prywatnego w Wielkim Księstwie 

Litewskim, XIV–XVI w. Wypisy i notatki źródłowe, głównie z Archiwum Koronnego 

Przed 1939, rkp., masz., j. łac., pol., l., k. 64 

 

26. Udostojnianie i nadawanie herbów od XVI do XVIII w. Herby nadawane cudzoziemcom 

 Wypisy ze źródeł, głównie Metryki Koronnej, notatki z literatury 

Przed 1939, rkp., masz., j. łac., pol., l., k. 62 

 

27. Legitymacje pochodzenia naturalnego szlachty i mieszczaństwa XVIII w. 

Wypisy ze źródeł, głównie Metryki Koronnej 

Przed 1939, rkp., masz., j. łac., pol., l., k. 111 

 

28. Różne wywody szlachectwa, genealogie oraz oblaty urodzenia i śmierci od XVI do XIX 

w. (m.in. wywody szlachectwa Misiorowskich, Wolskich, Salmonów, Treterów) 

Dwa oryginalne dokumenty Heroldii Rady Stanu Królestwa Polskiego z 1837 i 1840 

stwierdzające szlachectwo Jana Żaboklickiego i Pawła Józefa Wereszyckiego. 

Wypisy ze źródeł, głównie z Metryki Koronnej i Litewskiej, Archiwum Skarbowego i 

Archiwum Ziemskiego w Krakowie 

Przed 1939, rkp., masz., j. łac., pol., l., k. 248 

 

Teka III Materiały do nobilitacji i indygenatów 

29. Nobilitacje – wzmianki źródłowe i statutowe. Konstytucje sejmowe z zakresu nobilitacji i 

indygenatów. Instytucja heroldów 

Wypisy ze źródeł, m.in. Archiwum Skarbowego, Volumina Legum oraz z literatury 

Przed 1939, rkp., masz., j. łac., pol., l., k. 73 

 

30. Adopcja do herbu i rodu. Przywrócenie i potwierdzenie szlachectwa, aprobacja nobilitacji 

na sejmie i inne zagadnienia związane z uzyskiwaniem nobilitacji. 

Wypisy ze źródeł, m.in. Metryki Koronnej i Volumina Legum oraz notatki 

Przed 1939, rkp., masz., j. łac., niem., pol., l., k. 72 

 

31. Manifestacje E.J. Bełżeckiego i Tomasza Ujejskiego, biskupa kijowskiego przeciwko 

nobilitacjom dysydentów 1658 r. 

Wypisy źródłowe z Metryki Koronnej 

Przed 1939, rkp., masz., j. łac., pol., l., k. 7 

 

32. Nobilitacje sekretne Stanisława Augusta. Dyplomy nobilitacyjne, scartabellat i wnioski 

nobilitacyjne z akt Komisji Skarbu Koronnego. Przysięga Brühlów na indygenat w 1764 r. 

Uchwalenie tytułu książęcego dla braci króla 

Wypisy źródłowe z Diariusza Sejmu 1764 r. i Archiwum Skarbowego 

Przed 1939, rkp., masz., j. niem., pol., l., k. 36 

 

33. Regesty nobilitacji i indygenatów XV–XVIII w. Zestawienia chronologiczne 

Wypisy i notatki ze źródeł 

Ok. 1935, rkp., masz., j. łac., pol., l., k. 336 

 

34. Formularze nobilitacji i indygenatów, głównie z okresu Jagiellonów (ok. 20 tekstów) 

Wypisy ze źródeł, głównie Metryki Koronnej 
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Po 1939, rkp., masz., j. łac., pol., l., k. 24 

35. Opłaty za nobilitacje i indygenaty XVII–XVIII w. 

Wypisy ze źródeł, głównie z Archiwum Skarbowego 

Przed 1939, rkp., masz., j. łac., pol., l., k. 25 

 

36. Nobilitacje biskupów krakowskich jako książąt siewierskich XVII–XVIII w. 

Zestawienia chronologiczne. Wypisy źródłowe z akt siewierskich, grodzkich i 

ziemskich 

Przed 1939, rkp., j. łac., pol., l., k. 58 

 

37. Nobilitacje we Francji 

Notatki z literatury prawnej francuskiej 

B.d., rkp., j. franc., pol., l., k. 15 

 

38. Notatki i wypisy do tematu nobilitacji z literatury niemieckiej oraz archiwów: 

austriackich, niemieckich, czeskich (m.in. notatki o polonicach) 

B.d., 1972, rkp., masz., j. łac., niem., pol., węg., l., k. 221 

 

b.  Kartoteka wypisów źródłowych dotyczących  

nobilitacji i indygenatów XV–XVIII w. 

39. Nobilitacje od 1601 do 1794 

Zestawienie chronologiczne. Wypisy z Metryki Koronnej, Ksiąg Kanclerskich, 

Volumina Legum 

B.d., rkp., l., k. 200 

 

40. Nobilitacje sejmowe z lat 1794, 1768, 1790, 1793 (bez dopełnienia wszelkich 

formalności, tj. bez dyplomów) 

Zestawienie alfabetyczne. Wypisy z Volumina Legum 

B.d., rkp., l., k. 56 

 

41. Nobilitacje w Polsce 4.03.1419 – 15.03.1600 

Kartoteka, układ chronologiczny. Wypisy z Metryki Koronnej, Metryki Litewskiej, 

Ksiąg Kanclerskich, Volumina Legum 

B.d., rkp., l., k. 393 (paczka) 

 

42. Jw. 1601–1793 

Kartoteka, układ chronologiczny. Wypisy z Metryki Koronnej, Metryki Litewskiej, 

Ksiąg Kanclerskich, Volumina Legum 

B.d., rkp., l., k. 493 (paczka) 

 

43. Jw. 1764–1794 

Kartoteka, układ chronologiczny. Wypisy z Metryki Koronnej, Metryki Litewskiej, 

Ksiąg Kanclerskich, Volumina Legum 

B.d., rkp., l., k. 463 (paczka) 

 

