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PRZEDMOWA.

Niniejszy katalog archiwum opactwa mogilskiego wychodzi 

jako pierwszy tego rodzaju u nas katalog archiwum zakonnego. 

Archiwum to nęciło już od dawna zawartością swoją uwagę 

badaczy naszej przeszłości. Już Długosz w swej wiekopomnej 

i nieocenionej Księdze uposażeń dyecezyi krakowskiej, zestawia

jąc »Nomina abbatum Clarae Tumbae«, wychwala troskliwość 

Cystersów mogilskich, zachowujących w czci i pamięci imiona 

swych dawnych opatów, czego nie można powiedzieć o wszyst

kich klasztorach polskich ̂  Uwaga ta najznakomitszego wieków 

średnich dziejopisa Polski dowodzi zasobności i ładu archiwum 

mogilskiego. To też kiedy Krakowskie Towarzystwo naukowe 

zastanawiało się 70 lat temu nad wydawaniem monografii sław

niejszych miejscowości okolic Krakowa, na pierwszy plan wysu

nięto Mogiłę, która »dostarcza materyału do poszukiwań w roz

licznych gałęziach archeologii, a cennym zbiorem dyplomatów 

przedewszystkiem na uwzględnienie zasługiwała«. Tak powstała 

»Monografia opactwa Cystersów we wsi Mogile, opracowana 

i pamięci ubiegłych w r. 1864 pięciuset lat istnienia Akademii 

krakowskiej poświęcona przez Towarzystwo naukowe krakow

skie. Kraków 1867«. Dzieło to składa się z dwóch części. Część I 
opisowa i badawcza zawiera ustępy: Pogląd na położenie Mogiły

‘) Liber beneficiorum III, str. 423: »Omnibus enim aliie monasteriis 

Cracoviensis dioecesis, et ut verius eloąuar totius regni Poloniae, suorum 
patrum segni oblmone abolentibus nomina, id unum caetera ea prosperitate 

supergressum, ea in diem hanc concinavit<.
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przez Adama Gorczyńskiego; Wiadomość historyczna o Mogile 

przez Józefa Szujskiego; Część artystyczna Monografii Mogiły 

przez Władysława Łuszczkiewicza; Uposażenie klasztoru Cyster

sów przez Hipolita Seredyńskiego; Poczet opatów mogilskich 

Konstantego Hoszowskiego; O Mogile Wandy przez Józefa Łep- 

kowskiego i O grobowcach i pomnikach w kościele mogilskim 

przez Władysława Łuszczkiewicza. Część drugą dzieła stanowi 

zbiór dyplomów mogilskich, wydany przez ks. Eugeniusza Ja

notę. Najznakomitsi swego czasu uczeni złożyli się na całość 

tego wydawnictwa, które było naprawdę pierwszą naukową 

monografią historyczną u nas. Pomijając poglądowy artykuł Szuj

skiego, występuje tutaj Łuszczkiewicz jako badacz naszego bu

downictwa z pierwszą swą pracą ściśle naukową świtającej 

u nas codopiero historyi sztuki. Nie można wyników tej pracy 

uważać dziś za ostatnie słowo nauki i sam Łuszczkiewicz opra

cował po raz drugi zabytki mogilskie, wydając w r. 1899 Nr 10 

Biblioteki krakowskiej o Mogile1), ale metoda stosowana przez 

niego przy pisaniu części artystycznej Monografii była olbrzymim 

krokiem naprzód w rozwoju naszej archeologii2). Zabytkami 

mogilskimi zajmowali się również i inni uczeni polscy, jak nie

odżałowanej pamięci prof. Maryan Sokołowski, który długie lata 

zbierał materyały do pracy o zasługach Cystersów mogilskich 

na polu sztuki i kultury, a w szczególności malarstwa miniatu

rowego i mówiąc o malarstwie miniaturowem w Polsce, roz

różniał szkołę mogilską, którą bardzo wysoko cenił. Niestety, 

nie było danem temu badaczowi dokończyć rozpoczętego dzieła 

i rzecz cała pozostała in crudo. Ścisłą inwentaryzacyę naszych 

zabytków zawdzięczamy wytrwałej pracowitości Dra Stanisława 

Tomkowicza, który jako długoletni konserwator okręgu krakow

skiego zajmował się żywo zabytkami naszymi i najdokładniej 

je opisał w II tomie Teki Konserwatorskiej (Kraków 1906), str. 

133-193.

Z pracowników, którzy w pierwszej części Monografii zło

żyli dowody benedyktyńskiej pilności, Hoszowski, choć najmniej

*) Wieś Mogiła przy Krakowie, jej klasztor cysterski, kościółek farny 

i kopiec Wandy. Z 17 rycinami. Kraków 1899.
J) Por. nekrolog ś. p. WI. Łuszczkiewicza przez Leonarda Lepszego 

w VII tomie Sprawozdań Kom. hist. szt. Ak. Um. Kraków 1906, str. I.
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ze wszystkich krytyczny i uprawiający historyę z amatorstwa, 

pierwsze ma prawo do naszej wdzięczności. Zebrał on olbrzymi 

materyał do historyi klasztoru i to po części wprost ze źródeł 

archiwalnych, a jeszcze w większej mierze z istniejącej podów

czas literatury i wydał dzieło liczące in 4-to 197 str. p. t. Obraz 

życia i zasług opatów mogilskich (Kraków 1867). Niektóre zu

żytkowane przez Hoszowskiego źródła rękopiśmienne dziś już 

nie istnieją (np. Series priorum Kiełczewskiego, o czem niżej)r 

stąd dzieło to ma dla nas wartość publikacyi źródłowej. Uzu
pełnił tó dzieło w późniejszych latach, wydając »Przyczynek do 

dzieła o opatach XX. Cystersów w Mogile pod Krakowem« 

(Kraków 1879), gdzie zamieścił dokumenty z najnowszych cza

sów, dotyczące spraw majątkowych opactwa.

Jeżeli część pierwsza Monografii Mogiły budzić musi sza

cunek, to drugą jej część, t. j. Zbiór dyplomów klasztoru mogil

skiego, możnaby bez przesady nazwać kamieniem granicznym 

naszej najnowszej historyografii Wystarczy powiedzieć, że jest 

to pierwszy kodeks dyplomatyczny, opracowany przez Franciszka 

Piekosińskiego, późniejszego wydawcę olbrzymiej ilości źródeł 

historycznych, które stały się podstawą całej niemal wiedzy 

naszej historycznej o średniowiecznej Polsce J). Nasze nieszczę

ścia narodowe sprawiły, że w żadnym ze sławnych naszych 

klasztorów średniowiecznych nie dochowały się dyplomy w takim 

komplecie, jaki posiada Mogiła, nie wyłączając bogatego Tyńca2),, 

sławnego Miechowa czy najsławniejszej ze wszystkich lecz i naj

młodszej Częstochowy. Nie potrzebujemy rozwodzić się nad war

tością pracy Piekosińskiego, gdyż samo nazwisko mówi za siebie,, 

a dokonany przezeń zbiór dyplomów klasztoru mogilskiego, wy

dany oddzielnie przed ukazaniem się Monografii, z tytułem ła

cińskim: »Diplomata Monasterii Clarae Tumbae prope Craco- 

viam« (Kraków 1865), dla zagranicy zapewne obliczony, zyskał 

powszechne uznanie obcych uczonych.

Po wydaniu kodeksu mogilskiego wydawałoby się zbyte- 

cznem dla wielu katalogowanie ponowne dyplomów. Tymcza

sem, jak dowodzi niniejszy katalog, nie wszystkie dyplomy, na

l) Działalność naukowa Franciszka Piekosińskiego. Kwartalnik hist_ 
XXII (1908), str. 189.

*) Kod. dypl. klasztoru tynieckiego. Lwów 1875. (Przedmowa).
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wet średniowieczne, znajdujące się w archiwum mogilskiem, 
zostały ogłoszone. Pominięto np. pierwszy przywilej papieski 

x31a Mogiły (nr 8) z roku 1228, wydany przez Grzegorza IX 1). 

Z XIV i XV w. jest ich cały szereg.

Pomijając kwestyę kompletu, musimy zwrócić uwagę na 

to, że wydawcy Kodeksu mogilskiego nie podawali nigdzie do

kładnego opisu dyplomów, co ma niemałe znaczenie dla utrzy

mania ich ewidencyi i kontroli, a czego ówczesna nauka tak 

ściśle nie przestrzegała. Pozostawała jeszcze druga ważna sprawa 

do załatwienia, a mianowicie pieczęcie, które w znacznej ilości 

dochowały się szczęśliwie przy dokumentach mogilskich. Wy

starczy przeglądnąć Piekosińskiego »Pieczęcie polskie wieków 

średnich« !), by się przekonać, jak bogate materyały kryje archi

wum mogilskie do sfragistyki polskiej z XIII i XIV w. Nie od 

rzeczy będzie przypomnieć, że przy dyplomie mogilskim (nr 5) 

z r. 1228 pojawia się na pieczęci Leszka Białego, użytej przez 

wdowę po nim Grzymisławę, bodaj czy nie po raz pierwszy 

orzeł polski w naszej sfragistyce3). Należało tedy z całą skrupu-

‘) Publikujemy go tu po raz pierwszy, celem wyczerpania materyaîu 

mogilskiego z XIII w. Brzmi on :
Gregorius episcopus servus servorum dei. Dilectis filiis abbati et con- 

ventui monasterii de Clara Tumba Cisterciensis ordinis salutem et aposto- 

licam benedictionem. Sacrosancta Romana ecclesia devotos et humiles filios 

ex assuete pietatis officio propensius diligere consuevit et, ne pravorum ho- 

minum molestiis agitentur, eos tamquam pia mater sue protectionis muni- 
mine confovere; eapropter, dilecti in domino filii, vestris iustis postulacioni- 

bus grato concurrentes assensu personas et monasterium vestrum, in quo 
divino estis obsequio mancipati, cum omnibus bonis, que impresentiarum 
rationabiliter possidet aut in futurum iustis modis prestante domino poterit 

adipisci, sub beati Petri et nostra protectione suscipimus. Specialiter autem 

terras, possessiones et alia bona vestra, sicut ea omnia iuste ac pacifice pos
sidetis, vobis et per vos eidem monasterio auctoritate apostolica confirma- 

mus et presentís scripti patrocinio communimus. Nulli ergo omnino homi- 

num liceat hanc paginam nostre protectionis et confirmationis infringere 
vel ei ausu temerario contraire. Siquis autem hoc attemptare presumpserit, 

indignationem omnipotentis dei et beatorum Petri et Pauli apostolorum 
eius se noverit incursurum. Datum Asisii V Idus Iunii pontificatus nostri 

anno secundo.
2) Sprawozdania Komisyi historyi sztuki VI (Kraków 1900), str. 50—72, 

177—205, 286—328 i osobno — Kraków 1899).
*) Piekosiński, Pieczęcie polskie wieków średnich nr 57.
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latnością zbadać na nowo po tylu latach stan pieczęci mogilskich 

i opisowi ich poświęcić szczególniejszą uwagę.

Zachodzi teraz pytanie, w jakim stanie doszło nas archiwum 

mogilskie, ile aktów względnie dyplomów zaginęło? Niema za

pewne żadnego archiwum na świecie, któreby się cieszyło ab

solutnym kompletem i z czasem nie uległo dewastacyi. Jeżeli 

z tego ogólnego punktu sprawę kompletu rozpatrywać będziemy, 

musimy sobie powiedzieć, że w obrębie wieków średnich zagi

nęła z archiwum mogilskiego niewielka stosunkowo ilość dy

plomów pergaminowych. Są jednak luki i to bolesne, zwłaszcza 

jeżeli weźmiemy pod uwagę brak zupełny aktów do spraw nie

raz najważniejszych w dziejach klasztoru. Stwierdzić dziś do

kładnie ilości i rodzaju aktów zaginionych niepodobna. Nawet 

na podstawie kopiaryuszy nie da się stanowczo oznaczyć całej 

zawartości archiwum z wieków średnich, czy z czasów później

szych. Kopiaryusze, o ile się dochowały, zawierają szereg aktów 

dowolnie nieraz wybranych i przepisanych z pominięciem wielu

o niemałej wartości historycznej. Najczęściej pomijali kopiści 

akta, niemające wartości aktualnej dla klasztoru, stąd nieraz 

spotykamy na dyplomach notatkę »niepotrzebne«.

Wiemy napewno z kroniki mogilskiej Mikołaja z Krakowa 

(umarł około 1505), że tenże spisał wszystkie przywileje i prawa 

klas/.toru w osobnej księdze, o której wspomina w swojej kro

nice: »ut patet in privilegiis per me fratrem Nicolaum rescrip- 

tis« 1). Niestety najstarszy ten kopiaryusz zniknął już dawno z ar

chiwum mogilskiego. Pełnił dość długo swoją służbę, aż pod

niszczony zastąpiony został nowym, zestawionym i uzupełnionym 

w XVII wieku przez Ojca Andrzeja Tymowskiego (-f-1629). Ko

piaryusz Tymowskiego (nr 25 naszego katalogu) jest obecnie 

najpełniejszym kopiaryuszem, jaki się dochował w archiwum, 

a na zawartość jego zwrócimy jeszcze później uwagę. Księgę 

opata Białobrzeskiego z r. 1560 (nr 29) możnaby również uwa

żać za kopiaryusz spisany dla celów administracyi gospodar

czej, natomiast kopiaryusze wyżej wspomniane mają charakter 

zbioru prawniczego. W  XVII wieku próbowano rozdzielić ko-

*) Chronicon Monasterii CJaratumbensis ord. Cist. autore fre Nicolao 

de Cracovia, wydal Wojciech Kętrzyński w Mon. Pol. hist. VI. Lwów 1893, 

str. 443. Cytowane tamże na str. 466 »Collectaneum« jestzapew'ne identyczne 

z Liber privilegiorum naszego kronikarza Mikołaja.
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piaryusze dyplomów według nadawców, czy miejscowości i tak 

powstał kopiaryusz pisany ręką O. Jana ze Szadku (nr 26} 

i osobne bullarium mogilskie (nr 27), zawierające przywileje pa

pieży i biskupów. Wymieniony pod 7) przez Janotę we wstępie 

do Zbioru dyplomów klasztoru mogilskiego (str. III) kopiaryusz

o 602 stronach pięknie pisany i oprawiony staraniem przeora 

mogilskiego, O. Benedykta Kmity w r. 1722, zniknął z archiwum 

mogilskiego w nowszych czasach już po wydaniu Monografii.

Na podstawie kopiaryusza Tymowskiego (T), rękopisu Kro

niki Mikołaja z Krakowa (M), Sumaryusza dokumentów z roku 

1804 (S), Zbioru dyplomów mogilskich (Zbiór), obejmującego 

także niektóre dokumenty z wymienionego powyżej a dziś za

ginionego kopiaryusza i niniejszego Katalogu (K), zestawiamy 

regesty dokumentów średniowiecznych, o których da się z całą 

stanowczością stwierdzić, źe znajdowały się niegdyś w archi

wum mogilskiem, a które z biegiem lat uległy zniszczeniu lub 

przeszły w niewiadome dziś ręce. Nie uwzględniamy tu dyplo

mów, niewątpliwie niegdyś mogilskich, rozprószonych po róż

nych zbiorach polskich, jak np. nry 34 a, 70 a, 76 a, 267 a i t. d., 

opisujemy je bowiem w naszym Katalogu. Tak samo nie wcho

dzą tu dokumenty wprawdzie dotyczące Mogiły, jak np. nry 

90 i 91 z r. 1389 w sprawie Dąbia, nr 203 z r. 1438 w sprawie 

domu klasztornego w Krakowie, nr 890 z r. 1470 w sprawie 

sporów klasztoru mogilskiego i koprzywnickiego, nr 413 z r. 
1510 o sprzedaży Pobiednika i Pobiedniczka Andrzejowi Ko- 

ścieleckiemu, obecnie w Archiwum aktów dawnych m. Kra

kowa1), lub nr. 9001 z r. 1418 w sprawie patronatu kościoła 

św. Anny w Krakowie, nr. 12508 z r. 1429 w sprawie ustano
wienia konserwatorów Uniwersytetu krak., obecnie w archiwum 

Uniwersytetu Jagiellońskiego 2); nie wchodziły one bowiem nigdy 

do archiwum mogilskiego. Aktów tego rodzaju, rozrzuconych 

po różnych publikacyach, chociażby tylko do wieków średnich,, 

jest tak dużo, że podanie ich regestów przekraczałoby ramy 

naszego Katalogu i mijałoby się z jego zadaniem. Wreszcie 

wyjaśniamy, źe nie znając tekstów dokumentów, cytowanych

*) Por. Katalog tegoż Archiwum t. I. Dyplomy pergaminowe. Kra

ków 1907.
s) Codex dipl. Univ. Grac. I, nr t>4 i 124.
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według Sumaryusza z r. 1804, nie możemy ręczyć za dokładności 

tak dat jak i treści, dlatego pomieszczamy je po łacinie, ściśle 

według brzmienia Sumaryusza, o ile skądinąd nie dało się 

stwierdzić. Powołanie się na Sumaryusz oznacza, że dotyczący 

dyplom był w Mogile w r. 1804.

Dyp l omy  zag in ione .

1) 1225, 10 maja, Kraków. (K. nr. 38, a).

2) 1228, 11 stycznia, Lateran. (K. nr. 119, P).

3) 1245, 6 czerwca, Lugdun. (K. nr. 119, a).

4) 1262, 26 maja, Viterbo. (K. nr. 119, y).

5) 1266, 14 maja, Kraków. (K. nr. 168, a).

6) IS 15, 12 września, Langres. (K. nr. 119, a).

7) 1327, 13 czerwca.

Johannis papae XXII omnium privilegiorum et immunitatum 

monasterii Mogilensis confirmatio. (S. nr. 467; zob. K. nr. 62).

8) 1348, 4 maja, Kraków.

Contra Cristinam Paschonis filiumque suum Vincentium, Eufe- 

miam, Maclinam et Stanislavam pro parte abbatis de Mogiła 

villae Scisławicze!) adiudicationis decretum. (S. nr. 1326).

9) 1353, 9 maja, Kraków. •

Casimiri regis super venditione totius partis in villa Sdzislawicz1) 

per Sbigneum et Preczslaum haeredes de Sdzislawicz pro 80 

marcis abbati et monasterio de Clara Tumba recognita perga- 

meneum cum sigillo privilegium. (S. nr. 1334).

10) 1356, 2 maja, Kraków. (K. nr. 90, a).

11) 1362, 19 sierpnia, Kraków.

Klasztor mogilski nabywa dom przy ul. Świńskiej w Krakowie. 
(Zbiór nr. 78, str. 65).

12) 1364, 28 sierpnia, Zator.

Jan, książę oświęcimski, odnawia przywilej Zegoty z Bentkowic, 

wydany Dytkonowi na sołtyctwo w Łopusznie (T. karta 166“).

13) 1370, 24 maja, Bochnia.

Piotr Weinrich, jako opiekun spadkobierców Peterlina żupnika 

bocheńskiego, nadaje klasztorowi mogilskiemu plac w Krakowie. 

(Zbiór nr. 85, str. 70).

l) To dzisiejsze Zesiawice.
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14) 1379, 4 października, Kraków.

Mszczug, podkomorzy krakowski, załatwia spór graniczny nad 

Wisłą między Piotrem opatem mogilskim a Mikołajem kasztelanem 

zawichojskim, Paskiem bratem jego, ich matką Witosławą i sio

strami Anną, Beatą i Praksą, właścicielami Rybitw. (T. k. 178to).

15) 1382, 9 maja, Kraków.

Mikołaj i Pasek, dziedzice Bogoryi, sprzedają klasztorowi mogil

skiemu Rybitwy, a Ludwik, król polski i węgierski, przenosi tę 

wieś na prawo niemieckie. (Zbiór nr. 94, str. 77).

16) 1383, 23 listopada, Kraków. (K. nr. 130, a).

17) 1384, 22 lutego, Kraków. (K. nr. 130, a).

18) 1384, 26 listopada, Wieliczka.

Pabiascius, sędzia Dobiesława kasztelana krakowskiego roz

strzyga spór o kompetencyę sądu nad poddanymi klasztoru 

mogilskiego nad Wisłą, wszczęty przez Świadkona z Kobierzyna. 

(T. k. 188b).

19) 1389, Koprzywnica.

Konrad opat koprzywnicki sprzedaje Piotrowi klasztorowi mogil
skiemu wieś Lęg. (Zbiór nr. 100, str. 84).

20) 1389, 18 sierpnia, Kraków.

Władysław, król polski, transsumuje dokument z dnia 29 lipca 

1386 roku w sprawie kupna Wiktorowie (Nr. 126); transumpt 

miał przywieszoną pieczęć majestatową, dla której go zapewno 

z archiwum mogilskiego wykradziono. (T. k. 194b, S. nr. 1918. 

Zbiór, str. 83, regest).

21) 1399, 8 maja, in colloąuio generali.

Jan z Tęczyna, kasztelan krakowski, rozstrzyga spór między 

Mikołajem opatem mogilskim a Warszem z Pleszowa o jezioro 

Nieczecze z Ostrowem i przyznaje je klasztorowi mogilskiemu, 

który je nabył poprzednio od klasztoru koprzywnickiego (Zbiór, 
str. 42, regest, T. k. 21 lb).

22) 1400, 21 lutego, Rzym. (K. nr. 177, a)

23) 1401, 10 maja, Rzym.

Bonifacy IX, papież, pozwala zakonnikom Cysterskim uczęszczać 

na teologię w Uniwersytecie krak. a opiekę nad nimi powierza 

opatowi mogilskiemu. (Zbiór nr. 108, str. 92).

24) 1401, 6 lipca, Kraków.

Klasztor mogilski sprzedaje wieś Domaszów Imramowi dziedzi

cowi Pleszowa (Zbiór, str. 68, regest).
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25) 1402, 10 maja, Kraków.

Mikołaj opat mogilski zobowiązuje się urządzić rozdział wody 

w Krzesławicach na rzece Dłubni i zawiera w tym celu ugodę 

z klasztorem miechowskim. (T. k. 213b).

26) 1404, 22 sierpnia, Wiślica.

Władysław, król polski, nadaje kościołowi w Prandocinie bałwan 

soli z zup wielickich za łąki zalane przez stawy królewskie 

w Słomnikach. (Zbiór nr. 109, str. 93).

27) 1407, 3 marca, Kraków. (K. nr. 186, a).

28) 1422.

Beneficii, Luborzycensis, praebendae s. Mariae Magdalenaer 

canonicatuum Karniowska et Lętkowska Universitati Crac. 

incorporatio. (S. nr. 839).

29) 1428, 1 maja.

Paweł, opat i klasztor mogilski zawierają z rajcami krak. układ 

w sprawie spornych granic posiadłości klasztornych, dziesięcin 

z Dąbia i karczmy w Czyżynach i opłat z posiadłości klasztornych 

w mieście. (Znajduje się w Archiwum aktów dawnych m. Kra

kowa. Por. Katalog tegoż Archiwum t. I. Dyplomy perg. nr. 185, 

jako egzemplarz wystawiony po niemiecku przez klasztor dla 

m. Krakowa. Egzemplarz przeznaczony dla klasztoru w języku 

łacińskim zaginął. Zbiór, str. 108).

30) 1433, 21 marca. (K. nr. 177, c).

31) 1434, 24 maja, Kraków.

Jakób z Pleszowa zobowiązuje 12 kmieci osadzonych w Ple- 

szowie do płacenia 200 grzywien Elżbiecie wdowie po Wojciechu 

Dobiesławie i jej synowi Janowi. (T. k. 279).

32) 1438, 18 listopada, (Kraków).

Rajcy krak. zezwalają na kupno domu przez klasztor mogilski. 

(Zbiór nr. 130, str. 117).

33) 1439, 23 stycznia, Kraków.

Ławnicy m. Krakowa stwierdzają, że Jan Gryffnik odstąpił dom 

z browarem i słodownię przy ul. Świńskiej w Krakowie klaszto

rowi mogilskiemu. (S. nr. 2125, Zbiór str. 117, regest).

34) 1442, 7 maja, Kraków.

Dominik, opat mogilski, nabywa łąkę we wsi Czechy od Fali- 

sława i Piotra. (T. k. 283b).

35) 1446.

Emptionis decimae ex villa Glewiec contractus (S. nr. 1281).
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36) 1447, 21 kwietnia, (Kraków).

Rajcy krak. stwierdzają, że dziesięcina z Dąbia należy się klaszto

rowi mogilskiemu. (Zbiór, str. 108, regest).

37) 1456, 23 kwietnia, Mogiła. (K. nr. 240, c).

38) 1456, 23 kwietnia, Mogiła.

Andrzej Odrowąż ze Sprowy, wojewoda ruski, nadaje klaszto

rowi mogilskiemu Slęcin. (Zbiór, nr. 138, str. 126).

39) 1459, 26 lipca, Mantua.

Privilegii Pii 2di papae, personis ordinis Cisterciensis super 

possessiones et successiones bonorum saecularium indulti, trans- 

sumptum. (S. nr. 477).

40) 1461, 19 czerwca, Kraków.

Kazimierz Jagiellończyk, król polski, na prośby opata mogil

skiego, Piotra Hirszberga i jego konwentu, ponawia i zatwierdza 

{bez transsumptu) dokument Władysława Jagiełły, potwierdza

jący akt kupna i sprzedaży czynszu 8 groszy na żupach bocheń

skich tytułem tak zwanego toporowego (»thoporowe«), to znaczy 

robotnika pracującego toporem. Czynsz ten, którego wypłatę 

żupnicy bocheńscy w międzyczasie wstrzymali i na swoje 

potrzeby obrócili, poleca król Jerzemu i Magdalenie Morsztynom 

i innym żupnikom, którzyby po nich nastąpili, wypłacić klaszto

rowi mogilskiemu corocznie po 8 groszy tygodniowo. (Kopiaryusz, 

dotyczący żup bocheńskich, Muzeum XX. Czartoryskich w Kra

kowie nr. 2181, str. 32—33. Por. Zbiór nr. 116, str. 97).

41) 1463, 19 kwietnia, Kraków. (K. nr. 240, d).

42) 1469, 14 września, Citeaux.

Kapituła generalna zleca opatowi mogilskiemu wizytacyę i refor- 

macyę klasztorów cysterskich w państwie polskim i ziemi 

pruskiej, t. j. Pelplina i Oliwy. (T. k. 329).

43) 1476, 17 czerwca, Żarnowiec. (K. nr. 240, f).

44) 1481, 20 czerwca. Rzym.

Salyius Casseta de Panorino, generał Dominikanów, przyjmuje 
opata Marcina i cały konwent mogilski do konfraternii. (M. str. 23).

45) 1481, 11 października, Mogiła.

Jakób z Dębna, kasztelan i starosta krak. fundując ołtarz w ko

ściele mogilskim uposaża go sołtystwem w Pobiedniku. (Zbiór, 

nr. 148, str. 135).
46) 1481, 15 października, Jędrzejów.

Jan opat z Paradyża i Mikołaj z Jędrzejowa ustalają na polecenie
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Jana, opata generalnego Cystersów, wydane w Gillen (Saint Gil- 

les?) 28 września 1480, ilość mszy odprawiać się mających za 

Jakóba z Dębna, kasztelana krakowskiego, który w kościele 
mogilskim funduje ołtarz św. Stanisława, uposażając go sołtys

twem w Pobiedniku. (M. str. 23; por. Zbiór nr. 98, str. 135 i Mon. 

Pol. hist. VI, str. 467).

47) 1483, 3 stycznia, Lwów.

Jan Zórawski sprzedaje wsie swoje Zorawno i Żmigród Miko

łajowi Czarkowskiemu z Kamieńca, podstolemu lwowskiemu, 

którą to sprzedaż stwierdzają Gunter z Sieniawy, sędzia i Jan 

z Wysokiego, podsędek ziemi lwowskiej. (T. k. 345b).

48) 1486, 7 stycznia, Lwów.
Przed sądem ziemskim zrzeka się Małgorzata, córka Mikołaja 

Czarnkowskiego, obecnie żona Stanisława Sieniawskiego z Cho- 

dorkowic, praw swych dziedzicznych do Żmigrodu, co stwier

dzają Gunter, sędzia z Sieniawy i Jan z Wysokiego, podsędek 

ziemi lwowskiej. (T. k. 348b).

49) 1486, 14 września, Citeaux.

Kapituła generalna zakonu Cystersów nakazuje opatowi mogil
skiemu przyjąć dom, który biskup krak. dla uczniów z zakonu 

cysterskiego przyrzekł w Krakowie zbudować. (Zbiór str. 104, 

regest).

50) 1488, 12 października, Kraków.

In actis universitatis Cracoviensis super libera mansione in 

collegio Hierusalem fratribus ordinis Cisterciensis studia tractan- 

tibus concessa conclusio. (S. nr. 607, Zbiór nr. 149, str. 135).

51) 1489, 18 lutego, Kraków.
Jakób Glaser, mieszczanin i Jan Heideke, pisarz miejski krak., 

stwierdzają, że klasztor mogilski, względnie mnich Franciszek 

oddał wszystkie rzeczy zebrane »ex ignorantia testamenti« po 

śmierci brata swego Stefana Cichorij a należące do małoletniego 

Stanisława, siostrzeńca Franciszka. (T. k. 354).

52) 1494, 17 marca, Kraków.

Jan Turzo, rajca krak. wraz ze spadkobiercami swymi i przy

jaciółmi darowują klasztorowi mogilskiemu długi, które klasztor 

winien był Turzonowi i Urszuli, wdowie po Janie Behemie a nadto 

zobowiązują się płacić rocznie 14 grzywien na św. Jana i beczkę 

wina w maju jako czynsz za dzierżawę topni (»de conflatorio alias

II
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hutta«) z warunkiem poprawienia przez klasztor drogi prowa

dzącej z huty do ogrodu klasztornegoa). (T. k. 368).

53) 1495, 10 lipca, Kraków.

Rozstrzygnięcie sporu między klasztorem mogilskim i Janem, 

plebanem w Dziekanowicach, o dziesięcinę z niektórych ról 

należących do Dobczyc i Niezdowa. (Zbiór nr. 153, str. 139).

54) 1495, 9 sierpnia, Bytom.

Jan starszy z Zerofina ze wspólnikami zawierają układ z klaszto

rem mogilskim, biorąc w dzierżawę dziesięcioletnią wieś Dąbrówkę 

w powiecie bytomskim położoną. Dokument pisany po czesku. 

(T. k. 370).

55) 149£>, 14 listopada, Kraków.

Jan z Włodzisławia, rektor kościoła w Niegardowie i prof. prawa 

kanonicznego i Jan z Kościana, psałterzysta kościoła katedralnego 

i doktor dekretów, wydają w sporze między opatem mogilskim, 

Janem z Raciborza a Janem, proboszczem w Dziekanowicach,

o dziesięciny z Dziekanowic i Dobczyc wyrok na korzyść 

klasztoru mogilskiego, co Jakób, syn Jana z Górna, kleryk 

dyecezyi płockiej, w formie aktu notaryalnego spisuje. (T. k. 373).

56) 1497, 9 marca, Kraków.

Stanisław Brudzowski, mieszczanin krakowski, potwierdza odbiór 

nogi srebrnej, złoconej, jako zastaw za wypożyczone opatowi 

mogilskiemu Janowi z Raciborza 150 florenów. (T. k. 377).

57) 1503, 6 sierpnia, Mogiła.

Jan opat, Maciej przeor, Mateusz podprzeorzy, Piotr celleraryusz, 

Jan bursaryusz i cały konwent mogilski stwierdzają, że ode

brali 100 grzywien od Macieja wicedziekana, Stanisława wice- 

prepozyta, Mikołaja wicekustosza, Jana wicekantora, bakałarza 

Jana Chrapka, prokuratora i całej kollegiaty wikaryuszów kościoła 

N. P. Maryi w Sandomierzu, za co klasztor mogilski oddaje na 

widerkauf swój browar krakowski (in longa lapidea lateribus 

tecta, alias in braseatorio nostrae curiae), przynoszący 4 grzywny 

czynszu. (T. k. 382, Zbiór nr. 160, str. 146).

58) 1503, 2 października, Kraków.

Jan Konarski, biskup krak. potwierdza zapis (nr. 57) czterech

') Por. St. Kutrzeba i Jan Ptaśnik: Dzieje handlu i kupiectwa kra
kowskiego. Rocznik krakowski XIV, str. 94 i Jan Ptaśnik: Studya nad pa- 
tryeyatem krakowskim wieków średnich. Część II. Rocznik XVI, str. 34.
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grzywien czynszu wykupnego na kamienicy klasztoru mogil

skiego w Krakowie na rzecz wikaryuszów kolegiaty sando

mierskiej. (Zbiór, str. 147, regest).

Wracając w dalszym ciągu do kopiaryusza Tymowskiego, 

zaznaczamy, że wśród innych dokumentów podaje Tymowski 

w swym kopiaryuszu cały szereg pokwitowań z podatku zakon

nego, świętopietrza1) i podatków państwowych. Najwięcej za

interesowania budzi podatek zakonny, o którym najmniej do

tąd wiadomo. Z uchwał kapituł generalnych w Citeaux dowiadu

jemy się, że podatek ten istniał już w XIII wieku2) Uchwalała 

go kapituła na ogólne potrzeby zakonu w szczególności zaś dla 

obrony swych praw i spłaty długów (»pro solucione debitorum, 

pro impetrandis conservatoriis privilegiorum nec non libertatibus 

ordinis defendendis«) i nakazywała wizytatorom po zaprzysię

żeniu przełożonych każdego klasztoru zbadać stan ich majątkowy 

celem oznaczenia wysokości podatku. Dla zbierania jego usta

nawiała kapituła osobnych kolektorów w poszczególnych krajach. 

W  Polsce byli nimi naprzemian opaci mogilski, wąchocki, ko- 

przywnicki i sulejowski. W  kopiaryuszu Tymowskiego mamy 

zachowane pokwitowania zapłaconego podatku zakonnego z lat 

1455, 1464, 1469, 1478, 1480, 1483, 1484, 1486, 1492 i 1496. Mogiła 

płaciła na ten cel 2 flor. węgierskie rocznie. W  roku 1480 

odwozi zakonnik mogilski Jerzy zebraną przez opata mogilskiego 

sumę: »viginti quatuor florenorum ungaricalium et duorum flor. 

auri seu retentis«, co Jan, opat generalny Cystersów, kwituje 

w Saint Gilles, zaznaczając, że wspomniany brat Jerzy zostawił 

tamże swego okulałego konia, którego uważano jako zastaw 

na poczet zaległyph podatków.

Wiadomość zaczerpnięta z powyższego kwitu objaśnia 

znakomicie ten ustęp kroniki Mikołaja z drugiej połowy

*) X. Tadeusz Gromnicki, Świętopietrze w Polsce (Kraków 1908), nie 

wyszczególnia świętopietrza płaconego przez zakony, natomiast mamy je 

podane z całą dokładnością w Acta Camerae apostolicae wydanych przez 

prof. Dra Jana Ptaśnika w Mon. Pol. Vaticana (Kraków 1913) tom I, str. 118, 
188, 424; tom II, str. 390, 406, skąd się też dowiadujemy, że w r. 1345 
kollektorem papieskim na dyecezyę krakowską byi Jan, opat mogilski.

2) Statuta capituli generalis ordinis Cisterciensis wydaj Winter 

w dziele: Die Cistercienser des nordöstlichen Deutschlands, Gotha 1871, 

tom III, str. 250.

II*
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XV wieku, w którym mówi o bracie Jerzym z Sambora1), że 

tenże wiele książek sam przepisał a wiele innych nabył dla 

biblioteki klasztornej, i między innemi Glossę Lyry z »Additiones 

Pauli Burgensis« (por. Nr. 613—617 naszego katalogu), które 

dotąd zachowały się w Mogile. Wspomniany »frater Georgius«, 

odwożący podatek zakonny z Polski do Francyi, to nasz brat 

Jerzy z Sambora, który po drodze skupuje książki dla swego 

klasztoru i mając sposobność przypatruje się zagranicą sztuce 

illuminowania ksiąg chóralnych, sporządza wielkie antyfonarze 

(»antiphonaria magna sunt comparata conscriptaque in magnis 

supratibus(!) per fratrem Georgium de Sambor, huius monasterii 

de Clara Tumba professum«)2), wzbudzające podziw swych 

współbraci. Pomaga mu w illuminowaniu »fr. Nicolaus pictor« 

i iiluminator, twórca dekoracyi wnętrza kościoła św. Bartłomieja 

w Mogile, który wiele ksiąg zdobił a były między niemi i anty

fonarze. Tych dwóch zapewne mistrzów dziełem było 12 ksiąg 

chóralnych, które jeszcze w XVIII wieku znajdowały się w Mo

gile i padły następnie ofiarą stosunków, wytworzonych przez 

zaprowadzenie kollegium prowincyonalnego w klasztorze mogil

skim, kiedy nim obcy profesi rządzili, nie wiele dbający

o przeszłość i majątek jego. Pisze o tem kronikarz XVIII w., 

jeden z nielicznych profesów miejscowych z niemałem rozgory

czeniem 3) :
»Libri chorales erant in hoc loco duodecim folia, iuxta 

Breviarium et Missale ordinis, quales suppono ut certum tota 

ecclesia regularis non habet, constabant mille ducentis imperia- 

libus cusis, ut obloquuntur acta monasterii; omnia folia erant 

ex pergameno. Imagines singulorum et Historia sacrae scripturae 

erant primo auro et primis coloribus non vulgariter illuminatae, 

compactio ad aeternitatem distinctis coloribus pro diversitate 

chori; et quid factum cum hac sacra suppellectili ? Imagines 

exciderunt, pergamenum distraxerunt, et ratio huius data est, 
quia nescierunt legere hunc characterem, erat enim character 

gothicus, praestantior quam dari potest. Nescierunt legere! per 

non usum«. Poniżej zaś czytamy, że w tym czasie (t. j. około 

r. 1736) została »Bibliotheca in principalibus authoribus distracta«.

*) Mon. Pol. hist. VI, str. 464.

2) Tamie.
3) Rkp. mogilski nr. 9, str. 62.
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W  rzeczywistości podaje inwentarz z 1668 między innemi: 

»10 Antiphonaria in folio magno pergamenea, 4 Gradualia per- 

gamenea in magno folio«.

W  dziale archiwaliów ściśle pojętych nie posiada dziś 

archiwum mogilskie poza dyplomami żadnego kodeksu średnio

wiecznego, nie ma wspomnianego wyżej kopiaryusza (Liber 

privilegiorum, nazwany także Collectaneum); zaginął również 

stary średniowieczny nekrolog. Ze taki istniał, dowodzi tego 

często napotykana wzmianka w Kronice Mikołaja: »est scriptus 

in mortuorum libro«. Zguba jego tem dotkliwiej odczuwać się 

daje, że nie został on nawet wykorzystany przez kompilatora 

późniejszego nekrologu. Szereg nazwisk, znanych skądinąd 

zakonników mogilskich, zupełnie pominięty został w istniejącym 

dziś najstarszym nekrologu mogilskim1) z XVII w. (nr. 37).

Jakaś nieznana bliżej katastrofa pozbawiła nas materyałów 

historycznych do biografii najznakomitszych zakonników mogil

skich. Trudno sobie wyobrazić, by sławny w całym ówczesnym 

świecie naukowym Jakób z Paradyża, który się także Jakóbem 

z Mogiły nazywał, jeden z najpłodniejszych pisarzy wieku XV, 

polemista i reformator życia zakonnego, mógł nie zostawić śla

dów swej dwudziestoletniej (1420—1442) działalności w aktach 

klasztoru. Tymczasem poza krótką i bałamutną wiadomością 

w Kronice Mikołaja, głucho o nim w Mogile, nawet pisma jego, 

które napotykamy we wszystkich większych bibliotekach euro

pejskich 2), zachowały się u nas w późniejszych już nieco odpi
sach. Jeszcze w wyższym stopniu dziwić się należy zniknięciu 

aktów z XVI wieku, któreby nam bliżej opowiedziały dzieła 

i czyny znakomitych opatów Erazma i Białobrzeskiego.

Rozległe stosunki opata Erazma (1522—1546), jego znajo

mość z Erazmem z Rotterdamu s) i duch epoki, który ujawnia

’) Kętrzyński, Bxcerpta e Libro mortuorum monasterii Mogilensis ord. 

Cist. Mon. Pol. hist. V, str. 806—813.
2) X. Jan Fijałek: Mistrz Jakób z Paradyża i Uniwersytet krakowski 

w okresie soboru bazy lej skiego, Kraków 1900, 2 tomy; Ks. K. Michalski 
i T. Sinko: Przyczynki z kodeksu mogilskiego do dziejów oświaty w Polsce, 

Kraków 1917; Sprawozdanie z poszukiwań na Węgrzech dokonanych 
z ramienia Akad. Umiejęt. Kraków 1919 str. 194, gdzie spotykamy kazania 

>mgri Jacobi de Clara Tumba alias Mogiła«.
s) X. G. Kowalski, Katalog inkunabułów biblioteki opactwa mogil

skiego. Kraków 1915. Przedmowa.
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się we wzmożonej epistolografii, uważanej ówczas jako »columna 

vitae et sapientiae«, nasuwa przypuszczenie istnienia licznych 

aktów i listów z jego czasu. Z tern większą pewnością spodzie- 

waćby się należało obfitego materyału z lat 1559—1586, kiedy 

rządy klasztoru dzierży Marcin Białobrzeski »vir litteratus« 

w całym tego słowa znaczeniu, najznakomitszy obok Wujka 

i Skargi homileta polski, który buduje dla siebie wspaniałą rezy- 

dencyę renesansową, i na pomieszczenie archiwaliów stwarza nowy 

przybytek, którego odrzwia kamienne z napisem: »BVRSARIA 

MOASTERY 1569«, dotąd się zachowały. Białobrzeski wynie

siony z r. 1577 na biskupstwo kamienieckie, mógł zabrać ze sobą 

wiele potrzebnych mu ksiąg, lecz trudno przypuścić, by wy

woził akta, dotyczące wyłącznie spraw klasztornych. Nie była 

zresztą jego rezydencya w Kamieńcu stałą, kiedy go w r. 1585 

7 października jako biskupa kamienieckiego odwiedza w Mogile 
Stanisław Reszka, późniejszy opat jędrzejowski, który tu w dniu 

odwiedzin był świadkiem nagłej śmierci swego poprzednika na 

tej godności Stanisława Białobrzeskiego, brata rodzonego Mar

cina1). Po śmierci jego nastają smutne czasy dla klasztoru: 

rządzą nim opaci komendataryjni, którzy przy klasztorze wcale 

nie rezydują, pobierając jedynie dochody z dóbr klasztornych. 

Wszelkie zatem akta dotyczące opatów z wieku XVII, XVIII 

i XIX toną w archiwach rozlicznych tych rodów, których syno

wie oprócz wielu innych godności kościelnych nosili tyluł opa

tów mogilskich. W  ten sposób np. dyplomy pergaminowe 

i papierowe z czasów opata Denhoffa (Nr. 282 a, b, c, d, e, f, 

g, h, i, 283 a, 574 uwagą) dostały się wraz z archiwum rodowem 

do Muzeum XX. Czartoryskich w Krakowie, a część aktów do 

opata Schindlera do Archiwum aktów dawnych m. Krakowa. 

Jedną jeszcze niepowetowaną stratę dla historyi naszej musimy 

tu zanotować, a jest nią brak zupełny śladów działalności 

artysty-mnicha Stanisława z Mogiły, który był na usługach 

samego Zygmunta I i największych obok króla mecenasów 

sztuki biskupa Tomickiego i wszechpotężnego kanclerza Szy- 

dłowieckiego 2).

>) Stanislai Rescii Diarium (1583 — 1589) edidit Joannes Czubek, Kra

ków 1915, str. 112.
2; Jerzy Kieszkowski: Kanclerz Krzysztof SzydJowiecki, Poznań 1912. 

Rozdz. VI i XX.
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Miniatury jego znajdują się u nas w Krakowie, Warszawie, 

za granicą w Londynie, Medyolanie, Monachium i Oxfordzie, 

a brak ich prawie zupełny w Mogile. Nawet imienia jego nie 

można odnaleść w nekrologu mogilskim, znajdujemy je dopiero 

zapisanem jako konfratra mogilskiego w nekrologu klasztoru 

Kanoników regularnych Later. przy kościele Bożego Ciała w Kra
kowie, gdzie przed rokiem 1541 zanotowano: »Dominus Sta- 

nislaus pictor presbiter« ,).

Utraty zatem wielu przypuszczalnie dokumentów z XV 

i XVI w. najwięcej nam żałować wypada, gdyż te czasy w znako

mitych obfitowały ludzi. Jeżeli na przełomie wieków średnich 

znalazł się w Mogile pracowity kronikarz Mikołaj, który spisał 

pobieżnie dzieje klasztoru od początku istnienia aż do dni swoich, 

stwarzając pierwszą tego rodzaju kronikę zakonną w Polsce, to 

przez cały wiek XVI nie ma w Mogile historyka, nie ma skrzę

tnego archiwisty, któryby kontynuował robotę Mikołaja. Dopiero 

w XVII wieku, gdy powstaje Miechovia Nakielskiego (1634) 

i Tinecia Szczygielskiego (1668), zabiera się Sebastyan Kieł- 

czewski (ur. 1623, wstępuje do klasztoru 5/III. 1645, a umiera 

20/11. 1683), zachęcony do tego przez opata Pawła Piaseckiego, 

autora dzieła »Crónica gestorum in Europa singularium. Craco- 

viae A. D. 1645«, do pisania historyi klasztoru mogilskiego. 

Sumienny ten i pilny badacz wyławia z dokumentów archiwal

nych i kroniki Mikołaja wszystkie fakta historyczne, które chro

nologicznie grupuje, zestawiając przytem nie tylko Series abbatum, 

ale także notując imiona wszystkich zakonników, którzy pod 

każdym z opatów wstąpili do klasztoru. Praca ta nosi tytuł: 

»Historia monasterii Clarae Tumbae cum serie abbatum et fra- 

trum«; poz¡ stała ona dotąd w rękopisie (Nr. 8 c) i znajduje się 

dziś w Muzeum XX. Czartoryskich, gdzie nosi Nr. 3652.

Ważniejszą od wymienionej jest praca Kiełczewskiego 

p. t. »Series priorum Clarae Tumbae seu Mogilensium, ab anno 

Domini milésimo quingentésimo vigésimo secundo, quo dominus 

Erasmus abbas regimen accepit, imperitantium; brevis Chronici

*) Archiwum aktów dawnych m. Krakowa rkp. nr 3218, str. 86. Ne

krolog ten, zawierający wiele nieznanych szczegółów do historyi Mogiły, 

międaj^TShyini nazwisko »Walentego astronoma«, przygotował do druku 

Dr Kazimierz Kaczmarczyk.
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vice-nunc primum concinnata«. Rękopis ten, który miał w ręku 

i opisał Hoszowski]), składał się z 606 stron in folio minori, 

zawierał oprócz życiorysów przeorów od roku 1522, dyaryusz 

ważniejszych zdarzeń historycznych, lokalnych i krajowych 

z lat 1644 — 1656 w języku łacińskim pisanych, zaś z lat 1656— 

1681 po polsku. Z rękopisu tego, który dziś zaginął a przy

najmniej dotąd w bibliotekach krajowych odszukać nam go nie 

udało się, korzystali znacznie autorzy monografii Mogiły, a prze- 

dewszystkiem Hoszowski w swej pracy dłuższej o życiu i za

sługach opatów mogilskich. Szujski, który również znał tę pracę 

Kiełczewskiego, oddaje jej pochwałę, że mieści często nieznane 

skądinąd rysy dziejowe i zasługuje na ogłoszenie drukiem2).

W  katalogu naszym złączyliśmy dział ściśle archiwalny 

z rękopisami bibliotecznymi a uczyniliśmy to ze względów pra

ktycznych, by dać w jednej książce przegląd tego, co posiadamy 

w rękopisach, tembardziej, że ten dział uzupełnia w niemałej 

mierze źródła archiwalne i że część rękopisów bibliotecznych 

przechowywano w archiwum klasztornem. Dla skontrolowania 

łuk, jakie czas i różne wypadki poczyniły w dziale rękopisów 

bibliotecznych, musimy się udać do Kroniki Mikołaja z Krakowa 

i inwentarzy z XVII i XVIII w. Kronikarz Mikołaj niezwykły 

bibliofil, tak lakoniczny w opisach wszelkich wydarzeń history

cznych, choćby nawet współczesnych, gdy chodzi o zanotowanie, 

czy nowonabytego dzieła, czy tych, które już zastał w bibliotece, 

zdobywa się na zadziwiającą dokładność opisu. Przy niektórych 

dziełach podaje nawet zapiski, objaśniające bliżej ich prowenien- 

cyę. Niestety z rękopisów wzmiankowanych przez naszego kro

nikarza doszły nas jedynie postylle Lyry, o których przy bracie 

Jerzym z Sambora wspomnieliśmy.

Nie znajdujemy natomiast ani w klasztorze mogilskim, ani 

w innych polskich zbiorach następujących rękopisów:

1) »Lectionale de tempore«, sprawione a raczej przyniesione 

z Lubiąża, klasztoru macierzystego Mogiły, za pierwszego 

jej opata, które jeszcze w r. 1505 było w użyciu.

2) »Nocturnale cantuale per manus fratris Ludovici scriptum« 

około r. 1278.

>) Obraz życia i zasług opatów mogilskich, str. 80. 
s) Monografia, str. 20.



PRZEDMOWA XXV

3) »Biblia maior«, darowana przez biskupa krak. Muskatę 

około r. 1317.
4) »Horologium sapientiae scriptum per raanus fratris Johan- 

nis Wartinberg« około r. 1376. Dzieło to Dominikanina 

Henryka de Suso, jak również dwa następne przepisał 

a nie ułożył nasz Wartinberg, jak to mylnie niektórzy 

utrzymywali a nawet między innymi sam Szujski1).

5) »Sti Bernardi, De consideratione«.

6) »Omeliare adventuale seu de adventu Domini«.

7) »Missale« darowane przez, mieszczanina krakowskiego Ka

spra Kriigelera około r. 1417.

8) »Speculum historíale« 4 tomy. Dzieło to Dominikanina 

Wincentego z Beauvais, jak również dwa następne prze

pisał fr. Nicolaus Briger około 1430, choć Hoszowski i inni 

mają go za autora tychże dzieł.

9) »Catholiconc (właściwie Iohannis de Ianua Balbi ord. 

Praed.: Summa quae vocatur Catholicon).

10) »Summa confessorum« (właściwie Summa angélica de ca- 

sibus conscientiae Angelí Clavasii albo Summa Astesana. 

de casibus conscientiae Astesani Guillermi ord. Minor).

O antyfonarzach pisanych przez Jerzego z Sambora i o na

bytej przezeń »Glossie« Mikołaja z Lyry była już powyżej mowa. 

Wszystkie te dzieła, oprócz Glossy, zniknęły z biblioteki i mamy 

prawo na podstawie istniejących inwentarzy przypuszczać, że 

ilość rękopisów średniowiecznych była u nas daleko większa 

od tej, jaką wykazuje niniejszy Katalog. Znikły np. bez śladu 

zanotowane w ostatnim inwentarzu z r. 1874 trzy dzieła razem 

oprawne: »Tractatus iuridici, liber iuris teutonicalis, prawa 

i przywileje miasta Krakowa od Kazimierza Wielkiego«, in folio, 

jak również nieznany bliżej »Liber precatorius in 8°«, wszystkie 

cztery wymienione między rękopisami średniowiecznymi.

O ile chodzi o ubytki, nie należy zapominać, że wydana 

w r. 1867 Monografia Mogiły, przysparzając sławy starej naszej 
fundairyipiwróciła równocześnie uwagę amatorów na zawartość 

archiwum i biblioteki klasztornej i naraziła ją na niejedną stratę 

na tem polu, jak tego dowodzi brak niektórych dyplomów i rę

kopisów, znajdujących się wówczas w Mogile i używanych przez.

‘I Monografia, str. 15.
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wydawców Monografii, a które następnie zaginęły bez śladu lub 

dostały się do innych zbiorów. Zniknął wtedy także lub później 

szereg ciekawszych pieczęci średniowiecznych, odciętych bar

barzyńską ręką od dyplomów, o czem wspomina się w katalogu.

Rękopisy mogilskie, znajdujące się obecnie w Muzeum 

XX. Czartoryskich w Krakowie (nr 8c, 586a, 609a, 609 b, 610a, 

620 a, 632 a, 632 b, 638 a i 711 a) z wyjątkiem nrów 8 a i 8b, 

nabytych po śmierci Józefa Muczkowskiego (-f-1858) przez Ale

ksandra hr. Przeździeckiego i przez niego odstąpionych Muzeum 

Czartoryskich, zostały wyłudzone przez niejakiego Erwina Redlą 

z Przeworska przed r. 1875, który jeździł po klasztorach, przed

stawiał się jako wysłannik instytucyi naukowych, wypożyczał, 

kupou^ał lub otrzymywał w darze rzadkie druki i starsze dy

plomy i rękopisy, które sam wybierał, a trzeba mu przyznać, 

ie  przeważnie wybierał rzeczy cenniejsze. W ten sposób uzy

skane przedmioty sprzedawał następnie zbiorom publicznym 

i prywatnym, co mu tem łatwiej przychodziło, że na egzem

plarzach nie było śladów pochodzenia, pieczęci ani exlibrisów. 

Mogilskie rękopisy sprzedał Redel Muzeum Czartoryskich w r. 

1875. Domagał się ich zwrotu w r. 1877 przeor mogilski Kro- 

nenberger, niestety bezskutecznie.

Pewien procent strat przypisać musimy także wzmożo

nemu ruchowi zbierania książek i rękopisów z końcem XVIII 

i początkiem XIX w., kiedy to cały szereg bibliotek najstarszych 

klasztorów padł ofiarą wysłanników Załuskiego, Czackiego, Os

solińskiego i t. d. *), niegardzących wcale doborem środków, byle 

tylko zdobyć upatrzone egzemplarze, o czem świadczą z taką 

bezwzględną szczerością pisane do Ossolińskiego listy Lindego, 

•ogłoszone przez Bielowskiego 2).

Wreszcie należy podnieść, że klasztor mogilski ulegał ra

zem z Krakowem inwazyom nieprzyjacielskim, żeby tylko wy

mienić ważniejsze jak np. w lipcu 1345 Jana, króla czeskiego, 

w październiku 1587 arcyksięcia austryackiego Maksymiliana, 

w latach 1655 — 1657 Szwedów i Siedmiogrodzian, w latach 

1768—1772 Rosyan za czasów Konfederacyi Barskiej, a wreszcie

Kaczmarczyk Kazimierz: Rewizya bibliotek klasztorów krakow
skich w r. 1810. Przegląd biblioteczny T. II, 1909, str. 183.

2) Słownik języka polskiego Lindego T. I. Przedmowa.
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pruskiej w 1794— 17951). Jakie klasztor poniósł wówczas straty, 

niewiadomo. O plądrowaniu biblioteki mogilskiej w czasie na

jazdów mamy wprawdzie wzmianki kronikarskie, twierdzi mię

dzy innymi Kiełezewski, że pobyt Szwedów w r. 1656 zadał 

bibliotece mogilskiej cios niemały2), wzmianki te atoli są zbyt 

ogólnikowe, by można z nich dokładniejsze wyciągnąć wnioski 

co do Mogiły, wiadomości jednak o stratach, jakie poniosły inne 

biblioteki polskie od Szwedów3), każą nam przypuszcząć, że 

nie oszczędzili oni i Mogiły, chociaż w czasie poszukiwań w Szwe- 

cyi nie natrafiono na zabytki stąd pochodzące.

Należałoby wspomnieć tu o miejscu przechowywania ar

chiwum, jego zabezpieczeniu i porządkowaniu. Archiwum zwane 

także »Tabularium« lub »Armarium«, miało już w wiekach śre
dnich osobną ubikacyę, zabezpieczoną należycie od ognia i wilgoci. 

Była nią sala, położona między południowem ramieniem kościoła 

a kapitularzem, gdzie się również i dziś mieści archiwum, a która 

nosi nazwę »Bursaria«. Najprawdopodobniej opieka nad archiwum 

oddana była występującemu często w dyplomach średniowie

cznych bursaryuszowi, który był zarazem skarbnikiem i archi- 

waryuszem. Niektóre klasztory miały osobnych archiwistów. Już 

najstarsze statuta zakonne nakazywały surowo przechowywać 

starannie wszelkie akta, dotyczące klasztoru, a uchwały kapituł 

zajmują się niejednokrotnie tą kwestyą i tak np. kapituła odbyta 

w Mogile 13 maja 1682 pod przewodnictwem Justyniana Ber

narda Zaruskiego, opata sulejowskiego, uchwaliła między innymi 

przepisy dotyczące archiwów i bibliotek, które tu w całości 

pozwolimy sobie przytoczyć:
§ 16; »Cura archivii exactior habeatur. Privilegia prae- 

serti*í^originalia per manus extraneorum non extradantur ob 

penculum amissionis, si vero contigerit eadem producere, dúo 

íratres mitti deben t«.
§ 17: »Librí ex b i b l i o t heca  fratribus pro exigentia ra- 

tionabili subministrentur ñeque sit difficilis in hoc praefectus

') Kaczmarczyk : Kraków oblężony. »Nowa Reforma« z 23 i 24 gru

dnia 1914-.
2) Hoszowski: Obraz życia opatów mogilskich, str. 101.
s) Sprawozdanie z poszukiwań w Szwecyi. Kraków 1914. Przedmowa 

Dra B. Barwińskiego, str. IX i nast.
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bibliothecae sub pąena depositionis. Fratres vero accipientes- 

libros, nomina et numerum librorum acceptorum relinquant 

eidem praefecto ad tempus certum, post quod elapsum eosdem 

restituant Íntegros. Si quis negligenter tractaverit et maculatos 

reddiderit, non ei facilis tribuetur concessio librorum«.

Przechowywano archiwalia także wraz z precyozami, zam

knięte czterema kluczami, które dzierżyli sami dygnitarze zakonni 

z przeorem na czele, jak nas o tem pouczają statuta zakonne:

»In archivo itidem sub quatuor clavibus serventur mo- . 

numenta, chartae, tituli, privilegia cum aliis instrumentis funda- 

torum et donationum, ac omnibus clenodiis praetiosioribus; nec 

sine gravi et urgente necessitate, singula praedicta ex archivo 

extrahantur, idque nunquam extrahi concedantur, nisi sub sche- 

dula eius, qui eorum aliqua receperit; promittatque talis reci- 

piens, se quam primum fieri poterit, recepta reportaturum. Claves- 
archivi nunquam penes unum serventur, sed unam habeat prior, 

alteram bursarius primus, tertiam bursarius secundus, quartam 

archivarius« *).

Sposobowi przechowywania aktów należy poświęcić chociaż 

kilka słów. Niestety brak do tego zupełnie danych. Dyplomy 

pergaminowe, wobec ich przyrostu musiano oczywiście już dość 
wcześnie segregować według treści i składać je w osobne szu

flady czy też worki oznaczone literami alfabetu i numerem 

porządkowym w obrębie każdej szuflady, jak tego dowodzą 

numeracye in dorso dyplomów, pochodzące z XIV w. (nr 30, 

33, 35, 37). System ten utrzymany był jeszcze w XVII wieku, 

jakby tego dowodziła notatka na dokumencie nr 207: »Lada 

No 4«. Akta papierowe były oczywiście traktowane taksamo, 

lub wiązane we fascykuły i trzymane na pułkach razem z rę
kopisami, które oprawiano.

Powyższe uwagi dowodzą równocześnie, że w klasztorze 

mogilskim zabierano się dość wcześnie do porządkowania ar

chiwum. W miarę rozwoju archiwum musiano dyplomy spisy-

*) Statuta ordinis Cisteroiensis tam antiqua quam novissima per Ca
pitula generalia ac etiam et provincialia pro Polona Congregatione sancita 

et definita... Adalbert! Stanislai Leski studio collecta... Anno 1745 typis 
mandata«. Rozdział 38.
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wac, spisy takie jednak mamy dopiero z późniejszych lat. Celem 

ochrony przed zniszczeniem dokumentów wskutek ich częstego 

używania, wreszcie, by mieć ewidencyę, zakładano kopiaryusze, 

najstarszy taki, opracowany przez Mikołaja z Krakowa, znany 

nam jest tylko z tytułu. Porządkowanie archiw^um na większą 

skalę przeprowadził w latach 1624—1629 Andrzej Tymowski 

przy sposobności spisywania swego kopiaryusza. Ponumerował 

on wtedy wszystkie akta, układając je zasadniczo według chro

nologii, dając tensam numer in dorso dokumentów i w swoim 

kopiaryuszu, stwarzając pięć dużych działów według koloru 

•czarnego, cynobrowego, żółtego, zielonego i niebieskiego, o czem 

dokładniej wspominamy przy opisie jego pracy (nr rkp. 25) 

w katalogu. Zdaje się, że w całej tej pracy i użyciu kolorów 

zastosował się ściśle do miejsca, jakie miał do dyspozycyi na 

przechowanie dokumentów. Praca jego objęła 444 dokumenty 

i jak z porównania z zachowanymi dotąd archiwaliami wynika, 

nie zawiera wszystkich aktów, znajdujących się wówczas w ar

chiwum.

Późniejsze prace, przedsiębrane w archiwum klasztornem, 

mają mniejsze znaczenie. Na większą uwagę zasługuje tylko 

kopiaryusz (nr rkp. 26) Jana Alberta ze Szadka z r 1669, obej

mujący odpisy aktów do posiadłości ziemskich, autor bowiem 

notuje często ilość pieczęci i zaznacza, że odpisy były kolacyo- 

nowane z oryginałami. Wspomnieć tu jeszcze należy kopiaryusze 

przywilejów papieży i biskupów (nr rkp. 27) z drugiej połowy 

XVII w., do spraw granicznych dóbr ziemskich (nr rkp. 28) 

z drugiej połowy XVIII w., tudzież spisy aktów pod różnemi 

nazwami, jak inwentarze, indeksy, sumaryusze dokumentów 

z r. 1664 (nr rkp. 58), z r. 1668 (nr. rkp. 59), z połowy XVII w. 

(nr rkp. 31 i 32), z r. 1783 i 1785 (nr rkp. 35 i 33). Świadczą 

one, że sprawami archiwum interesowano się żywo w klaszto

rze. Ujemną stroną przy spisywaniu tego rodzaju inwentarzy 
były czasem notatki in dorso, że akt dotyczący jest mniej po

trzebny dla klasztoru (dyplom nr 215, 230, 245, 273, 281), skutki 

praktyczne tego rodzaju uwag najlepiej ilustruje nam dyplom 

nr 216, wyjęty z oprawy książki, zaliczony właśnie w swoim 

czasie do mniej potrzebnych. Inwentarz z r. 1874 (rkp. nr 68) 

dla spraw naszych nie ma żadnej wartości, obejmuje zaledwie 

streszczenie kilku dyplomów, przytoczonych raczej przykładowo.
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Do systematycznego, na szeroką skalę zakrojonego upo
rządkowania archiwum mogilskiego przystąpiono dopiero w po

czątkowych latach rządu austryackiego. Rząd ówczesny, przy

stępując do inwentaryzacyi majątków kościelnych w celach 

podatkowych i konfiskacyjnych, badał skrupulatnie wszystkie 

akta i spisywał ich inwentarze, by na ich podstawie dochodzić 

zapomnianych nieraz fundacyi. Owocem tej pracy urzędowej 

nad badaniem i porządkowaniem archiwum mogilskiego było 

spisanie Sumaryusza archiwum w r. 1804. Obejmuje on (rkp. 
nr 34) wszelkiego rodzaju akta i mniejsze zeszyty od po

czątku fundacyi mogilskiej do r. 1804, a tylko wyjątkowo do 

r. 1806, dopisane później tą samą ręką — nie uwzględnia na

tomiast wcale rękopisów. Jak się z niego przekonujemy, w ar

chiwum znajdowało się wtedy 2925 aktów, które ułożono rze

czowo według treści w 26 tekach, te ostatnie zaś miały częstokroć 

po kilka fascykułów mniejszych, by podział rzeczowy przepro

wadzić najskrupulatniej. Na każdym akcie zaznaczono czerwonym 
atramentem numeracyą ciągłą, od 1—2925, odpowiadającą Suma- 

ryuszowi; na tekach i koszulkach umieszczono treść aktów i ich 

numery. Robota mimo wielu pomyłek jest staranna i systema

tyczna, a spisany równocześnie sumaryusz aktów pozwala zo- 

ryentować się w zawartości archiwum i ułatwia wyszukanie 

każdego aktu, tembardziej, że dodano dość dokładny indeks do 

Sumaryusza. Nieznany z nazwiska autor wychodząc z założenia, 

że dużo oryginałów zaginionych nie mogło być uwzględnionych 

w Sumaryuszu jako obejmującym stan rzeczywisty archiwum, 

pomieścił na końcu swej pracy równocześnie indeks do kopia- 

ryusza Tymowskiego i objął w ten sposób całokształt spraw 

klasztoru mogilskiego. Jak długo zachował się w archiwum 

porządek wprowadzony w r. 1804, nie wiadomo. Brak stałego 

archiwisty, któryby nie pozwolił na pomieszanie aktów i ich 

rozbicie, dał się z pewnością odczuć w późniejszych latach.

W listopadzie 1914 r., kiedy klasztorowi mogilskiemu za

grażało niebezpieczeństwo zniszczenia, wobec zbliżającego się 

oblężenia Krakowa, przewieziono całe archiwum mogilskie 

i część biblioteki do Archiwum aktów dawnych m. Krakowa, 

gdzie je przyjął pod swoją opiekę urzędujący wówczas w Ar

chiwum Dr Kazimierz Kaczmarczyk. Przewiezione archiwum 

przedstawiało się jako »magna indigestaąue moles« i trzeba
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było dopiero trzechletniej wspólnej pracy autorów katalogu nad 

porządkowaniem i oznaczaniem pojedynczych kartek i świstków,, 

ułożeniem chronologicznem, by wprowadzić doń ład a następni© 

rozpocząć jego katalogowanie. Przy porządkowaniu trzymano 

się zasad wprowadzonych w r. 1804, o ile to tylko było możliwe, 

tu i ówdzie tylko musiano od nich odstąpić, by poprawić zaszłe 
wówczas pomyłki i połączyć materyał z przed r. 1804 z później

szym całowiekowym przyrostem i tzw. archiwum przeorackiem, 

przechowywanem w XIX w. osobno. Po uporządkowaniu luźnych 

aktów przystąpiono do ich oprawienia, wychodząc z założenia, 

że tylko w ten sposób ochroni się w przyszłości archiwum przed 

nieładem. Praca ta wobec trudnych warunków obecnych postę

puje wolno, będzie jednak doprowadzoną do końca. Dyplomy 

przechowane są w osobnych kopertach.

Przystępując do omówienia techniki katalogu, wyjaśniamy, 

że wśród rękopisów mogilskich, zwłaszcza bibliotecznych, jest 

pewna liczba rzeczy o małej wartości, pragnąc jednak dać całość, 

pomieściliśmy je w Katalogu, traktowaliśmy je tylko pobieżniej. 

Tytuły dorabiane w rękopisach dajemy w języku polskim, przy 

rękopisach jednak teologicznych i filozoficznych, zwłaszcza śre

dniowiecznych, odstąpiliśmy od tej zasady, dając tytuły łacińskie,, 

jako wierniej określające treść, zwłaszcza, że teksty rękopisów 

spisane są w tym języku. Tytuły oryginalne ujęte są w cudzy

słowy; tu i ówdzie zachodziła potrzeba uzupełnienia ich, dodatki 

takie umieszczaliśmy w nawiasach.

Przy pieczęciach dawano tylko krótkie opisy, o ile stan 

ich zgodny był z opisem, pomieszczonym w Zbiorze dyplomów 

mogilskich, pragnąc uniknąć powtarzania znanych już rzeczy. 

Tak samo pomijaliśmy zaznaczanie druku niektórych rękopisów, 

powszechnie znanych z całego szeregu wydań.

Uprzedzając ewentualny zarzut rozwlekłości indeksu za

znaczamy, że służyć on ma nie tylko naukowym, lecz także 
praktycznym celom klasztoru, który wielu aktów nieraz nawet 

z dawnych czasów używać jest zmuszony.
W katalogu naszym zamieściliśmy zestawienie rękopisów 

muzycznych, co jest zupełną nowością. Ma tych rękopisów mu

zycznych nie małą liczbę Wawelska katedra, ma jeszcze więcej 

Jasna Góra i czas najwyższy, abyśmy się zabrali do ich katalo

gowania. Być może, że‘ wiele rzeczy między tymi nutami, ta
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proste odpisy z drukowanych dzieł muzycznych, lecz nie jest 

wykluczonem, że znajdują się oryginalne utwory naszych 

mistrzów, dotąd zupełnie nieznane. Katalogowanie ich ułatwi 

niepomiernie pracę nielicznym badaczom naszej muzyki. Upo

rządkowaniem ich zajął się młody muzyk p. Józef Kania, 

korektę przeglądnął prof. Dr. Zdzisław Jachimecki, za trudy te 

serdecznie im dziękujemy, podobnie jak i kol. Władysławowi 

Baranowi, bibliotekarzowi Muzeum XX. Czartoryskich, który 

nam dostarczył opisu dyplomów i rękopisów mogilskich, znajdu

jących się obecnie w tej instytucyi.

Szczególniejszą podziękę składamy X. Rektorowi Dr. Ja

nowi Fijałkowi, przewodniczącemu Sekcyi archiwalnej Grona 

za troskliwą opiekę nad katalogiem od chwili, gdy kwestya 

jego druku stanęła na porządku dziennym aż do jego zakoń

czenia tudzież za przejrzenie korekty rękopisów średniowie
cznych.

Wreszcie szczera wdzięczność i podzięka należy się Prof. 

Dr. Stanisławowi Kutrzebie, który jako redaktor wydawnictw 

Sekcyi archiwalnej nie wahał się prowadzić bezinteresownej, 

umiejętnej a żmudnej korekty naszego katalogu.

*
* *

Katalog archiwum mogilskiego wychodzi pod patronatem 

obecnego przeora tegoż klasztoru w dziesięcioletnią rocznicę 

objęcia przezeń rządów Mogiły. Całe to dziesięciolecie wyzyskał 

Czcigodny O. Przeor X. Teobald Jan Kajut na to, by klaszto

rowi swemu przywrócić wspaniałość dawnych wieków. Opusto

szałe i do ruiny raczej podobne budynki klasztorne pod jego 

rządami zaczęły przybierać odświętną szatę. Jeżeli wdzięczni 

mu będą przyszli badacze ojczystych dziejów za umożliwienie 

opracowania niniejszego katalogu, co było połączonem z niejedną 

jego ofiarą i szczerą troską o uporządkowanie tych skarbów 

kulturalnych klasztoru, jaki stanowią jego Archiwum i Biblioteka, 

to w daleko większej mierze cześć mu się należy za wydobycie 

na jaw tych cudnych romańskich szczegółów pierwotnej archi

tektury cysterskiej, które dobitniej i rzewniej do nas przema

wiają od zżółkłych kart pergaminowych. Za jego rządów (1911 —
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1918) przeprowadzono pod kierownictwem znanego architekty 

krakowskiego, Franciszka Mączyńskiego gruntowną restauracyę 

całego krużganku zewnątrz i wewnątrz, odkrywając niewidoczne 

dotąd dwa romańskie przeźrocza kapitularza i oczyszczając por

tal, prowadzący z krużganka do kościoła i odsłaniając niezwykle 

piękny fresk na północnym krużganku z r. 1530, pierwszorzędne 

dzieło malarstwa ściennego w Polsce a bodaj czy nie utwór ar

tysty miejscowego Stanisława z Mogiły. W  r. 1912 odrestauro

wano też freski biblioteki z r. 1538 i sprawiono nowe urządzenie 

zastosowane do jej architektury1). Pomijamy tu już kosztowne 

roboty jak drenowanie i skanalizowanie całego terenu budo

wlanego, podjęte w tym celu, by usunąć odwieczną wilgoć, gro

żącą zniszczeniem naszym zabytkowym budowlom, jak i również 

roboty adaptacyjne w budynku mieszkalnym, które jak wielka 

sala piętrowa otrzymała nowe oszklenie.

Głównem dążeniem Ojca Przeora było zawsze doprowadzić 

do ładu kościół, by w dzień blizkiej siedemsetletniej rocznicy 

założenia klasztoru mógł z Braćmi swymi zakonnymi i pobo

żnym ludem krakowskim śpiewać dziękczynne Te Deum w tej 

samej starożytnej świątyni, lecz wolnej już od wiekowego za

niedbania. Rozpoczęta przed rokiem restauracya odkryła niespo

dzianie piękną dekoracyę wnętrza zasadzająca się na bardzo 

pomysłowej kombinacyi samego wątku muru. W  występujących 

pilastrach, gurtach i żebrach utworzyli pierwsi architekci za

konni wzór kolorowy, mieszając kamień z cegłą. Jest to pierw

szy dotąd znany w Polsce przykład w ten sposób udekorowanego 

romańskiego wnętrza, przypominający w dalekim odgłosie 

sztukę północnych Włoch. Odczyszczone dziś prezbiteryum 

przenosi nas w wiek XIII i żałujemy, że taki znawca i miło

śnik romańszczyzny jak Łuszczkiewicz, który się w Mogile 

kształcił na badacza sztuki romańskiej w Polsce, nie dożył 

naszych odkryć. Nastrój, jaki wywołuje dziś szlachetnością swą 

odświeżone prezbiteryum, nie dał się już pogodzić z partactwem 

ostatnich stuleci, które swe piętno wycisnęły na przedniej części 

nawy głównej i całem urządzeniu wnętrza. Zaprojektowana

*) X. G. Kowalski, Polichromia biblioteki opactwa mogilskiego z roku 

1538 w Sprawozdaniach Tow. opieki nad polskimi zabytkami sztuki i kult. 

w Krakowie za r. 1913.
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przez prof. Jana Bukowskiego nowa dekoracya malarska wnętrza, 

bardzo dyskretna w częściach romańskich a w całości wysoce 

artystyczna ma być koroną dzieła rozpoczętego przez Ojca Przeora. 

Pisał w XVI w. o kościele mogilskim Francuz, wizytator zakonny 

Edmund a Sta Cruce, później generał Cystersów, patrząc na 

freski, którymi go ozdobił opat-humanista Erazm, że jest to 

»ecclesia bene instructa et ornata«1); dzisiejszy kronikarz zapisać 

musi dawnym stylem: P. Theobaldus Kajut aedificia monasterii 
in  pristinum restituit splendorem.

l) Mon. Pol. Vaticana, IV. Kraków 1915, str. 820.
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DYPLOMY PERGAMINOWE.

1220. 1.
Przed sądem Marka, wojewody krak., zrzeka się Budziwoj prawa 

swego do wsi Glewa na rzecz Mikołaja, którego ojciec Polanin 

nabył tę posiadłość od Wisona. Mikołaj daje Budziwojowi 10 

grzywien srebra, a jego synom 12 łokci sukna »de brunetto«. 

Szer. 190, wys. 125, zakładka 6—10 mm.

Pieczęci było pierwotnie pięć, obecnie po pierwszej pozostał ułamek 

wosku, druga katedry krak., trzecia nieco uszkodzona woj. Marka, w zwy
kłym wosku, na sznurkaoh z pąsowego jedwabiu. Piekosiński, Pieczęcie 
nr. 43 (fig. 26) i nr. 48. Po czwartej i piątej pieczęoi Budziwoja i Mikołaja, 
znajdujących się obecnie w bibliotece Pawlikowskich we Lwowie, pozostały 
nacięcia. Piekosiński, Pieczęcie nr. 49 i 60.

In dorso streszczenia z XIV i XVII w., tudzieł numeracya z XVII w.: » 4 « . 

Druk.: Zbiór dyplomów klasztoru mogilskiego. Monografia opactwa Cy
stersów we wsi Mogile. Kraków, 1867. Cz. II, nr. I, str. 1.

1222, w katedrze krak. 2.

Iwo, biskup krak., stwierdza, że Wisław nadał klasztorowi w Pran- 

docinie wsie Prandocin, Kacice, Sędowice i Januszowice; w za

mian za to oddaje biskup, przyjmując na siebie fundacyę nowego 

klasztoru, jego synowi Dobiesławowi Końskie z sześciu wsiami, 

uposaża klasztor dziesięcinami i oddaje mu wieś Mogiłę z przy- 

ległościami.

Szer. 156—170, wys. 334, zakł. 24—30 mm.
Pieczęci było niegdyś dwie, obecnie po pierwszej zostały nacięcia, druga 

biskupa Iwona, wyciśnięta w wosku, wisi na perg. pasku, znaoznie uszko

dzona. Piekosiński, Pieczęci# nr. 43 (fig. 35).

Archiwom mogilskie. 1

\
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In dorso streszczenia, tudzież numeracye z XIV i XVII w.: »a 1« i »2« 
i notatka o oblacie w aktach grodzkich krak. 9 maja 1783. S.1) »N° 1”°«. 

Druk.: Zbiór, nr. II, str. 2—3.

1223, 6 sierpnia, (Wierde)lew. 3.

Iwo, biskup krak., nadaje bratu swemu Wisławowi Końskie (Con- 

sca), tudzież wsie: Modliszewice, Stary Odrowąż, Gosań, Nieświn, 

Kazanów i Popowa w nagrodę za to, że przeznaczył Prandocin 

z przyległościami na założenie klasztoru, które przeprowadził Iwo.

Szer. 164—170, wys. 108, zakl. 19 mm.; d. znacznie zbrukany.

Pieczęci było pierwotnie siedm, obecnie po pierwszej zostały nacięcia, 

po drugiej, trzeciej, czwartej, piątej i siódmej sznurki z pąsowego jedwa
biu, szósta na takimże sznurku w zwykłym wosku wyobraża niewyraźną 

postać siedzącą na niskim stolcu, po bokach uszkodzona.

In dorso streszczenia z XIV i XVII w., tudzież numeracya z XVII w.r 
»1«. S. »N° 6to«.

Druk.: Zbiór, nr. III, str. 3.

1227, 19 lipca. 4. 

Bogusław, syn Berniziusa de Popen, za zezwoleniem brata odstę

puje stryjowi komesowi Raciborowi i jego synowi Radosławowi 
posiadłość Syrachow koło Mogiły.

Szer. 200, margines lewy 10, prawy 2—6, wys. 80, zakł. 13 mm.

Po pieczęci na sznurku z białego i róiowego jedwabiu pozostał ka
wałek wosku.

In dorso streszczenia z XIV i XVII w., tudziei numeracya z XVII w.: 

»8«. S. »N° 2179«.
Druk.: Zbiór, nr. V, str. 6.

1228, 7 maja (Kraków). 5. 

Pakosław syn Lasoty, wojewoda sandomierski, nadaje łan z win

nicą w Zabawie klasztorowi w Mogile.

Szer. 144, marg. lewy 6 , prawy 5—12, wys. 121, zakł. 17 mm.
Pieczęci trzy w wosku na jedwabnych sznurkach różowych, pierwsza 

niewyraźna, zachowana w nieznacznym ułomku, druga znacznie uszko

dzona (księżnej Grzymisławy?) wyobraża orła bez korony, trzecia woje
wody krak. Marka w połowie zachowana. Piekosiński, Pieczęcie nr. 48.

In dorso streszczenia z XIV i XVII w., tudzież numeracya z XVII w.: 
»6«. S. nN° 2182«.

Druk.: Zbiór, nr. VI, str. 6.

*) Numeracya Summaryusza dokumentów mogilskich z r. 1804 wypisy
wana czerwonym atramentem in dorso lub przed tekstem dokumentów przez 
autora Summaryusza.
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1238, 21 maja, w katedrze krak. 6.

Pansław, kustosz katedry krak., nadaje klasztorowi w Mogile 

wiec Smoniowice, kupioną od Pakosława syna Lasoty.

Szer. 203, marg. lewy 5, prawy 8—15, wyg. 125, zaki. 17 mm.

Pieczęci dwóch brak, pozostały resztki sznurków z pąsowego jedwabiu. 
In dorso streszczenia z XIV i XVII w., tudzież numeracya z XVII w.: 

»9«. S. »N° 2183«.
Druk.: Zbiór, nr. VII, str. 6—7.

1228, 21 maja, w katedrze krak. 7.

Piotr, sołtys krak., sprzedaje wieś swoją Trusinów (Trusinov) 

Piotrowi, opatowi i braciom klasztoru w Mogile za 50 grzywien 

srebra.

Szer. 136, marg. lewy 3, prawy 6—11, wys. 146, zakl. 18 mm.

Pieczęci dwóch brak, po pierwszej pozostał sznurek z pąsowego jed

wabiu, po drugiej nacięcia.
In dorso streszczenia z XIV i XVII w., tudzież numeracya z XVII w .: 

»5«. S. »N° 2180«.
Druk.: Zbiór, nr. VIII, str. 7.

1228, 9 czerwca, Asyż. 8.

Grzegorz IX, papież, bierze klasztor Cystersów w Mogile pod 

swoją opiekę i zatwierdza jego posiadłości.

Szer. 244, marg. lewy 5, prawy 4—10, wys. 207, zaki. 200 mm.

Bulla ołowiana Grzegorza IX na sznurku z żółtych i pąsowych nici 

jedwabnych.
In dorso streszczenia z XIV, XVI i XVII w., tudzież numeracya z XVII w .: 

«16«. S. >N° 630«.

1229, 18 stycznia, w kościele kieleckim. 9.

Iwo, biskup krak., nadaje klasztorowi Cystersów w Mogile wieś 

Mikułowice wraz z prawem patronatu prebendy w Szańcu.

Szer. 233, wys. 118, marg. 17 mm.; od dołu w prawym rogu część 

pergaminu oddarta.
Pieczęci trzy w wosku na sznurkach z pąsowego jedwabiu, nieco uszko

dzone, pierwsza kolegiaty w Wiślicy, druga biskupa Iwona, trzecia kole

giaty w Kielcach. Piekosiński, Pieczęcie nr. 68, 67 i 69.
In dorso streszczenia z XIV i XVII w., tudzież numeraoye z XIV w .: »13« 

i z XVII w.: »7«. S. >N° 2720«.
Druk.: Zbiór, nr. IX, str. 7—8.

1*
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1230, 24 czerwca, Kraków. 10.
Racibor, syn Wogteziusza (Wojciecha, Vogthesii) stwierdza, ze 

sprzedał Piotrowi opatowi i braciom klasztoru Cystersów w Mo

gile wieś Zrasową za 40 grzywien.

Szer. 237, marg. lewy 3, prawy 3—10, wys. 134. zakl. 7 mm.

Pieczęci było dwie, obecnie po pierwszej pozostał sznurek jedwabny 

pąsowy, druga na takim samym sznurku w wosku zupełnie starta.

In dorso streszczenia z XIII, XIV i XVII w., notatka z XIV w .: »Primum 
oiiginale super villam Zrasowam, cui adiuncta est Czirzin etc. primo scri- 

batur«, tudzież numeracye z XIV w .: »b 1« i z XVII w.: »10«. S. »N°2184«.

Druk.: Zbiór, nr. X, str. 8—9.

Marek, wojewoda krak, stwierdza, źe Piotr, pierwszy opat kla

sztoru w Mogile, wypłacił 40 grzyw, srebra za wieś Zrasową, 

kupioną od komesa Racibora, jego synowi Racławowi i opie

kunowi tegoż Broniszowi, kasztelanowi czchowskiemu, którzy 

zobowiązali się równocześnie bronić klasztoru przed napaścia

mi prawnemi, na zabezpieczenie zaś tego kładą wsie Dłubnię 

i Biechów.

Szer. 271. wys. 123 mm.

Pieczęć woj. Marka, wyciśnięta w wosku, znacznie uszkodzona, na 
sznurku z różowego jedwabiu. Piekosiński, Pieczęcie nr. 72.

In dorso streszczenia z XIV i XVII w. S. >11«.
Druk.: Zbiór, nr. XI, str. 9—10.

Saul i Sąd, synowie komesa Dobiesława, Dobiesław syn Wisława, 
dziedzice Prandocina, wraz z licznymi krewniakami imieniem 

własnem i spadkobierców zrzekają się prawa do wsi Mogiły, 

Prandocina i Mikułowie, nadanych przez Wisława i Iwona kla
sztorowi w Mogile, a sam klasztor biorą w swą opiekę.

Szer. 230, wys. 216, zakł. 18 mm.

Pieczęci było pierwotnie sześć, obecnie po pierwszej na różowym sznurku 

pozostał kawałek zielonego jedwabiu, po trzeciej i czwartej sznurki z ró
żowego jedwabiu, po szóstej kawałek sznurka z białego jedwabiu; druga 

na różowym sznurku jedwabnym w zwykłym wosku, znacznie uszkodzona, 

wyobraża rycerza na koniu z tarczą w lewej i chorągwią w prawej ręce, 
piąta na sznurku białym w ciemnym wosku, znacznie uszkodzona, wyobraża 

podkowę na dół zwróconą z krzyżem na luku, napis niewyraźny.

1230, 19 grudnia, Kraków. 11

1231, 17 września. 12
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In dorso streszczeniazXIV i XVII w., tudzież numeracya z XVII w .: »12« 

i notatka o oblacie w aktach grodzkich krak. 9 maja 1783. S. »N° 7m0«. 

Druk.: Zbiór, nr. XII, str. 10—11.

1235, koło Kwidzynia (prope Quedinam). 13.

Henryk, książę śląski i krak., przekonawszy się, źe wieś Pran- 

docin wolną była od stróży, na prośbę Sąda i Krzesława za

twierdza wolność od stróży także obecnie, gdy klasztor mogilski 

stał się właścicielem tej wsi.

Szer. 165, wys. 108, zakl. 15 m.; dok. z kilku malemi dziurami wygry- 

zionemi przez mole.

Pieczęci trzech brak, pozostały sznurki z pąsowego jedwabiu z reszt

kami wosku.
In dorso streszczenia z XIV i XVII w. S.: »14«.

Druk.: Zbiór, nr. XIII, str. 11.

1236, na granicy wsi Zaboroue. 14.

Wisław, biskup krak., stwierdza, źe spór między Henrykiem, opa- 

tem mogilskim, a wdową po komesie Buzysławie i jej rodziną

o prawo patronatu prebendy w Szańcu (Sancia) załatwiono po

lubownie w ten sposób, że klasztor mogilski ma posiadać wieś 

Mikułowice z dziesięciną według darowizny biskupa Iwona, zaś 

prawo patronatu prebendy pozostaje przy wdowie i jej synu.

Szer. 344, marg. lewy 14, prawy 8, wys. 158, zaki. 14 mm.; dok. z kilku 

malemi dziurami wygryzionemi przez mole.
Pieczęci byio pierwotnie pięć, obecnie pozostała druga Sąda syna Do

biesława, w różowym wosku wyciśnięta, i trzecia biskupa Iwona, zawie
szona na sznurkach z pąsowego i żółtego jedwabiu; po pierwszej pozostały 

nacięcia, po czwartej i piątej resztki sznurków jedwabnych. Piekosiński, 

Pieczęcie nr. 104 i 91.

In dorso streszczenia z XIV i XVII w. S.: »16«.

Druk.: Zbiór, nr. XIV, str. 11—12.

1238, Kraków. 15.

Henryk, książę krak. i śląski, nadaje klasztorowi Cystersów w Mo

gile część Czyżyn zwaną »Truskileuic«, a nadto prawo łowienia 

bobrów w Dłubni w obrębie posiadłości klasztornych.

Szer. 249, marg. lewy 15, prawy 7—10, wys. 122, zakł. 10 mm. 
Pieczęcie dwie w wosku na sznurkach z różowego jedwabiu; pierwsza 

komesa Pakosława, woj. krak., nieco uszkodzona, druga (parvum sigillum) 

księcia Henryka, znacznie uszkodzona. Piekosiński, Pieczęcie nr. 111 i 90.
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In dorso streszczenia z XIV i XVII w., tudzież numeracye z XIV w., 
»B 2 privilegiuin de Ciriru i z XVII w.: »17«. S. »N° 862«.

Druk.: Zbiór, nr. XV, str. 12.

Włodzimierz, wojewoda krak., stwierdza, że klasztor Cystersów 

w Mogile opłaca ze wsi Prandocina i przyległości stan srebrem.

Szer. 183, marg. lewy 4, prawy 1—4, wys. 136, zakl. 15 mm.

Pieczęci brak, pozostał kawałeczek białego sznurka jedwabnego.

In dorso streszczenia, tudzież numeracye z XIV i XVII w.: »13« i »18« 
i notatka z XVIII w.: »niepotrzebne«. S. »N° 2431«.

Druk.: Zbiór, nr. XVI, str. 12 — 13.

Henryk, książę śląski, krak. i polski, stwierdza, że komes Sąd 

(Sudo) syn Dobiesława darował wieś Wrocieryż, zwaną Sędo- 
wice, klasztorowi w Mogile.

Szer. 205—218, marg. lewy 5, prawy 4—10, wys. 132, zakl. 20 mm.

Pieczęci było niegdyś trzy, obecnie pozostała pierwsza komesa Sąda 
w wosku, na sznurku z zielonych i różowych nici, w połowie zachowana, 

po drugiej zachował się sznurek z zielonych, żółtych i pąsowych nici, po 
trzeciej nacięcia.

In dorso streszczenia z XIII i XVII w., tudzież numeracye z XIV w. 

»9« i z XVII w.: »19«. S. »N° 1549«.
Druk.: Zbiór, nr. XVII, str. 13.

Bolesław, książę krak. i sandomierski, z matką swą Grzymi- 

sławą na prośbę Prandoty, biskupa krak., uwalnia wsie Pran- 

docin, Sędowice, Wrocieryż i Bogucin, należące do klasztoru 

w Mogile, od niektórych ciężarów.

Szer. 250, marg. lewy 10, prawy 11, wys. 163, zakł. 30 mm.

Pieczęci było poprzednio sześć, obecnie po pierwszej, drugiej i szóstej zo

stały nacięcia, po czwartej sznurek z pąsowego i żółtego jedwabiu; trzecia 
Pełki, arcybiskupa gnieźnieńskiego w wosku na sznurku z żółtego jedwa
biu, nieco uszkodzona, i piąta biskupa Prandoty w wosku na sznurku z pą

sowego jedwabiu, znacznie uszkodzona. Piekosiński, Pieczęcie nr. 88 i 125.

In dorso streszczenia z XIV, XVI iXVII w., tudzież numeracya z XVII w.: 
»20«. S. »N° 1600«.

Druk.: Zbiór, nr. XVIII, str. 14.

1238. 16.

1239, 24 listopada, Psiepole. 17.

1243, 17 lipca, Kraków. 18.
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znacznie uszkodzona, siódma scholastyka Grzegorza, znacznie uszkodzona, 
na sznurku z żółtych, pąsowych i zielonych nici jedwabnych, wszystkie 

wyciśnięte w wosku. Piekosiński, .Pieczęcie nr. 126, 88, 102, 125 i 127.
In dorso streszczenia z XIV i XVII w., tudzież numeracya z XVII w.: 

>21«. S. >N° 2424«.

Druk.: Zbiór, nr. XXI, str. 16.

1250, 25 maja, Kraków. 23.

Bolesław, książę krak. i sandomierski, na skargę Andrzeja i Woj

ciecha o część »Truschilonis« w Czyżynach przyznaje posiadanie 

tej części klasztorowi w Mogile i zatwierdza pierwsze nadanie 

jej klasztorowi z Czasów księcia Henryka, potwierdzone na

stępnie przez księcia Bolesława i jego matkę.

Szer. 315, marg. lewy 5—10, prawy 3—11, wys. 185 mm.

Pieczęć księcia Bolesława w wosku na pąsowym sznurku jedwabnym, 
nieco uszkodzona i niewyraźna. Piekosiński, Pieczęcie nr. 102.

In dorso streszczenia, tudzież numeracye z XIV i XVII w.: »b 6« 
i »26«. S. *N° 866a.

Druk.: Zbiór, nr. XXII, str. 17.

1250, Kraków. 24.

Wacław, kapelan kościoła ś. Wojciecha w Krakowie, sprzedaje 

klasztorowi w Mogile wieś swoją (villam meam in Cirin) w Czy- 
źynach za 23 grzywny.

Szer. 170—178, marg. lewy 2—6, prawy 3—8, wys. 72, zakł. 16 mm. 

Pieczęć kapelana Wacława w wosku na sznurku konopnym. Pieko
siński, Pieczęcie nr. 133 b.