44. Jw. 1764–1793 

Kartoteka, układ alfabetyczny A–Z. Wypisy z Metryki Koronnej, Metryki Litewskiej, 

Ksiąg Kanclerskich, Volumina Legum 

B.d., rkp., l., k. 376 (paczka) 

 

45. Indygenaty 1519–1793 
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Kartoteka, układ chronologiczny. Wypisy z Metryki Koronnej, Metryki Litewskiej, 

Ksiąg Kanclerskich, Volumina Legum 

B.d., rkp., l., k. 565 (paczka) 

 

46. Nobilitacje w Polsce XV–XVI w. 

Fragment wstępu do pracy. Notatki do wstępu i przypisów, wykaz skrótów używanych 

przy regestach materiałów 

B.d., rkp., masz., j. łac., niem., pol., l., sz., k. 73 

 

c. Ikonografia i genealogia Jagiellonów 

47. Ikonografia Jagiellonów – materiały do zamierzonej pracy. Sztuka okresu Jagiellonów, 

m.in. malarze nadworni Zygmunta I i Zygmunta Augusta (Jerzy Helwig), medalier Jan Jakub 

Coraglio 

Wypisy źródłowe, wypisy z literatury, notatki bibliograficzne, fotokopie 

1950–1969, rkp., masz., j., łac., niem., pol., l., k. 131 

 

48. Jw. 

Fotokopie portretów z podziałem na poszczególnych członków dynastii, spisy 

ilustracji 

1950–1970, rkp., l., k.70 + 63 fot. 

 

49. Jw. 

Opisy portretów z podziałem na poszczególnych członków dynastii. Wypisy z 

literatury 

1950–1970, rkp., masz., j. franc., łac., niem., pol., l., k. 308 

 

50. Ikonografia Jagiellonów 

Fotografie portretów Zygmunt I i Bony Sforza oraz ich potomstwa. Korespondencja 

Ok. 1950–1960, rkp., masz., druk, j. ang., niem., pol., l., k. 15 + 94 fot. 

 

51. Jw. 

Fotografie portretów linii węgiersko-czeskiej. Wypisy ze źródeł i literatury 

Ok. 1950–1960, rkp., masz., druk, j. ang., niem., pol., l., k. 93 + 68 fot. 

52. Jw. 

Korespondencja wychodząca i wpływająca dotycząca poszukiwań archiwalnych, 

zamówień fotografii, rachunki za wykonane reprodukcje (układ wg instytucji) 

1951–1967, rkp., masz., j. niem., pol., l., k. 75 

 

53. Itinerarium Władysława Jagiełły wg Jana Długosza 1386–1434 oraz z innych źródeł 

1396–1434 

Ok. 1940–1944, rkp., j. łac., pol., l., k. 137 

 

54. Itinerarium Władysława Jagiełły. Obecność króla na rokach królewskich 1386–1433, 

wykaz miejscowości 

 Notatki ze źródeł i literatury, notatki bibliograficzne 

 Ok. 1953, rkp., j. łac., pol., l., k. 259 

 

55. Genealogia Jagiellonów 

Wypisy z literatury, tablice genealogiczne 

Przed 1968, rkp., masz., j. łac., niem., pol., l., k. 40 
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56. Wypisy z archiwów polskich i obcych dotyczące Jagiellonów XIV–XVI w. 

M.in. z dokumentów pergaminowych Biblioteki Jagiellońskiej, Summariusza Metryki 

Litewskiej oraz z archiwów wiedeńskich 

B.d., rkp., masz., j. łac., niem., pol., l., k. 238 

 

d. Numizmatyka 

57. Skarb brakteatów krzyżacki w Toruniu 

Materiały do pracy: wypisy z literatury, fotografie monet, wycinki prasowe, notatki 

bibliograficzne, korespondencja dotycząca wykopalisk z monetami 

1950–1956, rkp., masz., j. niem., pol., l., k. 182 + 60 fot. 

 

58. Dzieje mennic koronnych od XVI do XVIII w. (głównie warszawskiej, bydgoskiej, 

toruńskiej, wileńskiej i w Złotym Stoku) 

Wypisy źródłowe, głównie z Metryki Koronnej i Archiwum Koronnego, zestawienie 

literatury, notatki, wycinki prasowe, druki 

Ok. 1950–1953, rkp., masz., druk, j. łac., niem., pol., l., k. 296 + 47 fot. 

 

59. Pierwsze brakteaty w Polsce  

Materiały do zamierzonej pracy (głównie dotyczące tzw. brakteatu pokutniczego 

Bolesława Krzywoustego i ze św. Wojciechem): wypisy ze źródeł i literatury, 

fotografie monet, wycinki prasowe 

Ok. 1959, rkp., masz., j. niem., pol., k. 144 + 12 fot. 

 

60. Monety i medale polskie, m.in. medale królów polskich (głównie Zygmunta I, Zygmunta 

Augusta i Zygmunta III) oraz medale osobowe rodów polskich: Radziwiłłów, Lubomirskich, 

Tarłów itd. 

Wypisy źródłowe, m.in. z Archiwum Fromborskiego, wypisy z literatury, ilustracje 

litograficzne, fotografie 

Ok. 1964, rkp., masz., druk, j. ang., niem., pol., l., k. 145 + 26 fot. 

 

61. Monety i medale polskie i obce od XVI do XIX w. 

Spisy, katalogi w języku niemieckim, ilustracje drukowane (bez opisu), notatki z 

literatury 

B.d., rkp., masz., j. niem., pol., l., sz., druk, k. 85 + 71 s. 

 

e. Materiały numizmatyczno-sfragistyczne i  

numizmatyczno-heraldyczne 

62. Samuel Amman, twórca medali i pieczęci 

Materiały do pracy: notatki i wypisy z literatury, wycinki prasowe, korespondencja 

Ok. 1961–1971, rkp., masz., j. niem., l., k. 32 

 

63. Pieczęcie i medale różnych osób i urzędów, m.in. Zygmunta III, biskupa Lipskiego i inne 

wykonane przez S. Ammana 

Wypisy i notatki ze źródeł i literatury, fotografie i litografie pieczęci i medali 

Ok. 1961–1971, rkp., j. niem., pol., l., k. 220 + 31 fot. 