In dorso streszczenia, tudzież numeracye z XIV w.: »b 3« i z XVII w.: 
»24«. S. »N° 8164«.

Druk.: Zbiór, nr. XXIII, str. 17-18.

1250, 18 lipca, Kraków. 25.

Pełka, dziekan krak., stwierdza, że Wacław, kapelan kościoła 

ś. Wojciecha w Krakowie, sprzedał klasztorowi w Mogile swą 

wieś w Czyżynach za 23 grzywny.

Szer. 180, marginesy 3—6, wys. 117, zakł. 26 mm.
Pieczęci brak, pozostał różowy sznurek jedwabny.

In dorso streszczenia, tudzież numeracye z XIV i XVII w .: iB 4« i 28«. 

S. »N° 869«.

Druk.: Zbiór, nr. XXIV, str. 18.
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1250, 19 lipca, Kraków. 26-

Wacław, kapelan kościoła ś. Wojciecha w Krakowie, zeznaje 

wobec Pełki, arcybiskupa gnieźnieńskiego, Prandoty, krak., Nan- 

kera, lubuskiego, biskupów, źe sprzedał wieś swą w Czyżynach 

klasztorowi w Mogile za 23 grzywny.

Szer. 265, marg. lewy 5, prawy 2—5, wys. 116, zakl. 25 mm.; d. popla~ 

miony.
Pieczęci trzy, w wosku, pierwsza bisk. Prandoty na sznurku jedwa

bnym biało niebieskim, druga arcybiskupa Pełki na sznurku z zielonych 
nici jedwabnych, znacznie uszkodzona, (Piekosiński, Pieczęcie nr. 135 i 124 )■ 

trzecia biskupa Nankera na sznurku biało-niebieskim jedwabnym wyobraża 
biskupa stojącego z pastorałem w lewej ręce, z prawą ręką podniesioną do 

błogosławieństwa, w otoku napis: -j- SIGILL • NEN • • RI EPI LVBVCEN.

In dorso streszczenia, tudzież numeracye z XIV i XVII w.: »B 7® 
i i27«. S. >N° 870«.

Druk.: Zbiór, nr. XXV, str. 18-19.

Bolesław, książę krak. i sandomierski, z żoną Kunegundą, pra

gnąc ochronić przywilej dotyczący uwolnienia od ciężarów wsi 

Prandocin, Sędowice, Wrocieryż i Bogucin od zarzutu w przy

szłości, powtarza go i zatwierdza, przywieszając większą pieczęćr 

a) 1243, 17 lipca, Kraków. Zob. nr. 18.

Szer. 435, marg. lewy 20, prawy 17, wys. 280, zakł. 26 mm.; d. bardzo 

dobrze zachowany.

In dorso streszczenia z XIV i XVII w., tudzież numeracya z XVII w.: 

»29«. S. j>N° 463«.
Pieczęć ks. Bolesława w wosku, na sznurku z fioletowego jedwabiu,, 

po bokach nieco uszkodzona. Piekosiński, Pieczęcie nr. 137.

Druk.: Zbiór, nr. XXVII, str. 20—21.

Prandota, biskup krak., nadaje klasztorowi w Mogile dziesięcinę 

biskupią z Winiar i Dobczyc.

Szer. 395, marg lewy 13, prawy 17, wys. 282, zakł. 31 mm.; d. bardzo 

dobrze zachowany.
Pieczęcie dwie na sznurkach z pąsowych nici jedwabnych, pierwsza 

dwustronna Prandoty w zwykłym wosku, z contrasigillum wyciśniętem 
w zielonem wosku, uszkodzona, druga dwustronna kapituły krak. z contra

sigillum w wosku. Piekosiński, Pieczęcie nr. 135, 158, 92 i 155.

In dorso streszczenia z XIV i XVII w„ notatki o oblatowaniu w aktach

1266, 5 maja, Mogiła. 2 7.

1266, 14 maja, Kraków. 28.
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konsystorza krak. w r. 1480,1485 i 1492, tudzież numeracya z XVII w.: »30«. 

S. >N° 2706«.
Druk.: Zbiór, nr. XXVIII, str. 21-22.

1267, 9 lipca, Miechów. 29.

Gwido, kardynał-prezbyter i legat papieski, udziela 40 dni od

pustu odwiedzającym kościół klasztorny w Mogile w święta 

M. Boskiej, w Boże Narodzenie, Wielkanoc, Wniebowstąpienie, 

Zielone Święta, WW. Świętych, w dzień poświęcenia kościoła 

i na św. Bartłomieja.

Szer. 203, marg. lewy i prawy 15, wys. 130, zakl. 26 mm.

Pieczęci brak, pozostały nici z pąsowego i żółtego jedwabiu z resztkami 

wosku.
In dorso streszczenia, tudzież numeracya z XVII w.: »33«. S. »N° 631«. 

Druk.: Zbiór, nr. XXX, str. 24.

1268, 2 czerwca, Korczyn. 30.

Bolesław, książę krak. i sandomierski, po zbadaniu sprawy przez 

świadków stwierdza, że wsie Wrożenice i Glewo, należące do 

klasztoru w Henrykowie wolne są od Stróży od dawna, obecnie 

zaś dodaje nadto książę uwolnienie od powozu i stanu.

Szer. 350, marg. lewy 7, prawy 10, wys. 191, zakl. 36 mm.

Po pieczęci na sznurku z pąsowych mci jedwabnych pozostała łuska 

woskowa, odcisk pieczęci wykrojono.

In dorso streszczenia i numeracye z XIV i XVII w.: »d 3« i »31«. 8 . 

*N° 1118«.
Druk.: Zbiór, nr. XXXI, str. 24-25.

1273, 12 maja. 31.

Bolesław, książę krak. i sandomierski, opisuje uposażenie kla

sztoru w Mogile, zatwierdza je i bierze w opiekę swoją klasztor 

ze wszystkiemi posiadłościami.

Szer. 384, marg. prawy 25, wys. 302, zakł. 65 mm.; d. ładnie zacho

wany, inicyał »1« ozdobny.

Pieczęci brak, pozostał sznurek z białych, czerwonych i zielonych nici 

jedwabnych; była jeszcze w czasie wydawania Monografii Mogiły w r. 1867.

In dorso streszczenia z XIV i XVII w., tudzież numeracya z XVII w.: 

»34«. S. »N° 9«.

Druk.: Zbiór, nr. XXXII, str. 25—26.



DYPLOMY PERG. NR. 29--34 11

1276, 17 stycznia, Kraków. 32.

Bolesław, książę krak. i sandomierski, w sporze między Szpital- 

nikami w Zagościu a klasztorem w Mogile wydaje wyrok, któ

rym wieś Kacice uwalnia od przewodu.

Szer. 326, marg. lewy i prawy 25, wys. 223, zakł. 30 mm.
Pieczęć wystawcy w wosku na sznurku z białych i czerwonych nici 

jedwabnych, uszkodzona. Piekosiński. Pieczęcie nr. 137.

In dorso streszczenia z XIV i XVII w., tudzież numeracya z XV II w. 

»32«. S. »N° 2449«.
Druk.: Zbiór, nr. XXXIII, str. 26.

Bolesław, książę krak. i sandomierski, z żoną Kunegundą 

pozwala klasztorowi w Mogile lokować Prandocin, Trusinów 

(Trusschino) i Pozaków (Posacow) na prawie średzkiem i uwal

nia te wsie od ciężarów prawa polskiego.

Szer. 506, marg. lewy 39, prawy 36—42, wys. 352, zakł. 43 mm. Inicyał: 

»1« ozdobny.

Pieczęcie trzy, wyciśnięte w wosku, pierwsza Warsza, kasztelana krak., 
na sznurku z zielonych, fioletowych i czerwonych nici jedwabnych, druga 
księcia Bolesława na sznurku z białych i czerwonych nici jedwabnych, 

nieco uszkodzona, trzecia Seszyna wojewody krak. wisi na sznurku z zie
lonych i fioletowych nici jedwabnych. Piekosiński, Pieczęcie nr. 175 (fig. 134), 

137 i 177.
In dorso streszczenia z XIV i XVIIw., tudzież numeracye z XIV i XVII w.: 

»e 2«, »35«. S. »N° 2525«.

Druk.: Zbiór, nr. XXXIV, str. 27—28.

Engelbert, opat klasztoru w Mogile, określa prawa i obowiązki 

Gerarda i Henryka sołtysów w Prandocinie, tudzież osadników 

lokowanych tamże na prawie średzkiem.

Szer. 430, marginesy 28, wys. 322, zakł. 38 mm.; inicyał »1« ozdobny.
Pieczęcie były niegdyś dwie na sznurkach z żółtych i czerwonych nici 

jedwabnych, wyciśnięte w czerwonym wosku, obecnie po pierwszej (m. Kra

kowa według tekstu) pozostał nieznaczny ułamek wosku, zachowała się 

druga, klasztoru mogilskiego, znacznie uszkodzona. Piekosiński, Pieczęcie 

nr. 185.

In dorso streszczenia z XIV i XVII w., tudzież numeracye zXIV iXVII w.: 

»e 3« i »36«. S. »N° 2536«.

Druk.: Zbiór, nr. XXXV, str. 28—29.

1278, 26 maja, Kraków. 33.

1283, 25 kwietnia. 34.
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1284. 34 a.

Przemysław, książę opolski i oświęcimski, daje klasztorowi mogilskiemu 
w zamian za sześć łanów ziemi uprawnej w Spytkowicach szesnaście 

łanów frankońskich w lesie przy Łączanach.

Pieczęci brak, pozostał sznurek z żółtego jedwabiu.
Druk.: Kod. dypl. Polski, t. III, nr. LXI, str. 135—136, z oryginału; Zbiór, 

nr. XXXVI, str. 29—30, z kopiaryusza.
D. znajduje się obecnie w Bibliotece Poturzyckiej hr. Dzieduszyckich 

we Lwowie, w czasie wydawania Kodeksu dypl. Pol. t. III, a więc koło r. 1858 
był on już własnością Włodzimierza hr. Dzieduszyckiego. W  r. 1804 był 

w Mogile. S. »N° 2546«.

Wojciech, dziekan i tjficyał krak., w sporze między Dobrosła- 

wem, rektorem kościoła św. Wojciecha w Krakowie, a Engel- 

bertem, opatem klasztoru w Mogile, wydaje wyrok, którym przy

sądza dziesięcinę z całych Czyżyn klasztorowi.

Szer. 284, marginesy 15, wys. 210, zakł. 24 mm.
Pieczęć wystawcy wyciśnięta w czerwonym wosku wisi na sznurku 

z zielonych i białych nici jedwabnych. Piekosiński, Pieczęcie nr. 191.

In dorso streszczenia i numeracye z XIV i XVII w.: no 2« i »37«. S. 

»N° 1021«.
Druk.: Zbiór, nr. XXXVII, str. 30—31.

Leszek, książę krak., sandomierski i sieradzki transumuje doku

ment dotyczący uwolnienia od ciężarów wsi Prandocina, Sędo- 

wic, Wrocieryża i Bogucina: 

a) 1243, 17 lipca, Kraków. Zob. nr. 18.
Leszek, zatwierdzając powyższy akt, pozwala klasztorowi w Mo

gile lokować osadników w Sędowicach, Mikułowicach, Bogu- 

cinie i Dąbrowy na prawie średzkiem i uwalnia ich od cięża

rów prawa polskiego.

Szer. 470, marg. lewy 30, prawy 28, wys. 331, zakł. 31 mm. Inicyał »1« 

ozdobny.
Pieczęci było pierwotnie trzy, obecnie po drugiej pozostał sznurek z fiole

towych i żółtych nici jedwabnych, równo ucięty, zachowała się pierwsza 

Piotra, wojewody krak., w ciemnym wosku na sznurku z zielonych i pą

sowych nici jedwabnych i trzecia Sułka, kasztelana krak., w jasnym wosku 
na takimsamym sznurku. Piekosiński, Pieczęcie nr. 192 i 193 (fig. 147).

1286, 31 marca, Kraków. 35

1286, 23 kwietnia, Kraków. 36
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In dorso streszczenia z XIV i XVII w., tudzież numeracya z XVII w.: 

»38«. S. dN° 464«.
Druk.: a) Zbiór, nr. XVIII, str. 14.

\

1291, 29 września, Kraków. 37

Paweł (z Przemankowa), biskup krak., zatwierdza klasztorowi 

w Mogile pobieranie dziesięciny ze wsi Cholewie.

Szer. 148, marg. lewy 7, prawy 10, wys. 120, zakl. 20 mm.

Pieczęć wystawcy w zwykłym wosku na perg. pasku, po bokach uszko
dzona. Piekosiński, Pieczęcie nr. 166.

In dorso streszczenia, tudzież numeracye z XIV i XVII w.: »o 4« 

i »40«. S. »N° 1279«.
Druk.: Zbiór, nr. XXXIX, str. 32.

1291, 21 grudnia, Praga. 38.

Wacław, król czeski, książę krak. i sandomierski, margrabia mo

rawski zatwierdza i transsumuje dokument: 

a) 1225, 10 maja, Kraków. Leszek, książę krak. i sandomierski 

opisuje założenie i uposażenie klasztoru Cystersów w Mogile 

i nadaje posiadłościom klasztornym szerokie swobody.

Szer. 456, marg. lewy 52, prawy 48—53, wys. 552, zakl. 68 mm. 

Pieczęć dwustronna Wacława, w połowie tylko zachowana, w wosku, 
na sznurku z zielonych i pąsowych nici jedwabnych, przedstawia króla sie
dzącego na tronie, po lewej stronie tronu duża tarcza wyobrażająca lwa, 

w otoku napis dwuwierszowy: . . .  LAVS . . .  L .. .S  DOM...; na odwrociu 
książę na koniu w hełmie o bogatym pióropuszu, w prawą stronę pędzący, 

w prawej ręce trzyma proporzec ze lwem, na lewem ramieniu tarcza z orłem 

jednogłowym, w otoku napis . . .  S . . .  Por. pieczęć Wacława (Piekosiński, 
Pieczęcie, nr. 209 i 210), bogatszą jednak w rysunku a podobną w ogólnych 

zarysach do wyżej wymienionej.

In dorso streszczenia, tudzież numeracya z XVII w.: »42«. S. »N° 11“°«. 

Druk.: Zbiór, nr. IV, str. 4—5.

U w aga. Co do autentyczności dokumentu transsumowanego z r. 1225 

por. uwagi wydawcy.

1291, 22 grudnia, Praga. 39.

Wacław, król czeski, książę krak. i sandomierski, nadaje klaszto

rowi w Mogile 50 łanów frankońskich w Klemencicach i Ko

przywnicy za dług 150 grzywien srebrnych, które zaciągnął 

u klasztoru Henryk, książę śląski i krak.
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Szer. 410, marginesy 53, wys. 338, zakl.'78mm.; d. dobrze zachowany. 
Pieczęci brak, pozostało pasmo zielonych i czerwonych nici jedwabnych. 

In dorso streszczenia z XIV i XVII w., tudzież numeracya z XVII w.: 

»41«. S. »N° 12mon.
Druk.: Zbiór, nr. XL, str. 32.

1293, 30 maja, Praga. 40.

Wacław, król czeski, książę krak. i sandomierski, bierze w opiekę 

swoją dwór we Wroźenicach, należący do klasztoru w Henry

kowie.

Szer. 325, marg. lewy 48, prawy 52, wys. 205, zakl. 54 mm.

Pieczęć majestatowa wystawcy, dwustronna, wyciśnięta w wosku, na 
sznurku z pąsowych i żółtych nici jedwabnych, zachowała się tylko w nie

znacznym ułomku.
In dorso streszczenia, tudzież numeracye z XIV i XVIII w.: »d 5« 

i »43«. S. »N° 2028«.
Druk.: Zbiór, nr. XLI, str. 33.

1) 1293, 20 sierpnia, Brześć. 41. 

Władysław, książę sieradzki i kujawski zamienia posiadłości 

swoje Niewodniki i Cieślin za posiadłości klasztoru Cystersów 

w Lądzie: Kłobia i Choceń i uwalnia je od ciężarów prawa pol

skiego.
2) 1295, 21 czerwca (die Albani), [miejscowość nieczytelna]. 

Dla zbawienia matki swej i brata nadaje książę klasztorowi 

części zwane »Pradzke, Pekarske et Bybyczke«, położone koło 

Niewodników i Cieślina, i zwalnia je od ciężarów prawa pol

skiego, a przywilej zamiany odnawia.

Szer. 356, marg. lewy 14, wys. 220 mm. D. współczesny, uszkodzony, 
po prawej stronie przez całą wysokość ma odcięte 2—3 wyrazów, od dołu 
1—2 wierszy, w tekście kilkanaście dziurek. Użyty był do oprawy książki, 

skąd wyjęty został przez O. Gerarda Kowalskiego.
In dorso nieco późniejszą ręką od dokumentu notatka: »Super No- 

wod. 111°«.
U w ag a . Dok. pod 1) z r. 1293 jest nieco skróconą redakcyą orygi

nału drukowanego w Kod. dypl. Wielkopolskit.il nr. 707, str. 80—81. Dok. 
pod 2) z r. 1295, pisany w dalszym ciągu tą samą ręką, nie ma wystawcy 

i arengi.

1294, 27 grudnia, Kraków. 42.

Wacław, król czeski, książę krak. i sandomierski, pozwala kla

sztorowi w Mogile lokować osadników na prawie niemieckiem
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we wsiach: Mogiła, Czyżyny, Ubisławice, Prandocin, Klemencice, 

Sędowice, Mikułowice, Dąbrowa, Bogucin i Rybitwy i uwalnia 

ich od ciężarów prawa polskiego.

Szer. 236, marginesy 30, wys. 183, zakł. 25 mm.

Pieczęci brak, pozostał sznurek z żółtych nici jedwabnych.
In dorso streszczenie, tudzież numeraoye z XIV i XVII w.: »h 6« 

i »45«. S. »N° 465«.
Druk.: Zbiór, nr. XLII, str. 33.

1294, 28 grudnia, Kraków. 43.

Wacław, król czeski, książę krak. i sandomierski, pozwala kla

sztorowi Cystersów w Henrykowie lokować ich wsie Wroże- 

nice, Glew i Glewiec (Gleua maior et minor) na prawie nie- 

mieckiem i uwalnia je od ciężarów prawa polskiego.

Szer. 298, margines lewy 25, prawy 23, wys, 150, zakł. 33 mm. 
Pieczęci brak, pozostały nacięcia.

In dorso streszczenia, tudzież numeracye z XIV i XVII w.: »D 6« 

i .44«. S. »N» 1119«.
Druk.: Zbiór, nr. XLIII, str. 34.

1300, 22 lipca, Kraków. 44. 

Jan (Muskata), biskup krak.. zbadawszy nadanie dziesięcin z Wi- 

niar przez biskupa Prandotę na rzecz klasztoru w Mogile, za

twierdza ich pobieranie.

Szer. 286, marg. lewy 20, prawy 24, wys. 150, zakł. 24 mm.

Pieczęć wystawcy, wyciśnięta w zielonym wosku, wisi na perg. pasku. 

Piekosiński, Pieczęcie nr. 229.
In dorso streszczenia, tudzież numeracye z XIV i XVII w.: »p 11« 

i »47« i notatka o oblatowaniu 21 marca 1487 w aktach konsystorskich. 

S. dN° 2723«.
Druk.: Zbiór, XLIV, str. 34—35.

1301, 18 grudnia, Lateran. 45. 

Bonifacy VIII, papież, na przedstawienie kardynała Roberta, pro

motora klasztorów cysterskich, uwalnia od dziesięcin klasztory 

cysterskie i kolonistów w posiadłościach klasztornych, oddanych 

na kolonizacyę lub w przyszłości oddać się mających.

Szer. 570, marginesy 52, wys. 377, zakł. 60 mm.; d. na zgięciach nieco 

zniszczony.
Bulla ołowiana Bonifacego VIII na sznurku z żółtych i pąsowych nici 

jedwabnych.
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In dorso streszczenia z XV i XVII w., tudzież numeracya z XVII w.: 
»48«. S. »N° 466«.

Druk.: Privileges de 1’ordre de Cisteaux... Paris 1713, str. 65—66.

1302, Cieszyn. 46. 

Mieszek, książę cieszyński i pan oświęcimski, nadaje klasztorowi 

w Mogile las między Łączanami, Zajączkowicami, Bachowicami 

i Spytkowicami i pozwala lokować w nim osadników na prawie 

n iemieckiem.

Szer. 264, marg. lewy 22, prawy 12—22, wys. 190, zakf. 24 mm.; d. na 
zgięciach nieco zbutwiały, z dwiema malemi dziurami.

Pieczęci brak, pozostał sznurek z zielonego i pąsowego jedwabiu.

In dorso streszczenia z XIV i XVII w., tudzież numeracya z XVII w.: 

»65« i notatka z XIV w.: »Super Ryczow«. S. »N° 2547«.

Druk.: Zbiór, nr. XLV, str. 35.

1303, 11 marca, Lateran. 47. 

Bonifacy VIII, papież, zatwierdza wszystkie przywileje, odpusty 

i uwolnienia od ciężarów, nadane przez papieży i panujących 

klasztorowi Cystersów w Mogile.

Szer. 360, marginesy 45, wys. 298, zakł. 43 mm.

Bulla ołowiana Bonifacego VIII na sznurku z żółtych i pąsowych nici 
jedwabnych.

In dorso streszczenia z XIV i XVII w., tudzież numeracya z XVII w.: 

»59«. S. 632«.

1304, 7 grudnia, Oświęcim. 48. 

Mieszek, książę cieszyński, nadaje klasztorowi w Mogile las mię

dzy Łączanami a drogą prowadzącą do Woźnik, Bachowie i Spyt

kowic, pozwala lokować w nim osadników na prawie niemiec- 

kiem i uwalnia ich od ciężarów prawa polskiego.

Szer. 298, marg. lewy 25, prawy 28, wys. 227, zakł. 40 mm.

Pieczęci brak, pozostał po niej sznurek z nici różowych jedwabnych. 
In dorso streszczenia, tudzież numeracye z XIV i XVII w.: >k 3« 

i »66«. S. »N° 2548«.

Druk.: Zbiór, nr. XLVI, str. 36.

1312, 1 sierpnia, Lipów. 49.

Gerlak de Culpe, wójt dziedziczny wielicki, za zgodą swej żony

Adelajdy zapisuje klasztorowi w Mogile cztery jatki mięsne 

w Wieliczce na światło.
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Szer. 311, marg. lewy 43, prawy 39, wys. 245, zakl. 49 mm.
Pieczęci brak, pozostał sznurek z zielonego i żółtego jedwabiu.

In dorso streszczenia z XIV i XVII w., tudzież numeracye z XIV i XVII w.: 

*m l i  i »48«. 8 . »N° 2335«.
Druk.: Zbiór, nr. XLII, str. 37.

1315, 25 maja, Kraków. 50.

Jan, zwany Ursus, proboszcz w Mstyczowie, przyrzeka nie wy

stępować z roszczeniami do działu, przyległego do wsi Bogu- 

cina, przeciw klasztorowi w Mogile.

Szer. 240, marg. lewy 20, prawy 15, wys. 117, zakl. 15 mm.

Pieczęcie dwie z wosku na perg. paskach, pierwsza Engelberta, kano

nika krakowskiego, połamana, druga Henryka, kanonika krakowskiego. 
Piekosiński, Pieczęcie nr. 309 i 310.

In dorso streszczenie z XIV w., tudzież numeracya z XVII w.: »49«. S.' 
•N° 2175«.

Druk.: Zbiór, nr. XLVIII, str. 38.

1317, 31 stycznia, Oświęcim. 51.

Władysław, książę oświęcimski, nadaje za zasługi Hankowi 

z Prandocina połowę wsi Zygodowic (Schygod vel Schottenhow) 

na prawie lennem, a ponieważ drugą połowę wsi, darowaną przez 

księcia Mieszka Szkotowi Wielkiemu (Schottoni Magno), kupił 

obecnie Hanko, przeto książę zatwierdza mu posiadanie całej wsi. 

Szer. 300, marginesy 30, wys. 173, zakl. 21 mm.

Pieczęci brak, pozostały nacięcia.

In dorso streszczenia, tudzież numeracye z XIV i XVII w.: »k 7« 

i »50«. S. »N° 2624«.

Druk.: Zbiór, nr. XLIX, str. 38—39.

1319, 24 maja, Kraków. 52.

Władysław, książę krakowski i królestwa polskiego, pozwala 

klasztorowi Cystersów w Henrykowie lokować wsie Wrożenice, 

Glew i Glewiec na prawie niemieckiem a osadników uwalnia 

od ciężarów prawa polskiego.

Szer. '362, marginesy 35, wys. 220, zakl. 40 mm.

Pieczęci brak, pozostał sznurek z różowego jedwabiu.

In dorso streszczenia, tudzież numeracye z XIV i XVII w.: >d 7« 

i »51«. S. »N° 1120«.
Druk.: Zbiór, nr. L, str. 39.

Archiwom mogilskie. 2
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1321, 31 sierpnia, Kraków. 53.

Wierzchosław, kanonik i oficyał krak., w sporze między Stefa

nem, opatem klasztoru w Mogile, a Wawrzyńcem, proboszczem 

w Dobczycach, wydaje wyrok, przysądzający klasztorowi w Mo

gile dziesięcinę i  dwóch łanów uprawianych przez proboszcza, 

a należących do kościoła.

Co wszystko Jan z Raciborza, syn Henryka, kleryk dyecezyi 

wrocławskiej, w formę aktu notaryalnego spisuje.

Szer. 193, marg. lewy 22, prawy 13, wys. 250, zakl. 18 mm.

Pieczęć kanonika Wierzchoslawa w wosku na perg. pasku. Piekosiński, 

Pieczęcie nr. 331.
Znak notaryalny.
In dorso streszczenia, tudzież numeracye z XIV i XVII w.: »p 5« 

i »53« i notatka o oblacie w aktach konsystorskich krak. 5 marca 1501. 

S. »N° 2707«.
Druk.: Zbiór, str. 22, regest.

Mściwój (Misczuius), sędzia ziemi krak., stwierdza, że Mikołaj syn 

Henryka zwanego Borus (Borusha), sołtys w Prandocinie, na za

bezpieczenie długu 42 grzywien, zaciągniętego u klasztoru w Mo

gile, odstąpił klasztorowi sześć łanów wolnych w Prandocinie, 

łąkę w Kacicach i 1/s kar sądowych.

Szer. 262, marg. lewy 13, prawy 20, wys. 236, zaki. 18 mm.
Pieczęcie dwie w wosku, na perg. paskach, pierwsza Mściwoja, druga 

Mikołaja Borusa. Piekosiński, Pieczęcie nr. 334 i 336.

In dorso streszczenia, tudzież numeracye z XIV i XVII w.: »e 5« i »51«. 

S. >N° 2537«.
Druk.: Zbiór, nr. LI, str. 40.

Jan, opat w Koprzywnicy, odstępuje klasztorowi w Mogile część 

ról w Praczowie w zamian za równą część ról w Łęgu nad 

Wisłą.

Szer. 206, marg. lewy 12, prawy 3—8, wys. 74—78 mm.

Po pieczęci w wosku, zawieszonej na pasku z pergaminu, odciętego od 

dokumentu, pozostał nieznaczny ułamek.
In dorso streszczenia, tudzież numeracye z XIV i XVII w.: »b 7« 

i »55«. S. »N° 1024«.
Druk.: Zbiór, nr. LII, str. 40—41.

1323, 20 lipca, Kraków. 54.

1324, 26 marca. 55.
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1324, 14 maja, Kraków. 56.

Jan, książę oświęcimski i scholastyk krak., z matką swą Eufra- 

zyą stwierdzają, źe Mikołaj zwany Bychxko sprzedał klasztorowi 

w Mogile wieś Wożniki za zgodą brata i sióstr.

Szer. 290, marg. lewy 36, prawy 38, wys. 207, zakl, 53 mm.

Pieczęci byio niegdyś dwie, obecnie po pierwszej pozostały nacięcia, 
druga księżnej Bufrazyi, w wosku, wisi na sznurku z zielonych nici jedwa

bnych. Piekosiński, Pieczęcie nr. 337.
In dorso streszczenia, tudzież numeracye z XIV w.; »k 10« i »64«. 8 . 

sN° 2592«.

Druk.: Zbiór, nr. LIII, str. 41.

Signeus de Cozek et de Plasov stwierdza, że klasztor w Ko

przywnicy zrobił rybnik zwany »nececza« własnym kosztem 

w jego wsi Płaszowie, dlatego połowę rybnika odstępuje kla

sztorowi na wieczne czasy.

Szer. 204, marg. lewy 12, prawy 8, wys. 124, zakl. 41 mm.; dok. popla

miony tłuszczem. Na zakładce wypisane są cztery pierwsze wiersze tego 
samego dokumentu.

Pieczęci było niegdyś dwie, obecnie po pierwszej zostały nacięcia, druga 
Spytka, woj. krak.. w wosku, po bokach uszkodzona, wisi na perg. pasku. 
Piekosiński, Pieczęcie nr. 373.

In dorso streszczenia, tudzież numeracye z XIV i XVII w.: »b 1« 
i »57«. S. »ad 1024«.

Druk.: Zbiór, nr. LIV, str. 41—42.

13*25, 27 lipca, Opatowiec. 58.

Nankier, biskup krak., zatwierdza klasztorowi mogilskiemu po

bieranie dziesięcin ze wsi Skrzynka, Rudnik i Kamyk i zamienia 

równocześnie dziesięcinę z Kamyka na dziesięcinę z Zawady.

Szer. 660, marginesy 55, wys. 340, zakł. 80 mm.; zakładka w ‘/s za_ 
chowana w środku, po bokach odcięta.

Pieczęcie dwie w wosku na sznurkach z pąsowych nici jedwabnych, 
pierwsza biskupa Nankiera, dobrze zachowana, druga katedry krak., nieco 

uszkodzona. Piekosiński, Pieczęcie nr. 338 i 92.
In dorso streszczenia z XIV i XVII w., tudzież numeracye z XIV i XVII w.: 

»p 2« i »58«. S. »N° 2724«.

Druk.: Zbiór, nr. LV, str. 42—43.

Jan, książę oświęcimski, wraz z swą matką Eufrazyą stwierdzają, 

że Wyszek, proboszcz w Leśnicy, brat Bixkona, za zgodą swej

2*

1324, 29 września, Kraków. 57.

1328, 14 listopada, Oświęcim. 59.
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siostry Elżbiety, żony Marka Radwanity, zrzekł się prawa do 

wsi 'Woźnik, sprzedanej przez Bixkona klasztorowi w MogWe. 

Szer. 327, marginesy 20, wys. 148, zakl. 48 mm.

Pieczęci było niegdyś dwie, obecnie po pierwszej zostały nacięcia, druga 
księżnej Eufrazyi, w wosku, wisi na sznurku z zielonych nici jedwabnych. 

Piekosiński, Pieczęcie nr. 337.

In dorso streszczenia, tudzież i numeracye z XIV i XVII w.: »1 11< 

i »60«. S. »N° 2593«.
Druk.: Zbiór, nr. LVI, str. 4-4.

1329, 4 lutego, Kraków. 60.

Jan, syn Mikołaja z Gostynia, kleryk dyec. poznańskiej, notaryusz 

publiczny, transsumuje dokument:

a) 1328, 14 października, Awinion. Jan XXII, papież, poleca pro

boszczowi, scholastykowi i oficyałowi w Miśni po zbadaniu wy

dać wyrok w sporze między klasztorem w Mogile a klaszto

rem w Tyńcu w sprawie o patronat kościoła w Woźnikach, 

rozpatrywanej poprzednio przez oficyała kralt. i arcybiskupa 

gnieźnieńskiego.

Szer. 440, marginesy 41, wys. 458, zakł. 75 mm.

Pieczęci było niegdyś trzy, obecnie zachowała się druga Mateusza, ka

nonika i oficyała krak., w wosku, na perg. pasku, nieco uszkodzona, po 
pierwszej i trzeciej pozostały nacięcia. Piekosiński, Pieczęcie nr. 344.

Znak notaryalny.

In dorso streszczenia z XIV i XVII w., tudzież numeracya z XVII w.: 
»61«. S. »N° 2686«.

1329, 18 kwietnia, Kraków. 61.

Maciej, kanonik i oficyał krak., wraz z sędziami polubownymi 

wydaje wyrok, że prawo patronatu kościoła w Woźnikach i czę

ści ról i lasów położone po lewej stronie Skawy należą do kla

sztoru w Mogile, zaś części ziemi po prawej stronie Skawy do 

klasztoru w Tyńcu.

Go Jan syn Mikołaja z Gostynia, kleryk dyecezyi poznańskiej, 

w formie instrumentu notaryalnego spisuje.

Szer. 238—280, marginesy 30, wys. 450, zakł. 55 mm.; dok. nieco zbu

twiały.
Pieczęci było niegdyś trzy, obecnie pozostały po nich pergaminowe 

paski.
Znak notaryalny.
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In dorso streszczenia z XIV i XVII w., tudzież numeracya z XVII w .: 
»62«. S. »N° 2687«.

Druk.: Zbiór, str. 44, regest.

Jan XXII, papież, zatwierdza wszystkie wolności, przywileje
i odpusty, nadane klasztorowi w Mogile.

Szer. 390, marginesy 45, wys. 265, zakl. 70 mm.; dok. na zgięciach nieco 
zniszczony.

Bulla ołowiana Jana XXII wisi na'Łsznurku z żółtych i pąsowych nic 
jedwabnych.

In dorso streszczenia z XIV i XVII w., notatka o oblacie w aktach 
konsystorskich krak. 9 maja 1564, tudzież numeracya z XVII w.: »63«. S. 
»N° 467«.

1333, 5 czerwca, Kraków. 63.

Gwillermus de Platea, kleryk dyecezyi lemowickiej, notaryusz 

publiczny, transsumuje dokument dotyczący dziesięcin ze wsi 
Skrzynka, Rudnik, Kamyk i Zawada: 

a) 1325, 27 lipca, Opatowiec. Zob. nr. 58.

Szer. 282, marg. lewy 28, prawy 18, wys. 375 mm.
Pieczęci nie było.
Znak notaryalny.

In dorso streszczenia z XIV i XVII w., tudzież numeracye z XIV i XVII w. 
»p 4« i »69«. 8 . »N° 2726«.

Druk.: Zbiór, str. 43, regest; a) Tamże, nr. LV, str. 4-2—43.

Kazimierz, król polski, w sporze między klasztorem w Mogile 

a mieszczanami bocheńskimi o posiadanie pięciu jatek w Bochni 

przyznaje ich własność klasztorowi.

Szer. 392, marg. lewy 45, prawy 50, wys. 246, zakl. 85 mm.

Pieczęć majestatowa Kazimierza W. w wosku na sznurku z pąsowego 
jedwabiu. Piekosiński, Pieczęcie nr. 377.

In dorso streszczenia z XIV i XVII w., tudzież numeracya z XVII w.: 
»74«. S. »N° 2336«.

Druk: Zbiór, nr. LVIII, str. 46.

1334, 1 października, Kraków. 65,

Jan (Grot), biskup krak., zatwierdza i transsumuje następujący 

dokument dotyczący dziesięcin dla klasztoru w Mogile ze wsi 

Skrzynka, Rudnik, Kamyk i Zawada:

1329, 12 czerwca, Awinion. 62

1334, 12 maja, Kraków. 64,
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a) 1325, 27 lipca, Opatowiec. Zob. nr. 58.

Szer. 565, marginesy 70, wys. 312, zakl. 82 mm.

Pieczęcie dwie, pierwsza biskupa Jana Grota w czerwonym wosku na 
sznurku z zielonych nici jedwabnych, nieco uszkodzona, druga dwustronna 

katedry krak, ze ś. Stanisławem na odwrooiu, w zwykłym wosku, na sznurku 

z różowych nici jedwabnych. Piekosiński, Pieczęcie nr. 368, 92 i 155.
In dorso streszczenia z XIV i XVII w., notatka o oblacie w aktach 

konsystorskich krak. 12 grudnia 1492, tudzież numeracye z XIV i XVII w.:
i »p 3«, »73«. S. »N° 2723«.

Druk.: Zbiór, str. 43, regestr; a) Tamże, nr. LV, str. 42—43.

1334, 12 października, Kraków. 66.

Kazimierz, król polski, stwierdza, że Mikołaj, sołtys prandociński, 

sprzedał sołtystwo w Prandocinie klasztorowi w Mogile za 410 

grzywien.

Szer. 600, marg. lewy 95, prawy 87, wys. 270, zakł. 74 mm.

Pieczęć majestatowa Kazimierza W. w wosku na sznurku z zielonych 
i żółtych nici jedwabnych, przełamana. Piekosiński, Pieczęcie nr. 377.

In dorso streszczenia z XIV i XVII w., tudzież numeracye z XIV i XVII 

w.: »e 6« i »71«. S. »N° 2538«.

Druk.: Zbiór, nr. LIX, str. 46 — 47.

1334, 12 października, Kraków. 67.

Kazimierz, król polski, uwalnia sołtystwo w Prandocinie, kupione 

od Mikołaja Bozusicza przez klasztor w Mogile, od ciężaru zwa

nego »woyna«.

Szer. 600, marg. lewy 86, prawy 75—86, wys. 255 mm.

Pieczęć majestatowa Kazimierza W. w wosku na sznurku z zielonych, 
żółtych i fioletowych nici jedwabnych. Piekosiński, Pieczęcie nr. 377.

In dorso streszczenia z XIV i XVII w., tudzież numeracye z XIV i XVII 

w.: »e 7« i »72«. S. »N° 2539«.
Druk.: Zbiór, nr. LX, str. 47—48.

Actum 1335, 8 lutego, Kraków. 68.

Datum 1335, 20 lutego, Radłów.

Jan (Grot), biskup krak., w sporze między Adamem, proboszczem 

z Woźnik, a Janem, proboszczem z Mucharza, orzeka, że kościół 

w Wadowicach należy do proboszcza w Woźnikach.

Szer. 368, marg. lewy 30, prawy 26, wys. 185, zakł. 12 mm.; d. z trzema 

małemi dziurami, pismo nieco wyblakłe.
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Pieczęć biskupa Jana Grota, w czerwonym wosku, wisi na perg. pasku. 

Piekosiński, Pieczęcie nr. 388.
In dorso streszczenia, tudzież numeracye z XIV i XVII w.: »6« i »68«. 

S. »N° 2688«.
Druk.: Zbiór, str. 44—45, regest.

Kazimierz, król polski, zatwierdza i transsumuje następujące 

dokumenty, dotyczące uwolnienia od ciężarów wsi Prandocina, 

Sędowic, Wrocieryża i Bogucina, tudzież prawa niemieckiego 

w Sędowicach, Mikułowicach, Bogucinie i Dąbrowie: 

a) 1286, 23 kwietnia, Kraków. Zob. nr. 36. 

a.) 1243, 17 lipca, Kraków. Zob. nr. 18.

Pieczęć dwustronna Kazimierza W., majestatowa i państwowa, w wosku, 
na sznurku z zielonych nici jedwabnych, znacznie uszkodzona. Piekosiński, 

Pieczęcie nr. 377 i 378.

In dorso streszczenia z XIV i XVII w., tudzież numeracye z XIV 
i XVII w.: »h 1« i »70«. S. »N° 14«.

Druk.: Zbiór, nr. LXI, str. 48—50.

1343, 11 czerwca, Kraków. 70.

Jan Dobrony, kleryk dyecezyi krak. i notaryusz publiczny, trans

sumuje następujący akt dotyczący lasu między Łączanami, Wo

źnikami, Bachowicami i Spytkowicami. 

a) 1304, 7 grudnia, Oświęcim. Zob. nr. 48.

Szer. 264, marg. lewy 21, prawy 17, wys. 269, zakl. 18 mm.; d. nieco 

poplamiony i zbutwiały.

Pieczęć Mikołaja, oficyała krak., w wosku, na perg. pasku, nieco uszko
dzona.

Znak notaryalny.

In dorso streszczenia z XIV i XVII w., notatka z XIV w.: »publicum 

instrumentum super Ryczowiam«, tudzież numeracye z XIV i XVII w.: 

»k 5« i »60«. S. »N° 2549«.
Druk.: Zbiór, str. 36, regest; a) Tamże, nr. XLVI, str. 36.

Jan, książę oświęcimski, zobowiązuje się na podstawie ugody, jaką sędziowie 

polubowni z biskupem krak. Janem na czele przeprowadzili między nim 

a klasztorem w Mogile, zwrócić do Bożego Narodzenia klasztorowi wieś 
klasztorną Woźniki, którą przedtem nadał swemu słudze, w przeciwnym

1336, 11 czerwca, Kraków. 69.

1344, 15 maja, Kraków. 70 a.
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razie poddać się klątwie kościelnej rzuconej na niego i miasto Oświęcim, 

pragnąc zaś ułatwić lokaeyę tejże wsi, uwalnia mieszkańców Woźnik i Ży- 

godowic od ciężarów przez sześć lat.

Szer. 215, wys. 152, zakl. 16 mm.
Pieczęć księcia Jana w wosku, na perg. pasku.

In dorso streszczenie. S. >N° 2594«.

Druk: Zbiór, nr. LXII, str. 50-51.

Uwaga. Dok. znajduje się obecnie w zbiorach Akademii Umiejętności 

w Krakowie. Por. Czubek, Katalog rękopisów Akad, Um. Dodatek I. Kra
ków 1912. Dyplomaty, nr. 8, str. 56. W  r. 1867 w czasie druku Zbioru był 

jeszcze w archiwum klasztornem; wypożyczony przez wydawców Zbioru 

do Towarzystwa naukowego, nie wrócił na dawne miejsce.

1345, 28 czerwca, Kraków. 71»

Jan (Grot), biskup krak., poleca proboszczom w Zatorze, we wsi 

Hartmanna i w Oświęcimiu ogłosić, źe rzuca klątwę na Jana, 

księcia oświęcimskiego, jeżeli tenże nie zastosuje się w oznaczo

nym terminie do wyroku biskupa i własnego przyrzeczenia

i nie zwróci klasztorowi w Mogile niesłusznie zajętej wsi 

Woźnik.

Szer. 420, marg. lewy 25, prawy 30, wys. 267, zakł. 28 mm.
Pieczęci było niegdyś pięć, obecnie po pierwszej pozostały nacięcia, 

zachowały się: druga, w połowie zniszczona, wyobrażająca baranka z cho

rągiewką, trzecia Jakóba, proboszcza, nieco uszkodzona, czwarta Jakóba 

kapłana, piąta Jerzego z Kociny, wyciśnięte w wosku, na perg. paskach. 

Piekosiński, Pieczęcie nr. 415, 416 i 414.

In dorso streszczenia z XIV i XVII w., tudzież numeracya z XVII w.: 

»77«. S. »N° 2595«.
Druk.: Zbiór, nr. LXIII, str. 51—52

1345, 10 sierpnia, Kraków. 72.

Kazimierz, król polski, nadaje Kunadowi, sołtysowi z Ze

brzydowic (Zewridowice), i Marcinowi na wieczność czwartą 

część dochodów z młyna królewskiego, leżącego za zamkiem 

krak. na drodze ku Skałce, a to za zasługi około tego młyna 

położone.

Szer. 555, marginesy 54, wys. 202 mm.; d. z kilku małemi dziurami. 

Pieczęci brak, pozostał sznurek z pąsowych i zielonych mci jedwabnych.

In dorso streszczenia z XIV i XVII w., tudzież numeracye z XIV i XVII w.: 
»1 11« i »76«. S. »N° 2161«.
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1345, 10 sierpnia. Kraków. 73» 

Kazimierz, król polski, nadaje Mikołajowi synowi Marcina i Ku- 

nadowi na wieczność czwartą część dochodów z młyna kró

lewskiego, leżącego za zamkiem krak., a to za zasługi około 

tego młyna położone.

Szer. 565, marginesy, 54, wys. 173, zakł. 79 mm.
Pieczęć mała Kazimierza W. z oriem polskim w czerwonym wosku, 

nieco niewyraźna, wisi na sznurku z pąsowych i zielonych nici jedwab
nych. Piekosiński, Pieczęcie nr. 440.

In dorsostreszczenia z XIV i XVII w., tudzież numeracye z XIV i XVII w.. 

»1 10« i »79«. S. »N° 2160«.

1346, 17 marca, Oświęcim. 74. 

Jan, książę oświęcimski, stwierdza, że Klara, żona Sezemy, nie 

ma prawa do posiadania wsi Woźnik, ponieważ klasztor w Mo

gile nabył ją w swoim czasie w drodze kupna od Mikołaja 

Byczka. Ponieważ z powodu sporów i zajęcia wieś ta jest zni

szczoną, przeto książę uwalnia osadników w Woźnikach i Zy- 

godowicach na lat sześć, a klasztor ponadto na dwa lata od 

ciężarów na rzecz księcia.

Szer. 382, marginesy 51, wys. 245, zakl. 20 mm,

Pieczęci było dwie, obecnie po pierwszej zostały nacięcia, zachowała 
się druga Adama, sędziego nadwornego oświęcimskiego, w wosku, na perg. 
pasku. Piekosiński, Pieczęcie nr. 417.

In dorso streszczenia z XIV i XVII w., tudzież numeracye z XIV i XVII w.: 

»k 12« i »78«. S. »N° 2596«.

Druk.: Zbiór, nr. LXIV, str. 53—54, z kopii.

1347, 2 listopada, (Mogiła). 75. 

Jan, biskup skutaryjski (Sćodrinensis) i wikaryusz dyecezyi krak., 

zawiadamia, źe poświęcił kościół przy bramie klasztoru w Mo

gile pod wezwaniem ś. Bartłomieja wraz z ołtarzem i cmenta

rzem, tudzież nadał liczne odpusty odwiedzającym kościół.

Szer 220, marginesy 17, wys. 128—136 mm.
Pieczęć biskupa Jana w czerwonym wosku, wisi na pasku odciętym 

od dokumentu. Piekosiński, Pieczęcie nr. 418.
In dorso streszczenie, tudzież numeracya z XVII w.: »87«. S. »N° 2786«.

Druk.: Zbiór, nr. LXV, str. 54.

1348, 6 lutego, Kraków. 76.

Kazimierz, król polski, stwierdza, że Włodzimierz ze Zesławic
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sprzedał swą część w Zesławicach klasztorowi w Mogile za 100 

grzywien gr. praskich.

Szer. 528, marg. lewy 8 i, prawy 80, wys. 226, zakl. 85 mm.

Pieczęci brak, pozostał sznurek z zielonych i czerwonych nici jedwa

bnych.
In dorso streszczenia, tudzież numeracye z XIV i XVII w.: »2« i »80«. 

8 . »N° 1324«.
Druk.: Zbiór, nr. LXVI, str. 54—55.

Kazimierz, król polski, nadaje klasztorowi Cystersów w Mogile swoją wieś 

Dąbie (Dęibe).

Szer. 532, marg. lewy 70, prawy 75, wys. 233, zakł. 95 mm.

Pieczęć majestatowa króla Kazimierza, w wosku, wisi na sznurku 

z zielonego i pąsowego jedwabiu. Piekosiński, Pieczęcie nr. 377.
In dorso z XV w. streszczenie, tudzież numeracya: »75 in ordine Noui 

■libri«.

Druk.: Zbiór, nr. LXVII, str. 58.

Uwaga. Dok. znajduje się obecnie w Archiwum aktów dawnych m. 
Krakowa. Por. Katalog tegoż Archiwum t. I. Dyplomy perg. nr. 29. Z ar
chiwum klasztornego wydany został m. Krakowowi, widocznie w r. 1389, 

przy sposobności kupna Dąbia przez m. Kraków.

Kazimierz, król polski, w nagrodę szkód zrządzonych w Kaci- 

cach przez staw rybny królewski w Słomnikach nadaje klaszto

rowi w Mogile łąkę w Januszowicach po obydwóch brzegach 

Sreniawy.

Szer. 520, marg. lewy 79, prawy 62, wys. 178, zakł. 74 mm.

Pieczęć majestatowa Kazimierza W. w wosku, wisi na sznurku z zie
lonych i czerwonych nici jedwabnych. Piekosiński, Pieczęcie nr. 377.

In dorso streszczenia z XIV i XVII w., tudzież numeracya z XVII w.: 

»85«. S. »N° 2450«.

Druk.: Zbiór, nr. LVIII, str. 58-59.

1350, 15 czerwca, Kraków. 78.

Kazimierz, król polski, stwierdza, źe Czadro, dziedzic Zesławic, 

sprzedał klasztorowi w Mogile czwartą część Zesławic za 100 

grzywien.

Szer. 545, marg. lewy 95. prawy 92, wys. 206, zakł. 77 mm.
Pieczęć majestatowa Kazimierza W. w wosku, w połowie zachowana, 

wisi na sznurku z czerwonych nioi jedwabnych. Piekosiński, Pieczęcie

1348, 6 lutego, Kraków. 76 a.

1350, 25 kwietnia, Kraków. 77.

•nr. 377.
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In dorso streszczenia tudzież numeracye z XIV i XVII w .: »4«, »84«. S. 
»N° 1327«.

Druk.: Zbiór, str. 55, regest.

1351, 6 lipca, Kraków. 79.

Kazimierz, król polski, stwierdza, że Mikołaj syn Przybysława, 

dziedzica Zesławic. i Adam syn Mścisława z Owczar sprzedali 

część swą w Zesławicach klasztorowi w Mogile za 100 grzy

wien gr. praskich.

Szer. 530, marg. lewy 100, prawy 105, wys. 216, zakl. 80 mm.

Pieczęć majestatowa Kazimierza W., w wosku, wisi na sznurku z czer
wonych nici jedwabnych. Piekosiński, Pieczęcie nr. 377.

In dorso streszczenia, tudzież numeracye z XIV i XVII w.: »6« i »87«. 
S. »N° 1332«.

Druk: Zbiór, str. 56, regest.

1351, 26 grudnia, Mogiła. 80.

Kazimierz, król polski, stwierdza, że Mirosław, dziedzic Zesławic, 

sprzedał swą część w Zesławicach klasztorowi w Mogile za 80 

grzywien groszy praskich.

Szer. 575, marg. lewy 90, prawy 94, wys. 212, zaki. 70 mm.; d. na 

zgięciach nieco zbutwiały i przedarty.

Pieczęć majestatowa Kazimierza W., w wosku, wisi na sznurku z czer
wonych nici jedwabnych. Piekosiński, Pieczęcie nr. 377.

In dorso streszczenia, tudzież numeracye z XIV i XVII w.: »5» i »88«. S. 

»N° 1330«.

Druk.: Zbiór, str. 66, regest.

1353, 13 marca, Kraków. 81.

Kazimierz, król polski, stwierdza, że Krystyna, wdowa po Paszku

i jej dzieci Wincenty, Eufemia i Stanisława, dziedzice Zesławici 

sprzedali swą część w Zesławicach a nadto część zwaną »Pus- 

czyna« klasztorowi w Mogile za 31 grzywien gr. praskich i część 

klasztorną w Giebułtowie.

Szer. 515, marg. lewy 74, prawy 78, wys. 216, zakł. 72 mm.
Pieczęć majestatowa Kazimierza W., w wosku, znacznie uszkodzona, 

wisi na sznurku z czerwonych i niebieskich nici jedwabnych. Piekosiński, 

Pieczęcie nr. 377.
In dorso streszczenia, tudzież numeracye z XIV i XVII w.: »11« i »92«.

8 . »N° 1336«.
Druk.: Zbiór, str. 56, regest. ^
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1353, 3 kwietnia, Kraków. 8*2.

Kazimierz, król polski, stwierdza, źe Piotr i Paweł, dziedzice Ze- 

sławic, sprzedali swą część w Zesławicach klasztorowi w Mogile 

za 33ł/2 grzywny gr. praskich i za część klasztorną w Giebuł
towie.

Szer. 495, marginesy 62, wys. 244, zakl. 87 mm.

Pieczęć majestatowa Kazimierza W., w wosku, po bokach uszkodzona, 

wisi na sznurku z czerwonych nici jedwabnych. Piekosiński, Pieczęcie

In dorso streszczenia, tudzież numeracye z XIV i XVII w.: »7« i »91«. S. 
»N° 1337«.

Druk.: Zbiór, str. 56, regest.

Kazimierz, król polski, stwierdza, że Bogowłość (Bogovloscz) ze 

Zesławic sprzedała swą część w Zesławicach klasztorowi w Mo
gile za 80 grzywien.

Szer. 425, marg, lewy 67, prawy 64, wys. 190, zaki. 60 mm.

Pieczęć majestatowa Kazimierza W., w wosku, po bokach uszkodzona, wisi 
na sznurku z czerwonych nici jedwabnych. Piekosiński, Pieczęcie nr. 377.

In dorso streszczenia, tudzież numeracye z XIV i XVII w.: »9« i »15«. 

S. *N° 1341«.
Druk.: Zbiór, str. 57, regest.

Kazimierz, król polski, stwierdza, że Zbigniew i Przecław, sy

nowie Przecława, dziedzice Zesławic, sprzedali swą część w Ze

sławicach klasztorowi w Mogile za 60 grzywien.

Szer. 495, marg. lewy 91, prawy 96, wys. 245, zakl. 98 mm.

Pieszęć majestatowa Kazimierza W., w wosku, bo bokach nieco uszko
dzona, wisi na sznurku z czerwonych nici jedwabnych. Piekosiński, Pie
częcie nr. 377.

In dorso streszczenia, tudzież numeracye z XIV i XVII w. »10« i »94«. 

S. »N° 1335«.
Druk.: Zbiór, str. 57, regest.

1353, 15 maja, Kraków. 85.

Kazimierz, król polski, stwierdza, źe Włodzimierz syn Mikołaja, 

dziedzica Zesławic. sprzedał swą część w Zesławicach klaszto

rowi w Mogile za 40 grzywien gr. praskich.

Szer. 480, marg. lewy 52, prawy 45, wys. 196, zakl. 61 mm.; dok. na 

zgięciach nieco zbutwiały i przedarty.

nr. 377.

1353, 8 maja, Kraków. 83.

1353, 9 maja, Kraków. 84.
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Pieczęć majestatowa Kazimierza W., w wosku, po bokach nieco uszko

dzona, wisi na sznurku z czerwonych nici jedwabnych. Piekosiński, Pie

częcie nr. 377.
In dorso streszczenia, tudzież numeracye z XIV i XVII w.: 18« i »93«. 

S. *N° 1339«.
Druk.: Zbiór, str. 57, regest.

1353, 3 lipca, Kraków. 86.

Kazimierz, król polski, mandatem do urzędników uwalnia kmieci

i mieszkańców Mogiły od robót dla dworu królewskiego.

Szer. 285, marg. lewy 45, prawy 48, wys. 101, zakl. 21 mm.

Pieczęci brak, pozostały perg. paski równo ucięte.
In dorso streszczenia, tudzież numeracye z XIV i XVII w. : »a 6« i »90«. 

S. »N° 25«.
Druk.: Zbiór, LXIX, str. 59.

1354, 14 maja, Kraków. 87.

Mikołaj, sędzia, i Jan, podsędek ziemi krak., stwierdzają, że Bar

bara, dziedziczka Zesławic, z córką Felicyą odstąpiła od wszelJ 

kich pretensyi do klasztoru w Mogile z tytułu Zesławic i przy

rzekła część swą w razie konieczności sprzedać tylko klaszto

rowi.

Szer. 203, marginesy 15, wys. 164, zakł. 23 mm.

Pieczęcie dwie w wosku, na perg. paskach, pierwsza sędziego Miko
łaja, po bokach uszkodzona, wyobraża herb PótUozic, w otoku napis: S ... 

DIC CRACOVIEN, druga podsędka Jana. Piekosiński, Pieczęcie nr. 435.
In dorso streszczenia, tudzież numeracye z XIV i XVII w.: »14« i »95« 

S. »N° 1345«.
Druk.: Zbiór, nr. LXX, str. 59—60.

1355, 3 lipca, Kraków. 88.

Kazimierz, król polski, przenosi Zesławice na prawo średzkie

i uwalnia od ciężarów prawa polskiego.

Szer. 430, marginesy 56, wys. 231, zakl. 59 mm.; dok. z kilku malemi 

dziurami.
Pieczęć majestatowa Kazimierza W., w wosku, po bokach nieco uszko

dzona, wisi na sznurku z zielonych i czerwonych nici jedwabnych. Pieko

siński, Pieczęcie nr. 377.
In dorso streszczenia, tudzież numeracye z X IV iXVIIw.: «12« i »97«. S. 

»N° 1347«.
Druk: Zbiór, nr. LXXI, str. 60—61.
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Kazimierz, król polski, mandatem do urzędników wyjmuje po

siadłości klasztoru w Mogile z pod jurysdykcyi wszystkich są

dów z wyjątkiem królewskich.

Szer. 309, marg. lewy 35, prawy 38, wys. 183, zakł. 34 mm.; dok. na zgię

ciach nieco uszkodzony.

Po pieczęci zawieszonej na pasku perg. pozostała tylko osłona z wosku 
bez wycisku.

In dorso streszczenia, tudzież numeracye z XIV i XVII w.: » llm« 
i »14« i »98«. S. »N° 468«.

Druk.: Zbiór, nr. LXXII, str. 61.

1356, 3 grudnia, Kraków. 90.

Kazimierz, król polski, pozwala Mikołajowi z Gruszowa sprzedać 

swą część w Moniakowicach, otrzymaną w drodze zamiany od 

matki Jadwigi, wdowy po Imramie, i transsumuje dokument: 

a) 1356, 2 maja, Kraków. Kazimierz, król polski, powtarza

i zatwierdza dokument:

a) Herman, wielkorządca krak. i sandomierski, stwierdza, że 

Jadwiga z Moniakowic zamieniła swą część w Moniakowicach 

za dwie części Gruszowa i 10 grzyw, z synem Mikołajem. 

Król stwierdza, że wymieniony Mikołaj sprzedał w ten sposób 

uzyskaną część Moniakowic klasztorowi w Mogile za 130 grzy

wien gr. praskich, pozwala nadto klasztorowi przenieść Monia- 

kowice na prawo niemieckie i uwalnia je od ciężarów prawa 

polskiego.

Szer. 520, marg. lewy 75, prawy 68, wys. 296, zakl. 70 mm.

Pieczęć majestatowa Kazimierza W., w wosku, na sznurku z żółtych 
i czerwonych nici jedwabnych, przełamana i po bokach nieco zniszczona. 
Piekosiński, Pieczęcie nr. 377.

In dorso streszczenia z XIV i XVII w., tudzież numeracya z XVII w.: 

»96« S. »N° 2463«.
Druk.: Zbiór, str. 62, regest.

1356, 5 grudnia, Kraków. 91.

Herman, kanclerz kujawski i wielkorządca krak. i sandomierski, 

stwierdza, że Mikołaj syn Inrama, dziedzic Gruszkowa w pow. 

sieradzkim, sprzedał swą część w Moniakowicach klasztorowi 
w Mogile za 130 grzywien.

Szer. 304, marginesy 33, wys. 120, zakł. 24 mm.

1356, 14 stycznia, Wiślica. 89.
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Pieczęć kanclerza Hermana, w czerwonym wosku, wisi na perg. pasku. 

Piekosiński, Pieczęcie nr. 441.
In dorso streszczenia, tudzież numeracye z XIV i XVII w .: »tf 1°« i »89«.

S. »N° 2462*.
Druk.: Zbiór, nr. LXXIII, str. 61—62.

1357, 2 maja, Kraków. 92. 

Swiesław, kanonik i oficyał krak., w sporze między klasztorem 

w Mogile a Wojciechem, proboszczem w Dziekanowicach, o dzie

sięcinę z Winiar wydaje wyrok, przyznający pobieranie dziesięcin 

klasztorowi. 
Co wszystko Zbigniew syn Bogusza z Nasiechowic, kleryk dye- 

cezyi krak., w formie aktu notaryalnego spisuje.

Szer. 550, marg. lewy 65, prawy 62, wys. 248, zakl. 28 mm.
Pieczęć kanonika Swiesława, w wosku, na perg. paskach. Piekosiński, 

Pieczęcie nr. 442.
In dorso streszczenia, tudzież numeracye z XIV i XVII w.: »p 12« i »99« 

i notatka o oblacie w aktach konsystorskich krak. 12 grudnia 1492. S. »N° 

2731«.

Druk.: Zbiór, str. 22, regest.

1357, 25 grudnia, Kraków. 93- 

Herman, wielkorządca krak. i sandomierski, zwraca klasztorowi 

w Mogile łąkę w Zesławicach, którą trzymał w zastawie za 

wypożyczone klasztorowi 12 grzywien.

Szer. 265, marg. lewy 29, prawy 32, wys. 107, zakl. 35 mm.; dok. na 
zgięciu w jednem miejscu przedarty.

Pieczęć Hermana w zwykłym wosku, na perg. pasku, jak przy nr. 91 

In dorso streszczenia z XIV i XVII w., tudzież numeracya z XVII w.: 

»12«. S. »N° 1349«.
Druk.: Zbiór, nr. LXXIV, str. 62—63.
Uwaga. W dacie dziennej: »in festo Nativitatis Chr. feria III*< po

myłka, w r. 1357 bowiem przypada Boże Narodzenie na poniedziałek.

1359, 26 maja, Zator. 94. 

Jan, książę oświęcimski, uwalnia wsie Woźniki i Żygodowice 

od ciężarów książęcych w zamian za zapłacenie księciu przez 

klasztor w Mogile kwoty 70 grzywien.

Szer. 436, marginesy 45, wys. 285, zakl. 62 mm.

Pieczęć księcia Jana, w wosku na sznurku z czerwonych i zielonych 

nici jedwabnych. Piekosiński, Pieczęcie nr. 451.
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In dorso streszczenia, tudzież numeracye z XIV i XVII w.: »k 14« i »1«. 

■S. »N° 2597«.
Druk.: Zbiór, nr. LXXV, str. 63.

1359, 8 października, Kraków. 95.

Swiesław, kantor gnieźnieński, stwierdza, że zastawił część w Kan- 

torowicach Rafaelowi z Tarnowa, podkomorzemu sandomier

skiemu, za 40 grzywien.

Szer. 256, marg. lewy 27, prawy 22—32, wys. 154, zakl. 28 mm.; od 
doiu część pergaminu wraz z tekstem wygryziona.

Pieczęć Swiesława w wosku na perg. paskach. Piekosiński, Pieczęcie 

nr. 453.

In dorso streszczenia z XIV i XVII w., tudzież numeracya z XVII w.: 

»100«, 8. »N° 1468«.

1359, 23 grudnia, Kraków. 96.

Kazimierz, król polski, stwierdza, że Barbara córka Filka oraz 

Szymko, Miczko i Staszko, synowie jej, sprzedali część swą w Zesła- 

wicach klasztorowi w Mogile za 30 grzywien. Król zatwierdza 

nadto kupno innych części Zesławic przez klasztor i nadaje 

mieszkańcom tej wsi tesame swobody, jakie mają inne wsi 
klasztorne.

Szer. 490, marg. lewy 55, prawy 49, wys. 245, zakł. 72 mm.

Pieczęć majestatowa Kazimierza W., w wosku, nieco uszkodzona, wisi 

na sznurku z zielonych nici jedwabnych. Piekosiński, Pieczęcie nr. 377.

In dorso streszczenia, tudzież numeracye z XIV i XVII w .: »8« i »86«. 
S. >N° 1229«.

Druk.: Zbiór, str. 55—56, regest.

Uwaga. Co do daty por. uwagi wydawcy: Zbiór, str. VII (Przedmowa).

1360, 5 lipca, Kraków. 97.

Kazimierz, król polski, stwierdza, że Adam, dziedzic Adamowie, 

sprzedał swą część w Moniakowicach klasztorowi w Mogile za 

120 grzywien gr. praskich, za wałacha wartości 20 grzyw, i po

stawy sukna wrartości 20 grzyw. Tenże Adam, pragnąc ucze

stniczyć w modlitwach klasztornych, darowuje klasztorowi 40 

grzywien. Król pozwala przenieść tę część na prawo niemiec

kie i uwalnia ją od ciężarów prawa polskiego.

Szer. 465, marg. lewy 48, prawy 60, wys. 250, zakl. 62 mm.
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PiWZfć majestatowa Kazimierza W. w wosku, połamana, wisi na 

sznurku z zielonych i różowych nici jedwabnych. Piekosiński, P/eozęo/e 
nr. 377.

In dorso streszczenia, tudzież numeracye z XIV i XVII w.: »ff 3« i »2«. 

S. »N° 2464«.
Druk.: Zbiór, nr. LXXVI, str. 64.

1361, 9 marca, Kraków. 98.

Kazimierz, król polski, stwierdza, źe Wiktor i Piotr ze Zborowa 

i Niemirza z Racławic sprzedali swoją część w Moniakowicach 

klasztorowi w Mogile za 160 grzywien; król przenosi wymie

nioną część z prawa polskiego na niemieckie.

Szer. 453, marg. lewy 40, prawy 42, wys. 290, zakl. 82 mm.

Pieczęć majestatowa Kazimierza W. w wosku, uszkodzona, wisi na 
sznurku z nici czerwonych jedwabnych.

In dorso streszczenia, tudzież numeracye z XIV i XVII w.: »ff 5« 

i »3«. S. »N° 2465«.

Druk.: Zbiór, nr. LXXVII, str. 64-65.

1361, 17 listopada, Skalmierz. 99.

Kazimierz, król polski, stwierdza, źe Jan z Moniakowic zamienił 

swoją część w Moniakowicach z młynem Barłóg i łąkami z Ban

kiem Kopaczem za wieś Panówki w ziemi bytomskiej i 50 grzy

wien.

Szer. 440, marg. lewy 50, prawy 43, wys. 223, zakl. 56 mm.

Pieczęć majestatowa Kazimierza W. w wosku, po bokach nieco uszko

dzona, wisi na sznurku z zielonych nici jedwabnych.
In dorso streszczenia, tudzież numeracye z XIV i XVII w.: »ff 4« i »5«

S. »N0 2466«.
Druk.: Zbiór, str. 62, regest.

1361, 24 grudnia, Kraków. 100.

Kazimierz, król polski, stwierdza, źe Barbara z Filką, Szymkiem, 

Miczkiem i Staszkiem, dziećmi, sprzedała swą część w Zesławi- 

cach klasztorowi w Mogile za 30 grzywien szerokich gr. pra

skich.

Szer. 505, marg. lewy 46, prawy 54, wys. 280, zakl. 86 mm.
Pieczęć majestatowa Kazimierza W. w wosku, połamana, wisi nasznurku 

z czerwonych nici jedwabnych. Piekosiński, Pieczęcie nr. 377.

In dorso streszczenia z XIV i XVII w., tudzież nuineracya z XVII w.: 

»4«. S. »N° 1343«.
Druk.: Zbiór, str. 57, regest.

Archiwom mogilskie. 3
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1364, 5 stycznia, Bochnia. 101.
Gerard, wójt bocheński, wraz z ławnikami stwierdza, że rajcy 

bocheńscy nadali klasztorowi w Mogile jednę jatkę, zaś Jan 

Czyrwyn, mieszczanin, darował drugą jatkę w Bochni, kupioną 
za 20 grzywien.

Szer. 276, marg. lewy 28, prawy 34, wys. 127, żaki, 30 mm.

Pieczęć radziecka m. Bochni, w ciemnym wosku, przełamana, wisi 
na perg. pasku. Piekosiński, Pieczęcie nr. 506.

In dorso streszczenia, tudzież numeracye z XIV i XVII w.: »m 3« 
i >7«. S. «N° 2337».

Druk.: Zbiór, nr. LXXIX, str. 66.

Andrzej z Wawerowie (Waurouicz), podsędek krak., stwierdza, 

źe w sporze między Krystyną, wdową po Paszku, jej dziećmi 

Wincentym, Eufemią, Machną i Stanisławą, córkami Jakóba 

Bronką i Machną a Mikołajem, opatem mogilskim, o Zesławice 

(Sczislauicze) przysądził tę posiadłość klasztorowi.

Szer. 278, marg. lewy 25, prawy 34, wys. 152, zaki. 25 mm.

Pieczęć podsędka Andrzeja, w czerwonym wosku, wisi na perg. pasku. 
Piekosiński, Pieczęcie nr. 419.

In dorso streszczenia, tudzież numeracye z XIV i XVII w.: »15« i »82«, 
przed tekstem S. »N° 1326«.

Uwaga. Dokument niedatowany. In dorso pismem XV i XVII wieku 

zaznaczono r. 1348, gdy jednak rządy opata Mikołaja przypadają na lata 
1356—1375, a podsęstwo Wawerowskiego na lata 1358—1384, w tym zaś 

okresie czasu data dzienna czynności i wystawienia dokumentu: oktawa 
ś. Floryana przypada w sobotę w r. 1364, przyjęto ten rok. Spory zresztą

o Zesławice (por. nr. 100) mogły powstać dopiero znacznie później, niż 

w r. 1348.

Gerard, wójt bocheński, wraz z ławnikami stwierdza, że Miko

łaj Cruze odstąpił Adamowi, żupnikowi w Wieliczce, dom swój 

przy ulicy ś. Krzyża w Bochni.

Szer. 244, marg. lewy 30, prawy 30—44, wys. 105, zakł. 21 mm.

Pieczęć ławnicza m. Bochni w wosku, wisi na perg. pasku. Piekosiń

ski, Pieczęcie nr. 474.

In dorso streszczenia z XIV i XVII w., tudzież numeracya z XVII w.: 

»13«. S. »N° 2435«.

Druk.: Zbiór, nr. LXXX, str. 66-67.

(1364), 11 maja, Kraków. 102.

1365, 26 lipca, (Bochnia). 103.
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1366, 31 lipca, Kraków. 104. 

Ulryk, proboszcz, Stanisław, przeor, i cały klasztor zwierzynie

cki sprzedają klasztorowi w Mogile wieś Domaszów za 80 grzy

wien gr. praskich.

Co Sulisław syn Krystyna z Modar, kleryk dyecezyi krak., 

w formie aktu notaryalnego spisuje.

Szer. 425, marg. lewy 44, prawy 40, wys. 240, zakl. 86 mm.

Pieczęcie były niegdyś trzy, obecnie pozostały dwie, w wosku, na perg- 

paskach, pierwsza kanonika i oficyaia krak. Swieslawa i druga proboszcza 
klasztoru zwierzynieckiego, po trzeciej pozostały nacięcia. Piekosiński, Pie

częcie nr. 478 i 477.

Znak notaryalny.

In dorso streszczenia z XV i XVII w., tudzież numeracya z XVII w.: 

»9«. S. »N° 2716«.
Druk.: Zbiór, nr. LXXXI, str. 67—68.

1367, 8 lutego, Kraków. 105. 

Swiesław, oficyał, i Maciej, doktor dekretów, kanonicy krak. 

jako sędziowie polubowni w sporze między klasztorem w Mo

gile a Mikołajem, proboszczem w Drogini, o dziesięciny z nie

których ról w Dobczycach przyznają proboszczowi prawo po

bierania dziesięcin z trzech łanów przy drodze z Dziekanowic 

do Dobczyc.

Co Sulisław syn Krystyna z Modar, kleryk dyecezyi krak. 

w formie aktu notaryalnego spisuje.

Szer. 470, marg. lewy 48, prawy 46, wys. 243, zaki. 32 mm.

Pieczęcie dwie, Swieslawa i Macieja, w ciemnym wosku, na perg. pa

skach. Piekosiński, Pieczęcie nr. 478 i 490.

Znak notaryalny.

In dorso streszczenia z XIV i XVII w., tudzież numeracya z XVII w.: 
»10« i notatka o oblacie w aktach konsystorskich krak. 3 listopada 1480, 

8. »N° 2708«.
Druk.: Zbiór, str. 22, regest.

1367, 22 listopada, Kraków. 106.

Kazimierz, król polski, zatwierdza dobrowolną ugodę klasztoru 

w Mogile z Gerardem, proboszczem ś. Floryana na przedmie

ściu Krakowa, który przyznał, że koryta z wodą Dłubni, idą

cego przez Bieńczyce ku klasztorowi w Mogile, używał kla

sztor bez przeszkody od swego założenia; proboszcz zobowią-

3*
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żuje się imieniem następców nie naruszać klasztoru w posia

daniu koryta.

Szer. 387, raarg. lewy 50, prawy 46, wys. 242, zakl. 66 mm.
Pieczęć majestatowa Kazimierza W., w wosku, nieco uszkodzona, wisi 

na sznurku z zielonych nici jedwabnych, Piekosiński, Pieczęcie nr. 377.

In dorso streszczenia, tudzież numeracye z XIV i XVII w.: »a 7« 

i >8« i notatka o oblacie w aktach grodzkich krak. 20 grudnia 1791. S. 
*N° 2774«.

Druk.: Zbiór, nr. LXXXII, str. 68.

1369, 3 grudnia, Kraków. 107.

Kazimierz, król polski, uwalnia domy i place klasztoru mogil

skiego w Krakowie od niektórych opłat i ciężarów.

Szer. 450, marg. lewy 34, prawy 31, wys. 230, zakl. 76 mm.
Pieczęć majestatowa Kazimierza W., w wosku, uszkodzona, wisi na 

sznurku z fioletowych nici jedwabnych. Piekosiński, Pieczęcie nr. 377.

In dorso streszczenia, tudzież numeracye z XIV i XVII w.: »1. 4« 
i »11«. S. »N» 2162«.

Druk.: Zbiór, nr. LXXXIV, str. 70.

1371, 19 września, (Bochnia). 108.

Gerard, wójt bocheński, wraz z ławnikami stwierdza, że Gysko, 

mieszczanin wielicki, sprzedając swój dom N. Radakowi, za

strzegł wypłacanie z niego sześciu szerokich groszy rocznego 

czynszu dla klasztoru w Mogile.

Szer. 245, marg. lewy 44, prawy 38, wys. 128, zakl. 26 mm.

Pieczęć ławnicza m. Bochni, w ciemnym wosku, wisi na perg. pa
skach. Piekosiński, Pieczęcie nr. 474.

In dorso streszczenia, tudzież numeracye z XIV i XVII w.: »nr. 11« 
i »17«. S. »N° 2426«.

Druk.: Zbiór, nr. LXXXVI, str. 71.

1373, m. 6—13 stycznia, (Bochnia). 109.

Rajcy m. Bochni stwierdzają, że sprzedali klasztorowi w Mo
gile jatkę, kupioną od Stanisława Gnysta.

Szer. 248, marg. lewy 40, prawy 36, wys. 138, zakł. 35 mm.

Pieczęć m. Bochni (radziecka) w wosku, wisi na perg. pasku. Pieko
siński, Pieczęcie nr. 506.

In dorso streszczenia, tudzież numeracye z XIV i XVII w.: »m. 4« 
i »16«. S. »N° 2338«.

Druk.: Zbiór, nr. LXXXVII, str. 71-72.
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1373, 9 maja, Kraków. 110.
Mikołaj, sędzia, i Andrzej, podsędek ziemi krak., stwierdzają, źe 

Piotr, dziedzic Opatkowic, sprzedał swą część w Opatkowicach 

Mikołajowi, synowi Ratołda, niegdyś dziedzica Kaliszkowic, za 

80 grzywien gr. praskich.

Szer. 241, marginesy 21, wys. 137, zakł. 32 mm.

Pieczęcie dwie w wosku, na perg. paskach, sędziego Mikołaja i pod- 

sędka Andrzeja z Wawrowic. Piekosiński, Pieczęcie nr. 472 (508) i 507.

In dorso streszczenie, tudzież numeracya z XVII w.: >13«. S. »N° 1824«. 

Druk.: Zbiór, str. 134, regest.

Mikołaj, opat, Piotr, przeor, i Jan, klucznik klasztoru w Mogile, 

stwierdzają, źe objęli tytułem zastawu od Imrama i jego żony 

Anki sześć placów czyli rybaków na brzegu posiadłości Ple- 

szowa i zbiór żołędzi w lesie tamtejszym w zamian za wypo

życzone 50 grzywien szerokich groszy.

Szer. 255, marginesy 30, wys. 148, zakł. 43 mm.
Pieczęcie dwie, w wosku, na perg. paskach, pierwsza opata Mikołaja, 

nieco uszkodzona, druga klasztoru mogilskiego, dołem znacznie uszkodzona. 

Piekosiński, Pieczęcie nr. 516 i 515.

In dorso streszczenia z XV i XVII w., tudzież numeracya z XVII w.: 

i>12«. S. »N° 2702«.

Druk.: Zbiór, nr. LXXXVIII, str. 72.

Mikołaj, sędzia, i Andrzej, podsędek ziemi krak., po zbadaniu 

sporu między Elżbietą, żoną Gniewomira z Czernichowa, a Ka

tarzyną, żoną Hankona Kopacza, przysądzają wieś Moniakowice 

i młyn Barłóg Katarzynie.

Szer. 338, marg. lewy 24, prawy 15—29, wys. 139, zakł. 29 mm. 

Pieczęcie dwie, jak przy nr. 110.

In dorso streszczenia, tudzież numeracye z XIV i XVII w.: »ff. 6« i »20« 

8. »N° 2467«.

1376, 22 października, Kraków. 113.

Jan Kmita, starosta krak., stwierdza, źe Hanko, dziedzic Monia- 

kowic, z żoną swoją Katarzyną i pasierbem Stefanem z Prze- 

cławic sprzedali klasztorowi w Mogile swoją część w Moniako

1375, 18 stycznia, Kraków. 111.

1375, 30 września, Kraków. 112.
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wicach z młynem, zwanym Barłóg, za 380 grzywien groszy 

praskich i za konia wartości 20 grzywien.

Szer. 423, marginesy 54, wys. 216, zakl. 47 mm.

Pieczęć Kmity, w ciemnym wosku, wisi na perg. pasku. Piekosiriski, 
Pieczęcie nr. 527.

In dorso streszczenia z XIV i XVII w. S. »N° 2469«.

Druk: Zbiór, nr. LXXXIX, str. 72-73.

1376, 4 grudnia, Kraków. 114.

Elżbieta, królowa węgierska i polska, transumuje dokument: 

a) 1376, 22 października, Kraków. Zob. nr. 113. 

Elżbieta przenosi też Moniakowice na prawo niemieckie.

Szer. 510, marg, lewy 53, prawy 43—50, wys. 235, zaki. 62 mm. 

Pieczęci brak, pozostał sznurek z różowych i zielonych nici jedwab

nych.

In dorso streszczenia z XIV i XVII w., tudzież numeracya z XVII w.: 
»22«. S. »N° 2470«.

Druk.: Zbiór, nr. XC, str. 73—74; a) Tamże, nr. LXXXIX, str. 72—73.

1376, 9 grudnia, Kraków. 115. 

Drogomir, sędzia, i Andrzej, podsędek ziemi krak., stwierdzają, 

że Hanko Kopacz z żoną Katarzyną i pasierbem Stefanem sprze

dali część swą w Moniakowicach wraz z młynem, zwanym 

Barłóg nad Śreniawą, klasztorowi w Mogile za 380 grzywien 

gr. praskich i za wałacha wartości 20 grzywien.

Szer. 338, marginesy 40, wyg. 198, zakl. 55 mm.

Pieczęcie Drogomira i Andrzeja (Wawerowskiego), w wosku, wiszą 
na perg. paskach. Piekosiński, Pieczęcie nr. 629 i 507.

In dorso streszczenia z XIV i XVII w., tudzież numeracya z XIV w.: 
»ff g.« S. »N° 2468«.

Druk.: Zbiór, str. 73, regest.

1377, 10 maja, w katedrze krak. 116, 

Floryan, biskup krak., transumuje dokument biskupa Iwona do

tyczący uposażenia klasztoru w Prandocinie: 
a) 1222, w katedrze krak. Zob. nr. 2.

Szer. 453, marg. lewy 53, prawy 42—50, wys. 336, zakl. 45 mm. 
Pieczęcie dwie, w wosku, na sznurkach z zielonyoh i różowyoh nici 

jedwabnych, pierwsza biskupa Floryana, druga dwustronna katedry krak. 
Piekosiński, Pieczęcie nr. 533, 92 i 155.
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In dorso streszczenia, tudzież numeracye z XIV i XVII w.: »a 5« 
i «3«. S. >N°

Druk.: Zbiór, str. 3, regest; a) Tamże, nr. II, str. 2—3.

1378, 27 marca, Bochnia. 117. 

Rajcy m. Bochni za dwa dworki przy ul. ś. Krzyża, odstąpione 

im przez klasztor w Mogile, uwalniają pięć jatek klasztornych 

w Bochni od wszelkich opłat na rzecz miasta.

Szer. 238, marginesy 13, wys. 134, zakl. 26 mm.

Pieczęć radziecka m. Bochni, w ciemnym wosku, na perg. paskach, 

Piekosiński, Pieczęcie nr. 506.

In dorso streszczenia, tudzież numeracye z XIV i XVII w.: >m 5« 

i «24«. S. »N° 2339«.
Druk.: Zbiór, nr. XCI, str. 74.

1379, 20 kwietnia, Kowary. 118. 

Jakusz, sędzia w Kowarach, wsi Dobiesława, wojewody krak., dzie

dzic Woli, stwierdza, że Abraham, dziedzic Siemierzyc, nabył 

trzecią część młyna Barłóg od Jakóba, młynarza.

Szer. 258, marg. lewy 23, prawy 16, wys. 108, zakl. 24 mm.
Pieczęć Jakusza z Woli, w ciemnym wosku, na perg. paskach. Pieko

siński, Pieczęcie nr. 541.
In dorso streszczenia z XIV w., tudzież numeracye z XIV i XVII w.: 

»p 13« i »26«. S. »N° 2472«.
Druk.: Zbiór, nr. XOII, str. 75.

1379, 20 lipca, Kraków. 119.

Zbigniew, kanclerz katedry krak. i sędzia spraw duchownych 

biskupa krak. Floryana, transumuje dokument: 

a) 1315, 12 września, Langres. Dziekan i kapituła z Langres 

(lingonensis) transumują dokumenty:

a) 1245, 6 czerwca, Lugdun. Innocenty IV, papież, zakazuje 

pozywać członków zakonu Cystersów przed synody i sądy bi

skupie bez specyalnego pozwolenia papieskiego.

P) 1228, 11 stycznia, Lateran. Grzegorz IX, papież, stwierdza, 

że klasztory cysterskie nie są obowiązane odstępować części 

nadanych sobie dóbr ruchomych i nieruchomych prałatom 

świeckim.

Y) 1262, 26 maja, Viterbo. Urban IV, papież, stwierdza, że kla

sztory cysterskie mogą być pociągnięte do opłat i składek na
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rzecz stolicy świętej tylko za wyraźnem pozwoleniem papie- 

skiem.
Co wszystko Mikołaj syn Andrzeja z Wiślicy, kleryk dyecezyi 

krak., w formie aktu notaryalnego spisuje.

Szer. 340, marg. lewy 30, prawy 28, wys. 485, zakl. 50 mm.

Pieczęci brak, pozostały nacięcia.

Znak notaryalny.

In dorso streszczenia, tudzież numeracye z XIV i XVII w.: »n 10« 
i »27« i notatki o oblatach w aktach konsystorskich krak. 17 marca 1391 

i 23 listopada 1519. S. »N° 470«.

1381, 9 maja, Kraków. 120.

Drogomir, sędzia, i Andrzej, podsędek ziemi krak., stwierdzają, 

że Andrzej, podsędek krak., pożyczył 150 grzywien gr. praskich 

u Jachny, żony Lorka, zobowiązując się odstąpić jej wieś swą 

Ślęcin, gdyby długu w terminie nie oddał.

Szer. 323, marginesy 27, wys. 114, zakl. 30 mm.

Pieczęcie Drogomira i Andrzeja, jak przy nr. 115.

In dorso streszczenia, tudzież numeracye z XIV i XVII w.: »G 1« 
i »29«. S. »N° 2176«.

Druk.: Zbiór, str. 125, regest.

1381, 12 listopada, Kraków. 121. 

Ludwik, król węgierski i polski, nadaje kmieciom we wsiach 

klasztoru w Mogile niektóre swobody i oznacza dokładnie cię

żary na rzecz dworu królewskiego i państwa.

Szer. 523, marginesy 60, wys. 262, zakł. 78 i 20 mm.; dok. nieco po
plamiony, zakładka z prawej strony w większej części odcięta.

Pieczęci brak, pozostał sznurek z pąsowych nici jedwabnych.

In dorso streszczenia z XIV i XVII w., tudzież numeracya z XVII w.: 
»28«. S. »N° 471«.

Druk.: Zbiór, nr. XCIII, str. 75-76.

1382, 6 czerwca, (Kraków). 122. 

Sąd ławniczy m. Krakowa stwierdza, iż Osanna ze synem Piotrem 

Thanem odstąpiła Mikołajowi Beliczowi jatkę w Krakowie, z któ

rej czynsz roczny 4 grzywien i 1 wiardunek pobierał klasztor 
w Mogile.

Szer. 216, marginesy 32, wys. 134. zakł. 24 mm.

Pieczęć ławnicza m. Krakowa, w wosku, na perg. paskach, znacznie 
uszkodzona. Piekosiński, Pieczęcie nr. 351.
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In dorso streszczenia z XIV i XVII w., tudzież numeracya z XVII w.: 

»31«. S. »N° 2122«.
Druk: Zbiór, nr. XCV, str. 78.

1382, 15 listopada, Włodzisław. 123.

Jan Rokosz z Koszczyc, sędzia, i Mikołaj z Czarnocina, podsę- 

dek ziemi krak., stwierdzają, źe za czasów urzędowania sę

dziego Drogomira i podsędka Krzesława pozwał przed nich 

Przecław z Opatkowic Sandka z Zegartowic z powodu wzbro

nienia wypasania bydła i ścinania drzew w lasach zegartowic- 

kich, a po zbadaniu sprawy sąd przyznał Przecławowi prawo 

korzystania z lasów.

Szer. 257, marg. lewy 23, prawy 15—24, wys. 112, zakł. 18 mm.

Pieczęcie dwie, wyciśnięte w zielonym wosku, wiszą na perg. paskach; 

pierwsza, z herbem Ostoja, ma napis w otoku: »s iohannis r... de cosczi- 

cze ivd...«, druga, znacznie uszkodzona, z herbem Lis, ma napis w otoku: 

»s nicolai de ca... vbivd...«

In dorso streszczenie, tudzież numeracya z XVII w.: »33«. S. »N° 1825«.

Uwaga. Data 1382 dotyczy czynności prawnej z czasów Drogomira 
i Krzesława, wystawienie aktu przypada na lata 1455—1458, w którym to 

czasie występują w aktach sędzia Rokosz i podsędek Mikołaj.

1385, 6 lutego, Kraków. 124.

Drogomir, sędzia, i Krzesław, podsędek ziemi krak, stwierdzają, 

źe Jan Owieczka (Oweczca) z Owczar pozwał do sądu Paszka 

de Barnczwecz o dwie części w Kantorowicach, a sąd po zbada

niu sprawy przyznaje wymienione części Paszkowi.

Szer. 292, marginesy 34, wys. 178, zakł. 25 mm; dok. w dwóch miej

scach od góry wygryziony.
Pieczęci było niegdyś dwie, obecnie po pierwszej pozostał perg. pasek, 

zachowała się druga podsędka Krzesława, w ciemnym wosku, na perg* 

paskach. Piekosiński, Pieczęcie nr. 574.

In dorso streszczenia z XIV i XVII w., tudzież numeracya z XVII w.: 

»34«, S. «N° 1469«.

1385, 9 lutego, Kraków. 125.

Drogomir, sędzia, i Krzesław, podsędek ziemi krak., stwierdzają, 

źe Paszko, dziedzic Skotnik, zawarł ugodę z klasztorem w Mo

gile tej treści, że po otrzymaniu ceny kupna Rybitw na trzy 

dni przed Bożem Narodzeniem zobowiązał się klasztor tę posia

dłość zwrócić Paszkowi.
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Szer. 330, marg. lewy 40, prawy 38 — 50, wys, 220, zaki. 32 mm. 

Pieczęcie sędziego Drogomira i podsędka Krzesława, w wosku, wiszą 

na perg. paskach. Piekosiński, Pieczęcie nr. 529 i 574.

In dorso streszczenia i numeracye z XIV i XVII w.: »b 3« i »35«. S., 

»N° 2256«.'

Druk.: Zbiór, str. 78, regest.

1386, 29 lipca, Wiślica. 126.

Władysław, król polski, stwierdza, że Tomko z Węgleszyna 

sprzedał klasztorowi w Mogile wieś Wiktorowice za 300 grzy

wien gr. praskich; król uwalnia wieś tę od ciężarów.

Szer. 432, marg. lewy 60, prawy 60—66, wys. 170, zaki. 66 mm. 

Pieczęć średnia króla Władysława, wyciśnięta w czerwonym wosku, 

wisi na sznurku z czerwonych i zielonych nici jedwabnych. Zebrawski,

O pieczęciach nr. 46.

In dorso streszczenia z XIV i XVII w., tudzież numeracya z XVII w.: 
»36« i notatka o oblacie w aktach grodzkich krak. 6 października 1786. 

S. »N° 1917«.
Druk.: Zbiór, nr. XCVIII, str. 82—83, z kopii.

1386, 29 lipca, Wiślica. 127.

Władysław, król polski, uwalnia od opłaty drzewo spławiane 

Wisłą na potrzeby klasztoru w Mogile.

Szer. 362, marg. lewy 52, prawy 28, wys. 168, zaki. 54 mm.; pismo 

nieco wyblakłe.

Pieczęć jak przy nr. 126.
In dorso streszczenie, tudzież numeracya z XVII w.: »44«. S. »N° 473« 

Druk.: Zbiór, nr. XCVII, str. 81-82.

1388, 3 lutego, Kraków. 128.

Drogomir, sędzia, i Krzesław, podsędek ziemi krak., stwierdzają, 

że Otto Spissus z Gniewanczyna część Opatkowic, zastawioną 

u niego przez Jakusza z Opatkowic za 55 grzywien, podzastawił 

za tęsamą kwotę u Krzesława »de Wyula«, podsędka krak.

Szer. 262, marg. lewy 35, prawy 32—41, wys. 129, zaki. 31 mm. 

Pieczęcie dwie, jak przy nr. 125, druga częściowo uszkodzona.
In dorso streszczenie, tudzież numeracya zXVII w.: »37«. S. »N° 1826«.

1388, 10 marca, Kraków. 129.

Drogomir, sędzia, i Krzesław, podsędek ziemi krak., stwierdzają, 

że Krzesław, podsędek, część Opatkowic, zastawioną u niego
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przez Ottona Gnewacińskiego za 55 grzywien, podzastawił za 

tęsamą kwotę u Pogusza syna Jakusza.

Szer. 248—260, marg. lewy 15, prawy 18—20, wys. 121, zaki. 27 mm.; 

dok. nieco poplamiony.

Pieczęcie dwie, jak przy nr. 125.

In dorso streszczenie, tudzież numeracya z XVII w.: »38«.

1389, 15 sierpnia, Mogiła. 130. 

Władysław, król polski, transumuje dokument:

a) 1384, 22 lutego, Kraków. Sędziwój, wojewoda kaliski i sta

rosta krak., transumuje dokument:

a) 1383, 23 listopada, Kraków. Wacław z Rosiejowa, burgrabia 

zamku krak., stwierdza, źe Helena, żona Mikołaja Pieniążka 

z Iwanowic, z córką Hanką i jej mężem Ramoldem odstąpili 

klasztorowi w Mogile wieś Stroniszowę [Stryszowa) zgodnie 

z darowizną dokonaną przed śmiercią przez Pieniążka.

Król przenosi też wymienioną wieś z prawa polskiego na średz- 

kie i uwalnia ją od ciężarów.

Szer. 505, marg. lewy 70, prawy 58, wys. 288, zaki. 84 mm.

Pieczęć majestatowa króla Władysława, w wosku, przełamana i uszko
dzona, wisi na sznurku z zielonych i różowych nici jedwabnych. Zebraw- 

ski, O pieczęciach nr. 45.

In dorso streszczenia z XIV i XVII w., tudzież numeracya z XVII w.: 

»41«. S. bN0 2664«.
Druk.: Zbiór, str. 80, regest; a) Tamże, str. 80, regest; a) Tamże, nr. X0V1, 

str. 79.

(1376-1390). 131.

Brat Piotr, akolita, składa ślubowanie zakonne w ręce opata 

mogilskiego Piotra.

Szer. 128, marg. lewy 10, prawy 14, wys. 55 mm.

Pieczęci nie było. Pod tekstem znak krzyża. S. »N° 650«,.

1390, 13 grudnia, (Koprzywnica). 132. 

Konrad, opat, i cały klasztor Cystersów w Koprzywnicy stwier

dzają, źe sprzedali klasztorowi w Mogile posiadłość Łęg za 475 

grzywien gr. praskich i pieniądze te przeznaczyli na nabycie 

dla siebie wsi: Zręcin, Kopytowa, Lubno, Stanowiska, Łajsce 

Wole, Beszyce, Krobielice i Świeżyce.

Szer. 274, marg. lewy 25, prawy 15—24, wys. 124, zakł. 26 mm. 

Pieczęcie dwie, wyoiśnięte w zielonym wosku, wiszą na perg. paskach;
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pierwsza opata Konrada, nieco uszkodzona, druga klasztoru koprzywnic- 
kiego, znacznie uszkodzona. Piekosiński, Pieczęcie nr. 482.

In dorso streszczenia, tudzież numeracye z XIV i XVII w.: »b 3« 

i »50«. S. »N° 1025«

Druk.: Zbiór, nr. CI, str. 85—86.

1391, 20 stycznia, (Koprzywnica). 133.

Mikołaj, podprzeor, i cały klasztor z opatem Konradem stwier

dzają, ze sprzedali klasztorowi w Mogile posiadłość Lęg za 

475 grzywien i połowę placu w Krakowie, przeznaczając tę 

kwotę na zaspokojenie ceny kupna posiadłości, nabytych od Pa

szka z Bogoryi za 800 grzywien.

Co Jan z Liwu, kleryk dyec. poznańskiej, w formie aktu nota- 

ryalnego spisuje.

Szer. 300, marg. lewy 24, prawy 20, wys. 357, zaki. 20 mm.
Pieczęć klasztoru w Koprzywnicy, w zielonym wosku, na perg. pasku; 

zachowała się tylko w ułamku. Piekosiński, Pieczęcie nr. 482.

Znak notaryalny.
In dorso streszczenia, tudzież numeracye z XIV i XVII w.: »b 4« 

i »43«. S. »N° 1027«.
Druk.: Zbiór, nr. CII, str. 86—87.

1391, 4 lutego, Mogiła. 134.

Jan, cellerarius, Mikołaj, podprzeor, i cały klasztor w Mogile wraz 

z opatem Mikołajem stwierdzają, źe nabyli od klasztoru w Ko

przywnicy wieś Łęg za 475 grzywien i pół placu w Krakowie. 

Klasztor koprzywnicki przeznaczył pieniądze te na kupno po

siadłości od Paszka z Bogoryi.

Co Stanisław syn Stanisława z Mistrzejowic, kleryk dyec. po

znańskiej, w formie aktu notaryalnego spisuje.

Szer. 195, marginesy 28, wys. 350, zakl. 22 mm.

Pieczęć klasztoru mogilskiego, wyciśnięta w zielonym wosku, wisi na 

perg. paskach. Piekosiński, Pieczęcie nr. 515.
In dorso streszczenia, tudzież numeracye z XIV i XVII w.: »b 5« 

i »42« S. »N° 1028«.

Druk.: Zbiór, nr. CIII, str. 87—88.

1394, 30 marca, Książ. 135.
Drogomir, sędzia, i Michał, podsędek ziemi krak., stwierdzają, 

źe Mikołaj »Srochsczel de Pruchna« sprzedał część swoją w Opat- 

kowicach Przecławowi z Opatkowic za 80grzywien groszy praskich.
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Szer. 202, marg. lewy 22, prawy 12—20, wys. 116, zakł. 21 mm.; dok. 

z kilku malemi dziurami.
Pieczęci dwóch brak, pozostaty nacięcia.

In dorso streszczenie, tudzież numeracya z XVII w.: »46«. S. »N° 1828« 

Druk.: Zbiór, str. 134, regest.

1394, 10 lipca, Kraków. 136.

Mikołaj, doktor dekretów, kanonik i oficyał krak., w sporze mię

dzy Stanisławem, proboszczem w Grodzinie, a Mikołajem, Opa

tem w Mogile, przysądza dziesięcinę ze wsi Sędowic kościołowi 

w Grodzinie.

Co Wawrzyniec syn Zuka z Rozprzy, kleryk dyec. gnieźnień

skiej, w formie aktu notaryalnego spisuje.

Szer, 630, marginesy 47, wys. 767, zakł. 48 mm.; dok. znacznie zniszczony, 

zwłaszcza na zgięciach, z kilku dziurami, pismo wyblakłe i w wielu miej

scach nieczytelne

Pieczęci brak, pozostały nacięcia.
Znak notaryalny.

In dorso streszczenia z XVI i XVII w., tudzież numeracya z XVII w.: 

»14«. S. »N° 1601«.

Druk.: Zbiór, str. 14, regest.

1394, 15 grudnia, Kraków. 137.

Drogomir, sędzia, i Dobiesław, podsędek ziemi krak., stwier

dzają, że Paszko »de Baczuczuerdza« zastawił wieś swą Kanto- 

rowice za 500 grzywien u Hanka z Chełmu.

Szer. 220, marg. lewy 26, prawy 9—17, wys. 122, zakł. 22 mm. 

Pieczęcie były niegdyś dwie, obecnie po pierwszej pozostał perg. pa

sek, druga podsędka Dobiesława w zwykłym wosku, na perg. paskach, 

znacznie uszkodzona, z herbem Ostoja, ma napis w otoku: s dobeslai 
svbivd ....

In dorso streszczenia, tudzież numeracye z XIV i XV w.: »o 3« i »45« 
S. »N° 1470«.

1395, 17 czerwca, na granicy Sędowic i Lubeckiej Woli. 138. 

Spytek, podkomorzy krak., stwierdza, że brat jego Sułek z Be

neszowie jako komisarz Spytka rozgraniczył wsie: Sędowice 

należącą do klasztoru w Mogile, i Wolę Lubecką, własność 

Klemensa, Pełki, Zbigniewa, biskupa laodycyjskiego, i Mikołaja, 
kanonika krak.

Szer. 454, marginesy 45, wys. 217, zakł. 417 mm.



Pieczęć Sułka z Beneszowie, w czarnym wosku, wisi na perg. paskach. 

Piekosiński, Pieczęcie nr. 582.
In dorso streszczenia z XVI i XVII w., tudzież numeracya z XVII w.: 

»47« S. »N° 1553«.
Druk: Zbiór, nr. CIV, str. 88—89.

1397, 18 lutego, Bochnia. 139. 

Gniewosz z Dalowy, podkomorzy krak., stwierdza, że Urban, 

syn Piotra Penaka, sprowadził szereg mieszczan bocheńskich, 

którzy pod przysięgą złożyli zeznanie, że ojciec jego Penak 

kupił u Mikołaja, zwanego Kucta, kopacza i szyby w Bochni, 

zwane »voyewodza gora et sewcza gora«. Na tej podstawie 

przyznaje Gniewosz kopacza i szyby Urbanowi.

Szer. 227, marginesy 17, wys. 105, zakl. 18 mm.
Pieczęć Gniewosza, nieco uszkodzona, wyciśnięta w czarnym wosku, 

na perg. pasku, z herbem Kościesza w tarczy, ma napis w otoku: f  S GNE- 

W O.. DE DALOVICE.

In dorso streszczenie, tudzież numeracya z XVII w.: »48«. S. »N° 2361«. 

Druk.: Zbiór, str. 98.

1398, 1 października, Kraków. 140. 

Michał, sędzia, i Dobiesław, podsędek ziemi krak., stwierdzają, 

źe Zbigniew z Łapanow7a, biskup laodycejski, pozwał Strasza 

z Białaczowa, kasztelana małogoskiego, jako poręczyciela kla

sztoru w Mogile o zapłacenie 100 grzywien wadyum z powodu 

usunięcia znaków granicznych między Sędowicami a Lubecką 

Wolą. Gdy po zbadaniu sprawy i przedłożeniu dowodów przez 

klasztor okazało się, że granice te słusznie zostały usunięte, 

sąd uwalnia Strasza od płacenia wadyum.

Szer. 295, marg. lewy 42, prawy 25—33, wys. 205, zakł. 60 mm, 

Pieczęcie dwie, wyciśnięte w wosku, wiszą na perg. paskach; pierw

sza sędziego Michała, Piekosiński, Pieczęcie nr. 583, druga podsędka Do
biesława, jak przy nr. 137.

In dorso streszczenia z XIV i XVII w., tudzież numeracya z XVII w.: 
»49«. S. «N° 1554«.

Druk.: Zbiór, str. 13, regest.

1399, 1 czerwca, na granicy Prandocina i Wężerowa. 141. 

Gniewosz, podkomorzy krak., stwierdza, że z powodu sporu 

między klasztorem w Mogile, właścicielem Prąndocina, a Pie

trasem, Zdirkonem i Staszenicą, dziedzicami Wężerowa, Nie-

<*-
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mierzą z Orławy, kanonikiem krak., i Michałem, proboszczem 

miechowskim, o granice Prandocina i Wężerowa polecił Peczowi 

z Przełubska (Pzrelubzco), kanonikowi, jako swemu komisa

rzowi dokonać rozgraniczenia tych wsi. Wyznaczone granice 

Gniewosz zatwierdza.

Szer. 340, marg. lewy 36, prawy 27—34, wys. 140, zakł. 15 mm; dok. 

z czterema dziurami, część pergaminu od góry wygryziona.

Pieczęci brak, pozostały nacięcia.

In dorso streszczenia z XIV i XVII w,, tudzież numeracya zXVII w.: »57«. 
Druk.: Zbiór, nr. CV, str. 89—90.

1399, 14 listopada, Korczyn. 142. 

Władysław, król polski, stwierdza, że klasztor w Koprzywnicy 

sprzedał wieś Lęg Mikołajowi, opatowi klasztoru w Mogile, za 

475 grzywien gr. praskich.

Szer. 498, marg. lewy 60, prawy 55, wys. 268, zaki. 105 mm.

Pieczęć majestatowa Władysława Jagiełły, wyciśnięta w wosku, nieco 
uszkodzona, wisi na sznurku z czerwonych nici jedwabnych. Zebrawski,

O pieczęciach nr. 45.

In dorso streszczenia z XIV i XVII w., tudzież numeracya z XVII w.: 
»53«. S. »N° 1029«.

Druk.: Zbiór, str. 85.

1400, 21 lutego, Rzym. 143. 

Bonifacy IX, papież, udziela odpustu odwiedzającym kościół 

klasztorny w Mogile w wielki czwartek.

Szer. 620, marginesy 107, wys. 307, zakł. 79.
Pieczęci brak, zostały nacięcia.

In dorso streszczenie z XVII w. S. »N° 633«.

Druk.: Zbiór, nr. CVII, str. 91—92.

1403, 26 czerwca, (Kraków). 144.

Sąd ławniczy m. Krakowa stwierdza, że Michał hafciarz (sey- 

dinhefter) odstąpił swój kram Janowi Rautinstrauchowi.

Szer. 234, marginesy 20, wys. 82, zakł. 24 mm.
Pieczęci brak, pozostały nacięcia.

Dok. spisany w języku niemieckim.

In dorso streszczenia, tudzież numeracye z XV i XVII w.: »p 3« i »55«. 

S. »N° 2118«.

1404, 5 lipca, Słomniki. 145. 

Jakób z Boturzyna, podkomorzy królowej, wielkorządca krak.,
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stwierdza, że Maciej, proboszcz w Raciechowicach, Paweł zwany j 

Włodarz i Marcin, mieszczanie słomniccy, sprzedali młyn na 

Śreniawie Mikołajowi, zwanemu Poznan, mieszczaninowi słom- 

nickiemu, za 80 grzywien szer. groszy.

Szer. 373, marginesy 42, wys. 190, żaki. 69 mm.

Pieczęci brak, pozostał sznurek z czarnych i zielonych nici jedwabnych. 

In dorso streszczenie, tudzież numeracya z XVII w.: »58«. S. »N° 2167«. i

1404, 2 grudnia, Kraków. 146. 

Tomasz, sędzia, i Dobiesław, podsędek ziemi krak., stwierdzają 

że Piotr, Imram, Jan i Hanko, synowie Hanka, dziedzice Chełmu, ] 

jawiący się za matkę Katarzynę i braci Mikołaja i Jakóba, sprze- j 

dali wieś Kantorowice Janowi, opatowi, i całemu klasztorowi J 

w Mogile za 400 grzywien gr. praskich.

Szer. 256, marg. lewy 25, prawy 22—26, wys. 180, zakł. 35 mm. 

Pieczęci dwóch brak, pozostały nacięcia.

In dorso streszczenia z XV i XVII w., tudzież numeracya z XVII w.: 

»55«. S. »N° 1571«.
Druk: Zbiór, nr. CX, str. 93—94.

1405, 19 marca, Kraków. 147. 

Władysław, król polski, transumuje dokument:

a) 1404, 2 grudnia, Kraków. Zob. nr. 146.

Szer. 510, marg. lewy 60, prawy 55, wys. 220, zakł. 93 mm.

Pieczęć majestatowa Władysława Jagiełły, w wosku, wisi na sznurku 

z czerwonych i niebieskich nici jedwabnych. Żebrawski, O pieczęciach nr. 45.

In dorso streszczenia z XV i XVII w., tudzież numeracya z XVII w.: 

»59«. S. »N° 1573«.
Druk.: Zbiór, str. 94, regest; a) Tamże, nr. CX, str. 93—94.

1406, 10 maja, Kraków. 148. 

Jan z Oleśnicy, sędzia, i Dobiesław z Koszczyc, podsędek ziemi 

krak., stwierdzają, że Paszko de Baruczwer pozwał klasztor ; 

w Mogile o prawo własności wsi Kantorowie, które sąd przy- . 

znaje klasztorowi, gdy oskarżyciel nie stawił się na terminach.

Szer. 281, marginesy 24, wys. 103, zakł. 26 mm.; dok. od dołu nieco wy- 1 

gryziony.

Pieczęci było niegdyś dwie, obecnie po drugiej zostały nacięcia, za

chowała się pierwsza Jana z Oleśnicy, wyciśnięta w wosku, na perg. pa

skach, z herbem Dębno powtórzonym i napisem w otoku: s iohanis ■ d 
oleschnicza • iudicis ter. cracovien.
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In dorso streszczenia z XV i XVII w., tudzież numeracya z XVII w.: 

»62« S. »N° 1574«.

1406, 10 maja, Kraków. 149.

Jan z Oleśnicy, sędzia, i Dobiesław, z Koszczyc, podsędek ziemi 

krak., na skargę Praksedy, żony Paszka de Baruczwer, przy

sądzają własność Rybitw klasztorowi w Mogile, a Praksedę od

dalają z pretensyami jako nieobecną na rokach.

Szer. 281, marginesy 23, wys. 10()zakl. 27 mm.
Pieczęci dwie w wosku, wiszą na perg. paskach; pierwsza Jana z Ole

śnicy, nieco uszkodzona, jak przy nr. 148, druga Dobiesława z Koszczyc, 
Piekosiński, Pieczęcie nr. 648.

In dorso streszczenia, tudzież numeracye z XV i XVII w.: »b 4« i »63«. 

S. »N° 2257«.

1406, 4 lipca, Woźniki. 150. 

Tomasz z Palczowic, sędzia nadworny i ziemski oświęcimski, 

wraz z Wacławem, proboszczem w Spytkowicach, i Hinkiem 

Szeligą, starostą oświęcimskim, jako sędziowie polubowni roz

strzygają spór między klasztorem w Mogile a Paskiem, dzie

dzicem Radoczy, o wodę na młyny w Woźnikach.

Szer. 240, marg. lewy 30, prawy 24—34, wys. 145, zakł. 28 mm. 

Pieczęć Tomasza z Palczowic w wosku, wisi na perg. paskach.
In dorso streszczenia, tudzież numeracye z XV i XVII w.: »15« i »61«. 

S. »N° 2598«.
Druk.: Zbiór, nr. CXI, str. 94—95.

1407, 9 czerwca, Poznań. 151. 

Władysław, król polski, pozwala Przecławowi, dziedzicowi Opat- 

kowic, przenieść swoją wieś z prawa polskiego na średzkie 
i wyjmuje mieszkańców jej z pod jurysdykcyi urzędników 

królewskich.

Szer. 500, marginesy 56, wys. 206, zakł. 84 mm.
Pieczęć mała Władysława Jagiełły, wyciśnięta w czerwonym wosku, 

wisi na sznurku z zielonych nici jedwabnych. Zebrawski, O pieczęciach 

nr. 48.
In dorso streszczenie,'tudzież numeracya z XVII w.: »20«. S. »N° 1839».

■ Drak.: Zbiór, nr. CJXIII, str. 96.

1407, 4 października, Kraków. 152.

Jan z Oleśnicy, sędzia, i Dobiesław z Koszczyc, podsędek ziemi

Archiwum mogilskie. 4
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w
krak., w sporze między Andrzejem, sołtysem Lipskiej Woli, 
a klasztorem w Mogile o łąkę w Januszowicach przysądzają 

jej własność klasztorowi.

Szer. 203, marg. lewy 29, prawy 25, wys. 130, zaki. 30 mm.

Pieczęcie dwie wystawców, wyciśnięte w wosku, na perg. paskach, 

jak przy nr. 149.

In dorso streszczenia, tudzież numeracye z XV i XVII w.: »a 10« i »67«. 

S. »N° 2451«.
Druk.: Zbiór, str. 59, regest.

1408, 9 sierpnia, Kraków. 153.

Jan z Tarnowa, kasztelan i starosta krak., stwierdza, że Hanko, 

młynarz, z żoną Agnieszką, bratem Mikołajem i siostrą Mał

gorzatą sprzedali dwa młyny pod zamkiem krak., ajeden w Bor

kowie Kasprowi Crugilowi i Hanczmanowi, mieszczanom krak., 
za 400 grzywien szerokich gr. praskich.

Szer. 294, marg. lewy 30, prawdy 38, wys. 180, zaki. 38 mm.

Pieczęć Jana z Tarnowa, wyciśnięta w wosku, niewyraźna, wisi na 
perg. paskach; wyobraża .herb Leliwa, w otoku napis; + S IO . . . . NIS* 

DOMINI • • TARNÓW,
In dorso streszczenia, tudzież numeracye z XV i XVII w.: »1 12« i »68« 

S. »N° 2163«.

1410, 20 czerwca, Bochnia. 154. 

Rajcy m. Bochni stwierdzają, że Mikołaj Ungirfynt, magister 

szpitala bocheńskiego, odstąpił klasztorowi w Mogile dwie jatki 
rzeźnicze.

Szer. 245, marg. lewy 24, prawy 26, wys. 89, zaki. 19 mm.

Pieczęć m. Bochni, radziecka, mała, w ciemnym wosku, na perg. 
paskach, po bokach uszkodzona, z napisem niewyraźnym; przedstawia 
miot górniczy, po jego prawym boku motyka, po lewym kilof. Por. po
dobną, ale znacznie większą: Piekosiński, Pieczęcie nr. 506.

In dorso streszczenia, tudzież numeracye z XV i XVII w.: »m 6« i »69*. 
S. »N° 2340«.

Druk.: Zbiór, nr. CXIV, str. 97.

1411, 24 kwietnia, (Bochnia). 155. 

Jakób Belicza, podwójci, i ławnicy m* Bochni, stwierdzają, że 

klasztor w Mogile odstąpił Mikołajowi Parszce i jego żonie An

nie dwie jatki rzeźnicze pod warunkiem składania na rzecz 

klasztoru corocznie z każdej jatki 10 kamieni topionego łoju.
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Szer. 177, marg. lewy 20, prawy 18, wys. 97, zakl. 14 mm.

Pieczęć ławnicza m. Bochni, w wosku, nieco uszkodzona, wisi na perg. 
paskach. Piekosiński, Pieczęcie nr. 474.

In dorso streszczenia z XV, XVI i XVII w., tudzież numeracye z XV 
i XVII w.: »m 17« i »70«. S. »N° 2341«.

Druk.: Zbiór, nr. CXV, str. 97.

1413, 13 maja, Kraków. 156. 

Piotr Szafraniec z Łuczyc, inaczej z Pieskowej Skały, podko

morzy krak. i starosta łęczycki, stwierdza, że Urban, syn Pio

tra Penaka, mieszczanin bocheński, sprzedał klasztorowi w Mo

gile kopacza wraz z czynszem tygodniowym 8 groszy z dwóch 

szybów solnych za 80 grzywien gr. praskich.

Szer. 286, marg. lewy 25, prawy 19 — 35, wys. 140, zaki. 26 mm ; dok. 

na zgięciach nieco zbutwiały.

Pieczęć Szafrańca, wyciśnięta w zielonym wosku, na perg. paskach, 
z herbem Starykoń i napisem w otoku: -j- s - petri • svbcamerarii.

In dorso streszczenia, tudzież numeracye z XV i XVII w.: »m 11« 
i »71«. S. »N° 2362«.

Druk.: Zbiór, nr. CXVI, str. 97—98.

1414, 22 marca, Kraków. 157. 

Władysław, król polski, nadaje klasztorowi w Mogile cztery 

bałwany soli rocznie z żup wielickich.

Szer. 316, marg. lewy 50, prawy 42—63, wys. 228, zakl. 71 mm. 

Pieczęć majestatowa Władysława Jagiełły, w wosku, po bokach nieco 
uszkodzona, wisi na sznurku z różowych i czarnych nici jedwabnych. Ze- 

brawski, O pieczęciach nr. 45.
In dorso streszczenia, tudzież numeracye z XV i XVII w.: »m 13« 

i »73«. S. »N- 24-27«.

Druk.: Zbiór, nr. CXVIII, str. 99—100.

1414, około 28 grudnia. 158.

Jan, opat, i cały klasztor w Mogile odstępują dom z ogrodem 

w Bochni koło drogi do Raby Stanisławowi Sedule i jego żonie 

Małgorzacie za czynszem 1 grzywny rocznie.

Szer. 252, margines lewy 25, prawy 10—14, wys. 125, zakł. 35 mm.; 

dok. na zgięciach nieco zbutwiały, z małą dziurą w tekście.

Pieczęci było niegdyś dwie, obecnie pozostały perg. paski.

In dorso streszczenia z XV i XVII w., tudzież numeracya z XVII w.: 

»72«. S. »N° 2353«.
Druk.: Zbiór, nr. CXVII, str. 98—99.

4*
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1415, 28 stycznia, Konstancya. 159.

Jan XXIII, papież, pozwala opatom klasztoru w Mogile używać 

odznak godności biskupiej.

Szer. 458, raarg. lewy 81, prawy 79—85, wys. 271, zakł. 79 mm.

Bulla ołowiana Jana XXIII, wisi na sznurku z różowych i żółtych nici 
jedwabnych.

In dorso streszczenia, tudzież numeracya z XVII w.: »78«. S. »N° 487«. 
Druk.: Zbiór, nr. CXIX, str. 100—101.

1417, 3 marca, Kraków. 160.

Krystyn z Ostrowa, kasztelan i starosta krak., stwierdza, że Mał

gorzata, wdowa po Henczmanie, młynarzu pod zamkiem krak., 

z dziećmi Janem i Katarzyną, tudzież zięciem Michałem, złot

nikiem, sprzedała klasztorowi w Mogile połowę czwartej miarki 

(metreta) w dwóch młynach w Krakowie i młyn w Borku za 
156 grzywien szerokich gr. praskich.

Szer. 262, marg. lewy 49, prawy 42—47, wys. 188, zakł. 37 mm. 
Pieczęć wystawcy w zielonym wosku, wisi na perg. pasku.

In dorso streszczenia, tudzież numeracye z XV i XVII w.: »113« i »79«. 
8. »N° 2164«.

Druk.: Zbiór, nr. GXX, str. 102.

1417, 25 czerwca, Konstancya. 161.

Jan, opat generalny Cystersów, pozwala Cystersom z prowin- 

cyi gnieźnieńskiej, magdeburskiej, ostrzyhomskiej, praskiej, ryg- 

skiej i lwowskiej, tudzież z dyecezyi kamińskiej uczęszczać na 

nauki w Uniwersytecie krak.

Szer. 324, marg. lewy 56, prawy 30, wys. 240, zakł. 27 mm.; dok. na 
zgięciach nieco zniszczony, z małemi dziurami.

Pieczęć wyciśnięta w wosku, na pasku perg., wyobrażająca siedzącego 
na tronie opata z pastorałem w prawej ręce, bardzo uszkodzona.

In dorso streszczenia, tudzież numeracye z XV i XVII w.: »n 6« 
i »76«. S. »N° 604«.

Druk.: Zbiór, nr. CXXI, str. 103—104.

1417, 17 września, Bochnia. 162.

Jeremiasz Divitis, wójt, i ławnicy m. Bochni stwierdzają, że 

Janusz Czwfunfe imieniem klasztoru w Mogile odstąpił Stani

sławowi Sedule (Schedul) ogród na górze Salomona w Bochni 
za rocznym czynszem 1 grzywny.



DYPLOMY PEISG. NR. 169--165 53

Szer. 225, marg lewy 26, prawy 17—24, wys. 70, zakł. 14 mm.; dok. 

nieco poplamiony.
Pieczęć ławnicza m. Bochni w wosku, bardzo zniszczona, wisi na perg. 

paskach. Piekosiński, Pieczęcie nr. 474.

In dorso streszczenia, tudzież numeracye z XV i XVII w.: >m 15« i »74« 
i notatka o oblacie 21 marca 1520. S. »N° 2354«.

Druk.: Zbiór, str. 99.

1419, 7 września, Kraków. 163. 

Franciszek z Brzegu (Brega), profesor teologii, dziekan ś. Flo- 

ryana, sędzia, konserwator przywilejów klasztoru mogilskiego 

i subdelegat Andrzeja, archidyakona krak, w sporze między 

Stanisławem, proboszczem w Dobczycach, i Andrzejem, sołty

sem ze Skrzynki, a klasztorem w Mogile o pobieranie dziesię

cin ze wsi Skrzynki wydaje wyrok na korzyść klasztoru. 

Co Piotr syn Jana z Proszowic, kleryk dyecezyi krak., w formie 

aktu notaryalnego spisuje.

Szer. 372, marg. lewy 38, prawy 35, wys. 280, zaki. 44 mm.

Pieczęć Franciszka z Brzegu, wyciśnięta w czerwonym wosku, wisi 

na perg. paskach.
Znak notaryalny.
In dorso streszczenia z XV i XVII w., tudzież numeracya z XVII w.: 

»76« i notatka o oblacie w r. 1483. S. »N° 2709«.
Druk.: Zbiór, str. 43, regest.

1420, 12 marca, Lubocza. 164. 

Mikołaj z Michałowa, wojewoda sandomierski, starosta krak., 

transumuje dokument:

a) 1417, 3 marca, Kraków. Zob. nr. 160.

Szer. 300, marg. lewy 39, prawy 35, wys. 246, zakł. 29 mm.
Pieczęć Mikołaja z Michałowa, wyciśnięta w zielonym wosku, wisi na 

perg. paskach.

In dorso streszczenia, tudzież numeracye z XV i XVII w.: »1 14« 

i »77«. S. »N° 2165«.
Druk.: Zbiór, str. 102, regest; a) Tamże, nr. CXX, str. 102.

(1403-1424). 165.

Brat Jan akolita składa śluby zakonne w ręce opata mogil

skiego Jana.

Szer. 169, marg. lewy 12, prawy 10-15, wys. 51 mm.

Pieczęci nie było. “Na końcu tekstu znak krzyża. S. «N° 649«.
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Maciej, opat, i cały klasztor kanoników regularnych zakonu ś. 

Augustyna przy kościele P. Maryi na Piasku po za murami 

Wrocławia przyjmuje członków klasztoru w Mogile do brater

stwa w modłach.

Szer. 282, marg. lewy 29, prawy 36, wys. 121, zakł. 43 mm.

Pieczęcie dwie, podłużne, wyciśnięto w czerwonym wosku, wiszą na 

perg. paskach; pierwsza uszkodzona wyobraża stojącą postać opata z pa
storałem w lewej ręce, z prawą wzniesioną do błogosławieństwa, napis 

w otoku minuskułą gotycką: • ■ • marie in wratisslauia ■ • • druga, 
pochodząca z XIII w. wyobraża siedzącą postać M. Boskiej z Dzieciątkiem, 

w otoku napis: + SIG1LL : ECOLESIE: SCE : MAKIE : IN : WRAT.

In dorso streszczenia, tudzież numeracje z XV i XVII w.: »m 12« i »80«. 

S. »N° 642«.

1427, 21 listopada, Wrocław. 167.

Teodoryk de Curczburg, kanonik i oficyał wrocławski, trans- 

sumuje dokumenty:

a) 1427, 18 listopada, Wrocław. Teodoryk de Curczburg naka

zuje opublikować bullę papieską w sprawie Cystersów w dye- 

cezyi wrocławskiej.

b) 1351. 4 lutego, Awinion. Klemens VI, papież, ustanawia 

opatów w Lubinie, Głogowie i Budziszynie, tudzież dziekanów 

w Poznaniu, Wrocławiu i Miśni konserwatorami przywilejów 

i posiadłości klasztorów cysterskich.
Co Stefan Wolff de Wartimberg, kleryk dyecezyi wrocławskiej, 

w formie aktu notaryalnego spisuje.

Szer. 498, marg. lewy 40, prawy 35—40, wys. 527 mm.
Pieczęć podłużna w czerwonym wosku, wisi na perg. paskach; wyo

braża stojącą postać świętego, u dołu tarcza z 6 liliami, w otoku napis: 

f  s x officialatvs x wratislaviensis x 
Znak notaryalny.

In dorso streszczenia z XV i XVII w., tudzież numeracya z XVII w.: 
»81« i notatka o przedłożeniu aktu Pniowskiemu, archidyakonowi krak., 

1 października 1455. S. »N° 474«.

1427, 30 października. 106.

1428, 6 stycznia, Kraków. 168.

Zbigniew (Oleśnicki), biskup krak., transumuje dokument: 

a) 1266, 14 maja, Kraków. Prandota, biskup krak., oddaje kia-
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sztorowi w Mogile parafię kościoła ś. Bartłomieja wraz z jej 

uposażeniem.

Szer. 502, marg. lewy 51, prawy 54—62, wys. 290, zakl. 109 mm.; dok. 
bardzo zniszczony, z kilku dużemi dziurami i wydartymi kawałkami per
gaminu po bokach.

Pieczęci brak, pozostała reszta sznurka z białych, czarnych i różowych 

nici jedwabnych.
In dorso streszczenia z XV i XVII w., tudzież numeracya z XVII w.: 

»82« i nolatka o oblacie z r. 1447. S. »N° 2803«.

Druk.: a) Zbiór, nr. XXIX, str. 23.

1430, 29 marca, Kraków. 169. 

Władysław, król polski, nadaje klasztorowi w Mogile trzy miary 

(mensura) białej soli kwartalnie z żup w Wieliczce.

Szer. 516, marg. lewy 58, prawy 78—90, wys. 259, zakł. 74 mm.; dok. 
na zgięciach nieco uszkodzony. Inicyał »1« ozdobny.

Pieczęć majestatowa Władysława Jagiełły, wyciśnięta w wosku, nieco 
uszkodzona, wisi na sznurku z różowych, czarnych i białych nici jedwab

nych. Zebrawski, U pieczęciach nr. 45.

In dorso streszczenia, tudzież numeracye z XV i XVII w.: >m 12« 
i >83« i notatka: »1563, 20 Decembris oblatae et revisae«. S. N° 2429«.

1430, 8 czerwca, Rzym. 170. 

Marcin V, papież, poleca opatowi brzeskiemu wcielić kościoły 

parafialne w Prandocinie i Woźnikach do klasztoru w Mogile, 

pragnąc podnieść jego dochody.

Szer. 580, marginesy 70, wys. H00, zakł. 61 mm.; dok. na zgięciach 

nieco zniszczony.
Pieczęci brak, pozostały nacięcia.
In dorso streszczenia z XV i XVIII w., tudzież numeracya z XVII w.: 

•39«. S. »N° 2671«.
Druk.: Zbiór, nr. CXXV, str. 111—112.

1430, 15 września, Zwierzyniec. 171. 

Mikołaj, opat brzeski, opiekun dóbr klasztoru zwierzynieckiego^ 

transumuje dokument: 

a) 1430, 8 czerwca, Rzym. Zob. nr. 170. 
Na podstawie tego polecenia przeprowadza opat Mikołaj proce« 

inkorporacyi kościołów w Prandocinie i Woźnikach. 
Co wszystko Piotr syn Jana z Proszowic, kleryk dyecezyi krak., 

w formie aktu notaryalnego spisuje.
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Szer. 580, marg. lewy 45, prawy 38—50, wys. 578, zakl. 61 mm. 

Pieczęć opata brzeskiego, wyciśnięta w czerwonym wosku, wisi na 
sznurku z różowych i niebieskich nici jedwabnych.

In dorso streszczenia z XV i XVII w., tudzież numeracya z XVII 

w.: »84«.
Druk.: Zbiór, str. 112, regest; a) Tamże, nr. GXXV, str. 111—112.

1432, 3 czerwca, Oświęcim. 172. 

Kazimierz, książę oświęcimski, stwierdza, że Źegota z Radoczy 
nadał kościołowi w Wadowicach, należącemu do klasztoru 

w Mogile, łąkę nad Skawą w Radoczy.

Szer. 370, marginesy 45, wys. 185, zakl. 37 mm.

Z pieczęci księcia Kazimierza na pasku perg., uszkodzonej, w czer

wonym wosku pozostał tylko napis w otoku z literami zatartemi, w środku 

zaś pierwotnej pieczęci umieszczono tarczę z orłem polskim, ze zwykłego 
wosku, wyjętą z innego dokumentu.

In dorso streszczenia, tudzież numeracye z XV i XVIII w.: »29« i »85« 
i notatka o oblacie w aktach grodzkich oświęcimskich w r. 1633. 8. »N° 2689«. 

Druk.: Zbiór, nr. CXXVI, str. 113—114.

1433, 11 stycznia, Kraków. 173. 

Wojciech (Jastrzębiec), arcybiskup gnieźnieński, nadaje 40 dni 

odpustu pobożnym odwiedzającym kościół ś. Bartłomieja i kla

sztorny w Mogile.

Szer. 387, marg. lewy 58, prawy 54—59, wys. 202, zakl. 56 mm. 

Pieczęć arcybiskupa Wojciecha, w czerwonym wosku, na perg. pas
kach, po bokach uszkodzona.

In dorso streszczenie, tudzież numeracya z XVII w.: »86«. S. »N° 635«. 
Pod tekstem notatki o zatwierdzeniu odpustów przez arcybiskupów Win
centego 1 stycznia 1440 i Zbigniewa 23 września 1483.

Druk.: Zbiór, nr. CXXVII, str. 114.

1433, 12 stycznia, Kraków. 174. 

Władysław, król polski, transumuje dokumenty, dotyczące 8 gr. 

czynszu na rzecz klasztoru w Mogile z szybów w Bochni: 

a) 1397, 18 lutego, Bochnia. Zob. nr. 139.

b) 1413, 13 maja, Kraków. Zob. nr. 156.

Szer. 585, marginesy 80, wys. 290, zakł. 84 mm.; zakładka odcięta, po

została tylko część pergaminu w środku. Inicyał »1« ozdobny.

Pieczęci brak, pozostał sznurek z fioletowych i białych nici jedwab
nych.
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In dorso streszczenia, tudzież numeracye z XV i XVII w.: *m 9« i »87«, 
i notatka: »1663, 20 Recembris oblatae et reuisae«. 8. »N° 2364*.

Druk.: Zbiór, str. 98, regest a) Tamże, str. 98, 6) Tamże, nr. CXVIt 

str. 97—98.

Jan Elgoth, doktor dekretów, kanonik i oficyał generalny krak.,, 

w sporze między klasztorem w Mogile a Stanisławem, probo

szczem w Dobczycach o dziesięcinę z dwóch łanów koło Dob

czyc za Rabą położonych, wydaje wyrok przysądzający pobie

ranie dziesięciny klasztorowi.
Co Mikołaj syn Stanisława z Kiełkowic, kleryk dyecezyi krak. 

w formie aktu notaryalnego spisuje.

Szer. 490, marginesy 54, wys. 468 mm. Inicyal »1« ozdobny.
Pieczęć Jana Elgota, w, czerwonym wosku, na pasku perg., wyobraża 

ś. Katarzynę, u spodu tarcza z herbem Wieniawa, w otoku napis minu-, 

skulą gotycką: s iohanis x d’ elgoth x canonici x crac x

Znak notaryalny.
In dorso streszczenia, tudzież numeracye z XV i XVII w.: »p 7« 

i »90« i notatka o oblacie 5 marca 1501. 8. »N° 2710«.

Druk.: Zbiór, str. 22, regest.

Zbigniew (Oleśnicki), biskup krak., nadaje 40 dni odpustu po

bożnym, odwiedzającym kościół ś. Bartłomieja i klasztorny 

w Mogile.

Szer. 340, marg. lewy 48, prawy 56, wys. 202, zaki. 61 mm.
Pieczęć biskupa Zbigniewa w czerwonym wosku, na perg. pasku, zni

szczona i połamana.
In dorso streszczenie, tudzież numeracya z XVII w.: »88«. S. »N° 2787«Ł 

Druk.: Zbiór, nr. CXXVII, str. 114, niecały dok.

1436, 8 października, Kraków. 177.

Jan Elgoth, doktor dekretów, kustosz kolegiaty P. Maryi w Kiel

cach, kanonik i olicyał generalny krak., transumuje dokumenty:

a) 1400, 21 lutego, Rzym. Bonifacy IX, papież, pozwala na 

wcielenie parafii w Prandocinie i Woźnikach do klasztoru 

w Mogile.

b) 1430, 8 czerwca, Rzym. Zob. nr. 170.

c) 1433, 21 marca. Piotr Chrząstowski, proboszcz ś. Floryana 

i kanonik krak., stwierdza, że otrzymał od Pawła, opata mogil

1434, 18 października, Kraków. 175.

1434, Pięciszów. 176.
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skiego, dwie kopy z 50 grzywien tytułem podatku królew

skiego.
Co Mikołaj syn Stanisława z Kiełkowic, kleryk dyecezyi ltrak., 

w formie aktu notaryalnego spisuje.

Szer. 517, marg. lewy 65, prawy 63, wys. 445, zakJ. 48 mm.

Pieczęci brak, pozostały nacięcia.

In dorso streszczenia, tudzież numeracye z XV i XVII w. : »1 5« i »89«, 

i notatka o przedkładaniu aktu Andrzejowi Albinowskiemu, notaryuszowi 
publicznemu, 10 maja 1666. S. »N° 2674«.

Druk.: Zbiór, str. 90, regest; a) Tamże, nr. CVI, str. 90; 6) Tamże, nr. 

CXXV str. 111—112; c) Tamże, str. 112.

1437, 11 września, Kraków. 178.

Jan Elgoth, doktor dekretów, kanonik, wikaryusz i oficyał ge

neralny krak., zasądza Piotra, proboszcza w Dobczycach, na za'- 

płacenie klasztorowi w Mogile 6 grzywien jako wynagrodzenie 
za przywłaszczoną przez dwa lata dziesięcinę z dwóch łanów 

koło Dobczyc, za Rabą położonych, i 1 grzywnę kosztów procesu. 

Co Mikołaj, syn Stanisława z Kiełkowic, kleryk dyecezyi krak., 

w formie aktu notaryalnego spisuje.

Szer. 367, marginesy 36, wys. 235, zakJ. 50 mm.

Pieczęć Elgota, jak przy nr. 175.

In dorso streszczenia, tudzież numeracye z XV i XVII w.: »p 8« i »92» 
i notatka o oblacie 5 marca 1501. S. »N° 2711«.

Druk.: Zbiór, str. 22—23, regest.

1437, 2 października, Kraków. 179.

Jan Roy ze Szumska, sędzia, i Filip z Chrobrza, podsędek ziemi 

krak., stwierdzają, że Andrzej z Rembieszyc sprzedał połowę 

wsi Slęcina Piotrowi Odrowążowi ze Sprowy, wojewodzie lwow

skiemu, za 300 grzywien monety krak.

Szer. 250, marginesy 20, wys. 177, zakł. 36 mm.
Pieczęcie dwie Jana Keja i Filipa z Chrobrza, w wosku, wiszą na 

perg. paskach.
In dorso streszczenia tudzież numeracye z XV i XVII w.: »G 4« i »91«. 

S. »N° »2177«.
Druk.: Zbiór, nr. CXXVIII, str. 115-116.

1438, 26 września, Bazylea. 180.

Bazylejski sobór powszechny poleca biskupowi krak. zbadać
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dochody klasztoru w Mogile i według tego ustalić taksę dzie 

sięciny, należącej się kamerze apostolskiej.

Szer. 500, marginesy 70, wys. 307, zakł. 88 mm.
Bulla ołowiana soboru wisi na konopnym sznurku.
In dorso streszczenia, tudzież numeracye z XV i XVII w.: »n 7« i »94«. 

S. »N° 475«.
Druk.: Zbiór, str. 112, regest.

1439, 20 kwietnia, Kraków. 181. 

Zbigniew (Oleśnicki), biskup krak., na podstawie polecenia so

boru bazylejskiego z daty:
a) 1438, 26 września, Bazylea. Zob. nr. 180. 

ustala taksę dla dziesięciny kląsztoru w Mogile na 70.grzywien. 

Co Jan Długosz z Niedzielska, kleryk dyec. gnieźnieńskiej, w for

mie aktu notaryalnego spisuje.

Szer. 525, marg. lewy 54, prawy 40 — 55, wys. 625, zaki. 57 mm. 
Pieczęć biskupa Zbigniewa, okrągła, wyciśnięta w czerwonym wosku, 

na sznurku z różowych nici jedwabnych, przedstawia ś. Stanisława, sie

dzącego, z pastorałem w lewej ręce, pod nim tarcza z herbem Dębno; obok 
ś. Stanisława po prawej ręce postać ś. Wacława i klęczącego biskupa, po 

lewej zaś ś. Ploryana z tarczą podzieloną na cztery pola; w otoku napis 
gotycką minuskulą: sigillvm -f sbignei -j- dei • et • apostolice f  sedis f  gra- 

cia f  epi -J- cracouien -j- sis -j-
In dorso streszczenia, tudzież numeracye z XV i XVII w.: »n 8« i »95«. 

S. »N° 476«.
Druk.: Zbiór, str. 112—113, regest; a) Tamże, str. 112, regest.

1440, 17 listopada, Kraków. 182. 

Rafał ze Skawiny, kanonik i oficyał krak, stwierdza, że Salo

mea, wdowa po Mikołaju Brennerze, mieszczaninie krak., zapi

sała kram koło kościoła P. Maryi w Krakowie dla chorych za

konników klasztoru w Mogile.
Co Tomasz syn Stefana z Bochni, kleryk dyecezyi krak., w for

mie aktu notaryalnego spisuje.

Szer. 361, marg. lewy 44, prawy 35—39, wys. 203, zakł. 40 mm. 

Pieczęci brak, pozostał perg. pasek.

Znak notaryalny.
In dorso streszczenia, tudzież numeracye z XV i XVII w.: »1 12« i >97«. 

S. »N° 2119«. Przed tekstem sygnatura z pierwszej połowy XIX w.: »ad 

N. 2640. D. K. H.«
Druk.: Zbiór, nr. CXXXI, str. 117-118.
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1440. 188

Brat Stefan akolita składa śluby zakonne w ręce opata mogil

skiego Dominika.

Szer. 132, marg. lewy 15, prawy 10—20, wys. 66 mm.

Pieczęci nie było. Pod tekstem znak krzyża. 8. »N° 651«.

Jan (Odrowąż), arcybiskup lwowski, nuncyusz soboru bazylej- 

skiego i Feliksa V, papieża, na Polskę, udziela pobożnym, od

wiedzającym kościół klasztorny i ś. Bartłomieja w Mogile, 40 

dni odpustu.

Szer. 308, marg. lewy 29, prawy 21—27, wys. 188, zakl. 28 mm.

Pieczęć arcybiskupa Jana, wyciśnięta w czerwonym wosku z herbem 

Odrowąż i napisem w otoku: »s iohis archiepiscopi leop«, wisi na perg. 
paskach.

In dorso streszczenia, tudzież numeracya z XVII w .: »98«. 8. »N°2788«.
Druk.: Zbiór, str. 115, regest.

Zbigniew (Oleśnicki), biskup krak., pozwala zakonnikom mogil

skim udzielać sakramentów chrztu i małżeństwa w kościele 

parafialnym ś. Bartłomieja w Mogile.

Szer. 334, marg. lewy 47, prawy 50, wys. 196, zakl. 45 mm. Inicyal »1« 
ozdobny.

Pieczęci brak, pozostał perg. pasek.
In dorso streszczenia z XV i XVII w., tudzież numeracja z XVII w.: 

»99«. S. »N° 2789«.

Druk.: Zbiór, nr. OXXXII, str. 118—119.

1442, 28 września, koło obozu Nanderalba. 186.

Władysław, król polski i węgierski, transumuje dokument: 

a) 1407, 3 marca, Kraków. Władysław, król polski, uwalnia 

wieś Kantorowice, kupioną przez klasztor w Mogile, od wszel

kich danin i powinności oprócz dawania owsa.

Szer. 380, marg. lewy 50, prawy 54, wys. 285, zakł. 53 mm. Inicyal »1* 
ozdobny.

Pieczęć mała Władysława Warneńczyka, w czerwonym wosku, wisi 
na sznurku z różowych, zielonych i czarnych nici jedwabnych. Żebrawski,
O pieczęciach nr. 54.

1442, 8 lutego, Mogiła. 184

1442, 12 maja, Kraków. 185.
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In dorso streszczenia, tudzież numeracye z XV i XVII w.: »C 7« i »100«. 

S. »N° 1576«.
Druk.: Zbiór, str. 95, regest; a) Tamże, nr. CXII, str. 95.

1445, 11 marca, (Kraków). 187. 

Rajcy m. Krakowa w sporze między klasztorem w Mogile 

a Zygmuntem, rzeźnikiem krak., wydają wyrok, którym przy

znają klasztorowi grzywnę czynszu z połowy jatki rzeźniczej 

rocznie.

Szer. 258, marg. lewy 20, prawy 21—30, wys. 122, zakl. 2fc mm. 

Pieczęć mniejsza radziecka m. Krakowa w wosku, wisi na perg. pasku 
Piekosiński, Pieczęcie nr. 345, Chmiel, Pieczęcie m. Krakowa fig. 5.

In dorso streszczenia z XV i XVII w., tudzież numeracya z XVII w.: 

»1«.» S. »N° 2123«.
Druk.: Zbiór, str. 79.

1446, 27 października, Kazimierz. 188. 

Kasper, proboszcz, i cały klasztor kanoników regularnych przy 

kościele Bożego Ciała na Kazimierzu przyjmują członków kla

sztoru w Mogile do braterstwa w modłach.

Szer. 317, marginesy 42, wys. 200, zakl. 68 mm.
Pieczęcie dwie na perg. paskach; pierwsza proboszcza Bożego Ciaia, 

podłużna, w zielonym wosku, wyobraża M. Boską z Dzieciątkiem, w otoku 

napis: sigillum • ppositi: ecclesie: • ■ • reguła • • - miria; druga kla
sztoru Bożego Ciała, okrągła, w wosku, uszkodzona, wyobraża obnażonego 
P. Jezusa pod baldachimem, u nóg po prawej stronie kur, po obydwóch 

stronach kielichy, napis nieczytelny.
In dorso streszczenia z XV.i XVII w., tudzież numeracya z XVII w.: 

»2«. S. »N° 643«.

1448, 19 czerwca, Kraków. 189.

Mikołaj z Zakrzowa, kasztelan wiślicki i wielkorządca krak., 

w sporze między Martą, wdową po Mikołaju Poznanie, jej córką 

Anną a Katarzyną, Elżbietą i Heleną, siostrami Poznana, wy

daje wyrok, którym przysądza młyn koło Słomnik Marcie i An

nie, miejskie zaś posiadłości obydwu stronom procesującym się.

Szer. 244, marg. lewy 32, prawy 23—30, wys. 159, zakł. 31 mm. 
Pieczęć Mikołaja z Zakrzowa, wyciśnięta w czarnym wosku, wisi na 

sznurku z różowych i zielonych nici jedwabnych ; wyobraża w tarczy herb 

Poraj, w otoku napis: s. nicolai • • •

In dorso streszczenie, tudzież numeracya z XVII w.: >4« S. >N° 2168«.
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Krzesław z Kurozwęk lubelski, Jan z Bobrku biecki kasztela

nowie, Mikołaj Rudzki (Ruczszky) i Mikołaj Myszkowski, jako 

sędziowie polubowni, z polecenia króla Kazimierza w sporach 

między Wacławem, księciem Zatorskim, a klasztorem w Mogile 

po zbadaniu dokumentów, orzekają, że Ryczów, Woźniki i Zy- 

godowice są własnością klasztorną; wsie te są wolne od cięża

rów7 na rzecz księcia, którymi książę niesłusznie je obarczał.

Szer. 325, marg. lewy 47, prawy 39—58, wys. 192, zakl. 40 mm.
Pieczęci na perg. paskach było pierwotnie cztery, obecnie pozostała 

pierwsza Krzesława z Kurozwęk, nieco uszkodzona, i czwarta Myszkow

skiego, w zielonym wosku; po drugiej została sama łupina woskowa, po 
czwartej nacięcia.

In dorso streszczenia, tudzież numeracye z XV i XVII w.: »k 16« i «5, 
61« S. »N° 2600«.

Druk.: Zbiór, nr. CXXXIII, str. 121—122.

1449, 30 kwietnia, (Kraków). 191.

Rajcy m. Krakowa stwierdzają, że za pozwoleniem opata 

mogilskiego Tomasza może Piotr Kupczowicz zbudować mur 

między domami klasztoru i własnym przy ul. Świńskiej (Scro- 

farum); gdyby w przyszłości klasztor używał muru, zobowią

zuje się zwrócić połowę kosztów budowy.

Szer. 297, marg. lewy 35, prawy 32—40, wys. 79, zaki. 23 mm.

Pieczęć mniejsza radziecka m. Krakowa w wosku, na perg. pasku, uszko
dzona. Piekosiński, Pieczęcie nr. 345.

In dorso streszczenia z XV i XVII w., tudzież numeracya z XVII w .: »6«. 
S. >N° 2124«.

1449, 23 czerwca, Zator. 192.

Wacław, książę zatorski, sprzedaje klasztorowi w Mogile wszyst

kie swe prawa książęce we wsiach Woźnikach i Zygodowicach 

za 100 grzywien szerokich gr. czeskich.

Szer. 391, marg. lewy 63, prawy 55, wys. 280, zakł. 78 mm. Inicyai »1« 

ozdobny, biegnie przez całą wysokość tekstu.

Pieczęci było niegdyś pięć, na sznurkach z zielonych i różowych nici 
jedwabnych, obecnie pierwszej brak, pozostał sznurek, zachowały się cztery, 
wyciśnięte w czarnym wosku, a mianowicie druga Mikołaja Rudzkiego 
z herbem Wężyk i napisem nieczytelnym; trzecia Mikołaja Szaszowskiego 

z herbem Odrza (odmiana, Piekosiński, Heraldyka polska str. 111, fig. 166) 
i napisem: s- Nicolai- • • , czwarta Mikołaja Myszkowskiego z herbem

14.48, 8 lipca, Kraków. 190.
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Jastrzębiec i napisem: s- nicolai- de- miscow, piąta Michała Laskowskiego 

z herbem Kornic (Piekosiński, Tamże, str. 84, fig. 112) i napisem: s • mi- 

chael • de lasko.
In dorso streszczenia, tudzież numeracje z XV i XVII w.: »k 11« i »7«. 

S. >N° 2601«.
Druk.: Zbiór, nr. CXXXIV, str. 122-123.

1450, 10 marca, Kraków. 193..

Bartosz z Gór, sędzia, i Piotr z Czcikowic, podsędek ziemi krak., 

stwierdzają, że Świętochna, żona Tomasza ze Stroniszowej, od

stąpiła całą posiadłość Stroniszowę na wieczne czasy klaszto

rowi w Mogile.

Szer. 246, marg. lewy 21, prawy 19, wys. 115, zakl. 21 mm.
Pieczęcie dwie, wyciśnięte w ciemnym wosku, wiszą na perg. paskach,, 

pierwsza Bartosza z Gór, z herbem Odrowąż i napisem: s barthossii de 
Gori ivdicis Cracov, druga Piotra z Czcikowic znacznie uszkodzona z her

bem Radwan i napisem: s • ■ pe • • •
In dorso streszczenia, tudzież numeracje z XV i XVII w.: »d 2« i »8«.. 

S. »N° 2665«.
Druk.: Zbiór, str. 80.

1450, 10 marca, Kraków. 194*

Piotr z Czcikowic, sędzia, i Mikołaj z Czarnocina, podsędek ziemi 

krak., stwierdzają, że za czasów sędziego Bartosza z Gór i pod- 

sędka Piotra z Czcikowic odstąpiła Świętochna, żona Tomasza, 

całą posiadłość swą Stroniszowę na wieczne czasy klasztorowi 

w Mogile.

Szer. 224, marg. lewy 21, prawy 17—20, wys. 111, zakl. 27 mm. 
Pieczęcie dwie, wyciśnięte w wosku, wiszą na perg. paskach; pierw

sza z herbem Radwan i napisem: s • petri ; de cz • •. kovicze ivdicisj 

druga, nieco uszkodzona, z herbem Lis i napisem: s • nicolai ■ de czar- 

noczin • svbivdicis.
In dorso streszczenia, tudzież numeracye z XV i XVII w.: »d 3« i »9«. 

S. >N° 2666«.
Druk.: Zbiór, str. 80—81.
Uwaga. Rok 1450 dotyczy czynności prawnej, w rzeczywistości do

kument wystawiony był w r. 1454, kiedy sędzią był Piotr z Czcikowio 

a podsędkiem Mikołaj z Czarnocina.

1450, 29 października, Zator. 195*

Wacław, książę oświęcimski i zatorski, stwierdza, że Mikołaj 

Szaszowski z Gierałtowic sprzedał klasztorowi w Mogile wieś 

Półwsie za 120 grzywien szerokich gr.
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Szer. 322, marg. lewy 40, prawy 57, wys. 210, zakl. 25 mm.

Pieczęć księcia Wacława w czerwonym wosku na sznurku z wypło
wiałych nici jedwabnych, wyobraża orła polskiego z głową zwróconą 

w lewą stronę, w otoku napis: f  s + dvcis + wenceslai + osvancimensis +. 

In dorso streszczenia, tudzież numeracyez XV i XVII w.: »1 10« i »10«. 
Druk.: Zbiór, nr. OXXXV, str. 123—124.

(1452), 2 października, Mogiła. 196. 

Andrzej Odrowąż ze Sprowy, wojewoda i starosta ruski, nadaje 
klasztorowi w Mogile wieś Ślęcin.

Szer. 300, marg. lewy 40, prawy 21—34, wys. 148, zakł. 29 mm. 
Pieczęć Andrzeja Odrowąża, w zielonym wosku, wisi na perg. pasku. 
In dorso streszczenia, tudzież numeracye z XV i XVII w.: »g 6« i »11«. 

S. »N° 2178«.
Druk.: Zbiór, nr. CXXXVI, str. 125.

Uw aga. Data roczna na podstawie notatki z XV w. in dorso. An

drzej Odrowąż był wojewodą i starostą lwowskim w latach 1452—1464. 

Ehrlich Ludwik, Starostwa w Haliokiem. Lwów, 1914, str. 130 i 132.

1453, 26 lipea, Zator. 197. 

Wacław, książę oświęcimski i zatorski stwierdza, że Mikołaj 

Szaszowski z Gierałtowic sprzedał wieś Półwsie w pow. Zator

skim klasztorowi w Mogile za 120 grzywien szerokich groszy 
«zeskich.

Szer. 361, marg. lewy 45, prawy 29—50, wys. 234 mm.

Pieczęć ks. Wacława, w czerwonym wosku, [na perg. paskach, jak 
przy nr. 195.

In dorso streszczenia, tudzież numeracye z XV i XVII w.: »1 2« i »10«. 
S. »N° 2646«.

Druk.: Zbiór, str. 124, regest.

1453, 16 listopada, Kraków. 198. 

Jan z Kapistranu, generalny inkwizytor zakonu ś. Francisżka 

de Observantia, przyjmuje imieniem klasztoru Bernardynów 

krak. członków klasztoru w Mogile do braterstwa w modłach.

Szer. 308, marg. lewy 50, prawy 18, wys. 186, zakł. 54 mm.; dok. z kilku 
małemi dziurami.

Pieczęć nieco uszkodzona, wyciśnięta w czerwonym wosku, wisi na 

białym sznurku; przedstawia Wniebowstąpienie Chrystusa, w otoku napis 
nieczytelny.

In dorso streszczenie, tudzież numeracya z XVII w.: »12«. S. »N° 644«.
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1454, 11 października, Kraków. 199.

Jan z Pniowa, archidyakon, Mikołaj Spyczimiri, kantor, Paweł 

z Zatora, kanonik, krakowscy i Grzegorz z Cieniawy, archidya

kon lwowski, doktorzy dekretów i sędziowie polubowni w spo

rze między Tomaszem, opatem mogilskim, a Świętosławem, pro

boszczem w Pleszowie, wydają wyrok, którym przyznają za

konnikom mogilskim prawo udzielania dwóch sakramentów, 

z powodu zaś krzywd skazują klasztor na zapłacenie 26 grzy

wien.

Co Mikołaj z Leszczyn syn Stanisława, kleryk dyec. gnieźnień

skiej, w formie aktu notaryalnego spisuje.

Szer. 551, marg. lewy 64, prawy 65—97, wys. 502, zakl. 56 mm. 
Pieczęci było niegdyś cztery, na perg. paskach, obecnie po pierwszej 

i trzeciej pozostały nacięcia, zachowała się druga, podłużna, Mikołaja Spi- 

cymira, w czerwonym wosku, i czwarta, okrągła, Grzegorza z Cieniawy 

w czerwonym wosku.
Znak notaryalny.

In dorso streszczenia i numeracye z XV i XVII w.: »o 7« i »13«. S. 
*N° 2703«.

Druk.: Zbiór, str. 119, regest.

1456, 12 kwietnia, Kraków. 200.

Tomasz, biskup krak., pozwala zakonnikom mogilskim udzielać 

sakramentów chrztu i małżeństwa w kośeiele parafialnym ś. 

Bartłomieja w Mogile.

Szer. 229, marg. lewy 43, prawy 20—40, wys. 107, zakł. 37 mm. 

Pieczęć Tomasza Strzępińskiego, sygnetowa z herbem Prus, wyciśnięta 
w czerwonym wosku, wisi na perg. pasku.

In dorso streszczenia, tudzież numeracye z XV i XVII w .: »o 8« i »15«. 

S. »N° 2790«.
Druk.: Zbiór, str. 119.

1456, 8 października, Kraków. 201.

Kazimierz, król polski, powtarza i zatwierdza następujące doku

menty, dotyczące Kantorowie:

a) 1442, 28 września, koło obozu Nanderalba. Zob. nr. 186. 

a) 1407, 3 marća, Kraków. Zob. nr. 186 a.

Szer. 547, marg. lewy 73, prawy 36, wys. 417 mm.
Pieczęci brak, pozostały nacięcia.

In dorso streszczenia, tudzież numeracye z XV i XVII w.: »c8« i »16«. 

S. »N° 1577«.

Archiwum mogilskie. 5
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Druk.:Zbiór, str. 95—96, regest; a) Tamże, str. 95, regest; a) Tamże, nr. 
CX11, str. 95.

1458, 23 czerwca, Mogiła. 202,

Tomasz, opat i cały klasztor mogilski prezentują biskupowi 

krak. Tomaszowi Piotra z Rozprzy na probostwo w Woźni

kach i Wadowicach po śmierci proboszcza Andrzeja.

Szer. 205, marg. prawy 23, wys. 100, zakl. 20 mm. Dok. po lewej stro

nie wraz z tekstem nieco obcięty.
Pieczęci brak, pozostały nacięcia.

1458, 16 października, Kraków. 203. 

Jakób z Węchadłowa (Wachadlow), komornik delegowany przez 

Krzesława, podkomorzego krak., rozgranicza wsie Zesławice, 

należące do klasztosu w Mogile i Mistrzowice, stanowiące upo

sażenie Kaspra Rokenberka jako scholastyka krak.

Szer. 442, marg. lewy 56, prawy 38, wyś. 250, zakl. 63 mm.
Pieczęci brak, pozostały nacięcia.
In dorso streszczenia, tudzież numeracye z XV i XVII w.: »c 16« i >17». 

8. >N° 1346«.
Druk.: Zbiór, str. 57, regest.

1459, 15 września, Piotrków. 204. 

Tomasz (Strzępiński), biskup krak., w uznaniu zasług dla kate

dry krak. Jana ze Sprowy, arcybiskupa gnieźnieńskiego, i ś. p# 

jego brata Piotra ze Szczekocin, podkanclerzego kor., nadaje 

za zgodą kapituły klasztorowi w Mogile dziesięciny ze wsi Ja

kubowic przy Proszowicach na odprawianie mszy za ich dusze.

Szer. 577, marg. lewy 85, prawy 74, wys. 293, zakl. 81 mm. Inicyał >1« 
ozdobny.

Pieczęć na sznurku z zielonych i czerwonych nici jedwabnych, wylu- 
pana, pozostała tylko osłona woskowa.

In dorso streszczenia z XVI i XVII w., notatka o oblacie w r. 1613, 
tudzież numeracya z XVII w.: »18 Flavus« i sygnatury z końca XVIII 

lub początku XIX w.: >ad N° Appell. 2779«, »6301«, »N* 7m° ad II Rott.« 
S. »N° 2752«.

Druk.: Zbiór, nr. CXXXVII, str. 126.

14G0, 17 lipca, Siena. 205.

Pius II, papież, przy sposobności sporu z Świętosławem, probo

szczem w Pleszowie, poleca archidyakonowi krak. rozpatrzeć
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sprawę udzielania sakramentów chrztu i małżeństwa w kościele 

ś. Bartłomieja przez zakonników mogilskich i po zbadaniu, źe 

opiera się ona na podstawie poprzednich nadań, na które po

wołuje się klasztor, zatwierdzić ją.

Szer. 475, marginesy 43, wys. 275, zakl. 80 mm.
Bulla ołowiana Piusa II wisi na konopnym sznurku.

In dorso streszczenia, tudzież numeraeye z XV i XVII w.: »o 10« 

i >19«. S. »N° 2791«.
Druk. ̂  Zbiór, str. 119—120.

1462, 3 października, Kraków. 206.

Jan z Pniowa, archidyakon i administrator krak., Jan z Dą

brówki, profesor teologii, kustosz kielecki, doktorzy dekretów, 

i Jakób z Grocholic, kanonik krak., jako sędziowie polubowni 

w sporze między klasztorem w Mogile a Janem, proboszczem 

w Piotrkowicach, wydają wyrok przysądzający klasztorowi mo

gilskiemu dziesięcinę z ról, należących pierwotnie do Koprzy

wnicy, następnie przez zamianę przyłączonych do Piotrkowic. 

Co Mikołaj syn Dobiesława, kleryk dyecezyi włocławskiej, w for

mie aktu notaryalnego spisuje.

Szer. 560, marg. lewy 68, prawy 52, wys. 616, zakl. 75—123 mm. 

Pieczęcie trzy na perg. paskach, pierwsza Jana z Pniowa, druga Dą
brówki, wyciśnięte w czerwonym wosku, trzecia w zielonym wosku, z her

bem Syrokomla, niewyraźna.
Znak notaryalny.
In dorso streszczenia z XV i XVII w., tudzież numeracya z XVII w.: »22«. 

S. »N° 2722«.
Druk.: Zbiór, nr. CXXXIX, str. 127-128, regest.

1462, 4 października, Sędowice. 207.
Sąd komisarski wyznacza granice między Sędowicami a Turem. 

Szer. 282, wys. 194, zakl. 62 mm. Pergamin zbutwiały i zniszczony. 

Pieczęci brak, pozostały perg. paski. Pod tekstem podpis rzekomo Ja

na Rzeszowskiego, podskarbiego kor.
In dorso streszczenia, tudzież numeracya z XVIII w. »Lada N° 4« 

i notatka o oblacie w aktach grodzkich krak. 1737 r. S. »N° 1551«. 

Uwaga. Dok. niedołężnie podrobiony w XVII w.

1462, 22 listopada, Piotrków. 208.
Jan ze Sprowy, arcybiskup gnieźnieński, Mikołaj z Błażejowie, 

biskup przemyski, Mikołaj ze Sprowy, opat jędrzejowski, An

drzej Odrowąż ze Sprowy, wojewoda lwowrski i starosta ruski,
5*
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Jakób z Dębna, inaczej ze Szczekocin, podskarbi kor., starosta 
sandecki i biecki, Eustachy ze Sprowy, kasztelan radomski, 

starosta opoczyński i uniejowsld, Dobiesław ze Sprowy, ina

czej z Żurawicy (Szyrauicza), kasztelan przemyski i starosta 

łowicki, Stanisław z Szydłowca, kasztelan żarnowiecki, Paweł 

ze Sprowy, stolnik lwowski, Dobiesław ze Szczekocin, podstoli 

sandomierski, Paweł ze Szczekocin, starosta olsztyński, zawi- 

chojski i łukowski, Jakób Obulecz z Góry, podczaszy krak. i sta

rosta czorsztyński, Piotr Godowski, chorąży halicki, i Henryk 

ze Szczekocin, starosta lubelski, członkowie rodu Odrowążów, 

odnawiają i transumują dokument dotyczący uposażenia kla

sztoru w Mogile: 

a) 1231, 17 września. Zob. nr. 12.

Obecnie biorą wymienieni klasztor mogilski jako fundacyę ro

dzinną pod swoją opiekę.

Szer. 685, marg. lewy 70, prawy 60, wys. 371, zakł. 114 min.

Pieczęci było pierwotnie jedenaście, trzy pierwsze na sznurkach z bia
łego i czerwonego, czwarta, piąta, szósta, dziewiąta, dziesiąta i jedenasta 

na sznurkach z czerwonego i niebieskiego, siódma i ósma na sznurkach 
z fioletowego i czerwonego jedwabiu. Brakuje pieczęci drugiej, dziesiątej 

i jedenastej, pozostały po nich sznurki. Zachowało się pieczęci ośm, a mia
nowicie pierwsza większa króla Kazimierza Jagiellończyka w czerwonym 
wosku (Żebrawski, O pieczęciach nr. 56), trzecia Mikołaja, biskupa prze

myskiego, w czerwonym wosku, nieco uszkodzona, czwarta, podłużna, Miko

łaja, opata jędrzejowskiego, w czerwonym wosku, nieco uszkodzona, piąta 
Andrzeja ze Sprowy, w zielonym wosku, szósta Jakóba z Dębna, w czer

wonym wosku, siódma, ósma i dziewiąta, w wosku, mają napis minu- 
skulą gotycką: s eustachii de sprowa, są jednakiej wielkości i pochodzą 
z tego samego tłoku. Opis bliższy ich przy wydawnictwie.

In dorso streszczenia, tudzież numeracye z XV i XVII w.: »hoc quar- 

tumn i »13«. S. »N° 16«.
Druk.: Zbiór, nr. 0XL, str. 128—129; a) Tamże, nr. XII, str. 10—11.

1463, 22 lipca, Kraków. 209.

Kazimierz, król polski, przy sposobności skarg Anny Lisowskiej 

(Lyszowska) z Rakowic na mieszkańców Kantorowie, odma

wiających pracy na rzecz dworu w Rakowicach, stwierdza, że 

Kantorowice wolne są od robocizn na rzecz króla na podsta

wie poprzednich nadań.

Szer. 546, marg. lewy 76, prawy 79, wys. 23 mm.
Pieczęć średnia Kazimierza Jagiellończyka, w czerwonym wosku, wisi
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na sznurku z białych, czarnych i czerwonych nici jedwabnych. Żebrawski,

O pieczęciach, nr. 57.
In dorso streszczenia, tudzież numeracye z XV i XVII w.: »c 9« i »23«. 

S. »N° 1478«.
Druk.: Zbiór, nr. CXLII, str. 130—131.

1564, 14 września, Citeaux. 210.

Hymbert, opat z Citeaux, stwierdza, źe kapituła generalna za

konu cysterskiego upoważniła opata mogilskiego do nakłonie

nia opatów innych klasztorów cysterskich w Polsce, aby przy

czynili się do wybudowania domu w Krakowie na mieszkanie 

dla uczniów zakonnych.

Szer. 227, marg. lewy 37, prawy 2-10, wys. 122 mm.
Pieczęć w wosku, wyobrażająca opata, zachowana w nieznacznym 

ułamku, wisi na perg. pasku, odciętym od dokumentu.

In dorso streszczenie, tudzież numeracya z XVII w.: »25«. 8. j>N° 605«. 

Druk.: Zbiór, str. 104.

1465, 8 czerwca, (Kraków). 211.

Jan Dąbrowski, profesor teologii, doktor dekretów, kustosz kie

lecki, kanonik ś. Floryana i podkanclerzy uniwersytetu krak., 

z polecenia Jana z Pniowa, archidyakona krak., na podstawie 

dokumentu:

a) 1460, 17 lipca, Siena. Zob. nr. 205.
w sporze między Świętosławem proboszczem w Pleszowie 

a klasztorem w Mogile wydaje wyrok, przyznający zakonnikom 

prawo udzielania sakramentów chrztu i małżeństwa w kościele 

ś. Bartłomieja.
Go Klemens syn Macieja z Górki, kleryk dyecezyi poznańskiej, 

w formie aktu notaryalnego spisuje.

Szer. 585, marg. lewy 70, prawy 50, wys. 714, zakł. 82 mm.

Pieczęć w czerwonym wosku, na perg. pasku, wyobraża N. Pannę 
z Dzieciątkiem na ręku, w otoku napis: s. iohannis dombrowka.

Znak notaryalny.

In dorso streszczenia z XV i XVII w., tudzież numeracya z XVII w .: 

»21«. S. jN° 2704«.
Druk.: Zbiór, str. 120, regest; a) Tamże str. 119—120.

1467, 8 stycznia, Mogiła. 212.

Piotr (Hirszberg) opat i cały klasztor mogilski prezentują bi
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skupowi krak. Janowi (Gruszczyńskiemu) na probostwo w Wo

źnikach... z Czchowa.

Szer. 208, marg. prawy 12, wys. 138 min.; dok. po lewej stronie wraz 

z tekstem nieco obcięty.

Pieczęci nie było.

1467, 22 sierpnia1), Kraków. 213.

Jan Odrowąż ze Sprowy, podstoli sandomierski i starosta sam- 

borski, stwierdza, że ś. p. brat jego Andrzej, woj. lwowski i sta

rosta ruski, zapisał w testamencie klasztorowi w Mogile 400 

grzywien. Odrowąż, nie mogąc tej sumy wypłacić obecnie, od

stępuje za nią klasztorowi część wsi Sprowy z praw'em odkupu.

Szer. 339, marg. lewy 37, prawy 44, wys. 155, zakl. 34 mm.
Pieczęci na perg. paskach było pierwotnie trzy, obecnie po drugiej zo

stały nacięcia, zachowała się pierwsza Jakóba z Dębna, podskarbiego kor., 

i trzecia Jana Odrowąża, obydwie w zielonym wosku, uszkodzone.
In dorso streszczenia z XVI i XVII w., tudzież numeracja z XVII w.: 

»26«. S. »N° 1829«.
Druk.: Zbiór, nr. CXLII1, str. 131.

(1464-1469), ..., Rzym. 214.

Paweł II, papież, poleca kantorowi krak. zbadać sprawę Sędzi

woja, któremu odmawiają probostwa w Szkalmierzu po śmierci 

proboszcza Demetryusza, i wprowadzić go w. posiadanie pro

bostwa.

Szer. 235, marg. lewy 40, wys. 275 mm. Dok. zachowany w połowie 

lewej, użyty był do oprawy inkunabułów mogilskich nr. 203 i 246, skąd 

go O. Gerard Kowalski wydobył.
In dorso współczesne notatki fragmentarycznie zachowane.

1470, 14 września, Citeaux. 215.

Hymbert, opat z Citeaux, stwierdza, że kapituła generalna za

konu cysterskiego upoważniła opata mogilskiego do wizytowa

nia zakonników cysterskich, studyujących na uniwersytecie krak., 

i do zachęcania opatów w Polsce, by wysyłali zakonników na 

naukę do Krakowa.

Szer. 251, marg. lewy 43, prawy 2—11, wys. 124 mm.

’) Sabbato infra octavas Assumptionis Maye; Assumptio (15 sierpnia), 
jak i oktawa (22 sierpnia), przypadają w r. 1467 na sobotę.
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Pieczęć w wosku, zaohowana w nieznacznym uiamku, wisi na perg. 

pasku, odciętym od dokumentu.
In dorso streszczenia z XVI i XVII w., tudzież numeracya z XVII w.: 

»28« i notatka z XVIII w .: «,To mniey potrzebne tymi czasy«. S. »N° 606«. 

Druk.: Zbiór, str. 104, regest.

(koło 1471), 14 marca, (Mogiła). 216. 

Opat mogilski wydaje rozporządzenie w sprawie zakonników, 

studyujących w Krakowie.

Szer. 150, wys. 190 min.; dok. zachowany we fragmencie, z lewej i pra
wej strony obcięty, wyjęty z oprawy książki przez O. Gerarda Kowa Iskiego 

Pieczęci brak, pozostały nacięcia.

1472, 1 października, Korczyn. 217. 

Kazimierz, król polski transumuje dokumenty, dotyczące mły

nów pod zamkiem: 

a) 1345, 10 sierpnia, Kraków. Zob. nr. 72.

b) 1345, 10 sierpnia, Kraków. Zob. nr. 73.

e) 1408, 9 sierpnia, Kraków. Zob. nr. 153.
d) 1420, 12 marca, Lubocza. Zob. nr. 164; w tymże dokument: 

a) 1417, 3 marca, Kraków. Zob. nr. 160.

Szer. 717, marg. lewy 107, prawy 58, wys. 410, zakl. 115 mm. Zakładka 
z lewej i prawej strony odcięta, pozostała część jej w środku. Inicyał »In 

ozdobny.
Pieczęć większa królewska, w czerwonym wosku, wisi na sznurku 

z czerwonych, zielonych i żółtych nici jedwabnych. Żebrawski, O pieczę

ciach nr. 56.
In dorso streszczenia, tudzież numeracye z XV i XVII w.: »121« i »62«. 

S. »N° 2166«.
Druk.: Zbiór, str. 102—103, regest.; d) Tamże, str. 102, regest; a) Tamże 

nr. CXX, str. 102.

1475, 4 października, Kraków. 218. 

Jan (z Rzeszowa), biskup krak., nadaje 40 dni odpustu pobo

żnym, odwiedzającym kościoły śś. Bartłomieja i Bernarda 

w Mogile.

Szer. 210, marg. lewy 21 prawy 13—20, wys. 169, zakł. 31 mm. 

Pieczęć biskupa Jana, w czerwonym wosku, na perg. pasku, przed
stawia biskupa siedzącego na tronie, pod nim tarcza z herbem Pólkozic, 

w otoku napis: s : iohannis : dei gra : epi : cracovien :

In dorso streszczenie, tudzież numeracya z XVIII w.: »31«. S. »N°636« 

Druk.: Zbiór, str. 115, regest.
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1477, 12 października, Kraków. 219.

Kazimierz, król polski, zatwierdza zamianę wsi Sprowy. posia

daną przez klasztor w Mogile z tytułu zapisu Andrzeja Odro

wąża ze Sprowy, na wieś Opatkowice.

Szer. 367, marg. lewy 74, prawy 44—50, wys. 233, zakt. 97 mm.

Pieczęci brak, pozostał sznurek z różowych nici jedwabnych. Podpis 
Stanisława z Kurozwęk, podkanclerzego kor.

In dorso streszczenia z XV i XVII w., tudzież numeracya z XVII w.: 
»32«. S. »N° 1830«.

Druk.: Zbiór, nr. CXLVII, str. 134.

Kazimierz i Janusz, książęta oświęcimscy i zatorscy, oznaczają 

granice wsi Ryczowa, należącej do klasztoru w Mogile i Spyt

kowic, własności Jana Szaszowskiego.

Szer. 300, marg. lewy 49, prawy 35, wys. 268, zakł. 48 mm.
Pieczęci było niegdyś dwie, obecnie pozostała druga w czerwonym wo

sku, na sznurku z różowych i białych nici jedwabnych, wyobraża orła pol
skiego z głową zwróconą w lewą stronę, napis w otoku niewyraźny.

In dorso streszczenia, tudzież numeracye z XV i XVII w.: »k 8« i »34«. 

S. >N° 2550«.
Druk.: Zbiór, str. 35, regest.

Stanisław ze Świradzic, proboszcz kielecki, kanonik i oficyał 

generalny krak., w sporze między Marcinem (Matyspaskiem), 

opatem w Mogile a Jerzym Sworczem, archiprezbiterem ko

ścioła P. Maryi w Krakowie i altarystą ołtarza Wniebowzięcia 

P. Maryi w katedrze krak., o dziesięciny ze wsi Skrzynka i Wi- 

niary, a specyalnie z ról »Zamlynye, Ogrodzysko alias Podya- 

blonye, Pasltowskye i Janykow«, wydaje wyrok, przyznający 

dziesięciny klasztorowi w Mogile.

Co Jan z Jakubowa, kleryk dyecezyi krak., w formie aktu no- 

taryalnego spisuje.

Szer. 315, marg. lewy 39, prawy 3—16, wys. 246, zakł. 34 mm.
Pieczęć wyciśnięta w zielonym wosku, na pasku perg., uszkodzona; 

przedstawia M. Boską siedzącą z Dzieciątkiem na ręku; poniżej tarcza 
z herbem Zabawa, w otoku napis maiuskuła gotycką: S STANISLAI DE 

SWIRADZICZA.

Znak notaryalny.

1478, 25 lutego, Zator. 220.

1486, 10 kwietnia, Kraków. 221
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In dorso streszczenia, tudzież numeracye z XV i XVII w.: »p 13« i »43« 

i notatka o oblacie 12 grudnia 1492. S. »N° 2732«.
Druk.: Zbiór, str. 23, regest.

1489, 1 czerwca, Kraków. 222.. 

Kazimierz, król polski, stwierdza, źe Urszula Gazalina ze Słom

nik sprzedała trzecią część młyna na Śreniawie w Słomnikach 

klasztorowi w Mogile za 30 grzywien.

Szer. 351, rnarg. lewy 68, prawy 30—38, wys. 173, zakf. 48 mm. Część 
marginesu z lewej strony oddarta.

Pieczęć średnia królewska w czerwonym wosku wisi na perg. pasku. 
Zebrawski, O pieczęciach, nr. 57. Podpis Grzegorza z Lubrańca, podkan
clerzego kor.

In dorso streszczenia z XVI i XVII w., tudzież numeracya z XVII w .: »45« 
i sygnatura kancelaryjna z XV w.: »Registrata«. S. »N° 2169«.

Druk: Zbiór, nr. CL, str. 137.

1490, 5 lipca, Kraków. 223.. 

Fryderyk (Jagiellończyk), elekt krak., udziela 40 dni odpustu 

pobożnym, odwiedzającym kościoły ś. Bartłomieja i Wacława 

i kaplicę nowo wybudowaną w Mogile w pewne dnie uro
czyste.

1) 1490, 9 lipca, Kraków. Uryel Górka, biskup poznański, udziela 

40 dni odpustu pod wymienionymi warunkami.

2) 1490, 9 lipca, Kraków. Piotr (z Bnina), biskup włocławski, 

udziela 40 dni odpustu pod wymienionymi warunkami.

Szer. 577, marg. lewy 115, prawy 66, wys. 266, zakl, 84 mm. Inicyał 

»F« ozdobny. 1) dopisek pod głównym tekstem, 2) na okładce inną ręką.

Pieczęcie trzy, wyciśnięte w czerwonym wosku, pierwsza biskupa Fry
deryka i druga biskupa Piotra na sznurku różowym jedwabnym, trzecia 
biskupa Uryela na perg. pasku, po bokach uszkodzona.

In dorso streszczenia, tudzież numeracya z XVII w .: »47«. S. »N° 637<. 
Druk.: Zbiór, nr. CLI, str. 138.

1490, 11 października, Kraków. 224.

Kazimierz, król polski, ponawia uwolnienie klasztoru w Mogile 

od dziesięciny drzewnej, dawanej do wielkorządów krak.

Szer. 350, marg. lewy 70, prawy 50, wys. 180 mm.

Pieczęci brak, pozostały nacięcia. Podpis Krzesława z Kurozwęk, kan-- 

clerza kor.
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In dorso streszczenia z XVI i XVII w., tudzież nuraeracya z XVII w.. 

»46« S. »N° 478«.
Druk.: Zbiór, nr. CLII, str. 139.

1495, 30 listopada, Mogiła. 225. 

Jan opat, Piotr przeor, Jan podprzeor i cały klasztor w Mogile 

zakładają bractwo ubogich przy kościele ś. Bartłomieja i przy

rzekają postarać się o zatwierdzenie kardynała Fryderyka.

Szer. 343, marg. lewy 54, prawy 20, wys. 178, zakl. 57 mm. Inicyal »F« 

ozdobny.
Pieczęć Jana opata w czerwonym wosku wyciśnięta, w połowie tylko 

zachowana, wisi na perg. pasku, wyobraża opata z pastorałem w prawej 
ręce, w otoku napis: ...mgri iohannis abba... Pod tekstem podpis: F. Jo. 

Taczel de Rath[ibor] abbas et Sace. theoe professor subscripsit manu 

propria.
In dorso streszczenie, tudzież numeracya z XVII w.: »51«. S. »N0 2793«. 

Druk.: Zbiór, nr. CL1V, str. 140—141.

1490, 16 sierpnia, Kraków. 226. 

Fryderyk, kardynał-prezbiter, arcybiskup gnieźnieński i biskup, 

krak., zatwierdza bractwo ubogich przy kościele ś. Bartłomieja 

w Mogile i nadaje 100 dni odpustu członkom po spełnieniu 

niektórych warunków. 

1) 1496, 6 października, Kraków. Andrzej Róża (z Boryszowic), 

arcybiskup lwowski, nadaje członkom bractwa 40 dni odpustu.

2) 1514, 2 lutego, Mogiła. Jan (Lubrański), biskup poznański, 

udziela 40 dni odpustu.

3) 1520, 25 czerwca, Mogiła. Mikołaj, sufragan gnieźnieński, 

udziela 40 dni odpustu.

Szer. 327, marg. lewy 40, prawy 29, wys. 208, zakł. 64 mm.; 1) i 2) pi

sane na marginesie.
Pieczęci było niegdyś cztery, obecnie po pierwszej pozostały sznurki 

z różowego jedwabiu, zachowała się trzecia kardynała Fryderyka i arcy

biskupa Róży w czerwonym wosku, na sznurkach z pąsowego jedwabiu. 
In dorso streszczenia, tudzież numeracya z XVII w.: »53«. S. »N0 2792«. 

Druk.: Zbiór, nr. CLV, str. 141—142.

1497, 11 lipca, Kraków. 227. 

Mikołaj z Kamieńca, starosta krak., jako komisarz królewski, 

określa powinności kmieci i mieszkańców wsi Mogiły.

Szer. 305, marg. lewy 44, prawy 6—16, wys. 128, zakł. 23 mm.
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Pieczęć wystawcy w czerwonym wosku wisi na perg. pasku.

In dorso streszczenia z XVI i XVII w., tudzież numeracya z XVII w.: 

»55«. S. »N° 24«.
Druk.: Zbiór, nr. CLVI, str. 143.

1498, 11 maja, Kraków. 228. 

Fryderyk, kardynał-presbiter, arcybiskup gnieźnieński, biskup 

krak., na podstawie prezenty klasztoru w Mogile nadaje Mi

kołajowi Zembrzyskiemu probostwo w Wadowicach.

Szer. 250, marg. lewy 40, prawy 10—21, wys. 147, żaki. 46 mm. 
Pieczęci brak, pozostały nacięcia. Podpis Jana Buntkowskiego, pisarza 

kuryi biskupiej.
In dorso notatka o instytuowaniu Zembrzyskiego na parafię przez Pa

wia ze Stryszowa 27 maja, streszczenie, tudzież numeracya z XVII w.: »57«,
i notatka o przedłożeniu aktu Andrzejowi Albinowskiemu, notaryuszowi 

publicznemu, 10 maja 1666. S. »N° 2690«.

1499, 8 lutego, Chęciny. 229, 

Marcin z Bogoryi Skotnicki, podstoli i sędzia, i Mikołaj Sworski 

z Bedlna, podsędek ziemi sandomierskiej, stwierdzają, źe An

drzej Róża z Boryszowic, arcybiskup lwowski, i brat jego Mi

kołaj, odstąpili Janowi Gołkowi z Kliszowa łan w Przecławce 

w pow. wiślickim w zamian za część w Kliszowie w pow. chę

cińskim.

Szer. 444, marg. lewy 40, prawy 10 — 23, wys. 201 - 225, zakł. 38 mm.; 

dok. nieco poplamiony.
Pieczęcie dwie wystawców w wosku wiszą na perg. paskach.
In dorso notatka z XVIII w., że akt nie dotyczy klasztoru w Mogile. 

S. »N° 840«.
Druk: Zbiór, nr. 2, str. 176—177.

1499, 14 września, Citeaux. 230.

Kapituła generalna zakonu Cystersów poleca opatowi mogil

skiemu nakłaniać opatów cysterskich w Polsce, na Śląsku 

i w Prusach, aby posyłali zakonników do kolegium zakonnego 

przy uniwersytecie krak.

Szer. 284, marg. lewy 65, prawy 5—12, wys. 160, zakł. 62 mm.

Pieczęci brak, pozostał perg. pasek ze śladami wosku.
In dorso streszczenia, tudzież numeracye z XVII w.: »58 flayum debet 

esse« i notatka z XVIII w.: »niepotrzebna«. S. »N° 608«.

Druk.: Zbiór, str. 105.
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1500, 19 czerwca, Kraków. 231

Stanisław z Chodcza, kasztelan lwowski i starosta kamieniecki, 

i Mikołaj z Kamieńca, starosta krak., jako komisarze królewscy 

określają powinności mieszkańców Mogiły, zwłaszcza dotyczące 
robocizn na rzecz klasztoru i stacyi.

Szer. 306, marg. lewy 46, prawy 13—19, wys. 126, zakł. 34 mm.

Pieczęcie dwie wystawców w czerwonym wosku, nieco uszkodzone, 
wiszą na perg. paskach.

In dorso streszczenie, tudzież numeracya z XVII w.: «59«. 8. »N° 26«.
Druk.: Zbiór, nr. CLVII, str. 143—144.

1502, 16 października, Zator. 232.

Janusz, książę oświęcimski i pan na Zatorze, stwierdza, że sprze

dał klasztorowi w Mogile prawo zwierzchnicze we wsi Półwsie 

za 60 flor. poi.

Szer. 408, marg. lewy 43, prawy 6—22, wys. 145, zakl. 33 mm.

Pieczęć w czerwonym wosku, na perg. pasku, wyobraża w tarczy 
orla z giową na lewo zwróconą, napis niewyraźny.

In dorso streszczenia z XVI i XVII w., tudzież numeracya z XVII w.: 
»60«. S. »N» 2647«.

Druk.: Zbiór, nr. XLVIII, str. 144.

Janusz, książę zatorski i oświęcimski, w sporze między klaszto

rem tynieckim i mogilskim o prawo własności brzegu jeziora 

łączańskiego przyznaje jezioro Tyńcowi, klasztor mogilski zaś 

ma prawo pobierać z niego co roku ryby wartości pół grzy- ; 

wny i jest wolny od płacenia dziesiątego grosza, tudzież do

starczania drzewa klasztorowi tynieckiemu. Książę oznacza przy 

tej sposobności granice posiadłości Tyńca i Mogiły.

Szer. 378, marg. lewy 55, prawy 9—17, wys. 230, zaki. 50 mm. Ini- 

cyal »1« ozdobny.
Po pieczęci na perg. pasku pozostała woskowa osłona bez wycisku.

In dorso streszczenia z XVI i XVII w., tudzież numeracya z XVII w.: 

»61« S. »N° 2551«.
Druk.: Zbiór, nr. CL1X, str. 145—146.

Bernardyn Gallus de Jadra, kustosz, wikaryusz i oficyał gene

ralny krak., transumuje dokument:

1503, 28 czerwca, Zator. 233

1511, 11 czerwca, (Kraków). 234.
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a) 1511, 22 maja, Sędowice. Jan Zyromski, faktor sędowicki, 

zapisuje w testamencie na rzecz klasztoru w Mogile różne 

kwoty pieniężne.

Co Feliks syn Mikołaja z Gomolina, kleryk dyecezyi gnieźnień

skiej, w formie aktu notaryalnego spisuje.

Szer. 451, wys. 273, zakł. 61 mm.; dok. nieco poplamiony.
Pieczęci brak, pozostały nacięcia.
Znak notaryalny.

In dorso streszczenie z XVI w., tudzież numeracya z XVII w.: »64«. S. 
»N° 1602«.

1513, 11 października, Kraków. 235.

Mikołaj z Bedlna, scholastyk, i Bernardyn Gallus de Jadra, ku

stosz i wikaryusz generalny krak., jako komisarze biskupi na. 

podstawie dokumentu:

a) 1513, 23 kwietnia, Kraków. Jan (Konarski), biskup krak., na 

prośbę Jana, proboszcza w Prandocinie, poleca Mikołajowi z Be

dlna i Gallusowi zbadać stan dochodów kościoła prandociń- 

skiego,

ustanawiają taksę dla wymienionego kościoła na 8 grzywien 
srebra.

Co Jan syn Alberta z Pomorzan, kleryk dyecezyi gnieźnień

skiej, w formie aktu notaryalnego spisuje.

Szer. 481, wys. 255, zaki. 37 mm.
Pieczęcie były niegdyś dwie, obecnie po pierwszej zostały nacięcia, 

zachowała się druga Bernardyna Galla, w czerwonym wosku, nieco uszko
dzona, na perg. pasku; wyobraża w tarczy herb Tader, w otoku napis:

• • • custodis et vicarii- • •

Znak notaryalny:
In dorso streszczenia z XVI i XVII w., tudzież numeracya z XVII w.: »66« 

S. »N° 2526«.
Druk.: Zbiór, str. 113, regest.

1516, 21 lutego, Kraków. 236.

Krzysztof de Forliuio zakonu Braci Mniejszych de Observantia, 

wikaryusz generalny na Polskę, Węgry, Czechy i Austryę, po

zwala członkom klasztoru w Mogile korzystać z przywilejów 

i buli, wydanych przez papieża Leona X dnia 5 sierpnia 1515, 

z odpustami dla tych, którzy dadzą pomoc bazylice śś. Piotra 

i Pawła w Rzymie, wymienia grzechy, które z tego tytułu 

można odpuszczać, i podaje formułę absolucyjną.
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Szer. 330, wys. 286, żaki. 34 mm.

Pieczęć okrągła, w czerwonym wosku, na perg. pasku, uszkodzona, 
wyobraża kościół, nad nim klucz i mieoz na krzyż złożone, i tyarę pa

pieską, w otoku napis: S: COISSAR. • • IG I: PROVICIE . POLONIE :

In dorso streszczenia, tudzież numeracya z XVII w.: »69« i notatki z XVII w.: 
»Suspecta« — »Non sentiendum tam perverse de hac s. religione«. S. »N° 645«.

1516, 4 października, Tyniec. 237. 

Stanisław opat i cały klasztor zakonu ś. Benedykta w Tyńcu 

przyjmuje członków klasztoru w Mogile do bractwa w modłach. 

Szer. 369, wys. 213, zakł. 60 mm.

Pieczęcie były niegdyś dwie, obecnie po pierwszej zostały nacięcia, 
zachowała się druga mniejsza, klasztoru tynieckiego, w zielonym woskUj 
na perg. pasku, nieco uszkodzona. Piekosiński, Pieczęcie nr. 353.

In dorso streszczenie, tudzież numeracya z XVII w.: »68«. S. »N° 646«

1524, 8 stycznia, Kraków. 238. 

Zygmunt, król polski, zatwierdza wyrok polubowny, wydany 

w sporze między klasztorem w Mogile a Anną Nowakową

o karczmę kamienną.

Szer. 573, wys. 296 mm.
Pieczęć mniejsza kor., w czerwonym wosku, wisi na perg. pasku’ 

Żebrawski, O pieczęciach nr. 70. Podpis podkanclerzego Piotra Tomickiego.

In dorso streszczenie, tudzież numeracya z XVII w.: »76«, zapiska kan- 
celaryi kor. współczesna: »R‘* i notatka z XVIII w.: »niepotrzebne«. S. 

»N° 2172«.