 

64. Exlibris Leszczyńskich i Sułkowskich 

Wypisy i notatki z literatury, ilustracje i fotografie, korespondencja 

Ok. 1965, rkp., masz., j. niem., pol., l., k. 15 

 

65. Zestawienie bibliografii dotyczącej numizmatyki i sfragistyki.  
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Korespondencja wpływająca dotycząca numizmatyki 

1954–1964, rkp., masz., j. ang., czes., niem., pol., l., sz., k. 95 

 

66. Sfragistyka polska i obca. Pieczęcie kościelne, m.in. Zgromadzenia Kapelanów Kaplicy 

św. Krzyża w Katedrze Krakowskiej, arcybiskupów gnieźnieńskich itp. 

Wypisy i notatki z literatury, fotografie, oryginalne dokumenty z pieczęciami z XVI 

wieku, korespondencja 

Ok. 1955–1962, rkp., masz., j. łac., niem., pol., l., k. 45 + 5 fot. 

 

67. Herby miast, rodów, pieczęcie herbowe polskie i niemieckie 

Wypisy ze źródeł i literatury, ilustracje litograficzne z opisem w języku niemieckim, 

wycinki prasowe, fotografie, korespondencja 

Ok. 1959, b.d., rkp., masz., j. łac., niem., pol., l., druk, k. 110 + 4 fot. 

 

68. Sfragistyka polska  

Materiały do pracy (głównie dotyczące pieczęci Kazimierza Jagiellończyka i jego 

żony Elżbiety): wypisy i notatki ze źródeł i literatury, fotografie, opisy pieczęci, 

korespondencja 

Ok. 1968–1969, rkp., masz., j. czeski, łac., pol., k. 196 + 28 fot. 

 

69. Sfragistyka polska i obca. Pieczęcie mieszczan XV–XVIII w., pieczęcie książąt 

litewskich, niemieckich oraz rodów polskich 

Wypisy ze źródeł i literatury, notatki bibliograficzne 

B.d., rkp., j. łac., niem., pol., l., k. 211 

 

f. Genealogia 

70. Genealogie rodzin, głównie litewskich, m.in. Jędrzejewiczów, Łapowskich, Łopackich, 

Łuszczewskich, Poniatowskich, Sobieskich, Szembeków, Śniadeckich, Walickich, 

Wańkowiczów, Wieklińskich i Wyszkowskich 

Wypisy źródłowe, głównie z Metryki Litewskiej i Koronnej, Archiwum 

Przeździeckich i Tyzenhauzów, oryginalne dokumenty z XVIII w., notatki 

genealogiczno-biograficzne, korespondencja 

Ok. 1937, b.d., rkp., masz., j. łac., niem., pol., l., k. 202 

 

71. Pochodzenie F. Chopina po matce  

Materiały do artykułu: wypisy ze źródeł i literatury, wycinki prasowe, korespondencja 

1959–1976, rkp., masz., l., k. 75 

 

72. Wypisy z Der Deutsche Herold dotyczące poloniców 

1963, rkp., masz., j. niem., l., k. 99 

 

73. Genealogie, m.in. książąt śląskich i ruskich, Wettinów, Karolingów 

Wypisy i notatki ze źródeł i literatury, tablice genealogiczne 

B.d., rkp., masz., j. niem., pol., l., k. 53 

 

g. Dyplomatyka oraz wypisy źródłowe  

dotyczące innych zagadnień 

74. Dyplomy pergaminowe od XIII do XVIII wieku 

Spis dokumentów przekazanych 1953 r. przez Muzeum Narodowe w Warszawie do 

AGAD. Wypisy i notatki ze źródeł  

1953, b.d., rkp., masz., j. łac., pol., l., k. 84 
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75. O iluminowanych dokumentach polskich 

Materiały do pracy: wypisy ze źródeł i literatury, fotokopie dokumentów, fotografie 

1960–1966, rkp., masz., j. łac., niem., pol., l., k. 244 + fot. 58 

 

76. Fotokopie dokumentów z archiwów rosyjskich dotyczących głównie Stefana Batorego 

B.d., fot., j. łac., ros., l., k. 84 

 

77. Inskrypcje śląskie od XIII do XVII w. 

Wypisy z H. Lucks, Schlesische Inschriften vom XIII bis XVI Jahrhundert, fotokopie, 

mapa Śląska 

B.d., rkp., masz., fot., j., niem., l., k. 25 

 

78. Ikonografia Jana III Sobieskiego 

Materiały do pracy. Wypisy ze źródeł i literatury, korespondencja 

1956–1957, rkp., masz., j. łac., niem., pol., l., k. 46 

 

79. Krzysztof Hartknoch  

Materiały do biografii: wypisy i notatki ze źródeł i literatury 

B.d., rkp., j. niem., pol., l., k. 14 

 

80. Notatki dotyczące miejscowości, terminów architektonicznych, nagrobków 

B.d., rkp., masz., j. łac., niem., pol., l., k. 73 

 

II. MATERIAŁY DZIAŁALNOŚCI TWÓRCY SPUŚCIZNY 

 

81. Polskie Towarzystwo Heraldyczne 

Stowarzyszenie Historyków Sztuki 

Towarzystwo Naukowe w Poznaniu 

Warszawskie Towarzystwo Numizmatyczne 

Udział w pracach towarzystw naukowych oraz w zjazdach i konferencjach 

naukowych: zaproszenia, plany pracy, regulaminy, komunikaty, rewersy, notatki, 

wycena literatury numizmatycznej 

1939–1977, rkp., masz. powiel., l., sz., druk., k. 124 

 

82. Praca dydaktyczna na Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika w Toruniu 

Program wykładów z nauk pomocniczych, konserwatorstwa i muzealnictwa, notatki 

do ćwiczeń, listy obecności 

1949–1951, rkp., masz., l., sz., k. 31 

 

83. Opinia o dorobku naukowym dr Marii Fredro-Bonieckiej 

1958, masz., l., k. 2 

 