1525, 15 listopada, Kraków. • 239. 

Zygmunt, król polski, pozwala klasztorowi mogilskiemu pobie

rać mostowe na Dłubni koło Pleszowa z obowiązkiem utrzy

mania mostu i grobli.

Szer. 571, wys. 311, zakł. 111 mm.; dok. na zgięciach nieco zniszczony. 

Inicyał »1« ozdobny.
Pieczęć większa kor., w czerwonym wosku, po bokach uszkodzona, 

wisi na sznurku z pąsowego i zielonego jedwabiu. Żebrawski, O pieczę

ciach nr. 69. Podpis kanclerza Krzysztofa Szydłowieckiego.

In dorso streszczenie, tudzież numeracya z XVII w.: »77«, i sygnatura 

z początku XIX w.: »N° 874 180/5S, N° 184. E. ad Nm Consig. 8m Jurium«.'; 

Druk.: Zbiór, nr. CLXI, str. 148—149.

1527, 8 kwietnia, Kraków. 240. 

Zygmunt, król polski, transumuje dokumenty: 

a) 1288, Kraków. Leszek, książę krak., sandomierski i sieradzki,
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pozwala Piotrowi, synowi Dobiesława Sądowicza, lokować osad

ników na prawie niemieckiem we wsiach Sprowa i Raszków 

(Raschow).

b) 1438, 3 lutego, Kraków. Jan Rej z Szumska, sędzia, i Filip 

z Chrobrza, podsędek ziemi krak., stwierdzają, źe Jan ze Sprowy, 

sędzia ziemski sandomierski, sprzedał swój dział w Sprowie 

Piotrowi Odrowążowi, wojewodzie lwowskiemu, za 400 grzy
wien.

c) 1456, 23 kwietnia, Mogiła. Andrzej Odrowąż ze Sprowy, wo

jewoda i starosta ruski, nadaje klasztorowi w Mogile wieś 
Slęcin.

d) 1463, 19 kwietnia, Kraków. Jan Rokosz z Koszczyc, sędzia, 

i Jan z Pielgrzymowic, podsędek ziemi krak., stwierdzają, że 

klasztor w Mogile odstąpił Maciejowi ze Sprowy, wojskiemu 

samborskiemu, wieś Stryszowę w zamian za część Sprowy.

e) 1467, 22 sierpnia, Kraków. Zob. nr. 213.

f) 1476, 17 czerwca, Żarnowiec. Jan Pieniążek z Iwanowic od

stępuje klasztorowi w Mogile wieś Opatkowice i wolniznę, ina

czej »laczenystwo«, w Zegartowicach w zamian za części Sprowy.

Szer. 788, wys. 482, zakl. 80 mm.; dok. zbrukany i na zgięciach nieco 
zniszczony.

Pieczęć mniejsza kor., w czerwonym wosku, wisi na różowym sznurku 
jedwabnym. Zebrawski, O pieczęciach nr. 70.

In dorso i na marginesach streszczenia z XVII w. S. >N° 1832«.

Druk.: a) Zbiór, nr. XXXVIII, str. 31, regest; 6) Tamże, nr. CXXIX, 
str. 118; c) Tamże, nr. CXXXVIII, str. 126—127; d) Tamże, nr. CXLI, str. 

129-130; 6) Tamże, nr. CXLIII, str. 131; f) Tamże, nr. CXLVI, str. 132-133.

1527, 3 listopada, Mogiła. 241,

Salomon, opat Cystersów w Sulejowie, jako komisarz Andrzeja, 

opata w Lubiążu, stwierdza, że Stanisław Górski, podstarości 

krak. z rodu Odrowążów, a rodziny zwanej »Obolczowye«, pra

gnąc przyjść z pomocą podupadłemu klasztorowi w Mogile,, 

spłacił niektóre długi pieniężne, zaciągnięte przez klasztor.

Szer. 501, wys. 388, zakł. 69 mm.

Pieczęć opata Salomona w czerwonym wosku, nieco uszkodzona, wisi 
na sznurku z zielonych nici jedwabnych.

In dorso streszczenie, tudzież numeracya z XVII w.: »79«. S. »N° 741«. 
Druk.: Zbiór, nr. CLXII, str. 149—150.
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Klemens VII, papież, pozwala opatom mogilskim zasiadać w stal

lach katedry krak. między kanonikami i wyznacza im miejsce 

przy opacie tynieckim.

Szer. 519, wys. 307, zakf. 64 mm.

Bulla ołowiana wisi na sznurku z różowych i żółtych nici konopnych. 
In dorso i na zakładce zapiski kancelaryi papieskiej, streszczenie, tu

dzież numeracya z XVII w.: »80« S. »N° 489«.

Druk.: Zbiór, nr. CLXIII, str. 150—151, z transumptu

1531, 28 listopada, Rzym. 243.

Klemens VII, papież, powtarzając swą bullę:

■a) 1531, 28 listopada, Rzym. Zob. nr. 242. 

poleca biskupom: krakowskiemu, włocławskiemu i przemyskiemu 

wziąć w obronę opatów mogilskich przed sprzeciwiającymi się 
bulli papieskiej.

1) 1536, 8 października, Kraków. Nikodem syn Jana Przyeniń- 

skiego, kleryk dyecezyi włocławskiej, spisuje protokół instalacyi 

Erazma opata w formie aktu notaryalnego.

2) 1547, 18 stycznia, (Kraków). Walenty Brzostowski, pisarz ka

pituły krak., spisuje protokół instalacyi opata Andrzeja Spotha.

3) 1560, 18 sierpnia, (Kraków). Walenty Brzostowski spisuje 

protokół instalacyi opata Marcina Białobrzeskiego.

Szer. 495, wys. 325, zaki. 53 mm.; 1) 2) i 3) wypisane in dorso.
Bulla ołowiana wisi na konopnym sznurku.

Znak notaryalny in dorso.

In dorso, pod tekstem i na okładce liczne podpisy i notatki kancelaryi 
papieskiej; nadto streszczenie, tudzież numeracya z XVII w.: »8 11«. S. 
»N° 490«.

Druk.: Zbiór, nr. CLX1II, str. 150—151.

1535, 3 czerwca, Tyniec. 244.

Andrzej Gniady, opat, i cały klasztor tyniecki transumują do

kument dotyczący rozgraniczenia dóbr tynieckich i mogilskich 
w księstwie zatorskiem: 

a) 1503, 28 czerwca, Zator. Zob. nr. 233.

Co Nikodem syn Jana Przyenińskiego, kleryk dyecezyi wło

cławskiej, w formie aktu notaryalnego spisuje.

Szer. 618, wys. 321 mm.

Pieczęcie dwie na perg. paskach, pierwsza opata Gniadego w czerwo

1531, 28 listopada, Rzym. 242.
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nym wosku, druga w zielonym wosku, zachowana w nieznacznym ułamku, 

jest mniejszą pieczęcią klasztoru tynieckiego. Piekosiński, Pieczęcie nr. 353. 

Znak notaryalny.
In dorso streszczenie, tudzież numeracya z XVII w.: »82«. 8. »N° 2552«. 
Druk.: Zbiór, str. 146, regest; a) Tamże, nr. CLIX, str. 145—146.

15B8, 22 października, Mogiła. 245.

Erazm, opat mogilski, konserwator praw uniwersytetu krak., 

komisarz papieski i kapituły generalnej do spraw opieki nad 

kształcącymi się w uniwersytecie krak. Cystersami, poleca opa- 

tom cysterskim w Małopolsce wysłać z każdego klasztoru je

dnego ucznia zakonnego do uniwersytetu krak.

Szer. 470, wys. 280, zakł. 24 mm.
Pieczęć podłużna, wyobrażająca stojącego opata, pod nim herb Odro

wąż z niewyraźnym napisem, wyciśnięta przez papier na pergaminie. Pod

pisy: opata Erazma, tudzież Urbana, przeora jędrzejowskiego, Rafała opata 
wąchockiego, Stanisława opata szczyrzyckiego, Salomona opata sulejow

skiego z sygnetową pieczęcią, wyciśniętą przez papier, i Michała opata 

koprzywnickiego z pieczątką sygnetową, wyciśniętą przez papier, z po

twierdzeniem odbioru powyższego aktu, umieszczone są pod tekstem.

In dorso streszczenie, tudzież numeracya z XVII w .: »85« i notatka 
z XVIII w.: »niepotrzebne teraz«. S. ¡>N° 610«.

Druk.: Zbiór, str. 105, regest.

1539, 28 kwietnia, Kraków. 246.

Zygmunt, król polski, transumuje następujący dokument: 

aj 1429, 2 listopada, Sambor. Władysław, król polski, nadaje 

Sylwestrowi, kanonikowi i proboszczowi sandomierskiemu, brzeg 

Sanu (Schan) między wsiami Zbydniowem (Sbignew) i Turbią 

naprzeciw Żabna dla urządzenia stawu.

Szer. 435, wys. 217, zakł. 58 mm. Część zakładki z lewej strony od

cięta.
Pieczęć mniejsza kor. w czerwonym wosku, wisi na perg. pasku, Ze- 

brawski, O pieczęciach nr. 70. Podpis Samuela Maciejowskiego, podkan

clerzego kor.
In dorso streszczenie, tudzież numeracya z XVII w.: »70«. S. »N° 2553«. 

Druk.: Zbiór, nr. 1, str. 176.

1540, 20 kwietnia, Kraków. 247. 

Zygmunt, król polski, na prośbę opata Erazma pozwala zakon-

Archiwnm mogilskie. 6
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nikom klasztoru w Mogile obejmować spadki po rodzicach 

i krewnych i obracać je na korzyść klasztoru.

Szer. 683, wys. 425 mm.

Pieczęć mniejsza kor. w czerwonym wosku, wisi na sznurku z pąsowych

i białych nici jedwabnych. Zebrawski, O pieczęciach nr. 70. Podpis króla.

In dorso streszczenia z XVI i XVII w., tudzież numeracya z XVII w.: 
»88« i notatka o oblacie w aktach grodzkich krak. 26 października 1691 r. 

S. »N° 479«.
Druk.: Zbiór, nr. CLXV, str. 152-153.

1540, 13 maja, Kraków. 248. 

Zygmunt, król polski, transumuje dokument: 

a) 1529, 18 czerwca, na granicy. Stanisław Płaza, podstarości 

oświęcimski, Wawrzyniec Milanowski, podstarości zatorski, Piotr 

Porębski, sędzia ziemski oświęcimski, Jan Frydrychowski i Sta
nisław Rayski wydają jako sędziowie polubowni wyrok w spra

wie granic wsi Woźnik klasztoru w Mogile a wsi Graboszyce 

i Radocza, własności Aleksego i Mikołaja Brandysów.

Szer. 608, wys. 378 mm.; dok. nieco na zgięciach zniszczony.
Pieczęć mniejsza kor. w czerwonym wosku, na perg. pasku. Zebraw

ski, O pieczęciach nr. 70. Podpis Samuela Maciejowskiego, podkancle
rzego kor.

Dok. transumowany a) spisany jest w języku czeskim.

In dorso streszczenie, tudzież numeracya z XVII w.: »87« «S. N® 
2602«.

(koło 1540). 249.

Brat Bartłomiej, kleryk, składa śluby zakonne w ręce opata 
mogilskiego Erazma.

Szer. 168, wys. 111 mm.

Pieczęci nie było, pod tekstem znak krzyża. S. »N° 653«.

1549, 30 grudnia, Kraków. 250.

Zygmunt August, król polski, na prośbę opata Andrzeja Spota 

zatwierdza wszystkie prawa i przywileje klasztoru w Mogile. 

Szer. 678, wys. 490 mm. Inicyal «I« ozdobny.

Pieczęć większa kor., w czerwonym wosku, po bokach uszkodzona, 
wisi na sznurku z różowych i żółtych nici jedwabnych. Zebrawski, O pie

częciach nr. 76. Podpis Samuela Maciejowskiego, kanclerza kor.

In dorso streszczenia, tudzież numeracya z XVII w.: »31«. S. »N° 480«.
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Zygmunt August, król polski, na prośbę biskupa Andrzeja Spota, 

opata mogilskiego i wąchockiego, transumuje dokument: 

a) 1367, 24 listopada, Miechów. Kazimierz, król polski, pozwala 

Piotrowi, synowi Jakóba, mieszczanina słomnickiego, i jego po

tomkom założyć młyn na Śreniawie pod Słomnikami i nadaje 

mu 1/t część dochodów z niego.

Szer. 567, wys, 320. zak/. 117 mm.

Pieczęć większa kor., w czerwonym wosku, nieco uszkodzona, wisi 
na sznurku z pąsowych i białych nici jedwabnych. Zebrawski, O pieczę

ciach nr. 76. Podpis Samuela Maciejowskiego, kanclerza kor.

In dorso streszczenia z XVI, XVII i XVIII w., tudzież numeracja 

z XVII w.: »33«. S. »N° 2171«.
Druk.: Zbiór, str. 69, regest; a) Tamże, nr. LXXXIII, str. 69.

1550, 8 maja, Kraków. 252.

Zygmunt August, król polski, transumuje dokument, dotyczący 

młyna w Słomnikach:

a) 1489, 1 czerwca, Kraków. Zob. nr. 222.

Szer. 575, wys. 315 mm.
Pieczęć większa kor. w czerwonym wosku na perg. pasku. Zebrawski,

0 pieczęciach nr. 76. Podpis Samuela Maciejowskiego, kanclerza kor.
In dorso streszczenia z XVI i XVII w., tudzież numeracya z XVII w .: »34«. 

S. >N° 2170«.
Druk.: Zbiór, str. 137, regest; a) Tamże, nr. CL, str. 137.

1552, 22 stycznia, Rzym. 253.

Juliusz III, papież, poleca Jerzemu Podlodowskiemu, krak., i Ja

nowi Turobinowi, chełmskiemu, kanonikom, zbadać i osądzić 

skargę Andrzeja Spota, biskupa laodycejskiego, któremu niektó

rzy księża świeccy i zakonni odmawiają prawa do używania 

odznak godności biskupiej.

Szer. 367, wys. 224, zakl. 44 mm.
Bulla ołowiana na konopnym sznurku.
In dorso notatka o wydaniu pozwów w tej sprawie 8 kwietnia 1553

1 streszczenia z XVII w. S. »N° 491«.

Druk.: Zbiór, str. 101.

1550, 8 maja, Kraków. 251.

1552, 28 marca, Piotrków. 254.

Zygmunt August, król polski, na prośbę Andrzeja Spota, su-

6*
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fragana krak., opata mogilskiego i wąchockiego, przenosi wsie 

klasztoru w Mogile Ryczów, Półwsie, Zygodowice i Woźniki 

z prawa książęcego Zatorskiego na prawo polskie.

Szer. 553, wys. 260, zakł. 75 mm. Zakładka, z wyjątkiem kawałka perg. 

w środku, odcięta. Dok. z kilku maiemi dziurami. Inicyal »1«, rysowany 
ozdobnie piórkiem.

Pieczęć większa kor., w czerwonym wosku, nieco uszkodzona, wisi 

na sznurku z pąsowych, zielonych i niebieskich nici jedwabnych. Żebraw- 

ski, O pieczęciach nr 76. Podpis Jana Ocieskiego, kanclerza kor.
In dorso streszczenia z XVI i XVII w., tudzież numeracya z XVII w.: 

>39«. S. »N° 2554«.
Druk.: Zbiór, nr. CLXVIII, str. 155-156.

1554, 3 sierpnia, Rzym. 255. 

Juliusz III, papież, mianuje arcybiskupa lwowskiego, biskupa 

przemyskiego i proboszcza ś. Mikołaja w Krakowie obrońcami praw 

i swobód klasztorów cysterskich w Polsce, Prusach i na Śląsku.

Szer. 361, wys. 214, zakl. 46 mm.
In dorso streszczenie, tudzież numeracya z XVII w.: »42«. S. «N° 483«. 

Bulla ołowiana na konopnym sznurku.
Druk.: Zbiór, nr. CLXIX, str. 156 — 157.

1555, 22 stycznia, Rzym. 256. 

Raynutius, kardynał-prezbiter, na prośbę Andrzeja Spota, opata 

mogilskiego, pozwala odbywać procesye z najśw. Sakramentem 

w pewne dnie w obrębie kościoła klasztornego i udziela od

pusty dla biorących w nich udział.

Szer. 356, wys. 215, zakł. 62 mm.

Pieczęci brak, pozostał różowy sznurek jedwabny.
In dorso i na zakładce streszczenie, tudzież numeracya z XVII w.: »51«

i zapiski kancelaryi papieskiej. S. »N° 634«.
Druk.: Zbiór, nr. CLXX, str. 157.

1568, 18 czerwca, Mogiła. 257.

Marcin Białobrzeski, biskup laodycejski, sufragan krak. i opat 

mogilski, wraz z całym konwentem w Mogile przeprowadza 

z rajcami krak. układ w sprawie sprzedaży miastu części pa

stwisk, zw. Błonia, koło karczmy Kamiennej pod wsią Czyży- 

nami przy Krakowie.

Piotr z Nowego Miasta, notaryusz publiczny, umacnia doku

ment swym znakiem i podpisem.
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Szer. 531, wys. 282, zaki. 75 mm. Inioyat »1« ozdobny.
Pieczęci dwie na perg. paskach, pierwsza Biaiobrzeskiego w czerwo

nym wosku, z postacią biskupa, herbem Habdank i napisem: S. MARTINI 
ABBATIS CLARB TVMBE, druga klasztoru mogilskiego w zielonym wosku, 

nieco uszkodzona, z postacią M. Boskiej, herbem Odrowąż i napisem: SI- 

GILL • • • • VEN • • •
Znak notaryalny.
In dorso streszczenia z XVI i XVII w., tudzież numeracyu z XVII w.: 

»72«. S. «N° 2173«.
Druk.: Zbiór, nr. CLXX11I, str. 159—160. Por. Piekosiński, Prawa, przy w.

i stat. m. Krak. I, nr. 766, str. 938—940 i Katalog Archiwum aktów da

wnych m. Krakowa I. Dyplomy perg nr. 645, gdzie wymieniono drugi 
egzemplarz tego samego dokumentu, przeznaczonego dla m. Krakowa.

1568, 4 listopada, Kraków. 258.

Stanisław Cikowski z Wojsławic, podkomorzy krak., transu- 

muje dokumenty:
a) 1510, 30 kwietnia, na granicy. Jan Włodek ze Ściborowic, 

burgrabia, podstarości i komornik graniczny krak., oznacza gra

nice między Wrożenicami a Czulicami.

b) 1540, 5 listodada, na granicy. Marcyan Chełmski, chorąży 

i komornik graniczny krak., oznacza granice między Glewem 

a Igołomią.
Szer. 630, wys. 282, zaki. 48 mm.
Pieczęci brak, pozostał perg. pasek.
In dorso streszczenie, tudzież numeracya z XVII w.: »67« i notatka

0 oblacie w aktach grodzkich krak. 6 października 1786. 8. «N° 2023«.

1570, 9 stycznia, Kraków. 259.

Jan Pieniążek z Kruźlowy, sędzia, i Jakób Dębieński z Dębian, 

podsędek ziemi krak., stwierdzają, że Jan i Achacy Wielopolscy, 

dzierżawcy Stryszowej, posiadają tę wieś tylko dożywotnio

1 przedkładają dokument:

a) 1560, 21 listopada, Mogiła. Marcin Białobrzeski. opat mogil

ski, wraz z całym klasztorem w Mogile, stwierdza, że za cza

sów opata Erazma wydzierżawił klasztor w7ieś Stryszowę Ja

kubowi Wielamowskiemu, sekretarzowi król., jego żonie Kata

rzynie i synowi Janowi, za 8 grzywien rocznie, zaś Wielamowscy 

odstąpili później dzierżawrę tej wsi Jakóbowi i Zofii Wielopolskim.

Szer. 613, wys. 429, zaki. 85 mm. Część zakładki oderwana. Inicj ał »1« 
ozdobny.

Pieczęcie dwie na perg. paskach; pierwsza w zielonym wosku, z her
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bem Odrowąż i napisem: 8 IOANNIS PIENIASEK DE CRVZ IVDIC1S 
TERRE CRACOVIENSIS, druga w czarnym wosku z herbem Rawicz
i napisem: IACOBVS • ■ • KRA :

la dorso streszczenia z XVI i XVII w. S. »N° 2668«.
Druk.: Zbiór, str. 81, regest.

1575, 4 marca, Kraków. 260.

Feliks Czerski, sędzia surrogat, i Jakób Dębieński z Dębian, 

podsędek ziemi krak., w sporze między klasztorem mogilskim 

a Marcinem, sołtysem w Półwsiu, przysądzają sołtystwo kla
sztorowi.

Szer. 626, wys. 318 mm. Inicyal »F« ozdobnie piórkiem rysowany. 

Pieczęcie dwie na perg. paskach, w ciemnym wosku, obydwie z herbem 
Rawicz; pierwsza ma napis: FOELIX CZERSKI. SVRROGATO • IVDEX ■ 

TERRA • CHACO, druga: IACOBVS DA • • • KRA, nieco uszkodzona.

In dorso streszczenia z XVI i XVII w., tudzież numeracya z XVII w.: 
»87«. S. N° 2648«.

Druk.: Zbiór, str. 124—125, regest.

1575, 7 grudnia, Kraków. 261.

Piotr ze Zborowa, wojewoda i starosta krak., stwierdza, źe 

w aktach grodzkich krak. znajduje się dokument: 

a) 1575, 8 lutego, Kraków. Przed aktami grodzkimi krak. Bła

żej, Jan, Jakób i Zofia, spadkobiercy Jakóba Języka, sołtysa w Zy- 

godowicach, kwitują Marcina Białobrzeskiego, opata, i cały kla

sztor mogilski z otrzymanych 200 złp. za sprzedane klasztorowi 

sołtystwo w Źygodowicach.

Szer. 405, wys. 116, żaki. 28 mm.

Pieczęć Zborowskiego w czerwonym wosku wisi na perg. pasku.

In dorso streszczenie, tudzież numeracya z XVII w.: »86«. S. »N° 2625«. 
Druk.: Zbiór, nr. CLXXV, str. 161.

1577, 18 marca, Mogiła. 262.

Marcin Białóbrzeski, noininat kamieniecki, opat, i cały klasztor 

mogilski zatwierdzają zamianę dokonaną za czasów opata Spota, 

który odstąpił Jakóbowi i Zofii Griszom i ich synom Stanisła

wowi i Albertowi karczmę z rolami »Labaiow^ska, Debicze i Pu 

dlicha« i ogrodem w Woźnikach w zamian za stajanie pola »na 
górach«.

Szer. 357, wys. 223, zakl. 44 mm.; dok. nieco poplamiony.
Pieczęci dwóch brak, pozostały nacięcia.

In dorso streszczenie z XVII w. S. >N° 2607«.
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1577, 1 kwietnia, (Kraków). 263.

Piotr ze Zborowa, wojewoda i starosta krak. stwierdza, że w ak

tach grodzkich krak. znajduje się następujący dokument, doty

czący Zygudowic:

a) 1575, 8 lutego, Kraków. Zob. nr. 261 a.
Szer. 310, wys. 232, marg. 48 mm. Po bokach tekstu i od góry biegnie 

ornament roślinny rysowany piórkiem.
Pieczęc'1 brak, pozostały nacięcia.

In dorso streszczenia, tudzież numeracye z XVI i XVII w.: »18« i »86«. 

S. »N° 2626«.

Druk.: Zbiór, nr. CLXXV, str. 161. Por. przypisek.

1583, 10 stycznia, Kraków. 264. 

Feliks Czerski, sędzia, i Stanisław Młoszowski, podsędek ziemi 

krak., stwierdzają, że Marcin Białobrzeski, opat mogilski, spłacił 

Tomaszowi, Andrzejowi i Albertowi, synom Stanisława Gro- 

dowskiego, dzierżawcy wójtowstwa i sołtystwa w Półwsiu, sumę 

300 zł.

Szer. 740, wys. 130, zakl. 54 mm. Część zakładki z lewej i prawej strony 

odcięta.

Pieczęcie dwie na perg. paskach, w czerwonym wosku wyciśnięte; 
pierwsza z herbem Rawicz, w otoku napis: FOELIX CZERSKI ■ IVDEX • 

TERRAE CHACO, druga z herbem Nowina, w otoku napis: -J- STANIS • 

MLOSOWSKI t SVBIVDEX TERRAE • CRACO.

In dorso streszczenia, tudzież numeracye z XVI i XVII w.: »17« i »28« 

S. »N0 2659«.
Druk.: Zbiór, str. 164—165.

1584, 19 grudnia, Kraków. 265. 

Feliks Czerski, sędzia ziemski, Józef Kowalewski, podstarości, 

Mateusz Misiowski, burgrabia, Andrzej Łagiewnicki, wicesge- 

rens, Zygmunt Gutteter, Stanisław Konradt, rajcy krakowscy, 

komisarze z ramienia Marcina Białobrzeskiego, opata, i całego 

klasztoru mogilskiego, transumują następujące dokumenty:

a) 1584, 10 listopada, Mogiła. Marcin Białobrzeski, biskup ka

mieniecki, opat, i cały klasztor mogilski, upoważniają Czerskiego 

i wyżej wymienionych do rozsądzenia sporu między klasztorem 

a Erazmem Strusiem, dzierżawcą Prandocina, który wbrew kon

traktowi uciska poddanych i zalega z czynszem od dwóch lat
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i)  1584, 14 listopada, Kraków, Feliks Czerski i wymienieni po

zywają Strusia na teimin przed siebie. 

Komisarze po zbadaniu sprawy orzekają, że Struś nie dopełnił 

warunków kontraktu, i z tego powodu rozwiązują kontrakt.

Szer. 575, wys. 437, zakł. 44 mm. Część zakładki z lewej strony od- 

darta.
Pieczęci zawieszonych na perg. paskach było niegdyś sześć, obecnie 

pozostały czlery wyciśnięte w wosku, a mianowicie pierwsza Czerskiego, 
jak przy nr. 264, trzecia Misiowskiego z herbem Jelita i literami MM, piąta 

Konradta z gmerkiem mieszczańskim, szósta Guttetera z herbem Gutteter

i literami S. G. Pod aktem podpisy wystawców, a nadto Baltazara Dzię- 

bowskiego, pisarza aktu.

In dorso streszczenie ręką współczesną. S. sN0 2540«.

1620, 19 sierpnia, Mogiła. 266. 

Jan Wężyk, biskup przemyski, opat, tudzież cały klasztor mo

gilski rozdzielają dobra i dochody klasztoru, które mają płynąć 

na utrzymanie klasztoru i opata.

Szer. 779, wys. 554, zakł. 80 mm. Inicyał »1« ozdobny.

Pieczęci było niegdyś dwie, obecnie pozostała pierwsza biskupa Wę
żyka w czerwonym wosku na sznurku z fioletowego i żółtego jedwabiu, 
po drugiej zostały nacięcia. Podpis Wężyka i 30 zakonników.

In dorso streszczenia, tudzież numeracja z XVII w.: »A«. S. >N° 17«. 
Druk.: Zbiór, nr. CI,XXX, str. 167-169.

1623, 16 listopada. Kielce. 267. 

Marcin Szyszkowski, biskup krak. transumuje następujący do
kument:

a) 1620, 19 sierpnia, Mogiła. Zob. nr. 266.

Szer. 772, wys. 430, zakł. 98 mm. Inicyał »M« ozdobny.

Pieczęć na jedwabnym pąsowym sznurku w czerwonym wosku, przed
stawia tarczę z herbem Ostoja i napisem w otoku: f  MARTINUS • SI- 

SZKOWSKI D. G. EPS CRACOVIEN. DVX SEVEH1EN. Podpis Szysz- 
kowskiego.

In dorso streszczenie, tudzież numeracye: z XVII w. »C« i z początku 

XIX w.: »ad Nrum Consignatt. 12 Realitt. Mnrii Mogilen«. »N° 874/161« 
»59 N° 184« i »N° 7«. S. »N° 18«.

Druk.: Zbiór, str. 169; a) Tamże, nr. CLXXX, str. 167—169.

1624, 23 lutego, Warszawa. 267 a.

Zygmunt III, król polski, transumuje następujące akty, dotyczące rozdziału 
dóbr opata i klasztoru w Mogile:
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a) 1623, 16 listopada, Kielce. Zob. nr. 267, z transumptem:
a) 1620, 19 sierpnia, Mogiła. Zob. nr. 266.

Szer. 790, wys. 197 mm. Inicyal »S« z herbem państwowym polskim 
z czasów Wazów.

Pieczęć mniejsza kor. w wosku czerwonym na sznurku z białego i po
marańczowego jedwabiu. Podpisy króla i Pawła Piaseckiego.

Druk : Zbiór, str. 169; a) Tamże, str. 169; a) Tamże, nr. CLXXX, str. 
167-169.

Dok. znajduje się obecnie w zbiorach Akademii Umiejętności w Kra

kowie. Por. Czubek, Katalog rękopisów Akad. Um. Dodatek I. Kraków 1912. 

Dyplomaty, str. 113, nr. 212. W  r. 1867 w czasie druku Monografii był 
jeszcze w archiwum klasztornem ; wypożyczony przez wydawców Monografii 

do Towarzystwa naukowego, nie wrócił na dawne miejsce. S. »N° 22«.

(1032). 268.

Brat Stanisław, akolita, składa śluby zakonne w ręce opata mo

gilskiego Pawła Piaseckiego, biskupa kamienieckiego.

Szer. 165, wys. 110 mm.

Pieczęci nie było; na końcu tekstu znak krzyża.

In dorso ręką współczesną: »Patris Stanislai Czechowic Cracoviensis 

1632». S. >N° 651«.

1633, 1 marca, Mogiła. 269. 

Leonard Rembowski, opat pelpliński, wikaryusz generalny cy

sterski w Polsce, transumuje dokument: 

a) 1620, 19 sierpnia, Mogiła. Zob. nr. 266.

Szer. 722, wys. 443, zakł. 107 mm. Większa część zakładki oddarta. 
Inicyał »F* ozdobny.

Pieczęci brak, pozostały nacięcia. Podpis Rembowskiego.

In dorso streszczenie z XVII w., tudzież sygnatura: »D«.

Druk.: Zbiór, str. 169, regest; a) Tamże, nr. CLXXX, str. 167—169.

1638, 9 grudnia, Rzym. 27(L 

1) Urban VIII, papież, nadaje odpust zupełny dla ołtarza ś. 

Krzyża w kościele klasztornym w Mogile na dzień znalezienia

i podwyższenia ś. Krzyża.

2) 1639, 12 czerwca, (Kraków). Erazm Kretkowski, oficyał krak., 

pozwala ogłosić powyższy odpust.

Szer. 418, wys. 153 mm.

Po pieczęci wyciśniętej in dorso zostały ślady wosku.

In dorso streszczenie z XVIII w. i wypisany dok. pod 2). S. »N° 638«*. 

Druk.: Zbiór, nr. CLXXXI, str. 170.
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1646, 13 kwietnia, Rzym. 271.

Inocenty X, papież, nadaje zupełny odpust bractwu ś. Izydora 

przy kościele ś. Bartłomieja w Mogile.

Szer. 625, wys. 383, zakł. 75 mm. Dok. znacznie uszkodzony, zwła

szcza na zgięciach.
Bulla ołowiana na sznurku z żółtego i fioletowego jedwabiu.

In dorso notatka o ogłoszeniu odpustu z r. 1646, tudzież streszczenie 

z XVII w. S. »N° 648«.
Druk.: Zbiór, nr. CLXXXIII, str. 171-172.

1650, 1 czerwca Rzym. 272.

1) Inocenty X, papież, nadaje zupełne odpusty dla ołtarza 

ś. Krzyża w kościele klasztornym w Mogile.

2) 1653, 2 maja, (Kraków). Piotr Gembicki, biskup krak., pozwala 

wystawiać N. Sakrament na wielkim ołtarzu i odprawić pro- 

cesyę pod baldachimem po cmentarzu.

Szer. 418, wys. 150 mm.

Po pieczęci in dorso wyciśniętej pozostały ślady wosku.
In dorso wypisany dok. pod 2). S. »N° 639«

Druk.: Zbiór, nr. CLXXXI, str. 170, regest.

Aleksander VII, papież, na prośbę Jana, arcybiskupa lwow

skiego, i króla Jana Kazimierza, zatwierdza Jana Kazimierza 

Denhoffa jako koadjutora opactwa w Mogile.

Szer. 860, wys. 620, zakl. 74 mm.
Bulla ołowiana na konopnym sznurku.

In dorso zapiski kancelaryi papieskiej, streszczenie z XVII w. i no
tatka z XVIII w.; »niepotrzebne«. S. »N° 533«.

1666, 22 października, Rzym. 274.

Alojzy Beuilaqua. referendarz papieski, na skargę klasztoru 

mogilskiego poleca duchowieństwu przedłożyć sobie wszelkie 

dokumenty, dotyczące kościoła w Woźnikach i Wadowicach. 

Szer. 194, wys. 342 mm.

Pieczęć wystawcy wyciśnięta przez papier na pergaminie.

In dorso streszczenie z XVII w. S. »N° 2698«.

1666, 30 lipca, Rzym. 273.

1669, 20 lutego, Rzym. 275.

Mikołaj Acciaiolus, protonotaryusz apostolski, pozywa na termin
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przed siebie Jana Kazimierza Denhoffa, opata mogilskiego, 

w sprawie nieprawnego uzyskania opactwa.

Szer. 327, wys. 235 mm.

Pieczęć wyciśnięta przez papier na pergaminie, niewyraźna.

In dorso streszczenie z XVII w., notatka o doręczeniu kopii poz^vu 
przez Stanisława Świderskiego, subdyakona, 9 września 1669 i uwaga: 

»non amplius profutura monasterio«. S. »N0 534«.

1669, 11 listopada, Rzym. 275 a.

Flavius Chisius, kardynal-prezbiter tyt. s. Mariae de Populo i prefekt 

»signaturae iustitiae«, oznajmia odwołanie aktu, który klasztor mogilski

20 lutego 1669 w sprawie unieważnienia pisma papieskiego, nadającego 

Janowi Kazimierzowi Denhoffowi, opatowi mogilskiemu, koadjutoryę tegoż 
opactwa, niesłusznie otrzymał.

Szer. 150, wys. 225—246 mm.; dok. u dołu w obu rogach skośnie obcięty. 

Pieczęć wystawcy wyciśnięta na pergaminie przez papier. Podpisy; 

»Joseph Fecchia notarius« i »A. L. Ratta auditor«. Poniżej notatki: »M. 

fol. 166« i »Instrumentum decreti«.

In dorso notatka: »Citatio ad videndum reponi inhibitionem a Monacis 

obtentam pro irnpeditione possessionis abbatiae Clarae Tumbae 1669«.

Dok. znajduje się obecnie w Muzeum XX. Czartoryskich w Krakowie 

w rkpie nr. 3884, dokument 1.

1670, 6 lutego, Rzym. 275 b.

Alojzy de Acjuino, protonotaryusz apostolski, dopuszcza apelacyę Jana Ka
zimierza Denhoffa, dziekana płockiego, kanonika warszawskiego i opata 
mogilskiego, od wyroku biskupa krakowskiego, wydanego w sporze mię

dzy opatem a klasztorem mogilskim o dochody z dóbr opackich, i wzywa, 

by stawili się przed jego sądem z wszystkimi aktami, dotyczącymi tej 

sprawy, pod karą 1000 dukatów. Denhoff na poparcie swej prośby przed

stawia nominacyę swą na koadjutora ówczesnego opata mogilskiego Jana 

Tarnowskiego, arcybiskupa lwowskiego, wydaną przez stolicę apostolską 
dnia 30 lipca 1666 roku.

Szer. 345, wys. 260 mm.

Pieczęć Alojzego de Aquino, wyciśnięta na pergaminie przez papier. 
Podpisy: »Joseph Fecchius, causarum curiae camerae apostolicae nota

rius« i «J.(oannes) J.(acobus) Cauallerinus loeumtenens«. U dołu notatki: 

»Exped. fol. 9« i »Citationes cum litteris compulsorialibus«.
Dok. znajduje się obecnie w Muzeum XX. Czartoryskich w Krakowie 

w rkpie nr. 3884, dokument 2.

1G70, 17 marca, Mogiła. 276. 

Jan Kazimierz Denhoff, dziekan płocki, kanonik warszawski
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i opat mogilski, wydzierżawia Stanisławowi de Prostki Rey- 

czyńskiemu młyn Jękotowski za 500 złp. czynszu rocznego.

Szer. 438, wys. 247, zakł. 42 mm.
Po pieczęci zostaiy nacięcia. Podpis Denhoffa.
In dorso streszczenie z XVII w. i notatka: »Plik 1-wszy przywilejów 

generalnych z sumaryusza«. S. »N° 28«.

1G72, 31 maja, Rzym. 277.

Klemens X, papież, zatwierdza ugodę, zawartą za pośrednic

twem biskupa krak., mocą której Jan Kazimierz Denhoff, opat 

komendataryjny w Mogile, odstępuje Ryczów i Stryszowę kla

sztorowi mogilskiemu, wzamian za co klasztor zobowiązał się 

ponosić wydatki na reparacyę kościoła i klasztoru.

Szer. 744, wys. 452, zakl. 95 mm. Imię i tytuł papieża ozdobione or

namentem roślinnym, obejmującym pierwszy wiersz i obydwa marginesy, j 
Bulla ołowiana na sznurku z różowego i żółtego jedwabiu.

In dorso streszczenie, tudzież numeracja z XVIII w.: »22«. S. »N° 

2561«,
Druk : Zbiór, str.# 169—170, regest.

1673, 31 lipca, Rzym. 278. -

Kollegium pisarzy archiwum kuryi rzymskiej poleca Janowi 

Zapolskiemu, opatowi lądzkiemu, protonotaryuszowi apostoł- | 

skiemu i komisarzowi Cystersów w Polsce, aby wyegzamino- | 

wał brata Wojciecha Cichockiego, Cystersa mogilskiego, i mia- | 

nował go notaryuszem, tabellionem i sędzią.

Szer. 400, wys. 247 mm.
Pieczęć archiwum kuryi rzymskiej, wyciśnięta przez papier na perg.

In dorso streszczenie z XVIII w. S. »N° 808«.

1673, 7 grudnia, Rzym. 279.

Alojzy de Aquino, sędzia i audytor papieski, transumując do

kument w sprawie Ryczowa i Stryszowej:

a) 1672, 31 maja, Rzym. Zob. nr. 277.

poleca duchowieństwu ogłosić go, a sprzeciwiających się po

zywa przed siebie.

Szer. 525, wys. 353 mm.

Pieczęcie dwie, wyciśnięte przez papier na pergaminie, niewyraźne.

In dorso streszczenie z XVII w., notatka o doręczeniu kopii aktu Mar
cinowi Lochmanowi, administratorowi dóbr opackich, i przybiciu jej na
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drzwiach Uościofa klasztornego przez Jana Gradeckiego, proboszcza mo

gilskiego, 29 czerwca 1674. 8. »N° 500«.
Druk.: a) Zbiór, str. 169 — 170, regest.

1675, 5 kwietnia, Rrzym. 279 a.

Alojzy de Aquino, protonotaryusz apostolski, unieważnia układ, zawarty 
dnia 11 października 1669 między Janem Kazimierzem Denhoffem, opatem 

mogilskim, a klasztorem w sprawie wsi Ilyczowa, Stryszowej («Strzyzow«), 

jednej trzeciej części dochodów z cła, prawa dziesięcin z miasta Dopczyc 

i wsi Winiar, Skrzynki, Rudnika, Dąbia, Jakubowic i Marcinkowic, a wre
szcie browaru, i przysądza je opatowi, a wykonanie tego wyroku poleca 

pod karą 1000 dukatów.

8zer. 200, wys. 250-293 mm.; dok. u dołu po obu rogach skośnie obcięty. 

Pieczęć Alojzego de Aquino, wyciśnięta przez papier. Podpisy: »Pro 

D. Josepho Fecchia notario Nicolaus Florellus connotarius« i »J. J. Caual- 

łerinus locum tenens«. Poniżej notatki: »Exp. fol. 13« i »mandatuin de 
manutenendo«.

In dorso notatka: »Appellazione facta ab Emo Denhoff pro causa 
contra Monacos Clare Tumbę«.

Dok. znajduje się obecnie w Muzeum XX. Czartoryskich w Krakowie 

w rkpie nr. 3884, dokument 3.

1075, 6 kwietnia, Rzym. 279 b.

Alojzy de Aquino, protonotaryusz apostolski, obwieszcza wyrok, wydany 

przez swego zastępcę Cauallerina, unieważniający ugodę, zawartą między 
Janem Kazimierzem Denhoffem, opatem mogilskim, a klasztorem dnia 11 

października 1669 w sprawie wsi Ilyczowa, Stryszowej i innych docho
dów opackich, zatwierdzoną przez biskupa krakowskiego i stolicę apo

stolską.

ę . Szer. 250, wys. 316—375 mm. ; dok. u dołu w obu rogach skośnie obcięty.

Pieczęć Alojzego de Aquino, wyciśnięta na pergaminie przez papier. 
Podpisy: »Pro D. Josepho Fecchia notario Franciscus Serantondus(?) con- 

notarius« i »J. J. Cauallerinus locumtenens*. U dołu notatki: »Exp. fol. 18« 

»Instrumentum sententiae«.
In dorso notatka: «Instrumentum sententiae A. C. Cauallerini in causa 

Ryczouiensi 1675«.
Dok. znajduje się obecnie w Muzeum XX. Czartoryskich w Krakowie 

w rkpie nr. 3884, dokument 4.

1675, 20 maja, Rzym. 280. 

Flavius Chisius, kardynał-presbiter, zakazuje Janowi Kazimie

rzowi Denhoffowi wprowadzać jakiekolwiek zmiany w sprawach 

klasztoru mogilskiego.

Szer. 129, wys. 225 mm.
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Pieczęć kardynała Flaviusa Chisiusa, wyciśnięta przez papier na perg.

In dorso streszczenie z XVIII w. 8. »N° 537«.
Druk.: Hoszowski K., Obraz życia i zasług opatów mogilskich, Kra

ków 1867, str. 179, regest.

1075, 24 maja, Rżym. 281.

Alojzy de Aquino, protonotaryusz apostolski, stwierdzając, że 

Jan Kazimierz Denlioff uzyskał podstępnie koadjutoryę opac

twa mogilskiego, zakazuje na prośbę klasztoru wprowadzać w po

siadanie dóbr klasztornych dzierżawców z ramienia Denhoffa, 

dopóki spór nie będzie rozstrzygnięty.

Szer. 408, wys. 273 mm.
Pieczęć wystawcy wyciśnięta przez papier na pergaminie.

In dorso streszczenie z XVII w., tudzież notatka z XVIII w.: »niepo

trzebne«. S. »N° 538«.
Druk.: Hoszowski, Obraz życia, str. 179, regest.

1075, 4 lipca, Rzym. 282.

Marceli Rondininus, audytor i sędzia pałacu papieskiego, poleca 

ogłosić duchowieństwu pozew, którym wzywa Jana Kazimierza 

Denhoffa, opata komendataryjnego mogilskiego, do stawienia 

się przed nim w sprawie zwrotu dwóch wsi zakonnikom kla

sztoru w Mogile.

Szer. 203, wys. 360 — 390 mm.

Pieczęć wystawcy wyciśnięta przez papier na pergaminie.

In dorso streszczenie z XVIII w. S. »N° 539«.
Druk.: Hoszowski, Obraz z życia, str. 179, regest.

1075, 3 sierpnia, Rzym. 282 a.

Marceli Rondininus, doktor obojga praw, kapelan papieski, audytor i sę

dzia wyznaczony przez kardynała Flaviusa Chisiusa do sprawy klasztoru 

mogilskiego z opatem Janem Kazimierzem Denhoffem wzywa wszystkich, 
którzyby jakie dokumenty do tej sprawy mieli, do oddania ich opatowi 
Denhoffowi.

Szer. 199, wys. 360—390 mm.; dok. u dołu w obu rogach skośnie obcięty. 

Pieczęć wystawcy wyciśnięta u dołu przez papier na pergaminie. 
Znak notaryalny Wincentego Cicelliusa Gallesii.

In dorso notatka: «Literae compulsoriales auditoris Rothae in causa 

Ryczoviensi 1675« i zapiska subdyakona Stefana Bykowskiego (?) o dorę

czeniu kopii aktu przeorowi mogilskiemu Samuelowi Rogowskiemu.

Dok. znajduje się obecnie w Muzeum XX. Czartoryskich w Krakowie 
w rkpie nr. 3884, dokument 5 6.
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Zob. nr. 282 a.

Szer. 208, wys. 380—427 mm.; dok. u dołu w obu rogach »kośnie obcięty 

Pieczęć i znak notaryalny, jak przy nr. 282 a.

In dorso notatka: »Duplicatum literarum compulsorialium auditoris 
Rothae in causa Ryczoviensi 1675«.

Dok. znajduje się obecnie w Muzeum XX. Czartoryskich w Krakowie 
w rkpie nr. 3884, dokument 5.

1675, 3 sierpnia, Rzym. 282 c.

Marceli Rondininus, doktor obojga praw, kapelan papieski, audytor i sę

dzia wyznaczony przez kardynała Flaviusa Chisiusa do sprawy klasztoru 

mogilskiego z opatem Janem Kazimierzem Denhoffem, na tegoż prośbę 

wzywa klasztor do stawienia się przed jego sądem w 60 dni po otrzyma
niu wezwania z wszystkimi dokumentami, dotyczącymi sprawy, pod karą 
1000 dukatów.

Szer. 208, wys. 353-432 mm.; dok. u dołu w obu rogach skośnie ob
cięty.

Pieczęć i znak notaryalny, jak przy nr. 282 a.

In dorso notatka: »Duplicatum citationis cum inhibitióne auditoris 
Rothae 1675«.

Dok. znajduje się obecnie w Muzeum XX. Czartoryskich w Krakowie 
w rkpie nr. 3884, dokument 6.

1675, 5 grudnia, Rzym. 282 d.

Flavius Chisius, kardynał-prezbiter tyt. S. Mariae de Populo, prefekt »Si- 

gnaturae iustitiae«, na prośby klasztoru mogilskiego odsyła sprawę między 

klasztorem a opatem Janem Kazimierzem Denhoffem do pełnego posie
dzenia »Signaturae iustitiae«.

Szer. 128, wys. 194—222 mm.; dok. u dołu po obu rogach skośnie ob
cięty.

Pieczęć kardynała Flaviusa Chisiusa wyciśnięta poniżej tekstu przez 
papier na pergaminie. Podpisy: »Joseph Fecchius notarius« i »A. L. Ratta 

auditor«, po obu stronach pieczęci notatki: umem. [fol. 133« i »Instruinen- 
tum decreti«.

In dorso notatka: »Inhibitio pro parte monachorum usque ad plenam 
Signaturam in causa Ryczouiensi 1675«.

Dok. znajduje się obecnie w Muzeum XX. Czartoryskich w Krakowie 

w rkpie nr. 3884, dokument 8.

1675, 5 grudnia, Rzym. 282 e.

Zob. nr. 282 d.

Szer. 128, wys. 198—227 mm.; dok. u dołu po obu rogach skośnie 

obcięty.

1675, 3 sierpnia, Rzym. 282 b.
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Pieczęć i podpisy, jak przy nr. 282 d.

In dorso notatka: »Citatio a monacis obtenta una cum inhibitione ad 

nihil innovandum usque ad plenarn Signaturam iustitiae 1675«.
Dok. znajduje się obecnie w Muzeum XX. Czartoryskich w Krakowie 

w rkpie nr. 3884, dokument 9.

1075, 10 grudnia, Rzym. 282 f.

Alojzy de Aquino, protonotaryusz apostolski, oznajmia,'że na prośby opata 
mogilskiego, Jana Kazimierza Denhoffa, kursor papieski zapozwai Ange- 
lona de Angelonis, prokuratora klasztoru mogilskiego, na świadka odwo

łania aktu t. z. »litterae remissoriales«, niesłusznie przez klasztor uzy
skanego.

Szer. 128, wys. 190—225 mm., dok. u dołu po obu rogach skośnie ob
cięty.

Pieczęć wyciśnięta poniżej tekstu przez papier na pergaminie. Podpisy 

»Pro D. Josepho Fecchio notario Antonius Maluetinus (?) connotarius« i »J. J. 
Cauallerinus locumtenens«. U dołu notatki: »Exp. fol. 31« i »Instrumen- 
tum decreti«.

In dorso notatka: »Heuocatoriae literarum remissioralium (sic) seu 
commissionis in loco loci 1675«.

Dok. znajduje się obecnie w Muzeum XX. Czartoryskich w Krakowie 
w rkpie nr. 3884, dokument 11.

1675, 10 grudnia, Rzym. 282 g.

Zob. nr. 282 f.

Wymiary, pieczęć i podpisy, jak przy nr. 282 f.

In dorso notatka: »Duplicatum decreti reuocatorii commissionis in par- 
tibus faciendae 1675«.

Dok. znajduje się obecnie w Muzeum XX. Czartoryskich w Krakowie 
•w rkpie nr. 3884, dokument 10.

1675, 14 grudnia, Rzym. 282 h.

Alojzy de Aquino, protonotaryusz apostolski, ogłasza ekskomunikę na kla

sztor mogilski za niewykonanie rozkazu w sprawie oddania dóbr Ryczowa 
i Stryszowej opatowi Janowi Kazimierzowi Denhoffowi.

Szer. 248, wys. 183 mm.

Pieczęć wyciśnięta przez papier na pergaminie poniżej tekstu. Pod

pisy: »Joseph Fecchius causarum curiae camerae apostolicae notarius« 

i »J. J. Cauallerinus locumtenens«. Poniżej notatki: »Exp. fol. 31«. i »litte
rae declaratoriae«.

In dorso notatka: «Literae declaratoriae censurarum contra monacos 
darae Tumbae in causa Ryczouiensi 1675«.

Dok. znajduje się obecnie w Muzeum XX. Czartoryskich w Krakowie 
•w rkpie nr. 3884, dokument 13.
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1675, 14 grudnia, Rzym. 282 i.

Alojzy de Aąuino, protonotaryusz apostolski, ogłasza ekskomunikę na kla
sztor mogilski.

Szer. 244, wys. 183 mm.

Pieczęć i podpisy, jak przy nr. 282 h.

In dorso notatka: »Declaratoriae censurarum in R. R. Monachos Cla- 
rae Tumbae in causa Ryczouiensi 1675«.

Dok. znajduje się obecnie w Muzeum XX. Czartoryskich w Krakowie 
w rkpie nr. 3884, dokument 12.

1) Alojzy de Aąuino, protonotaryusz apostolski i sędzia kuryi 

rzymskiej, poleca duchowieństwu zwolnić od klątwy dzierżaw

ców dóbr opactwa mogilskiego, o ile tego zażąda opat Jan 

Kazimierz Denhoff.

2) 1676, 13 stycznia, Kraków. Andrzej Grabianowski, kan. krak., 

stwierdza, że Samuel Rogowski, konwers mogilski, okazał mu 
powyższe pismo.

Szer. 182, wys. 265 mm.

Pieczęć wystawcy wyciśnięta przez papier na pergaminie.

In dorso streszczenie z XVII w. i notatka Baltazara Motaszkiewicza, 
kleryka, o doręczeniu kopii pisma tego Lochmanowi, rajcy krak. i admini
stratorowi dóbr opackich, w r. 1676. S. »N° 2563«.

Innocenty XI, papież, zatwierdza ugodę, zawartą między opate.m mogil
skim Janem Kazimierzem Denhoffem a klasztorem, w sprawie o dobra 

Ryczów i Stryszowa, dziesięciny, oraz dochody i cla, pobrane przez klasztor 

z tych dóbr od r. 1669 do r. 1675. Na mocy tej ugody opat darowuje kla
sztorowi pobrane dochody i koszta, przyznane mu sądownie, zaś klasztor 

zwalnia opata od opłaty czwartej części z dochodów na budowę kościoła 
i potrzeby klasztoru od dnia wejścia w posiadanie opactwa aż do dnia 

zawarcia tej ugody i zrzeka się wszelkich pretensyi do dóbr wyżej wspo

mnianych, opartych na ugodzie z 11 października 1669 i zatwierdzeniu 
papieskiem. Na przyszłość zobowiązuje się opat płacić tytułem czwartej 

części z dochodów opackich corocznie, począwszy od dnia 28 lutego, 1000 zł. 

do rąk przeora, który ma przedstawiać mu rachunki wydatków.

Szer. 515, wys. 363 mm.
Po pieczęci in dorso wyciśniętej pozostał tylko ślad z czerwonego 

wosku. Podpisy: »J. D. Thomatus« pod tekstem, »1. P. Cattaneus« in 

dorso.
In dorso notatka: «Breue transactionis et concordiae pro claui Riczow 

Clarae Tumbae«.

Archiwum mogilskie. 7

1675, 21 grudnia, Rzym. 283.

1676, 23 listopada, Rzym. 283 a.
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Dok. znajduje się obecnie w Muzeum XX. Czartoryskich w Krakowie- 
w rkpie nr. 3884, dokument 16.

1691, 26 stycznia, Rzym. 284.

Innocenty XII, papież, poleca nuncyuszowi apostolskiemu w Pol

sce wprowadzić Gabryela Markiewicza (Marchiewicz), Cystersa 

w Mogile, w posiadanie wikaryi w Prandocinie, jako należącej 

do uposażenia klasztoru.

Szer. 535, wys. 331, zakl. 57 mm.
Bulla ołowiana na konopnym sznurku.

In dorso streszczenie z XVIII w. S. »N” 2682«.

1699, 12 września, (Mogiła). 285.

1) Stanisław ze Słupowa Szembek, biskup dyonizyjski, sufragan 

i kanonik krak., opat i cały klasztor mogilski, nadają »officinam 

dealbatoriam« na gruncie zesławickim Krzysztofowi Bironowi 

i jego synowi Wawrzyńcowi za czynszem rocznym 40 złp.

2) 1702, 17 stycznia, (Mogiła). Teodozy Przebendowski, opat 

mogilski, zatwierdza powyższe nadanie.

Szer. 398, wys. 238, zaki. 27 mm.; dok. na zgięciach przedarty. 

Pieczęcie' dwie w czerwonym wosku na sznurku z różowego jedwabiu, 
pierwsza z herbem Szembek i napisem : STAN SZEMBEK EPS DIONISIAE 

SVF • ■ • IN SPLIBVS ET OFFLIS GRALIS CRAC; druga wyobraża 
Matkę Boską z Dzieciątkiem i herb Odrowąż, w otoku napis: f  IGILLUM 

CONVENTUS MOGILEN SACERD. CISTERCIEN. Podpis Szembeka i 16 
zakonników.

In dorso wypisany dokument pod 2). S. *N° 29«.

1726, 11 maja, Rzym. 286.

Prosper Columna, protonotaryusz, audytor i sędzia papieski, 

zakazuje kanonikom krakowskim mieszania się do administra- 

cyi dóbr klasztoru mogilskiego po śmierci opata komendata- 

ryjnego Michała Szembeka, a opornych wzywa na termin przed 

siebie.

Szer. 438, wys. 306 mm.
Pieczęć wystawcy wyciśnięta przez papier na pergaminie 

In dorso streszczenie z XVIII w. S. »N° 488«.

1726, 9 listopada, Rzym. 287.

Prosper Columna, protonotaryusz, audytor i sędzia papieski, 

zakazuje Józefowi, kanonikowi warmińskiemu, i Felicyanowi
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Antoniemu, podkomorzemu krak., Szembekom, jak również in

nym świeckim i duchownym osobom, mieszać się do admini- 

stracyi dóbr klasztoru w Mogile w czasie wakansu opata.

Szer. 235, wys. 332—350 nim.
Pieczęć wystawcy wyciśnięta przez papier na pergaminie.

In dorso streszczenie z XVIII w. S. »N° 505«.

1726, 30 listopada, Rzym. 288. 

Prosper Columna, protonotaryusz, audytor i sędzia papieski, 

pozywa przed siebie Józefa, kanonika, i Felicyana Antoniego, 

podkomorzego krak., Szembeków, w sprawie klasztoru mogil

skiego.

Szer. 436, wys. 314 mm.
Pieczęć wystawcy wyciśnięta przez papier na pergaminie.

In dorso streszczenie z XVIII w. S. »N° 519«.

1727, 25 stycznia, Rzym. 289. 

Prosper Columna, protonotaryusz i audytor kuryi papieskiej, 

zakazuje egzekutorom testamentu Michała Szembeka pozywać 

klasztor mogilski przed sądy i prześladować ich skargami.

Szer. 867, wys. 254 mm.
Pieczęć wystawcy wyciśnięta przez papier na pergaminie.
In dorso streszczenie z XVIII w. S. >N° 520«.

1 727, 8 marca, Rzym. 290.

Prosper Columna, protonotaryusz, referendaryusz i audytor kuryi 

papieskiej, w sporze między klasztorem mogilskim a Józefem 

i Felicyanem Antonim Szembekami poleca archiwistom i pisa

rzom sporządzić kopie aktów, dotyczących tego sporu, celem 

przedłożenia ich w sądzie kuryi papieskiej.

Szer. 217, wys. 317—345 mm.
Pieczęć wystawcy wyciśnięta przez papier na pergaminie.
In dorso streszczenie z XVIII w. i notatka o doręczeniu kopii aktu 

kancelaryi konsystorza krak. przez dyakona Sebastyana Majowskiego 5 

kwietnia 1727. S. »N° 521«.

1729, 19 marca, Rzym. 291.

Prosper Columna, protonotaryusz, audytor i sędzia kuryi pa

pieskiej, pozywa przed siebie egzekutorów testamentu Michała

7*
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Szembeka, opata mogilskiego, w sprawie szat kościelnych, za 

pisanych przez Szembeka klasztorowi.

Szer. 381, wys. 287 mm.

Pieczęć wystawcy wyciśnięta przez papier na pergaminie.

In dorso notatka o doręczeniu kopii pozwu Jabłońskiemu, Gorczyń

skiemu i Albertowi Mysłowskiemu przez Jana Krasińskiego, kleryka, 20 
kwietnia 1729. S. »N° 625«.

1732, 15 maja, Rzym. 292.

1) Klemens XII, papież, pozwala ustanowić w kościele klasztor

nym w Mogile ołtarz uprzywilejowany za dusze zmarłych.

2) 1732, 28 czerwca, Kraków. Michał Wodzicki, kanonik i wi- 

karyusz generalny krak., przeznacza do odprawiania mszy za 

dusze zmarłych ołtarz ś. Krzyża i dzień piątkowy.

Szer. 393, wys. 153 mm.
Po pieczęci, wyciśniętej in dorso, pozostały ślady wosku.

In dorso wypisany dokument pod 2). S. »N° 640«.
Druk.: Zbiór, nr. CLXXXVII, str. 175.

1732, 12 listopada, Rzym. 293.

Prosper Columna, protonotaryusz i audytor generalny papieski, 

zakazuje kapitule krak. mieszać się do administracyi opactwem 

Cystersów w Mogile w czasie wakansu opata.

Szer. 400, wys. 283 mm.

Pieczęć wystawcy wyciśnięta przez papier na pergaminie.
In dorso streszczenia z XVII w. i notatka z 30 czerwca 1733 o dorę

czeniu kopii tego zakazu Stanisławowi Kręskiemu, kantorowi krak., przez 

Jana Krasińskiego, kleryka. S. »N° 508«.

1737, 1 czerwca, Rzym. 294.

Prosper Columna, protonotaryusz, audytor i sędzia kuryi pa

pieskiej, na skargę Antoniego Orłowskiego, przeora mogilskiego, 

zakazuje Stanisławowi Kręskiemu, kanonikowi, i kapitule krak. 

mięszać się do zarządu dóbr klasztornych w czasie wakansu 

opata pod karą 1000 dukatów.

Szer. 434, wys. 305 mm.
Pieczęć wystawcy wyciśnięta przez papier na pergaminie.

In dorso streszczenie z XVIII w. S. »N° 510«.

1737, 17 grudnia, Rzym. 295.

Klemens XII, papież, poleca Karolowi Galcaguini’emu, audyto
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rowi i kapelanowi swemu, wprowadzić Wacława Wadowskiego, 

Cystersa w Mogile, w posiadanie wikary i kościoła w Woźni

kach, jako należącego do uposażenia klasztoru i znosi konkurs, 

ogłoszony przez biskupa krak., uważającego ten kościół za pa

rafialny.

Szer. 508, wys. 340, zakl. 54 mm.
Bulla ołowiana na konopnym sznurku.

In dorso streszczenie z XVII w. 8. »N° 2701«.

1741, 26 września, Rzym. 296.

1) Benedykt XIV, papież, nadaje odpuszczenie kary w czyścu, 

zmarłym, za których będzie odprawiona msza przed ołtarzem 

ś. Krzyża w kościele klasztornym w Mogile w dzień zaduszny, 

w oktawę i we środy każdego tygodnia.

2) 1742, 21 kwietnia, Kraków. Michał Wodzicki, dziekan, wi- 

karyusz i oficyał generalny krak., pozwala ogłosić powyższy 

odpust.

Szer. 423, wys. 146 mm,
Po pieczęci wyciśniętej in dorso zostały ślady wosku.

In dorso wypisany dokument pod 2).

1746, 5 marca, Rzym. 297.

Flavius Chisius, sędzia kuryi rzymskiej, poleca duchowieństwu 

wezwać klasztor Benedyktynów w Tyńcu do wyrównania re

szty honoraryum Antoniemu Franci.

Szer. 281, wys. 204 mm.

Pieczęć wystawcy wyciśnięta przez papier na pergaminie.

In dorso notatka Wojciecha Niechwieyskiego o doręczeniu kopii aktu 
Sylwanowi Ozczeńskiemu, podprzeorzemu tynieckiemu, 19 kwietnia 1746 

S. »N° 851«.

1748, 23 marca, Rzym. 298.

Flavius Chisius, referendarz, audytor i sędzia kuryi papieskiej, 

w sporze między klasztorem mogilskim a uniwersytetem krak. 

orzeka, że wieś Glewiec ma płacić uniwersytetowi 60 złp. ro

cznie zamiast dziesięciny snopowej.

Szer. 204, wys. 318—327 mm.

Pieczęć wystawcy wyciśnięta przez papier na pergaminie.

In dorso streszczenie z XVIII w. S. >N° 1300«.
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Emanuel Ventura Figueroa, audytor pałacu papieskiego, zaka

zuje subdelegatowi strony przeciwnej zmuszać klasztor mogil

ski do podejmowania (exhibere) pism w sprawie spornej o dzie

sięcinę z Glewca.

Szer. 231, wys. 282—314 mm.

Pieczęć wystawcy wyciśnięta przez papier na pergaminie.

In dorso streszczenie z XVIII w. 8. »N° 1303«.

1757, 20 listopada, Mogiła. 300.

1) Klasztor mogilski nadaje Dominikowi i Katarzynie Wcisłom 

i ich spadkobiercom młyn »Baranowski« w Mogile pod warun

kiem płacenia czynszu 146 złp. rocznie i pełnienia usług na 

rzecz klasztoru.

2) 1781, 21 lutego, Mogiła. Niward Dygasiewicz, przeor mogil

ski, pozostawia przy posiadaniu młynu pod tymi samymi wa

runkami Annę, wdowę po Kazimierzu Wciśle, synowę Dominika.

Szer. 560—575, wys. 470 mm.; dok. z dziurą w środku.
Pieczęć klasztorna jak przy nr. 285, wyciśnięta w różowym wosku, 

wisi na jedwabnej żóttej wstążce. Dok. pod 1) opatrzony 27 podpisami 

zakonników, dok. pod 2) wypisany na lewym marginesie.

1759, 18 kwietnia, Mogiła. 301.

Klasztor mogilski nadaje Stanisławowi i Jadwidze Wilczurom 

i ich spadkobiercom karczmę we wsi Glewiec prawem emfi- 

teutycznem za czynszem 200 złp. rocznie.

Szer. 390, wys. 294 mm.
Pieczęci brak, pozostały nacięcia. Dok. opatrzony 26 podpisami zakon

ników.

1759, 1 października, Mogiła. 302.

Klasztor mogilski nadaje Walentemu i Annie Jastrzembskim 

młyn »Gościnny« w Mogile prawem emiiteutycznem za czyn

szem 220 złp. rocznie.

Szer. 525, wys. 367 mm.
Pieczęci brak, pozostały nacięcia. Dok. opatrzony 31 podpisami zakon

ników.

1754, 1 0  czerwca, Rzym. 299.

1764, 6 maja, Mogiła. 303.

Klasztor mogilski nadaje Walentemu i Annie Jastrzembskim
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grunt nad wielką łąką ku Krzesławicom prawem emfiteuty- 

cznem pod warunkiem płacenia czynszu 20 złp. rocznie, peł

nienia robocizny i ponoszenia odpowiednich podatków.

Szer. 422, wys. 305 mm.

Pieczęć klasztorna, jak przy nr. 285, wyciśnięta w wosku, wisi na 
sznurku z pąsowego jedwabiu. Dok. opatrzony 26 podpisami zakonników. 

Przed tekstem: S. »N° 32«.

1766, 21 kwietnia, Mogiła. 304.

Klasztor mogilski nadaje Stanisławowi Lutemu i jego spadko

biercom karczmę i jatkę rzeźniczą za 4 złp. czynszu dla kla

sztoru i pół kamienia łoju rocznie na rzecz kościoła parafial

nego.

Szer. 429, wys. 297 mm.
Pieczęci brak, pozostała jedwabna różowa wstążka. Dok. opatrzony

21 podpisami zakonników.

In dorso streszczenie z XVIII w. S. »N° 33«.

1769, 5 lutego, Mogiła. 305.

Andrzej Elertowski, rektor dożywotni mogilski, ustanawia arty

kuły dla zgromadzenia majstrów rzemiosła szewskiego wMogile.

Szer. 393, wys. 419, zakł. 24 mm.
Pieczęci brak, pozostała jedwabna różowa wstążka.

In dorso streszczenie z XVII w. S. »N° 33«.

1771, 29 stycznia, Rzym. 306.

1) Klemens XIV, papież, nadaje zupełny odpust tym, którzy 

w dzień ś. Bartłomieja odwiedzą kościół parafialny ś. Bartło

mieja w Mogile.
2) 1771, 12 lipca, Kraków. Franciszek Potkański, sufragan, wi- 

karyusz i oficyał generalny krak. pozwala ogłosić powyższy 

odpust.

Szer. 425, wys. 138 mm.
Po pieczęci, wyciśniętej in dorso, pozostały ślady wosku.
In dorso wypisany dokument pod 2). S. »N° 2797«.

1786, 23 czerwca, Rzym. 307.

Karol Origo, dziekan ś. Roty, wydaje Benedyktowi Wierzbiń

skiemu, Cystersowi prowincyi poznańskiej, dyplom doktora prawa
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kościelnego i świeckiego, 'uzyskany w kollegium »sacrae eon- 

sistorialis aulae advocatorum almae urbis«.

Szer. 165, wys. 218 mm.; dok. wskutek wilgoci poplamiony, w formie 
książki, złożonej z 4 kart, oprawionej współcześnie w skórę, ze złoconym 

ornamentem linearnym po bokach. Tekst ujęty w złotą obwódkę, niektóre 
wyrazy złocone.

1793, 16 kwietnia, Rzym. 308. 

Pius VI, papież, nadaje odpusty członkom bractwa ś. Jana 

Chrzciciela przy kościele Franciszkanów w Krakowie.

Szer. 447, wys. 337 mm.

Po pieczęci pozostały ślady wosku in dorso.

1886, 23 lipca, Rzym. 309. 

Leon XIII, papież, na prośbę generała Cystersów, Bartoliniego, 

pozwala wyświęcić na kapłana Bernarda Waleryana Ankiewi- 

cza z zakonu Cystersów w Mogile.

Szer. 410, wys. 177 mm.

Pieczęć do farby z napisem »Leo XIII Pontifex«, wyciśnięta pod teks
tem na lewo, po prawej stronie podpis kard. Ledóchowskiego.



RĘKOPISY ARCHIWALNE.

1. Organizacya.

1669, 20 listopada — 8 września 1898. 1*.

Akta wizytacyi klasztoru mogilskiego, przedsiębranych przez 

wizytatorów prowincyi polsko-litewskiej, austryacko-węgierskiej,. 

przez opatów generalnych i komisarzy biskupów krak. »Char- 

tae charitatis«. v

Str. 314, wys. 395, szer. 244 mm., oprawa nowa w pólplótno; rkp. 
złożony z luźnych oryginalnych aktów i kopii. S. N° 553, 556 i 575.

1730, 21 marca — 24 maja 1899. 2^

Akta i protokoły posiedzeń kapituł generalnych cysterskich pro

wincyi polskiej i austryacko-węgierskiej, tudzież lokalnych.

Str. 230, wys. 392, szer. 240 mm, oprawa nowa w pólplótno; rkp. zło

żony z luźnych oryginalnych aktów i kopii. S. N° 559, 564, 588 i 598.

1570, 4 lipca — 24 stycznia 1898. 3_

Akta dotyczące organizacyi Cystersów w ogólności, tudzież kla

sztoru mogilskiego. Bulle konfirmacyjne papieskie, ordynacye 

kapituł generalnych. Reformy statutu i reguły zakonnej. Opłaty 

na rzecz prokuratorów generalnych i prowincyonalnych. Dekrety- 

reformacyjne Woronicza (1825) i Skórkowskiego(1833) dlaMogiły„ 

Rozporządzenia konsystorza i władz rządowych. Statuta kard
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Scbwarzenberga (1854). Sprawa połączenia Cystersów z Tra

pistami (1898).̂

Str. 300, wys. 396, szer. 243 mm, oprawa nowa w półpłótno; rkp. zło
żony z luźnych oryginalnych aktów i kopii. S. N° 797, 498, 536, 486, 734, 

819, 563, 830, 57, 577.

1620, 19 sierpnia — 23 lutego 1884. 4.

Akta dotyczące stanowiska, jurysdykcyi i uposażenia ópatów 

w Mogile. Elekcye.

Str. 76, wys. 400, szer. 251 mm, oprawa nowa w pótpiótno; rkp. zło

żony z luźnych oryginalnych aktów i kopii. S. N° 495—499, 511—515, 554, 

571, 2461.

1819, 9 lipca — 6 lutego 1904. 5.

Akta i protokoły dotyczące wyborów i instalacyi przeorów kla

sztoru mogilskiego.

Str. 162, wys. 365, szer. 260 mm, oprawa nowa w półpJótno; rkp. zło

żony z luźnych oryginalnych aktów i kopii.

1880, 19 stycznia — 14 lipca 1884. 6.

Akta dotyczące kalendarza zakonu Cystersów i »officia sancto- 

rum propria« klasztoru mogilskiego.

Str. 50, wys. 340, szer. 217 mm, oprawa nowa w pólpiótno; rkp. zło
żony z luźnych oryginalnych aktów.

1869, 6 kwietnia — 16 kwietnia 1869. 7.

»Acta capituli s. ordinis Cisterciensis vi decreti s. Congregatio- 

nis episc. et reguł, dto Romae 27 Martii 1868 a Rmo Patre ge

nerali per literas enc. dto 8 Maii 1868 convocati et in mona- 

sterio eiusdem s. ordinis ad s. Bernardum Romae sub praesidio 

Rriii abbatis generalis D. Theobaldi Cesari an no 1869 die 6 

Aprilis et sequentibus celebrati«.

Str. 42, wys. 403, szer. 252 mm, oprawa nowa w półpłótno; rkp. pi

sany jedną ręką, jest współczesną kopią.

1855, 5 marca. 8.

»Przyjazny dar wielkanocny X-a (Augustyna Bartłomieja Hille’go), 

biskupa litomierzyckiego apostolskiego konwizytatora wiele- 

.bnym XX. zakonnikom cysterskim« (o życiu zakonnem).

Str. 48, wys. 401, szer. 251 mm, oprawa nowa w półpłótno.
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t 2. Kroniki. 

1220-1505. 8 a.

Chronicon monasterii Claratumbensis ordinis Cisterciensis auotore fratre 

Nicolao de Cracovia.

Str. 128, wys. 299, szer. 212 mm, oprawa nowa z dwoma klamer

kami, w obu okładkach zostawiono resztki dawnej oprawy 16-wiecznoj 

w brunatną skórę z ozdobnymi wyciskami. Pismo z początku XVI wieku. 

Wizerunki opatów, po dwa na jednej stronie, znajdują się na str. 9, 19, 30, 
31, 41, 47, 57, 65, 75, 81, 97, 103 i 126. Na czystej karcie nlb. przed 1-szą 
kartą tekstu notatka: »Kronika opatów mogilskich. Rękopis z początku

XVI wieku (1504 r.) nabyty przezemnie po ś. p. Muczkowskim w Krako
wie. Aleks. Przeździecki«.

Druk: Wojciech Kętrzyński, Chronicon..., w Monumenta Poloniae hist., 
VI, Kraków, 1893, str. 429—480, gilzie znajduje się dokładny opis.

Rkp. znajduje się obecnie w Muzeum XX. Czartoryskich w Krakowie, 

nr. 3061, darowany prawdopodobnie przez Przeździeckiego.

1222 — 1688. 8 b.

Życiorysy opatów i przeorów. Przepisy jurysdykcyjne.

■o) Żywoty przeorów mogilskich: Wierzchowskiego, Tarły, Szołdrskiego 
Formasiusa, Domiechowskiego i Czechowicza, str. 2 i 111.

b) Żywoty pierwszych 16 opatów mogilskich, dedykowane opatowi Janowi 

Wężykowi, częścią wierszem, częścią prozą, z herbami rysowanymi pió
rem, str. 3—20.

c) To samo inną ręką z przypiskami i notatkami różnych rąk, z samemi 

kartuszami bez herbów, zawiera ostatni żywot Wężyka, str. 21—52.
d) Fragment historyi klasztoru mogilskiego, przez Sebastyana Kiełczew- 

skiego, zawierający koniec żywota opata Dunina, wykaz braci za jego 
opactwa i żywoty opatów: Bialobrzeskiego, Goślickiego, Wołuckiego 

i część żywota Wężyka z ich herbami, rysowanymi piórem, str. 53—66.

e) »Causae, in quibus iuramenta actoribus serviunt«, str. 67—68.

{) »Causae, in quibus iuramenta citatis specialiter serviunt«, str. 69—71.
g) »Praescriptiones in iure«, str. 72—74.

h) »De fatalibus«, str. 75.
i) »Causae iudicio castrensi subiectae®, str. 76—77.
j) »Causae castrenses quaerellarum seu officii«, str. 78.
k) »Causae, in quibus citari debet ad tribunal ex officio peremptoriae«, 

str. 80.
I) »Capitaneorum absque strepitu iuris officia«, str. 81—83.

m) »Causae mixti fori», str. 84.
n) »Causae, in quibus primus terminus peremptorius«, str. 85—86.
o) »Dillationes, in quibus causis et quales concedendae«, str. 87.

p) »Dillationes, in quibus causis non concedendae«, str. 88.

q) »Liberi a responsione in iudicio«, str. 89.
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r) >Causae, in quibus appellationes non admittuntur«, str. 90. 
s) »Termini oitacionibus praefigendi«, str. 91.
t) »Poenae peocuniariae in iudioiis et privationis officiorum«, str. 92—101. 

u) »Poenae infamiae et corporis«, str. 103—106. 

w) »Pallatinorum iudiciaa, str. 108.

Str. 112, wys. 320, szer. 198 mm, oprawa nowa w skórę; rkp. pisany 
kilku rękami w początku XVII w., z czterech części różnej wielkości złożony, 

karty pierwsza i ostatnia nalepione podczas oprawy na nowe karty, karty 2—26 
mniej lub więcej uszkodzone, zostały niedołężnie ponadlepiane papierem. 

Na drugiej karcie notatka: »Żywoty opatów mogilskich. Rękopis z początku

XVII wieku, nabyty przezemnie po ś. p. Muczkowskim w Krakowie, Alex. 

Przeździecki«.
Rękopis ten od Przeździeckiego przeszedł do Muzeum XX. Czartory

skich w Krakowie, gdzie się obecnie znajduje pod nr. 3062, pod tytułem 

danym przez Przeździeckiego. Kiedy przestał być własnością klasztoru mo

gilskiego, nie wiadomo.

Historia monasterii Clarae Tumbae cum serie abbatum et fratrum scripta 

a Sebastiano Kielczewski, continuata a Nicolao Kostecki et ignoto auctore.

Str. 170, wys. 293, szer. 188 mm, oprawa nowsza w półpergamin. Autorem 
tej historyi jest Sebastyan Kiełczewski »Frater Sebastianus Mosorkonius 
patria Kielcensis« (str. 126 rkpu), zmarły koło r. 1680; uzupełnił ją Fr. Mi

kołaj Kostecki w r. 1699 (str. 127 — 130 i 154—160). Na końcu dodano 3 karty, 
obejmujące historyę do r. 1731 nieznanego autora. Przed tekstem każdego 

życiorysu opata zostawione jest puste miejsce na umieszczenie herbu.

Rkp. znajduje się obecnie w Muzeum XX. Czartoryskich w Krakowie 

nr. 3652, kupiony w r. 1875 za 5 złr.

Kronika klasztoru mogilskiego, przypisywana Mikołajowi Met- 

nerowi.

Str. 270, z czego tylko 1—65 i 163—175 zapisane, wys. 310, szer. 200 mm, 

oprawa w półskórek, współczesna. Na karcie i-szej ręką XIX w. napisano: 
»Opera Nicolai Metner Srae Theologiae DIis et in Monasterio Mogilensi pro- 

fessoris et Studiorum regentis«. Na tej notatce opierając się, Hoszowski 
(Obraz życia i zasług opatów mogilskich, Kraków 1867, str. 142) odniósł 

powyższą kronikę do Mikołaja Metnera, o którym przecież w tejże wcale 
niechlubne rzeczy napisano (str. 42). Autor anonim, jeden z nielicznych na 

początku XVIII wieku professów mogilskich, pisze z niemałem rozgorycze
niem o rządach tych obcych professów, którzy jako profesorowie kollegium 

prowincyonalnego przyczynili się do upadku opactw'a mogilskiego, chcąc 
z tego opactwa utworzyć wspólny dom dla kształcącej się młodzieży za

konnej. Jeżeli istniała kronika- Metnera, o której jest wzmianka w ręko
pisie Kiełczewskiego (Hoszowski, ibid.), to takowa zaginęła zupełnie.

1220-1731. 8 c.

1695-1750. 9.

<v' V 'Wvc t )’ ÍÍ̂ ÁiQpy
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»Clara Tumba alias Mogiła quartum monasterium ordinis Cis- 

terciensis in dioecesi Cracoviensi«. Excerptum ex libro benefi- 

ciorum Joannis Długosz.

Str. 40, wys. 323, szer. 205 mm, oprawa nowa w półpłótno. Na str. 1 

sygnatury z samego końca XVIII w.: «N° 6«, »N° 874/45«, »59 N° 189«, 
na str. 40 z pierwszej połowy XIX w.: »C. ad Nm Consign. l n,um Rea- 
littm monasterii Mogilen«. Rkp pisany jedną ręką w końcu XVIII w., opa

trzony jest pieczęcią kapituły, wyciśniętą przez papier, i podpisem Józefa 
Synowczyńskiego, pisarza kapituły krak. (str. 33).

Druk.: Długosz, Liber beneficiorum, III, str. 420—435.

1222-1853. 11.

Materyały do kroniki klasztoru mogilskiego.

a) Początki cysterskiego zakonu przez Andrzeja Kronenbergera, str. 1—22
b) 1222—1760. Notatki do historyi klasztoru mogilskiego koło r. 1780 spo

rządzone, str. 23—25.
c) 1529. »Abbatia Clarae Tumbae« excerptum ex Libro retaxationum, str. 27.

d) 1797, 2 maja. »Descriptio sequestracionis monasterii Mogilensis« anno 

1785 factae, str. 29—36.

«) 1785—1789. Notatnik zdarzeń kleryka mogilskiego, str. 41—49.
/) 1800, czerwiec. »Descriptio monasterii Mogilensis...« »Descriptio templi 

sub titulo s. Venceslai...«, str. 53—60.
{/) 1772, 1812, 1830—1832. Notatki kronikarskie. Przyjazd hr. Wurmsera, 

str. 61-74.
h) 1852—1853. »Expeusae in monasterio Mogilensi anno 1852/3«, str. 75—90-

i) »Brevis historia monasterii Mogilensis«, str. 91.

Str. 92, wys. 450, szer. 280 mm, oprawa nowa w półpłótno; rkp. zło

żony z luźnych aktów z XVII—XIX w. S. N° 454, 767.
Druk.: d) Zbiór, str. V—VI. (Przedmowa).

1819, 20 lipca — 2 stycznia 1828. • 12. 

Notatki kronikarskie X. Adama Franosza do historyi klasztoru 

mogilskiego.

Str. 26, wys. 191, szer. 160 mm, oprawa nowa w półpłótno; początku 

brak.

1833, 26 maja — 19 lutego 1836. 13. 

Notatki kronikarskie X. Adama Franosza do historyi klasztoru 

mogilskiego.

Str. 18, wys. 198, szer. 160 mm, oprawa tekturowa.

1440. 10.
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1852, 19 maja — 1854. 14.

Pamiętnik O. Bernarda Łuczkosińskiego, Cystersa mogilskiego.

Str. 72, z czego 1—2 i 29—72 niezapisane, wys. 234, szer. 194 mm, 

oprawa współczesna w półskórek; rkps pisany cały ręką Łuczkosińskiego.

1218-1862. 15.

Notatki do historyi klasztoru mogilskiego.

Str. 152, z czego 2—4 i 17—147 niezapisane, wys. 350, szer. 217 mm, 
oprawa współczesna w półskórek. Pismo jednej ręki z r. 1862; rzecz pi

sana przez zakonnika mogilskiego, nie przynosi nowych szczegółów do 
historyi klasztoru.

1783—1866. 16.

Notaty X. Stefana Bandurskiego do historyi klasztoru mogil
skiego.

Str. 56, wys. 414, szer. 262 mm, oprawa nowa w półpłótno. Zapisk 

prowadzone niesystematycznie w połowie XIX w.

3. Cudowny krucyfiks. 

1242 — 7 lipca 1909. 17.

Akta dotyczące ołtarza z cudownym Chrystusem w kościele 

klasztornym w Mogile. Opis cudów. Spis relikwii i wotów. 

Przywileje na odprawianie mszy. Spis pochowanych pod ołta
rzem z r. 1600.

Str. 86, wys. 384, szer. 240 mm, oprawa nowa w półpergamin; rkp. 

złożony z luźnych aktów, pisanych w XVII—XIX S. N° 752, 742.

1587 — 29 września 1854. 18.

»Krótkie zebranie łask y dobrodzieystw, których przy tutećznym 

wyobrażeniu Pana Iezusa Ukrzyżowanego ludzie w rożnych 

czasach dostąpili«.

Str. 46, wys. 325, szer. 200 mm, oprawa nowa w półpergamin; rkp 

założony w r. 1745, pisany kilku rękami.

1882— 1911. 19.

»Książka do zapisywania wotów i darów do kaplicy Cudownego 
Pana Jezusa w klasztorze mogilskim«.

Str. 300, z czego 1—6 i 20—300 niezapisane, wys. 335, szer. 210 mm, 
oprawa w półpłótno. , *
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Akta dotyczące czynszu 100 złp. klasztorowi mogilskiemu pła

conego corocznie przez Arcybractwo Miłosierdzia z kamienicy 

przy ul. Floryańskiej, darowanej Arcybractwu przez Stefana 

Żółtowskiego na światło przed ołtarz z cudownym krucyfiksem- 

Str. 30, wys. 393, szer. 245 mm, oprawa nowa w pólpergamin; rkp. 

złożony z luźnych oryginalnych aktów. S. N° 2904—2907.

1756, 19 sierpnia — kwiecień 1778. 21-

Regestra wotów i aparatów ołtarza z cudownym obrazem 

Chrystusa.

а) 1756, 19 sierpnia — 6 grudnia 1775. »Regestr iako wotow do Pana Je
zusa tak y innych aparatów, rzeczy do kościoła konwentu mogilskiego 

należących de novo zpisanych anno Domini 1756 die 19 Augusti sub cu
stodia Fris Erasmi Jaśniewicz, professi Landensis S. O. C.«, str. 1—20.

б) 1765, 17 czerwca — kwiecień 1778. »Regestr iako wotow do Pana Je
zusa... spisany sub regimine P. E. A. R. D. P. Andreae Elertowski, recto- 

ris perp. Mogił. S. T. D., not. aplci et sub custodia Fris Edmundi Kalinow

ski, prof. Sulejov. S. O. C. A. t). 1765 die 17 Junii«, str. 21—56.

c) 1777, 22 lipca. »Regestr apparatow, wotow, offiarowanych do Pana Je
zusa, bielizny y innych wszystkich rzeczy do kościoła konwentu mogil

skiego należących, na nowo spisanych roku 1777 w dniach 22 y 23 lipca«, 
str. 57-70.

d) 1756 — grudzień 1778. Inwentarz aparatów kościelnych, str. 71—92.

e) 1764, 14 sierpnia — 1773. »Regestr wotow do P(ana) J(ezusa) appara

tow y rzeczy do kościoła mogilskiego należących, de nowo reparowanych 
anno Domini 1760 die 14 Augusti sub regimine A. R. E. P. Andreae Eler

towski, rectoris perpetui Mogił. S. T. D., not. aplci sub custodia Fr. Placidi’ 

Kryzicki, prof. Wangr. S. O. C.«, str 93—135.

Str. 136, wys. 315, szer. 205 mm, oprawa współczesna w półskórek, 

znacznie uszkodzona. Rkp. pisany kilku rękami, niektóre inwentarze są uzupeł
niane w miarę nowych przybytków. Na końcu wydarto kilkanaście kartek.

1758, 22 sierpnia — 13 lutego 1769. 22.

Akta dotyczące sumy 4000 złp., wypożyczonej na 8°/o od An

drzeja i Teresy Lenkiewiczów w r. 1757 przez Franciszka Ła- 

szowskiego, zabezpieczonej przez tegoż na wsi Sosnowice w pow. 

szczyrzyckim, a przeznaczonej przez Lenkiewiczów na odpra

wianie mszy przed cudownym Chrystusem w Mogile.

Str. 38, wys. 370, szer. 236 mm, oprawa nowa w pólpergamin; rkp. 

złożony z luźnych oryginalnych aktów. S. N° 2910, 2911.

1645, 3 października — 7 marca 1828. 20.
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1866. 23.
»Cudowny Pan Jezus w kościele XX. Cystersów w Mogile, 

krótkie wspomnienie z kroniki klasztoru, wyjęte przez Stefana 

Bandurskiego, kapłana Zgromadzenia XX. Cystersów. Roku 1866«.

K. 18, wys. 272, szer. 228 mm, oprawa nowa w pólpergamin. Na k. 1 
zezwolenie na druk ze strony konsystorza i podpisy ks. Filipa Gołaszew

skiego i Antoniego (Gałeckiego), biskupa i wikaryusza apost. krak. Między 
k. 11 a 12 doszyty list X. Gołaszewskiego i wyjaśnienie autora w sprawie 

druku broszury.
Druk.: Kraków, Druk. »Czasu«, 1866, 8°, str. B5.

1877. 24.

»Wiadomość o wizerunku cudownym Pana Jezusa w kościele 

XX. Cystersów w Mogile z dodaniem nabożeństwa, napisał ks. 

Andrzej Kronenberger Zgrom. XX. Cystersów mogilskich«.

Str. 70, wys. 220, szer. 178 mm, oprawa nowa w pólpergamin. Końca 

brak. Na str. 2 »imprimatur« z 29 lipca 1877 z podpisami X. Antoniego 
Dąbrowskiego i biskupa Antoniego Gałeckiego.

Druk.: Kraków, Druk. Anczyca, 1877, 8°, str. 90.

4. Kopiaryusze. Archiwum.

1220 — 12 stycznia 1784. 25.

■a) 1222 — 12 stycznia 1784. »Liber monasterii Clarae Tumbae, 

in quo privilegia, donationes et approbationes summorum pon- 

tificum, regum, ducum etc. continentur«, k. 3—608.
b) 1220—1505. Chronicon monasterii Clarae Tumbae ordinis 

Cisterciensis auctore fratre Nicolao de Cracovia, k. 1—2, 16, 24, 

30, 40, 54, 71—72, 79—80, 92, 95-97, 131—132, 168—169,208 

210, 237—238, 260—261, 280-281, 284—286, 318—322, 337— 

339, 352—354, 365-367, 385—387.

c) »Modus quaerendi privilegia conscripta in sequenti indice 

videlicet per titulos bonorum, villarum, possessionum et alia- 

rum fundationum«, k. 612—621.

d) »Index privilegiorum, hoc libro contentorum, ut celerius re- 

perientur«, k. 622—631.

K. 637, wys. 325, szer. 216 mm, oprawa z drugiej połowy XIX w. 

w deski powleczone skórą, z wytłoczonym tytułem na grzbiecie: »Liber 
privilegiorum monasterii Clarae Tumbae«. Rkp. z małymi wyjątkami pi

sany jedną ręką starannie do k .525, następnie uzupełniany zbiegiem czasu 
różnemi rękami, powstał za czasów opata Pawła Piaseckiego (1624—1629).
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Notatka na k. 208, pisana tąsamą ręką, oo rękopis do k. 525: »Hanc 

(=  scripturam Piasecki) hic reperi casu, dum corrigerem errorem Nicolai 
hystorici, qui huno librum privilegiorum describendi occasionem dedit Fri 

Andreae Tymowski«, wskazuje nam autora niniejszego kodeksu, który umarł 
w r. 1629. Część a) rkpu z kopiaryuszem dzieli się na następujące części:
1) K. 2 — 142 obejmuje czarno numerowane 1—100 odpisy dokumentów 

z lat 1222-1359.

2) K. 143—287 obejmuje cynobrem numerowane 1—100 odpisy dokumen
tów z lat 1359-1442.

3) K. 288—436 obejmuje żółto numerowane 1—100 odpisy dokumentów 
z lat 1445-1543.

4) K. 436ro—500 obejmuje zielono numerowane 1—100 odpisy dokumen
tów i kwitów poborowych z lat 1521—1578.

6) K. 501—524 obejmuje niebiesko numerowane 1— 44 odpisy dokumen
tów i kwitów poborowych z lat 1579—1597.

45) K. 525—608 obejmuje kilkadziesiąt sztuk nieraz niechronologicznie uło

żonych odpisów dokumentów, wypisów z »Liber beneficiorum«, nadań 

karczem i młynów. Do kopiaryusza tego jest indeks w rkpie nr. 34, 
pomieszczony na str. 569—700. Odpisy, sporządzone chronologicznie, 

mają oprócz numeru porządkowego krótką treść w nagłówku, a z po
czątku także numer oryginału czerwonym atramentem, zgodny z Su- 

maryuszem z r. 1804, rkp. nr. 34.

Część pod 6) «Chronicon< pisana jest czasem inną ręką, niż kopia- 
ryusz, i na innym papierze. Szereg kartek czystych lub zapisanych, nieob

jętych paginacyą, znajduje się między następującemi kartami: 53—54 (3), 
78-79 (1), 130-131 (4), 167-168 (2), 207-208 (8), 336-337 (7), 351-352 (2) 
i 384—385 (1). Po k. 525 następuje 539 wskutek pomyłki, w tekście braku 

jednak niema. Na k. 238 jest objaśnienie ręką Ambrożego Grabowskiego.
Druk: 6) Kętrzyński Wojciech, Chronicon... w Monumenta Poloniae hi

stórica, VI, str. 4J9—480.

1222 — 10 stycznia 1583. 26.

Kopiaryusz przywilejów klasztoru mogilskiego. »Privilegia gene

ralia«. Kacice i Prandocin. Sędowice. Moniakowice. Mogiła. Ry- 

bitwy. Stryszowa. Zesławice. Kantorowice. Ryczów. Półwsie. 

Woźniki Zegodowice. »Privilegia super villas alienatas«.

K. 112, wys. 306, szer. 203 mm, oprawa współczesna w pergamin z fra

gmentem tekstu teologicznego z XV w. Rkp. pisany bardzo starannie jedną 
ręką w r. 1669, jak świadczy na k. 12 notatka ręką rkpu: »Privilegia haec 

scripsit Fr. Joannes Albertus de Szadek humilis praesbyter et professu* 

huius loci. Anno Dni 1669«. Przed tekstami umieszczone są przeważnie 

nagłówki z treścią. Niektóre odpisy mają notatki inną ręką: »lecturn cum 
parg. authen.«, tudzież wzmianki o pieczęciach, np.: »Sigillum pensile unum 

extat antiquum«, lub »Sigilla sunt appensa sex antiqua«.

Archiwom mogilskie. 8
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1267, 9 lipca — 3 listopada 1664. 27.

»Bullae et indulta summorum pontificum«. (Kopiaryusz przy

wilejów nadawanych przez papieży i biskupów klasztorowi 

mogilskiemu).

Str. 194, wys. 298, szer. 193 mm, oprawa współczesna w pergamin 
z fragmentem psałterza z XV w., bardzo zniszczona. Pismo jednej ręki 
z drugiej połowy XVII w.

1367, 22 listopada — 5 sierpnia 1761. 28»

Kopiaryusz aktów do spraw granic wsi klasztoru mogilskiego: 

Czyżyn, Sędowic, Opatkowic, Wróżenie i Glewa.

Str. 48, wys. 218, szer. 182 mm, oprawa nowa w pólpłótno. Rkp. pi

sany jedną ręką w drugiej połowie XVIII w. Końca brak. Na str. 1: S 
»N» 871«.

1560—1689. 29.

»Acta monasterii Clarae Tumbae et bonorum eius aliarumque 

obventionum et proventuum videlicet censuum, decimarum sub 

faelici regimine Rmi... Domini Martini Bialobrzeski, canonici nati 

Cracoviensis Mogilensisque abbatis... ad annum Domini Mille- 

simum quingentesimum sexagesimum comparata eius praesi- 

dentiae anno primo« z kopiaryuszem dokumentów dotyczących 

klasztoru i wsi.

Str. 4 nlb + 369, wys. 323, szer. 225 mm, oprawa współczesna w deski, 

powleczone pergaminem, z fragmentem tekstu teologicznego z XV w., 

znacznie uszkodzona. Rkp. założony w r. 1560 uzupełniano następnie kilku 
rękami, przeważa jednak pismo XVI w. Wewnątrz wydarto szereg zapi

sanych kartek.

1828, 29 sierpnia — 28 grudnia 1829. 30.

»Kopia podań lub odpowiedzi rządom cywilnym i duchownym«.

Str, 18, wys. 380, szer, 240 mm, oprawa nowa w pólpłótno. W środku 
i na końcu rkpu wydarto po kilka czystych kartek. Zapisek od 16 paździer
nika 1888 do 11 czerwca 1829 brak.

koło r. 1650. 31.

»Index privilegiorum monasterii Mogilensis seu Clarae Tumbae 

hac brevi nota conscriptus propter celeriorem inveniendi mo- 
dum in libro Copiarii«.
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Str. 74, z czego kilkanaście niezapisanych, wys. 216, szer. 165 mm, 
oprawa nowa w pólplótno. Pismo jednej ręki z połowy XVII w.

»Regestrum privilegiorum seu modus inveniendi privilegia pro 

oportunitate secundum dispositionem praediorum et numero- 

rum coloremque desuper assignatum«.

Str. 50, wys. 245, szer. 163 mm, oprawa współczesna w pergamin z fra
gmentem tekstu teologicznego z XV w. Tytuł i nagłówki pisane cynobrem. 
Rkp. pisany jedną ręką, obejmuje krótkie streszczenie przywilejów od r. 

1222-1663.

1785, czerwiec. 33.

»Summaryusz wszystkich dokumentów, należących do dóbr

klasztoru mogilskiego, spisany roku 1785, mense Junio«.

Str. 24, wys. 352, szer. 208 mm, oprawa nowa w półpłótno. Na str. 1: 

S. N® 453.

a) »Promptuarium seu modus quaerendi documenta monasterii 

Mogilensis sacri ordinis Cisterciensis in mox subsequenti Sum- 

mario sygnoptice conscripta taliterque ordinata«, str. 3 a—7 a.

b) »Summarium documentorum spectantium ad archivum mo

nasterii Mogilensis ordinis Cisterciensis anno 1804 conscrip- 

tum«, str. 1—279.

c) Repertorium alphabeticum ad summarium, str. 381—510.

d) Repertorium alphabeticum ad Librum munimentorum mo

nasterii, nr. 25, a), str. 569—700.

Str. 742, wys. 398, szer. 266 mm, oprawa współczesna w skórę. Rkp. 

cały pisany starannie jedną ręką.

Akta dotyczące archiwum klasztornego. Summaryusze aktów 

dotyczących posiadłości. Kwerendy. Pożyczanie aktów.

Str. 124, wys. 392, szer. 255 mm, oprawa nowa w półpłótno; rkp. zło

żony z luźnych aktów. S. N° 450, 451, 452, 455, 456, 458, 459, 460, 545, 629,

koło r. 1664. 3*2.

1804 34

1783, 13 października — 11 lipca 1917 35
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1862, 4 września — 8 sierpnia 1867. 36.

a) 1866, 28 sierpnia — 8 sierpnia 1867. Rachunki i korespon- 

dencya w sprawie broszury X. Stefana Bandurskiego: »Cudo

wny Pan Jezus w Mogile«, str. 1—19.

b) 1862, 4 września — 3 sierpnia 1866. Korespondencya To

warzystwa naukowego krak. i Konstantego Hoszowskiego 

w sprawie »Monografii Mogiły«, str. 21—52.

Str. 52, wys. 355, szer. 230 mm, oprawa nowa w półpłótno; rkp. zło

żony z luźnych oryginalnych aktów.

Liber mortuorum monasterii Mogilensis ordinis Cisterciensis.

Str. 344, wys. 290, szer. 190 mm, oprawa z poiowy XVII w. w deski, 
powleczone w pergamin, z fragmentem tekstu teologicznego z XV w., na 

grzbiecie w skórę, znacznie uszkodzona. Na rogach mosiężne okucia, 

z których pozostało obecnie cztery. Na środku okładek mosiężne guziki, 
z których zachował się tylko jeden na przedniej. Rkp. założony w poło
wie XVII w., później uzupełniany różnemi rękami, często dość niedbale. 
W  rkpie brak następujących dni: 16, 17 września, 16, 22, 23, 26, 27 pa

ździernika, 9, 10, 16, 17, 31 grudnia, zaś karty z 7—10 stycznia, 11 i 12 
sierpnia, 15 i 16 listopada, 29 listopada — 14 grudnia i 23—26 grudnia 

wymienione zostały na nowsze i wstawione w miejsce zaginionych.
Druk: Kętrzyński Wojciech, Excerpta e libro mortuorum monasterii 

Mogilensis ordinis Cisterciensis, w Mon. Pol. hist., V, str. 806—813.

a) 1749, 2 stycznia — 1787. »Memento tam religiosorum quam 

etiam benefactorum ordinis Cisterciensis defunctorum praesenti 

libro omnibus pro iisdem celebrari volentibus inculcatum anno 

Domini MDCCLII«, str. 3 —24.

b) 1759—1798. »Cathalogus superiorum, professorum, officialium, 

studiosorum ac conversorum S. O. Cist. in collegio Claro Tum- 

bano alias Mogilensi studii provincialis ord. Cist. ab anno D. 

1759 degentium, futuris temporibus fideliter ex rubricellis sub 

authoritate Illmi et Revdmi Dni Domini Constantini Iłowiecki, 

abbatis de Landa, commissarii ac visitatoris generalis per utram- 

que Poloniam, Prussiam et M. D. L(ithuaniae) dignissimi, anno 

solis iustitiae 1769 die 31 mensis Junii«, str. 31—70.

Str. 70, wys. 292, szer. 19i mm, oprawa nowa w półpłótno.

5. Katalogi. Personalia. Korespondencye.

1229-1855. 37.

1749, 2 stycznia — 1798. 38.
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»Liber professionum«.

а) 1764—17 września 1805. Oatalogus fratrum, str. 3—9.
б) 1819, 21 lipca — 22 kwietnia 1909. Protocolla electionum priorum mo- 

nasterii Mogilensis, str. 10 -91.
c) 1822, 21 grudnia — 12 listopada 1904. Catalogus neoprofessorum ordi- 

nis Cisterciensis, str. 237—262.

Str. 446, wys. 371, szer. 235 mm, oprawa z połowy XIX w. w skórę 

z wyciskami złoconymi ornamentu linearno-roślinnego z herbem Odrowąż. 

Rkp. pisany kilku rękami, tu i ówdzie wszyto oryginalne akta, dotyczące 

elekcyi.

1800, 8 września — 1803. 40.

»Catalogus mortuorum religiosorum et confratrum fratris Ro- 

berti Niesyto professi Mogilensis S. O. C. anno 1800 die 8—7bris«- 

Str. 20, wys. 220, szer. 166, oprawa nowa w pólplótno.

1839, 23 października— 30 lipca 1889. 41.

Akta dotyczące układania katalogów zakonnych i szematyzmu 

dyecezyi krak.

Str. 44, wys. 380, szer. 247 mm, oprawa nowa w półpłótno; rkp. zło

żony z luźnych oryginalnych aktów i kopii.

1802, 18 listopada — 6 grudnia 1897. 42.

Akta dotyczące nowicyatu w klasztorze mogilskim. Przyjmo

wanie aspirantów. Statuta nowicyatu. Program nauk. Święcenia 

alumnów.

Str. 164, wys. 381, szer. 148 mm, oprawa nowa w półpłótno; rkp. zło

żony z luźnych oryginalnych aktów i kopii.

1767—1912. 43.

Akta personalne nowicyuszów, braci i zakonników klasztoru 

mogilskiego. Podania kandydatów o przyjęcie do zakonu. Prośby 
nowicyuszów i kleryków o przypuszczenie do ślubów zakon

nych. Instrumenta professionis.

а) 1862-1886. Status personalis monasterii Mogilensis, str. 1—16.

б) 1832—1852. Ksawery Bagudzki, str. 17-56.
c) 1832—1849. Stefan Bandurski, str. 57—68.

d) 1843. Wojciech Bednarz, str. 69-78.

e) 1828—1833. Idzi Blaski, str. 79—84.

1764 — 22 kwietnia 1909.
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f) 1882. Piotr Błaszkiewicz, str. 85.

g) 1830. Jan (Seweryn) Borowniak, str. 89—94.
h) 1802. Tomasz Capała, str. 97.
i) 1831. Wawrzyniec Chmielewski, str. 101—102. 

j) 1824—1861. Floryan Ciąglowski, str. 105—114. 

k) 1825—1830. Walenty Czechowicz, str. 115—138.

I) 1792—1802. Jan Cybulski, str. 139-145.
m) 1844—1878. Stanisław Czubaj, str. 147—196. 
n) 1884. Władysław Dziurzyński, str. 197—201.

0) 1886—1890. Stanisław Faron, str. 209—235. 

p) 1895. Filip Maryan, str. 241—242.
q) 1912. Eugeniusz Franiek, str. 245. 

r) 1823—1858. Adam Franosz, str. 249—271. 
s) 1882. Franciszek Gawlina, str. 273. 

t) 1817. Jan Giertowski, str. 277. 
u) 1767. Antoni Gorzeliński, str. 278 a. 

v) 1838 — 1839. Robert Grabowski, str. 279—290. 

w) 1867—1885. Benedykt Grunwaldzki, str. 291-333. 
x) 1875- 1889. Gerard Grzesiczek, str. 337—364.

Str. 364, wys. 435, szer. 285 mm, oprawa nowa w półpłótno; rkp. zło
żony z luźnych oryginalnych aktów i kopii.

1789— 1868. 44 .

Akta personalne, jak nr. 43.

а) 1833—1834. Ksawery Bagucki, str. 3—5.

б) 1834 — 1857. Stefan Bandurski, str. 7—9.

c) 1847. Placyd Bednarz, str. 11-15.
fi) koło 1830. Wincenty Bienias, str. 19.

e) 1829. Idzi Blaski, str. 21.
f) 1796. Wojciech Borzęcki, str. 23—26.

g) 1800. Tomasz Capala, str. 27.

h) 1805. Wawrzyniec Chmielewski, str. 29—33.
1) 1825 — 1855. Floryan Ciągłowski, str. 35—40. 
j ) 1802. Wojciech Cybulski, str. 41.

fc) 1826. Tymoteusz Czechowicz, str. 43—47.

I) koło 1800. Tomasz Czernecki, str 49. 
m) 1845-1847. Stanisław Czubaj, str. 51—53. 

n) 1802. Kajetan Dunin, str. 55.

o) 1803—1804. Nepomucen Filarski, str. 57-61. 
p) 1824 — 1850. Adam Franosz, str. 63 — 65. 
q) 1808. Ksawery Fritsch, str. 67—70. 

r) 1803. Stefan Garbaczyński, str. 71. 

s) 1799. Alberyk Greger, str. 73. 
t) 1868. Benedykt Grynwalski, str. 75.

u) 1865. Kazimierz Grzonka, str. 77—81.
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v) 1826—1827. Celestyn Jaroński, str. 83—87. 
w) 1808. Erazm Jurczak, str. 89—93. 

x) 1826—1827. Stanisław Kmietowicz, str. 95—99. 
y) 1816. Bernard Kowalski, str. 101—103. 

s) 1865. Jan Kanty Kozłowski, str. 105—109. 
na) 1828. Wacław Lewicki, str. 111.

66) 1803. Marcin Lisicki, str. 113. 

cc) 1841—1867. Bernard Luczkosiński, str. 115—182. 
dd) 1826. Józef Marklewski, str. 183. 

ee) 1789. Stanisław Męczkowski, str. 187—188. 
tf) 1803—1805. Andreas Mudrak, str. 189—195. 

gg) 1800. Robert Niesyto, str. 197—199. 

hhj koło 1800. Jakób Obrocki, str. 201—204.
ii) 1825. Jakób Owsiński, str. 205—209. 

j j i 1801—1803. Placyd Pisarski, str. 211—213. 

kk) 1805. Onufry Radwański, str. 215—219.
U) 1829. Michał Rączkiewicz, str. 221. 

mm) koło 1840. Aleksander Stańko, str. 223. 

nn) 1827. Krzysztof Struś, str. 225.
oo) 1826. Tomasz Szczegoliński, str. 227—230. 
pp) 1826. Mikołaj Szymanowicz, str. 231. 

qq) 1797. M. Waligórski, str. 235. 

rr) 1833. Benedykt Wyrobczyński, str, 239. 

ss) 1821 — 1825. Filip Zajączkowski, str. 241 — 245. 
tt) 1827—1829. Piotr Zwiermkiewicz, str. 247—253. 

m u) 1803—1807. Tadeusz Żabiński, str. 255—259. 

w) 1795. Wacław Żychliński, str. 261—262.

Str. 262, wys. 405, szer. 254 mm, oprawa nowa w półplótno; rkp. zło

żony z luźnych oryginalnych aktów i kopii.

1791-1898. 45.

Akta personalne, jak nr. 43.

а) 1857—1895. Kazimierz Grzonka, sir. 1—143.
б) 1850—1877. Szczepan Horochowski, str. 145—178.

c) 1892. Jan nowicyusz, str. 179.

d) 1821—1877. Celestyn Jaroński, str. 183—210.

e) 1858—1883. Józef Jasiński, str. 211—224.
/) 1891—1898. Adam Jeż, str. 225—236.

g) 1820. F. Jounga, str. 237—239.
h) 1804—1809. Andrzej Erazm Jurczak, str. 241—245.
i) 182Ł—1833. Kazimierz Jurkowski, str. 247—254. 

j) 1896. Franciszek Kalec, str. 255—256.
k) 1882—1886. Mikołaj Kalkstein, str. 257—294.

I) 1843—1847. Kazimierz Kałuża, str. 297—310. 
m) 1825—1830. Tomasz Stan. Kmietowicz, str. 311—343.
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«) 1882—1884. Justyn Konieczny, str. 345—363.
o) 1882. Kazimierz Kowalnyk, str. 365—367. 

p) 1791—1807. Bernard Kowalski, str. 369—374.

Str. 374, wys. 445, szer. 292 mm, oprawa nowa w pólplótno; rkp. zło
żony z luźnych oryginalnych aktów.

Akta personalne, jak nr. 43.

а) 1867—1868. Zygmunt Kozłowski, str. 1—3.
б) 1831—1881. Malachiasz Krauz, str. 5—35.

c) 1884. Józef Krogulski, str. 37.
d) 1882. Franciszek Król, str. 39—42.

e) 1860—1887. Andrzej Kronenberger, str. 43—193.
/) 1861 — 1897. Karol Kurowski, str. 197—362.

g) 1647. Edmund z Łaska, str. 365.

h) 1884. Tomasz Lechowski, str. 367—371.

i) 1828. Michał Leśniowski, str. 377—380. 
j) 1807. Bernard Lewandowski, str. 381.

Str. 382, wys. 400, szer. 250 mm, oprawa nowa w półpłólno; rkp. zło
żony z luźnych oryginalnych aktów.

Akta personalne, jak nr. 43.

а) 1828—1879. Wacław Lewicki, str. 1—30.

б) 1835 — 1879. Bernard Łuczkosiński, str. 33—89.

c) 1885. Rajmund Machoń, str. 93—104.

d) 1806. Wilhelm Malinowski, str. 105—106.
e) 1877—1891. Eugeniusz Marek, str. 107—180.

/) 1817. Franciszek Mastalski, str. 181.
g) 1841. Tomasz Michałowski, str. 183—196.

h) 1818. Jan Miedzianowski, str. 197—206.

*) 1887—1895. Jan Miernik, str. 207—237.
j) 1876—1893. Leon Morawski, str. 239—296. 

k) 1896. Edward Mrazek, str. 299—302.

Z) 1826. Wojciech Niemetz, str. 303 — 306. 
m) 1884. Sebastyan Nowobilski, str. 307—310. 

n) 1897. Józef Julian Ohalski, str. 315.

o) 1836—1864. Alberyk Orzechowski, str. 317—343. 

p) 1826—1842. Jakób Owsiński, str. 347—373.

Str. 374, wys. 440, szer. 260 mm, oprawa nowa w półpłótno; rkp. zło

żony z luźnych oryginalnych aktów i kopii.

1647— 1897. 46

1806—1897. 47

1786—1897.

Akta personalne, jak nr. 43.

48.
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а) 1884—1891. Augustyn Pawluśkiewicz, str. 1—21.

б) 1895 — 1897. Stanisław Piekarz, str. 27—34.
c) 1836—1888. Robert Pinderski, str. 37—107.
d) 1888—1890. Michał Pinkawa, str. 109—111.

e) 1843. Filip Plewiński, str. 115—118.

f) 1885. Józef Podrazik, str. 119—124.
g) 1809. Józef Radwański, str. 131—133.

h) 1829—1839. Michał Rączkiewicz, str. 136—144.
i) 1878—1893. Wacław Rożak, str. 145—197. 

j) 1786. Alojzy Różewicz, str. 201.
k) 1816. Jan Schmidtmayr, str. 205.

I) 1870—1887. Paweł Seweryn, str. 207—273. 

tn) 1867—1886. Wincenty Stanowski, str. 277—328. 
n) koło 1830. Stanisław Stayzan, str. 329—332.

0) 1825—1827. Ignacy Struś, str. 333—339.
p) 1801—1831. Kajetan Suligostowski, str. 341—354.

Str. 354, wys. 426, szer. 267 mm, oprawa nowa w półpłótno; rkp. zło
żony z luźnych oryginalnych aktów i kopii.

1782-1893. 49.

Akta personalne, jak nr. 43.

а) 1824—1842. Tomasz Szczególiński, str. 1—99.
б) 1832—1884. Wacław Szczurkowski, str. 103 — 121.

c) 1884—1893. Franciszek Uryga, str. 123—138.
d) 1865. Antoni Wcisło, str. 147.
e) 1881—1884. Augustyn Więcław, str. 149—162.

/) 1782—1820. Benedykt Wierzbiński, str. 167—208.
g) 1796. Alberyk Woyciechowski, str. 211.

h) 1831 — 1851. Benedykt Wyrobczyiiski (Wyrobek), str. 215—225.

1) koło 1870. Józef Zavadil, str. 227—229.

j) 1823—1826. Franciszek Zajączkowski, str. 231—235. 
k) 1886. Stanisław Zaleśny, str. 237—239.

i) 1851—1859. Wojciech Zielonka, str. 243—258. 

m) 1825—1842. Piotr Zwiernikiewicz, str. 259—282. 

n) 1800—1808. Tadeusz Żabiński, str. 283—285.

Str. 288, wys. 430, szer. 270 mm, oprawa nowa w półpłótno; rkp. zło
żony z luźnych oryginalnych aktów i kopii.

1846, 23 lutego — 28 marca 1848. 50. 

Akta dotyczące uwięzienia O. Stefana Bandurskiego i przeora 

Jakóba Owsińskiego ze względów politycznych.

Str. 48, wys. 405, szer. 247 mm, oprawa nowa w półpłótno; rkp. zło

żony z luźnych oryginalnych aktów.



122 MOOIŁ*

1496-1912. 51.

Listy do zakonników klasztoru mogilskiego w sprawach pry

watnych lub klasztornych.

1) do O. Stefana Bandurskiego.

а) 1865. Jan Bandurski ze Lwowa, str. 1—6.

bi 1865—1867. Zenobia Kirchmayerowa z Krzesiawic, str. 9—15.

c) 1865. X. Jan Pietrzykowski z Krakowa, str. 19.
d) 1861—1864. X. Tomasz Szczepanowski, str. 23—27.

2) do O. Stefana Chmielewskiego, przeora,

o) 1825. M. Bieliński z Krakowa, str. 29—33.
б) 1832. Darowski z Krakowa, str. 35.

c) kolo 1830. Fiałkowski, str. 37.

d) 1831. X. Adam Franosz, str. 39.

e) koio 1830. Frank, str. 43.
f) 1829. X. Jankowski, str. 45.

g) 1825. X. Floryan Jounga z Modlnioy Wielkiej, str. 49—51.

h) 1832. Majewski, str. 53—55.
t) 1825. Morawski z Krakowa, str. 57—59. 

j) 1832. J. Truszkowski z Modlnicy, str. 61—62.

3) do O. Andrzeja Elertowskiego, rektora kollegium mogilskiego.

■ a) 1756. X. Jacek Łopaoki z Krakowa, str. 65.

6) 1772. I. Olechowski z Warszawy, str. 69.
c) 1756. Jakób Radliński, ord. Can. reg. S. Sepulchri z Miechowa, str. 

71-75.

4) do O. Adama Franosza.

a) 1834. V. Bóhnisch z Rennersdorff bei Kauden, str. 79—82.
b) 1856. Johanna Franosz z Rybnika str. 83—87.

c) 1856. Dr. August Potthast z Rudy str. 91—92.

5) do O. Maura Holby, przeora.

а) 1895. Congregation s. Caroli Boromaei z Cieszyna, str. 93—94.
б) 1895. Dominik Azula, przeor Dominikanów krak. str. 97—99.

e) 1894—1896. O. Justyn Bauer z Hohenfurt, str. 101—107.

d) 1896. O. Karol Kurowski z Schermberg, str. 109—110.

e) 1896. O. Łukasz Łaszczyk z Krakowa, str. 113—114.
f) 1897. X. Romuald Szwarc ze Zwierzyńca, str. 115—117.
g) 1898. O. Teobald Grassbóek, opat z Wilhering, str. 119—122.

h) 1897—1898. Opat Leopold Wackafz z Hohenfurt, str. 123—127.

6) do O. Jakóba Owsińskiego, przeora.

a) 1838. X. Wronowski z Niegardowa, str. 131.

7) do O. Roberta Pinderskiego, przeora.

a) 1868—1872. General zakonu Cesari z Rzymu, str. 135-158.

b) 1861. Franciszek Lippóczy z Podolina, str. 161—166.
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«) 1866. A. Penot z Glewoa, str. 169 — 170.

d) 1871. O. Henryk Smeulders z Rzymu, str. 171—172.

e) 1887. Wikaryusz gen. Leopold Wackaiz z Hohenfurt, str. 173—17B.

8) do Jana Taczela, opata.

a) 1496. Jakób Chlewszky z Kacic, str. 177.

9) do niewiadomych zakonników.

«) 1795. Alanus Bagatti, procurator generalis Cist. z Rzymu, str. 179.
b) 1799. Gerard Barański, wizytator gen. z Jędrzejowa, str. 181—184.
c) 1890. O. Justyn Bauer z Hohenfurt, str. 185-191.

d) 1789. X. Byszyński z Krakowa, str. 193.

e) 1783. Józef Chwalibóg ze Szczodrkowic, str. 197—198.
/) 1732. Jan Gaiecki, str. 201—21 >2.

g) 1756. J. Kawecki z Bogucic, str. 203.

h) 1912. O. Hugo Gerard Ströhl z Mödling, str. 205—206.
*) 1806—1809. W. Mostowski z Sędowic, str. 209-213.

j) 1906. O. Gregor Müller z Mehrerau, str. 217—219. 
k) 1813. P. Pisarski z Modlnicy, str. 221.

I) 1893. Superior gen. Leopold Wackaiz z Hohenfurt, str. 223. 
m) 1805. X. Wojciech, str. 225—226. 

n) 1793. Fr. Zbigneus ord. Cist. z Krakowa, str. 227.

0) 1820. Zgodziński z Krakowa, str. 231.

Str. 238, wys. 320, szer. 250 mm, oprawa nowa w pólplótno; rkp. zło
żony z luźnych listów. S. N° 826, 776, 821, 770, 447, 692.

1882-1887. 52.

Listy do O. Andrzeja Kronenbergera, przeora mogilskiego 
w sprawach klasztoru.

a) 1887. X. Józef Azbiewicz z Rzymu, str. 1—2.
5) 1882—1887. Generał zakonu Grzegorz Bastalini z Rzymu, str. 3—47.

c) 1886. Placyd Blahusch, przeor z Hohenfurt, str. 49—50.

cl) 1887. Bonawentura, opat Trapistów w Maria Stern, str. 53—54.
e) 1883. X. Filip Gołaszewski z Krakowa, str. 55.

f) 1884. Gerard Hasträtter, przeor ze Schlierbach, str. 63—65.
g) 1882. Ignacy, opat z Osseg, str. 67.

h) 1884 -1885. X. Józefczyk, str. 73 — 75.

1) 1882—1887. O. Justyn Bauer z Hohenfurt, str. 77—116. 
j) koło 1885. Michał Kalkstein z Klonówki, str. 117—120.

k) koło 1885. X. Wincenty Kolor ze Szczyrzyca, str. 121—123.
I) 1884. X. Maryniarczyk z Tarnowa, str. 135. 

m) 1882. X. T. Midowicz, str. 137. 

n) koło 1885. X. Stefan Pawlicki, str. 145.
o) koło 1885. X. Ignacy Polkowski, str. 149. 

p) 1887. Emilia Popielowa, str. 153—159. 

q) 1886. Meinrad Siegl, opat z Ossegg, str. 161.
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r) 1886. Henryk Smeulders prokurator gen. z Rzymu, str. 165—167. 
s) 1882. X. Stachowski z Poznania, str. 169—170.

i) 1882. Hieronim Supka, opat z Zirc, str. 171.
«) 1883. Leopold Waokafz, wikaryusz gen. z Hohenfurt, str. 177—178. 

v) 1882. Dominik Willi, przeor z Mehrerau, str. 181—182. 

w) 1886. O. Stanisław Załęski z Krakowa, str. 183-185.

Str. 186, wys. 34-2, szer. 232 mm, oprawa nowa w pófplótno; rkp. zło

żony z luźnych listów.

1841-1870. 53.

Listy do O. Bernarda Łuczkosińskiego, przeora mogilskiego 

w sprawach prywatnych i klasztoru od następujących osób:

а) 1841—1858. O. Aleksander Paulin z Częstochowy, str. 1—5.
б) 1854'. X. B. Arciszewski, S. I. ze Staniątek, str. 9—10.

c) 1847. X. Ksawery Bagudzki z Mogiły, str. 13—16.

d) 1867. L. Baryszewska, ksieni ze Staniątek, str. 19—21.

e) 1857. Teresa Bezrusz, zakonnica ze Staniątek, str. 23—35.
/) 1866. X. Bronisław Biernat, Dominikanin, str. 37—39.

g) koło 1850. X. Błażek, str. 41—42.
h) 1854—1870. X. Maciej Browarny, proboszcz w Łososinie, str. 45—170.

i) 1857. X. Floryan Ciąglowski z Mogiły, str. 171—174.
j) 1855. X. Jakób Cichoń z Nowego ltybia, str. 175—176. 

k) 1852—1866. X. Wojciech Ciszyński, proboszcz z Bolechowie str. 179—190.
I) 1851—1858. M. Czajkowska, ksieni ze Staniątek, str. 191 — 207. 

m) 1867. G. Domaszewska, sekretarka ze Staniątek, str. 211—212.

«) 1855. X. Dzielski z Pobiedra, str. 215 — 216.

0) koło 1860. X. Franciszek Gawłowski, Dominikanin, str. 219—220.

p) 1854—1865. X. Leopold Górnicki, proboszcz w Pleszowie, str. 221—256. 
q) 1852—1866. X. Graczyński, proboszcz w Jaworniku, str. 257—284. 

r) 1857. X. Alojzy Hirschberg, proboszcz w Czulicach, str. 291—292. 
s) 1857—1868. X. Janutka, proboszcz w Ruszczy, str. 295—307.

1) 1854. X. Wojciech Janczy z Zielonek, str. 311-313.
w) 1859—1868. Kirchmayerowie z Krzesławic, str. 319—336.

Str. 336, wys. 275, szer. 224 mm, oprawa nowa wpóiplótno; rkp. zło
żony z luźnych listów.

1842-1870. 54.

Listy do O. Bernarda Łuczkosińskiego, przeora mogilskiego; 

w sprawach prywatnych i klasztoru od następujących osób:

а) 1850—1863. X. Andrzej Knycz, proboszcz w Porębie koło Oświęcimia, 
str. 1—28.

б) 1854. X. Wincenty Kolor ze Szczyrzyca, str. 29—36.
c) 1851. Edmund Komaromi, abbas s. Crucis in Austria str. 37—38.

d) 1853. Kossakiewicz z Bolechowie, str. 41.
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«) 1870. X. Kutrzeba z Niepołomic, str. 45—46.
/) 1854. X. Michalski, proboszcz w Spytkowicach, str. 47—49.

g) 1850. X. Edmund Nawa, proboszcz w Dolnem (Strelitz) str. 51—57.

h) 1868. X. Oszacki w Krakowie, str. 59—62.
i) 1858—1859. X. Otowski ze Staniątek, str. 63—74. 

j) 1855. X. Józef Pajor z Łososiny, str. 75.
fcl 1857. X. Józef Perkowski, S. J. ze Staniątek, str. 79—81.

I) 1854—1869. O. llobert Pinderski z Mogiły, str. 87—114. 

m) 1851. X. J. Rybarski z Tarnowa 115—116. 
ri) koło 1860. X. Seweryn Bernardyn, str. 117. 

o) koło 1870. X. Paweł Seweryn z Mogiły, str. 121—136. 
p) 1852. Jan Szymonowicz z Iwanowic, str. 141—143. 
q) 1851—1870. X. Jan Tryba, kapelan biskupa Wojtarowicza z Krakowa, 

str. 145-192.
r) 1853. X. Tupy (Jabłoński) ze Zwierzyńca, str. 193. 
s) 1869. X. J. Warzucha z Limanowy, str. 197—201. 

t) 1846—1858. X. Jan Waligórski, proboszcz z Raciborowic, str. 205—221.
u) 1850. O. Jan Nep. Weiss, Cysters z Wiednia, str. 225—230. 
v) 1854. G. Wodzińska, zakonnica ze Staniątek, str. 233—238. 

w) 1842—1846. X. Piotr Wronowski, proboszcz w Niegardowie, str. 

241-259.
as) 1856. X. Żurek z Jaworznia, str. 261—264.

Str. 264, wys. 280, szer. 250 mm, oprawa nowa w pólplótno; rkp. zło

żony z luźnych listów.

1849-1871. 55.

Listy do O. Bernarda Łuczkosińskiego, przeora mogilskiego 
w sprawach prywatnych i klasztoru od następujących osób:

а) 1871. Z. L. Baryszewska, ksieni ze Staniątek, str. 1—6.

б) 1864. Wiktoryn Bitzan z Budziejowic, str. 9—10.
c) 1850. X. Maciej Browarny z Zawoji, str. 13—15.

d) 1850—1851. X. Dąbrowicz z Krakowa, str. 17—22.
«) 1859. X. Jan Giełdanowski z Sarnowa, str. 25—26.

f) 1849. X. L. Górnicki, str. 27—28.

0) koło 1855. X. Graczyński z Jawornika, str. 29—32.
h) 1849. X. Hirschberg z Czulić, str. 33—35.

1) 1851. Ludwik Jakubowski z Krakowa, str. 37—38.

j) 1850—1851. X. Andrzej Knycz z Poręby, str. 39—45. 
k) 1865. X. F. Marysiński z Brzeska, str. 59—62.

T) 1851. Mossi praes. gen. z Rzymu, str. 63—68. 
ni) 1849. Anna Patek, przełożona konwentu ś. Józefa z Krakowa, str. 71. 

n) 1850. Różycki z Krakowa, str. 75—77.

o) 1852. X. Oswald Rusinowski z Wiednia, str. 79—86. 

p) 1850. X. Aleksander Saprynowski z Opawy, str. 87—88.
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q) 1871. X. Fr. Ludwik Sroczyński, przeor Dominikanów w Borkach, 

str. 91—97.
r) 1851. Leon Trembowelski z Krakowa, str. 99—103.

Str. 120, wys. 340, szer. 238 mm, oprawa nowa w pólplótno; rkp. zło

żony z luźnych listów.

1847, 13 listopada — 25 stycznia 1858. 56.

Bruliony listów O. Bernarda Łuczkosińskiego w sprawach pry

watnych i klasztornych.

Str. 70, wys. 388, szer. 255 mm, oprawa nowa w półpłótno; rkp. zło

żony z luźnych kartek.

1852, 22 maja — 20 grudnia 1858. 57»

»Maculatorium pro epistolis et aliis eius modi scriptis P. Ber- 

nardi Łuczkosiński«. (Bruliony korespondencyi w sprawach pry

watnych i klasztoru).

(s$• Str. 234, wys. 265, szer. 220 mm, oprawa nowa w półpłótno; rkp. zło

żony z czterech zeszytów. . ^  TT O

6. Inwentarze. v

1664—1680. 58.

»Liber inventariorum confectorum sub regimine R. P. Gabrie

lis Bożey, prioris Clarae Tumbae anno Dni 1664 mense Fe- 
bruario«.

a) Paramenty kościelne, k. 1—33.

b) »Regestrum privilegiorum seu modus inueniendi privilegia 

pro oportunitate secundum dispositionem praediorum et nume- 

rum coloremque desuper asignatum«, k. 35—55.

c) «Inventarium bibliothecae conventus Clarae Tumbae«, k 
56—74.

d) »Inventarium supellectilis ad culinam pertinentis«. Braxa- 

torium. Cellarium. Hospitorium. Stabulum. Refectorium, k. 76—82.

»Index inventariorum...«, k. 83-84.

K. 4 nlb. + 84, wys. 299, szer. 197 mm, oprawa współczesna w perga

min pomalowany na zielono. Rkp. przeważnie pisany jedną ręką, czę
ściowo uzupełniany w następnych latach inną ręką.

1668, sierpień. 69.

»Liber inventariorum renovatorum post factam revisionem sa-
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cristiae, bursariae, bibliothecae et omnium officinarum Mona- 

sterii per Patres Conventus specialiter ad hoc ex Capitulo de- 

putatos anno Dni 1668 mense Augusto« (Paramenta, archiwum, 
biblioteka).

Str. 176, wys. 305, szer. 195, oprawa współczesna w białą skórę.

1726-1774. 60.

Regestra rzeczy hospiterackich i kuchennych klasztoru mogil
skiego, spisane w r. 1726, 1772 i 1774.

Str. 28, wys. 335, szer. 220 mm, oprawa nowa w póiplótno; rkp. zło
żony z luźnych aktów. S. >N° 780—791.

1798-1828. 61.

»Supellex ecclesiae Mogilensis s. Ordinis Cisterciensis iuxta 

praescriptum caesareum formata sub felicissimis auspiciis illu- 

strissimi domini Gerard i Barański D. V., abbatis Andreoviensis 

in utramque Galliciam visitatoris generalis decreta per R. P. 

Tessalinum Rayski, professum Vangrovecensem S. Ord. Cisterc. 

ecclesiae custodem anno Domini 1798«. (Inwentarz).

Str. 136, z czego 2, 9-10, 14, 16, 18, 20, 22 i 24—135 niezapisane, wys. 
393, szer. 244 mm, oprawa współczesna w półskórek, nieco uszkodzona. 
N* str. 8 podpisy komisarzy i cztery pieczęcie lakowe. Inwentarz założony 

w r. 1798 uzupełniano częściowo w następnych latach. Na końcu wydarto 
kilkanaście czystych kartek.

1800 — 10 grudnia 1802. 62.

»Inventarium realitatum et servitutum monasterio Mogilensi 

ordinis Cisterciensis anno 1800 ad a. 1802 competentium con- 

scriptum«.

a) 1800. »Inventarium villae Mogiła omniumque illius aedificiorum, subdi- 

torum, dierum laboratilium, fundi instructi, crescentiae etc. conscriptum 
1800«, str. 1—61.
b) 1800. »Inventarium villae monasterii Mogilensis ordinis Cisterciensis hae- 

reditariae Czyrzyny cum attinenti praedio Lęg... 1800 consoriptum«, str. 
65--76.

c) 1800. »Inventarium praedii G lewiecensis..str. 77—84.

d) 1800. »Inventarium villarum Sędowice et Opatkowice.s tr .  85—96.

e) 1800. »Inventarium villae Zesławice cum attinentia villae Kantorowice...«, 
str. 97—106.

/) »Descriptio institarum seu mercimoniorum duorum monasterii... haere-
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ditariorum Cracoviae sitorum numeris conscriptionis 22 et 55 notatorum«, 

str. 109—111.

Str. 114, wys. 390, szer. 260 mm, oprawa współczesna w półskórek 

Na str. 111 podpis Benedykta Wierzbińskiego, przeora mog., i Jana Jarzę- 

bińskiego, dziekana proszowickiego, i pieczęć lakowa niewyraźna. Pismo, 

jak w Sumaryuszu z r. 1804, rkp. nr. 34.

1800 — 10 grudnia 1802. 6ii.

»Inventarium realitatum...« (egzemplarz drugi nru 62).

K. 102, z czego 87—102 niezapisane, wys. 376, szer. 236 mm, oprawa 

współczesna w półskórek. Na okładce współczesne sygnatury: N° 30 

— ad Fasc. G/2. Na k. 86 podpisy i pieczęć, jak przy nr. 62, następnie 
notatki: »Wydano z akt fiskalnych po-austryackich prokuratoryi general- 

ney Królestwa Polskiego oddanych, a następnie przez tęż prokuratoryę 
Senatowi rządzącemu wolnego miasta Krakowa i jego okręgu odstąpio

nych. Kraków dnia 18 maja 1825 r. Krauz, archiwista archiwum przy ko

mitecie hypot., znayduiący się<. »Inwentarz obeimuie kart osiemdziesiąt 

sześć. Kraków d. 18 maia 1825 r. Krauz«, tudzież: »Widziano w Wydziale 
spraw wewnętrznych i policyi w Senacie rządzącym dnia 18 maja R“ 1825 
Sobolewski. Konwicki sekr,«; obok pieczęć lakowa wydziału.

1802, 10 grudnia. 64.

»Consignatio realitatum (et bonorum) ad monasterium ordinis 

Cisterciensis in villa Mogiła circulo Cracoviensi iuris patrona- 

tus familiae Odrowąż sitarum spectantium«.

Str. 20, wys. 425, szer. 275 mm, oprawa nowa w półpłótno. Rkp. jest 

odpisem współczesnym. Na str. 1 notatka: »N° 41. Oryginału niniejszego 
kopia wierzytelna przyjęta do kontroli pod tytułem: Wykaz zabranych 

dokumentów przez cesarsko-austryacki rząd. Dan w Biorze komissyi likwi- 

dacyjney obwodu krakowskiego. Die 76° miesiąca września 1816. X. By- 
strzonowski senator. Lenczewski. Szawelski m. p.«

1802, 10 grudnia. 65.

»Consignatio...« (egzemplarz drugi nru 64).

Str. 20, wys. 450, szer. 295 mm, oprawa nowa w półpłótno.

1821. 66.

»Inwentarz konwentu W  W. XX. mogilskich Cystersów w roku 
1821“ spisany«. (Kościół, klasztor i folwarki).

Str. 124, wys. 382, szer. 247 mm, oprawa nowa w półpłótno.
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»Inwentarz kościoła konwenckiego w wsi Mogiła, gminie tegoż 

nazwiska, w okręgu wolnego miasta Krakowa sytuowanego, 

a do W. W. X. X. Cystersów należącego, w roku 1833lm spisany«.

Str. 108, z których 40—108 niezapisane, wys. 383, »zer. 243 mm, oprawa 

współczesna w półskórek.

1874, 28 sierpnia. 68. 

»Tom I. Inwentarz klasztoru ks. Cystersów w Mogile. Okaz ligi«. 

{Historya, opis kościoła, paramentów i archiwum).

Str. 22 + 450, wys. 400, szer. 255 mm, oprawa współczesna w półpłótno. 

Rkp. pisany przóważnie po jednej stronie kartek. Na początku wlepiona 
instrukcya Namiestnictwa z r. 1870 o postępowaniu przy spisywaniu in

wentarzy klasztorów. Na str. 444 podpisy: »Kraków dnia 28 sierpnia 1874 r. 
Jan Dostał, c. k. rewident rach. X. Robert Pinderski, przełożony KI. Mog. 

Przewodniczący komisyi inwentacyjnej C. k. radca Dworu: Bobowski«.

1874, 28 sierpnia. 69. 

Tom II. Inwentarz klasztoru XX. Cystersów w Mogile. (Biblio

teka).

Str. 668, wys. 400 mm, szer. 250 min, oprawa współczesna w półpłó

tno. Na str. 665 podpisy, jak przy nr. 68.

1874, 28 sierpnia. 70. 

»Tom III. Inwentarz klasztoru ks. Cystersów w Mogile. Okaz 2-gi«. 

(Dochody i rozchody kościelne i klasztorne. Opis klasztoru i bu

dynków gospodarczych po folwarkach. Inwentarz żywy).

Str. 622, wy«. 400, szer. 255 mm, oprawa współczesna w półpłótno; 

rkp. pisany po jednej stronie kartek. Na str. 594 i na końcu pojedyńozych 

działów podpisy, jak przy nr. 68.

1529 — 24 maja 1875. 71.

Inwentarze różne.
o) 1529. »Abbatia Clarae Tumbae«. Excerpturaexlibroretaxationum, str. 1-2-

6) 1768. »Regestr rzeczy kuchennych za b. Edmunda prow. mog., spi.. 

sany 1768«, str. 6—6.
c) 1797. »Inventarium sacrorum vasorum, praetiosorum et apparamento. 
rurn ecctesiae conventualis sub titulo s. Venceslai... in Mogiła 1797«, str. 

7-12.
d) 1810, 23 lipca. Podania przeora Wierzbińskiego do prefektury departa
mentu krak. w sprawie funduszów i uposażenia klasztoru, str. 13—18. 

Archiwum mogilskie. 9

1833. 67.
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«) 1819, 16 grudnia. Wyciąg e tabelli dóbr i funduszów klasztornych 
w r. 1789, str. 19.

f) 1825, 9 listopada. »Inwentarz rzeczy kośoielnych, znajdujących się na 

skarbcu w zakrystyi i w kościele klasztoru mogilskiego...«, str. 23—82.

g) 1834, 16 lutego — 24 maja 1876. Akta władz kościelnych i państwo
wych, dotyczące sporządzenia inwentarza klasztornego, str. 36 — 84.

Str. 84, wys. 400, szer. 280 mm, oprawa nowa w półpłótno, rkp. zło
żony z luźnych oryginalnych aktów i kopii.

7. Biblioteka,

1737, 15 grudnia — 17 grudnia 1915. 72.

Akta dotyczące biblioteki klasztornej. Spisy książek. Prenume

rata czasopism. Inkunabuły.

Str. 68, wys. 392, szer. 245 mm, oprawa nowa w półpłótno; rkp. zło
żony z luźnych oryginalnych aktów i kopii. S. N° 127, 790, 467.

1743, 1 sierpnia. 73.

»Cathalogus librorum reperibilium in bibliotheca Mogilensi anno 

Domini 1743 die l m* Augusti conscriptus«.

Str. 50, wys. 308 mm, s*er. 198 mm, oprawa współczesna w półper- 

gamin.

1772, 23 września. 74.

»Regestrum librorum in bibliotheca Mogilensi reperibilium con- 

scriptum 1772, 23ti0 7brlV

K. 36, z których 1—2 i 32—36 niesapisane, wys. 811, szer. 207 mm, 

oprawa współczesna w półskórek.

1810, 4 kwietnia. 75.

»Cathalogus librorum reperibilium in bibliotheca Mogilensi anno 

Domini 1810, die 4ta Aprilis conBcriptus«.

Str. 62, wys. 394, szer. 240 mm, oprawa nowa w półpłótno. Na str. 

47 podpis inną ręką, niż rękopis: »Coram me, vidi Jozef Gołuchowski, kom- 
missarz«.

1810, 4 kwietnia. 76.

»Cathalogus librorum...« (egzemplarz drugi nru 75).

Str. 52, wys. 383, szer. 240, oprawa nowa w półpłótno; na str. 47 pod

pis: »Viso coratn ma Josef Gołuchowski, kommissarz*.
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1810—1811. 77.

»Protocollum bibliothecae monasterii Mogilensis«. 

o) 1810. Katalog biblioteki klasztornej, str. 5—70. 

b) 1810—1811. »Memoriale librorum ad usum fratrum extra- 

dendorum ex bibliotheca Mogilensi«, str. 139—140.

Str. 162, z których 1—4, 71—138 i 141—162 niezapisane, wys. 382, szer. 
208 mm, oprawa współczesna w półskórek, na grzbiecie mocno zniszczona.

Uwaga. Katalog pod a) jest brulionem nru 75, z nieco innern uło
żeniem działów bibliotecznych.

Dobra ziemskie.

8. Dobra w ogólności. Klucz mogilski. Granarya. Indemnizacya.

1633-1725. 78.

Opisy i inwentarze folwarków w Sędowicach, Opatkowicach, 

Glewcu, Wrożenicach, Wiktorowicach, Czyźynach, Łęgu 

i w Mogile.

Str. 88, wys. 294, szer. 196 mm, oprawa współczesna w pergamin, 

pomalowany na zielono, nieco zniszczona. Rkp. założony w połowie XVII 
w. w następnych latach uzupełniany.

1739, 4 stycznia — 17 kwietnia 1765. 79. 

Opisy dóbr klasztoru mogilskiego.

0) 1739. »Opisanie opactwa«, str. 3—15.

6) 1739, 4 stycznia. »Lustraoya wsi Mogiły z kmieciami y ich opisaniem sub 
die 4 Januarii 1739«, str. 16—39.

c) 1739. »Wieś Przewozy«, str. 40—47.

d) 1739. »Wieś Rybitwy«, str. 48—65.

e) 1739. »Dąmki plebańskie na czynszach, należące do kościoła farnegoświe- 
tego Izydora...«, str. 56—59.

f) 1739. »Tabula proweniencyi z klucza mogilskiego«, str. 60—64.
g) 1739, 24 czerwca. »Folwark zeslawski« i kantorowicki, str. 73—86.

h) 1739. »Opisanie folwarku czyrzyńskiego z jego przyległościami«. »Wieś 
Łęga czyrzyńska cum attinentiis«, str. 95—111.

1) 1739. »Opisanie folwarku wrożenickiego«, str. 121—128. 
j) 1739. »Opisanie folwarku glewieckiego«, str. 137—144.

k) 1740. »Opisanie folwarku Wiktorowskiego«, str. 163—160.

I) 1740, 30 października. »Opisanie d w o r u  s ę n d o w B k ie g o  y o p a tk o w a k ie g o « ,  

str. 169—196.

m) 1761—1762. Rachunki i zasiew w Sędowicach, str. 197—199.

9 *
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n) 1765, 17 kwietnia. »Karta aa chałupę Woyciecha y Reginy Zajączkow
skich «, str. 201. 

o) »Konnotacya pogiównego i hiberny«, str. 339—340.

Str. 340, z których tylko wymienione zapisane, wys. 330, szer. 210 mm, 

oprawa współczesna w półskórek, znacznie uszkodzona. Rkp. cały, z wy
jątkiem drobnych dopisków, pisany jedną ręką.

1859. 80.

»Spis inwentarza, znajdującego się w folwarkach Mogiła, Czy- 
żyny i Zesławice w roku 1859«.

Str. 20, wys. 321, szer, 216 mm, oprawa nowa w póiplótno.

1860-1877. 81.

»Spis inwentarza, znajdującego się w folwarkach Mogiła, Czy- 

żyny i Zesławice«. (Bydło i sprzęty gospodarskie).

Str. 48, wys. 410, szer. 260 mm, oprawa nowa w półpłótno.

1638, 12 lipca — 31 lipca 1671. 82.

Rachunki krescencyi na folwarkach klasztoru mogilskiego, do

chodów i rozchodów gospodarczych.

Str. 728, wys. 308, szer. 201 mm, oprawa współczesna w skórę z wy

ciskami postaci alegorycznych »Fortitudo, Lucretia«, tudzież Chrystusa 

i ś. Piotra, wśród ornamentów roślinnych i złoconego herbu klasztornego, 
na grzbiecie nieco zniszczona.

1732, 24 czerwca — 9 lipca 1733. 83. 

a) 1732—1733. »Granarium klasztorne«, str. 3—17.

b) 1732, 24 czerwca — 9 Julii 1733. »Rachunki generalne pro- 

weniencyi dóbr klasztoru mogilskiego...«, str. 19—40.

Str. 42, wys. 331, szer. 208 inno, oprawa nowa w półpłótno.

1738—1739. 84.

»Reiestr partykularny percepty y expensy różnych zboż, nabiału 

z folwarków do konwentu mogilskiego należących a die 10 Julii 
anni 1738 pisany per P. Maurum Ranoszeski, professum Para- 

disiensem, granarium Mogilensem, S. O. C. m. pp.«

Str. 42, wys. 301, szer. 197 mm, oprawa współczegna w półskórek. 
Między str. 36—37 wydarto kilkadziesiąt niezapisanych kartek.
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1738-1740. 85.

»Generalne rachunki folwarków do konwentu mogilskiego na

leżących in anno DSi 1738 ultimis Julii wyprowadzone«, jako 

też generalne rachunki bursaryusza perceptora i expensora.

Str. 136, wys. 33B, szer. 218 mm, oprawa nowa w pólplótno.

1739-1740. 86.

Regestr percepty i expensy zbożowej klasztoru mogilskiego.

Str. 162, z czego kilkanaście niezapisanych, wys. 191, szer. 156 mm, 

oprawa współczesna w póipergamin.

1740-1741. 87.

»Regestra zboz odebranych, tak remanentowych od X. Stefana, 

iako tez z folwarków, tudziesz słodow oraz y piwnicy percepta 

y expensa in anno Domini millesimo septingentésimo quadra- 

gesimo a festo sancti Joannis Baptistae. Fr. Carolus«.

Str. 48, wys. 310, szer. 202 mm, oprawa współczesna w półskórek.

1740—1742. 88.

»Kalkulacya rachunków (gospodarczych) ab anno Dni 1740 die 

24 Junii ad annum Dni 1741 diem 10 Januarii zatrzymanych, 

sub prioratu immediato Adm. Rndi Patris Philippi Boszkow- 

ski, S. Th. Doctoris, wyprowadzonych zaś per Admdum Re- 

verendum Patrem Ignatium Czapski, actualem Collegii Mogi- 

lensis priorem, d. 21 Februarii A. D, 1742«.

Str. 84, wys. 314, szer. 195 mm, oprawa współczesna w półskórek, 

nieco na grzbiecie zniszczona.

1743-1745. 89.

»Rachunki generalne dobr y proweniencyi wszelkich do Kolle- 

gium mogilskiego należących anno DSi 1743, die 12 Junii za

częte«.

Str. 128, z których 117—128 niezapisane, wys. 313, szer. 203 mm, oprawa 

współczesna w półpergamin.

1745-1751. 90.

a) 1745, 29 maja — 1747. »Rachunki (gospodarcze) generalne 

dobr y proweniencyi wszelkich do kollegium mogielskiego na

leżących anno DSi 1745 die 29 maii zaczęte«, str. 4 — 124.
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b) 1747—1751. Rewizye obór folwarcznych, str. 125—174.

Str. 176, wys. 312, szer. 197 mm, oprawa współczesna w półskórek.

1747-1748. 91.

Rachunki granaryi na folwarkach klasztoru mogilskiego.

Str. 24, wys. 313, szer. 197 mm, oprawa nowa w pólpiótno. Początku 
i końca rkpu brak.

1747-1759. 92.

a) 1747—1750. »Rachunki generalne dobr y proweniencyi wszel

kich do kollegium mogielskiego należących anno Dñi 1748. Die 

6ta Julii zaczęte«, tudzież rachunki bursaryusza perceptora i ex- 

pensora z piwa, wódki, wina i miodu, str. 1—72.

b) 1751 — 1759. Rachunki oborne i rewizye obor na folwarkach 
klasztornych, str. 73 — 244.

Str. 244, wys. 316, szer. 195 mm, oprawa współczesna w półskórek, 

nieco zniszczona. Na str. 72 notatka: »Praesentia regestra sub tempu» vi- 
sitationis calcúlala. Fr. A. Turno, abbas Prem. ord. Cis. mp.«

1748-1749. 93.

»Rachunki folwarków anni 1748 in annum 1749«.

Str. 28, wys, 326, szer. 210 mm, oprawa nowa w pólpiótno.

1749-1750. 94.

Percepta i expensa zboża na folwarkach klasztoru mogilskiego.

Str. 90, z których 69—90 niezapisane, wys. 401, szer. 165 mm, oprawa 
nowa w póipiótno.

1749— 1757. 95.

Percepta i expensa gospodarcza folwarków klasztoru mogil

skiego.

Str. 248, wys. 314, szer. 195 mm, oprawa współczesna w półskórek, 
znacznie uszkodzona.

1750-1850. 96.

Rachunki gospodarcze, granaryi, krescencyi, spisy bydła i ro

bocizn w dobrach klasztoru mogilskiego.

Str. 108, wys. 400, szer. 250 mm, oprawa nowa w póipiótno; rkp. zło
żony z luźnych raohunków. S. N° 2082.
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»Reiestr krescencyi folwarków An. 1753«.

Str. 48, wys. 317, szer. 200 mm, oprawa współczesna w półskórek.

1757, 14 lipca — 30 lipca 1763. 98.

»Rachunki generalne krescencyi y prowentów wszelkich do 

kollegium mogilskiego należących anno Domini 1758, die lma 

Januarii zaczęte«.

Str. 266, wys. 313, szer. 200 mm, oprawa współczesna w półskórek.

1758-1759. 99.

»Regestra percepty (gospodarczej) ex anno 1758 in 1759«.

Str. 44, wys. 313, szer. 198 mm, oprawa współczesna w półskórek.

1759— 1760. 100.

»Regestra percepty (gospodarczej) ex anno 1759 in 1760«.

Str. 42, wys. 320, szer. 197 mm; oprawa współczesna w półskórek.

1759, 1 stycznia — 30 grudnia 1768. 101.

-»Regestra generalne rewizyi obor na folwarkach Collegium mo

gilskiego, znayduiących się die 1 Januarii 1759«.

Str. 276, z których 190—276 niezapisane, wys. 320, szer. 194 mm, opraw» 

współczesna w półskórek.

1763-1768. 102.

Rachunki generalne krescencyi folwarków klasztoru mogil

skiego.

Str. 180, z których 164—180 niezapisane, wys. 327, szer. 207 mm, oprawa 

współczesna w półskórek.

1766-1767. 103.

Regestr krescencyi na folwarkach klasztoru mogilskiego.

Str. 92, z których 1—i  i 40—77 niezapisane, wys. 327, szer. 205 mm, 

■oprawa współczesna w półskórek.

1769-1770. 104.

Regestr dochodów gospodarczych.

Str. 60, z Których 1—2 i 39—60 niezapisane, wyg. 313, szer. 198 mm, 

oprawa współczesna w półskórek.
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1771-1772. 105.

Regestr krescencyi i opis budynków na folwarkach klucza mo
gilskiego.

Str. 36, wys. 370, wer. 230 min, oprawa nowa w półplótno.

1772, 3 lipca — 28 czerwca 1773. 106.

Rachunki krescencyi z folwarków w Mogile, Zesławicach, Wi- 

ktorowicach, Czyżynach i Wrożenicach.

Str. 30, wys. 326, szer. 206 mm, oprawa nowa w półplótno.

1781-1782. 107.

»Raptularz z rachunków z roku 1781 na rok 1782« (Percepta 

i expensa z obory i granaryi na folwarkach klasztornych).

Str. 24, wys. 340, Mer. 210 mm, oprawa nowa w póiplótno. 8. »N° 112«

1782-1783. 108.

»Regestra z granaryi z roku 1782 na rok 1783« (Czyźyny, Ze- 

sławice, Wiktórowice, Wrożenice i Sędowice).

Str. 34, wys. 335, «zer. 208 mm, oprawa nowa w półplótno.

1790— 1798. 109.

Regestr rachunków z granaryi, obory, nabiału, piwnicy, bro

waru i gorzelni na folwarkach w Mogile, Czyżynach, Zesławi

cach i Glewcu.

Str. 182, w y s . 380, M e r . 237 m m , o p r a w a  nowa w  p ó łp ló t n o .

1796—1809. 110.

Regestr składanych przez kmieci podatków, drobiu, jaj, konopi  ̂

wykazy bydła, wymłotów i t. p. w dobrach Mogile, Lęgu, Czy- 

źynach i Zesławicach.

Str. 92, wys. 366, szer, 230 mm, oprawa nowa w półplótno. Początku 

t końca brak.

1798-1802. 111.

a) 1798—1802. »Omłoty« na folwarkach klasztoru mogilskiego, 

str. 7—135.

b) »Inwentarz, opisuiący osiadłości wsi Mogiły i Kopańca, do- 

których należą grunta, ogrody, łąki, wielość wysiewów, danin
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etc. z powinnościami dni ciągłych i pieszych, powab w czasie 

żniwa«, str. 269—273.

Str. 274, z których 1-10, 53—70, 81-82, 85-86, 89—90, 94—96i 135—268 
niezapisane, wys. 328, szer. 210 mm, oprawa współczesna w pergamin, 
zniszczona. Rkp. nieco wskutek wilgoci uszkodzony.

1800, 24 czerwca — 5 lipca 1805. 112.

Inwentarze folwarków w Mogile, Czyżynach i Zesławicach,

Str. 74, z których 38—72 niezapisane, wys. 398, szer. 253 mm, oprawa 

nowa w póipiótno.

1802, 22 czerwca — 24 czerwca 1810. 113.

»Zbiór rachunków z dóbr do klasztoru mogilskiego należących

w miesiącu czerwcu Ru 1802 zaczęty« (Granarya, bydło).

Str. 282, z których 225 — 282 niezapisane, wys. 430, szer. 273 mm, oprawa 
wspóiczesna w póiskórek.

1807—1808. 114.

»Regestr krescencyi mogilskiej z roku 1807 i 1808 podany, wy- 

chodów i dochodów przez W. Nalińskiego, pisarza prowento

wego«.

Str. 2 nlb + 118, wys. 403, szer. 245 mm, oprawa nowa w póipiótno.

1807-1808. 115.

Regestr krescencyi na folwarkach mogilskich, tudzież rachunki 

browaru.

Str. 52, wys. 395, szer. 250 mm, oprawa nowa w  póipiótno.

1808—1809. 116.

»Regestr krescencyi mogilskiej z roku 1808 na rok 1809-ty do

chodów i wychodów, podany od pisarza prowentowego« (Mo

giła, Sędowice, Czyżyny, Zesławice, Opatkowice).

Str. 2 nlb + 94, wys. 385, szer. 265, oprawa nowa w pólplólno.

1809, 5 lipca — 10 czerwca 1810. 117.

»Rachunek granaryjny pisarza Naleńskiego (na folwarkach kla

sztoru mogilskiego) z roku 1809 do 14 czerwca 1810«.

Str. 74, wys. 395, szer. 865 mm, oprawa nowa w póipiótno.
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1809, 7 lipca — 1 czerwca 1810. 118.

»Raptularz krescencyi (klasztoru mogilskiego«) rozchodów n«i 

różne strony żyta w roku 1809«.

Str. 16, wys. 392, szer. 240 mm, oprawa nowa w półpłótno.

1813— 1814. 119.

»Regestr z roku 1813 na rok 1814 dnia 24 czerwca granaryi 

mogilskiej samej ukończony».

Str. 60, wys. 398, szer. 250 min, oprawa nowa w pólplótno.

1814, 24 czerwca — 24 czerwca 1816. 120.

»Rachunki z krescencyi folwarcznych do klasztoru mogilskiego 
•należących, tudzież z granaryi, z gorzałki i piwa...«

Str. 40, wys. 386, szer. 256 mm, oprawa nowa w pólplótno.

1820-1830. 121.

»Książka do zapisywania drobiu, tudzież czynszów pieniężnych 

od włościan wsiów Mogiły, Zesławic, Kantorowie, Czyżyn z Łę

giem, do klasztoru pobieranych od roku 1820«.

Str. 148, z których 16-22, 34-56, 58-61, 74-123 i 132-148 niezapi- 

sane, wys. 347, szur. 215 mm, oprawa współczesna w półskórek, na grzbie
cie zniszczona.

1831. 122.

Regestr dochodu i rozchodu granaryi klasztoru mogilskiego. 

Str. 76, wys. 388, szer. 253 mm, oprawa nowa w półpłótno.

1836-1838. 123.

Regestr dochodu i rozchodu granaryi klasztoru mogilskiego.

Str. 112, wys. 386, szer. 244 mm, oprawa nowa w półpłótno; rkp. zło
żony z dwóoh zeszytów.

1839-1840. 124.

Regestr dochodu i rozchodu granaryi klasztoru mogilskiego.

Str. 48, wys. 397, szer. 255 mm, oprawa nowa w półpłótno.

1844— 1845. 125.
»Regestra ekonomiczne do zapisowania przychodu i rozchodu 

zboża od dnia 24 czerwca 1844«.
Str. 48, wys. 396, szer. 250 mm, oprawa nowa w półpłótno.
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1861-1868. 126.

Wykazy dochodów w gotówce z folwarków Mogiła, Czyżyny, 

Zesławice, Glewiec i Sędowice.

Str. 112, wys, 442, szer. 266 mm, oprawa nowa w półpłótno; rkp. zło
żony z 7 zeszytów, opatrzonych na końcu podpisami przeora Roberta Pin- 

■derskiego i bursaryuszy Wacława Lewickiego i Celestyna Jarońskiego. Na 
str. 14 notatka: »Vidi in visitatione ordinis a 6‘* usque ad 8T,m inclusive 
Septembris 1861. Leopoldus abbas Altovadensis et p. t. vic. gen. assistens«.

1868-1876. 127.

Wykazy dochodów w gotówce z folwarków Mogiła, Czyżyny 

i Zesławice.

Str. 112, wys. 416, szer. 265 mm, oprawa nowa w pólplótno; rkp. zło
żony z 7 zeszytów, opatrzonych podpisami, jak nr. 126. Zaszytu 1874/5 brak.

1860, 2 lipca — 14 maja 1864. 128. 

»Dziennik do zapisywania robotników w połowem i domowem 

gospodarstwie« (Mogiła, Czyżyny).

Str. 184, wys. 292, szer. 237 mm, oprawa współczesna w półpłótno.

1864, 17 maja — 4 czerwca 1870. 129. 

»Dziennik folwarków Mogiła i Czyżyny« (roboty tygodniowej).

Str. 282, wys. 335, szer. 210 ram, oprawa współczesna w półpłótno, 

na grzbiecie zniszczona.

1864, 6 czerwca — 17 czerwca 1869. 130. 

Wykaz roboty tygodniowej w Mogile i Czyżynach.

Str. 274, wys. 320, szer. 207 mm, oprawa nowa w półpłótno.

1875, 28 czerwca — 26 czerwca 1880. 131. 

Wykaz robocizny na folwarkach w Mogile i Czyżynach.

Str. 266, wys. 385, szer. 247 mm, oprawa współczesna w półpłótno, 

na grzbiecie zniszczona.

1880, 4 lipca — 27 czerwca 1885. 132. 

Wykaz robocizn na folwarkach w Mogiła i Czyżynach.

Str. 200, wys. 420, szer. 265 mm, oprawa współczesna w półpłótno.
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1885, 30 czerwca — 2 lipca 1887. 133. 

»Wykaz najmu robotnika w folwarku Mogiła i Czyżyny od 

roku 1885«.
1882—1886 »Wykaz robocizny w ogrodzie klasztornym...«, str. 109—122.

Str. 148, z któryoh 123—148 niezapisane, wys. 408, szer. 262 mm, oprawa 

współczesna w pólplótno.

1887, 4 lipca — 28 czerwca 1889. 134.

Wykaz robocizny na folwarkach w Mogile i Czyżynach.

Str. 106, wys. 422, szer. 265 mm, oprawa współczesna w półpłótno.

1889, 1 lipca — 27 czerwca 1891. 135.

Wykaz robocizn na folwarkach w Mogile i Czyżynach.

Str. 110, wys. 408, szer. 260 mm, oprawa współczesna w półpłótno.

1891, 30 czerwca — 20 października 1894. 136.

WTykaz robocizny na folwarkach Mogiła i Czyźyny.

Str. 200, wys, 418, szer. 267 mm, oprawa współczesna w półpłótno.

1728, 14 stycznia — 6 maja 1782. 137.

»Protokoł wsi mogilskich, zaczęty roku Pańskiego 1728 dnia 

14 Januarii« (Mogiła, Rybitwy, Przywóz).

Str. 96, szer. 160, wys. 190 mm, oprawa nowa w półpłótno; po str. 

90 brak zapisanej kartki. Na str. 5 notatka: »Ta księga zowie się Protokuł 
do zapisywania rożnych spraw gromackich urzędowi mogielskiemu służąca 

w kluczu mogielskim. Pierwsza sprawa mlynarzow Dłużeńskiego y mo- 

gielskiego zaczena się z rozkazania dworu, na ktorey sprawie zasiadł urząd 
prendocki y mogielski, obydwa urzędy opactw'a mogiclskiego, iak woyto- 
wie tak y ławnicy przysięgli«.

1754, 5 października — 10 sierpnia 1789. 138.

»Przywileie y karty rożne, dane poddanym klasztoru mogil

skiego, zacząwszy ab anno 1754t0. Sub prioratu P. Hieronymi 

Nadolski, Premeten. proi.« (nadania gruntów i domów).
»Regestr spraw, które się w tey książce zamykaią«, str. 3*—4*.

Str. 8 nlb + 84, z których 1 — 2, 5—8 nlb i 65—83 niezapisane, wys. 324, 
szer. 205 mm, oprawa współczesna w półskórek.

1793, 15 listopada — 11 grudnia 1814. 139.

Protokoły zapisów, testamentów i śledztw jurysdykcyi dwor
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skiej w Mogile, dotyczących poddanych wsi Mogiła, Łęg, Czy- 

iyny i Zesławice.

Str. 202, z których 131—202 niezapisane, wys. 371, szer. 237 mm, oprawa 

nowa w pólplótno.

1831-1832. 140.

Kopie kontraktów sprzedaży domów i gruntów przez włościan 

wsi Mogiła, Czyżyny i Łęg, zatwierdzane przez przeora mogil

skiego X. Adama Franosza.

Str. 98, z których większa część niezapisana, wys. ;i90, szer. 246 mm, 

oprawa nowa w pó/plótno.

1834, 12 października — 1 czerwca 1836. 141.

a) »Tabella rocznej należytości czynszu od gromady wsi Mo

giła z przyległością Kopaniec, do klasztoru Xięży Cystersów 

należącej z posiadanych gruntów starogromadzkich jako i na 

czynsz przybranych dworskich, temuż klasztorowi wieczyście, 

to jest: od dnia 1 czerwca 1834 roku w czterech kwartalnych 

ratach w osobnych szczegółowych wykazach rozrachowanej, 

opłacać się powinnej«, str. 1 —16.

b) »Tabella należytości rocznej czynszu przez gromadę wsi Ze

sławice do Konwentu 00. Cystersów w Mogile należącą... od 

1 czerwca 1836-..«, str. 17—20.

c) »Tabella należytości rocznej czynszu przez gromadę wsi 

Kantorowice do konwentu Xięży Cystersów w Mogile należącą... 

od 1 czerwca 1836 roku...«, str. 21—24.

Str. 24, wys. 550, szer. 380, rękopis zbroszurowany.

1848. 142.

»Wykaz długów na gromadach po dzień 11 listopada 1848«. 

Str. 16, wys. 398, szer. 262 mm, oprawa nowa w pólplótno.

1848, 16 października — 19 kwietnia 1881. 143.

Akta dotyczące wykupna i regulacyi ciężarów gruntowych (in- 

demnizacya) w dobrach klasztoru mogilskiego.

Str. 160, wys. 405, szer. 255 mm, oprawa nowa w pólplótno; rkp. zło

żony z luźnych oryginalnych aktów i kopii.
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około 1850. 144.

»Wykaz zaległości i gruntów Btarogromadzkich i dworskich, 

posiadanych przez włościan wsi Czyżyny, Lęg, Mogiła, Kopa- 

niec, Zesławice i Kantorowice oraz opłacanych czynszów od 
takowych, należących do XX. Cystersów klasztoru mogilskiego«.

Str. 38, wys. 304, szer. 204 mm, oprawa nowa w pólpiótno.

»Instruction für die Bezirkscommissionen zur Durchführung 

der Grundentlastung in Grossherzogthum Krakau«.

Str. 188, wys. 480, szer. 260 mm, oprawa współczesna w pólpiótno;. 
litograficzna odbitka. Na końcu wydarto kilka kartek.

Wykazy katastralne, wyciągi parcel, arkusze posiadłości grun

towej i wykazy hipoteczne dóbr klasztoru mogilskiego.
а) Mogiła, Czyżyny i Zesławice, str. 1—16.

б) Mogiła, str. 17—79.
c) Czyżyny, str. 81—98.

d) Zesiaw'ice, str. 99—107.

Str. 108, wys. 403, szer. 250 mm, oprawa nowa w pólpiótno; rkp. zło
żony z luźnych zeszytów i wykazów.

1855, luty — marzec 1855. 147.

»Haupt Ausweis über die von der Grundentlastungs-Bezirks- 

Commission Krakau N° I dem Bezugsberechtigten Zisterzienser 

Kloster in Mogila für die ablösbaren Leistungen der verpflich

teten Grundbesitzer in der Ortschaft Czyżyny« (Dąbie, Łęgr 

Mogiła und Zesławice), oraz »Ausweis über die von der Grund- 

entlastungs-Bezirks-Commission Krakau dem Bezugsberechtig

ten Zisterzienser Kloster ¿uerkannte Entschädigung für die auf

gehobene Leistungen von altbäuerlichen Gründen der verpflich

teten Gemeinde Czyżyny« (Kantorowice, Lęg, Mogiła, Kopaniec 

und Zesławice).

Sir. 198, wys, 450, szer. 300 mm, oprawa nowa w półpłótno. Rkp. 

iłoiony z 14 luźnych zeszytów, podpisanych przez przedstawicieli komisyi 
i przeora Floryana Ciąglowskiego.

1851, 1 listopada. 145.

1851, 30 listopada — 7 października 1882. 146.
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904. 148.
Wykaz posiadłości 00. Cystersów w Mogile, Czyżynach i Lęgu 

edług stanu 1904 roku«.
Str. 26, wys. 346, szer. 216, oprawa wapólcaseana w pólplótno.

915. 149.

Arkusze posiadłości gruntowej klasztoru 00. Cystersów Mo- 

iła, Czyżyny, Lęg, Zesławice«.

Str. 82, wys. 410, szer. 260 mm, oprawa współcsesna w półpłótno.

796, 8 czerwca — 12 lutego 1897. 150.

kta dotyczące lasów w dobrach klasztoru mogilskiego.

Str. 134, wys. 403, szer. 264 mm, oprawa nowa w półpłótno; rkp. zło

my a luźnych oryginalnych aktów.

9. Mogiła z Kopańcem.

440 — 14 kwietnia 1828. 161.

kta do wsi Mogiły i dóbr klasztornych w ogólności. Wyroki 

r sprawie robocizn (1525) i siana z łąki »Ostrów« (1640). Zatargi 

Pilchowskim z Pleszowa. Drzewo z Żywca, zabrane przez 

oddanych mogilskich w czasie wylewu Wisły (1714). Dzier- 

awca Piotr Konstanty Stadnicki. Sprawa spadkowa Antoniego 

'yrki (1771) i innych włościan. Tabele statystyczne. Zmiany wła- 

ności. Rachunki z ekonomem Targowskim. Urządzanie wło- 

sian przez komisyę włościańską.

Str. 258, wys. 407, szer. 245 mm, oprawa nowa w półpłótno; rkp. zło
my z luźnych oryginalnych aktów i kopii. 8. N” 103, 61—55, 104, 442, 

13, 110, 129, 31-36, 83, 49, 24, 448, 116, 117, 98.

824, 9 lutego — 20 września 1841. 152.

>kta do wsi Mogiły i dóbr klasztornych w ogólności. Urzą- 

zenie włościan przez komisyę włościańską. Zmiany własności 

hłopskiej. Czynsze włościańskie. Szkody przez wylew Wisły.

Str. 276, wys. 410, szer. 250 mm, oprawa nowa w półpłótno; rltp. zło

imy z luźnych oryginalnych aktów i kopii.

842, 25 maja — 3 czerwca 1898. 153.

kkta do wsi Mogiły i dóbr klasztornych w ogólności. Zmiany
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własności chłopskiej. Szkody przez wylew Wisły. Sprawy spad

kowe włościan. Czynsze. Naruszanie granic gruntów klasztor

nych przez włościan. Folwark i budowle gospodarcze z planami.

Str. 364, wyg. 405, szer. 260 mm, oprawa nowa w pólplótno; rkp. zło
żony z luźnych oryginalnych aktów i kopii.

1718-1836. 154.

Kwity podatkowe wsi Mogiły i klasztoru w ogólności.
a) 1718—1764. Poglówne, k. 1-29.

b) 1732-1754. Hiberna, k. 30-46.
c) 1776-1836. Podymne, k. 46-127.

K. 127, wys. 180, szer. 235 mm, oprawa nowa w pólplótno; rkp. zło
żony z luźnych oryginalnych kwitów. S. N° 220—317.

1777-1836. 155.

Kwity podatkowe wsi Mogiły i klasztoru w ogólności.
а) 1777—1836. Subsidium charitativum, k. 1—96.

б) 1789-1836. Podatek ofiary, k. 97-191.

K. 191, wys. 195, szer. 250 mm, oprawa nowa w pólplótno: rkp. zło

żony z luźnych oryginalnych kwitów. S. N° 338—399.

1794—1885. 156.

Kwity podatkowe wsi Mogiły i klasztoru w ogólności.
a) 1794 — 1836. Dostarczanie rekrutów, prowiantów i furażów do magazy

nów wojskowych, k. 1—23.

b) 1798—1809. Kwaterowe wojskowe, k. 24—39.
e) 1806-1830. Czopowe, k. 40—46.

d) 1807—1830. Dominikal, Rustikal u. Personalsteuer. Klasyfikacyjny po
datek, k. 47—65.

«) 1820 — 1835. Szarwarkowa oplata, k. 66—73.
f) 1872—1885. Książeczki płatnicze podatku gruntowego i domowego, k.

74-89.

K. 89, wys. 230, szer. 260 mm, oprawa nowa w półpłótno; rkp. zło

żony z luźnych oryginalnych kwitów. 8. N° 401—421.

1780, 7 lipca — 10 stycznia 1787. 157.

Akta procesu gromady wsi Mogiła prowadzonego z klasztorem 

w sądzie referendarskim w sprawie ucisku pańszczyźnianego, 

dziesięcin, robocizn, rozkładu podatku i zachowania się eko

nomów.

Str. 262, wys. 385, szer. 236 mm, oprawa nowa w półpłótno; rkp. zło

żony z luźnych oryginalnych aktów i kopii. S. N° 68 —89.
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1786, 20 listopada — 3 maja 1787. 158.

»Actus commissionis in bonis Mogiła expediti; oblata in castro 

Cracoviensi feria 5 ante festum s. Aegidii abbatis A. Dni 1787« 

(w sprawach, jak nr. 157).

Str. 114, z czego 1—2, 4 i 107—114 niezapisane, wys. 351, szer. 237 mm, 

oprawa współczesna w półskórek, znacznie uszkodzona. Na *tr. 106 pod
pis Korytowskiego i pieczęć urzędu grodzkiego krak., wyciśnięta przez 
papier.

»Actus commissionis...« (egzemplarz drugi nru 158).

Str. 122, wyg. 357, szer. 215 ram, oprawa nowa w półpłótno. Na str. 
118 podpis Korytowskiego i pieczęć urzędu grodzkiego krak., wyciśnięta 

przez papier.

a) 1787, 3 maja. »Inwentarz wielości gruntów kmiecych z łą

kami, powinności y danin gromadzkich wsi Mogiły wielebnemu 

konwentowi mogilskiemu należących, z mocy dekretu sądów 

referendarskich J. K. Mci dnia 9 czerwca roku 1785 nastąpio

nego, przez sąd kommissarski J. K. Mci w exekucyi tegoż de

kretu bądący, w czasie agituiącey się kommissyi w Mogile dnia 

3 miesiąca maia roku 1787 ułożony«, str. 1—14.

b) 1787, 3 maja. »Tabella dyspartymentu podatku ospowego, 

subsidii charitativi y dymowego na poddanych wsi Mogiły ni- 

żey specyfikowanych przez sąd kommissarski, ułożona w Mo

gile...«, str. 15—22.

Str. 26, wys. 376, szer. 245 mm, oprawa nowa w półpłótno. Na *tr. 
14 i 22 podpisy i pieczęcie lakowe Onufrego Ożarowskiego, X. Franciszka 

Ossowskiego, kustosza kat. krak., Jana Nep. Herki i Józefa Habowskiego, 

komisarzy król. S. *N° 81«.
Uwaga.  Por. mapę nr. 2.

1786* 20 listopada — 3 maja 1787. 159.

1787, 3 maja. 160.

1788, 20 stycznia — 24 lipca 1803.

Protokół wpisów i kontraktów gromady mogilskiej. 

Str. 20, wys. 343, szer. 216 mm, oprawa nowa w półpłótno.

161.

1833, 7 sierpnia — 15 grudnia 1834. 162.

»Wykaz roczny należytości czynszu od gromady wsi Mogiła

Archiwum mogilskie. 10
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i Kopaniec do klasztoru xięży Cystersów należącej, tak z grunl 

tów starogromadzkich jako i dworskich na czynsz wieczny przyl 

branych, tudzież składki na fundusz officyalisty opiekuńczego] 

za rok od dnia 1-go czerwca 1833 roku w czterech kwartal-j 

nych ratach opłacić się powinnej«.
|

8lr. 56, wys, 382, szer. 244 mm, oprawa nowa w pó/plótno; rkp. xto- 
iony z trzech luźnych *e»*ylów.

1848. - 163.

»Odpis domowych parzell protokółu gminy Mogiła w obwodzie 

krakowskim. Powiat Mogiła 1848«.

Str. 32, wys. 386, sier. 238 mm, oprawa nowa w pólplótno.

(1848), 164.

Wykaz parcel gruntowych gminy Mogiły z Kopańcem.

Str. 246, wys. 380, szer. 235 mm, oprawa nowa w pólplótno. Na str. 

246 notatka: >Krakau am 14Un August 18f>0. Aust... vidi Kunzek Archivar«. 
Początku brak, ostatnia kartka w połowie tylko »»chowana.

1880, 9 lipca — 30 czerwca 1887. 165.

a) 1880, 9 lipca — 30 czerwca 1887. Akta kupna przez klasztor 

łąki, wydzielonej z »młyna Baranowskiego«, od Maryi ze Swo- 

bodów Głuszakow’ej w Mogile, str. 1—45.

b) 1883, 29 stycznia — 18 lipca 1884. Akta kupna przez kla

sztor realności z gruntami od Wincentego i Kunegundy Krzy- 

sików w Mogile, str. 47—61.

Str. 62, wys. 345, szer. 216 mm, oprawa nowa w pólpłótno; rkp. zlo- 
iony z luźnych oryginalnych aktów.

1884, 18 marca. 166.

»Kosztorys na postawienie nowego spichlerza na gruncie mo

gilskiego folwarku, własność Zgrom. OO. Oystersówf w Mogile«. 

Str. 22, wys. 396, szer. 244 mm, oprawa nowa w pólplótno.

1805-1806. 167.

»Regestr granaryi i browaru« w Mogile.

Str. 80, wys. 382, sier. 246 mm, oprawa nowa w pólplótno.
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807-1808. 168.

Regestr ekonomiczny mogilskiego folwarku z roku 1807 na 

ok 1808 omłotów zboża i wysiewów«.

Str. 32, wys. 390, szer. 248 mm, oprawa nowa w pólplótno.

809-1810. 169.

Od roku 1809®° regestr (granaryi) folwarku mogilskiego do roku 

810*° 24 czerwca«.

Str. 24, wys. 397, szer. 253 mm, oprawa nowa w pólplótno,

L810 —1811. 170.

Dalszy ciąg omłotów« i expens zboża na folwarku mogilskim. 

Str. 38, wys. 370, szer. 260 mm, oprawa nowa w pólplótno.

1811, 12 sierpnia. 171.

Percepta i expensa zboża na folwarku mogilskim.

Str. 36, wys. 398, szer. 250 mm, oprawa nowa w pólplótno.

1813-1814. 172.

oRejestra wszelkiej krescencyi zbiorów na folwarku mogilskim 

oraz i wymiotów i wysiewu na grunt mogilski i percepty zbóż, 

zaczyna się od dnia 24 czerwca w tysięcznym osiemsetnym 

trzynastym roku na 1814«.

Str. 20, wys. 396, szer. 250 mm, oprawa nowa w pólplótno.

1814—1815. 173.

»Regestra wszelkiej krescencyi zbiorów i wymiotów i wysiewu 

w folwarku mogilskim w roku Pańskim 1814 na 1815«.

Sir. 20, wys. 398, szer. 250 mm, oprawa nowa w pólplótno.

1814-1815. 174.

»Regestr granaryi i browaru mogilskiego od dnia 24 czerwca 

1814 roku poczynający się, a kończący się 20 czerwca 1815 roku 

stosownie do rachunków«.

Str. 48, wys. 378, szer. 253 mm, oprawa nowa w pólplótno.

10*
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1815—1816. 175.

»Rejestra wszelkiej krescencyi zbiorów do folwarku mogil

skiego należących oraz i wymiotów, wysiewań«.

Str. 20, wys, 336, szer. 246 mm, oprawa nowa w pólplótno.

1816-1817. 176.

»Rejestra wszelkiej krescencyi zbiorów z gruntu folwarku mo

gilskiego oraz i wymłotów tegoż zboża i wysiewów zaczynają 

się od dnia 24 czerwca 1816 roku, a kończyć się będą, da Bóg 
doczekać, dnia 24 czerwca 1817«.

Sir. 24, wys. 335, szer. 208 mm, oprawa nowa w pólpiótno.

1860-1862. 177.

»Rejestra przychodu i rozchodu zboża folwarków Mogiła i Czy- 
żyny roku 1860/61«.

Str. 117, z- czego znaczna część niezapisana, wys. 448, szer. 297 mm 
oprawa wspófczeina w płótno.

1862 — 1863. 178.

»Folwark Mogiła. Rejestra przychodu i rozchodu zboża 1862/3 r.«

»Str. 68, z czego większa część niezapisana, wys. 447, szer. 300 mm, 
oprawa nowa w pólplótno.

1863-1864. 179.

»Folwark Mogiła. Rejestra przychodu i rozchodu zboża 1863/4 r.«

Str. 68, x czego większa część niezapisana, wys. 448, szer. 303 tnm 
oprawa współczesna w pólplótno.

1864—1866. 180. 

»Folwark Mogiła. Rejestra przychodu i rozchodu zboża«.

Str. 92, wys. 430, szer. 274 mm, oprawa nowa w pólpiótno; rkp. zło
żony z dwóch luźnych zeszytów.

1866— 1869. 181.

»Folwark Mogiła. Rejestra przychodu i rozchodu zboża«.

Str. 86, wys, 397, szer. 259 mm, oprawa nowa w pólpiótno; rkp. zło
żony z trzech luźnyoh zeszytów.
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»Folwark Mogiła. Rejestra przychodu i rozchodu zboża«.

Str. 78, wys. 392, szer. 258 ram, oprawa nowa w półpłótno; rl<p. zło

żony z trzech luźnych zeszytów.

1872-1877. 183.

»Mogiła. Rejestr przychodu i rozchodu zboża«.

Str. 120, wys. 403, szer. 270 mm, oprawa nowa w półpłótno; rkp. zło

żony z pięciu luźnych zeszytów:

1877—1881. 184.
»Rejestr przychodu i rozchodu zboża i innej krescencyi z fol

warku Mogiła«.

Str. 124, wys. 416, szer. 262 mm, oprawa nowa w półpłótno; rkp. zło

żony z czterech luźnych zeszytów.

1883-1884. 185.

»Książka przychodu i rozchodu zboża w Mogile 1883/4«.

Str. 24, wys. 425, szer. 265 mm, oprawa nowa w półpłótno.

1885-1887. 186.

Książka przychodu i rozchodu zboża na folwarku w Mogile.

Str. 64, wys. 425, szer. 262 mm, oprawa nowa w półpłótno; rkp. zło

żony z dwóch luźnych zeszytów.

1804—1805. 187.
»Wydatek drobiu, masła, sera, jaj, śmietany z folwarku mogil

skiego w roku 1804 na 1805 do klasztoru mogilskiego«.

Str. 36, wys. 192, szer. 127 mm, oprawa nowa w półpłótno.

1806, 7 lipca — 11 lipca 1807. 188.

»Kwity z paktu folwarku mogilskiego z r. 1806 na 1807« na 

dostarczany nabiał do kuchni klasztornej.

K. 158, wys. 125, szer. 260 mm, oprawa nowa w półpłótno; rkp. zło

żony z luźnych kartek.

1807. 189.

»Xiążka folwarku mogilskiego do nabialnego dawania na kla

sztor na rok 1807«.

Str. 20, wys. 190, szer. 124 mm, oprawa nowa w półpłótno.

R^KOIMST ARCHJWALNK NK. 171-- l i*  1 4 9
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1815, 24 czerwca — 13 listopada 1816. 190.'

»Rachunki z ImPanem Oliwińskim, ekonomem w folwarku mo

gilskim za rok jeden co dó zbóż od 24 czerwca 1815 do 13 listo

pada 1816. a co do bydła, nabiału i drobiu do 24 czerwca 1816 r.« 

Str. 16, wys. 361, szer. 245 mm, oprawa nowa w póipłótno.

1789, 10 sierpnia — 16 września 1859. 191. i

Akta do spraw włościańskich w Kopane u. |

Str. 20, wys. 405, szer. 280 mm, oprawa nowa w póipłótno; rkp. złor 

żony z luźnych oryginalnych aktów i kopii.

10. Czyiyny i Łęg.

1440 — 21 maja 1897. 192.

Akta do wsi Czyżyn  i częściowo Łęęu.  Zniszczenia przez 

wojska (1658—1771). Wylewy Wisły. Regulacya czynszów przez 

komisyę włościańską. Usamowolnienie. Sprzedaż posiadłości wło

ściańskich. Szkody polne. Zaorywanie gruntów klasztornych 

(1865). Folwark; budowa budynków folwarcznych. Podatki wło

ścian i z folwarku.

Str. 418, wys. 405, szer. 270 min, oprawa riowa w póJplótno; rkp zło
żony z luźnych oryginalnych aktów' i kopii. S. N° 874, 873, 907, 441, 909. 
2297, 1016.

1522, 12 listopada — 31 maja 1589. 193.

Akta dotyczące karczmy »kamiennej« w Czyżynach i prawa 
wypasania bydła na błoniu miejskiem w Dąbiu.

Str. 34, wys. 338, szer. 208 mm, oprawa nowa w' póipłótno; rkp. zło

żony z luźnych oryginalnych aktów. S. N° 2172, 2174, 872, 2739— 2744.

1873, 2 maja — 6 lipca 1898. 194.

Akta dotyczące szkoły w Czyżynach' i ciężarów klasztoru mo
gilskiego na jej rzecz.

Str. 152, wys. 360, szer. 220 mm, oprawa nowa w póipłótno; rkp. zło
żony z luźnych oryginalnych aktów i kopii.

1626—1884. 195.

Kwity podatkowe Czyżyn.

a) 1626—1764. Pogłówne, str. 1—73.

b) 1694—1817. Hiberna i subsidium charitativun), str. 75 — 151.
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c) 1703—1816. Podymne, str. 153-237.
d) 1705—1821. Rekwizycye wojskowe, podwody dla wojsk nieprzyjaciel

skich i polskich, str. 239—265.
e) 1789 — 1836 Ofiara 5, 10, 20, 40 i 50s° grosza z dóbr duchownych, str. 

267-H63.
f) 1830. Czopowe, str. 365.
g) 1875—1884 Książeczki płatnicze podatku gruntowego i domowego, str. 

367-398.

Str. 398, wys. 195, szer. 250 mm, oprawa nowa w pólplótno; rkp. zło

żony z luźnych kwitów, opatrzonych częściowo pieczątkami. S. N° 911— 
947, 879-898, 986-1014, 948-985.

1814. 196.

»Książka dostaw prowiantów i furażów do magazynów woj

skowych przez wsie Czyżyny i Łęg«.

Str. 48, z czego tylko 16—17 zapisane, wys. 197, szer. 245 min, oprawa 

nowa w pólplótno; rkp. od góry nieco uszkodzony.

1827, 23 sierpnia. 197.

1835, 4 września.

»Wykaz należylości rocznej czynszu za powinności inwenta- 

ryczne i z gruntów dworskich na oddzielny czynsz nadanych 

jak równie składki na fundusze oftlcyalisty opiekuńczego, od 

wybranych gruntów i łąk dworskich przez gromady wsi Czy

żyny i Lęg konwentowi mogilskiemu w czterech kwartalnych 

ratach od 1 czerwca 1827/28 r. do ostatniego maja 1851 r. pła

cić się winnej...«

Str. 68, wys. 393, szer. 244 mm, oprawa nowa w pólplótno; rkp. zło

żony z trzecli luźnych zeszytów.

1800. 198.

»Tabelia zbiorów kreecencyi folwarku czyżyńskiego w roku 

1800«.

Str. 48, wys. 326, szer. 226 inni, oprawa nowa w pólplótno.

1807-1808. 199.

»Rejestr folwarku Czyżyn, zaczynający się od dnia 24 czerwca

1807 roku, ukończonym być ma na dzień zwyż wyrażony 1808 

roku«.

Str. 20, wys. 381, szer. 245 mm, oprawa nowa w pólplótno.
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1807— 1808. 200

»Książka folwarku czyżyńskiego oddawki (nabiału i zbożi 

z paktu poczynając aię od dnia 24 czerwca...« j

Str. 32, wys. 192, szer. 120 min, oprawa nowa w półpłótno.
i

1813-1814. 201! 

»Regestra zbioru krescencyi w folwarku czyżyńskim, tudzi« 

wszelkich akcesów i wymiotów oraz wszelkiej expensy onycłi 

poczynające się od dnia 24 czerwca 1813...«

Str. 16, z czego 9—16 niezapisane, wys. 400, szer. 245 mm, oprawi 
nowa w półpłótno.

1814-1815. 202

»Regestra krescencyi folwarku czyżyńskiego, tudzież wszelkicl 

przychodów i wychodów, poczynające się od dnia 24 czerwci 
1814/15«.

Str. 26, wys. 396, szer. 246 mm, oprawa nowa w pólpiótno.

1862—1863. 203

»Folwark Czyżyny. Rejestra przychodu i rozchodu zboża 1862/3 r.«

Str. 64, z czego większa część niezapisana, wys. 448, szer. 304 mm 
oprawa współczesna w półpłótno.

1863—1864. 204,

»Folwark Czyżyny. Rejestra przychodu i rozchodu zboża 1863/4r.a

Str. 68, z czego większa część niezapisana, wys. 454, szer. 298 mm, 
oprawa współczesna w półpłótno.

1864— 1865. 205.