84. Praca w Bibliotece i Zbiorach Ordynacji hr. Przeździeckich 

Spis archiwaliów zdeponowanych w Archiwum Głównym w 1940 r. oraz w Bibliotece 

Jagiellońskiej w 1945, kwestionariusz strat i zniszczeń w zakresie dzieł sztuki, 

korespondencja, notatki 

1940–1960, rkp., masz., l., k. 102 

 

85. Praca w Komitecie Redakcyjnym do opracowania wydawnictwa pt. Miasta polskie w 

okresie 1000-lecia 
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Zaproszenia na zebrania, zarządzenia, protokoły, schemat opisu miast, umowy, 

materiały dotyczące Chrzanowa, Gostynia i Koźmina 

1950–1960, masz., l., k. 35 

 

86. Kwerendy genealogiczno-heraldyczne dotyczące rodzin von Donnersmarck, Dressel,  

Lipka, von Schönburg-Waldenburg i Woszyło 

Odpisy dokumentów, notatki, korespondencja 

1931–1950, rkp., masz., j. niem., pol., l., k. 36 

 

87. Zakup medali i plakiet ze zbioru Konstantego Grabowskiego dla Muzeum w Toruniu 

Korespondencja, spis 

1948–1949, rkp., masz., l., k. 6 

 

88. Wycena kolekcji obrazów należącej do Adama Smolińskiego 

B.d., rkp., masz., l., k. 4 

 

III. MATERIAŁY BIOGRAFICZNE 

 

89. Biblioteka prywatna Zygmunta Wdowiszewskiego, oferta sprzedaży zbioru rycin 

„Polonica” dla Muzeum w Toruniu, zaświadczenia, umowy o pracę, sprawy mieszkaniowe 

1940–1976, masz., l., k. 36 

 

IV. KORESPONDENCJA 

 

90. Osoby i instytucje A-Z 

Korespondencja wychodząca 

1949–1967, rkp., j. niem., pol., l., k. 13, zob. aneks 2 

 

91. Osoby i instytucje A-Z 

Korespondencja wpływająca 

1936, 1943–1978, rkp., masz., j. franc., niem., pol., l., k. 79, zob. aneks 3 

 

V. MATERIAŁY O TWÓRCY ZESPOŁU 

 

92. Brosig A.: Marek Ambroży z Nissy i jego Arma Regni Poloniae z 1562 

      Pociecha W.: Genealogia Jagiellonów 

Recenzje prac Z.W., oraz wspomnienia pośmiertne K. Jasińskiego, A. 

Krzyżanowskiej, S.K. Kuczyńskiego i bibliografia prac Z.W. zestawiona przez A. 

Krzyżanowską 

1935, 1953, 1978, rkp., masz., druk, kkp., l., k. 13 

 

VI. MATERIAŁY RODZINNE 

 

93. Notatki z różnych źródeł dotyczące Kajetana Wdowiszewskiego 

B.d., rkp., l., k. 2 

 

94. Pogrzeb Marii Wdowiszewskiej, matki Z.W. na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie 

Rachunki, list przewozowy 

1942, masz., druk, l., k. 4 

 

VII. MATERIAŁY OBCE 
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95. Materiały Jana Glinki 

Recenzje prac, materiały genealogiczne dotyczące szlachty herbu Łabędź, 

korespondencja z Władysławem Semkowiczem, umowy na prace, sprawy 

mieszkaniowe, życiorys J.G., fotografie, nekrolog 

1940–1963, rkp., masz., l., k. 160 + 3 fot. 

 

96. Materiały Witolda Kieszkowskiego 

Fragment pracy pt. Renesansowe Wilno za Zygmunta Augusta, materiały warsztatowe 

dotyczące historii sztuki okresu Jagiellonów 

B.d., rkp., j. łac., pol., l., k. 158 

 

97. Zbiór po Bolesławie Podczaszyńskim 

Spis rzeczy i dokumentów, wycinki prasowe 

B.d., 1877, rkp., l., k. 8 

 

98. Materiały Zygmunta Rewskiego 

Fragment wspomnień jenieckich z l. 1939–1940 oraz uwagi w sprawie odbudowy i 

adaptacji zamku w Malborku 

B.d., 1962, masz., l., k. 7 

 

99. Materiały Stanisława Ursyna Rusieckiego 

Spis przedmiotów oddanych w darze dla Muzeum Narodowego w Krakowie, akt 

notarialny i spis dokumentów z Archiwum Koronnego w Zbiorach Rusieckich 

1939, masz., l., k. 8 

 

100. Cukiernicy szwajcarscy w Warszawie XVIII–XIX w. 

Kserokopie listów Archiwum Państwowego m.st. Warszawy do Dolfa Kaisera w 

Zurychu i artykułów z „Kuriera Codziennego” 

 1976, kkp., l., k. 14 

 

101. Notatki z wykładów z filozofii, algebry i geometrii nieustalonego autora 

B.d., rkp., j. franc., niem., sz., k. 59 

 

VIII. ZAŁĄCZNIKI 

 

102. Dokumenty oryginalne różnej treści XV–XVIII w. 

1444–1783, b.d., rkp., j. franc., łac., pol., l., k. 93, zob. aneks 4 

 

103. Dokumenty oryginalne i odpisy dokumentów dotyczące książąt Lubomirskich XVI–XIX 

w. (głównie sprawy gospodarcze) 

1576–1898, b.d., rkp., j. łac., pol., l., k. 93, zob. aneks 5 

 

104. Dokumenty dotyczące Kościoła w Dańkowie i Krzepicach (głównie kontrakty) XVIII w. 

1767–1785, rkp., druk, j. łac., pol., l., k. 21 zob. aneks 6 

 

105. Dokumenty dotyczące Grodna i powiatu grodzieńskiego XVIII–XIX (wypisy z ksiąg 

grodzkich i ziemskich) 

1648–1795, b.d., rkp., sz., l., k. 101, zob. aneks 7 

 

106. Druki i odpisy dokumentów XVIII–XIX w. 



15 

 