»Folwark Czyżyny. Rejestra przychodu i rozchodu zboża 1864/5 r.«

Str. 44, z czego znaczna część niezapisana, wys. 422, szer. 271 mm, 
oprawa nowa w pólplótno.

1865—1870. 206.

»Folwark Czyżyny. Rejestra przychodu i rozchodu zboża«.

Str. 148, z czego znaczna część niezapisana, wys. 397, szer. 245 mm, 

oprawa nowa w półpłótno; rkp. złożony z pięciu luźnych zeszytów.
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1872-1874. 207.

»Folwark Czyżyny. Rejestr przychodu i rozchodu zboża 1872/73 r.«

Str. 40, z czego część niezapisana, wys. 244, szer. 213 mm, oprawa 

nowa w półpłótno; rkp. złożony z dwóch luźnych ie»zytów.

1874-1878. 208.

»Folwark Czyżyny. Rejestr przychodu i rozchodu zboża 1874/75 r.«

Str. 144, z czego znaczna część niezapisana, wys. 412, szer. 270 mm, 

oprawa nowa w półpłótno; rkp. złożony z sześciu luźnych zeszytów.

1879-1884. 209.

»Rejestr omłotu i rozchodu zboża w Czyżynach«.

Str. 96, wys. 430, szer. 267 mm, oprawa nowa w półpłótno; rkp. zło

żony z czterech luźnych zeszytów.

1440 — 3 sierpnia 1885. 210.

Akta dotyczące wsi Łęgu.  Zniszczenia żołnierskie (1736). Za

ległości czynszowe włościan. Sprawy spadkowe, działy grun

towe między włościanami, sprzedaże gospodarstw. Proces kla

sztoru z gminą o drogę z Czyżyn do Łęgu. Szkody przez wylew 

Wisły.

Str. 276, wys. 406, szer. 260 mm, oprawa nowa w półpłótno; rkp. zło

łony z luźnych oryginalnych aktów i kopii. S. N* 1113, 1114.

1712-1831. 211.

Kwity podatkowe wsi Łęgu.

a) 1712 1789. Po dymne* k. 1-30. 

i) 1719-1754. Pogłówne, k. 31-65. 

e) 1741—1753. Hiberna, k. 66-71.

d) 1770. Forszpany do czyszczenia Krakowa, k. 71 a.
e) 1777-1816. Subsidium charitativum, k. 72 89.
f) 1809—1831. Datek na parafię ś. Mikołaja. Czopowe, k. 90—93.

K. 93, wys. 190, szer. 240 mm, oprawa nowa w półpłótno; rkp. zło

żony z luźnych kwitów. S. N° 1033—1110.

11. Glewlec.

1220 — 14 sierpnia 1874. 212.

Akta dotyczące wsi Glewca.  Proces z Uniwersytetem krak*

o dziesięcinę (1745—1763). Tabele dochodów. Proces z dzier-
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iawcą Józefem Marxenem (1829). Dziesięcina na rzecz kan< 
krak., zw. »karniowską« (1833). Sprawy z dzierżawcą Aleks 

Penotem (1857).

Str. 532, wys. 403, szer. 245 min, oprawa nowa w półplótno; rkp. ■ 
żony z luinych oryginalnych aktów, kopii i 7 druków z lat 1757—1763 

procesu o dziesięcinę z Uniw. S. N° 1117—1123, 1280 — 1282, 1163, 30, 1 

1298 —1323.

1745, 13 stycznia — 27 marca 1760. 2'

Kopiaryusz aktów procesu między klasztorem w Mogile a U 

wersytetem krak. o dziesięcinę z wsi Glewca. I

Str. 80, z czego 1—2 i 40—80 niezapisane, wys, 307, szer. 198 q 
oprawa współczesna w półskórek; rkp. pisany jedną ręką w drugiej, 
Iowie XVIII w. S. >N° 1319«.

1819, 17 września — 23 października 1820. 2;

Akta procesu Piotra Wierzbińskiego przeciw klasztorowi i 

gilskiemu z tytułu pretensyi za administrację wsi Glewca. \ 
Str. 70, wys. 395, szer. 244 mm, oprawa nowa w półplótno; rkp. j 

iony z luźnych oryginalnych aktów i kopii. \

1666-1839. 2]

Kwity dziesięciny z wsi Glewca.

a) 1666—1765. Kwity dziesięciny wypłacanej przez klasztor mogi 

z Glewca Akademii krak., k. 1 — 15.

b) 1817—1839. Kwity dziesięciny wypłacanej z Glewca dla kanonii kn 

fund. karniowskiej, k. 16—35.

K. 36, wys. 390, szer. 245 min, oprawa nowa w półplótno; rkp. i 
iony z luźnych kwitów. S. N° 1283 — 1297.

1673—1820. 21

Kwrity podatkowe wsi Glewca
а) 1673-1754. Poglówne, k. 1-38.

б) 1685-1810. Podymne, k. 39-97. ]

c) 1741-1760. Hiberna, k. 98-104. f

d) 1775—1805. Subsidium charitativum, k. 105—120.
e) 1789—1820. Ofiara 5, 10, 20 i 50'" grosza, k 121—175.
/) 1790—1809. Palety na wydawanie rekrutów, k. 176 — 179.

g) 1802—1809. Kwaterowe, U. 180 — 188.

K. 188, wys. 185, szer. 240 mm, oprawa nowa w półplótno; rkp. i 

iony z luźnych kwitów. S. N® 1124—1263.
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1807-1846. 217.

Kwity podatkowe wsi Glewca.

а) 1807—1809. Dominikal u. liustikalsteuer, k. 1—6-

б) 1823—1845. Składka na towarzystwo ogniowe, k. 7—29.

c) 1825—1845. Składka ogniowa, k. 30 -63.
d) 1826 — 1846. Ofiara i aubsidium charitativum, k. 64—132.

e) 1826 — 1845 Prenumerata dziennika praw, k. 133—159.

K. 159, wys. 220, szer. 235 mm, oprawa nowa w półpłótno; rkp. zło

żony z luźnych kwitów.

1806-1848. 218.

Kwity i akta dotyczące liwerunków dla wojska polskiego i ro

syjskiego z wsi Glewca.

li. 36, wys. 410, szer. 260 min, oprawa nowa w półpłótno; rkp. zło

żony z luźnych oryginalnych alitów i kwitów.

1813-1815. 219.

Książka dostaw prowiantów i furażów magazynów wojskowych 

przez wieś Glewiec.

Str. 52, z czego połowa niezapisana, wys. 197, szer. 240 mm, oprawa 

nowa w półpłótno.

1827, 18 listopada — 23 listopada 1832. 220.

Akta likwidacyjne zaległości skarbowych z wsi Glewca z cza

sów Księstwa warszawskiego i tyczące się odszkodowania za do

starczonych w r. 1812 jeźdźców.

Str. 5i, wys. 425, szer. 270 inin, oprawa nowa w półpłótno; rkp. zło

żony z luźnych oryginalnych aktów i kopii.

1801, 24 czerwca — 4 lipca 1851. 221.

Rachunki z dzierżawcami wsi Glewca. Krescencya. Podatki. In

wentarz bydła. Wydatki na wojsko 1830/31. Wrydatki różne.

Str. 152, wys. 420, szer. 250 mm, oprawa nowa w półpłótno; rkp. zło

żony z luźnych aktów i rachunków.

1807-1808. 222.

»Rejestrzyk paktu nabiału, przychówku i innych produktów 

gruntowych z folwarku glewieckiego na rzecz klasztoru mogił-
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skiego, wydawanych od dnia 24 czerwca 1807 do dnia tegoż 

miesiąca czerwca 1808 roku spisany«.

Str. 28, wys. 83, szer. 118 mm, oprawa nowa w póiplótno.

1834-1835. 223.

»Regestr expensy pieniężnej, podjętej przez Józefa Złowodz- 

kiego, dzierżawcę wsi Glewca od wzięcia tejże w posesyę 

od dnia 24 czerwca 1834 roku dla podania Zgromadzeniu XX. 

Cystersów mogilskich w czasie obrachunku«.

Str. 26, wys. 322, szer. 203 mm, oprawa nowa w póiplótno.

12 Kacice. Moniakowice. Półwsie. Prandocin Przewóz. 
Rybitwy. Ryczów.

1273 — 25 października 1804. 224.

Akta dotyczące wsi Kacic, a głównie młyna na Sreniawie 

kupionego przez klasztor w r. 1576.

Str. 46, wys. 403, szer. 240 mm, oprawa nowa w póiplótno; rkp. zło

żony z luźnych aktów. S. N* 2454- 2460.

1731. t 225.

Inwentarz, opis budynków i powinności poddanych w Kacicach, 

Prandocinie i Moniakowicach.

Str. 38, z czego 28—38 niezapisane, wyg. 328, szer. 208 mm, oprawa 

współczesna w pólpergamin. Na początku brak kilku kartek zapisanych, 

na str. 27 podpis X. Jacka Lopackiego jako plenipotenta opata mogilskiego.

1738. 226.

»Inwentarz klucza kacickiego do opactwa mogilskiego należą
cego, spisany anno Domini 1738«.

Str. 48, wys. 322, szer. 210 mm, oprawa nowa w póiplótno.

Uwaga. Kkp. treścią bardzo zbliżony do nr. 225.

1442, 9 maja — 12 sierpnia 1679. 227,

Akta odstąpienia młynu »Barłóg« w Mon i akow icach  na 

Sreniawie Janowi Staszkowskiemu przez opata Białobrzeskiego 

w r. 1571. Proces klasztoru o »Barłóg« z Gródeckimi (1640), 
Przyłęckimi i Męcińskimi (3670).
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Str. 408, wys. 357, szer, 217 mm, oprawa nowa w pólpiótno; rkp. zlo- 

iony z luźnych oryginalnych aktów i kopii. S. N° 2473—2523. Na str. 401 

—404 mapa Moniakowic i sąsiednich wsi Waganowice, Czechy i Kępa, 
rysowana przez Jana Gostumiowskiego, profesora matematyki w Akademii 

krak. (f przed r. 1677. Muczkowski, Statuta necnon Liber promot., 1849, str.347).

1566, 7 stycznia — 7 stycznia 1585. 228.

Akta dotyczące procesu klasztoru mogilskiego z Marcinem, soł

tysem, o czynsze i robocizny z sołtystwa w Pó łws i u .  Zatargi 

z Palczowskim Stanisławem.

Str. 54, wys. 335, szer. 213 mm, oprawa nowa w pólpiótno; rkp. zło

żony z luźnych oryginalnych aktów. S. N° 2554—2562, 2661, 2660.

1223 -  1 lutego 1736. 229.

Akta dotyczące wsi P r a u d o c i n a. Akta procesu klasztoru z dzier

żawcą folwarku prandocińskiego, Marcinem Radotą, o czynsz 

i dziesięciny z końca XVI w. Akta do wójtostwa »Nowe Dwory« 

w Prandocinie, znajdującego się w rękach Mateusza Czechano- 

wicza (1709).

Str. 64, wys. 346, szer. 215 mm, oprawa nowa w pólpiótno; rkp. zło
żony z luźnych oryginalnych aktów i kopii. S. N° 8, 2527—2635, 2541.

1540, 4 października — 10 marca 1883. 230.

Akta do wsi Pr zewozu i częściowo Rybitw. Proces z Dorotą 

Obrębską o folwark i karczmę (1631). Zatarg z właścicielem 

Pieszo wa Dominikiem z Ostroga (1632). Przysięga gromady (1773) 

Sprawa czopowego. Proces z gromadą o robocizny. Karczmarz 

Capała (1783).

Str. 254. wys. 407, szer. 250 mm, oprawa nowa wpółpłótno; rkp. zło

żony z luźnych aktów. S. N" 2187—2333 z przerwami.

1736-1819. 231.

Kwity podatkowe wsi Przewozu,

o) 1736. Podwody dla wojska, k. 1.
6) 1739-1753. Hiberna, k. 2-7.

c) 1738-1754. Pogłówne, k. 8-38.
d) 1773—1784. »Kontrybucya pańska« austryacka, k. 39—61.

e) 1777—1819. Czopowe, k. 62—73.

K. 73, wys. 174, szer. 240 mm, oprawa nowa w pólpiótno; rkp. zło

żony z luźnych kwitów. S. N° 2199—2312, z przerwami.
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Kwity podatkowe wsi Ryb i  tw.

a) 1786, Podwody i porcye dla wojsk rosyjskich generała Bismarka Ru

dolfa, k, 1-2.
b) 17 >9—1753. Hiberna, k. 3-9.

e) 1739—1754. Pogłówne, k. 10- 38. 
d) 1774 — 1779. E*ekutn», k. 39-40.

K'. 40, wys. 168, szer. 207 mm, oprawa nowa w półpłótno; rkp. zło

żony z luźnych kwitów. S. N° 2258—2300 z przerwami.

1569, 26 listopada — 9 sierpnia 1749. 233.

Akta do wsi Rycz o w a. Klucz ryczowski w dzierżawie Piotra 

Zborowskiego. Zatarg graniczny z Palczowskimi z Brzeźnicy 

(1570). Proces Wojciecha Gronowskiego z Graboszyc o zwrot 

poddanych. Sprawy z dzierżawcą Jakóbem Trzeszczkowskim 

(1723). Ugoda Jana Lipskiego, opata mogilskiego, z klasztorem 

w sprawie dochodówr z klucza ryczowskiego (1729). Sprawy 

z dzierżawcą Stanisławem Barchanowskim (1746).

Str. 180, wys. 335, szer. 213 mm, oprawa nowa w płótno; rkp. zło
żony z luźnych oryginalnych aktów. S. N° 2565—2588.

1729-1730. 234.

Rachunki krescencyi klucza ryczowskiego.

Str. 70, z czego 50—70 nieaapisane, wys. 328, szer. 210 mm, oprawa 

nowa w półpłótno.

1738, 20 stycznia. 235,

»Inwentarz klucza ryczowskiego do opactwa mogielskiego na

leżącego, wszelkich budynków dworskich, roi dworskich y chłop

skich, łąk, szuwarów, sadzawek, borow, zarośla, poddanych y ich 

powinności, dożywocia z ich cyrkumferencyami die 20 Januari; 

a. 1738«.

Str. 28, wys. 318, szer. 195 mm, oprawa nowa w półpłótno. S. »N° 2582«.

13. Sędowice z Opatkowióami.

1 5 8  MOOIŁA

1394, 10 lipca — 21 marca 1797. 236.

Akta do wsi Sędowic,  częściowo i O pat ko wic. Sprawy 

graniczne między Sędowicami a Turem, Zegartowicami, Niego
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sławicami i Wolą Lubecką (1462—1565). Procesy o zajmowa

nie gruntów z Janem Dębińskim, Maciejem Korzeńskim z Lub- 

czy (1612), z Janem Choińskim z Piekar (1636), z Kozickimi 

z Niegosławic (1693). Kucharskim z Zegartowic. Proces z dzier

żawcą Sędowic Zawadą w sprawie szkód, wyrządzonych przez 

wojsko (1711).

Str. 488, wys. 380, szer. 230 mm, oprawa nowa w półpłótno; rkp. zło- 
iony z luźnych oryginalnych aktów i kopii. 8. N° 1552, 1593, 1566—1568 

1676, 1603, 1571-1599, 1630—1632, 1641-1643, 1815, 2453, 1665—1667, 1706, 

1707, 1716, 1735. 1812.

1809, 20 czerwca — 28 czerwca 1874. 237.

Akta do wsi Sędowic, częściowo i Opatkowic. Kontrakty, ra

chunki i procesy z dzierżawcami: Wincentym Mostowskim, Pio

trem Drzewieckim (1816), Maciejem Kwapiszewskim (1826) i Ja- 

kóbem Swobodą (1847). Budowa budynków folwarcznych. Ofi- 

cy&liści Dyonizy Królikiewicz i Józef Olewiński. Lasy sędowickie.

Str. 324, wys. 415, szer. 250 mm, oprawa nowa w póipiótno; rkp. zło- 

iony z luźnych oryginalnych aktów i kopii.

Kwity podatkowe wsi Sędowic, częściowo i Opatkowic.

а) 1689—1774. Osep dla wielkorządów krak., k. 1—4.

б) 1693-1774. Hiberna, k. 5-27.
ci 1736 — 1772. Poglówne, k. 28—65.

d) 1771—1773. Prowianty, furaż i podwody dla wojska, k. 66—82.

«) 1775—1817. Subsidium charitativum, k. 83-116. 

fl 1775-1819. Podymne, k. 117 -172.

K. 172, wys. 200, szer. 235 mm, oprawa nowa w póipiótno; rkp. zło

żony z luźnych kwitów. S. N° 1605—1796, z przerwami.

Kwity podatkowe wsi Sędowic, częściowo i Opatkowic.

o) 1790—1818. Prowianty, furaż, podatek liwerunkowy, k. 1-14.

6) 1798—1817. Ofiara 20, b0s° grosza k. 16—51.

c) 1804—1809. Kwaterowe, k. 52 — 55.

d) 1808—1809. Rustikalsteuer, k. 68—61.
«) 1807—1809. Dominikalsteuer, k. 62—65.
/) 1809 — 1812. Personalsteuer, k. 66 — 67.

g) 1816 — 1823. Prenumerata dziennika departamentowego i wojewódz
kiego, k, 68—76.

h) 1820—1825. Składka na towarzystwo ogniowe, k. 78-91.

1689-1819. 238-

1790-1841. 239.
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i) 1836—1841. Składka za dozór lasów, k. 92—94. 
j) 1804—1808. Podatek klasyfikacyjny, k. 96—102.

K. 102, wys. 200, szer. 2B0 mm, oprawa nowa w półpłótno; rkp. zło 

żony z luźnych kwitów. S. N° 1734, 1811.

1810, 7 kwietnia — 16 kwietnia 1891. 240.

Akta likwidacyjne do dóbr i kapitałów klasztoru mogilskiego, 

lokowanych w Królestwie Polskiem (Sędowice, Glewiec) w ogól

ności. Podatki i dochody z nich. Lokowanie kapitałów w Banku 

polskim. Rewindykacya kapitałów i czynszów. Wykupno dóbr 

przez rząd Królestwa i rosyjski.

Str. 358, wys. 400, szer. 257 inm, oprawa nowa w póipiótno; rkp. zło

żony z luźnych oryginalnych aktów i kopii.

1828, 9 kwietnia — 29 marca 1833. 241.

Listy Olewińskiego, Barańskiego i Królikiewicza do przeorów 

mogilskich Chmielewskiego i Franosza ze sprawozdaniami go- 

spodarczemi z Sędowic.

Str. 202, wys. 260, szer. 205 mm, oprawa nowa w póipiótno; rkp. zło

żony z luźnych listów.

1800 — 1851. ' 242.

Akta do Sędowic, częściowo i Opatkowic.

a) 1800. słnventarium villarum Sędowice et Opatkowice omniumąue 

illarum aedificiorum, subditorum, obligationum, fundi instructi, cre- 
scentiae etc. 1800 anno conscriptum, str. 1—8.

b) 1810—1811. »Inwentarz i remanenta w folwarku sędowakim z roku 

1810 na 1811 spisane«, sir. 9 — 19.

c) 1810-1812. »Wykaz z folwarku sędowskiego wydanego nabiału i dro
biu«, str. 21—28.

d) 1812—1813. »Obrachunek przychodu i rozchodu zbóż w snopie i ziar

nie, tudzież pieniędzy w gotowiźnie niemniej wszelkich decessów w fol

warku wsi Sędowice i Opatkowice«, str. 29—39.
«) 1812—1816. »Zbiór decessów zbożnych i pieniężnych w dobrach Sędo

wice przez officyalistów zdziałanych...« str. 41—47.
f) 1813—1814. »Obrachunek przychodu i rozchodu zbóż w snopie i ziar

nie, tudzież paktu krów, nie mniej pieniędzy w gotowiźnie i wszel
kich decessów w folwarku wsi Sędowice i Opatkowice«, str. 49—59.

g) 1816. »Rachunek z JP. Kotowskim, tymczasowym ekonomem we wsi 

Sędowicach z percepty i rozchodu zboż w ziarnie...« str. 61—68.
,h) 1838. »Rachunek pomiędzy prowentem dóbr Sędowice a pomiędzy wło

ścianami tychże dóbr z przyległościami z zasiłków i zapomogi wło
ścianom udzielanej na pieniądza«, str. 69—73.
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i) 1840. »Rachunek przychodu i rozchodu pieniędzy... z dóbr Sędowic 

sporządzonym str. 75—81.
f) 1844—1845. »Spis inwentarza tak żywego jak i martwego... dóbr Sę- 

dowice«, str. 93—103. 

k) 1803—1846. Tabele kresceneyi, wykazy pańszczyzny i *pisy bydła w fol

warku sędowickim, str. 115—229.
i) 1847—1851. »Wykaz opłacanych podatków z dóbr Sędowic... 1847/51 

do kasy powiatu kieleckiegOi, str. 237—242.

Str. 244, wys. 462, szer. 280 mm, oprawa nowa w półpłótno; rkp. zło

żony z luźnych zeszytów, aktów i rachunków.

1816, 24 czerwca. 243.

»Inwentarz dóbr Sędowic i Opatkowic, wszelkich powinności 

poddanych, danin i t. p. wraz z opisem wysiewów, bydła i sprzę

tów dnia 24 czerwca 1816 roku na gruncie tychże dóbr spi

sany w czasie oddawania w possessyą tychże dóbr dzierżawną 

Wiel. Piotrowi Drzewieckiemu, dzierżawcy«.

Str. 24, wy*. 386, »zer. 242 mm, oprawa nowa \r półpłótno.

1825, 3 sierpnia — 10 grudnia 1829. 244.

»Konsygnacya pretensyi do klasztoru mogilskiego od dzier

żawcy Sędowic« z alegatami.

Str. 32, wys. 370, szer. 237 mm, oprawa nowa w półpłótno.

1827, 1 lipca. 245.

»Instrukcya dla Im. Pana ekonoma dóbr Sędowic® do ścisłego 

lachowania w całym trakcie urzędowania jego od dnia 24 

czerwca 1827 zalecona, z arkuszy czterech szyta i urzędownie 

przypieczętowana, Imc. Panu Józefowi Olewińskiemu«.

Str. 16, wys. 373, szer. 234 mm, oprawa nowa w półpłótno. Na str. 

11 podpis i pieczęć lakowa Chmielewskiego, przeora mogilskiego.

1847, 24 czerwca. 246.

»Opis zabudowań tak dworskich jako też i włościańskich dóbr 

Sędowice w dniu 24 czerwca 1847 roku«.

Str. 32, wy». 317, szer. 200 mm, oprawa nowa w półpłótno.

1847, 24 czerwca — 24 czerwca 1848. 247.

»Spis inwentarza tak żywego jako też martwego od dnia 24

AfcMwom mofiltkie. 11
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czerwca 1847 roku do tegoż dnia i miesiąca 1848 dóbr Sędo- 

wice«.

Str. 20, wys. 316, sxer. 197 mm, oprawa nowa w pólplńtno.

1771-1772. 248.

Rachunek krescencyi, dochodów i rozchodów folwarków w Sq- 

dowicach i Opatkowicach.

Str. 20, wys. 230, szer. 216 mm, oprawa nowa w póiplótno.

1803 — 24 czerwca 1804. 249.

»Regestra krescencyi zbiorów, omłotów oraz wszelkiej per- 

cepty i expensy w dobrach Sędowicach, ułożone w roku 1803... 

przez Pa Jakóba Podlaszewskiego, ekonoma dóbr Sędowic«.

Str. 70, wys. 402, szer. 252 mm, oprawa nowa w póiplótno.

1804—1805. 250.

»Raptularz krescencyi zbiorów i wymłotów wszelkich, expensy 

zbóż w dobrach Sędowicach, ułożony dnia 24 czerwca w roku 

1804, kończyć się ma w tenżesam dzień w roku 1805 przez 

Józefa Czaplickiego, pisarza prowentu dóbr Sędowic«.

Str. 62, wys. 402, szer. 263 mm, oprawa nowa w póiplótno. Na końcu 

wydarto kilka niezapisanych kartek.

1805—1806. 251.

»Regestr oryginalny J. Pa Mostowskiego z potrzebnymi do tego 

papierami z ekonomii sędowskiej i opatkowskiej z R u 1805 

na 1806«.

Str. 64, wys. 407, szer. 155 mm, oprawa nowa w póiplótno.

Uwaga .  Wymienionych w tytule papierów brak.

1806—1807. 252.

»Regestra (krescencyi i pieniędzy) dóbr Sędowic zaczynające 

się dnia 16 lunii roku 1806 do s. Jana 1807. W. Mostowski«. 

Str. 70, wys. 402, szer. 265 mm, oprawa nowa w póiplótno.

1807-1808. 253.

»Regestra ekonomiczne dóbr Sędowice przez ekonoma tychże



dóbr od dnia 12 czerwca 1807 do dnia tegoż miesiąca czerwca
1808 R" spisane«.

Str. 100, wys. 390, szer. 250 mm, oprawa nowa w póiplótno. Na str. 

98 podpis: »Benedykt Wierzbiński, przeor mog.« i pieczęć tegoż w laku.

1807-1808. 254.

»Regestra ekonomiczne dóbr Sędowice przez pisarza tychże 

dóbr od 24 czerwca 1807 do dnia [24] czerwca 1808 Rn spisane«.

Str, 100, z czego kilkanaście niezapisanych, wys. 390, szer. 250, oprawa 
nowa w póiplótno. Na str. 98 podpis: »Btnedykl Wierzbiński, prz«or mo

gił.« i pieczęć tegoż wyciśnięta w laku.

1808—1809. 255.

»Regestra ekonomiczne dóbr Sędowice przez pisarza tychże 

dóbr od dnia 24 czerwca 1808 do dnia 24 tegoż miesiąca 1809 

fo spisane«.

Str. 44, wys. 390, szer. 257 mm, oprawa nowa w póiplótno.

1808-1809. 256.

^Regestra krescencyi i pieniędzy folwarku sendowskiego od 

dnia 24 czerwca 1808 do 24 czerwca 1809 roku zrobione«.

Str. 46, wys. 390, szer. 260 mm, oprawa nowa w póiplótno.

1809-1810. 257.

»Regestra [krescencyi] folwarku sędowskiego...«

Str. 48, wys. 390, s*er. 253 nam, oprawa nowa w póiplótno.

' ł .

1810-1811. 258.

»Regestra przychodu i rozchodu zbóż, słodu, anyżu i pieniędzy 

w folwarku Sędowic ($)«.
S.’i

Str. 84, wys. 390, szer. 255 mm, oprawa nowa w póiplótno.

1810-1811. 259.

»Regestra ekonomiczne dóbr Sędowice przez pisarza tychże 

óbr od dnia l g0 Augusta do dnia tegoż miesiąca, spisane 

m 1811«.

. Str. 48, wys. 402, szer, 260 mm, oprawa nowa w póiplótno.
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1813-1814. 260.

Regestr krescencyi w Sędowicach.
Str. 86, wys. 358, szer. 227 mm, oprawa nowa w póipiótno.

1814-1815. 261.

»Obrachunek przychodu i rozchodu zbóż w snopie i ziarnie, 

tudzież paktu krów, niemniej pieniędzy w gotowiźnie i wszel

kich decessów w folwarku wsi Sędowic i Opatkowic...«

Str. 12, wys. 384, szer. 245 mm, oprawa nowa w póipiótno.

1815-1816. 262.

»Rejestra z pól sędowskich zebrania krescencyi w roku 1815 

i wymiotu«.

Str. 84, wys. 402, sser, 260 mm, oprawa nowa w póipiótno.

1829-1830. 263.

»Regestra zbiorów wszelkiej krescencyi w dobrach państwa 

Sędowice z przyległościami jako to wymiotów w snopiu, 

percepty w ziarnie, expensy wszelkiej, wysiew, sprzedaż, or- 

dynarye i inne postronne wydatki, zaczynają się od dnia dwu

dziestego czwartego czerwca 1829, a kończyć się będzie dnia 

24 czerwca 1830 roku«.

Str. 44, wys. 420, szer. 266 mm, oprawa nowa w póipiótno.

1834-1835. 264.

Regestr granaryi w dobrach Sędowice i Opatkowice.

K. 29, wys. 400, szer. 240 mm, oprawa nowa w póipiótno. Na k. 26 

podpis X. W. Lewickiego, prowizora, i pieczęć lakowa zniszczona.

1835—1836. 265. 

»Regestra przychodu i rozchodu zbóż w snopie jako i w ziarnie 

w dobrach Sędowice z przyległym folwarkiem Gawron i wsią 

Opalkowicami Cysterskiemi na rok 1835/36«.

Str. 68, z czego kilkanaście niezapisanych, wys. 362, szer. 226 mm, 
oprawa nowa w póipiótno.

1 6 4  M oaiŁ A

1836—1837. 266.

»Regestr przychodu i rozchodu zboża w snopie i ziarnie ró



żnego gatunku w dobrach Sędowice z przyległościami folwarku 

Gawron i Opatkowice Cysterskie...«

Str. 52, wy*. 417, szer. 262 mm, oprawa nowa w pólplótno.

\ 1837-1838. 267.

| »Regiestra przychodu i rozchodu wszelkiego gatunku zboża 

[ w dobrach Sędowicach z przyległościami Gawron i Opatkowice 

| w roku 1837/38«.

Str. 88, wys. 420, szer. 272 mm, oprawa nowa w pólplótno.

1838. 268.

»Regestra wszelkich zbiorów, omłotów i ekspensów w dobrach 

Sędowice. Oddane od dnia 15 czerwca 1838 przez rządcę dóbr 

tychże. Składających (s) się z arkuszy piętnastu N° 15. Na co wła

snoręcznie się podpisuje Maniszewski«.

Str. 62, wys. 410, szer. 262 mm, oprawa nowa w pólplótno.

1838—1839. 269.

Rachunki dochodów i rozchodów zboża na folwarku w Sędo
wicach.

Str. 64, z których 39—64 niezapisane, wys. 395, *zer. 250 mm, oprawa 
nowa w pólplótno.

1839-1840. 270.

»Regiestr przychodu i wszelkiej expensy zboża dóbr Sędowic 

na rok 1839/40«.

Str. 76, wys. 403, szer. 252 mm, oprawa nowa w pólplótno.

11840—1841. 271.

bRegiestra ekonomiczne przychodu i rozchodu zboża dóbr Su

llowie, zaczynające się od dnia 24 czerwca 1840/41«.

Str. 60, wys. 416, szer. 262 mm, oprawa nowa w pólplótno.

841-1842. 272.

¡Regestra do zapisowafnia] przychodu i rozchodu zboża na rok 

842« Folwarki Sędowice, Gawron i Opatkowice.

Str. 48, wys. 410, szer. 255 mm, oprawa nowa w pólplótno.
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1842— 1843. 273. 

»Regestra ekonomiez[nje do zapisywania przychodu i rozchodu 

zboża od dnia 24 czerwca 1842/3«. Folwarki Sędowice, Gawron 

i Opatkowice.

Str. 62, wys. 398, szer. 247 mm, oprawa nowa w póipiótno,

1843-1844. 274.

»Regestra ekonomiczne przychodu i rozchodu zboża od dnia 

24 czerwca roku 1843 do 24 czerwca 1844«. Folwark Sędowice.

Str. 56, wys. 352, szer. 224 mm, oprawa nowa w póipiótno.

1845—1846. 275. 

»Regiestra ekonomiczne do zapisowania przychodu i rozchodu 

zboża od dnia 24 czerwca [1845 do dnia 24 czerwca 1846«. 

Folwark Sędowice.

Str. 48, wys. 407, szer. 255 ram, oprawa nowa w póipiótno.

1846—1847. 276.

»Regiestra ekonomiczne do zapisowania przychodu i rozchodu 

zboża od dnia 24 czerwca 1846/7«. Folwark Sędowice.

Str. 52, z których kilka niezapisanych, wys. 400, szer. 260 mm, oprawa 

nowa w póipiótno.

1801— 1802. 277.

»Regestra percepty i expensy z różnych prowentów poczyna

jące się w roku 1801 do 1802go roku«. Folwark Sędowice.

Str. 28, wys, 392, szer. 250 mm, oprawa nowa w póipiótno.

1802-1803. 278.

»Regestra percepty i expensy za różny prowent...« Folwark 

Sędowice.

Str. 38, wys. 387, sier. 245 mm, oprawa nowa w póipiótno.

1815—1825. 279.

Regestr percepty i expensy folwarku sędowickiego.

Str. 28, wys. 394, szer. 250 mm, oprawa nowa w póipiótno. Między 
■tr. 24 a 25 wydarto kilka niezapisanych kartek.



1832—1833. 280.

»Dziennik przychodów i rozchodów pieniędzy w prowencie sę- 

dowickim dla ścisłego utrzymywania bez wszelkich skrobanin 

i mazanin od dnia 24 czerwca 1832 do dnia 24 tegoż 1833 

roku«.

Str. 24, wys. 417, sier. 265 mm, oprawa nowa w póipiótno.

1834— 1835. 281.
»Regestr przychodu i rozchodu pieniędzy w prowencie dóbr 

Sędowice od dnia 24 czerwca 1834 Ru«.

Str. 22, wys. 420, szer. 260 mm, oprawa nowa w póipiótno.

1834-1835. 282.

»Regestr przychodu i rozchodu pieniędzy w prowencie sędow- 

skim od dnia 24 czerwca 1834/5 roku poczynający się«.

Str. 20, wys. 400, szer. 256 mm, oprawa nowa w póipiótno.

1835-1836. 283.

»Regestra przychodu i rozchodu pieniędzy w prowencie dóbr 

Sędowice poczynające się od dnia 24 czerwca 1835/6 roku#. 

Str. 22, wys. 415, sx#r. 258 mm, oprawa nowa w póipiótno.

1836-1837. 284.

»Rachunki z wszelkich wpływów pieniężnych oraz wydatko

wania tychże w dobrach Sędowice w ciągu roku 1836/7«.

Str. 40, wys. 355, szer. 220 mm, oprawa nowa w póipiótno.

1837-1838. 285.

»Rachunek z wszelkich wpływów pieniężnych i długów wło

ściańskich oraz rozchodu pierwszych a kompensaty ostatnich 

w dobrach Sędowice w ciągu roku 1837/38 poczynionego«.

Str. 32, wys. 410, szer. 253 mm, oprawa nowa w póipiótno.

1838-1839. 286.

»Rachunki wszelkich pieniężnych przychodów i rozchodów 

w dobrach Sędowice za rok 1838/9 sporządzone«.

Str. 20, wys. 410, sa#r. 257 mm, oprawa nowa w póipiótno.
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1839—1840. 287. 

»Rachunek przychodu i rozchodu pieniędzy w ciągu roku 

1839/40, czyli od dnia 24 czerwca roku 1839 do dnia 24 czerwca 

1840 roku przez Jana Staniszewskiego, utrzymującego w tymie 

czasie kasę prowentu dóbr Sędowice, sporządzony«.

Str. 24, wy*. 412, »«er. 227 mm, oprawa nowa w pólplótno.

1840— 1841. 288.

»Regiestra przychodu i expensy pieniędzy dóbr Sędowic, za

czynające się dnia 24 czerwca 1840 roku do dnia i miesiąca 

tegoż 1841 roku*.

Str. 32, wys. 400, **er. 252 mm, oprawa nowa w pólplótno.

1841, 24 czerwca — 23 czerwca 1842. 289. 

»Regestra przychodu oraz i expensy pieniędzy od dnia 24 

czerwca 1841 r. do dnia 1 miesiąca tegoż 1842 roku dóbr Sę

dowic exystujące<f.

Str. 32, % których kilka niei&pisanyeh, wy*. 420, s*«r. 262 mm, opra

wa nowa w pólplótno.

1842, 23 czerwca — 23 grudnia 1842. 290.

»Rachunek przychodu oraz i expensy pieniędzy, poczynając od 

dnia 24 czerwca do ostatniego grudnia 1842 roku, dóbr Sę
dowic«.

Str. 20, wys. 322, s*er. 202 mm, oprawa nowa w pólplótno.

1842—1843. 291.

»Regiestra przychodu oraz rozchodu pieniędzy od dnia 24 

czerwca 1843 dóbr Sędowice*.

Str. 35, wy*. 395, **er. 245 mm, oprawa nowa w pólplótno.

1843— 1844. 292.

»Regiestra przychodu oraz i expensy pieniędzy od dnia 24 

czerwca 1843 r. do dnia i miesiąca tegoż 1844 roku dóbr Sę

dowice«.

- Str. 40, wy*. 392, sxer. 245 mm, oprawa nowa w pólplótno.



1844-1845. 293. 

»Regiestra przychodu oraz expensy pieniędzy od dnia 24 czerwca 

1844 do dnia i miesiąca tegoż 1845 roku dóbr Sędowic«.

Str. 40, wy*. 410, **er. 260 mm, oprawa nowa w pólplótno.

1845-1846. 294. 

»Regiestra przychodu oraz i expensy pieniędzy od dnia 24 

czerwca 1845 do dnia tegoż i miesiąca 1846 r. dóbr Sędowice«.

Str. 44, wy*. 382, szer, 242 mm, oprawa nowa w pólplótno.

1846-1847. 295. 

»Regiestra przychodu oraz i eipensy pieniędzy od dnia 24 

czerwca 1846 roku do tegoż dnia i miesiąca 1847 roku dóbr 

Sędowice«.

Str. 36, z których kilka nieiapisanyeh, wys, 385, szer. 258 mm, opraw» 

nowa w pólplótno.

1800—1801. 296.

»Regestra propinacyi i expensy na różne potrzeby gruntowe 

folwarku sędowskiego w roku 1801«.

Str. 22, wys. 395, *xer. 246 mm, oprawa nowa w pólplótno. Między 

str. 20 a 21 wydarto 3 kartki niezapisane.

1841—1842. 297.

»Regiestra z przykupna okowity jako też expens tejże na do

branie wódki do karczm sędowskiej i opatkowskiej, tudzież 

innej potocznej expensy, sporządzone na rok, to jest od dnia 

24 czerwca 1841/42 roku«.

Str. 20, wys. 330, sier. 200 mm, oprawa nowa w pólplótno.

1842-1843. 298.

: »Regiestra przychodu z przykupna okowity jakoteż expens tejże 

na dobranie wódki do karczmy sędowskiej, opatkowskiej i in- 

pąj potocznej expensy, sporządzone na rok, to jest od dnia 

;U czerwca 1842 do tegoż dnia i miesiąca 1843 r. dóbr Sędo- 

¡Wice«.

Str. 28, wy*. 336, *xer. 208 mm, oprawa nowa w pólplótno.
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»Regestra przychodu oraz i wszelkiej expensy wódki, a to od dnia 

24 czerwca 1843 do dnia i miesiąca tegoż 1844 r. dóbr Sędowic«- 

Str. 24, wys. 357, szer. 206 mm, oprawa nowa w póipiótno.

1844-1845. 300.

a) 1844—1845. »Regestra przychodu oraz i expensy wódki, a to 
od dnia 24 czerwca 1844 do dnia i miesiąca tegoż 1845 roku 

dóbr Sędowic«, str. 1—19.
b) 1844—1845. »Książka karczmarza sędowskiego Wojciecha 

Wilkusa...« str. 21—25.

Str. 36, wys. 352, szer. 218 mm, oprawa nowa w póipiótno.

1845-1846. 301.

»Regiestra przychodu oraz i expensa wódki, a to od dnia 24 

czerwca 1845 do dnia i miesiąca tegoż 1846 roku dóbr Sędowic«. 

Str. 2i, wys. 315, szgr. 192 mm, oprawa nowa w półpłótno.

1846-1847. 302.

»Regiestra przychodu oraz i expensy wódki, a to od dnia 24 

czerwca 1846 roku do tegoż dnia i miesiąca 1847 roku dóbr 

Sędowice«.

Str. 24, wys, 330, »zer. 202 mm, oprawa nowa w póipiótno.

1841-1846. 303.

Książka szynkarza Wojciecha Oborskiego w Sędowicach.

Str. 32, wys. 200, szer. 170 mm, oprawa nowa w półpłótno; rkp. zło
żony z dwóch luźnych «esxytów.

1842—1844. 304.

»Książka szynkarza Wojciecha Wilkusa, poczynająca się od 
dnia 24 czerwca 1842 roku w wsi Sędowicach«.

Str. 38, wys. 205, szer. 190 mm, oprawa nowa w półpłótno.

1836, 1 lipca — 16 czerwca 1837. 305*

»Kwitaryusz na wydawrane asygnacye do dozoru ekonomicznego 

w dobrach Sędowice przez ciąg roku 1836/7«.

Str. Ü, z których każda parzysta niezapisana, wys. 350, szer. 107 mm, 

oprawa nowa w półpłótno.
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837, 19 czerwca — 15 czerwca 1838. 306. 

Kwitary-usz na wydawane asygnacye do dozoru ekonomicznego 

óbr Sędowic na rok 1837/8«.

Str. 52, z czego większa część niezapisana, wys. 360, szer. 215 mm, 

"rawa nowa w póJpiótno.

838, 15 czerwca — 17 czerwca 1839. 307. 

sygnataryusz wydawanego zboża na folwarku w Sędowicach.

Str. 34, wys. 357, szer. 107 mm, oprawa nowa w pólpiótno.

839, 6 lipca — 14 czerwca 1840. 308. 

"witaryusze na wydane zboże w dobrach Sędowice utrzy- 

ywane przez rządcę na rok 1839 od dnia 1 lipca — Stani-

wskiego«.

Str. 24, wys. 370, szer. 213 mm, oprawa nowa w pólpiótno.

¡$6—1837. 309.

achunki z gromadą dóbr Sadowić na rok 1836/7«.

Str. 64, z których kilkanaście niezapisanych, wys. 400, szer. 215 mm, 

;awa nowa w pólpiótno.

37, 25 czerwca — 24 czerwca 1839. 310. 

“witaryusz do wydawania kwitów na dni zaróbne przy obra-

nku tygodniowym z gromadą sędowską i opatkowską oraz 

ydania kwitów na opłacenie. Rok 1837«.

Str. 24, wys. 405, szer. 255 mm, oprawa nowa w pólpiótno.

\ ' '
38, 24 czerwca — 17 listopada 1838. 311. 

ta kwitów ekonomicznych, udawadniających najem roboci- 

w (s) potrzebę gruntową i wypłacanie tegoż najmu od 24 

wca 1838 rozpoczęte w dobrach Sędowice«.

Str. 44, wys. 382, szer. 210 mm, oprawa w nowa w pólpiótno; rkp. 

ny z luźnych kwitów.

8, 2 lipca — 24 czerwca 1839. 312.

ta konsygnacyi wydatków pieniężnych dla włościan dóbr 

owice za najem robocizny tak gotowizną jako też przez
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potrącanie w długach opłacanych przez prowent tychże dóbr 

od dnia 2 lipca 1838 rozpoczęte«.

Str. 36, z których 19—36 niezapisane, wys. 367, szer. 210 mm, oprawa 

nowa w pólplótno.

1889, 24 czerwca — 14 czerwca 1840. 313.

»Książka najmu dóbr Sędowic na rok 1839/40 służąca«.

Str. 48, z których 18—48 niezapisane, wy*. 410, szer. 180 mm, oprawa 

nowa w pólplótno.

1840, 14 czerwca — 26 czerwca 1841. 314

»Książka najmu dóbr Sędowic od 24 czerwca 1840 do 24 

czerwca 1841 roku służyć mająca«.

Str. 44, z których 18—44 niezapisane, wys. 410, szer. 227 mm, oprawa 

nowa w pólplótno.

1841-1842. 315.

»Książka najmu [robotników] na rok 1841/42 dóbr Sędowic«. 

Str. 20, wys. 463, szer. 202 mm, oprawa nowa w pólpiótno.

1839-1846. 316.

Książki owczarza w Sędowicach Michała Podmagorskiego za 

lata 1839/40 i 1843/46.

Str. 68, z których większa część niezapisana, wys. 210, szer. 180 mm, 
oprawa nowa w pólpiótno; rkp. złożony z czterech luźnych zeszytów.

1841-1843. 317.

'»Książka owiec Michała Podmagorskiego owczarza na 1841/42 

[i 1842/43] służąca w Sędowicach«.

Str. 44, wys. 225, szer. 207 mm, oprawa nowa w póJpiótno.

1846, 24 czerwca — 24 czerwca 1847. 318.

»Książka owczarza Michała Podmagorskiego na rok, to jest od 

dnia 24 czerwca 1846 do tegoż dnia i miesiąca 1847 r. służąca 

dóbr Sędowice«.

Str. 16, z których c*ęść niezapisana, wys. 195, szer. 163 mm, oprawa 

współczesna w pólplótno.
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Akta dotyczące wsi O p a ł k o w i  c. Sprawy graniczne z właści 

cielem Grudziny, Mikołajem Dębińskim (1564). Proces o subsi 

dium charitativum (1676). Sprawa korzystania z lasu w Opatko 
wicach Pojalowskich Stawszczyzną zwanych (1827). Rachunki 

z szynkarzami. Zamiana gruntów Opatkowic Cysterskich za 

grunta Opatkowic Pojałowskich (1856).

Str. 136, wys. 390, szer. 250 mm, oprawa nowa w pólplótno; rkp. zło

żony z luźnych aktów. S. N° 1834, 1836, 1633, 1854-1858, 1838.

1668-1841. 320.

Kwity podatkowe Opatkowic.

a) 1668. Łanowe, k. 1.

b) 1764. Poglówne, k. 2.

c) 1772—1812. Furaż i wiktuały dla wojska rosyjskiego i austryackiego, 
k. 3-5.

d) 1775—1815. Podymne, k. 6—50, 92—94.

i) 1789—1811. Ofiara z dóbr duchownych, 20, 40 i 50‘° grosza, k. 61—90.

f) 1811. Subsidium charitativum, k. 91.

g) 1821—1825. Składka ogniowa, k. 95—104.

h) Szarwark, k. 106.

K. 105, wys. 202, szer. 255 mm, oprawa nowa w póipiótno; rkp. zło
żony z luźnych kwitów. S. N° 2406, 1859—1914.

Uwaga. Por. Kwity Sędowic, nr. 238 i 239.

1803-1804 . 321.
»Regestra z folwarku opatkowskiego z roku 1803«.

Str. 24, wys. 393, szer. 247 mm, oprawa nowa w póipiótno. Na końou 

wydarto 3 niezapisane kartki.

1803-1804. 322.
»Wydatek drobiu, masła, sera, jaj z folwarku opatkowskiego 

od dnia 24 czerwca 1803«.

Str. 32, wys. 193, szer. 120 mm, oprawa nowa w póipiótno.

1804—1805. 323. 
»Raptularz folwarku opatkowskiego, zbioru krescenty oraz 

i expensy w roku 1804«.

Str. 22, wys. 396, szer. 252 mm, oprawa nowa w póipiótno. Na końcu 

wydarto kilka niezapisanych kartek.

1537, 26 kwietnia — 9  sierpnia 1862. 319
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14. Sprowa. Woźniki. Wroźenice. Żygodowice.

1563 — 26 maja 1838. 324.

Zapisy na rzecz klasztoru. Różne posiadłości.
a) 1691, 17 czerwca. Zapis 2000 zip. Jakóba Skierkowskiego na Ski er

kach i Golanach ,  str. 1—6. 

i>) 1760, 2 kwietnia — 1764. Kupno lasu przez klasztor mogilski we W łi 

Goren icach  od Michała Głębockiego, str. 7—22.

c) 1691. Zapis Arnolfa Dembińskiego 3000 złp. na Kosocicach, str. 
23-26.

d) 1826, 26 kwietnia—26 maja 1838. Sumy pieniężne należące się klaszto
rowi od Królestwa Polskiego z Po ja łow ic ,  str. 27—35.

e) 1563 — 30 lipca 1618. Granice wsi klasztornej Stryszowa i wolność 
jej od ciężarów dla wielkorządów krak., str. 39—43.

/) 1668, 21 lipca — 20 czerwca 1809. Akta do wsi klasztornej W ik t o 
rowie, str. 47—57.

g) 1677. Zapis królewicza Karola Ferdynanda na Żywcu, str. 59—62.

Str. 62, wys. 370, szer. 240 mm, oprawa nowa w półpłótno; rkp. złożony 
z luźnych oryginalnych aktów. S. N° 2913, 2912, 764-766, 2916, 2667, 2669.

1594—1804. 325.

Akta do wsi S pro wy. Proces o posiadanie tej wsi między kla

sztorem mogilskim a Dębińskimi, przyznanej klasztorowi jako 
nie będącej w posiadaniu Odrowążów, pod warunkiem zapła

cenia 400 grzywien (1643).

Str. 54, wys. 380, szer. 235 mm, oprawa nowa w półpłótno; rkp. zło
żony z luźnych oryginalnych aktów. S. N° 1833, 1848—1853.

1406, i  lipca — 3 listopada 1676. 326.

Akta do wsi W o źn i k .  Sprawa granic między Woźnikami 
a Radoczą Komorowskich i Graboszycami Cikowskich (1619) 

i Porębskich (1631). Proces z Brandysem (1540) o staw w Wo

źnikach i z Mikołajem Komorowskim (1629) o jaz na Skawie.

Str. 128, wys. 345, szer. 220 mm, oprawa nowa w półpłotno; rkp. zło
żony z luźnych oryginalnych aktów i kopii. S. N° 2599—2623.

1510, 30 kwietnia — 27 lutego 1839. 327.

Akta dotyczące wsi Wróżen i e .  Sprawy graniczne między 

Czulicami i Tropiszowem (1540). Rachunki z dzierżawcą Piótrem 

Wierzbińskim (1813).

Str. 76, wys. 400, szer. 247 mm, oprawa nowa w półpłótno; rkp. zło
żony z luźnych oryginalnych aktów. S. N° 2025—2027, 2035, 2084—2086.
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Kwity podatkowe Wróżenie.

a) 1680—1716. Łanowe, k. 1—2.
b) 1718—1754. Poglówne, k. 3—38.
c) 1719—1742. Ossp do wielkorządów krak., k. 39—42.

d) 1741-1753. Hiberna, k. 43-49.
e) 1775—1820. Podymne, k. 50—78.
f) 1777—1820. Subsidium charitativum, k. 79—91.

g) 1806—1816. Kwaterowe, k. 92—94.
h) 1830. Podatek liwerunkowy, k. 95.

K. 95, wys. 215, szer. 225 mm, oprawa nowa w pólpiótno; rkp. zło

żony z luźnych kwitów. S. N° 2030—2117.

1754, kwiecień. 329.

»Wieś Wroźenice z wszystkiemi przyległościami swemi opi

sana a. Dni 1754 mense Aprili«.

Str. 36, z których 20—36 niezapisane, wys. 312, siar. 197 mm, oprawa 

nowa w pólpiótno. Na str. 1: S. «N° 2081«.

1692, 25 stycznia — 23 października 1758. 330.

Akta do wójtostwa w Ży go do wi cac h. Odstąpienie jego przez 

Teresę Łepkowską Wojciechowi Jezierskiemu (1692). Nadanie 

wójtostwa tego Józefowi Matrycy’emu przez opata Szembeka 

(1736). Proces klasztoru mogilskiego z Matrycym i Józefem Jur: 

kowskim o opłatę kanonu z wójtostwa (1745).

Str. 74, wy*. 357, szer. 220 mm, oprawa nowa w półpłótno; rkp. zło
żony z luźnych oryginalnych aktów. S. N' 2627—2643.

1680— 1880. 328.

15. Zesławice i Kantorowie«.

1348, 6 lutego — 27 lutego 1913. 331.

Akta do wsi Z e sławie, a częściowo ¡Kan torow ie .  Wykupno 

pojedyńczych części Zesławic (1348 — 1361) Kontrakty z dzierżaw

cami. Urządzenie włościan przez komisyę włościańską (1823— 

1837). Opłaty czynszowe, zmiany własności, wypasanie pastwisk 

dworskich. Podatki. Budowa budynków folwarcznych.

Str. 368, wys. 415, szer. 260 mm, oprawa nowa w pólpiótno. Rkp. zło

żony z luźnych oryginalnych aktów i kopii. S. N° 1325—1357, 1459—1464.
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1843, 25 lipca — 12 marca 1898. 332. 

Akta dotyczące ciężarów obszaru dworskiego w Zesławicach 

na rzecz kościoła parafialnego w Raciborowicach (konkurencya).

Str. 48, wys. 372, szer. 230 mm, oprawa nowa w póip/ótno; rkp. zło
żony z luźnych oryginalnych aktów.

1871, 20 lipca — 21 czerwca 1895. 333.

Akta dotyczące szkoły w Raciborowicach i ciężarów obszaru 
dworskiego w Zesławicach na jej rzecz.

Str. 166, wys. 360, szer. 225 mm, oprawa nowa w póZpIótno; rkp. zła
żony z luźnych oryginalnych aktów.

1882, 16 stycznia — 7 lipca 1896. 334.

Akta procesu klasztoru z Karolem Gryglewskim o czynsz dzierża
wny z folwarku w Zesławicach.

Str. 148, wys. 345, szer. 215 mm, oprawa nowa w póipZótno; rkp. *Zo- 
iony z luźnych oryginalnych aktów i kopii.

1740-1885. 335.

Kwity podatkowe Zesławic.

а) 1740—1754. PogZówne, k. 1—28.

б) 1772. Forszpany dla wojska rosyjskiego, k. 29.

c) 1775-1817. Podymne, k. 30-72.

d) 1775—1831. Subsidium charitativum, k. 73—96.
e) 1789—1830. Ofiara z dóbr duchownych, k. 97—111,

f) 1790—1812. Podatek na magazyn i liwerunkowy, k. 112—113.
g) 1801. Podatek klasyfikacyjny, k. 114.

h) 1813. Podatek patentowy, k. 115.
») 1830. Czopowe, k. 116.

j) 1882—1885. Książka platnioza podatku gruntowego i domowego, k. 
117-132.

K. 132, wys. 232, szer. 230 mm, oprawa nowa w póZpZótno; rkp. *Zo- 
iony z luźnych kwitów. S. N” 1358—1458.

1844, 13 lutego. 336. 

»Inwentarz pomiarowy wsiów instytutowych Zesławice i Kan- 

torowice do klasztoru W W . XX. Cystersów mogilskich nale

żących stosownie do urządzenia na wieczność przez kommissyę 
włościańską i do mappy — ułożony«.

Str. 28, wys. 415, sier. 226 mm, oprawa nowa w póipZótno.



BĘKOPJSY ARCHIWALNE KR. 332-- 311 177

a) »Odpis gruntowych parzell protokółu gminy Zesławice w ob

wodzie krakowskim. Powiat Mogiła. 1848«, str. 1—49.

b) »Odpis domowych parzell protokółu gminy Zesławice . . . 

1848«, str. 53-63.

Str. 64, wys. 385, szer. 238 mm, oprawa nowa w pólplótno; rkp. zło

żony * dwóch zeszytów. Na str. 48 i 63 podpisy: sRevidirt. Krakau am 9**“ 
August J860. Aust adjunct. Vidi Kuniek Arohirar. Copirt et oollationirt 

F. Panczakiewicn.

1848. 337.

(1884). 338*

»Przedmiar i kosztorys na wybudowanie domu mieszkalnego 

na folwarku w Zesławicach, będącego własnością 00. Cyster

sów w Mogile«.

Str. 40, wys. 400, szer. 255 mm, oprawa nowa w pólplótno; rkp. zło

żony z dwóch identycznych zeszytów.

1805-1830. 339.

Regestra folwarku zesławickiego.

«) 1805. »Książka wydatku nabiału, drobiu eto. z folwarku zesławskiego 

•1805«, str. 1—13.
6) 1813. »Tabella zwiezionej kresc*ncyi z pól do stodół folwarku zesław- 

skiego od dnia 12 lipca 1813«, str. 22—35.
e) 1813. »Regiestra krescencyi percepty i expensy zboża w folwarku ze- 

sławskim a die 22 lipca 1813«, str. 37—50.

d) 1817—1818. »Rachunek z wszelkich wpływów i expensy z prowentu 

zesławskiego na gruncie z regestrów ekonomicznyoh i karbów za ro 
1817/8 . . . .  z czasu ekonomii Stanisława Żabińskiego«, str. 63—59.

e) 1820—1830. Drobne rachunki go»podarcze, str. 61—68.

Str. 68, wys. 395, szer. 250 mm, oprawa nowa w pólplótno; rkp. zło

żony z luźnych zeszytów i rachunków.

1808-1809. 340.

»Rachunki ekonomiczne folwarku zesławskiego z roku 1808 na 

1809«. Granarya.

Str. 20, wys. 417, szer. 262 mm, opraw» nowa w pólplótno.

1808-1809. 341.

Regestr percepty zboża na folwarku w Zesławicach.

Str. 20, wys. 185, szer. 117 mm, oprawa nowa w pólplótno.

Archiwum mogilskie. _ 12
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1814— 1815. 342.

»Regiest krescencyi zboża, przychodu i expensy tegoż w fol

warku zesławskim od dnia 24 czerwca 1814 zaczęty, a kończyć 

się ma w roku 1815 miesiąca czerwca«.

Str. 20, wys. 392, szer. 246 mm, oprawa nowa w pólpłótno.

1815—1816. 343. 

»Regestra krescencyi, przychodu, rozchodu zboża w folwarku 

zesławskim od dnia 24 czerwca 1815 roku zaczęty, a kończyć 

się ma w roku 1816 miesiąca czerwca«.

Str. 20, wys. 386, B*er. 240 mm, oprawa nowa w pólpłótno.

1816—1817. 344.

»Regestra krescencyi przychodu i rozchodu zboża w folwarku 

zesławskim...«

Str. 24, wy*. 390, astr. 843 mm, oprawa nowa w pólpłótno.

1816, 24 czerwca — 24 czerwca 1817. 345.

»Rachunki z P. Żabińskim, ekonomem folwarku zesławskiego 

sporządzone...«

Str. 18, wya. 368, sier. 245 mm, oprawa nowa w pólpłótno.

1829-1830. 346.

»Regestra krescencyi zebranej zboża z pól na folwarku ze

sławskim także percepty z omłotów i expensy tegoż zboża 

1829 r. na 1830«.

Str. 28, wys. 420, »zer. 262 mm, oprawa nowa w półpłótno.

1857—1858. 347.

»Wykaz wymłotu zboża w folwarku Zesławice od dnia 30/11

1857«.

Str. 16, wy». 390, »ser. 260 mm, oprawa nowa w półpłótno.

1858, 12 lipca — 2 lipca 1859. 348.

»Wykaz dni tygodniowych w folwarku Zesławice 1858«.

Str. 44, z których 26—44 nieiapisane, wy». 396, »zer. 240 mm, oprawa 
WłpólosMna w pólpłótno.
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1872-1874. 349.
»Folwark Zesławice. Wykaz przychodu i rozchodu zboża. Rok 

1872/73«.

Str. 36, wys. 396, szer. 261 mm, oprawa nowa w pólplótno; rkp. iło- 

iony s dwóch aesiytów.

1874-1877. 360.
»Regestr wymłotu i rozchodu zboża w folwarku Zesławice«.

Str. 5ł, wy«. 406, szer. 262 mm, oprawa nowa w pólplótno; rkp. «ło
żony ■ trsech luźnych ctsiytów.

1860, 1 lipca — 11 października 1862. 351.
Wykaz roboty tygodniowej na folwarku w Zesławicach.

Str. 116, wys. 248, szer. 203 mm, oprawa wspólciesna w pólplótno.

1862, 13 października — 14 maja 1864. 352.
»Wykaz roboty tygodniowej w folwarku Zesławice«.

Str. 84, wys. 162, szer. 223 mm, oprawa współczesna w półplótno.

1404, 2 grudnia — 20 stycznia 1885. 353.
Akta do wsi Kantorowie.  Regulacya czynszów włościańskich 

przez komisyę włościańską. Ciężary na rzecz kościoła w Raci

borowicach (1862) i szkoły w Prusach (1881).

Str. 132, wys. 406, szer. 268 mm, oprawa nowa w pólplótno; rkp. «ło

żony z luźnych oryginalnych aktów i kopii. 8. N° 1672, 767.

1740-1836. 354.
Kwity podatkowe wsi Kantorowie.

а) 1740—1754. Pogiówne, k. 1—28.

б) 1741-1763. Hiberna, k. 29-32.
c) 1772—1773. Furaż i forszpany dla wojska rosyjskiego, k. 33—88.

d) 1776-1789. Podymne, k. 39-67.
e) 1806—1819. Dziesięcina dla kościoła w Rusiciy, k. 68—69.

f) 1812. Podatek osobisty, k. 70.
g) 1812—1836. Ofiara 40 i 60«“ gros«a, k. 71—97.

h) 1814. Podatek na reparacyę dróg, k. 98.

») 1830. Czopowe, k. 99.

K. 99, wys. 196, szer. 245 mm, oprawa nowa w pólplótno; rkp. «ło

żony z luźnych kwitów. S. N° 1479—1646.

!«•
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16. Sprawy wodne. Dłubnla. Młyny. Wisła.

1402, 9 maja — 29 lutego 1912. 355.

Akta dotyczące rzeki Dłubni. Wyrok w sprawie upustu wody 

(1402). Ugody klasztoru mogilskiego z proboszczem s. Floryana 

w Krakowie o jaz w Bieńczycach (1544) i z klasztorem mie

chowskim o jaz w Krzesławicach (1677). Młyny w Bieńczycach 

i Krzesławicach. Znaczenie Dłubni dla młynów klasztornych. 

Młynówka w Mogile i Przewozie (1912).

Str. 162, wy*. 398, szer. 245 mm, oprawa nowa w półpłótno; rkp. zło
żony z luźnych oryginalnych aktów i kopii. S. N° 2778—2785.

1854, 30 listopada — 12 lutego 1917. 356.

Akta dotyczące rozdziału wody na Dłubni.

Str. 126, wys. 367, szer. 227 mm, oprawa nowa w pólplótno; rkp. zło
żony zluźnych aktów. Na str. 111—113: uProfil podłużny młynówki od roz
działu wody na Anielówce do młyna w Krzesławicach« z r. 1911.

1856, 16 sierpnia — 19 maja 1891. 357

Dłubnia. Akta dotyczące jazu w Bieńczycach.

Str. 36, wys. 357, szer. 217 mm, oprawa nowa w pólplótno; rkp. zło
żony z luźnych aktów.

1860, 19 kwietnia — 30 stycznia 1897. 358.

Dłubnia. Akta dotyczące konkurencyi do budowy i konserwa-

cyi jazu w Krzesławicach w związku z młynami mo gilskim

Spór klasztoru w tej sprawie z Janem K. Kirchmayerem.

Str. 180, wys. 357, «zer. 220 mm, oprawa nowa w pólplótno; rkp. zło
żony z luźnych aktów.

1890, 31 grudnia — 28 sierpnia 1898. 359.

Dłubnia. Akta dotyczące znaków wodnych na Dłubni i ich 
kontroli.

Str. 26, wys. 344, szer. 213 mm, oprawa nowa w półptótno; rkp. zło- 
iony z luźnych aktów.

1742, 6 maja — 31 grudnia 1847. 360.

Akta do młynów.

a) 1830, 7 września — 31 grudnia 1847. Akta ogólne do młynów mogil
skich, str. 1—55.
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6) 1742, 6 maja — 24 lutego 1767. Przywileje klasztoru na młyn na DIu- 

bni dla Katarzyny Sławconki, str. 59—61.

c) 1765, 9 grudnia — 26 stycznia 1766. Rachunki klasztoru z młynarzem 
dłużeńskim, str. 63—70.

Str. 70, wys. 386, szer. 245 mm, oprawa nowa w półpłótno; rkp. zło

żony z luźnych oryginalnych aktów. S. N° 31, 132—136.

1775, 18 sierpnia — 19 października 1894. 861.

Akta dotyczące młyna »podklasztornego« w Mogile, początkowo 

klasztornego w dzierżawie Klembalskich (1788) i Nalepskich 

(1790), następnie własności Targowskich, Bogdzińskich (1836), 

Pędrackich (1849) i Żabińskich (1894).

Str. 60, wys. 390, szer. 2i2 mm, oprawa nowa w półpłótno; rkp. zło
żony z luźnych oryginalnych aktów. S. N° 2204.

Uwaga.  U obecnej właścicielki młyna p. Żabińskiej znajduje się kilka 

fascykułów aktów z XVIII—XIX w., odnoszących się do wymienionego m łyna

1782, 20 maja — 12 listopada 1887. 362-

Akta dotyczące młyna »Baranowskiego« w Mogile, początkowo 

klasztornego w dzierżawie Jastrzębskich (1782), Capałów (1786), 

następnie własności Zmorów (1840), Swobodów (1842), Głusza- 

ków (1884) i Rittermanna.

Str. 58, wys. 390, szer. 245 mm, oprawa nowa w półpłótno; rkp. zIot 

żony z luźnych oryginalnych aktów. S. N° 47, 56.

1813, 25 czerwca — 28 września 1842. 363

Akta dotyczące młyna »gościnnego« w Mogile i jego właści. 

cieli Jastrzębskich. Kontrakty sprzedaży młyna klasztorowi (1841).

Str. 48, wys. 392, szer. 247 mm, oprawa nowa w półpłótno; rkp. zło

żony z luźnych oryginalnych aktów.

1819, 18 marca — 30 marca 1853. 364

Akta dotyczące młyna klasztornego »Borczuch« w Mogile, bę

dącego w wiecznej dzierżawie Gamońskich, Wojciecha Popka 

(1838) a następnie Józefa Mazanka (1850).

Str. 78, wys. 393, szer. 246 mm. oprawa nowa w półpłótno; rkp. zło 
żony z luźnych oryginalnych aktów.

1848, 30 grudnia — 20 sierpnia 1907. 365

a) 1848, 30 grudnia — 20 sierpnia 1907. Akta dotyczące młyna
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klasztornego pod Wandą. Kontrakty z dzierżawcami. Rachunki 
budowy, str. 1 — 80.

b) 1894, 28 marca — 22 sierpnia 1895. Akta sporu właścicieli 

młyna w Krzesławicach Jana K. i Wincentego Kirchmayerów 

z klasztorem o tamowanie wody przez kratę na młynówce pod 

Wandą, str. 81—122.

Str. 122, wys. 402, s*er. 250 mm, oprawa nowa w półpłótno; rkp. zło
żony z luźnych oryginalnych aktów. Na str. 77—79 plan odbudowy dachu 

na stajni przy młynie z r. 1907.

1742, 9 listopada — 29 kwietnia 1894. 366.

Akta dotyczące promu i przewozu na Wiśle pod Mogiłą.

Str. 48, wys. 380, szer. 242 mm, oprawa nowa w półpłótno; rkp. zło

żony z luźnych oryginalnych aktów. S. N° 2296, 2208, 2209, 838, 2201.

1785 — 2 listopada 1899. 367.

Akta dotyczące bicia tam i obwałowania Wisły pod Mogiłą, 

Kopańcem, Beszczem, Przewozem i Lęgiem. Kosztorysy i plany. 

Udział klasztoru w kosztach.

Str. 652, wys. 400, szer. 248 mm, oprawa nowa w półpłótno; rkp. zło

żony z luźnych oryginalnych aktów i kopii. S. »N° 446«.

1842, 13 czerwca — 24 stycznia 1899. 368.

Akta dotyczące stawów klasztornych i rybołostwa w Mogile.

Str. 20, wys. 358, szer. 217 mm, oprawa nowa w półpłótno; rkp. zło
żony z luźnych aktów.

17. Dziesięciny. Kapitały. Kamienice. Czynsze. Pożyczki. Sói.

1806, 31 lipca — 3 czerwca 1853. 369.

Akta do dziesięciny płaconej z Dąbia na rzecz klasztoru.

Str. 148, wys. 405, szer. 250 mm, oprawa nowa w półpłótno; rkp. zło
żony z luźnych oryginalnych aktów i kopii.

1440 — 17 marca 1829. 370

Akta do spraw dziesięciny z Jakubowic koło Proszowic. Zatargi 

klasztoru mogilskiego o dziesięcinę z Rylskimi (1613), kapitułą 

krak. (1787) i Gorajskimi (1788).

Str. 56,.wys. 370, szer. 218 mm, oprawa nowa w półpłótno; rkp. zło
żony z luźnych oryginalnych aktów i kopii. S. N° 2753—2767.
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1529 — 13 lutego 1834. 871.

Akta dotyczące dziesięciny z Marcinkowic w pow. proszowskim, 

pobieranej przez klasztor mogilski i proboszcza w Czulicach. 
Ugody z właścicielami wsi. (1568, 1785). Akta do starań o odzy

skanie dziesięciny (1808).

Str. 102, wys. 385, szer. 245 mm, oprawa nowa w pólplótno; rkp. zło- 

iony a luźnych oryginalnych aktów i kopii. S. N° 2770, 2768, 2759.

1440 — 11 września 1855. 372.

Akta dotyczące dziesięcin płaconych klasztorowi mogilskiemu 

lub przez klasztor.

а) 1635 — 11 września 1855. Z dóbr klasztornych, str. 1—24.
б) 1440 — 11 września 1766. Z Dobczyc, Winiar i Skrzynki, str. 25—44.

c) 1440—1639. Z Domaszowa, str. 47—66.
dl 1730, 5 października. Klasztor kościołowi w Drogini, str. 67-68.

e) 1564. Dziesięcina drzewna, str. 69—70.

Str. 70, wys. 424, szer. 280 mm, oprawa nowa w pólplótno; rkp. zło

żony z luźnych oryginalnych aktów i kopii. S. N° 2712—2719, 2727—2729, 482.

1312, 1 sierpnia — 7 marca 1783. 373.

Akta dotyczące dostarczania łoju z pięciu jatek w Bochni na 

światło do kościoła klasztornego w Mogile. Czynsze z ogrodów 

w Bochni (1591).

Str. 46, wys. 373, szer. 226 mm, oprawa nowa w pólplótno; rkp. zło
żony z luźnych oryginalnych aktów i kopii. S. N° 2342, 2343, 2345, 2356, 

2348, 2349, 2351, 2423, 2325, 2353.

1649, 2 marca — 28 lutego 1838. 374.

Akta dotyczące sumy 10.000 złp., zapisanej Stefanowi Żółtow

skiemu przez Jana Zamojskiego i zabezpieczonej na Skrzeszo- 

wicach, Szczepanowicach, Polanowicach, Marszowicach i Cze

chach w pow. proszowskim, a w r. 1650 darowanej przez Żół

towskiego klasztorowi mogilskiemu.

Str. 124, wys. 392, szer. 240 mm, oprawa nowa w pólplótno; rkp. zło

żony z luźnych oryginalnych aktów i kopii.

1734, 1 kwietnia — 4 września 1828. 375.

Akta dotyczące sumy 5.000 złp., wypożyczonej w r. 1737 przez 

Piotra Pękosławskiego od klasztoru mogilskiego, a zabezpie

czonej na części posiadłości Chobrżany w woj. sandomierskiem.
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Str. 40, wy«. 385, szer. 245 mm, oprawa nowa w pólplótno; rkp, zło

żony z luźnyeh oryginalnych aktów S. N* 2915, 758.

1743 — 16 lutego 1760. 376.

»Compendium iurium officiosorum transactiones varias castren

ses super summas tam capitales quam provisionales collegio 

Mogilensi servientes in se complectens iam vero fortunato gu

bernio curaque et sollicitudine Perillustris Adm, Rndi ac Reli- 

giosissimi Dni Andreae Elertowski Sae Theae Dris collegii Mogi- 

lensis eiusdem Soc. perpetui et iure maeritissimo dignissimi 

rectoris acquisitorum. Anno Dni 1758vo«.

Str. 96, z których 61—90 niezapisane, wys. 311, szer. 197 mm, oprawa 

współczesna w półskórek. Na str. 1 sygnatura według Sumaryusza z r. 
1804: N° 2895 ad N° 2903. Nagłówki i niektóre wyrazy w tekście pisano 
•ynobrem.

1755, 26 marca — 12 maja 1860. 377.

Akta dotyczące sumy 12.000 złp., wypożyczonej na 7#/0 od kla

sztoru mogilskiego i zabezpieczonej na Bruśniku Dolnym i Gór

nym, Siekierczynie i Jamnej w r. 1755 przez Eliasza Wodzi- 

ckiego, przejętej następnie w r. 1759 na Korzkiew przez Teo

dora Wessla, a w r. 1800 na kamienicę N° 372 przy ul. ś. Szcze

pana w Krakowie przez Piotra Steinkellera.

Str. 164, wys. 405, szer. 245 mm, oprawa nowa w półpłótno; rkp. 
złożony s luźnych oryginalnych aktów i kopii. S. N° 2884—2891.

1863, 28 czerwca — 6 września 1893. 378.

Akta dotyczące obligacyi indemnizacyjnych, będących w posia

daniu klasztoru mogilskiego.

Str. 132, wys. 360, *zer. 225 mm, oprawa nowa w połpłótno ; rkp. zło- 
iony z luźnych aktów.

1882, 3 lipca —12 lutego 1912. 379.

Akta dotyczące pożyczki 10.000 złr. z majątku zakładowego 

klasztoru na postawienie nowych i restauracyę starych budyn

ków gospodarczych w dobrach klasztoru mogilskiego.

Str. 108, wys. 347, szer. 218 mm, oprawa nowa w półpłótno; rkp. zło
żony z luźnych aktów.
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1883, 11 lipca — 28 maja 1892. 380.

Spisy papierów wartościowych, będących własnością klasztoru« 

mogilskiego.

Str. 36, wys. 353, szer. 225 mm, oprawa nowa w półpłótno.

1876, 29 sierpnia — 12 stycznia 1895. 381.

Akta dotyczące 4°/,-wych listów zastawnych Galicyjskiego Tow. 

stwa kredytowego, będących w posiadaniu klasztoru mogilskiego.

Str. 96, wys. 343, szer. 228 mm, oprawa nowa w półpłótno; rkp. zło

żony z luźnych aktów.

1445, 11 marca — 1 sierpnia 1906. 382.

Akta dotyczące kapitałów i czynszów dla klasztoru mogilskiego 

na domach krak.
a) 1802, 10 grudnia. »Consignatio summarum ad monasterium ord. Ci- 

sterciensis in villa Mogiła... spectantium«, str. 1—11.
b) 1445, 11 marca — 1804. Akta do czynszu 1 grzywny rocznie z jatki 

rzeźniczej w Krakowie, str. 17—24.
c) 1812, 1 marca. Relacya klasztoru o widerkaufach, str. 25—28.

d) 1856, 30 lipca—24 sierpnia 1868. Akta do kapitałów 919złp. 13 gr. i 445 
zip. 5 gr. na realności spadkobierców Jana Kanty’ego N° 105 Gm. IX. 

w Krakowie, str. 29—32.
e) 1865, 20 lutego — 19 stycznia 1897. Akta do kapitału 3000 złr. na 

kamienicy N° 245 Dz. I i  381/2 Gm. III Anieli Scheurich, str. 35—92.
f) 1876, 11 lipca — 14 marca 1883. Akta do kapitału na domu Antoniego 

i Joanny Sapalskich w Krakowie, str. 93—112.

g) 1906, 1 sierpnia. Akt do kapitału 919 i 445 złp. na kamienicy Zofii 

Bobrzyńskiej w Krakowie, str. 113.

Str. 118, wys. 450, szer. 285 mm, oprawa nowa w półpłótno; rkp. zło

żony z luźnych oryginalnych aktów i kopii.

1694-1784. 383.

Akta dotyczące drobnych długów i pożyczek klasztoru mogil

skiego zaciągniętych:
а) 1694. Przez Chrystyana Nagielskiego w Krakowie, str. 1.
б) 1709. Przez Jana Mieroszowskiego z Mysłowic, str. 3.

c) 1702 -1714. U Michała Tęgoborskiego, str. 5—20.
d) 1734. U klasztoru Cystersów w Wąchocku, str. 21—24.

e) 1735. U Józefa Zegladowskiego w Krakowie, str. 25—28.

/) 1749. U Drohojowskich, str. 29—32.

g) 1750. U Stefana Morsztyna w Kościelnikach, str. 33.
h) 1770—1773. Przez Paluszyńskiego i Józefa Jagielskiego, str. 35—52- 

«') 1784. U Kaspra Otffinowskiego, str. 53—58.
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Str. 58, wys. 355, szer. 215 mm, oprawa nowa w póiplótno; rkp, zło
cony z luźnych aktów. S. N° 2416, 122, 105, 745, 123, 759, 760, 771-777.

1440, 17 października — 13 czerwca 1863. 384.

.Akta do bogatych kramów 1. 22 i 55 przy Sukiennicach, daro

wanych klasztorowi mogilskiemu w r. 1440 przez Salomeą 

Brennerową a sprzedanych następnie m. Krakowowi w r. 1862.

Str. 68, wy*. 395, szer. 250 mm, oprawa nowa w pólpZótno; rkp. zło
żony z luźnych oryginalnych aktów i kopii. S. N° 2120—2121.

1439, 6 kwietnia — 24 października 1867. 385.

a) 1439, 6 kwietnia — 24 października 1867. Akta dotyczące 

kamienicy mogilskiej przy ul. Różanej w Krakowie, str. 1—44.

b) 1775, 6 listopada — t l  kwietnia 1785. Kwity podatku dy

mowego i na cele wojska rosyjskiego, płaconego z kamienicy 
mogilskiej, str. 45—100.

Str. lOu, wys. 362, szer. 217 mm, oprawa nowa w póiplótno; rkp. zło
żony z luźnych aktów i kwitów w oryginaZaoh i kopiach. S. N° 2125—2156.

1626 — 26 grudnia 1859. 386.

Akta dotyczące soli dla klasztoru mogilskiego.

a) 1626, 8 października — 3 lipca 1753. Akta i rachunki dostarczanej na 

podstawie przywilejów soli dla klasztoru mogilskiego, str. 1—48.

<6) 1686, 8 lipca — 6 sierpnia 1704. Akta i rachunki dostarczanej klaszto
rowi soli z Bochni, str. 49—131.

c) 1787, 28 listopada — 26 grudnia 1859. Akta i rachunki wydawanej 
przez klasztor soli do swych dóbr, str. 133—173.

Str. 174, wys. 385, szer. 230 mm, oprawa nowa w póiplótno; rkp. złożony 
z luźnych oryginalnych aktów i rachunków. S. N° 2369—2445, z przerwami.

1693. 387.

»Libellus diariorum pana Urbańskiego, miarczanego starogor- 

nego a die l ma Februarii anni 1693tu«. Sól.

Str. 32, z których 4—32 niezapisane, wys. 106, szer. 82 mm, oprawa 
nowa w póZpZótno. S. >N° 2366«.

1830, 10 marca — 11 stycznia 1911. 388.

Akta dotyczące prawa polowania w dobrach klasztornych.

Str. 34, wys. 354, szer. 817 mm, oprawa nowa w póiplótno; rkp. zło
żony z luźnych aktów.
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18. Proplnacya. Karczmy.

1722, B lipca — 9 września 1908. 389.

Akta dotyczące spraw propinacyjnych w dobrach klasztoru mo

gilskiego.

Str. 304, wys. 408, szer. 262 mm, oprawa nowa w pólplótno; rkp. zlo- 

łony z luźnych oryginalnych aktów i kopii. 8. N° 106—108, 318.

1740, 26 czerwca— 26 sierpnia 1741. 390.

Regestr percepty z dóbr klasztoru mogilskiego, przeważnie za 

trunki od karczmarzy.

Str. 40, wys. 307, szer. 200 mm, oprawa nowa w póiplótno. Początku 
i końca rkpu brak.

176.1, 9 stycznia — 27 czerwca 1905. 391.

a) 1761, 9 stycznia — 1784. Akta do austeryi podklasztornej 

w rękach Jana Rypalskiego, str. 1—23.

b) 1822, 4 lipca — 2 sierpnia 1823. Akta procesu klasztoru 

z Miarkami o austoryę, str. 25—59.

c) 1873, 21 maja. Rachunek budowy karczmy »pod Betleem«, 

str. 61—63.

d) 1891, 24 lutego — 27 czerwca 1905. Akta do szynku Sta- 

szczyszyna i karczmy »pod Wandą«, z 2 planami, str. 65 —98.

Str. 98, wys. 407, szer. 265 mm, oprawa nowa w pólplótno; rkp. zło

żony z luźnych oryginalnych aktów.

1800. 392.

»Regestr branego zboża z granaryi na wódkę do gorzelni [w Mo

gile], zaczęty dnia 24 Junii 1800«

Str. 16, wys. 386, szer. 240 mm, oprawa nowa w pólplótno,

1804—1805. 393.

»Regestra prowentu i browaru mogilskiego odbierania zbóż 

na granaryę klasztorną z całych dóbr przychodzących i expen- 

sowania onychźe tudzież na propinacyę, robienia gorzałki, sło

dów i piwa i onychże wydawania podług karbów i extrakar- 

bów, zapisując od dnia 24 czerwca roku przeszłego aż do dnia 

tegoż 24, 1805 roku«.

Str. 102, wys. 385, szer. 237 mm, oprawa nowa w pólplótno.
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1807—1808. 394.

»Piwne regestra zaczęte po rachunkach«.

Str. 20, wys. 382, sser. 242 mm, oprawa nowa w półpJótno,

1807, 1 października — 24 czerwca 1808. 395.

«Regestr propinacyi konwentu mogilskiego wychodów i do

chodów od roku 1807, 1 Oetobris. Podany w roku 1808«.

Str. 40, wys. 395, szer. 253 mm, oprawa nowa w pólplótno.

1807— 1810. 896.

»Porachunek z karczmarzami [w Mogile] z szynku wódki i piwa 

a die 3 Oetobris 1807... uczyniony«.

Str. 32, wys. 398, szer. 252 mm, oprawa nowa w półpJótno.

1808-1809. 397.

»Regestr browaru i gorzelni mogilskiego ($), dochodów i wy

chodów od dnia 24 Junii roku 1808 aż do roku 1809 do dnia 
24 Junii podany od pisarza prowentowego«,

Str. 24, wys. 395, s*er. 255 mm, oprawa wipófczesna w póiplótno.

1841, 24 czerwca. 398.

»Regiest przychodu z przykupna okowity jako też expens tejże 

na dobranie wódki do karczm i innych potocznych expensy 

sporządzony na rok 1840/1, to jest od dnia 24 czerwca 1841...« 

Str. 14, wys. 360, szer. 210 mm, oprawa współczesna w póipiótno.

19. Parafie w dobrach klasztornych.

1442 -  4 marca 1876. 399.

Akta dotyczące parafii mogilskiej. Nadanie parafii klasztorowi 

(1442). Prezentacye proboszczów (1644). Parafia w rękach świec

kiego duchowieństwa (1786, 1819). Uposażenie. Dochody i roz

chody. Rozporządzenia w sprawie prowadzenia metryk.

Str. 324, wys. 396, szer. 267 mm, oprawa nowa w póipiótno; rkp. zło

żony z luźnych oryginalnych aktów i kopii. S. Ń° 2805, 2807, 2798, 2794, 2799, 
2800, 2808, 2857, 2853, 2849, 83, 2863.

1748 — 17 czerwca 1902. 400.

a) 1748 — 22 maja 1845. Opisy i napisy pamiątkowe, restau-
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racya kościoła parafialnego ś. Bartłomieja w Mogile, str. 1—101.

b) 1831, 30 maja — 17 czerwca 1902. Akta do cmentarza pa

rafialnego, str. 103—150.

Str. 150, wys. 393, szer. 260 mm, oprawa nowa w póiplótno; rkp. zło

żony z luźnych oryginalnych aktów i kopii.

1750-1830. 401.

Kwity podatkowe plebanii mogilskiej.

а) 1750—1771. Pogiówne, k. 1—28.
б) 1773. Furaż dia wojska rosyjskiego, k. 89.

■c) 1777—1830. Subsidium oharitativum, k. 30 -36.

d) 1809—1830. Podymne, k. 37-43.
e) 1830. Podatek liwerunkowy, k, 44.

K. 44, wy«. 185, szer. 217 mm, oprawa nowa w póiplótno; rkp. zło
żony z luźnych oryginalnych kwitów. 8. N° 2810—2848.

1786, 11 października. 402.

»Opisanie wyposażenia dochodów kościoła farnego pod imie

niem świętego Bartłomieia apostoła w Mogile stoiącego, przez 

Ichmc Xięży Cystersów mogilskich na fundamencie ugody 

w Warszawie zawartey. uczynionego, tudzież inwentarzy miey- 

scoŵ ych od pisarza apostolskiego za wyrokiem sądu kommis- 

sarskiego, wyznaczonego przy świadkach dnia iedynastego pa

ździernika roku 1786 zrobione«,

K. 2 nlb + 26, wys. 312, szer. 198 mm, oprawa współczesna w pół
skórek. Na k. 24 podpisy dziewięciu komisarzy duchownych.

1786, 11 października. 408.

»Opisanie wyposażenia..,« (egzemplarz drugi nru 402).

Str. 62, wys. 310, szer. 195 mm, oprawa nowa w póiplótno. Na str. 56 

podpis i pieczęć Kazimierza Lukańskiego, pisaraa apostolskiego.

1691, 14 stycznia — 21 września 1723. 404.

a) 1691, 27 lutego — 21 września 1723. Liber natorum et bapti- 

satorum in ecclesia parochiali Mogilensi, str. 1—140.

b) 1691, 14 stycznia — 21 września 1723. »Metrica contrahen- 

tium matrimonium in ecclesia parochiali Mogilensi incipit anno 
Dni 1691 die 14 Januarii«, str. 141—186.

c) 1691. »Inventarium totius in genere et specie supellectilis eccle- 

siae parochialis s. Bartholomaei apostoli in Mogiła per Rndum
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Patrem Nicolaum [Kostecki], professum ibidem et praedictae 

ecclesiaei parochum, confectum anno Dni 1691«, str. 188—192.

d) 1759, 1762, 1765. »Summariusz ludzi w parafi mogilski do 

spowiedzi wielkanocney«, str. 193.

Str. 194, wys. 310, sser. 197 mm, oprawa nowa w pólplótno.

1746, 2 października — 25 sierpnia 1783. 405.

Metryki urodzin, świadectwa wyszłych zapowiedzi i śmierci 

przedkładane przy zawieraniu małżeństw w kościele pąrafial- 

nym w Mogile.

Ii. 48, wys. 380, axer. 828 mm, oprawa nowa w pólplótno; rkp. zło
żony % luźnych oryginalnych aktów. 8. N° 676—726.

1800, 30 marca — 9 kwietnia 1878. 406.

Akta do starań klasztoru o odzyskanie parafii mogilskiej; kore- 
spondencya z konsystorzem krak., generałem zakonu, stolicą 

papieską, z władzami państwowemi i róźnemi osobistościami 

w tej sprawie.

Str. 472, wys. 460, szer. 273 mm, oprawa nowa w pólplótno; rkp. zło

żony z luźnych oryginalnych aktów i kopii. S. N° 2862.

1822, 27 maja. 407.

»Inwentarz kościoła parafialnego w wsi Mogile, w gminie II te

goż nazwiska, okręgu III wolnego miasta Krakowa, sytuowanego, 
przez kommissyę cywilno-duchowną w mocy rozporządzenia 

wydziału spraw wewnętrznych i sprawiedliwości do Nru mie

siąca 1 września 1820, Nr0 3483 i konsystorza jeneralnego krak. 

z dnia 21 miesiąca stycznia r. t. N° 238 przy intromissyi in 

temporalia X. Adama Paszkowicza, kanonika katedral. krak. 

z powodu zaszłej śmierci ostatniego proboszcza ś. p. X* Bene

dykta Wierzbińskiego sporządzony...«

Str. 62, wys. 390, szsr. 260 mm, oprawa nowa w pólpiótno. Na str. 1 

notatka: »Inwentarz ten przepisany z originalu % woli Adama Franosz, 
przeora mogilskiego r. 1831 prze* alumnów dyecezyi krakowskiey Żabkę 

i Kopcińskiego«.

1831, 29 października — 21 grudnia 1897. 408.

a) 1831, 29 października — 25 maja 1893. Akta dotyczące po

sług Cystersów przy kościele parafialnym w Mogile, str. 1—-51.
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b) 1843, 19 kwietnia — 9 grudnia 1880. Ciężary pieniężne kla

sztoru na rzecz parafii mogilskiej, str. 53—88.

c) 1859, 11 grudnia — 21 grudnia 1897. Akta do prawa probo

szcza mogilskiego paszenia 10 krów na gruntach klasztornych 
str. 89—121.

Str. 122, wys. 392, *xer. 250 mm, oprawa nowa wpófpłótno; rkp. «ło
żony z luźnych oryginalnyoh aktów i kopii.

1836, 29 kwietnia — 9 lutego 1865. 409.

a) 1836, 29 kwietnia — 9 lutego 1865. Ataki proboszcza mogil

skiego, Tomasza Szczepanowskiego przeciw klasztorowi Cyster
sów, str. 1—126.

b) 1852, 28 czerwca — 9 maja 1860. Akta sporów proboszcza 

Szczepanowskiego z służącym klasztornym Szymonem Kozerą^ 

str. 127—200.

Str. 202, wys. 427, szer. 270 mm, oprawa nowa w pólpiótno; rkp. zło
żony z luźnych oryginalnych aktów i kopii.

1665, 12 stycznia — 26 sierpnia 1665. 410.

a) Extrakt aktów procesu, prowadzonego w nuncyaturze mię

dzy klasztorem w Mogile a ks. Andrzejem Kosmalewskirn, wi- 

karyuszem w Prandocinie, instytuowanym wbrew woli klasztoru, 
k. 1—84.

i) Extrakt aktów procesu, prowadzonego w nuncyaturze mię

dzy klasztorem w Mogile a ks. Szymonem Reyczyńskim,- pro
boszczem we Wożnikach i Wadowicach, w sprawie inkorpo 

racyi tych kościołów do klasztoru mogilskiego, k. 1—51.

K. 84+51, wys. 319, szer. 207 mm, oprawa współczesna w półperga- 

min, na grzbiecie «niszczona. Na k. 83 i 51 pieczęcie nuncyusza, wyciśnięte 

przez papier, i podpis Jana Franciszka Ciacca, kanclerza nuncyatury.

1666, 8 stycznia — 12 lipca 1666. 411. 

»In causa Wadowicensis et Prendocinensis ecclesiarum pro- 

cessus iuris coram perillustri ac reverendissimo Dno D. Joanne 

Markiewicz, Cracoviensi et Warmiensi canonico, Tarnoviensi 

praeposito, J. U. D., iudice subdelegato. Ex authoritate Illustris- 

simi et Reverendissimi Dni D. Thomae Lezynski, episcopi Chel- 

mensis, abbatiae Wąchocensis perpetui administratoris, a S. Sede 

Apostolica ad eandem causam iudicis commissarii, formatu» et
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agitatus anno Dni 1666, conclusus anno eodem die vero 12 

mensis Julii«.

K. 71, wys. 307, szer. 196 mm, oprawa współczesna w pergamin z fra
gmentem tekstu teologicznego z XV w. Okładka tylna w połowie zacho

wana. Jest to extrakt z protokołu procesowego, sporządzony i uwierzytel
niony przez notaryusza publicznego, Andrzeja Samuela Albinowskiego, po- 

wierdzony przez Mikołaja Oborskiego, sufragana krak. 8 etycinia 1667.

1336, 21 lutego — 2 marca 1763. 412.

»Varia munimenta ecclesiarum Woznicensis, Wadovicensis et 

Ryczoviensis in hoc unum volumen ingrossata anno Dni 1752 

diebus Julii«.

a) 1567, 17 lipca — 22 października 1727. Woźniki, str. 1—15.

b) 1336, 21 lutego — 2 marca 1763. Wadowice, str. 17 — 76, 

85-87.

c) 1468, 21 września — 9 czerwca 1723. Ryczów, str. 89—99.

Str. 4 nlb + 102, wys. 308, s*er. 202 mm, oprawa nowa w pólpłótno. 

Rkp. pisany jedną ręką w r. 1752.

20. Podatki. Ciężary. Rekwizyoye.

1634-1761. 413.

a) 1634—1761. Kwity łanowego, pogłównego i hiberny płaco

nych przez klasztor mogilski ze wszystkich dóbr, str. 1—17.

b) 1717—1719. Kwity oddawanego z dóbr klasztornych osepu dla 

wielkorządów krak., str. 19—30.

Str. 30, wys. 320, szer. 204 mm, oprawa nowa w pólpłótno; rkp. zło

żony z luźnych kartek, na których jest po kilka kwitów. S. N° 1604, 878.

1737, 15 sierpnia — 29 marca 1900. 414.

Akta do spraw podatkowych i ciężarów publicznych klasztoru 

mogilskiego i jego posiadłości. Uniwersały podatkowe. Zwol

nienia i oszacowania podatkowe. Nakazy i arkusze płatnicze. 

Rekursy i reklamacye. Fasye podatkowe. Wykazy podatków.

Str. 506, wys. 415, szer. 255 mm, oprawa nowa w półplótno; rkp. złe- 
iony z luźnych oryginalnych aktów i kopii. S. N° 814—816, 832, 835.

1712, 21 stycznia — 18 czerwca 1714. 415.

Akta do sprawy płacenia 9 złp. na rzecz starostwa krak. rocznie
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z dóbr klasztoru mogilskiego, tudzież zapłacenia 770 złp. Janowi 

Miroszowskiemu, staroście siewierskiemu, za drzewo.

Str. 44, wys. 345, szer. 216 mm, oprawa nowa w pólplótno; rkp. zło

żony z luźnych oryginalnych aktów. S. N° 743—749.

1853, 28 listopada — 21 listopada 1906. 416.

Akta dotyczące podatku ekwiwalentowego, opłacanego przez 

klasztor mogilski.

Str. 84, wys. 402, szer. 257 mm, oprawa nowa w pólplótno j rkp. zło

żony z luźnych oryginalnyoh aktów i kopii.

1875-1880. 417.

»Rachunek sporządzony na podstawie notatek klasztornych do

datkowo do poz. III rozchodu we fasyi z dnia 26 listopada 1881, 

przedłożonej przez konwent XX. Cystersów w Mogile na bie

żące dziesięciolecie 1881/1890 z wydatków w latach 1875 .. . 

i 1880 poniesionych na sarta tecta budynku kościelnego, kla

sztornego, tudzież budynków mieszkalnych i gospodarczych .. 

na mocy których... wypośrodkowaną być ma kwota na utrzy

manie budynków przy wymiarze datku na 1881/90 do fundu

szu religijnego«.

Str. 32, wys. 342, szer. 213 mm, opraw* nowa w pólplótno; rkp. zło
żony z luinych aktów. Na str. 28 podpisy: »Mogiła ad Kraków dnia 9/4 

kwietnia 1890. X. Kazimierz Grzonka, przeor kia. mogilskiego. X. Wincenty 

Stanowski, podprzeorzy, ks. Bernard Ankiewic*, prowizor«, tudzież pieczęć 

klasztorna.

1875, 12 maja — 27 lipca 1893. 418.

Akta dotyczące płacenia przez klasztor mogilski datku na fun

dusz religijny.

Str. 178, wyi. 366, izer. 215 mm, oprawa nowa w półpłótno; rkp. zło

żony z luźnych oryginalnyoh aktów.

1651, 11 stycznia — 14 listopada 1863. 419.

Akta dotyczące następujących spraw: Wolność od stacyi woj

skowych. (1651,1709). Ciężary, ucisk i krzywdy wojska swojego 

i obcego. Rekwizycye środków żywności (1769). Dostarczanie 

rekrutów z dóbr klasztoru mogilskiego (1790). Likwidacya nale- 

iytości za dostarczaną wojskom rosyjskim żywność w r. 1831.

Arehiwan mogilski«. 13
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Str. 180, wys. 412, szer. 246 mm, oprawa nowa w pólplótno; rkp. zło

żony z luźnych oryginalnych aktów i kopii. S. N° 796, 726—728, 804, 805, 
807, 781, 733, 440, 813, 1022, 760, 820, 823, 140, 144, 141, 1547, 899, 166, 

162, 169, 175, 186, 196, 213, 2218, 400, 1111 i 402.

1800—1816. 420.

Konsygnacye kwitów rządowych, częściowo i kwity na podatki 
i liwerunki, w r. 1828 ułożone.

K. 36, wys. 380, szer. 240 mm, oprawa nowa w pólplótno; rkp. zło
żony z luźnych wykazów i kwitów.

1809—1813. 421.

Rewersy na dostarczane przez klasztor mogilski prowianty i fu

raże do magazynu w Krakowie.

K. 12, wys. 192, szer. 245 mm, oprawa nowa w pólpłótno; rkp. zło
żony z luźnych kwitów.

1809, IB września — 20 lutego 1818. 422.

Rachunki i kwity za dostarczane przez klasztor mogilski w la

bach 1809—1815 wojsku polskiemu wiktuały, furaże i podatki, 

rozpatrywane przez komisyę likwidacyjną senatu rządzącego 

w. m. Krakowa w latach 1816 i 1818.

Str. 72, wys. 482, szer. 360 mm, oprawa nowa w pólpłótno; rkp. zło
żony z luźnych rachunków i kwitów.

1854, 14 lipca — 20 stycznia 1897. 423.

Akta do spraw ciężarów wojennych i humanitarnych.

а) 1854, 14 lipca. Odezwa prezydenta kraju w sprawie pożyczki pań
stwowej, str. 1—2.

б) 1859, 16 maja. Odezwa władzy obwodowej krak. w sprawie datków 

na korpus ochotniczy do wojny we Włoszech, str. 6—6.
c) 1860, 2 kwietnia. Odezwa w sprawie pożyczki państwowej, str. 9—12.

d) 1866, lipiec. Odezwy w sprawie zakupna zboża dla Węgier i przyjęcia 
rannych żołnierzy w klasztorze, str. 13—27.

•) 1880, 9 grudnia — 20 »tycznia 1897. Akta w sprawie popierania »Czer

wonego krzyża* i przyjęcia rannych w klasztorze, str. 31—45.

Str. 46, wys. 360, szer. 210 mm, oprawa nowa w pólpłótno; rkp. zło
żony z luźnych oryginalnych aktów.

1813, 14 sierpnia — 24 kwietnia 1899. 424.

Akta dotyczące gościńców, dróg i mostów na obszarze dóbr kia-
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sztoru mogilskiego i w okolicy, ciężarów klasztoru z tego ty

tułu, dostarczania szutru i drzewa. Akta do myta na drodze 

Czyżyny— Cło.

Str. 210, wys. 420, szer. 255 mm, oprawa nowa w półpłótno; rkp. zlo- 

iony z luźnych oryginalnych aktów i kopii.

1849, 12 kwietnia — 1 marca 1895. 425.

Akta dotyczące świętopietrza i darów składanych papieżom 

przez klasztor mogilski.

Str. 86, wys. 375, a*er. 240 mm, oprawa nowa w pólplótno; rkp. zło

żony c luźnyoh aktów.

1882 — 11 lipca 1895. 426.

a) 1882 — 11 lipca 1895. Akta w sprawie czasopisma »Stu- 

dien und Mitteilungen aus dem Benediktiner Orden...« i sub- 

wencyonowania go przez klasztor mogilski, str. 1—43.

b) 1888, 16 października — 21 kwietnia 1893. Akta w sprawie 
wydawnictwa »Xenia Bernhardina« i subwencyónowania go 

przez klasztor mogilski, str. 45 — 59.

Str. 62, wys. 357, szer. 223 mm, oprawa nowa w półpłótno; rkp. zło

żony z luźnych aktów i druków.

1882, 5 marca — 17 lipca 1899. 4 2 7 .
Akta dotyczące składania przez klasztor mogilski honoraryum 

»obolus« dla prokuratora generalnego w Rzymie.

Str. 48, wys. 341, szer. 215 mm, oprawa nowa w półpłótno; rkp. zło

żony z luźnych oryginalnych aktów.

21. Percepta et expensa monasterii Mogilensis.

1672-1694. 428.

»Rationes proventuum et expensarum provisionis factae per 

R. P. Casimirum provisorem, R. R. Patres bursarios et admi

nistratorem granarii in praesentia Adm. R. P. Samuelis Rogow

ski, prioris et seniorum conventus«.

Str. 470, z któryoh 461—470 niezapisane, wys. 327, szer. 215 mm, oprawa 

współczesna w pergamin pomalowany na czerwono, nieco zniszczona.

1685— 1687. 429.

»Percepta [et expensa] provisionalis pecuniae in anno 1685 a di® 

9 Augusti«.

18*



1 9 6 M 09IŁA

Str, 48, wys. 206, szar. 166 mm, oprawa nowa w pólplótno. Na str. 48 
podpisy: »Fr. Joannes Zapolsky, abbas Landensis com. et vie. gnalis, sec. 

R. Mttis, Fr. Sebastianus Klimaszewski secret..., Fr. Nicolaus senior, Fr. 
Maurus Dobiński, superior C.*

1695, 7 stycznia — 9 czerwca 1702. 430.

»Rationes proventuum et expensarum totius provisionis mona- 

sterii Mogilensis a die 7ma Januarii anni 1695°«.

1714, 24 sierpnia »Copia kontraktu młynarza przy klasztorze... który 

młyn zbudowany po zgorzeniu onegosz y całego klasztoru«, str. 234—235.

Str. 250, z których 1—2, 229—233 i 236—250 niezapisane, wys. 324, szer, 

205 mm, oprawa współczesna w skórę. W  środku wydarto kilkadziesiąt 
czystych kart.

1719— 1732. 431.

»Rachunki roczne różnych folwarków krescencyi do klasztoru 

mogilskiego należących, także percept i expens, sypania i bro

waru tegoż konwentu oraz i bursy pieniężnej... odebrane sub... 

initio officii prioratus... loannis Philippi Boszkowski, prioris Cla- 

rae Tumbae... professoris philosophiae in eodem monasterio. 

notarii apostolici, Landensis professi ordinis Cisterciensis et ex 

eiusdem mandato per R. R. PP. ad id expositos wyrachowane«. 

1740—1741. Rachunki krescencyi Sędowic i Opatkowic, str. 366—368. 

Str. 368, wys. 323, szer. 205, oprawa współczesna w skórę, na końcu 

wydarto kilkadziesiąt czystych kart.

1725, 80 września — 17 sierpnia 1726. 432.

»Regestra expensarum collegii Mogilensis ab ultima visitation© 

peracta per Illustr. Dnum Thomam Franciscum Czapski, abba- 

tem Polplinensem, commissarium generałem, conscripta vero 

per P. Theophiłum de Pireti, prof. Olivensem, bursarium et can- 

torem nec non S. T. in 4tum annum studiosum huius collegii, 

anno 1725 die 30 Septembris incepta«.

Str. 44, wys. 330, szer. 203 mm, oprawa nowa w pólplótno.

1729, lipiec — lipiec 1730. 433.

»Percepta roczna pieniężna bursy collegii Mogilensis oraz wy

datek tych pieniędzy.,.«

Str. 24, wys. 827, szer. 205 mm, oprawa nowa w pólplótno.
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1730-1731. 434.
Rejestr expensy klasztoru mogilskiego. Brulion.

Str. 42, wys. 333, szer. 210 mm, oprawa nowa w pólplótno. Początku 

rkpu brak.

1733-1737. 435.
»Percepta i expensa pieniężna z opactwa mogilskiego sede 

vacante a die undécima Iulii in anno 1733«.

Str. 216, z których znaczna część niezapisana, wys. 320, szer. 196 mm, 

oprawa współczesna w półskórek.

Uwaga.  Część rachunków dotyczy fabryki klasztornej.

1737-1738. 436.
»Percepta pecuniarum monasterii Mogilensis post calculationes 

finitas die 27 Julii anno 1737, incepta 9 7-bris«.

Str. 60, wys, 310, szer. 200 mm, oprawa nowa w półpłótno.

1737—1738. 437. 
Regestra bursuarii expensoris.

Str. 90, z których kilkanaśoie niezapisanych, wys. 313, szer. 194 mm, 

oprawa nowa w półpłótno.

1738—1739. 438.
»Percepta bursae Mogilensis ab anno Dni 1738 et die 18 No- 

vembris conscripta per F. Bernardum Reydlewicz, P. Par. S. O. 

C., protunc in studio provinciali s. theologiae auditorem et bur- 

8arium«.

Str. 60, z których kilka niezapisanych, wys. 316, szer. 200 mm, opra

wa współczesna w półskórek, na grzbiecie zniszczona.

1738-1739. 439.
»Regestra expensarum [klasztoru mogilskiego] a die 19 Novem- 

bris anno 1738«.

Str- 80, z których kilkanaście niezapisanych, wys. 315, szer. 200 mm, 

oprawa współczesna w półskórek.

1739-1740. 440.

»Rejestr* perceptarum bursae monasterii Mogilensis post per-
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actas calculationes a die 13 Julii anno 1739, conscripta a Patre 

Bernardo Reydlewicz, prof. Paradfisiensi] S. O. C.«

Str. 42, wys. 310, szer. 195 mm, oprawa współczesna w półskórek.

1739-1740 . 441.
»Rejestra expensarum bursae Mogilensis post peractas calcu 

lationes a die 14 Julii anno 1739, conscripta a P. Andrea Eler- 

towski, professo Vangrovecensi, bursario expensore Mogilensi«. 

Str. 66, wys. 326, szer, 200 mm., oprawa współczesna w półpergamin.

1734, 1747—1749. 442.
Regestra bursarii expensoris Mogilensis.

Str. 30, wys. 330, «ser. 216 mm, oprawa nowa w półplótno; rkp. z du- 
żemi lakami.

1740-1741. 443. 
»Rejestra expensarum Collegii Mogilensis a die 26 Junij anni 
1740«.

Str. 68, wys. 328, «zer. S05 mm, oprawa współczesna w półpergamin.

1741-1742 . 444.
»Rejestra percepty pieniężnej Collegium mogilskiego, zaczęte 

roku 1741 die 26 sierpnia«.

Str. 66, wys. 306, szer. 196 mm, oprawa współczesna w półpergamin.

1741-1742. 445.
»Regestra expensarum Collegii Mogilensis a die 1 Julii anni 

1741«.

Str. 68, z których kilka niezapisanycb, wys. 307, szer. 198 mm, oprawa 

współczesna w półpergamin. Na końcu wydarto kilka niezapisanych kart.

1742-1743 . 446.
»Rejestra wszystkiego prowentu pieniężnego do klasztoru mo

gilskiego należącego, zaczęte anno Dni 1742 die 4 Julii«.

Str. 84, wys. 308, szer. 200 mm, oprawa nowa w półplótno.

1742-1743. 447.
»Regestra expensarum Collegii Mogilensis a die 14 Februarii



anni 1742, conscripta per F. Andream Elertowski, bursarium 

expensorem«.

Str. 92, wyg. 312, szer. 195 mm, oprawa współczesna w półskórek.

1743-1744. 448.
»Rejestra wszystkiego prowentu pieniężnego do klasztoru mo

gilskiego należącego, zaczęte anno Dni 1743 die 9 Julii«.

Str. 82, z których kilkanaście niezapisanyoh, wys. 307, szer. 198 mm, 

oprawa współczesna w półskórek.

1743-1745. 449.
»Expensa bursy mogilskiey zaczynaiąca się a die 3tia Julii in 

anno 1743, konnotowana per F. Bernardum Miechowicz, profes- 

sum Suleoviensem«.

Str. 80, wys. 317, szer. 199 mm, oprawa współczesna w półpergamin.

1744-1748. 450.
»Regestra perceptarum [partim et expensarum] bursy mogil

skiey, zaczynaiące się a 24 Junii anni 1749, conscripta per R. P. 

Andream Elertowski, professum Vangrovecensem, bursarium 

perceptorem«.

Str. 214, wya. 309, szer. 198, oprawa nowa w półplótno.

1745-1746. 451.
i »Regestra bursarii expensoris inchoata a die 21 Junii 1745, con- 

; scripta per Rdum Patrem Casimirum P. P. S. O. C., S. T. A.1) Con- 

; tinuata a die 17 9-bris per R. P. Gerardum, prof. Coron. a° 1745 

i  in annum 1746«.

Str. 72, z których 55—72 niezapisane, wys. 306, szer. 196 mm, oprawa 

[' współczesna w półpergamin.
I

1746-1749. 452.
»Regestra bursarii expensoris inchoata a die 20 Junii 1746, con

scripta per Rdum Patrem Gierardum Coron. S. O. C., S. T. A.«

Str. 150, wys. 310, szer. 192 mm, oprawa współczesna w półskórek, 
nieco zniszczona. Na końcu wydarto kilkanaście niezapisanych kartek.
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1747—1749. 453.
»Regestra bursarii perceptoris collegii Mogilensis S. O. C., con- 

■cripta per R. P. Hieronymum Nadolski, professum Premeten- 

sem, anno 1748 in 9num a die lm& Julii sub prioratu Adm. Rdi 
Patris Henrici Lakiński, professi Premetensisa.

Str. 68, z których 53—68 niezapisane, wy*. 310, szer. 210 mm, oprawa 
współczesna w półskórek. Na końcu wydarto kilkadziesiąt kartek.

1749— 1760. 454.
»Regestra bursarii expensoris inchoata a die 24 10-bris anno

1749 in 1750, conscripta per R. P. Tobiam [Fliger], profes. Ob- 

rens. S. O. C., S. T. ac SS. Can. A.«

Str. 112, wyg. 396, szer. 200 mm, oprawa współczesna w półskórek, 

nieco (niszczona.

1754—1755. 455. 
■Rachunki bursarii expensoris R. P. Anselmi [Powalski?] Pelpli- 

nensis a l mli Januarii 1754u ad mensem Julii 1755“ w Mogile«.

Str. 68, wys. 316, szer. 200 mm, oprawa współczesna w półskórek.

1755—1756. 456.
»Regestr expensoris 1755 a die 19 Julii«.

Str. 88, wys. 315, szer. 200 mm, oprawa współczesna w półskórek.

1756— 1757. 457.
Regestr wydatków klasztoru mogilskiego.

Str. 86, z których 60—86 niezapisane, wys. 305, sier. 190 mm, oprawa 

nowa w półpIótDo.

1757—1758. 458.
»Regestra percepty y expensy ex anno 1757 in annum 1758, 

zaczęte 30 9-bris a° 1757«.

Str. 44, wys. 298, szer. 196 mm; oprawa współczesna w półskórek. 

Uwaga.  Rkp. obejmuje tylko samą percepty.

1758—1759. 459.
»Rejestr bursarii expensoris a die 5ta Julii 1758Tl«.

Str. 48, wys. 513, szer. 197 mm, oprawa współczesna w półskórek. Mię
dzy str. 46 a 47 wydarto dwie zapisane kartki.



1759-1760, 460.

»Regestr bursarii expensoris ex anno Dni 1769 in annum Dni 

1760’awn a die Junii 17&9ni«.

Str. 84, wys. 815, szer. 193 mm, oprawa w*półc*e»na w półpergamin

1760-1762. 461..

»Regestra percepty ex a® 1760 in 1761 et ex anno 1761 in 1762«.

Str. 86, % Których 2, 71—82 i 84—85 niczapisane, wy». 316, szer. 198 
mm, oprawa współczesna w półskórek.

1760—1761. 462. 

»Regestra bursaryusza expensora a die 24 Junii 1760ml in an
num I761mum spisane i zebrane«.

Str. 84, wys. 305, izer. 183 mm, oprawa współczesna w półskórek.

1761—1762. 463. 

»Regestra bursaryusza expensora ex anno 1761 in 1762 a die 

4 Julii«.

Str. 86, wys, 320, szer. 200 mm, oprawa współczesna w półskórek.

1762—1763. 464

»Regestra percepty ex anno 1762 in 1763tium a die 17”"1 Julii«

Str. 76, z których 42—76 niezapisane, wys. 320, szer. 198 mm, oprawa 
współczesna w półskórek.

1762-1763. 465.

Regestr wydatków klasztoru mogilskiego.

Str. 11—90, wys. 315, szer. 190 mm, oprawa nowa w półpiótno; rkp. 

bez początku, brak str. 1—10.

1763, 1 sierpnia — 16 sierpnia 1764. 466.

»Regestr expensy ex anno 1763 in 1764tum die l m& Augusti«. 

Str. 90, wys. 296, szer. 190 mm, oprawa nowa w półplótno.

1764-1766. 467.

»Regestra percepty ex anno 1764 in 1765tam«.

Str. 84, z których 71—83 niezapisane, wys. 327, szer. 208 mm, oprawa, 

współczesna w półskórek.
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1764—1765. 468.
»Regestra expensy anno 1764 in 1765«.

Str. 72, wys. 326, szer. 207 mm, oprawa współczesna w półskórek.

1765-1768. 469.
»Expensa pieniędzy ex 1765 in 1766«.

Str. 132, z których kilka niezapiaanych, wy». 321, szer. 208 mm, oprawa 

współoaesna w półskórek.

1769-1770. 470.
»Regestra expensy ab l l m* Julii 1769nl«.

Str. 66, wys. 313, wer. 197 mm, oprawa współczesna w półskórek.

1771-1772. 471.
»Regestra bursy klasztoru mogilskiego a die 7“* Augusti ad 14 

Julii 1772dl. Percepta pieniędzy«.

Str. 192, wys. 317, szer. 207 mm, oprawa współczesna w półskórek.

1773, 28 czerwca — 10 sierpnia 1775. 472.
a) 1773, 28 czerwca — 10 sierpnia 1775. »Percepta z wszystkich 

prowentów kollegium mogielskiego a die 28 Junii...«, str. 1—38

i 93-133.

b) 1773, 28 czerwca — 5 lipca 1775. »Expensa z bursy mogiel- 

ski a die 28 Junii...«, str. 43—92 i 135—177.

Str. 182, z których kilkanaście niezapisanych, wys. 312, szer. 208 mm, 

oprawa współczesna w półskórek.

1773, 1 lipca — 9 października 1774. 473.
»Rejestr perceptae [et expensae repetendae a bursario] a die 

l mi Julii 1773«.

Str. 26, z których 15—26 niezapisane, wys. 206, szer. 170 mm, oprawa 

nowa w pólplótno.

1775, 24 czerwca — 1780. 474.
»Regestra percepty y expensy piniędzy a die 24 Junii 1775«.

Str. 308, wys. 312, szer. 191 mm, oprawa współczesna w półskórek, 

nieoo zniszczona.
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1780-1787. 475.
»Regestra percepty y expensy pinięzney zaczynaiące się w roku 

1780 od dnia 1 sierpnia«.

Str. 260, wys. 324, szer. 202 mm, oprawa współczesna w półskórek, 

znacznie uszkodzona.

1785—1789. 476.
»Regestra expensy pieniężney zaczynaiące się w roku 1785 od 

dnia 7 sierpnia«.

Str. 182, z których 166—178 i 180—182 niezapisane, wys. 318, szer. 191 mm, 

oprawa współczesna w półskórek.

1792, 27 kwietnia — 1798. 477.
»Regestra expensy [i percepty] pieniężney, zaczynaiące się w roku 

1792 od dnia 27 kwietnia«.

Str. 282, wys. 350, szer. 222 mm, oprawa współczesna w półskórek, 

nieco zniszczona.

1798-1801. 478.
»Regestra percepty w roku 1798 die 21 Junii zaczęte ad ulti-

mam Septembris 1801«.

Str. 82, z których 1—4 i 64—82 niezapisane, wys. 365, szer. 227 mm, 
oprawa współczesna w półskórek. Na str. 62 n&tatka: »Productum in com- 
rnissione consistoriali die 28 Decembris 1801. Vincentius Fer. Constts Pta- 

szyński, cafteus Sandom., praeps Xiężn., commissarius delegatus mpa. Joan- 

nes Cantius Górnicki, seminariiCracoy. rector, commissarius delegatus mpp.t

1800-1801. 479.
»Raptularz percepty pieniędzy ex anno 1800 in annum 1801mum 

zaczyna się a l ma Julii«.

Str. 60, wys. 400, szer. 265 mm, oprawa nowa w półpłótno.

1801, 14 października — 24 czerwca 1803. 480.
»Rachunki z różnych przychodów do klasztoru mogilskiego na

leżących, zaczynające się a die 14 8Ms a. 1801, podług raptula

rza w czasie komisyi konsystoryalnej podpisanego przez W W . 

JJ. XX. komisarzy«.

Str. 84, z których 1—2 i 45—84 niezapisane, wys. 375, szer. 242 mm, 

oprawa współczesna w półskórek. Na str. 44 notatka: »Calculatum et veri- 

ficatum ad diem 24 Junii ut supra 1803tio die 29 Aug. anno 804‘° X. Celestyn 

[Polaczkiewicz], proff. jędrze. mp. X. Henryk [Łukański], prof. jędrze. mpp.*
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1801, 16 października — 24 czerwca 1804. 481.

»Regestra wydatku pieniędzy zaczynające się dnia 16 paździer

nika 1801 R° «.

Str. 92, wys. 375, szer. 240 mm, oprawa współczesna w półskórek. Rkp„ 

podziurawiony przez robaki. Na str. 91 notatka: »Verificatum die 29 Aug. 

a° 1804. X. Celestyn, prof. jędrze, mpp. X. Henryk, prof. jędrzei. mpp.«

1803—1804. 482.
»Przychód pieniędzy do skarbu klasztoru mogilskiego zaczy

nający się od dnia 24 czerwca 1803 aż do dnia tegoż roku 1804«,

Str. 92, z których 31—92 niezapisane, wys. 384, szer. 239 mm, oprawa 
współczesna w półskórek.

1803—1804. 483.
»Regestra wydatku pieniędzy zaczynające się dnia 24 czerwca 
roku Pańskiego 1803 aż do roku 1804«.

Str. 92, z których 74—92 niezapisane, wys. 382, szer. 236 mm, oprawa 
współczesna w półskórek.

1803—1804. 484.
Regestr wydatków klasztoru w Mogile.

8 tr. 96, wys. 404, szer. 248 mm, oprawa nowa w półpiótno.

1804, 24 czerwca — 23 czerwca 1805. 485.
»Przychód pieniędzy do skarbu mogilskiego klasztoru...«

Str. 2 nlb + 170, z których 58—170 niezapisane, wys, 385, szer. 237 mm, 

oprawa współczesna w półskórek.

1804, 25 czerwca — 8 lipca 1806. 486.

»Rachunek dochodów pieniężnych klasztoru mogilskiego od 24 

czerwca 1804 do 9 lipca 1806 przez J. X. Konrada, spisany z per- 

cepty Xa Henryka [Łukańskiego]«.

Str. 64, z których 32—64 niezapisane, wys. 364, szer. 230 mm, oprawa 
współczesna w półskórek.

1805—1806. 487.
»Od 24 czerwca 1805 do 24 czerwca 1806 roku przez J. X. Ray

skiego. Rejestr expensy z roku 1805 na rok 1806«.

Str. 78, wyg. 381, gier. 245 mm, oprawa nowa w półpłótno.
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1806, 24 czerwca — 21 kwietnia 1807, 488.
»Regestra percepty z dochodów klasztoru mogilskiego dnia 24 
■czerwca Ru 1806 zaczęte«.

Str. 42, wys, 393, szer, 266 mm, oprawa współczesna w tekturę. Ra

chunki podpisywane są przez XX. Wilhelma Malinowskiego, profesora teo
logii i Floryana J&ungę, prowizora.

1806, 23 stycznia — 3 iipca 1810. 489.
»Rachunek dochodów i wydatków...«

Str. 2 nlb + 126, z których 92—126 nie*apisane, wys. 395, szer. 248 mm, 
oprawa nowa w pólplótno.

1807, 22 lipca — 16 lipca 1810. 490.
a) 1807, 22 lipca — 16 lipca 1810. »Regestra percepty z do-, 

chodów mogilskich, ciągnięte przez X. Bernarda [Kowalskiego]...« 
str. 1—25.

b) 1807, 18 listopada — 1 czerwca 1810. »Expens do W. I. X. 

Przeora za dokumentem jego r. 1807«, atr. 31—33.

Str. 40, wys. 392, szer. 262 mm, oprawa nowa w pólplótno.

1808, 14 czerwca — 24 czerwca 1810. 491. 
»Rachunki pieniężne dochodów i wydatków klasztoru mogil
skiego od dnia 14 czerwca 1808... spisane®.

Str. 1 + 97, wys. 372, szer. 257 mm, oprawa nowa w pólplótno.

1810, 6 lipca — 20 lipca 1812. 492.
»Rachunki pieniężne dochodów i wydatków klasztoru mogil

skiego...«

Str. 1 + 95, wys. 361, azer. 260 mm, oprawa nowa w pólplótno.

1812, 20 lipca — 29 grudnia 1814. 493.
»Rachunki pieniężne dochodów i wydatków klasztoru mogil

skiego od dnia 20 lipca 1812 do dnia lso stycznia 181580«.

Str. 96, wys. 370, szer. 246 mm, oprawa nowa w pólplótno.

1815-1817. 494.
»Rachunki pieniężne dochodów i wydatków klasztoru mogil

skiego od dnia 1 Januarii 1815 roku«.

Str. 100, wys, 382, szer. 238 mm, oprawa nowa w pólplótno. Rkp.
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oznaczony pierwotnie k. 92—141, każda karta oznaczona jest u dołu pa
rafą: »A, P.« Na str. formuła zaparafowania z 14 lipca 1819 z podpisem: 

*A. Paszkowiczt.

1818, 1 stycznia — 29 kwietnia 1819. 495» 
«Rachunki pieniężne dochodów i wydatków klasztoru mogil

skiego od dnia 1 Januarii 1818«.

Str. 90, wys. 388, szer. 254 mm, oprawa nowa w półpłótno. Każda 
atrona rkpu ma parafę »A. Pt, lub »A. Pas**. (Paszkowioz), co zanoto

wano formalnie na str. 89.

1819-1820. 496.
Regestr dochodów i rozchodów klasztoru mogilskiego.

Str. 68, z któryoh znaczna część nia*apisana, wys. 377, szer. 236 mm, 

oprawa współczesna w półskórek.

1819, 5 lipca — 24 czerwca 1820. 497. 
Asygnaty X. Stefana Chmielewskiego, przeora mogilskiego, na 
wypłaty wydatków klasztornych, dokonywane przez podprzeora.

K. 117, wys. 245, «zer. 255 mm, oprawa nowa w półpłótno; rkp. zło
żony z luźnych kartek,

1819, 31 lipca — 15 czerwca 1820. 498.
Polecenia X. Stefana Chmielewskiego, przeora mogilskiego 

przyjmowania do bursy pieniędzy, pochodzących z dochodów 

klasztornych.

K. 39, wys, 247, szer. 257 mm, oprawa nowa w półpłótno; rkp. zło
żony z luźnych kartek oznaczonych nr. 1—46.

1820—1831. 499.
»Rachunek z wszelkiej percepty i expensy XX. Cystersów kla

sztoru mogilskiego od dnia 24 czerwca 1820 do dnia 24 czerwca 

1821 roku z J. X. przeorem Chmielowskim (s) zrobiony, przez X. 

Jana Nepom. Pysch, poddziekaniego katedralnego krakow. wsku

tek delegacyi konsystorskiej z dnia 3g0 marca 1824 r. N° 305 
zapadłej«.

Str. 28, wys. 383 mm, szer. 242 mm, oprawa nowa w półpłótno.

1820—1821. 500. 
»Regestr przychodów i wydatków pieniędzy z kasy klasztornej
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od dnia 24 czerwca 1820 roku aż do dnia 24 czerwca 1821 

roku«.
Str. 20, wys. 375, szer. 238 mm, oprawa nowa w póiplótno

1821-1822. 501.
»Regestr przychodów i expensy, rachując od dnia 24 czerwca 

1821g0 do dnia tegoż i miesiąca 1822g0 r. do klasztoru XX. Cy

stersów należących się«.

Str. 38, z których kilkanaśoia niśzapisanych, wys. 390, sser. 247 mm, 

oprawa nowa w póiplótno.

1826—1827. 5 02
a) »Przychód pieniędzy do kasy z dziesięcin, z prowizyi od ka

pitału, z dzierżawy wiosek i młyna przy gościńcu, oraz propi- 

nacyi od 24 czerwca 1826 do 24 czerwca 1827 za kwitami ode

brane«, str. 1—16.

b) »Wydanie pieniędzy w różnej ilości do kasy wydatków...« 

str. 27—29.

Str. 30, wys. 386, szer. 240 mm, oprawa nowa w pólpiótno.

1844-1845. 503.
a) »Regestra przychodu pieniędzy klasztoru mogilskiego na rok 
1844/45«, str. 1—17.

b) »Rozchód pieniędzy na podatki i wszelkie potrzeby Zgroma

dzenia na rok 1844/45«, str. 21—57.

Str. 60, wys. 397, szer. 265 mm, oprawa nowa w póiplótno; rkp. zlo- 

iony z dwóoh zeszytów. Na str. 17 i 56 podpisy przeora Owsińskiego, 

podprzeora Ciąglowskiego, bursaryuizy Jarońskiego i Lewickiego, tudzież 
K. Teligi, kan. kat. krak.

1845-1846. 504.
»Rozchód pieniędzy na podatki i wszelkie potrzeby Zgroma
dzenia na rok 1845/46«.

Str. 2 + i 38, wys. 397, szer. 265 mm, oprawa nowa w póiplótno. Na 

str. 34 podpisy podprzeora Bernarda Łuozkosińskiego, prowizora Lewi- 

okiego, buraaryusza Jarońskiego i Teligi, kanonika kat. krak.

1846-1850. 505. 
»Regestra przychodu pieniędzy do kasy klasztoru mogilskiego«.
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8 tr. 88, wys. 410, szer. 263 mm, oprawa nowa w pólplótno; rkp. zło

żony * ozterech ze«*ytów.

1846—1850. 506.
»Rozchód pieniędzy na podatki i wszelkie potrzeby Zgroma

dzenia...«

Str. 172, wys. 410, szer. 267 mm, oprawa nowa w pólplótno; rkp. zło

żony z ozterech zetzytów.

1848-1850. 507.
»Regestr depozytu pieniężnego klasztoru mogilskiego przez 

X. Bernarda Luczkosińskiego w r. 1848/9 obranego przeora, 

sporządzony«.

Str. 10, wys. 242, »zer. 191 mm, oprawa nowa w półpłótno.

1850-1854. 508.
»Regiestra przychodu pieniędzy do kasy klasztoru mogilskiego...«

Str. 96, wys. 391, szer. 2B0 mm, oprawa nowa w półpłótno; rkp. zło

żony z oztereoh zeszytów.

1850—1854. 509.
»Rozchód pieniędzy na podatki i wszelkie potrzeby Zgroma

dzenia...«

Str. 188, wys. 404, »zer. 257 mm, oprawa nowa w półpłótno; rkp. zło

żony z czterech zeszytów.

1852, 1 lipca — 11 czerwca 1855. 510.
Kwity X. Celestyna Jarońskiego, bursaryusza expensy, na pienią

dze klasztorne, odebrane od bursaryusza percepty.

K. 20, wys. 145, gier. 226 mm, oprawa nowa w półpłótno; rkp. zło

żony z luźnych kwitów.

1854—1856. 511.
»Regestra przychodu pieniędzy do kasy klasztoru mogilskiego...«

Str. 46, wys. 447, »zer. 280 mm, oprawa nowa w półpłotno; rkp. zło

żony z dwóch luinyoh zeizytów.

1854-1856. 512.
»Rozchód pieniędzy na podatki i wszelkie potrzeby Zgroma

dzenia...«
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Str. 78, wys. 454, s*er. 288 mm, oprawa nowa w pólpłótno; rkp. zło

żony z dwóch luźnych zeszytów.

1856-1857. 513-
a) »Regestra ogólnego przychodu pieniędzy klasztoru mogił, 
skiego na rok 1856/7«, str. 1—17.

b) »Rozchód pieniędzy na podatki i wszelkie potrzeby Zgro

madzenia na rok 1856/57«, str. 21—48.

Str. 64, wys. 605, szer. 306 mm, oprawa nowa w pólplótno; rkp. zło

żony z dwóch luźnych zeszytów.

1857-1860. 514.
»Regestra ogólnego przychodu pieniędzy klasztoru mogilskiego...«

Str. 72, wys. 416, szer. 255 mm, oprawa nowa w pólpłótno; rkp. zło 

żony z trzech luźnych zeszytów.

1857-1860. 515.
»Rozchód pieniędzy na różne potrzeby Zgromadzenia OO. Cy

stersów w Mogile...«

Str. 98, wys. 434, szer, 273 mm, oprawa nowa w pólpłótno; rkp. zło

żony z trzech luźnych zeszytów.

1860-1861, 516.
a) »Wykaz dochodów klasztoru mogilskiego XX. Cystersów 

w r. 1860/61«, str. 1—27.

b) »Wykaz rozchodów na potrzeby klasztorne tudzież folwarki 

Mogiła, Czyżyny i Zesławice na rok 1860/61«, str. 31—67.

Str. 70, wys. 356, szer. 220 mm, oprawa nowa w pólpłótno; rkp. zło 

żony z dwóch luźnych zeszytów. Na str. 26 i 67 podpisy przeora Pinder 

skiego i bursaryuszy Jarońskiego i Seweryn», tudzież Leopolda Wackafza 

asystenta wikaryusza gen.

1861—1862. 517.
»Wykaz rozchodów na potrzeby klasztorne tudzież folwarki 

Mogiła, Czyżyny, Zesławice, Glewiec i Sędowice na rok 1861/2«. 

Str. 32, wys. 390, szer. 240 mm, oprawa nowa w półplótno.

Archiwom mogilski«. 14
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1862-1863. 518.
»Regestra rozchodu pieniędzy klasztoru mogilskiego na rok 

1862/63«.

Str. 24, wys. 442, szer. 270 mm, oprawa nowa w póiplótno.

1863-1868. 519.
»Regestra rozchodu pieniędzy klasztoru mogilskiego...«

Str. 116, wys. 405, szer. 255 mm, oprawa nowa w póiplótno; rkp. zło

żony z sześciu luźnych zeszytów.

1866, 13 lipca — 9 grudnia 1875. 520. 
Wydatki klasztorne przeora X. Roberta Pinderskiego, poda

wane bursaryuszowi do wypłaty.

K. 175, wys. 278, szer. 225 mm, oprawa nowa w póiplótno; rkp. zło
żony z luźnych rachunków.

1869—1870. 521.
»Regiestra rozchodu pieniędzy klasztoru mogilskiego na rok 
1869/70«.

Str. 24, wys. 332, szer, 212 mm, oprawa nowa w póiplótno.

1870—1876. 522.
»Regiestra rozchodu pieniędzy klasztoru mogilskiego«.

Str. 104, wys. 410, szer. 260 mm, oprawa nowa w póiplótno; rkp. zło

żony z sześciu luźnych zeszytów, opatrzonych na końcu podpisami przeora 
Roberta Pinderskiego i bursaryuszów Wacława Lewiokiego i Celestyna 
Jarońskiego.

1874-1875 . 523.
»Regestra przychodu klasztoru mogilskiego z roku 1874/75«.

Str. 20, wys. 414, szer. 250 mm, oprawa nowa w póiplótno; na końou 
podpisy, jak przy nr. 522.

1876, 1 stycznia — 30 czerwca 1881. 524.
Wydatki klasztorne przeora X. Roberta Pinderskiego, poda
wane bursaryuszowi do wypłaty.

K. 105, wys. 380, szer. 246 mm, oprawa nowa w póiplótno; rkp. zło
żony z luźnych raohunków.



RĘKOPISY ARCHIW ALNE NR. 518— 630 211

1876-1878. 525.
»Regestra przychodu klasztoru mogilskiego na rok 1876/7 

i 1877/8«.

Str. 36, z których 13—20 i 33—36 niezapisane, wys. 357, szer. 220 mm, 
oprawa nowa w półpłótno; rkp. złożony z dwóch luźnych zeszytów.

1876—1881. * 526.
»Regestra rozchodu klasztoru mogilskiego«.

Str. 88, wys. 358, szer. 222 mm, oprawa nowa w półpłótno; rkp. zło

żony z pięciu luźnych zeszytów, opatrzonych na końcu podpisem: »vidi, 
Fr. Ignatius [Krahl] abbas 31/8 1881«. Pierwszy zeszyt ma nadto podpisy, 

jak przy nr. 622.

1879-1881. 527.
»Dochód z r. 1879/80« i 1880/81.

Str. 24, wys. 310, szer. 213 mm, oprawa nowa w półpłótno; rkp. zło- 

iony z dwóch luźnych zeszytów. Na str. 11 i 23 podpis: »Vidi. Fr. Igna

tius [Krahl] abbas Ossec. 31/8 81«.

1879-1882.
Rejestr dochodów i rozchodów klasztoru mogilskiego. 

Str. 48, wys. 322, szer. 106 mm, oprawa now» w półpłótno.

528.

1882, 1 stycznia — 31 grudnia 1883. 529 
»Dziennik rachunkowy dochodów i rozchodów klasztoru OO. 

Cystersów w Mogile od dnia 1 stycznia 1882 do 31 grudnia 

1883«.

Str. 208, z których kilkadziesiąt niezapisanych, wys. 330, szer. 222 mm, 

oprawa współczesna w półpłótno. Pismo przeważnie X. Andrzeja Kronen- 

bergera, przeora ówczesnego.

1884, 1 stycznia — 30 czerwca 1887. 530. 
»Dziennik rachunkowy dochodów i rozchodów klasztoru OO. 

Cystersów w Mogile od dnia 1 stycznia 1884 do 30 czerwca 

1887«.
Str. 300, z których kilkadziesiąt niezapisanych, wys. 335, szer. 210 mm, 

oprawa współczesna w płótno. Pismo jednej ręki X. Andrzeja Kronenber- 

gera, przeora ówczesnego.

1 4*
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1887, 1 lipca — 31 grudnia 1895. 531.
«Dziennik rachunkowy przychodów klasztoru mogilskiego od

1 lipca 1887 do 31 grudnia 1895«.

Str. 300, z których kilkadziesiąt niezapisanych, wys. 340, szer. 210 mm, 
oprawa współczesna w pólplótno.

1887, 1 lipca — 31 grudnia 1895. 532.
»Dziennik rachunkowy rozchodów klasztoru mogilskiego od 

1 lipca 1887 do 31 grudnia 1895«.

Str. B00, z których kilkadziesiąt niezapisanych, wys. 340, szer. 210 mm, 

oprawa współczesna w pólpiótno.

1890. 533.
■ »Rationes accepti et expensi in monasterio Mogilensi pro anno 
1890«.

Str. 20, wys. 340, szer. 212 mm, oprawa nowa w póJpiótno.

1892. 534.
»Rationes accepti et expensi 1892«.

Str. 12, wys. 341, sier. 212 mm, oprawa nowa w pólplótno.

1896, 1 stycznia — 31 grudnia 1902. 535.
»Dziennik rachunkowy dochodów i rozchodów klasztoi’u 00. 

Cystersów w Mogile od dnia 1 stycznia 1896 do 31 grudnia 

1902«.

Str. 224, wys. 420, szer, 260 mm, oprawa współczesna w półpłótno.

1716, 14 lipca — 30 maja 1891. 536.
Różne rachunki bursaryusza, stan kasy i akta w sprawie ra

chunków klasztornych.

Str. 134, wys. 390, szer. 248 mm, oprawa nowa w półpłótno; rkp. zło
żony z luźnych aktów i rachunków. S. N° 124, 1321, 462.

1882, 4 lutego — 2 lipca 1887. 537.
»Książka do zapisywania najmu robotnika w klasztorze« mogil
skim.

Str. 72, wy*. 336, iier. 212 mm, oprawa współczesna w półpłótno.
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1887, 9 lipca — 7 września 1894. 538.
»Wykaz robotnika w klasztorze mogilskim«.

Str. 98, wys. 338, szer. 213 mm, oprawa współczesna w półpłótno.

22. Fabrica ecclesiae et monasterii Mogilensis. 

1730-1733. 539.
»Regestra fabryczne collegii Mogilensis od roku i dnia na kar

cie następującej wyrażonych wypisane«.

Str. 60, wys. 334, szer. 213 mm, oprawa współczesna w półskórek

1759-1764. 540.
Regestr percepty i expensy na fabrykę.

Str. 90, wys. 311, szer. 199 mm, oprawa współczesna w skórę.

1766—1768. 541.
Regestr percepty i expensy na fabrykę.

Str. 90, wys. 3J8, szer. 200 mm, oprawa współczesna w półskórek.

1769-1771. 54*2.
»Regestra fabryki a 14 10-bris 1769ni«. Wydatki na wapno, ce

gielnie i drzewo.

Str. 60, z których 40—60 niezapisane, wys. 312, szer. 200 mm, oprawa 

współczesna w półskórek.

1771, 23 września — 19 kwietnia 1773. 543.
»Regestra fabryczne a die 23 Septembris 1771 anno«.

Str. 36, wys. 212, szer. 182 mm, oprawa nowa w półpłótno.

1771, 23 września — 24 stycznia 1775. 544.
»Adnotatio percepty y expensy ex bursa fabricae« ecclesiae.

Str. 80, z których blisko połowa niezapisana, wys. 215, szer. 177 mm, 
oprawa w kartę pergaminową z kancyonału z XV w.

1775. 545.
»Raptularz percepty i expensy bursy fabricae...«

Str. 46, wys. 181, szer. 110 mm, oprawa nowa w półpłótno.
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1775—1783. 546.

»Regestra prowenieneyi z cegielni i inne a die 1 Maii 1.775«, 

1775—1783. »Wydało się z intrat mogilskich na budynki folwarczne, kla

sztorne, kościelne i de novo wystawione, iako też na spłacenie długów po 
poprzednikach moich pozostałe..., str. 68—64.

1771. »Rejestr podanych ad exsolvendum długów post recessum A. R. P. 
Andreae [Elertowski] ab officio rectoratus«, str. 69.

»Adnotatio quantitatis miar różnych«, str. 71.

1771, 23 listopada. »Dispositio oeconomica na folwarki Mogiły uczyniona 
die 23 9-bris anno 1771«, str, 72.

Str. 72, wys. 337, szer. 207 mm, oprawa współczesna w półskórek.

1882, marzec — 1 listopada 1882. 547.

a) (1882). »Przedmiar i kosztorys na budowle, wykonać się ma

jące w budynku klasztornym Zgromadzenia 00. Cystersów 

w Mogile«, str. 1 — 15.

b) 1882, marzec — 1 listopada 1882. »Przedmiar i kosztorys 

na budowle wykonać się mające w kościele i budynku kla

sztornym Zgromadzenia 00. Cystersów w Mogile, jak też w tam

tejszych budynkach gospodarczych«, str. 17—148.

Str. 148, wys. 403, szer. 267 mm, oprawa nowa wpóipfótno; rkp. zło
żony z trzech luźnych zeszytów.

1884, 25 marca, 548. 

»Kosztorys na restauracyę części zabudowań klasztornych »Opa

ctwem« zwanej, własność Zgromadzenia 00. Cystersów w Mo

gile«.

Str. 28, wys. 390, szer. 247 mm, oprawa nowa w półplótno.

1715, 10 maja — 11 września 1897. 549. 

Rachunki oraz akta dotyczące kościoła i klasztoru.

a) 1715, 10 maja — 11 września 1897. Akta i rachunki, dotyczące restau- 

racyi klasztoru i kościoła, fabrica ecclesiae, str. 1—116.
b) 1743, 6 kwietnia — 18 sierpnia 1877. Przywilej dla ołtarzy M. Boskiej 

i ś. Bernarda, restauracja kaplic bliźniaczych, spis relikwii w wiel

kim ołtarzu, str. 118—132.
c) 1798 — 17 sierpnia 1897. Chór, organy, str. 133—141.
d) 1880, 29 listopada — 1 marca 1881. Restauracya stall, str. 143—147.

e) 1841, 15 lutego — 30 kwietnia 1850. Napisy nagrobkowe, podziemie, 

str. 153—168.
f) 1722, 5 lutego — 1880. Zakrystya, paramenty, str. 171—179.



g) 1830, 30 czerwca — 14 lutego 1848. Dochody i rozchody kościelne, 

str. 181-200.

h) 1870,31 stycznia — 24 września 1884. Oratoryum prywatne, str. 201—205. 

Str. 208, wys. 412, szer. 245 mm, oprawa nowa w półpłótno; rkp. zło

żony z luźnych oryginalnych aktów i rachunków. 8 . N° 751, 753.

1897-1915. 550.

Akta dotyczące restauracyi kościoła i klasztoru Cystersów 

w Mogile.

Fascykul aktów luźnych.

23 . Kuchnia i piwnica.

1750, 17 maja — 13 września 1751. 551.

»Percepta et expensa vini tam hungarici quam gallici ac mulsi 

ab anno Dni 1750 die 11 Maii ad annum 1751«.

Str. 34, wys. 318, szer. 204 mm, oprawa nowa w półpłótno.

1750, 19 września — 14 maja 1850. 552.

Rachunki kuchenne, apteczne i krawieckie. Rachunki kupców 

krak. za dostarczone klasztorowi mogilskiemu towary.

Str. 166, wys. 402, szer. 247 mm, oprawa nowa w półpłótno; rkp. zło

żony z luźnych rachunków. S. N° 761.

1773-1820. 553.

Rachunki wydatków na wino, piwo i wódkę. Stan piwnicy 

klasztornej.

Str. 78, wys. 400, szer. 250 mm, oprawa nowa w półpłótno; rkp. zło

żony z luźnych rachunków i kwitów.

1806. 554.

Dochody i rozchody bydła na rzeź, drobiu, mąki, zboża, soli, 

i t. p., dostarczanych z folwarków do kuchni klasztornej.

Str. 170, z których znaczna część niezapisana, wys. 870, szer. 235 mm, 

oprawa współczesna w półskórek.

RĘKOPISY ARCHIW ALNE NR. 51S-- 665 215

1807, 22 iipca — 5 listopada 1808. 555.

»Regestra kuchenne klasztoru mogilskiego percepty tudzież ex- 

pensy...«
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Str. 138, z których znaczna część niezapisana, wys. 385, szer. 243 mm, 
o p r a w a  nowa w pólplótno.

1809, 7 lutego — 20 sierpnia 1809. 556.

»Regestr percipowanego i wydanego wina z piwnicy WJ. X. 

Przeora, to na jego i całego klasztoru potrzeby od dnia 7g0 

Februarii 1809 przez X. Eugeniego«.

Str. 24, wys. 380, szer. 117 mm, oprawa nowa w pólplótno.

1828. 557.

Rozchód zboża na spiżarnię i chów trzody i drobiu w klaszto

rze mogilskim. -

Str. 16, wys. 212, szer. 175 mm, oprawa nowa w pólplótno.

24. Miscellanea Mogilensia.

1879, 27 czerwca — 23 grudnia 1912. 558.

Akta do mogiły Wandy. Sprawa odstąpienia przez klasztor 

własności kopca na rzecz powiatu krak. Konserwacya.

Str. 78, wys. 350, szer. 222 mm, oprawa nowa w półplótno; rkp. zlo- 
iony z luźnych oryginalnych aktów i kopii.

1806, 9 kwietnia — 18 grudnia 1874. 559. 

Anniwersarze. Legaty mszalne: kanonika Macieja Kwaśniewi- 

cza, Jana Sropińskiego, Maryanny Strzałkowskiej i Walentego 

Janutki.

Str. 32, wyg. 382, szer. 244 mm, oprawa nowa w pólplótno; rkp. zlo- 
iony z luźnych oryginalnych aktów.

1626, 3 sierpnia — 1882. 560.

Sprawy konfraternii i bractw.
a) 1626, 3 sierpnia. Franciszkanie krak. przyjmują Cystersów mogilskich 

do swej konfraternii, str. 1—2.

b) 1733, 21 kwietnia — 1850. Ślubowania i katalog braci, tudzież poświad

czenia wydawane braciom należącym do konfraternii z Cystersami 
w Mogile, str. 3—62.

c) kolo 1870. Spis kobiet należących do bractwa różańcowego, str. 63—64.

d) 1881. Przyjęcie klasztoru do Apostolstwa modlitwy, str. 65—67.

e) 1882. Przeniesienie bractwa ś. Bernarda przy klasztorze jędrzejowskim 
do klasztoru mogilskiego, str. 69—72.



Str. 74, wys. 375, szer. 310 ram, oprawa nowa w półpłótno; rkp. zło

żony z luźnych aktów. S. N° 647, 654—672, 828, 829, 578—581.

1846 — 19 marca 1889. 561.

»Liber confratrum sacri ordinis Cisterciensis monasterii Mo
gilensis anno 1846«.

Str. 122, z których 17—122 niezapisane, wys. 210 mm, szer. 140 mm, 

oprawa współczesna w skórę z wyciśniętym na wierzchniej okładce tytu
łem i datą.

Uwaga. Poprzedni katalog członków bractwa mogilskiego, oprawiony 
razem z Historyą Mogiły Kiełczewskiego, znajduje się obecnie w Muzeum 

XX. Czartoryskich, nr. 3652. Por. nr. 8 c. niniejszego katalogu.

1768, 22 września — 10 marca 1898. 562.

Akta do odpustów, uroczystości, nabożeństw i odprawiania spo

wiedzi w kościele klasztornym Cystersów mogilskich.

Str. 170, wys. 395, szer. 280 mm, oprawa nowa w półpłótno; rkp. zło
żony z luźnych oryginalnyoh aktów. S. N° 825.

1811, 12 listopada — 16 czerwca 1889. 563.

Akta odnoszące się do posług duchownych zakonników mogil
skich po parafiach i szkołach.

Str. 42, wys. 370, szer. 240 mm, oprawa nowa w półpłótno; rkp. zło
żony z luźnych aktów.

1822, 23 sierpnia — 17 czerwca 1887. 564.

Akta dotyczące przechodzenia starozakonnych na wiarę kato

licką i przygotowania ich do tego w klasztorze mogilskim.

Str. 102, wys. 385, szer. 235 mm, oprawa nowa w półpłótno; rkp. zło

żony z luźnych aktów.

1785, 27 lipca — 18 lutego 1812. 565.

Akta dotyczące oddania kościoła i kollegium ś. Piotra w Kra

kowie Cystersom mogilskim przez komisyę edukacyjną. Inwen

tarze i opis kościoła z r. 1787 i 1800.

Str. 108, wys. 402, szer. 251 mm, oprawa nowa w półpłótno; rkp. 
złożony z luźnych oryginalnych aktów. S. N° 2859—2882.

1787— 1792. 566.

> Regestra percepty pinięzney z prowincyi na Collegium Ś° Pio-
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~tra w Krakowie z roku 1787 na rok 1788, y 89, 90, 91, 92. 

Litt. A.«

Str. 68, z czego 52—68 niezapisane, wys, 318, szer. 198 mm, oprawa 

współczesna w półskórek. Na końcu wydarto kilkadziesiąt kartek nieza- 
pisanyoh.

1674, 16 kwietnia — 4 października 1828. 567. 

Akta dotyczące »Studium provinciale ordinis Cisterciensis« 

w Mogile.

Str. 90, wys. 3St3, szer. 215 mm, oprawa nowa w półpłótno; rkp. zło

żony z luźnych oryginalnyoh aktów i kopii. S. N° 612, 617, 619, 622—627.

1775-1793. 568.

»Liber pensionum concernentium professores in collegio Mogi

le nsi, exsolutarum per monasteria ord. Cisterciensis in Polonia«.

. Str. 76, wys. 325, szer. 215 mm, oprawa współczesna w skórę, nieco 

zniszczona; na początku brak kilku niezapisanych kartek.

1797, 19 września — 13 czerwca 1898. 569. 

Akta dotyczące szkoły ludowej (początkowej) w Mogile. Sprawa 

budynku. Opieka i ciężary klasztoru na rzecz szkoły. Prelimi

narze szkolne.

Str. 444, wys. 397, szer. 250 mm, oprawa nowa w półpłótno; rkp. zło

żony z luźnych oryginalnych aktów i kopii.

1222 — 3 grudnia 1894. 570. 

Miscellanea Mogilensia.

a) 1222 — 19 marca 1711. Kopie przywilejów erekcyjnych. Wolność od 

sepu wielkorządowego i od ciężarów wojskowych, str. 1—22.

b) 1748, 18 lipca. Kwit odbioru poddanego starosty oświęcimskiego z Mo

giły, str. 23—26.
c) 1775, 3 lutego — 26 kwietnia 1775. Sprawa poddanego klasztornego 

Franciszka Brożka, oskarżonego o zamoczenie towarów Finkusa Moj- 

żeszowicza z Kazimierza, str. 27—42.
d) 1820 — 30 grudnia 1867, Rozporządzenia w sprawach dzierżawy dóbr 

klasztornych, str. 45—64.
e) 1819, 12 listopada — 26 lutego 1860. Odezwy do klasztoru o poszuki

wanie różnych zbiegów, str. 65—80.
J )  1830, 16 kwietnia — 5 lipca 1887. Akta dotyczące map dóbr klasztor

nych, str. 81—95.
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g) 1829, 16 listopada — 3 grudnia 1894. Meldowanie obcych, przebywa
jących w klasztorze i na folwarkach, str. 97—109.

h) 1835, 30 października. Odezwa o składki na szpital ś. Łazarza w Kra

kowie, str. 113—116.
i) 1869, 6 maja. Sprawa obrazy żandarma przez zakonnika, str. 117—120- 

j) 1860, 22 kwietnia — 20 grudnia 1893. Akta do chowu koni i bydła, str.

121—127.
k) 1866, 18 czerwca. Odezwa w sprawie nieurodzaju, str. 129—130.

I) 1874, 20 marca — 13 kwietnia 1880. Odezwy sądowe w sprawie za
kładania ksiąg hipotecznych, str. 131—144. 

m) 1875, 31 stycznia. Odezwa o cenach mięsa w Mogile, str. 147. 

n) 1879, 8 sierpnia. Odezwa o wydanie opinii o literacie Izydorze Poeche, 

str. 151—153.
0) 1875, 7 maja — 16 sierpnia 1878. Sprawa spadku po X. Pawle Win- 

czowskim, proboszczu pleszowsklm, str. 155—164.
p) 1880, 27 kwietnia — 16 października 1880. Sprawa konkursu do ma

jątku Pawła Henisza w Mogile, str. 167—175. 
q) 1886. Odezwa magistratu krak. w sprawie czyszczenia miasta, str. 177 

-180.
r) 1892. Odezwy w sprawie akuszerek okręgowych w Mogile, str.'183—198. 
s) 1892—1893. Pisma konsystorza w sprawie renty państwowej i pożyczki 

krajowej, str. 195—199.

Str. 200, wys. 380, szer. 240 mm, oprawa nowa w półpłótno; rkp. zło

żony z luźnych aktów. S. N° 4, 469, 876, 908, 2205—2207, 2230.

1606- 1662. 571.

Miscellanea histórica, theologica et Mogilensia.

«) 1647. »Kalwińska woyna z Chrystusem napredzey do wiadomości wier
nych podana od młodego p. hetmana«, wiersz, str. 4—8.

b) 1649, 1 maja, Mogiła. Kopia listu klasztoru do Żółtowskiego, str. 10.

c) »Potentissimo imperatori Ottomanico Imbracio [Ibrahim] Vladíslaus 

quartus, rex Poloniae«, str. 11.

d) 1655, 31 Mai, Varsaviae, »Presenta na opactwo X. Tarnowskiego, ar

cybiskupa«, str. 12.
e) Różne modlitwy, str. 13—17, 69.
f) »Zioła rozmaite na czary do kąpieli albo do kadzenia opętanych...«, 

str. 18—19.
g) »Practyka Antoniego Torquacyusa z Feraciey, filosopha, medyka, 

y astrologa...«, str. 20- 21.
h) »Ex vita s. Bernardi, abbatis Claraevallensis«, str. 22—24.

1) »Benedictio candelarum«, str. 25—26. 

j) 1624. Wysiew w Osieku, str. 27.
k) »Ex trenis Trythemij przyczyny ruiny w zakonie«, str. 29—35.

I) »Żywot s. Isidora rolnika miłego Bogu y ludziom«, str. 37—50. 

m) 1623-1625. Wysiew w Dziedzinku i na Sitowcu, str. 51, 55.
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n) 1648, 21 lipca. Przywilej Inocentego X dla ołtarza ś. krzyża w Mogile, 
str. B3—64.

0) 1649, 3 marca. »Litterae regiae de coadiutore monasterii Clarae Tum- 

bae« i biskupa Gembiekiego z 27 maja 1649, str. B6—58.

p) 1649, 30 maja. Kopia listu Michała Wiśniowieckiego, woj. ruskiego, do 
senatorów województwa w sprawie pospolitego ruszenia, str. 68—59. 

q) sExorcismus domus a malis spiritilibus vexatae«, str. 61—68. 
r) 1626. Usus practici in monaslerio Olobocensi, str. 71 — 73. 

s) 1648, 6 maja. Uniwersał Macieja Lubieńskiego, prymasa, w sprawie sej
mików, str. 74—83.

1) »Benediotio herbarum«, str. 84-87.

m) tJoannes Armandi Plesaei Rychelii P. R. E. cardinalis vitae synopsis 
inscribenda tumulo«, str. 89—96. 

v) 1662. Wylew Wisły, zaraza, konfederacya, str. 98. 
w) 1606—1632. »Memoria rerum gestarum in regno Poloniae«, notatki 

ogólne i sprawy mogilskie, str. 99—102.

Str. 104, wys. 230, szer. 174 mm, oprawa współczesna w pergamin; 
rkp. pisany dwiema rękami w drugiej połowie XVII w.

1757, 4 kwietnia — 17 października 1896. 572.

Miscellanea Mogilensia.

a) 1757, 4 kwietnia — 17 stycznia 1870. Akta stwierdzające autentyczność 
relikwii śś. Placyda, Symplicyusza, Heliodora i Justa, Róży, Bronisławy, 

Bernarda, Stanisława, Wincentego Kadłubka, Jana Kantego, Floryana, 
Jacka i Jozafata, str. 1 — 15.

b) 1808, 24 lutego — 20 grudnia 1849. Akta dotyczące] rekolekcyi, urzą

dzanych dla księży w klasztorze, str. 17—29.

c) 1848, 23 października — 10 lipca 1858. Akta do cholery, sprawa założe
nia szpitala dla ubogich w Mogile, str. 31—41.

d) 1851, 28 lipca. Prośba o przeniesienie relikwii Wincentego Kadłubka 

z Jędrzejowa do Mogiły, str. 43—45.

e) 1861, 7 listopada. Polecenie usunięcia napisu z krzyża pamiątkowego 

poległych w Warszawie 18 września 1861, wystawionego w Mogile, 
str. 45—48.

/) 1871, 18 lutego. Dyspensa od postu dla klasztoru, str. 49—50.
g) 1883, 28 sierpnia. Spis zabytków posłanych z Mogiły na wystawę za

bytków z epoki Jana III, str. 51—54.

h) »0 sposobie śpiewania i odmawiania psalmów«, X. A. Kronenbergera, 
str. 55 — 56.

«) 1893, 18 lutego — 25 sierpnia 1896. Sprawa poczty w Mogile, str. 59—65.
j ) 1896, 27 marca. Sprawa ochronki, str. 67—68.

k) 1896, 17 października. Sprawa budowy kolei, str. 71 — 72.

Str. 72, wys. 380, szer. 240 mm, oprawa nowa w półpłótno; rkp. zło- 
lony z luźnych oryginalnych aktów i kopii.



RĘKO [•Igr ARCHIWA LWE NR. 57S--576 2 2 1

1724, 25 października — 1856. 573. 

Akta do rezydentów.

а) 1724, 25 października — 16 września 1730. Akta dotyczące kapitana 

Franciszka Wegiera, osiadłego na dewocyi w Mogile, str. 1—36.

б) 1850—1856. Akta i korespondencyo O. Bernarda Łuczkosińskiego z Win
centym i Janem Wielopolskimi, Ferdynandem Kojsiewiczem, Maryą 
Jabłonowską i hr. Potulicką w sprawie Pawła hr. Wielopolskiego, od

danego przez rodzinę na pobyt w klasztorze mogilskim, str. 37—108.
c) 1852. List X. Koczanowicza do Józefa Wojtarowicza, biskupa tarnow

skiego, rezydującego w Mogile, str. 109 — 110.

Str. 112, wys. 355, szer. 243 mm, oprawa nowa w, półpłótno; rkp. zło

żony z luźnych oryginalnych aktów i kopii. S. N° 755, 766, 126, 467.

1669, 3 października — 12 maja 1678. 574.

Akta procesu klasztoru mogilskiego z administratorem opactwa 

następnie opatem, Janem Kazimierzem Denhoffem, dziekanem 

płockim, o część dochodów z dóbr opackich na utrzymanie kla
sztoru i kościoła !).

Str. 40, wys. 327, szer. 212 mm, oprawa nowa w półpłótno; rkp. zlo- 

iony z luźnych oryginalnych aktów. S. N° 501, 529, 535, 540—544.

1723, 12 października — 19 marca 1729. 575.

Akta procesu klasztoru mogilskiego z egzekutorami testamentu 

Michała Szembeka, sufragana krak. i opata mogilskiego, o gwał

towne i nieprawne zabranie ruchomości i nieruchomości, należą

cych do klasztoru, i o części dochodu z dóbr opackich.

Str. 56, wys. 357, szer. 245 mm, oprawa nowa w półpłótno; rkp. zło
żony z luźnych aktów. S. N° 109, 604, 517—528.

') Do tej sprawy znajdują się w Muzeum XX. Czartoryskich w rkpie 

nr. 3884 oprócz dyplomów pergaminow ych, wymienionych w tym katalogu 

poprzednio nry (275 a, 2766, 279 6, 282 a—282 i, 283 a), następujące orygi
nalne akta papierowe (nr. 7, 14 i 15):

1) 1675, 26 października, Kraków. Paweł Augustyn Pszonka, nota- 
ryusz dyecezyi i województwa krak., ogłasza protest opata mogilskiego 

Jana Kazimierza Denhoffa przeciwko wdaniu się Andrzeja Trzebickiego, 

biskupa krak. w sprawę przysądzonych mu dóbr opackich w sporze z kla
sztorem mogilskim.

Wys. 309, szer. 195 mm, z dwóch kart złożony, opatrzony znakiem 

notaryalnym Pszonki i jego legalizacyą. Na drugiej karcie Stefan Wierz

bowski, biskup poznański, stwierdza własnoręcznem pismem i pieczęcią, 

wyciśniętą przez papier, tożsamość osoby notaryusza Pszonki.
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Akta dotyczące drobnych procesów, prowadzonych przez kla

sztor mogilski.

Str. 80, wys. 382, szer. 237 mm, oprawa nowa w półpłótno; rkp. zło
żony z luźnych oryginalnych aktów i kopii.

2) 1676, 29 lutego, Kraków. Andrzej Fiefne, notaryusz apostolski, stwier

dza, że między Janem Kazimierzem Denhoffem, opatem mogilskim, a Sa
muelem Rogowskim, przeorem, i Andrzejem Karpiem, kaznodzieją klasztoru 

mogilskiego, reprezentantami tegoż klasztoru, w sporze o dobra Ryczów 
i Stryszów, dziesięciny, dochody i cla, pobrane przez klasztor z tych dóbr 

od r. 1669 do r. 1675, przyszło do takiej ugody, że opat darowuje klaszto

rowi dochody pobrane z tych dóbr w tych latach i koszta przyznane mu 
sądownie, zaś klasztor zwalnia opata od opłaty czwartej części z docho

dów na budowę kościoła i potrzeby klasztoru od dnia wejścia w posiada

nie opactwa aż do dnia zawarcia tej ugody i zrzeka się wszelkich preten- 
syi do dóbr wyżej wspomnianych, opartych na ugodzie z 11 października 
1669 i zatwierdzeniu papieskiem. Na przyszłość zobowiązuje się opat pła

cić tytułem 4-tej części dochodów opackich corocznie począwszy od dnia 
28 lutego 1000 zł. do rąk przeora, który rachunki wydatków ma mu przed

stawiać.
Wys. 309, szer. 198 mm, z dwóch kart złożony. Pod tekstem własno

ręczne podpisy: »Ego Joannes Casimiras Denhoff, abbas Clarae Tumbae 
commendatarius supradictum instrumentum, omniaque et singula in eo 

contenta et expressa confirmo, approbo et ratifico mp.«. «Ego Frater Sa

muel Rogowski, prior conventus Clarae Tumbae idem facio ut supra mp. 

Ego Frater Andreas Karp, conventus Clarae Tumbae concionator idem 

facio mp.« »Et quia ego Andreas Fiefne, auctoritate apostolica notariua 
et nuntiaturae apostolicae cancellarius de praemissis omnibus et singulis 

rogatus fui, ideo praesens documentum manu licet aliena scriptum, atta- 

men mihi fida et cognita, subscrípsi ac meo solito et consueto sigillo com- 
munivi in fidem«. Na marginesie obok tekstu pieczęć sygnetowa notaryu- 
sza, wyciśnięta przez papier. Niżej następuje stwierdzenie tożsamości osoby 

notaryusza Andrzeja Fiefne przez Franciszka Martella (Martellus), arcybi

skupa korynckiego, prałata domowego papieża Klemensa X i nuncyusza 

apostolskiego w Polsce, dnia 4 marca 1676 roku w Krakowie, opatrzone 
jego pieczęcią, wyciśniętą przez papier.

3) 1677, 10 lipca, Rzym. Sebastyan Francisconius, notaryusz S. Rotae, 

transsumuje breve papieża Innocentego XI z dnia 23 listopada 1676 roku, 
zatwierdzające układ zawarty między opatem mogilskim Janem Kazimie

rzem Denhoffem a klasztorem.
Wys. 416, szer. 305 mm., opatrzony pieczęcią wyciśniętą przez pa

pier, z napisem w otoku: »STEPHANUS DE AUGUSTINIS ARCHPUS 

HERACLEN. S. D. N. P. DATARIUS«. Na końcu tekstu: »Praeinsertae lit- 

terae apostolicae cum suo originali revisae concordant; Petrus Franciscus

1817, 21 sierpnia — 22 kwietnia 1893. 576.



1677, 26 czerwca — 14 listopada 1785. 577-

Plenipotencye opatów i przeorów z upoważnieniami do zała
twiania spraw klasztornych.

Str. 28, wys. 391, szer. 235 mm, oprawa nowa w półpłótno; rkp. zło

żony z luźnych oryginalnych aktów. S. N° 647—552.

1832, 19 stycznia — 20 czerwca 1859. 578-

Urgensy władz o załatwienie spraw i pozwy stawienia się przeo

rów przed władzami.

Str. 30, wys. 390, szer. 236 mm, oprawa nowa w półpłótno; rkp. zło
żony z luźnych oryginalnych aktów.

1859, 11 sierpnia — 2 maja 1896. 579.

Akta w sprawie pożarów, asekuracyi i przyrządów pożarnych 

w dobrach klasztornych.

Str. 30, wys. 356, szer. 230 mm, oprawa nowa w pólplótno; rkp. zło
żony z luźnych oryginalnych aktów.

1860, 14 grudnia — 30 sierpnia 1893. 580. 

Korespondencya Towarzystwa rolniczego okręgowego w Kra

kowie z klasztorem w sprawach rolnictwa, wkładek i posiedzeń.

Str. 50, wys. 340, szer. 240 mm, oprawa nowa w półpłótno; rkp. zło
żony z luźnych aktów.

1721, 29 grudnia — 8 lipca 1897. 581.

Akta dotyczące służby, urzędników i lekarzy klasztornych i na 

folwarkach; instrukcye służbowe, kontrakty z nimi i ich hono- 

rarya. Wykazy służby na folwarkach Mogiła i Czyżyny 1881, 

1888 i 1892.

Str. 338, wys. 420, szer, 268 mm, oprawa nowa w półpłótno; rkp. zło
żony z luźnych wykazów i aktów.

1846-1848. 582.

»Wykaz officyalistów i służących, pensyę pobierających roczną 

od 1 stycznia 1846«.

Str. 32, wys. 260, szer. 207 mm, oprawa nowa w półpłótno.

Panonius offioialis de putatus«. Niżej podpisy: »S. datarius«, następnie: 
»Ita est Sebastianus Francisconius Rom. S. Rotae notarius in fidem« i jego 

■nak notaryalny, u samego dołu: »F. Paulettus«.
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1805. 583.

Zbiór recept lekarzy Karasieńskiego, Wytyszkiewicza i Girtlera, 

zapisywanych zakonnikom mogilskim.

K. 158, wys. 305, szer. 125 mm, oprawa nowa w półpłótno; rkp. zło
żony z luźnych recept.

1821, 9 maja — 3 kwietnia 1889. 584.

a) 1821, 9 maja — 20 listopada 1857. Akta dotyczące najmu 

budynków klasztornych na pomieszczenie urzędów powiatu 

mogilskiego, str. 1—90.

b) 1889. Akta najmu domu dla źandarmeryi w Mogile, str. 91—98.

Str. 98, wys. 398, szer. 245 mm, oprawa nowa w półpłótno; rkp. zło
żony z luźnych oryginalnych aktów i kopii.

1850, 11 lipca — 27 listopada 1894. 585.

Akta do sprawy wynajmowania lokalu klasztornego dla woj

skowej stacyi ogierów w Mogile.

Str. 158, wys. 358, szer. 235 mm, oprawa nowa w półpłótno; rkp. zło
żony z luźnych aktów.

1915, 28 września. 586.

Księga pamiątkowa osób zwiedzających kościół i klasztor mo
gilski.

Str. 200, wys. 300, szer. 228 mm, oprawa współczesna w skórę czer
woną ze złoconymi ornamentami roślinno-linearnymi i napisem na prze

dniej okładce: 1914-1915 | MONASTBHIUM MOGILENSE. Na tylnej okładce 
herb Odrowąż, po bokach litery: T[heobaldus] K[ajut] | P[rior| R[egens] | 
M[onasterii] M[ogilensis].

25. Extranea: Cisterciensa. Ecclesia Polonica. Varia. 

1579-1651. 586 a.

Miscellanea Cisterciensia,

o) »Documenta contra V is ita t io n « »  episcoporum«, str. 3—4.

V] iCanones Concilii Tridentini, quibus se tuentur religiosi a potestate 
loci ordinariorum«, str. 5—6.

c) 1606, 24 sierpnia, Rzym. »Confirmatio declarationum congregationis 
cardinalium pro Conc. Trid. elucidatione in causis regularum ad in- 

stantiam F. Basilii [Angussolae] ordinis Carmelitarum, praefati ordini» 
procuratoris generalis» papieża Pawła V, str. 6.
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d) 1679, 1 września, Rzym. »Adventus reverendi in Christo patris domini 

Edinundi a Cruce in Poloniam, comtnissarii Cisterciensis, eius licentiae, 
praerogativae, ooncessiones etc. Gregorius papa 13«, str. 7—8.

«) 1580, 3 lutego, Warszawa. »Literae Stephani regis pro parte patri» 
Edinundi«, str. 8.

f) »Impedimenta rev. patris Edmundi in procegsu guae visitationis«,

str. 9 —12.
ff) »Causae protestationum abbatum Cigterciensium dioecesis Posnanien- 

sis, quas afferebant contra visitationem patris Edmundi«, *tr. 12—13.
h) Protest Łukasza Kościeleckiego, biskupa poznańskiego, przeciw bulli 

Grzegorza XIII, str. IŁ  

»') 1684, 9 i 15 sierpnia, Toruń. »Alia impedimenta, quae omnia fiebant 

et gternobantur per D. Jacobum Brzeźnicki, suffraganeum Posnanien- 
sem... contra visitatorem Gallicanum. List X. Brzeźnickiego, pysany 

do Hzymu do X. biskupa płockiego imieniem X. Kościeleckiego. Pro 
eadem materia ad Stephanum regem Poloniae«, str. 14—16. 

j) »Quid effectmn fuisset a patre Edmundo hie in Polonia«, str. 16. 

k) 1690, 16 maja, llzym. »Electio in commissarium Reverendi D. Alberti 
Zajączkowski, abbatia Vągrovecensis« per Sixtum V, str. 17—18.

I) »Publicus notarius sic solet scribere et affigere auum testimonium lit- 

teris«, str. 18.

m) »Jako sobie postępować z inhibitiami, abo z jakąkolwiek comissią 

aut quapiam altera re expedita ex urbe«, str. 19. 

n) 1692, 3 listopada, Wągrowiec. »Eiusdem commissarii [Alberti Zającz
kowski] in capitulo Vangrovecensi taxae collaudatio et approbatio pro 
Universis abbatibus, prioribus, praepositis, parochis, abbatissis in re

gno Poloniae existentibus pro capitulo generali aliiaque id gonu» 
ordinis necessitatibus«, str. 20.

o) 1682. »Litterae Antonii Flamingi ad Laurentium Zalinsky scriptae ex 

aula regia de anno Dni 1682«, str. 20. 
p) 1681, 13 marca, Warszawa. »Litterae Stephani regis Poloniae dante« 

testimonium R. P. Edmundo, quod munus visitationis monasteriorum 

ordinis Cisterciensis rite executus sit«, str. 21. 

q) 1601, 1 sierpnia, Poznań. »Post hos tarnen labores et audores patria 
Edmundi, volebant nihilominus se abbates subducere et excutere de 

sub iugo et obedientia generalis, maxime in capitulo provinciali, quod 

fuit Lovicii celebratutn 1601. Quo quid voluerint, quidve quaesierint 
nostri abbates, #x sequcntibus litoris Dni Hyeronimi Solikowski, abba- 

tis Vachocensis, qui eo in negociis praefatis directus fuerat, facile intel- 
ligea, quas scripsit ad Jacobum Brzeznicki, suffraganeum Posnanien- 

gem authoroin fabricatoremque totius mali et practicarum, quag cude- 

bant abbates contra generalem Cisterciensem«, str. 23—2*. 

r) 1609, 18 września, Rzym. »Forma inhibitionis papalis contra episco- 

pos pro visitatione monachorum ordinis Cisterciensis«, wystawiona 
przez Piotra Pawła Crescentiusa, protonotaryusza apostoł., str. 25—28. 

*) 1612, 12 sierpnia. »Forma plenipotentiae, cum qua Ilomam missus aum 

in negociis monasterii Ovinscensis«, str. 29.

Archiwum mogilskie. 16
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t) 1601, 21 maja. »Litterae capituli generalis approbantes lapideam Po-
snaniensem pro seminario Cisterciensi emptam a;Matthaeo Borzewski,
abbate Landensi«, str. 30—31.

«) 1612-̂ 1613. »Informatio Dni Fabricii Wolbonae, canonici Ilierdensis
1 f

Hispani, totiua ordinis Cisterciensis in Romana Curia procuratoris sae- 

cularis pro abbatissa Ovinscensi contra episcopum Posnaniensem ex 
parte iluvii Vartha, cuius possessionem eis praefatus episcopus et ca- 

pitulum eius adimit et aufert, porrecta P. Sigismundo, professo Coro- 

noviensi, sindico causarum ipsarum Romae de A. D. 1613, Febr. 10«
i breve papieża Pawła V, wydane w Rzymie 20/11 1612 r., str. 33 — 34. 

t>) »Informatio supra praefatam commissionein», str. 35—36. 

tt>) 1612, 1 listopada, Rzym. »Commissio data monasterio Coronoviensi 
contra abbatissam Culmensem pro recuparatione bonorum Wielunek 

etc., quae iniuste possidet, de A. D. 1613, Paulus papa quintus...«, 
str. 37.

x) 1590. »Commissio data monasterio Coronoviensi a R. P. Edmundo 

visitatore Gallicano super monasterium Culmense in dioecesi Cul- 
mensi... Culmae 4 Augusti 1590«..., str. 39. 

y) 1580. »Litterae durae satis scriptae a D. Luca Koscielecki ad R. P. 

Edmundum commissarium Cisterciensem Galium... Posnaniae die XII 
Juli 1580«..., str. 40-41. 

j») 1680. »Litterae Petri Kostka episcopi Culmensis ad Dnum Edmuudum 

visitatorem pro monasterio Culmensi monialium... Lubawae A. D. 1580«, 

str. 41.

oa) »Litterae durae satia ad Antonium Flamingum a Dno Luca Koscie

lecki episcopo Posnaniensi, dum visitaret monasteria suae dioecesia«, 
str. 41—42.

bb) »Informatio dni Hyeronimi Solikowski data a D. Jacobo Brzeznicki 
suffrag. Posnaniensi pro capitulo generali Cisterciensi pro petendo 

commissario in his qualitatibus ct requisitis, ut infra patebit, et pro 

aliis rebus etc.«, str. 43. 

ec) »Processus eligendi aliquem in abbatem«: 1) Litterae conventus Ob- 

rensis ad regem pro novo abbate« (tekstu listu brak); 2) »Litterae ad 
Religiosos S. R. M.« (król poleca na opata klasztorowi öberskiemu 

po śmierci opata Jana Stryjkowskiego Andrzeja Chlewskiego z W ą

growca, którego popiera Jaa Grochowicki, opat wągrowiecki; daty 
brak, według artykułu o Obrze w Słowniku geograficznym Stryjkow

ski umiera w r. 1616); 3) »Eiusdem regis ad episcopum Posnanien

sem pro eodem litterae«; 4) »Post indicitur electio, pro die tali et tali. 
Forma indictionis litterarum episcopi Posnaniensis« (tekstu brak);

5) »Modus qui in electione servari debet tam pro parte eligentis, quam 
pro parte eligentium« (tekstu brak), str. 44—46.

*d) 1581, 22 marca, Sulejów. »Instrumentum elactionis R. Patris Sta- 

nislai Ostrowski in abbatiam Suleoviensem per publicum notarium«, 
str. 48—63.
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m) 1681, 29 marca, Sulejów. »Instrumentum investiturae et traditionis 

missionisque in possessionem eiusdem abbatiae«, str. 53—54.
//) 1581, 2 kwietnia, Sulejów. »Confirmatio electionis superioris cum re- 

sponso ad litteras Regiae Maiestatis«, str. 55—58. 

gg) »Informatio ab apostolicis dimissoriis« w sprawie klasztoru Cyster- 
■ek owińskich z biskupem i kapitułą poznańską, str. 09 — 60. 

hh) »Variae exceptiones a foro, imprimis exceptio a foro abbatis Vacho- 
censis cum episcopo Cracovienii«, str. 61—65.

*») 1580, 30 kwietnia, Wąchock. »Instrumentum publicum confectum su

per praefata appellatione*, str. 65—67. 

jfi »Item alia documenta de variis appellationibus a foro etc.« (tekst po 
polsku), str. 69 — 70. 

kk) »Item aliae defensiories contra iurisdictionem episcoporum ex parte 

evocationis ad forum illorum tanquam incompetens pro parte mona- 
sterii Ovinscensis monialium«, str. 70—79.

It) »Item ad idem«, str. 79. 

mm) 1613. »Informatio creandi notarii publici, cuius instrumentum Roma 

affertur. De indulgentiis et altari privilegiato. De ecclesiae parochialis 
uniendis redditibus et abstrahendis de altera, Wodzynek. De Cie- 

trzewiec uniendo Wloki ecclesiae. Articuli Dni Joannis Kozycki 

coadiutoris Coronoviensis, quem sibi una cum conventu in coadiuto- 
rem elegit 11. P. Stanislaus Makowiecki abbas Coronoviensis A. D. 

1613, Augu. 6ta etc.«, str. 80—83. 

tin) »Quaedam notata digna: De confirmatione et electione abbatissae. 
De Valetudinario.De eompulsu litterarum ad episcopum directarum. 
De Vahgroviec et aliis in simili causa monasterio etc.«, str. 84.

oo) »Item aliae exceptiones a foro monasterii Peplinensis, sed versae sunt 

a me pro monasterio Coronoviensi«, str. 85—89. 

pp) 1615, 27 lutego, Koronów. »Forma dożywocia«. Stanisław Makowie
cki, opat koronowski, nadaje w dożywocie Jerzemu Chełmowskiemu

2 łany w posiadłeści klasztornej »Tresczyn Wiechowsky«, str. 89. 

qq) »Summa brevis omnium privilegiorum ordini Cisterciensis aPaschali 

secundo papa concessorum usque ad Concilium Tridentinum« (uło

żone alfabetycznie do litery I, dalszych 7 kart wycięto), str. 93—106. 

rr) »Summa omnium privilegiorum Sacrae Cisterciensis observantiae in- 

stituti D. Bsrnardi in regno Hispaniae. Monasteria illorum haec sunt 
sexus utriusque usque ad annum Dni 1612, quo fui Romae«, str. 

107-117.

m) »De initio Congregationis B. Mariae de Fulga, ordinis Cisterciensis 

in Gallia, dioecesis Rinensis. Eorum haec sunt monasteria usque 

ad A. D. 1612«, str. 120-121.

Str. 122, wys. 223, szer. 170 mm, oprawa z pierwszej połowy XVII wieku 

w cienką tekturę, powleczoną kartą pergaminową z kancjonału. Pismo 

kilku rąk, przeważnie jednak cystersa koronowskiego, Zygmunta Stryj-

16*
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kowskiego, zwanego raz Strychowski (str. 29), drugi raz Strykowski (str. 59), 
który sam o sobie pisze na str. 23: »Ego Frater Sigismundus moniment* 

haeo omni.i post mortem Dni Brzeznicki donata recepi a Dno Luca Brze- 

źnicki praeposito Posnaniensi, apud quem hospitio mansi, dum studerem 
Posnaniae«, i w tytułach na str. 29, 85 i 117, wyżej podanych.

Rkp. znajduje się obecnie w Muzeum XX. Czartoryskich w Krakowie, 
nr. 3709, kupiony w r. 1876 za 2 złr.

Notatnik Cystersa z r. 1613.

а) »Bxeaipla epitaphiorum«, str. 1—3.
б) »De exemptione monachorum«, str. 5 — 17.

c) »Exemptiones fori lociordinariorum«, str. 19—31.
<i) »Carmina in s. Benedicti effigiem«, str. 34.

e) slsti sunt abbates Cistercienses... ab initio usque ad modernuin... 1613t, 
str. 35 — 36.

f) »Carmen in B. M. V.« et »Epitaphium Nicolai Ponetowski Patavii in 
ecclesia s. Anthoniic, str. 37—38.

g) Wskazówki o gospodarstwie domowem, str. 43.

li) »Usus, qui seryantur a capellanis monialium «jrdinis Cisterciensis in 

Francia«, str. 64,
ł) »Monasteria Cislerciensia et annus erectionis eoruin«, str. 68—126. 
j) »Scitu quaedam necessaria in regno Poloniae«. Jarmarki, str. 141—142. 

k) »De s. Bertholdo, Livonum aposlolo«, str. 165 — 156.
I) »Monasteria monialium in Italia ordinis Cisterciensis...!, str. 172—173. 

m) »Tabula monasteriorum omnium ordinis nostri, quae sunt in Italia,., 

A. D. 1613 exacte conscripta», str. 174—180, 

n) Monasteria ordinis Cisterciensis in Hispania, Germania, Gallia, Brita- 
nia eic., str. 181—201.

o) »Droga francuska«. Uwagi o podróżowaniu po Francji, str. 204—206. 
p) Notatki o Rzymie, str. 210—212, 215—220.

Str. 224, z ozego kilkadziesiąt niezapisunych, wys. 131, szer, 105 mm, 
oprawa współczesna w pergamin. Rkp. pisany dwiema rękami. Notatki od 
od str. 31 do końca pisane jedną ręką r. 1613, prawdopodobnie przez Stryj

kowskiego.

Akta do klasztorów cysterskich w Polsce.

а) 1773. Spór w polskiej prowincyi Cystersów, str. 3—6.
б) 1784—1819. Klasztor w Lądzie, str. 5—14.

c) 1743—1792. Akta fundacyjne klasztoru Cystersów (Vallis Umbrosa) 

i klasztoru PP. Cystersek (Yallis Angelica) w Kimbarówee koło Mo- 
zyra, str. 16 — 105.

d) XVII w. List opata z Obry Mikołaja Dunina, str. 106 a—106 b.
e) 1780. Akt dzierżawy probostwa w Przemęcie, str. 107 —110,

1613. 687

X V II w. — 1898, 688.
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f) 1800—1851. Gimnazyum w klasztorze Cystersów w Rudzie (Rauden) 

na Śląsku, str. 111 — 126.
g) 1758. »Copiae quietanciarum ex contributionibus Romanis monasterii 

Suieoviensis«, str. 127—129.
h) 1763—1801. Klasztor w Szczyrzycu, str. 131—134.

i) 1880—1898. Akta odnoszące się do różnych spraw klasztorów prowin- 
cyi austryacko-węgierskiej i stosunków z Mogiłą, str. 141—190.

Str. 190, wys. 398, szer. 250 mm, oprawa nowa w półpłótno; rkp. zło
żony z luźnych aktów i kilku druków. S. N° 573, 822.

Druk.: c) Marek Gozdawa (Giżycki), Kimbarówka. Kwartalnik litewski. 

R. 1910. T. IV, str. 25—40, opracowanie aktów.

1141 1812. 589.

Liber mortuorum monasterii Andreoviensis ordinis Cisterciensis.

K. 426, z czego i—24, 204, 220-236, 252-253, 276—277, 309 —SIO, 315, 

364, 373 i 382—383 brak, wys. 290, szer. 205 mm, oprawa z XVII w. w pół

skórek. Rkp. założony w r. 1629 i następnie uzupełniany różnemi rękami. 

Na końcu brak kilku zapisanych kart.

Druk.: Kętrzyński Wojciech, Liber mortuorum..., w Monumentu Polo- 
niae hist. T. V, str. 768 805, g.lzie pomieszczono nekrolog do r. 1629 
w całości, z następnych zaś lat tylko ważniejsze zapiski i podano jpgo 

obszerniejszy opis.

X IX  w. * 590.

Historya klasztoru w Koprzywnicy po łacinie do r. 1374.

Str. 46, wys. 330, szer. 205 mm, oprawa nowa w półpłótno. Rkp pi

sany jedną ręką w drugiej połowie XIX w. jest odpisem rkpu z XVII w., 

znajdującego się w bibliotece kapitulnej w Sandomierzu.

1745, 9 lutego — 3 stycznia 1755. 591.

»Copiae epistolarum P. Raymundi professi et quondam prioris 

nostri conventus Ciriciensis sub tempus functionis suae in va, 

riis ad varios círcumstanciis directae«.

K. 62, wys. 199, szer. 166 mm, oprawa współczesna w półskórek. Rkp. 

pisany jedną ręką. Na końcu fragment »Kuryera polskiego« N° DXXVII 

z r. 1747.

1768, 27 listopada — 1769, 592.

Rachunki klasztoru w Szczyrzycu.

o) 1768, 27 listopada — 1769. »Regestra expensy zboża« str. 1 — 15.

V) 1769, 1 stycznia. Porachunek z Kaczorowskim, pisarzem w.lkowiskim.,.« 

str. 17—18.
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c) 1768, 27 listopada — 1769. »Regestra percepty y expensy zbóż, pozo

stałych na folwarkach dolnym y pogorzańskim w dobrach do opactwa, 
czyrzyckiego należących, po oddaney mi administracyi...«, str. 19—40

Str. 40, wys. 382, szer. 123 mm, oprawa nowa w pólpiótno.

1718-1895. 593.

Akta do spraw kościelnych w Polsce.

a) XVIII w. »Ritus incensandi oblata et altare cum verbis psal. CXL p«r 
singulos thuribuli ductus distributis«, str. 1—4.

b) 1804. »Allocutio s. Domini nostri P ii.. papae VII... in consistorio se- 

creto... 29 Octobris 1804«, str. 5—8.

c) 1860. Pius IX do biskupów austryackich, str. 9—11.

d) 1886 — 1893. Uroczystości na cześć Leona XIII, str. 25—35.

e) 1872—1886. Obchód 25-lecia pontyfikatu Piusa IX. Odmawianie Ró

żańca w dyec. krak. Odezwa X. Stan. Stojałowskiego do duchowień
stwa, str. 37—49.

f) 1828, 1830. »Tabula generalia patrum et fratrum Reformatorum pro- 

vinciae SS. V. Mariae Angelor. in Polonia in congregatione Pilicensi«, 
str. 51-72.

g) 1824. Parafia Beszowa w pow. stopnickim, str. 75—80.
h) 1895. X. Jan Kolstrąg w Czulicach, str. 83—86.

t) 1841. Filip Felicyan Szymborski, biskup chełmski, do duchowieństwa, 

str. 87—90.
j) 1846. Kościół w Górce Kościelnickiej, str. 91 — 94.

k) 1800. Klasztor Premonstratensów w Hebdowie, str. 95 — 98.
I) 1838. »Wykaz przychodu i rozchodu plebanii Koszyce...«, str. 99—101. 

m) kolo 1785. Duchowieństwo dyecezyi krak. do prymasa Poniatowskiego, 

str. 103 -104. >

n) 1820—1851. Odezwy konsystorza krak. do duchowieństwa, str. 107 — 11$
o) 1872 1895. Kapitały kapituły krak. na kamienicach, str. 123—127. 

pl 1859. Sprawa broszury Józefa Mączyńskiego: »Odpowiedź na zarzuty 
kapitule kat. krak.«, w konsystorzu krak., str. 129—138. 

q) 1855. Klasztor Augustyanów w Krakowie, str. 141—142. 

r) 1857. Uroczystość ś. Jacka u Dominikanów krak., str. 143—148. 
sl 1869. Klasztor Dominikanek na Gródku, str. 147 — 148.

i) 1865. Zakład Józefitów krak., str. 151—154.
u) 1779. Altaria biskupa Grota w katedrze krak., str. 155—162. 

v) 1789. Kościół ś. Krzyża w Krakowie, str. 163. 

tt>) 1827. Emeryci przy kościele ś. Marka, str. 167—168. 
x) (1800). »Inventarium saororum vasorum, praetiosorum et apparamen- 

torutn ecclesiae monasterii sub titulo s. Michaelis arch. Carmelitarum 
disc, in civitate Cracoviensi«, str. 171—174. 

y) 1666. Akt dzierżawy folwarku Sfawice z Glinic.ą Zgromadzenia Nor

bertanek na Zwierzyńcu, str. 179 — 185.
a) 1892. Pijarzy kiak., str. 187—188.
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cm ) 1868—1869. Sprawa X. Jana Droździewicza i X. Józefa Wilczka na 
Wydziale teolog. Uniw. Jag., str. 191—198.