1763–1855, b.d., rkp., druk, j. łac., pol., l., sz., k. 107, zob. aneks 8 

 

107. Der Deutsche Herold 

1912, druk, j. niem., sz., 242 s. + k. 3 

 

108. Der Deutsche Herold i inne wydawnictwa genealogiczno-heraldyczne 

1913–1940, druk, j. niem., sz., s. 328 + 67  

 

109. Różne druki i wycinki prasowe m.in. „Miesięcznik Heraldyczny” dotyczące głównie 

genealogii i heraldyki 

1932–1976, druk, j. franc., łac., niem., pol., l., sz., k. 258 

 

110. Druki dotyczące Rapperswilu i fotografie (m.in. A. Grottgera, K. Ujejskiego, F. Skarbka) 

1962, b.d., druk, fot., l., sz., k. 3 + 15 

 

111. Pieczęcie – odlewy gipsowe (m.in. monet, medali) oraz moneta z czasów Stanisław 

Augusta Poniatowskiego 

8 odlewów gipsowych pieczęci + 1 moneta 

 

ANEKS 1 

J. 3. Drobne opracowania i artykuł 

1. Kolekcjonerstwo monet i medali w Polsce od XVI w. oraz fragment opracowania   

dotyczącego numizmatyki, ok. 1952 

2. Muzealnictwo PRL, prawdopodobnie współautorstwo, po 1955 

     3. Uwagi o dwóch zaginionych dziełach Stanisława Samostrzelnika, komunikat, 1955 

     4. Helwig Jerzy, malarz nadworny Zygmunta I, [w:] Słownik Historii Sztuki, 1958 

     5. Skarb monet z Sejn, 1967 

 

ANEKS 2 

J. 90. Osoby i instytucje A-Z  

Archiwum Główne Akt Dawnych     1959  l.1 

 Archiwum przy klasztorze i kościele 

 św. Andrzeja w Krakowie      1949  l.1 

 Białostockie Towarzystwo Naukowe    1963  l.1 

 Biblioteka Narodowa       1949  l.1 

 „Biuletyn Historii Sztuki” – redakcja    1964  l.1 

 Muzeum Narodowe – Gabinet Numizmatyczny w Warszawie b.d.  l.1 

 Przeździecki [?]       1955  l.1 

 Towarzystwo Naukowe w Toruniu     1953  l.1 

 Wydawnictwo Ossolineum      1962  l.1 

 Zakłady Górniczno-Chemiczne „Złoty Stok”   1966  l.1 

 Listy do nierozpoznanych adresatów          1959, 1967, b.d.  l.3 

 

ANEKS 3 

J. 91. Osoby i instytucje A-Z 

Amt der Steiermärkischen Landesregierung Archiv   1950  l.1 

 Archiv des Reichsgaues Steiermark     1940  l.1 

Archivamt für den Distrikt Warschau    1940  l.1 

Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu    1950  l.1 

Archiwum Główne Akt Dawnych     1958  l.1 

Archiwum Miejskie w Toruniu     1948  l.1 
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Archiwum Państwowe we Wrocławiu    1949  l.1 

Białostockie Towarzystwo Naukowe    1963  l.1 

Biblioteka Kórnicka       1963  l.1 

Biblioteka Narodowa       1952  l.1 

Boniecka Maria        1952, 1955  l.2 

Budka Włodzimierz       1946  l.1 

College of Arms, Londyn       1950–1951  l.2 

Desa – Dział Numizmatyki      1972  l.1 

Frank Karl Friedrich von       1949–1950  l.5 

Glemma T.        1942  l.2 

Glinka Jan        1959  l.1 

Historisches Forschungsinstitut des Reichsgaues 

Oberdonau in St. Florian Bibliothek    b.d.  l.1 

Jodkowski Józef       1948  l.2 

Kaiser Dolf        1978  l.1 

Kłyszewski Władysław      b.d.  l.1 

Kuczyński Stefan Maria      1952  l.1 

Landesarchiv in Brünn       1943–1944  l.2 

Leidl Bernard        1958  l.1 

Lenard Barbara       1964  l.1 

Lewicka Maria       1960  l.1 

Łubieński Henryk       1962  l.1 

Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi   1959  l.1 

Muzeum Pomorskie w Toruniu     1950  l.1 

Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych  Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych   1974             l.1 

Der Oberbürgermeister der Hauptstadt Olmütz  Der Oberburgermeister der Hauptstadt Olmutz   1944  l.1 

Office Genelogique et Heraldique de Belgique  Office Genealogique et Heraldique de Belgique   1958  l.1 

Petrzykowski Czesław  Petrzykowski Czesław      1951  l.1 

Pilnaček Josef  Pilnacek Josef        1936  l.1 

 Pociecha Władysław         1937, 1942–1954  l.5 

 Prokuratoria Kapituły Metropolitalnej w Krakowie   1952  l.1 

 Puyvelde Leo van       1948  l.1 

 Reichsrundfunk-Gesellschaft m.b.H. 

Brucknerstift St. Florian     1943  l.1 

Der Reichsstatthalter in der Steiermark Reichsgauarchiv  1944  l.1 

Riksarkivet, Stockholm      1937  l.1 

Sawicki Stanisław       1953  l.1 

Staatliche Museen zu Berlin      1964  l.1 

Staatsarchiv Königsberg      1943  l.1 

Statens Historiska Museum      1971  l.1 

Stato della città del Vaticano      1946  l.1 

Stabelski Adam       1940  l.1 

Stojanowski Józef       1936  l.1 

Strzelecka Anna       1946  l.1 

Studnicka Janina       1936  l.1 

Studziński Franciszek       1936  l.1 

Sywidowicz Włodzimierz      1956  l.1 

Szczeciński Bolesław       1937  l.1 

Szumowski Władysław      1946  l.1 

Zakład Narodowy im. Ossolińskich     1962  l.1 

Zakłady Górniczo-Chemiczne „Złoty Stok”    1966  l.1 
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Związek Bibliotekarzy i Archiwistów Polskich   1948  l.1 

Listy od nierozpoznanych nadawców    1976  l.2 

 

ANEKS 4 

J. 102 Dokumenty oryginalne różnej treści XV–XVIII w. 

1. Kopia przywileju ks. krakowsko-sandomierskiego, fragment 1444, rkp., j. łac., k. 1 

2. Dekret podkomorski graniczny między dobrami Orchowem, Polinem i Sabiorem 

nad Bugiem. Odpis dokumentu z 1455 r. Dokument z pieczęcią 1534, rkp., j. łac., k. 2 

3. Wyrok w sprawie dziesięcin Mikołaja Bedleńskiego, kanonika krakowskiego 

Dokument z pieczęcią 1538, rkp., j. łac., k. 2 

4. Kwit Krzysztofa Chawlewskiego o zakupie soli dla Szymona Ługowskiego, prałata 

czakowskiego. Dokument z pieczęcią 1565, rkp, j. pol., k. 1 

5. Oblata przywileju nobilitacyjnego Andrzeja Krzyżanowskiego z 1449 [1499?] r. 

aprobowana przez Zygmunta Augusta. Dokument z pieczęcią 1569, rkp., j. łac., pol., 

k. 4 

6. Dokument Olizana Kindaya (treść nieodczytana) 1570, rkp., j. białoruski, k. 1 

7. Ugoda między Andrzejem Dąmbskim a Wojciechem Podwysockim o wójtostwo w 

Piwnicznej. Dokument z 6 pieczęciami 1586, rkp., j. pol., k. 1 

8. Kontrakt w sprawie zakupu kamienicy przez Mikołaja Ligięzę, kasztelana 

wiślickiego, 1586, rkp., j. pol., k. 2 

9. Kwit z rzup krakowskich i bocheńskich. Dokument z pieczęcią 1588, rkp., j. pol., k. 

1 

10. Zatwierdzenie umów między klasztorem Klarysek ze Starego Sącza a M. 

Wierzbitą przez kardynała Maciejowskiego, biskupa krakowskiego. Dokument z 

pieczęcią, 1604, rkp., j. łac., k. 2 

11. Kopia przywileju Zygmunta III dla Jana Ostrowskiego, 1618, rkp., j. pol., k. 1 

12. List Zygmunta Kasjanowicza o dzierżawie łąk od Seweryna Osińskiego. 

Dokument z pieczęcią, 1620, rkp., j. pol., k. 1 

13. List Mirona Mohyły Bernawskiego, wojewody ziem mołdawskich, do Wacława 

Leszczyńskiego, kanclerza wielkiego koronnego. Dokument z pieczęcią, 1627, rkp., j. 

pol., k. 2 

14. Władysław IV nadaje iure caduco dobra ruchome i nieruchome po szlachcicu 

Bieleckim żołnierzowi Terleckiemu. Dokument z pieczęcią, 1633, rkp., j. łac., k. 1 

15. Władysław IV nadaje nagrodę w postaci pensji rocznej Gotardowi Wilhelmowi 

Butlerowi, pokojowcowi Jana Kazimierza. Dokument z pieczęcią, uszkodzony 

1635, rkp., j. łac., k. 1 

16. Kopia testamentu Anny z Mickich Dersniakowej, 1637, rkp., j. pol., k. 2 

17. Jan Kazimierz wydaje salvus conductus dla swojego pokojowca Gotarda Wilhelma 

Butlera przed podróżą do Polski. Dokument z pieczęcią, 1639, rkp., j. łac., k. 1 

18. Kwit Piotra Lipskiego dany wojewodzie krakowskiemu Marcinowi Gebdeńskiemu 

za odebranie prowizji. Dokument z pieczęcią, 1643, rkp., j. pol., k. 1 

19. Mandat Władysława IV dla Gotarda Butlera, dworzanina królewskiego, na 

przyjęcie przyszłej żony króla Ludwiki Marii, 1645, rkp., j. pol., k. 2 

20. List Władysława IV do brata Jana Kazimierza. Dokument uszkodzony, 1646, rkp., 

j. wł., k. 2 

21. Kwit Zbigniewa Gorayskiego, kasztelana chełmskiego, w sprawie depozytu 

Andrzeja Leszczyńskiego, wojewody derptskiego, 1651, rkp., j. pol., k. 2 

22. Jan Kazimierz wydaje przywilej na starostwo pińskie Albrechtowi Stanisławowi 

ks. Radziwiłłowi, kanclerzowi Wielkiego Księstwa Litewskiego. Dokument z 

pieczęcią, 1654, rkp., j. pol., k. 1 
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23. Kontrakt między Janem Zamojskim a Jakubem Bernym o dzierżawę starostwa 

kałuskiego, 1657, rkp., j. pol., k. 4 

24. Zapis Gabriela Karola Kimbara dla Teodora Denhoffa, podkomorzego koronnego. 

Dokument z pieczęciami, 1666, rkp., j. pol., k. 1 

25. Rozprawa w Sądzie Grodzkim w Oświęcimiu w sprawie zerwania sejmu.  

Dokument z pieczęcią, 1671, rkp., j. pol., sz., k. 4 

26. Jan III nadaje serwitut Jerzemu Kralowiczowi, rzeźbiarzowi herbów. Dokument 

pergaminowy, uszkodzony, 1680, rkp., j. łac., k. 1 

27. Odpis wyroku Jana III w sprawie Jakuba Lindzberga i jego żony. Dokument z 

uszkodzoną pieczęcią, 1684, rkp., j. łac., k. 2 

28. Protestacja mieszczan Wielunia przeciwko Franciszkowi Dębińskiemu, kapitanowi 

regimentu. Dokument z pieczęcią, uszkodzony, 1686, rkp., j. pol., k. 2 

29. Kwit opłaconego podatku od podymnego dla Floriana Kazimierza Strawińskiego, 

stolnika starodubowskiego. Dokument z pieczęcią, 1686, rkp., j. pol., k. 1 

30. Stanisław Jan Jabłonowski, hetman wielki koronny, wydaje Janowi 

Koniecpolskiemu, wojewodzie bełzskiemu, zwolnienie od terminów sądowych. 

Dokument uszkodzony, 1687, rkp., j. pol., k. 1 

31. List Jakuba Ludwika i Aleksandra Sobieskich do koniuszego koronnego 

Dokument z pieczęcią, 1703, rkp., j. pol., k. 2 

32. Kopia uwierzytelniona Trybunału Królewskiego w Lublinie dotycząca 

oszacowania klejnotów (Potockiego?). Dokument z pieczęcią, 1723, rkp., j. łac., k. 2 

33. List Adama Stanisława Goetzendorfa Grabowskiego, biskupa warmińskiego, do 

Suchodolca, intendenta w Królewcu, 1747, rkp., j. franc., k. 2 + koperta z pieczęcią 

lakową 

34. Potwierdzenie przywileju z 1430 r. dla M. Wodzickiego przez Augusta III 

Dokument ze słabo wyciśniętą pieczęcią, 1759, rkp., j. łac., k. 2 

35. List Stanisława Augusta Poniatowskiego do wojewody rawskiego, Walickiego, z 

wezwaniem na Radę (Nieustającą), 1783, rkp., j. pol., k. 2 + koperta z pieczęcią 

lakową 

36. List do Królowej (Bony?) od mieszczan narewskich, B.d., rkp., j. łac., k. 2 

37. Wypis z akt oświęcimskich dotyczący sprzedaży łąk. Dokument z pieczęcią 

B.d. (prawdopodobnie XVI w.), rkp., j. pol., k. 4 

38. Odpis dokumentu Władysława ks. mazowieckiego, z 1454 r. potwierdzający 

przywileje kanclerza Racibora, B.d., rkp., j. łac., pol., k. 3 

39. Fragment spisu Biblioteki Zygmunta Augusta z Biblioteki Ordynacji Zamoyskich. 

Dokument z pieczęcią, B.d., rkp., j. łac., pol., k. 8 

 

ANEKS 5 

 

J. 103. Dokumenty oryginalne i odpisy dokumentów dotyczące książąt Lubomirskich XVI–XIX 

w. 

1. Sprzedaż wsi przez Baltazara Lubomirskiego. Dokument z pieczęcią, 1576, rkp., j. 

łac., k. 1 

2. Układ dzierżaw żup krakowskich między Jackiem Młodziejowskim a Sebastianem 

Lubomirskim. Dokument z pieczęcią, 1585, rkp., j. łac., k. 2 

3. Zygmunt III potwierdza przywilej z 1598 r. Sebastianowi Lubomirskiemu, 1608, 

rkp., j. łac., k. 2 

4. Zestaw klejnotów przez Stanisława Lubomirskiego, starostę sandomierskiego u 

Jana Frydrychowskiego i Jakuba Ostrowskiego, kanoników krakowskich. Dokument z 

pieczęcią, 1618, rkp., j. pol., k. 2 
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5. Kwit na zakup klejnotów od złotnika lubelskiego dla Konstantego Lubomirskiego, 

starosty sanockiego, 1648, rkp., j. pol., k. 1 

6. Rejestr przedmiotów sporządzony po śmierci kanclerzyny Ossolińskiej, 

przekazanych staroście Aleksandrowi Lubomirskiemu, 1654, rkp., j. pol., k. 2 

7. Rachunek dla koniuszyny koronnej Lubomirskiej za klejnoty. Dokument 

uszkodzony, 1661, rkp., j. pol., k. 1 

8. Kontrakt między Aleksandrem Michałem Lubomirskim a cieślami w sprawie 

restauracji pałacu, 1661, rkp., j. pol., k. 2 

9. Rejestr rzeczy otrzymanych w spadku przez Domicellę Lubomirską, podczaszynę 

koronną, 1664, rkp., j. pol., k. 4 

10. Kontrakt między Aleksandrem Lubomirskim, koniuszym koronnym, a złotnikiem 

króla Preysem o wykonaniu lichtarzy, 1664, rkp., j. pol., k. 1 

11. Rejestr srebra sprzedanego przez Krystynę Annę z Lubomirskich Radziwiłłową, 

kanclerzynę Wielkiego Księstwa Litewskiego, 1664, rkp., j. pol., k. 1 

12. Kontrakt między Aleksandrem Lubomirskim a stolarzem na wykończenie pałacu,  

1666, rkp., j. pol., k. 2 

13. Inwentarz kaplicy św. Karola Boromeusza w Niepołomicach ufundowanej przez 

Lubomirskich, 1676, rkp., j. łac., pol., k. 2 

14. Rachunki za naprawę i zabezpieczenie pałacu Lubomirskich w Warszawie. 

Dokument zniszczony, 1696, rkp., j. pol., k. 2 

15. Rejestr przedmiotów otrzymanych w spadku przez Lubomirskiego, kanclerza 

koronnego, 1709 i b.d., rkp., j. pol., k. 7 

16. Kontrakt o wynajęcie muzyków z Berlina. Dokument z pieczęcią lakową 

1714, rkp., j. pol., k. 2 

17. Rejestr obić i nieruchomości, 1714, rkp., j. pol., k. 2 

18. Rejestr przedmiotów zabranych przez Sasów z zamku w Wiśniczu, własności 

księcia Aleksandra Lubomirskiego, 1716, rkp., j. pol., k. 4 

19. Rejestr rzeczy pozostałych po kanclerzynie Ossolińskiej (?), B.d., rkp., j. pol., sz., 

k. 14, patrz nr 6, z 1654 

20. Rejestry kosztowności przekazanych w spadku po śmierci kanclerzyny 

Ossolińskiej klasztorowi św. Teresy w Warszawie, B.d., rkp., j. pol., k. 6 

21. Spis klejnotów Aleksandra Lubomirskiego, podskarbiego koronnego, 

przechowywanych w Gdańsku, B.d., rkp., j. pol., k. 4 

22. Spis portretów książąt Lubomirskich na zamku w Wiśniczu, B.d., rkp., j. pol., k. 4 

23. Różne wypisy dotyczące Lubomirskich, m.in. stan grobów i trumien w kościele w 

Wiśniczu i Równem. Wypisy z metryk kościelnych, epitafia, B.d., 1858, rkp., j. łac., 

pol., k. 14 

 

ANEKS 6 

J. 104 Dokumenty dotyczące Kościoła w Dańkowie i Krzepicach (głównie kontrakty) XVIII 

w. 

1. Kontrakt na wystawienie dachu w kościele dańkowskim między księdzem 

Kazimierzem Wyszkowskim a Maciejem Czekalińskim, 1767, rkp., j. pol., k. 1 

2. Rejestr jałmużny zebranej na odbudowę kościoła w Dańkowie. Po 1767, rkp., j. 

pol., k. 2 

3. Rejestr wydatków związanych z odbudową kościoła po pożarze, 1768, rkp., j. pol., 

k. 2 

4. Kontrakt na wykonanie dzwonów dla kościoła dańkowskiego, 1769, rkp., j. pol., k. 

1 

5. Kontrakt na wykonanie lampy dla kościoła dańkowskiego, 1772, rkp., j. pol., k. 1 
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6. Kontrakt na malowanie ołtarza i inne prace zdobnicze kościoła w Krzepicach, 1773, 

rkp. i odpis masz., j. pol., k. 5 

7. Kontrakt na wykonanie ołtarza w kościele dańkowskim, 1773, rkp., j. pol., k. 1 

8. Kontrakt na wymalowanie i wyzłocenie kościoła w Krzepicach, 1773, rkp., j. pol., 

k. 2 

9. Kontrakt na wystawienie wieży kościoła dańkowskiego, 1777, rkp., j. pol., k. 2 

10. Kontrakt na wykończenie wieży kościoła dańkowskiego, 1778, rkp., j. pol., k. 1 

11. Kontrakt na pokrycie wieży kościelnej, 1780, rkp., j. pol., k. 1 

12. Nominacja księdza Kazimierza Wyszkowskiego z Dańkowa na parafię w 

Krzepicach. Formularz drukowany z pieczęcią prymasa Michała Poniatowskiego 

1785, druk, j. łac., k. 2 

 

ANEKS 7 

J. 105. Dokumenty dotyczące Grodna i powiatu grodzieńskiego XVIII–XIX 

1. Zapis majątku Kazimirowka na rzecz Karmelitów grodzieńskich przez Jana Gonibę, 

łowczego i sędziego grodzkiego grodzieńskiego, 1648, rkp., j. pol., sz., k. 4 

2. Ekstrakt przywileju Augusta II dla księży Karmelitów na posiadłości w Grodnie. 

Dokument z pieczęcią, 1706, rkp., j. pol., k. 2 

3. Rozstrzygnięcie sporu o grunta należące do Karmelitów w Miączynie przez 

Trybunał Główny Wielkiego Księstwa Litewskiego. Dokument z pieczęcią, 1776, 

rkp., j. pol., sz., k. 8 

4. Potwierdzenie praw dla Zgromadzenia Augsburskiego. Dokument z pieczęcią 

1793, rkp., j. pol., k. 2 

5. Akt Konstytucji pod tytułem Kwit dla Departamentu Wojskowego, 1793, rkp., j. 

pol., sz., k. 17 

6. Fragmenty spisu rodzin osiadłych w Grodnie II poł. XVIII w. B.d. (po 1794), rkp., j. 

pol., sz., l., k. 40 

7. Spis ludności Grodna wysiedlanych w l. 1795–1797 na skutek wyroków carskich 

1797, rkp., j. pol., sz., k. 27 

 

ANEKS 8 

J. 106. Druki i odpisy dokumentów XVIII–XIX w. 

1. Pro memoria. Druk ulotny w sprawie księstwa Kurlandii i Semigalii, podpisany 

przez biskupa przemyskiego Michała Wodzickiego, 1763, druk, j. łac., k. 1 

2. Kwity różne: z podymnego, ofiary, wpłaty do Kasy Komisji Edukacji Narodowej, 

podatku do Komisji Skarbu Koronnego, 1776–1796, druk, j. pol., k. 12 

3. Wyznaczenie kwatery dla generała Czapskiego, podpisane przez A. Brühla 

1781, druk, j. pol., k. 1 

4. Kwit z opłaty taksy za order św. Stanisława za r. 1789, 1790, druk, j. pol., k. 1 

5. Pod bytność Jego Królewskiej Mości w Jabłonnie 8 maja (druk ulotny), B.d. 

(prawdopodobnie 1791), druk, j. pol., k. 2 

6. Zaproszenia na przyjęcia i bale dla p. Walickiej, 1807, druk, j. franc., k. 11 

7. Nominacja na porucznika Ignacego Lindsaya podpisana przez Józefa 

Poniatowskiego, 1809, druk, j. pol., k. 1 

8. Kwity za srebro oddane do Mennicy Księstwa Warszawskiego z podpisami 

Fryderyka Hungera probierza mennicy, 1811, 1812, 1814, druk, j. pol., k. 10 

9. Petite catechisme, 1814, druk, j. franc., sz., k. 8 

10. Obrzęd Koronacji Najjaśniejszego Mikołaja I Cesarza Wszechrosji Króla 

Polskiego w Stolicy Królestwa w Warszawie, B.d. [1825], druk, j. franc., pol., sz., k. 7 

11. Zaproszenia na przyjęcie kasztelanowej Wieklińskiej przez księżną Łowicką oraz 

senatorów i posłów, 1829, b.d., druk, j. franc., k. 4 + koperta z pieczęcią lakową 
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12. Zaproszenie dla przyjęcie dla p. Walickiej, 1829, druk, j. franc., k. 4 + koperta z 

pieczęcią lakową 

13. Pisma wydawane w czasie Powstania Listopadowego: „Polak Sumienny”, „Sybilla 

Sarmacka Wskrzeszona”, 1830–1831, druk, j. pol., k. 11 

14. Udzielenie urlopu hr. Stanisławowi Rzewuskiemu przez gen. Skrzyneckiego, 
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