66) 1882. Seminaryum dyec. krak. i rektor X. Gołaszewski, str. 199—201. 

cc) kolo 1760. »Informacya pro futuro actu divisioni* bonorum praepoii- 
turae generalis Miechoviensis«, str. 203—208. 

dd) 1839. Kościół w Niegowici, str. 211.

««) 1876. X. Paweł Winczowski, proboszoz w Plesiowie, str. 213—216. 
ff) 1876. Benedyktynki w Staniątkach, str. 217.

gg) 1718. »Rozchód zboża z krescencyi 1717ml, danego na jarz gromadzie 
świeciechowskiej na siew in a. 1718«, str. 221—224. 

hh) 1781. Wieś Kaszów a klasztor tyniecki, str. 225—234.

Str. 234, wys. 410, szer. 256 mm, oprawa nowa w półpłótno; rkp. zło
żony z luźnych oryginalnych aktów i kopii. S. N° 861, 794, 857.

1761, 31 lipca. 594.

Ogólne zestawienie dochodów i rozchodów klasztorów jezuic

kich w Polsce.

Str. 42, z czego każda parzysta niezapisana, wys. 278, szer. 200 mm, 

oprawa współczesna w półskórek.

1806, 27 października — 28 grudnia 1815. 595.

»Diarium itineris provincialis a die 27ma Octobris anni 1806«, 

Dominikanina krak., O. Mateusza Kozłowskiego, prof. historyi 

kościelnej w Uniwersytecie krak., po Galicyi, Królestwie Polskiem 

i Poznańskiem w celu wizytowania klasztorów Dominikańskich.

Str. 128, wys. 200, szer. 124 mm, oprawa nowa w półpłótno; pismo 

jednej ręki.

1776, 23 listopada — 18 lutego 1879. 596.

Listy pasterskie biskupów krak. i papieskie, tudzież odezwy 

konsystorza.

Str. 96, wys. 386, szer. 260 mm, oprawa nowa w półpłótno; rkp. zło

żony z luźnych aktów i druków. S. N° 834.

X IX  w. 597.

Summaryusz ważniejszych aktów w »Acta actorum« kapituły 

krak. z lat 1645 —1834 i dekretów pomieszczonych w rubricel- 

lach dyecezyi krak. z lat 1757— 1839.

Str. 48, z czego 16 — 48 niezapisane, wys. 357, szer. 233 mm, oprawa 

współczesna w tekturę. Rkp. pisany dwiema rękami w pierwszej połowie 

XIX w.
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Listy do X. Mateusza Gładyszewicza, wikaryusza gen. i admi

nistratora dyecezyi krak., od następujących osób:

а) Curriculum vitae Gładyszewicza i jego prośba do papieża, str. 1 — 10.
б) 1848—1851. August Bielowski, str. 13—21.

c) 1862. Jan Nepomucen Bizański w sprawie portretu biskupa Woroni
cza, str. 25.

d) 1851. Dyonizy Leonzi, Kamedula bielański, str. 29-30.
e) 1853—1861. J. Dutkowski, str. 33—41.

/) 1853—1854. Maurycy Dzieduszycki, str. 45—53.
g) 1859 —l i 61. Benedetto Filippani z Rzymu i koncepty Gładysiewicza, 

str. 57-83.
h) Fintowski, str. 85—86.

ł) 1851. X. Zygmunt Golian z Lowanium, str. 87—90. 

j) 1853. Hieronymus, abbas Strahoviensis z Pragi, str. 91—92. 

k) 1826. X. M. Jastrzębski z Kozłowa, str. 93—94.
i) 1850. X. Wino. Fer. Jędrzejowski z Kościelca, «tr. 97—100. 

m) 1859. X. Juszyński z Szydłowca, str. 101—102.
«) 1847. X. Winc. Konopka z Hulein, str. 105 - 108.

o) 1862. X. Jakób Langier, pleban pińczowski, str. 109—111. 
p) 1852. X. Lubaczewski z Kraśnika, str. 113—115.

q) 1841—1849. X. biskup Ludwik Lętowski i koncept Gładyszewicza w spra
wie korony królowej Cecylii Renaty, sir. 117—143. 

r) 1827—1853. X. Tadeusz hr. Lubieński, sufragan kujawsko-kaliski z Wło
cławka, str. 147—162. 

s) 184S —1862. X. Maciej Majerozak, administrator dyec. kieleckiej, str. 163 

—208.

t) 1857 — 1859. X. Konstanty Maniewski z Wiednia, str. 211—217. 
w) 1847. X. Augustyn Milde z Drezna, str. 219—220. 
v) 1860. Amalia zo Szporów Nowacka, str. 223—229. 

w) 1827. Tomasz Nowiński, proboszcz gen. miechowski, str. 231—234. 

x) Jadwiga Sapieiyna, str. 235—236. 
y) 1849 — 1857. X. Jan Schindler, kan. krak., str. 237—258.

e) 1840—1851. X. Karol Skorkowski, biskup krak., lub w jego imieniu 

X. Józef Pernowski S. J., Alfons Skorkowski, kan. krak., X. Sylwester 

Grzybowski i X. Antoni Broniewski z Opawy, oraz koncepty Głady
szewicza w sprawach dyecezyi krak., str. 259—413. 

aa) 1824, X. Staohowski z Lublina, str. 417—419. 
bb) 1859. X. Szeligski, str. 421.

ee) 1851—1861. Michele Viale Prela, cardinale, arcivescovo di Bologna, 
pronuncio pontificio presso la corte cesarea i nuncyusz Antoni Luca 
z Wiednia, tudzież koncepty Gładyszewicza, str. 425—454. 

dd) 1861. X. Wincenty Węgrzynowicz z Prandocina, str. 455 — 458.

Str. 464, wys. 365, szer. 250 mm, oprawa nowa w półplótno; rkp. zło- 
iony z luźnych listów i konceptów Gładyszewicza.

1826—1862. 598.
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X IX  w. 599.

»Katalog najdawniejszy, czyli kronika kościoła katedr, krak. 

Odpis X. M. Gładyszewicza«.

Sir. 152, z czego niezapisane 34—38, 4-8—54 i 122 — 152, wys. 262, szer. 

220 mm, oprawa nowa w pólpiótno. Pismo Gładyszewicza z połowy XIX w.
Druk.: Bielowski, Rocznik kapitulny krak., w Monumenta Poloniae 

historica II, str. 783—816.

X IX  w. 600.

Notaty X. Macieja Gładyszewicza do życiorysów kanoników 

i prałatów krak. w XV i XVIII w.

Str. 222, wys. 270, szer. 236 mm, oprawa nowa w półpłólno. Pismo 
Gładyszewicza z połowy XIX w.

koło 1750. 601.

Statuta mansionariorum ecclesiae archipresbiteralis B. Mariae 

V. in Circulo Grac.

Str. 4 + nIb 84, wys. 188, szer. 148 mm, oprawa współczesna w per

gamin, nieco zniszczona; rkp. pisany jedną ręką w połowie XVIII w.

1856, 13 czerwcą — 9 grudnia 1858. 602. 

»Książeczka XI do zbierania dobrowolnych ofiar na odbudowa

nie kościoła ś. Katarzyny w Krakowie«, wystawiona dla Ber

narda Łuczkosińskiego, podprzeora mogilskiego.

Str. 24, wys. 207, szor. 168 mm, oprawa współczesna w pólpiótno- 

Formularz drukowany. Na str. 1—4 »Krótki opis kościoła« z widokiem 

i odezwą o składki. Na str. 22 podpis X. Zygmunta Wołka, prowincjała 

Augustyanów, i pieczęć klasztoru krak., wyciśnięta w laku.

1810-1852. 603.

Papiery po Janie Pietrzykowskim, proboszczu mogilskim.

A) 1830—1852. Zbiór powinszowań imieninowych, składanych rodzicom 
i krewnym przez Jana, Kazimierza i Annę Pietrzykowskich. Koncepty prze

mówień przy egzaminach rocznych. Powinszowania uczniów L. Gorzkow- 

skiego, Józefa Zaporskiego, Józefa Głębockiego i M. Stachorskiego. Powin

szowania dla X. Mateusza Kozłowskiego, prof. Uniw. Jag. Kilka aktów 

osobistych Jana Petrzykowskiego, str. 1—218.

J3) 1810—1843. Różne poezye.
o) 1810. »Pieśń kościelna narodowa« (Bożel Którego dobroć się unosi«),. 

str. 215-217.
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■6) 1812. Euzebiusza Sfowaokiego: »Oda na obchód uroczystości dnia 16 
sierpnia 1812 w Wilnie«, str. 219—222.

c) »Pochwala dla żołnierzy zabitych z pułku zwanego marsowy* prozą, 
str. 223—224.

d) 1831. Pieśń na cześć Galicyan, zgłaszających się do powstania, »śpie

wana na teatrze w Staszowie dnia 24 kwietnia 1831 roku«, str. 227—228.
«) »Podpalaczka. Balada« (»Przed straszliwy gmach więzienia, Zebrały się 

ludu zgraje«), str. 285—239.

f ) »Pożegnanie« (»Moskalu wygnany, zgryzotą nękany«), str. 241—242.

jr) »Dodatek do pożegnania« (Szczęśliwej podróży, Niech zdrowie ci służy), 
str. 242—243.

■ftj »Trzeci Maj« (»Nienawidzę was próżniaki, których szczęściem falss 
i plotka«), str. 243—244.

t) »Mirtyl i Chloe, czyli ofiara. Sielanka p. Gessnera, tłómaczona prze* 
Górskiego*, str. 245—249.

j) Czterdzieści pięć dwuwierszowych krakowiaków, str. 261—255.

k) »Łzy do...« (»Kiedy z przeznaczeń ludzi lub nieba, W  kraj jadącemu 
daleki, Wszystko, co miło, porzucić trzeba«), str. 267—258.

i) 1843. »Do Franciszka Liszta« wiersz, str. 259—260. 

m) Fragment zbioru wierszowanych powinszowali, str. 261—266.

Str. 266, wys. 340, szer. 240 mm, oprawa nowa w pólplótno; rkp. zło
żony z luźnyoh kartek i zeszytów, pisanych różnemi rękami w pierwszej 

połowie XIX w.

1674, 24 października — 1745. 604.

Akta do mansyonarzy w Proszowicach. Historya polska. Dykte

ryjki.

o) 1723, 10 listopada — 1745. »Census reverendorum mansionariorum 
ecclesiae servientiuin Prossovicensi conscriptus A° 1723 die 10 Novem- 
bris«, str. 3 — 34.

b) »Index locorum sacrae scripturae utriusque testamenti«, str. H5—58.

c) »Historiae et exemplan, dykteryjki różne po polsku, str. 59—78, 86— 
89, 93-106.

d) »Descriptio monarchorurn, principom atque regum regni Poloniarum«, 
po polsku, od Lecha do Łokietka, str. 79—84, 107—118.

e) 1674, 24 października — 1745. Kopiaryusz zapisów na rzecz mansyona
rzy kościoła w Proszowicach, str. 142—ISO.

Str. 180, wys. 197, szer. 167 mm, oprawa współczesna w półpergamin, 
«naoznie uszkodzona. Hkp. pisany jedną ręką w latach 1723—1745.

1500-1595. 605.

»Compendium granicierum et divisionum in actis succameria- 

libus Sandomiriensibus reperibilium«,

Str. 32, wys. 342, szer. 104 mm, oprawa nowa w póiplótno. Pismo
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połowy XVIII w. Na kartce tytułowej ręką rękopisu: »Josephi Piskorski, 

nap.« S. N° 1655.

»Pustothew, W olia Pustothewska, którą naziwayą Bonicza y 01- 

shanka«, w ziemi chełmskiej; opis gospodarczy.

Str. 22, wys. 315, szer. 210 ram, oprawa nowa w półpłótno. Pismo 

jednej ręki, rkp. nieco zbutwiały i uszkodzony. Na str. 22 sygnatura ar

chiwalna z XVIII w.: »Ad Fa*ciculum l mum N° 8.«

Varia.

a) 1585. Piotr Łyczko z Ryglic sprzedaje »lacum dictum magna Niecieca 
et Zapotopie ac Kłapeczi i las Grodzisko nad Wisłą koło Pleszowa 

Krzysztofowi Radziwiłłowi, str. 1—3.

b) 1597. Pomiar łanu, str. 6.

c) 1699. Laudum sejmiku proszowskiego, str. 7—43.
d) 1699. Testament Katarzyny Pernickiej z Krakowa, str. 47—49.

•) 1716. »Instrukoya Imci Hieronimowi Jałowickiemu... posłowi od sena
torów ... do... marszałków konfederackich... 8 Februarii 1716« i »Res- 

pons na instrukcyęi Stanisława Leduchowskiego, str. 51—54.
f) 1751. Kwit Piotra Bergera z Wawrzeńczyc dla Maniszewicza z Lubo- 

rzycy, str. 65.
g) 1761. »Oblata publicationum respectu percipiendorum tynphorum...«,

str. 67 — 70.

h) XVIII w. Etykieta z paczki tytoniu holenderskiego, drzeworyt, str. 71.

i) 1767. Wiadomości z Warszawy i Gdańska, str. 73—76.
j) 1773. Kopia odezwy gubernatora Pergena, str. 77.
k) 1779. Wyrok referendarski w sprawie między Aleksandrem Łętowskim 

i Józefem Olechowskim i wsią Boronice, str. 79—87.

I) 1783. 1785. Odezwa konsystorza krak. w sprawie fundacji kościelnych 
w Galicyi. Mowa prowincjała Kapucynów 5 lipca 1785 do hr. Ugarta 

we Lwowie, str. 91—94. 
m) 1788. Kwity Klembalskiego, Lissowskich i Florczykiewicia dla Ale

ksandra Sapiehy, str. 95—98.

«) XVIII w. Informacya o rzeczach ś. p. Andrzeja Szaniawskiego, staro

ścica bolesławskiego, str. 99—100.
o) 1804. Streszczenia rozporządzeń cyrkułu krak., str. 105—106.

p) 1805. Świadectwo Tomasza Brandysa z Brzeźnioy dla guwernera Na- 

Ieńskiego Wincentego, str. 109.
q) Prośba Tomasza Olszewskiego o posadę przy cle w Podgórzu, str. 111.

r) »Kurier warszawski«, satyryczne notatki, str. 113—114.
a) »Promptuarium reperiundorum docuraentorum spectantium ad bona 

Trzebinia oum attinentiis et ad alia«, str. 116—125.

koło 1560 606

1585-1896. 607.
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i) 1807. Świadectwo zachowania się Jana Labuskiewicza ze Słomnik, 
str. 137.

*») 1806. Skarga Jana Marczowskiego z Koprzywnicy, str. 143—146. 
ti) 1810. Wyjątek z listu Jana Śniadeckiego do Kołłątaja, str. 147 — 148. 

w) 1810. Wysiew i zbiór zboża w Czernichowie, str. 152—153. 
x) 1810. Dwa kwity podatkowe Jawczyc, str. 155 157. 

y) Rozporządzenie dyrektora skarbu w departamencie krak. przeciw Wy- 

szomirskieinu, str. 159—160.
«) 1812. Ugoda Radwańskich w sprawie gruntu w Ruszczy, str. 163—164, 

aa) 1815. Patent zajęcia wróconej Prusom ozęści księstwa warsz , str. 165 
-168.

66) 1831. Ogłoszenie o poddaniu się gen. Strjjeńskiego, str. 169. 

cc) »Postanowienie o wsparciu dla offlcerów woyska polskiego oraz ich 
wdów i sierott, wydane przez Gorczakowa, gen. roa., str. 171—172. 

dd) P roroctwo Wernyhory, str. 173—174.
ee) 1834. Spadek dla Jana i Anieli Łaganowskich, sir. 177—178. 

ff) 1836. Ogłoszenie sena tu  rządzącego w. m. Krakowa w sprawie opu- 

szGzenia Krakowa przez wojskowych Królestwa poi., str. 182—183. 

gg) 1839. Zezwolenie n a  ślub dla Karola Sawickiego i Tekli Otflinowskiej 
z Krakowa, str. 185—186. 

hh) 1834. Rewers pocztowy z Proszowic, str. 187.

ii) 1848. Odezwa gen. Moltkego do mieszkańców Krakowa z 28 kwietnia, 
str. 198—199.

jj) 1848. Kopia kontraktu sprzedaży utensiliów teatralnych przez Józefa 
Mączyńskiego Józefowi Czechowi, str. 201—206. 

kk) 1848. Odezwa X. Henryka Księżarskiego w sprawie pisma »Prawda«, 
str. 209.

U) 1848. Konstytucya ces. austryackiogo, ogłoszona w Krakowie, str. 

211-218.
mm) 1849. Wyrok na uczestników zbrojnych zbiegowisk w r. 1848, ogło

szony przez wojskową sekcyę śledczą N° 3 w Krakowie, str. 219. 

nn) 1850. Dyplom na członka Tow. naukowego krak. dla X. Walentego 
Janutki, str. 222—223.

oo) 1852. Reklamacya gminy Raciborowic w sprawie katastru, str. 229—231. 

pp) 1857. Odezwa w sprawie składek na ofiary wybuchu prochowni w Mo- 
guncyi, str. 233.

qq) 1859. Manifest Franciszka Józefa w sprawie zawarcia pokoju, str. 235. 

rr) 1861. Kopia dyplomu dra medycyny? Jana Nep. Rogozińskiego, str. 
238—239.

ss) 1866. Odezwa o nieurodzaju w pow. kołomyjskim, str. 241-242. 
tt) 1869. Odezwa w sprawie gimnazyuin w Podolinie, str. 245—246. 

m m ) 1882—1889. Odezwy w sprawie nowych ksiąg hipotecznych m. Kra

kowa i przedmieść, str. 255 — 281.

Str. 288, wys. 440, szer, 285 mm, oprawa nowa wpółplótno; rkp. zło

żony z luźnyoh aktów i druków. S. N° 2662. 798, 812, 811, 814, 793, 762, 

824, 445, 204, 856, 836, 837, 688.
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1631, 20 czerwca — 8 października 1790. 608.

Akta do rodziny Dunin Suligostowskich, ich sąsiadów lub ro

dzin spokrewnionych: Opackich, Kobylińskich, Krzyżanowskich, 

Gorzkowskich, Pękosławskich, Szaniawskich i Pikarskich, tudzież 

ich posiadłości: Męźenino, Krzywki, Wola Kadłubska, Myśliszo- 

wice, Rutki, Wałachy, Kołomyja, Ożary, Czochanie, Zawady, 

Undy, Dębniki, Zembrzyca i Cholewy w ziemi zambrowskiej.

Str. 130, wys. 380, szer. 224 ram, oprawa nowa w póiplótno; rkp. zlo- 

iony z luźnych oryginalnyoh aktów i kopii, pozostałych po Cystersie mo

gilskim, Kajetanie Suligostowskira.

1757, 4 stycznia — 16 grudnia 1760. 609.

»Konnotacya ceny zboża, która w dni targowe na ratuszu kra

kowskim konnotowana bywa. A. D. 1757«.

Str. 34, wys, 323, szer. 103 mm, oprawa nowa w półpiótno. Na str. 33 

podpis Jakóba Józefa Tobolskiego, pisarza radzieckiego krak., i pieczęć 

radzieoka, wyciśnięta przez papier, S. N° 763.
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RĘKOPISY BIBLIOTECZNE.

X II I  w. 609 a.

»Assit principio sancta Maria meo, Incipit prologus in libellum compendii 

ad habendam noticiam divini officii breviter et sumatum«.

Str. 148, wys. 160, szer. 120 mm, oprawa z XV w. w kartę pergami
nową na grzbiecie, uszkodzona.

Rkp. pergaminowy, pismo jednej ręki, z drugiej połowy XIII w. Na str. 

91 wśród świętych wymienieni św. Wojciech i iw. Stanisław. Na str. 147 
notatka: »Istum libellum usuum et excepta ordinis oomparavit domina Vby- 

ska, abbatissa in Olbok anno Domini M0CCC°LXV1I°. Orate Deum pro ea«.
Rkp. znajduje się obecnie w Muzeum XX. Czartoryskich w Krakowie, 

nr. 3798, pod tytułem: »Horae diurnae. Officium parvum B. M. V. w. XIII«; 
kupiony w r. 1876 za 10 złr.

а) »Incipiunt collecte de sanctis per totum annum, qui non habent pro
prias in collectario collectas, quo notantur per litteras alphabeti se- 

quenfces...«, str. 1—6 i 29—163.

б) Calendariurn cum chronologia, str. 7—28.

Str. 164, wys. 263, szer. 193 mm, oprawa z XVI w. w deski powle

czone skórą z wyciskami, w obu okładkach deski połamane, i  dwóch kla
merek do zapinania pozostała jedna, karty 1, 25, 29, 33—37, 47—77 po

obcinane, między str. 62 a 63 wycięta kartka, z str. 63—65 obcięty jeden 

wiersz tekstu od góry.
Rkp. perg., powstał najprawdopodobniej w r. 1406, gdyi litery nie

dziel, indykcye itd. zaczynają się od tego roku, wskazują na ten rok rów
nież i następujące notatki np. na str. 6 : »Nota: Eciipsis solis fuit in 

crastino sancti Viti martyris feria I1II anno Domini MCCCVI«, na str. 8 : 

»Nota, quod IIII kalendas Aprilis, II et III feria Pasche occiderunt Christiani 
Iudeos, propter quendam soolarem christianum, quem ipsi occiderunt in
ter festum ipsorum anno Domini MCCCOVII«. Na str. 6 i 6 »collecta»
o śś. Jadwidze, Wacławie i Stanisławie. Na str. 6 i 152 formuły ślubowa

nia dla zakonników mogilskich.
Rkp. znajduje się obecnie w Muzeum XX. Czartoryskich w Krakowie,

1406. 609 b.
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nr. 3789 pod tytułem: »Missale parvum. Orationes et responsoria na perg., 

wiek XIVn; kupiony w r. 1875 za 4 zlr.
Druk.: Por. Zakrzewski Stanislaw, Analscta Cisterciensia. Rozprawy 

Wydz. hist. fil. Akad. Um. T. 49, gdzie opracowano podobny rękopis 

* Lądu, a na str. 43 pomieszczono krótki opis naszego.

1412. 610.

Breviarium Cisterciense.

а) Calendarium (bez czerwca i lipca), k. 1T0—6.

б) Proprium et Lectiones de tempore a prima dominica Adventus usqu» 
ad dominieam XXV post Pentecostes, k. 8—308”°.

c) Proprium et Lectiones de sanctis et communes, k, 808yo— 513™.

d) »Sequitur ympnus dominicis et privatis diebus per totum annum prae
ter festa, quae habent proprios ympnus«, k. 514—526.

«) »Sequuntur cantica dominici* diebus*, k. 526—529.
f) Psalterium per hebdomadam dispositum, k. 629TO— 665T°.
g) »Sequitur pro defunctis«, k. 555T°.

h) »Sequitur dominicis diebus benedictio salis*, k. 558vo—559T0.
i) »Sugpirium sancti Augustini ad sanctam mariam et ad oinnes aanctos 

et ad sanctam Trinitatem. Non de meritorum meorum qualitate con- 
fiługf, k. 560—562.

j) Orationes et benedictiones; in die sancti Stephani benedictio avenaar 

in die Purificationis luminum, feria IV in oapite ieiunii cinerum, domi

nica in Palmis ramorum, in vigilia Paschae benedictio ignis, in die 

Paschae benedictio carnium, lardi, panis, ovorum, casei et butiri, po- 
morum, in die Assumptionis virginis gloriosae benedictio herbarum. 
Privil. o. Cyst, a pena et culpa. Sequitur disputacio corporis et anime 
Noctis sub silencio Expl. »Et me christi manibus totum comendavi« etc. 
Benedictiones lectoris et toni ad cantum, k. 562—573.

K. 573, wys. 200, szer. 145 mm, oprawa z XV w. w deski, powleczone 
skórą z wyciskami, bardzo zniszczona.

Rkp. perg., od k. 1—569 pisany ręką brata Arnolda w r. 1412, jak 
świadczy zapiska na k. 559TO: s>Iste liber est sancte Marie Virginis santi- 

qua Wenzeslay martyris et fratrig Gyskonis monachi in Claratumba alias 
Mogiła, professi, qui scriptus et finitus est adiutorio dei per fratrem Arnol- 

dum ibidem professum in ordine Cysterciensi in orastino beati Thome apo

stoli Sub anno incarnacionis domini Millessirao CCCC°XII0. Orate pro eis*. 

K. 560—673 pisane inną ręką XV w. W  tekście szereg ozdobnych inicya- 
łów, winiet i miniatur.

Dr.uk.: Officium o Niepokalanem Poczęciu (rkp. k. 474''°—477) ogłosił: 
P. Gerhard Kowalski, Officiumtext des Immaculata Festes in dem Brevia- 

rium Mogilense vom Jahre 1412. Cistercienser Chronik. Jahrgang 20. Bre

genz 1908, str. 370—374. Oratio religiosi ad B. V. Mariam (rkp. k. 462T® 
—463), wydał tenże, Ein Beitrag zur Marienverehrung bei den Zisterzien

sern in Polen. Bericht über den fünften Marianischen Weltkongress, abge

halten zu Salzburg vom 18 bis 21 Juli 1910. Salzburg 1911, str, 623—526.
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1447 610 a.

а) Epistolae de tempore per manus fratris Pétri Hirsberg, str. 1—120.

б) »Incipit formula legendi secundum consuetudinem ordinis Cisterciensi», 
composita in monasterio Porta, que est avianostri monasterii«,str. 121—143.

«) »Lectio epistole beati Pétri apostoli... legitur hec epistoła in festo Trans- 
figurationis domini 1563 soripta«, str. 144.

Str. 144, wys. 266, szer. 186 mm, oprawa w deski z XVI w., powle

czone skórą z okuciami po rogach i w środku i z 2-ma paskami grubymi 
do zamykania; na obu okładkach wyciśnięte wizerunki Zygmunta I, Zygm. 
Augusta, Bony i Katarzyny i wizerunki świętych, obecnie w znacznej czę

ści zatarte i powypryskiwane. Na przedniej okładce w środku wyciśnięty 

w tarczy herb Abdank, z napisem w otoku: »Frustra vivit, qui nemini 

prodest 1577«. Nad kartuszem górna część pastorału i infuła biskupia, 
a po bokach tychże litery: M[artinus] B.[iaIobrzeski], po bokach tarczy: 

E.[piscopus] C.[amenecensis] A.[bbas] C.[larae Tumbae], Ponad wszystkiem 
data w górze: 16, u dołu: 79 i tytuł: »Epistole dominicales«.

Rkp. perg., dwie ostatnie kartki papierowe, bez początku, pismo z wy

jątkiem dwóch ostatnich kartek z XV w. Na »tr. 119 zakończenie: »Expli- 

oiunt epistoło de tempore per manus fratris Petri Hirsberg feria sexta ante 

Palmarumanno domini millesimo quadringentesimo quadragesimo séptimo«.
Rkp. znajduje się obecnie w Muzeum XX. Czartoryskich w Krakowie, 

nr. 3734; kupiony w r. 1875 za 10 zlr.

Uwaga. Piotr Hirszberg był w latach 1461—1474 opatem mogilskim. 

Monografia, str. 95.

Fragment traktatu o cudach św. Stanisława (t. j. o Piotrowinie). 

K. 2, wys. 288, szer. 120 mm; oprawa nowa w półplótno.

Rkp. perg., w fragmencie obejmuje cztery kolumny z rękopisu pisa

nego po łacinie w połowie XV w.

a) Petri Ossuchovigenae tractatus de peccato, invidia, ira; ava- 

ritia, gula, luxuria et de castitate, k. 1—161.

b) De resurrectione mortuorum, k. 162—163. 

e) »Philosophus [Aristoteles] de penis et morte«, k. 164—168. 

d) De sapientia, k. 169—174.

K. 174, wys. 213, szer. 152 mm, oprawa z XVII w. w skórę białą, z wy
ciskami baranka i MBoskiej z Dzieciątkiem w środku okładek wśród or

namentów linearnych, nieco zniszczona. Pismo jednej ręki z połowy XV w. 
Niektóre wyrazy pisane cynobrem. Końca rkpu brak. Na początku tekstu 
podpis ręką współczesną: »Petrus Ossuchovigena«, na k. 161: »Explicit: 

laborintus exemplorum. Anno Dni MCCCCLI«, na końcu ustępu pod c) na

X V  w. 611.

1451. 612.
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«tr. 168: »per me petrum«, co wskazywałoby, że Piotr jest autorem tra

ktatów lub w r. 1461 j« przepisał.

»Prima pars Liro super quinque libros Moysi«.

а) Argumenta capituiorum in opere Nicolai de Lyra, k. li—13.
б) Postilla super Genesis. Prologus secundus, k. 14-90r°. Inc. »Vidi in 

dextera sedentis »uper thronutn librum scriptum,..« »In principio crea- 

vit deus celum et terrain...« Expl. »...Cui est honor et in secula iecu- 

lorum Amen. Explicit Nyeoiai de Lyra super Genesis«.
e) »Prologus primus super Genesis de commendacione sac re  s c r ip tu r e  in 

generali«, k. 90TO—97. Inc. »Hecomnia liber vite...« Expl. » ...spe ro  in s in u  

meo et in corde ineo et loquor de i*ta ope t a r n q u a m  de  re  C h r is t ia n a , 

que in sinu absconditer ne perdatur«.
d) Postilla super Exodum, k. 98—158. Inc. »Secundum quod Isidorua dixit 

primo libro...« Expl. »...si habeatur in memoria ilia, que de istis superiu* 

sunt expressa. Explicit Postilla super exodus«.

«) Postilla super Leviticum, k. 159—202. Inc. »Vocavit autem Moyssn eto.« 
Expl. »Hec sunt mandata et cetera et patent«.

f) Postilla super Numeros, k. 203—255. Inc. »Locutus est dominus ex 

predictis in precedentibus...« Expl. »...mandata quantum ad moralia et 

cerimonialia atque iudicia quantum ad iudicialia«.
g) Postilla super Deuteronomium, k. 256 — 308. Inc. »Declaratio sermonum 

tuorum...« Expl. »... non sunt facta per alium prophetam in veteri lege«.

K. 310, wys. 292, szer. 217 mm, oprawa współczesna w deski powle
czone skórą, znacznie uszkodzona, z dwiema klamrami skórzano-mosię- 

żnemi do zamykania. Rkp. pisany w dwie kolumny czterema rękami w po
łowie XV w. Inicyały i wiele liter w tekście pisane cynobrem. Na prze

dniej okładce nalepiona karta perg. z tytułem ręką XV w. Na k. 2 ręką 
XVI w.: »Monasterii Olarae Tumbae«, na k. 193TO ręką XV w.: »liber mo- 

nasterii Clare tumbę«.

»Secunda pars Lire super Josué, Iudicum, Regum, Paralippo-

menon et Danielem«.

o) »Josue«, 1—XXIV, k. 1—32. Inc. »Introduces eos et plantabis eos in 
monte hereditatis tue«. Expl. »..Non est in hebreo nec in bibliis cor- 

rectis etc. Explicit Postilla super librum Josue edita a fratre Nicolao 
de Lyra de ordine fratrum minorum sacre theologie profeasore«.

6) »Incipit liber Iudicum« I -XXI, k. 33—66. Inc. »Suscitavit dominus 

iudicos, qui deliberabant eos«. Expl. »...Quod non daretis ei«, contra 
quod non fccistis, quia non ceperunt eas de volúntate vestra etc. Sum 

quod eram, nec eram quod sum, nuno dicor utruinque. 8 weyg leyd 

und lacho gedult verriecht vil sache».

A rc h iw n m  m ogilsk ie . 1$

(1451). 613.

(1451). 614.
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c) »Ruth« I—IIÍ, k. 67—72. Inc. »In diebus uniu» iudicis hic oonsequen- 
ter ponitur tertius casus«. Expl. »Hic comprehensi sub uno nomine 

sicut dictum est supra 2'* capitulo. Finis. Explicit. Postilla fratris Ni

colai de Lira super Ruth«.
d) »Sequitur postilla super [IV] libros Regum eiusdem sacre theologie 

professoris de ordine fratrum minorum. Prologus regum«. Libri I—IV, 

k. 73 — 238. Inc. »Per me reges regnant«. Expl. » ..disponens omnia sua- 
viter, cui est honor et gloria in seculorurn sécula. Amen«.

•) Postilla super dúos libros Paralippomenon, k. 241—306. Inc. »Colligite 

fragmenta, ne pereant. Johannis VI secundum sentenciam beati Augu- 
stini«. Expl. »Teinplum reedifican preciperet, quod et factum est, ut ple- 
nius habetur Esdre primo. Explicit postilla super librum Paralippome

non edita a fratre Nicolao de Lyra de ordine fratrum minorum sacre 

theologie doctore famoso. Scripta Nurenberge«.
f) «Hic incipit oracio regi* Manasse. Domine deus. Ista oracio regis 

Manasse«, k. 307.

g) Postilla supor Danielem. Prologus in Danielem. Cap. I—X1III, k. 312 

—395. Inc. »Anno teroio Joachim etc. Liber Danielis dividitur in tres 
partes«. Expl. »...per hoc rex gentilis et populus ei subiectus fuit induc- 

tus ad laudandum deum, qui est benedictus in sécula seculurum. Amen. 

Explicit Postilla, super Danielem edita a fratre Nicolao de Lira ordinis 
fratrum minorum sacre theologie doctore«.

K. 395, i  których 239 — 240 i 308—311 niezapisane, wys. 295, szer. 220 
mm, oprawa w deski powleczone skórą z XV w. Na rogach i w środku 

okładek mosiężne guziki, z których pięciu brak. Rkp. zapinany niegdyś 

rzemiennymi paskami, obecnie pozostały tylko dwie mosiężna klamerki. 
Pismo jednej ręki z r. 1451 w dwie kolumny. Tytuły, inicyały i niektóre wy

razy w tekście pisane cynobrem. Na k. 1 przed tekstem ręką XVI w.: »Liber 

Monasterii Clarae Tumbae«. Tytuł ogólny z XV w. wypisany na perg. 
pasku, nalepionym na wierzchniej okładce.

(1451») 615.

»Quarta pars Lire super libros Sapiencie«.

a) »Parabole« [Proverbia]. I—XXXI, k. 1—41. Inc. »Eoce descripsi eam tibi 

tripliciter«. Expl. »...dicunt opera sacre scripture in quantum per eius 
studium sapienciam consecuntur. Expliciunt parabole Saloinonis«.

b) »Liber ecelesiasteg« I—XII, k. 41 —65. Inc. »Verba ecclesiastes sicut dic
tum fuit in principio libri proverbiorum...« Expl. »Letabitur iustus, cum 

viderit vindictam et gloriam dei, cui est honor et gloria in sécula se- 
oulorum amen«.

e) »Cantica canticorum« I—VIII, k. 65T°—83to. Inc. »Osculetur me osculo 
ori« sui expedito primo Salomonis...« Expl. »...montes aromatum, quia 

ibi est suavissima refectio oculorum, ad quam nos perdu[cat]«.
d) »Liber sapiencie«!—XIX, k. 83TI>—116. Inc. »Post libros hystoriales, non 

canonicos sed magis tarnen reputatos«. Expl. »...et aliis locis ad laudam
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nominis tui, quod est benedictum in secula seculorum amen. Explicit 

Postilia magistri Nicolai de Lira super librum sapiencie«.

«) »Liber ecelesiasticusa I—LI, k. 116™ —200. Inc. »Omnis sapiencia a do
mino deo est. Hic incipit liber ecclesiasticus«. Expl. rozdziału LI: »Con- 

fitebor in hoc ultimo capitulo«, (Końcowej karty brak).

K. 204, wys. 320, szer. 220 mm, oprawa w deski powleczone skórą z wy

ciekami ornamentu roślinno-linearnego z XV w. Na rogach i w środkach 
okiadek mosiężne guziki gładkie (10). Zapinany niegdyś rzemiennymi pa

łkami, obecnie pozostały tylko cztery klamerki mosiężne. Pismo jednej ręki 
z r. 1451, w dwie kolumny. Tytuły rozdziałów i niektóre wyrazy w tekś

cie, pisane cynobrem. Na końcu brak zapisanej karty. Na k. 1 przed teks

tem ręką XVI w.: »Liber Monasterii Clarae Tumbae«. Tytuł ogólny wy

pisany w XV w. na perg. pasku, nalepionym na wierzohniej okładce.

1451. 616.

»Quinta pars Lire super Actus apostolorum, Canonicas episto- 

la8 ac Apocalipsim«.

a) Actus apostolorum. Prologus. I—XXVIII, k. 5—71T0. Inc. »Primum qui- 
dem hic incipit liber actuum apostolorum, in quo sanctus Lucas primo 

continuât ad precedencia«. Expl. »...transiret ad gloriam, ad quam no» 
perducat, qui cum patre et spiritu Bancto vivit et regnat in secula se

culorum Amen«.
b) Super epistolas canonicas, k. 7V°—122T0.

1) Jacobi. Prologus. 1—V, k. 71T0—84T°. Inc. »Jacobus Je»u Christi lib«r 
iste dividitur in quatuor partes«. Expl. »...recipietur in gloria..., jak pod

a), bez Amen.
2) Petri I—V, k, 84v°—94v°. Inc. »Petrus apostolus heo est secunda par» 
presentis huius libri, in quo ponuntur epistole beati Petri«. Expl. »...quod 

eBtis in christo Jesu incorporati per fidem, Amen«.
3) »Secunda epistoła beati Petri« I—III, k. 95—103. Inc. »Symon Petrus. 

Hie incipit canonica beati Petri secunda epistoła«. Expl. »Beneficio Jesu 
Christi ipsa gloria et nunc in diem eternitatis sine fine. Amen«.

4) Johannis Epistoła prima. I—V, k. 103—116T0. Inc. »Quod fuit ab 
inicio, hic incipit 3* para principalis huius libri, in qua ponuntur epi

stole beati Johannis apostoli«. Expl. »...quod diligenter studeatis in cultu 

unius dei veri inseparabiliter permanere. Amen. Hoo ad preceden- 
ciurn confirmacionem«.

5) »Epistola Johannis secunda«, k. 116” —118. Inc. »Senior electe domine 
prius quam beatus Johannes in epi»tola prima instruxit fideles«, Expl. 
»...epistole, in qua apostolus optât isti domine confirmacionem magistri 
adopcionis, tarnen iste visus est in libris correctis«.

6) »Epistola Johannis tercia«. k. 118—119” . Inc. »Senior Gayo. Heo epi

stoła sicut et precedens dividitur in tres partes«. Expl. »Future felicita- 
tis, ad quam nos perducat, qui sine fine vivit et regnat in secula »e- 

culotum Amen«.

1«*
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7) »Epistola Jude«, k. 119™ -122™, Inc. »Judas Jesu servus. Hie, incipit 
epistoła beati lude apostoli«. Expl. »Sint temporales, tarnen virtu» di
vina, que facit, est eterna. Amen«,

c) »Apokalipsis«. I—XXII, k. 123—184. Inc■ »Oportet to iterum prophetare 

populis et gentibus. Apokalipsis Johannis sicut dixi«. Expl. ».. oracio 

pro omnibus fidelibus, cum dicitur gracia domini nostri Jesu Christi 
cum omnibus vobis. Amen«.

K. 187, z których 1—4 i lh5—187 niezapisane, wys. 316, szer. 216 mm, 

oprawa z XV w. w deski powleczone białą skórą. Na rogach i w środku 
okładek mosiężne guziki gładkie (9), z których jednego brak. Rkp. zapi

nany niegdyś rzemiennymi paskami, obecnie pozostała tylko jedna mosiężna 

klamerka. Tytuły, inicyały i niektóre litery w tekście pisane cynobrem. 
Rkp. pisany w dwie kolumny, jedną ręką, podobnie jak nr. 615, powstał 

w r. 1-451, jak świadczy zapiaka na końcu rkpu k. 154: »Finita est heo 
połtilla fratris Nicolai de Lyra ordinis fratram minorum sacre pagine 

professons anno Domini Millesimo quadringentesimo quinquagesimo pnmo 
in vigilia sancti Thome apostoli Friainge per manus Johannis Jordan de 

Dachaw Frisingensis dyooasis preabiteri«. Na k. 5 przed tekstem ręką XVI 

w.: »Liber Monaaterii Clarae Tumbae«. Tytuł ogólny w XV w. wypisany 

na perg. pasku nalepionym na wierzchniej okładce.

(1451). 617.

»Incipiunt additiones ad Postillam magistri Nicolai de Lira su

per biblia edite a reverendo patre domino Paulo de Sancta 

Maria magistro in theologia, episcopo Burgensi, nato Iudeo, ar- 

chicancellario Serenissimi domini Jo., regia Castelle et Legionis> 

quas venerabili viro Alfonsio legum doctori, decano Compostal- 

lano, filio suo ex legitimo matrimonio genito, direxit, premittens 

ei prologum sub forma sequenti, finivit autem eas anno Dni 

MCCCCXXIX0«.

K. 203, wys. 320, gzer. 216 mm, oprawa z XV w. w deski powle

czone wytłoczoną skórą, na rogach mosiężne okucia (8) z guzami, w środku 
okładek po jednym guzie moaiężnym. Rkp. zamykany moaiężnemi klamrami 

ze skórzanymi paakami.

Rkp. pisany jedną ręką w dwie kolumny w połowie XV w.; po każdych 
4 kartach papierowych naatępują dwie pergaminowe. Tu i ówdzie inicyały 
oidobne. Dołem z powodu wilgoci i praylepienia się kari papierowyoh do 

pergaminowyoh nieoo uazkodiony.

1452. 618.

a) »Incipit prefaciuncula Cesarii monachi ordinis Cislerciensis 

de miraculis Beate Virginia«, k. 1 — 96.

b) Sermones super quatuor lectiones officii defunctorum,k.97 —109.
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K. 109, wys. 220, szer. 158 mm, oprawa współczesna w deski powle- 

ozone skórą z wyciskami linearnymi, nieco starta. Rkp. pisany dwiema 
rękami w r. 1452, jak świadczy data na k. 93: sMCGCCLlI«. Na k. 96 pod

pis: lFratar Martinus Bobrecius Craco. cantor et monaohus Mogilenai* 
A. D. 1572« i rysowany herb Habdank Białobrzeskiego. Nagłówki pisane 

oynobrem.
Druk.: Ca»»arius Heisterbacensis, Dialogus mirąculoruin, ed. los. Strange. 

Coloniae, 1851.

XY w. 619.

Antiphonarium Cisterciense a dominica tertia Quadragesimae 

usque ad Nativitatem B. M. V.

K. 53—123 i 176—211, wys. '¿35, szer. 24-2 mm, oprawa nowa w pół- 

płótno. Rkp. zachowany fragmentarycznie, w którym karty pergaminowe 
66, 67. 68, 70, 75, 78, 79, 110-113, 122, 123 i 211 pochodzą z poiowy XV w., 

łaś reszta kart papierowa, tworząca uzupełnienie, pisana jest ręką XVI w. 

W  tekseio z XV w. kilka inioyalów malowanych kolorowo.

XV w. 620.

Statuta et detinitiones ordinis Cisterciensia.
а) »Incipit registrum super cartam caritatis, Cieinentinam ot librllum def- 

finicionum«, k. 1—3.
б) 1392, 13 marca, monaaterium Pelisiensę. »Litera testirnoniaiis in eo, 

quod abbas de Claratumba sit reformator in regno Polonie, Slezie et 
Prusiae«, k. 3T°,

e) 1340, 1356, 1422, 143-4 Deffmitiones capituli generalia ordinis Cister- 
ciensis, k. 4—5.

d) Registrum super antiquum libellum deffinitionum, k. 6 — 10.

e) 1316. »Incipit carta caritatis et prima distincio ipgam Cieinentinam pa
nter coinprehendens, que quidem carta V capitulis est distincta. Deffi- 

nitiones capituli generalis«. »Explicit libellus deffinicionum per capitu- 

lum generale anno Domini MCCCXVI unacum carta caritatis ac Cle
mentina valde diligenter composituse, k. 11 — 62.

f) 1335. »Incipiunt statuta papalia, sanctissimi videlicet in Christo patri» 

ac domini domini Benedicti XII dicti, reiormacionis ordinis nostri, XXX 
et tribus capitulis distincta«. U. 62 — 73.

g) 1350, »Incipit prologus in novellas, que in quinquaginta capitulis com- 
prehenduntur, que etiam composite sunt anno Domini MCCC quinqa- 

gesimo, ut hoc habes in prologo«, k. 73 — 90.

. K. 90, z których 1, 10, 11, 1.7, 18, 24, 25, 31, 32, 38, 39, 45, 46, 52, 53, 

59, 60, 66, 67, 78, 79, 84, 85 i 90 pergaminowe, reszta papierowe, wys, 297, 

szer. 207 mm, oprawa r XV w. w deski pow'lecione ekórą z wyciekami 

niewyraźnymi, z mosiężnymi guzami 8) na rogach; rkp. zamykany na 
dwie mosiężne sprzączki, z których jedna zachowana, pisany jest barduo 

itarannie w jednej kolumnie w połowie XV w. Tytuły ustępów pisane
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cynobrem, tu i ówdzie uwagi i uzupełnienia współczesne na margineiach. 
Papier w całym rękopisie wskutek wilgoci bardzo zbutwiały, niektóre kartki 

utz-kodzone.

Statuta et defmitiones ordinis Cisterciensis.

a) 1316. »Carta oaritątis...« * In ci pi t prologu* in cartam caritatis, quo vi
delicet tempore, a quibus et qua de causa sit edita«. »Explicit libellu» 

difflniciOHuni per capitulum generale anno Domini MCCCXVI una cum 

carta caritatis ac Clementina valde diligenter compositus«, k, 1—73T<>.
b) 1H35. »Incipiunt statuta papalia, sanctisaimi videlicet in Christo patris ac 

domini domini Benedicti XII, de reformatione ordinis nostri XXX et tri
bus capitulis distincta«. »Datum apud Pontem Surgie Avinionensiz 
dyocesis 1111 Idus Julii pontificatus nostri anno primo A.D. MCCCXXXV. 

Expliciunt statuta papalia«, k. 73'“—93T0.
c) 1350. »Ineipit prologus in Novellas, que in quinquaginta capitulis com- 

prehenduntur. Que eciam composite sunt A. D. MCCO quinquagesimot, 
k. 93TO—121.

K. 121, szer. 160, wys. 212 mm, oprawa współczesna w deski powle
czone skórą białą z wyciskami, w znacznej części zatartemi.

Rkp, perg. 1’isino z XV w. Na początku znajduje się uij'ty do oprawy 
fragment aktu pergaminowego z XV wieku, dotyczącego Jakóba Sezewo- 

rzyczskyego, potwierdzonego przez notaryusza Krzysztofa syna Pawła »de 
Dambowdz.il«, kleryka dyecezyi krakowskiej. Na obu okładkach i ostatniej 

stronie rękopisu rozmaite sentencye po łacinie i po niemiecku z XVI wieku.

Rkp. znajduje się obecnie w Muzeum XX. Czartoryskich w Krakowie, 

nr. 3791, kupiony w r. 1875 za 10 złr.

a) ...»Liber granarii per Mathiam de Lawy@2 sub aimo 1460«, 

k. 1 - 287.

b) Opiniones Nicolai Kozłowski, doctoris theologiae, et Derslai 

Borzymowski, doctoris. iuris, super varias qaaestiones theolo- 

gicaa, k. 289—312.

K. 11 n!b + SI2, wys. 208, szer. 152 mm, oprawa współczesna w de

ski, powleczone skórą, znacznie uszkodzona. Rkp. caiy pisany w dwie 
kolumny jedną ręką, początkowe litery wyrazów objaśnianych pisane cy

nobrem, tu i ówdzie ozdobne inicyały. Na początku wlepiono 11 kartek 
iłowniczka na litery A—H z połowy XVII w. Początkowej karty tytuło

wej i ostatniej zapisanej brak. Na zewnątrz okładki zapiska inną ręką 

í  XV w: »Granarium domini Nicolai vicarii de I'rano'oczin], qui fere XL 
annoł hie fuit vicariu* et *nte... reponatur in ecclesia Prandoozenłi, u

XY w. 620 a.

1460. 621
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orent pro eo, qui eo usi fuerint. Obiit 1492 feria quarta ante festum con- 

versionis s. Pauli apostoli«. Na marginesach glosy polski# * XVII w. Na k' 
287 ręką rkpu : »Seriptori pro penna datur sibi pulcra puella Amen«.

Ouiberti Tornacensis, e. Bernbardi et Francisci de Maronis trao

а) »Sermones Guiberti Tornacensis ordinis fratrum minorum ex libro euo, 

qui dioitur Erudimentum dootrine, parte septima secundi traotatu*«, 
k. 3—165. Inc. »De electione prelatorum«. Expl. »De penis |t gaudii» 
sermo primus«.

б) »Incipit über sancti Bernhardi abbatis Clarevalensis de diligendo deo«, 
k. 163TO —180. Inc. »Viro illustri domino Americo, eocleiie Romane dya- 

cono cardinali«. Expl. »Sit sibi inclite Jesu cum deo patre et sancto 
spiritu sancte individue trinitati gloria et graciarum accio, honor «t 
imperium in secula »eculorum Amen«.

c) »Incipit prohamium de gracia et libero arbitrio s. Bernhardi abbatii. 
Incipit liber b. Bernhardi abbatis«, k. 18ÜT“—190. Inc. »Eloquente m» 
coram«. Expl. »Quos iustificavit, non quos iustos invenit, hos inagni- 

ficavit. Finis in Cristo Jesu«.

d) »Bernhardus de vita clericorum. Oolloqium Simonis Petri et domini 
Jesu«. Cap. I — IjVIII, k. 190''°—205. Inc. »Dixit Simon Petrus ad Jesum, 

Ecce nos relinquimus«. Expl. »Habundancius habeamus. Jesus Cristui 
filius tuus dominus noster. Amen. Explicit Bernhardus de vita et ho- 
nestate clericorum«.

t) »Stimulus amoris Jesu Christi«. Partes I—III, k. 206—240’'°. Inc. »Li
ber iste, qui Stimulus amoris in dulcissimum«. Expl. »Dulcis preelecti*. 

Ergo o cleinens o pya o dulcis Maria. Amen. Explicit stimulus amori» 
domini nostii Iesu Cristi per beatum Bernhardum coinpositus, scriptu» 

anno domini MCCCCLXil sabbato ante Stanislai in autumno«.
/) »Flores b. Augustini in libris de civitate dei collecti per veritates per 

magistrum Franciscum de maronis fratrum minorum«. Liber I—XXII, 
k. 212—291to. Inc. »Prima veritas, illa disciplina«, Expl. »Ibi vocabi- 

mus, videbimus et amabimus et laudabimus. Amen«.

ff) »Seqiiitur registrum per ordinem alphabeti super premis*»«, k. 286TO 

K. 294, z czego 1 — 2, 241 i 292 — 294 niezapisane, wys. 399, szer. 218 
mm, oprawa z XV w. w deski powleczone białą skórą z wyciskami orna

mentów linearnych, uszkodzona. Rkp. zapinany niegdyś na rzemienne pa
ski, obecnie pozostały cztery klamerki mosiężne, pisany jest jedną ręką 

w r. 1462. Tytuły, inicyały i niektóre litery w tekście pi«ane cynobrem. 
Na k. 3 przed tekstem ręką XVI w.: »Liber Clara« Tumbae«. Tytuł pod«) 

pisany inną, nieco późniejszą ręką.

1462. 622.

tatuś.

1463.

Jacobi de Paradiso et allorum traotatus.
a) Dialogu» inter eremitam et angelum, k. 1—S®**.

623.
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1) »Ds horribili pena inferni: Sepe dominus noster ihesus christus«, 
k. 1 — 11. Expl. »Si quid vobis superffuum et inutile aut non bonum 
solum inee insipienoie et negligencia causa ab omnibus judicature.

21 »Sequitur Capitulum primum de amaro gusto mundi: Legenti michi 
evangeliuin sancti Mathei occurrit suavissima promissio«, k. 11T0—16T(>. 

Expl.: »...ne cum eis in eternum pereas«.

3) »De dulci ac suavissimo gustu dei: »ingulis diebus canendo psalmo» 

iilum sepissime reminisco versum gústate et videte quam suavi* est 

dominu*«, k, 16—23. Expl. »...ac in bono perseverantes felici exitu tran- 
sierunt ad xristum«.

i) »De terribili die iudicii: Diebus istis aspiciens ewangelium sanct 

Mathei vidi in eo terribilem sententiam«, k. 23—29™. Expl. »et sine 

fine in ira dei permanere«.

b) Comentariu* ascético - moralis in verba: »vinum et naulieres apostar» 

faciunt «apientes et arguunt insensatos. Ecclesiastici XIX ad princi

pium apostare est retro abite dicit Isidorus«, k. HO—55vo. Expl. »Do

minus noster ihesus christus castus custos et amator atque imago to- 
tius oastitatis pro sua sueque genitricis gloria fiat fiat«.

c) »Sequitur registrum sive tabula super de in amorationem et femina- 

rum etc.* »Sub anno Dni Milésimo quadringentesiino 63«, k. 56.

d) Jaoobu« de Paradiso: »Tractatulus de triplici genere hominum prela- 
torum activorum et contemplativorum. Sequitur Maiestate evangélica 

edocti«, k. 57—73v0. Expl. »Heo scripta de triplici statu hominum scili
cet prelatorum activorum et contemplativorum, ut valui, rudi et inculto 

stilo comportata cuilibet benevolo lectori oblata esse cupio ad emendan- 
dum et, si placet, ad legendum, ad edificandum seipsum et alios ut ex 

his saluberiter tractatis(?) cum nulli statui deesso credanlur aliqui, qui 

ad sinistram in die generalis resurectionis emnt locandi sicut eciam 
aliqui ad dexteram cauciusque quilibet studeat vivere et tmiore pene 

et arnor« iusticie ut in illia omnibus mortalibus meluenda die securior 

valeat iudicii xristo occurere. Optoque in vim mercedis qualiscumque 
laboris huius participem me facera oracionum omnium leelomm deo 
soli non mei gloriam per hoc optando. Amen. Nicoiaus«.

«) Jacobus de Paradiso: Tractatus de peccatis mentalibus mortalibus, k. 

73™—87T°. »Incipit tractatus de peccatis mentalibus et mortalibus eius- 

dem Magistri. David regius propheta licet multorum divinorum carii- 
matum esset splendore iilustratus, proprie tarnen fragililatis sue con- 

scius non erubuit amplioris illuminationis apicem a spiritu sancto 
petere«. Expl. »Quem fructum mihi et omnibus optantibus misericor- 

diter impendere dignetur xristus iesus per sécula benedictus. Amen. 

Et sic est flnis huius operis per me nicolaum inutilem monachum de 
clara tumba etc.«

f) Johanne* Chrisostomus: Ds reparatione lapsi, k. 89 — 111. »Incipit io- 
hannes orisostomusd* reparación* lapsi. Quis dabitur c&piti meo aquam 

et ooulis meis fontem lacrimarurn. Oportunius nunc a me quam tuno
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a propheta diceretur«. Mxpl »...qui si hec libenter legas, alia ultra 

medicamenta non queras. Deo gracias. Explicit Tractatus beati Jo- 
hannis Crisostomi de reparacione lapsi«.

g) »De miseria hominis capitulum. Quare de vulva matris egressus sum, 
ut viderem laborem et dolorem et consuinentur in confusione dies mei«, 
k. 112 —132T0. Expl. »...unde liberet nos deus noster, qui est benedic- 

tus per infinita sécula seculorum Amen. Item prologus Innoconcii ad 
precedencia... Explicit per manus nicolai preycher in vigilia nativitatis 
beatissime virginis marie...«

h) Processus, k. 132—147T°. Inc. »Processus presens partiin suplicatoria 

partim iudiciario ordine compositus tendit ad cognoscendam propriam 
nequiciam, ad fugandam vanam confidenciam, ad pii filii impetrandam 

misericordiam, ad pie matris postulandam gratiam, ad sanctorum im- 
ploranda suffragia, ad cavenda callidi hostis temptamina, et ad ducenda 

cum timore vite presentís molliinin». Consideratio propria cum depre- 
catione ad Deum. Domine deus meus creator et conservator meus, ego 

inutilis servulus et miser humunculus, qui non mereor nominari tua 
sola provisions episcopus«.

2) »Causa motiva interponende appellacionis«, k. 13-i

3) »Appeüacio«, k. 136.

4) »Suplicacio anime in causa appellacionis apostolos (?) se quoque con- 

spectui supremi iudicis preseutacio«, k. 136—147™. Expl. »Nam et in vila 
presenti, si pecc;\sset et non prevenisset iudicium contra iudicium 

reportasset. Amen Virgo Maria Amen«. Dopisek: »Scribere, qui ne- 
scit, nullum putat laborem esse. Tres digiti scribunt et totum cor

pus laboral. Nicolaus est nomen eius. Pod »totum corpus« dopisała 
inna ręka XV w. »toius homo« i glossę polską: »boh day vczyęty«.

t) Jacobus de Paradiso: Oculus considerationis religiosorum, k. 148-206. 
Inc.'. »In nomine domini nostri ihesu amen. Multorum deo militare cu- 

piencium yinmo et militanciuin«. Expl. »Unde titulum huius opusouli 
scripsi oculus consideracioni« religiosorum, a quibus levatis manibus et 

flexis genibus oraciones poseo devotas benedicite trinitati et vere uni- 
tati pro hijs graciarum actiones referen* perimmensas. Cui laus resonat 

et gloria sine fine mansura amen«.

j) Jacobus de Paradiso: Tractatus de profectu in vita spirituali; na mar

ginesie tytuí: »Tractatus de profectu in vita spirituali et intencioni» 

hominia compoaicione. Isaac sanctus patriarcha olim legitur egressu» 

ad vesperuin ad meditandum«, k. 206 —219 Expl. «... utraque mercede 
non fraudabuntur. Quam nobis prestare dignetur ihesu» christus per 
sécula benedictus etc. Explicit tractatus doctoris Jacobi Cartusiensi» 

olim proinoti Cracovie por fratres Claretumbe«.

K. 219, wys. 214 mm, szer. 157 mm, oprawa w deski powleczone skórą 

i  wyciskami XV*wieku. Rkp. pisany kilku rękami w drugiej połowie XV 

wieku- Karty 1* i 219*, pergaminowe, zawierają fragment traktatu teologi- 
ornego pismem XIV w. Na przedniej okładce wewnątrz napis: »Albertu* 
Dobrovius professus Clarae Tumbe 1613«.
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Druk: d) X. Jail Fijałek, Mistrz Jakób z Paradyża. Kraków, 1900. T. I I  

*tr. 272, e) Tamże str. 269, i) Tamże 'str. 228 j) Tamże str. 183.

Uwaga. Traktat pod j) ma w kodeksie pelpliriskim tytuł: »De arte 
vitia curandi traotatus«.

(1464-1471). 624.

Nicolaus de Cracovia, ordinis Cisterciensis monachus, professus 

Clarae Tumbae: »Incipit omeliare de sanctis ab Adventu Do

mini usque ad festum Pasche, ubi eciam interpositi sunt ser

mones aliqui sancti patris nostri Bernhardi et aliorum sancto

rum de diversis sanctis infra hoc tempus occurentibus necnon 

«t vita aliquorum sanctorum, de quibus aliqui patres et fratres 

libenter audirissent legendam eorum, que omnia in diversi# 

monasteriis ordinis nostri Cysterciensis collegi ad laudem san- 

cte trimtatis Marieque dei genitricis virginis et gloriosissimorum 

patronorum Nicolai, Benedicti et Bernhardi confessorum, deinde 

per totum annum eciam addidi similiter sermones supradicti 

patris nostri Bernhardi et aliorum necnon vitas sanctorum, qui 

in domo propria minime inveni...«. Liber I a die s. Andreae 
ad diem s. Trinitatis.

а) »Sequitur prologu* *eu prohemium in sequentes duos libros seu duo 
Volum ina per me fratrem Nicolaum de Cracovia in diversis monaste
riis collecta«, str. S—10.

б) De festis a principio Adventes usque ad s Trinitatem occurrentibus, 
str. 11 — 604.

c) »Incipit prologu» in vitam sancti Stanislai Oraooviensis episcopi et mar
tins Christi gloriosi. Incipit vita eiusdem pontiticis sancti Stanislai«, 

str. 604—618.

d) »Secuntur miracula eiusdem gloriosi martiris Stanislai«, str. C18—623. 

Str. 844, wys. 310, azer. 212 mm, oprawa z XVII w. w pergamin z fra
gmentem tekstu teologicznego z XV w., na grzbiecie uszkodzona, Rkp. 

pisany jedną ręką koio r. 1464—1471 w dwóch kolumnach. Tytuły ustę

pów, inicyały i niektóre wyrazy w tekście pisane cynobrem. Na str. 844 
na końcu: »Explicit liber primus per me fratrem Nicolaum de Cracovia 

scriptus ad honorem dei omnipolentis et b. Marie virginis«. Na str, 2 ty

tuł ręką XVII w.: »F. Nicolai professi Mogilensis manu scripti sermone» 
ab Adventu ad Pascha«. Tytuł oryginalny na str. 11.

(1464—1471). 626.

Nicolaus de Cracovia, ord. Cist. monachus, professus Clara* 

Tumbae: »Incipit secunda pars in collectorium tripartitum*.
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a) Sermones da sanctis, vitae cum miraculis eorundem sanctorum et Virginia 
Mariae, s*, patrum et diversorum soriptorum, str. 3- 772.

1) De Johanne Bapt. s. Bernhardi et Nicolai, str. 3—28.
2) De Petro et Paulo Leonis papae, Maximi epi, Augustini epi, *tr. 29—48.

3) De Visitatione s. Mariae, str. 49—132.
4) De s. Margaretha, str. 132—154.
5) »Sequitur in festivitate divisionis sanctorum apostolorum, qua rex 

Poionie de Pruteni» vicioriain obtinuit meritis ipsorum«, »tr. 154—178.

6) De Maria Magdalena ». Bernhardi, str. 172 — 206.
7) De s. Petro ad vincula, »tr. 206 — 215.
8) De septem fratribus Machabeorum ». Augu»tini, »tr. 215 — 218.

9) De ». Eusebio epo ot martyre, str. 218—222.
10) De s. Stephano protomartyre, str. 222—236.

11) De s. Donato epo et martyre, str. 236- 248. *

12) De s. Cyriaco martyre, »tr. 248—253.
13) De s. Laurencio, str. 263—279.

14) In solemnitate Christi spineae coronae, *tr. 279 — 303. 
lô) In Assumption« s. Marie s. Augustini, »tr. 303—331.

16) De s. Bernhardo Odonis abbatis Morimundi et Ludolphi »bbati» Cla- 
revallensis, str. 3:tl—385.

17) De s. Bartholomeo, str. 385—421.
18) In Nativitate B. V. Mariae a. Bernhardi, str. 421 — 475.

19) De s. Lainberto Stephani episcopi Laodicensis, »tr. 479 — 488.
20) De s. Matheo apostolo et ev., str. 488 — 498.
21) In Translatione a. Stanislai, str. 498-512.
22) De s. Vencoslao, str. 512—529.

23) Da s. Dyonisio, str. 529—538.
24) De s. Hedvigi dueisaa, str. 538—656.

25) De XI M. virginurn, »tr. 656—675.

26) De s. Malachia epo s. Bernhardi, str. 676 — 686.
27) D'j s. Elizabeth lanthgravia, str. 686 — 600.
98) ln Praesentatione s. Mariae virginis, »tr. 600-625.

29) De s. Cecilia, Tiburtio et Valeriano, str. 626—613.

30) De s. Clemente papa, str. 643—652.
31) De s. Katherina, str. 662—7u9.

32) »Sequitur alia narracio pulchra de monte et monasterio Synai et reli- 

quiis beate Katherine noviter per quendam ven. virum prepositum 
hospitaliensem de Cracovia facta, qui visitavit locum sanctum reli- 
quiasqu» sanctas ibidem personaliter et vidit ea oculis suis anno Dni 

millesimo CCCC septuagesiino primo, que est veridica«, »tr. 709 
-711.

33) De H. Anna, str. 71 1—732.

34j De s. Ludovico rege, str. 732—745.
35) 1464—1468. Sermo de Praesentatione Mariae, bullae de indulgenoii» 

Pauli papae (1464) et institutio festi per archiepiscopum Moguntinen- 

sem Adolphum (1468), »tr. 745 — 768.
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36) De apinea corona( str. 753 — 762.
37) De s. Gregorio papa, sir. 763—772.

b) »Miracula B. V. Marie. Et primo quod virgo maria cuslodein facción» 

dyaboli in furto deprehensum et mcarceratum inirifice liberavit«, str. 

772-851.
Str. 854, wys. 310, szer. 210 mm, oprawa z XVI w. w deski powle- 

oxone białą skórką * wyciskami scen z Nowego Testamentu, na grzbiecie 
zniszczona. Rkp. zapinany dwoma paskami skórzanymi z mosiężnemi kla
merkami, pisany jest cały jedną ręką w dwóch kolumnach, lnicyaiy i ty

tuły ozdobne. Na str, 861 pismem, jak rkp. na końcu: »Nicolaus de Clara- 
tumba monachusa; obok dodane nieco późniejszą ręką: »Fr. Cracovien. 1490«.

1464. 626.

Johannis de Gnezna scripta.

а) »Liber sententiaruin scriptus Cracovie per me Johannetn de Gnezna, 
filium olitn Petri dimicatoris, anno Domini millesiino quadricentesimo 
sexagésimo quarto*, k. 1—9S.

б) De scientia, k. 99—101.

c) De sacramentis veteris et novae legis. De baptumo et confirmatione, 
(nieskończone), k. 105—164.

d) De Christo homine facto, de virtutibus et sacramentis (bez początku), 
k. 165-221.

K. 221, z czego 102-104 niezapisane; wy». 315, szer. 215 min, oprawa 

x XV w. w deski, przełamane, powleczone białą skórą, na grzbiecie uszko
dzona. Na rogach i w środku okładek mosiężne okucia (10). Rkp. zapina 

się na rzemienne paski i mosiężne klamry. Pisany był w r. 1464 i następ

nych, przycxem widoczne są cztery ręce. Tytuły i wiele liter w tekście 

pisane cynobrem Na k. 1—97 bardzo liczne objaśnienia i uzupełnienia 
tekstu, pisane tąsamą ręką, co rkp. Na k 1 pod tekstem ręką XVI w.: 
»Libar monasterii Clarae Tumbae«.

(1464-1477). 627.

a) »Corpus evangelicum per me Jobannem de Gnezna, filium 

olim Petri dimicatoris, scriptum Cracovie etc.« Objaśnienia 

i tekst 4 ewangelii, k. 1 — 332.

b) [Epistolae] »Canonice per me Johannem de Gnezna, filium 

olim dimicatoris«. Objaśnienia i tekst listów śś. Jakóba, Piotra 

i Judy, k. 333—353.
Ii. 356, z których 354—356 niezapisane, wys. 320, szer. 212 mm, oprawa 

x XV w. w deski powleczone skórą, z wyciskami linearnymi, roślinnymi 
i zwierzęcymi, herbem Wieniawa i znakiem introligatorskim, tudzież wyra

zem »maria«, po bokach uszkodzona, tak że brak skóry na grzbiecie i na 
cięśoi okładek. Na rogach i w środku okładek mosiężne okucia (7). Hkp. nie
gdyś xamykany na rzemienne paski,-po których pozostały trzy klamerki, 

ł
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pisany jedną ręką, jak nr. 626 pod a), kolo r. 1464, w trzech przeważnie 

kolumnach. Tytuły i niektóre wyrazy w tekście pisano cynobrem. Ty
tuły wzięte z »Explicitn na k. 332 i 853.

a) Johannes de Gneznä: »Incipit über tercius de incarnacione 

verbi«, k. 1—61.

b) Quaestiones super tertio libro Sententiarum, comparata« per 

lohannem Taozel de Rathibor, k. 63—249.

K. 249, i  których k. 62 niezapisana, wys. 310, s*er. 216 mm, opraw* 
x XV w. w deski powleczone białą skórą, na grzbiecie nieco zniszczona. 

Na rogach i w środku okładek mosiężne okucia (10). Rkp. zapinany na 

rzemienne paski z mosiężnemi klamerkami. Na k. 63 współczesna notatka: 
»Hec questiones sunt partim ex Thoma partim ex Alberto collecte in anno 

gracia 1477 per me Cracovie disputate«, na k. 249: »Expliciunt questiones 
super 3° Sententiarum comparate per fratrem Johannem Taczel de Rathi- 

'bor, professum in monasterio Clare Tumbe tune sententiarium existentem 
in studio Crac. 1477«. K. 1 — 61 pisane ręką Jana i  Gniezna, nad tekstem i na 

marginesach objaśnienia i uzupełnienia tąsamą ręką. K. 64—217 pisana 

drugą ręką, k. 218 — 249 trzecią ręką. Tekst pod a) pozostaje w pewnym 

związku z ustępem d) z nru 626. Rkp. s prawej strony nieco zbutwiały. 
Tytuły ustępów i niektóre litery w tekście pisane cynobrem. Na k. 1 przed 

tekstem ręką XVI w.: »Clarae Tumbae«.

Jacobi de Paradiso, ». Bonaventurae et aliorum tractatus.

a) Tractatus de septem donis Spiritus sancti, str. 1 — 38. Inc. »Sol exuren* 
tnontes igneos radios exsuflat«. Expl. »Primo regi «eculorum immortali 

et oetera. Amen. Explicit liber, scriptor sit crimine über«.

b) Jacobus de Paradiso: »Incipit prologus in tractatum egregii doctoris 
magistri Jacobi, qui intitulatur: Oculus consideracionis religiosorunu 

et »Formula compendioso vite«, str. 40—166. Inc. »In nomine Domini 

ihesu cristi amen. Multorum deo militare cupiencium vmmo et mili- 
tancium«. Expl. »...utrique mercede non fraudabuntur, quam nobis pre- 

stare dignetur«...
t) Jacobus de Paradiso: »De protectu in vita spiritual! et interiori homi

nis composicione tractatus eiusdem«, str. 166—177. Inc. »Spiritualis vir 
omnia diiudicans egressus ad meditandum...« Expl. »...tompore magnum 

in «e protect us spiritualis sencient incrementum. Oret et pro me etc«.
d) »Jacobus de Paradiso: Sequitur planetu» pecoatorum eiusdem«, str. 

177—187. Inc.. »Kcribis contra me amaritudines«. Expl. »... luoe valeat 
oonsorcia mereri beatorum, quod nobi» prestare dignetur christu» 

ihesus per sacula benedictus. Amen«.

1477. 628

po r. 1467, 629
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«) Jacobus de Paradiso: »De causis deviacionis religiosorum et de remi- 

diis eius de qualitate susoipiendorum ad religionem«, str. 188—212. 

Inc. »Movit ille, quem cordis secreta non latent«. Expl. »Orandum igi- 
tur est, ut qui dedit intelligere de et facere et proficere ihesus...«

/) Jacobus de Paradiso: »Sequitur tractatus de veritate dicenda aut ta- 

cenda. Prologus«, str. 212—238. Inc. »Sepe numero pulsatus a me ipso 

et ab aliis incitatus«. Expl... »...pro quo non aliam quam caritatis mer- 
cedem michi opto reportare a lectore meis scriptis grato. Amen«.

g) 1463, 22 Octobris, Roma. »Bulla domini Pii papae 2i data contra thur- 
cos anno Dni MCCCCLXIIII« (błędnie), str. 239—254.

h) Bonaventura, str. 2B5—265. Inc. »Ad honorem gloriose et individue tri- 

nitatis et ad reverenciam excellentissimi gacramenti corporis et san
guinis domini nostri Ihesu Christi«. Expl. »Hoc autem non putes posse 

tua virtute sed eius gracia, auxtlio, quod ipse tibi et mihi prestare digne- 
tur. Amen«.

») Ignotus, str. 265—270. Inc. »Unum crede deum«. Expl. »...operator«, 

j) »lncipit tractatus de coutractibus reemcionis seu ad vitam magistri 

Jacobi de Paradiso«, »tr. 271—282. Inc. »Post multiplicia insignium 
doctorum florida scripta...« Expl. »...non dubitatur, quod ab omnibu» 
autem dignetur ille, qui est via, veritas et vita. Jesus christu» deus 

per secula benedictu». Expliciunt tractatus egregii doctoris Jacobi de 
paradiso vel eciam de Claratumba, si placet«. 

k) »Responsio cuimdam Italici«, »tr. 283—285. Inc. »Polonie gentis lega

tu» venit ad urbem«. Expl. »Evinci nulla que patuere manu«. Wier»*. 
J) »De vita Salomoni»«, str. 285. Inc. »De SSalomone trado, quid dicat ca- 

tholicorum«. Expl. »A»serit hunc omnis salutem promeruisse«. Wiersz. 

m) 1466. »Oratio Kelbas»a«, Vincentii epi»copi ad papam Paulum II, »tr. 

286-288.

n) Epistola ignoti ad ignotum, »tr. 28S—289. Inc. »Sociorum »ingulari»- 

»ime amice ymmo frater diligende«. Expl. »...non astruam, donec nobi» 
iuxta decenciam d»»ervieris indefe»»e etc.«

o) 1467, 15 Maii, Roma. Paulus II papa Uudolphum episcopum Lavanti- 

nensern legatum a latere in Bohemia, Livonia, Miśnia, Polonia et Prufcłia 
constituit, sir. 290—292. 

p) Jacobus de Paradiso: »De mitigacione pa»sionis iracundie, de quo est 

prinoipali» intencio auctoris«, str. 293 — 311. Inc. »Dum effrenatam nume- 
rositatem humanarum passionum contra rectum racionis iudicium«. 

Expl. »...sanati ad supremum omnium salvatorem recto itinere perga- 

mus Ihosum christum per »ecula benedictum. Amen«. 
q) Series summorum pontificum de ordine Cisterciensi, »tr. 311. 

r) »Epitaphium Bonaventure«, »tr. 312. Inc. »Transit e mundo vir oor- 
pore cordeque mundo«. Expl. »Julius hie sidus sepelit at ipsiu» idu»« 

Wiersz.

») Epistola ignoti ad quendam episcopum Polonicum, str. 313—314. Inc. 
»Non mediocrem tarn animis quam corpore«. Expl. »...ecclesie dei sed 

sedi apostolice ac nobis«.
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í) 1455, 26 Marcii, Kyemsee. Epistoła Nicolai de Albocastro ad Nicolaum 

Spiczmir, Johannem Długosz et Casparum Rockenberg, str. 315—334. 

Inc. »Poplite deflexo, procumbent« fronte«. Expl. »...vix tenere pacien* 
potest«.

u) »Nota de suxpensione«, str. 341—342. Inc. »Aut quis est suspensus ab 

officio ab homine aut a canone«. Expl. ».. forma autem consilii hec etc.« 
v) Sinónima Marci Tulli Ciceronis, str. 345—350. Inc. »Lutio Vecturino 

s(alutem). Collegi ea, que pluribus rnodis dicerentur«. Expl. »...vox plana, 
grandis, solida... affabilis. Volatur, cooperitur... Finis Sinonimorum 

Marci Tullii Ciceronis«.

*») »Epistola Rabi Samuelis mis»a ad Rabi Ysaac mmgnum doctorem iudeo- 
rum... translata de arabico in latinum per fratrem Alfonsum boni ho

minis hyspanum ordinis predicatorum sub anno 1339«, str. 351—379, 

Ine. »[EJgo frater Alfonsus boni hominis hyspanu» hunc librum an- 

tiquissimum, qui nupcr...« Expl. »...consonant fidei et applaudant ipsorum 
testimoniis. Nota, quod iste libellus videtur fuisse occultatus per iu- 

deos ultra ducentos sexaginta annos, quod oonputatur ex hoc, quod 

cum doctor iite Rabi Sainuel scriberet Rabi« (tytuł re »tr. 379). 

títr. 380, z których 335 — 340 ¡343 niezapisane, szer. 150, wy«. 208 mm, 

oprawa współczesna w deski powleczone skórą z wyciskami linearno-ro- 

ślinnemi, na grzbiecie uszkodzona. Rkp. z wyjątkiem str. 1—38, pochodzą

cych z pierwszej połowy XV w., pisany kilku rękami w drugiej po

łowie XV w. Inicyaly, tytuły i uwagi na marginesie pisane bardzo czę- 
ito cynobrem. Na »tr. 238 notatka: »Hic fuit Jacobus de Suleyow profe*- 

iuł, dum exivit de ordine Cartusiensium de Lapide Refugii id est sancti 
Johannis baptiste sub anno 1513«, zaś na str. 282: »Ego 1538 Joanne* no- 
vieius de Byalaczow (?) filius viceadvocati dicti Olexij etc.*

Druk.: h) Doctoris Seraphici s. Bonaventurae opera omnia... edita stu
dio et cura PP. Collegii a S. Bonaventura ad Claras Aquas (Quaracchi) 

prope Florentiam. T. VIII (1898), str. 99—10G. m) Volumina legum, I 
222—226. o) Markgraf, Scriptores rerum Silesiacarum IX, nr. 865, *tr. 233 

235. f) K. Michalski i T. Sinko, Przyczynki s kodeksu mogilskiego do dzie

jów oświaty w Polsce z XV wieku. Kraków 1917, str. 13—63; podano tu 

takie opis rękopisu, spis (co do v błędnie) i ogólną ocenę traktatów (str. 
1 — 12) tudzież tekst i uwagi o liście do Długosza (str. 13—86).

Co do pism Jakóba z Paradyża por. X. Dr Jan Fijałek, Mistrz Jakób 
■ Paradyża. Kraków, 1900, T. II.

po r. 1471. 630.

S. Bonaventurae, Guarini, Jacobi de Paradiso et aliorum tra- 
ctatus, sermones et epistolae.
a) Epistolae varias, k. 1—27T0.

1) Listy św. Bernarda opata Cy»ter*ów w Clairveaux, k. 2-21T0.

2) List św. Kazimierza Jagiellończyka do Macieja Hunyadego w sprawie 

pretensyi o koronę węgierską: »Datum Cracovio feria secunda próxima
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ante Nativitatem gloriosissime V irg in ia  marie festum Anno Dni MilU- 

sinio quadringentesimo septuagésimo primo«, k. 22—22T°.
3) »Epístola Demostenis ad Aiexandrum: Nihil hubetur rex a!eksander«_ 

k. 23—24. Ex2)l. »...quam hodierno die cum hue feceris consequtus 
es vale«.

4) »Plutarchus Thrayano salutem: Modestia»! tuann, k. 24.

5) Listy humaniaty wloskiego Guarina z Werony (* 1370 f  1460) do Po- 
laków i inne wzory listów, z tych Responsiva datowana »in Bodzaciin«, 

k. 24-27''».
6) »Planctus pro humberto monacho defuncto. Bernardus abbas Clara- 

vallensis fratribus suis. Sicut in hac noote vidistis dilectissimi Ilum- 

bertus famulus domini mortuus est«, k. 28-31vo.

c) »Tractatulus de quatuor novissimis et de tribus necessariis cuilibet 

proficere volenti«, k. 32—84™. Inc. »Reverendo in christo patri et Do
mino suo gratiosissimo Domino Silvestre Chimensis occlesie presuli 

dignissimo fr. N. Monaaterii Sancta Dorothee virginis Vienne profeisus 
capellanoruin suorum minimus, obedienciam tam debitam quam devo- 

tam cum optamine salutis hominis utriusqüe. Cum in praefato mona
sterio indignus ego prioratua officio fungerer«, Expl. »Cui est honor 

et gloria, laus ct gratiarum actio per immortalia sécula seculorum 

Amen. Explicit tractatulus de quatuor novissimis et tribus necessariis 

cuilibet proficere volenti«.
d) S. Bonaventura: Speculum animae, k. 85—94to. »Incipit... speculum anime 

sive itinerarium mentis ad deum editum a fratre Bonaventura minora 

Bcce descripsit eam«. Expl. »In primis autem viget consideratio et in 
sequentibus dominatur affeecio. Explicit hoc opusculum compendio- 

sum sed fructuosum«.

») Jaoobus de Paradiso: Speculum amatorum mundi, k. 94TO—103: Inc■ »Vi- 

dete, quomodo caute atnbuletis non quasi insipientes sed quasi sapientes 
redimentes tempus«. Expl. »Quod nobis prestare dignetur qui cum d»o 

pitre et spiritu sancto vivit et regnat deus per infinita sécula seculorum 
Amen. Explicit tractatus de amatoribus huius mundi doctoris Jacobi 

de Paradiso«.
f) Varii sermones et alia, k. 107— 162'°.

1) Sernio super verba: »Beati, qui habitant in domo tua domine in sécula 
seculorum laudabunt te. Volcns propheta describere domum dei«, 

k, 107—109T<\ Expl. »ístis igitur de causis debemus laudare deum iu- 

giter hie in via, ut tandem ipsum mereamur laudare cum omnibus 

sanctis iu patria«.

2) Serillo super verba: »Diliges dominum deum tuum Math. 22... Augusti

nus similiter verbo apostoli plenitudo legis est caritas dicit«, U. 110— 
112,°. Expl. »Samaritanus iter faciens accessit et infundit oleum et vi* 

num in vulnera eius. Explicit de monacho in vitas patrum«.

3) »Incipit prelibatio quedam in expositionem simboli secundum fratrem 
Thomam de aquino. Primum quod est necessarium cuilibet cristiano est 

fides, sine qua nullus dicitur vere christianus«. Er¡>!. »...qui ooncoptus
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«t natus, passus et inortuus et sepultus, qui descendit ad inferos, qui 

resurexit tertia die, qui ascendit in celum et qui venturus est ad iu- 

diciutn«, k. 113—127™.
4) Senno : »De inartire. Labora sicut bonus miles Christi iesu II ad thi- 
motheum. De sancto georgio vel adalberto. Labora sicul bonus miles 

christi iesu II ad thimotheum. Seneca dicit 35 epistoła ad lucilium«. 
Expl. »...huius glorie, precibus huius beati niartiris nos xristus con

sortes efficiat, qui cum patre et apiritu sancto sine fine vivit et regnat 
Amen«, k. 135—141 :

6) Vita saneti Adalbert! atque sancti Georgii, k. 141™ —142™.

6) »De virgine sermo. Hane amavi et exquisivi a iuventute me» et 
quesivi sponsam mihi earn assumere. Sapientie VIII«. Expl. »Ad hanc 
beatitudinem nos perducat Agnus agnetis sponsus, qui est deus super 

omnia benedictus. Amen. Vt ferrum magnes, sic ad te me trahis agnes«, 
k. 143—148.

7) »Incipit passio beate Agnetis Virginia edita a beato Ambrosio epi- 
scopo». Expl. »...sine dubio, quod perseverantes perpetúe victorie pal- 

mam aceipiunt. Hic ambrosius mediolanensis episcopus«, k. 148™ —150.

8) Sermo de sancto Johanne Baptista (poozątek nieczytelny). Expl. 
»Ad hanc civitatein supernam meritis et precibus beati Johannis 

nos perducere dignetur rex civium superiorum, qui cum patre et spi- 
ritu sancto vivit«, k. 152 — 156™.

9) Sermo de »conscientia. Lamentaciones et carmen.., Exechielis. 2. Scri- 

bit apostolus... Corinthios«. Expl. »Ad que nos perducat, qui est via, 
veritas et vita iesus xristus per sécula benedictu» amen*, k. 157—162"’.

ÿ) Jacobus de Paradiso: Planctus peccatorum, k. 163—173™. Inc. »Scribis 
contra me amaritudines et consumere me vis peccatis adolescencia meo. 

Verba sunt sancti job ad deum prolata«, Expl. »Quod nobis prestare 
dignetur xristus ihesus per sécula benedictus amen. Explicit planctus 
peccatoris«.

h) Sermo de bona volúntate (libero arbitrio), k. 174—176.

i) Liber IV Iiugonis de aedificatione, k. 176™—199. »Incipit liber q u a r tu s  

hugonis de ediílcacione ubi et unde, cum quo e t qualiter edificanda, 

sit doinus domini. De ediflcatione domus domini loqui volumust (k. 

178™). »Unde infinitas cogitationum nostraruin« (k. 180) >De duobus 

operibus condicioni» et restauracionis« (k. 182). »Quare sepe  loquitur 
deus in abscondito« (k. 184™). »Quare in parabolis et oscure loquitur« 

(k. 187). »Quod aliter elocti et aliter reprobi opera Dei pensant« (k. 190™). 
»De tribu* inaneriis hominum« (k. 194™). »Quod sunt opera restaura

cionis« (k. 199). Expl. »...quid dicerem, nisi vestra fastidia non ti- 
merem«.

j) Diversi sermones, k. 199—206™.

1) »Non est per.ionaruin acceptacio apud deum... Ideo quo equo iudeum 

•t gentilem in pena et gloria quoque deu* iudieat«, k. 199.
2) »Deus absque equo mérito de duobus fratribus scilicet Jacob et 

E z r u  unum elegit et alterum reprobavit. Qaia ergo d ic e m u s . Nunc q u ia

Arohiwnm mogilskie. 17
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ex hoc potest probari et concludi, quod iniquitas sit apud deum«, k. 200.
3) »Legitur de pharaone suscitavi te sive iatn mortuum apud deum 
vivere promisi«, k. 201.

4) sMisit illos predicare regnum dei et sanar»«, k. 202—205. Expl. 
»Non tarnen sibi solí sed chiisto, qui per evum ohristi. Cui quoque 
honor et gloria in sécula seculorum Amen«.

ft) »Decem precepta monachorum«, k. 206. Expl. »Beati, qui habitant in 
domo tua domine in seoula seculorum laudabunt te«.

K. 207, z czego 104—106, 128—134 i 151 niezapisane, wys, 160, sier. 

108 mm, oprawa w deski powleczone skórą z wyciskami i klamrą z XV w. 
Rkp. pisany kilku rękami w drugiej połowie XV w.; od góry nieco zbu

twiały, pismo wyblakłe; k. 1 i 207 pergaminowe.
Druk : a, 1) 8 . Bernardi Opera cura Jacobi Horstii Lugduni 1687. II, 

passim, a, 2) Dogiel. Cod. dipl. regni Poloniae, Wilno, 1758. T. II, str. 60.
6) S. Bernardi Opera II, str. 157. e) X. Dr Jan Fijaiek, Mistrz Jakób z Para

dyża. Kraków 1900. T. II, str. 329, jako wątpliwy lub bliżej nieznany trak
tat mistrza Jakóba. g) Tamże T. II, str, 276.

1479-1480. 631.

SS. Bonaventurae, Anselmi, Bernhardi et Gregorii tractatus.

а) »Incipit liber meditationum sive opinionum domini cardinalis ac do- 
ctori» Boneventure, qui dioitur ymago vite eterne«, k. 1—59.

б) »Incipit liber Anshelmi de passione Domini«, k. 61—73.

e) »Inoipit contemplacio beati Bernardi super 7-tem horas diei de passione 
domini«, k. 74—99.

d) »Incipit cogitado Bernhardi de passione Domini«, k. 99vo—103.

•) »Incipit iubilus dulcís Bernhardi de noinine Jesu«, k. 103vo—106.
f) »Incipit soliloquium beati Bernhardi«, k. 107—119.

g) »Incipit contemplacio devoti Bernhardi abatis Clare Vallis«, k. 119™ 
—144.

h) »Incipit speculum btate Marie Virginia compilatum ab humili fratra 
Bonaventura«, k. 146—265.

i) »Sermo de beata virgine Maria«, k. 267vo—276.

k) »Incipiunt auctoritat»s rnelliflui doctoris sanctissimi patria nostri Bern

hardi super cantica canticorum«, k. 277—322.

I) »Incipiunt auctoritates beati Gregorii pape super libros moralium«, 
k. 323-358 i 362—863. 

m) Oratio ad Christum, k. 359 — 361 i 364—366.

K. 366, wys, 156, szer. 115 mm, oprawa współczesna w deski powle- 

ozone gładką skórą ze skórzaną klamrą do zamykania. Rkp. z wyjątkiem 
uitępu m) pisany jedną ręką w latach .1479 i 1480, jak świadczą notatki 

na k. 73vo: »Explicit liber sancti Anshelmi sub anno Dni 1479 in die apo- 
stolorum scilicet Petri et Pauli« i na k. 265: »Explicit feliciter anno sa

lutífero carnacionis Christi MCCCCLXXX“ pridie kalondis Aprilis«. Wiele 
litar w tekście, zwłaszcza w inicyaiach, pisanych cynobrem.
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XV w. 632.
»Dictionarius« A—S.

K. 416, wys, 307, szer. 230 mm, oprawa w deski powleczone skórą 

białą z XV w. Po mosiężnych guzikach na rogach pozostaiy dziury w skó
rze. Rltp. pisany w dwie kolumny jedną ręką w drugiej połowie XV w.; 

doiem poniżej tekstu wskutek wilgoci nieco zbutwiały. Inicyaiy i niektóre 
litery w tekście pisane cynobrem. K. 96—119 w nowszych czasach ai do 

tekstu z prawego boku obcięte.

а) »Iste liber legum infrascriptas continet in se quatuor parteg, quarum prima 

tractat de irire personarum, secunda de iure rerum, tercia vero de iure 
accionum, quarta autem pars tractat de vita et honestate clericorum«, 

str. 1-285.
б) 1507. »Iuramentum Sigismundi regis Polonie tempore coronacionis 

sue dominica post Vincentii in illa silaba ti. Pau. Po. no. bi. Cracovie 

anno domini 1507«, str. 286.
c) Spis miast i zamków, założonych przez Kazimierza W., str. 286.

Str. 286, szor. 215, wys. 315 nam, oprawa z końca XV w. w deski po

wleczone skórą z wyciskami startymi. Pismo XV w. z wyjątkiem ostatniej 
kartki, pochodzącej z XVI w. Na końcu brak 1 karty zapisanej.

Rkp. znajduje się obecnie w Muzeum XX. Czartoryskich w Krakowie, nr. 
3551, kupiony w r. 1875 za 5 złr.

»Dzieie stare temporibus Sigismundi Augusti, regis Poloniae, e i quibus 
intelligere datur, co za spraw*, w Polscze była za tego Pana, gdy się swa

wolni xięza iawnie zęnili, drudzy ich na sądach manu armata bronili iako 
Orzechowski ipse antea canonicus Przemysliensis a potym nieszczęsny uio- 

rat ex dispensatione«.
а) 1548, 1 sierpnia, Kraków. Fragment listu królowej Bony do cesarzo

wej niemieckiej, str. 1.
б) »Contra conclusiones Stanislai Orzechowski, qua» pro Graecis et Ru- 

tenis suscepit scilicet defendens scriptum ASePHOTON«, str. ii—16.

c) 1548. »De secundo coniugio serenissimi regis Poloniae Sigismundi Au

gusti ad equites Polonos oratio secunda a°. 1648«, str. 17—68.
d) 1548. »Oratio, którą uczinil pan posnanski [Andrzej Górka], od wssech 

pauow i od wssego ricerstwa ku krolowi iego Milosczi we czwartek 

po s. Katarzinije w Piotrkowie roku 1548«, str. 69—77,

«) 1548. »Oratio Kriczki ad senatum Petrikouiae 1548«, str. 78—83.
f) »Palatinus Cracoviensis [Piotr Kmita] nomine omnium senatorum res- 

pon3uin dedit«, str. 83 — 84.
g) 1548. Pirwsze witanye krolia Sigmunta Augusta a° 1548 per dominum 

Syrakowski«, str. 87 — 99,
h) 1548. »Zegnania poslow ziemskich krolia Augusta a° 1548«, str. 101—117.

XY w. 082 a.

1548, 1 sierpnia — 1551. 632 b.

17»



260 MOGIŁA

t) »Interlocutoria inter regem et Rempublicatn eiusque proditores«, str. 
118 —  120 .

») 1549, 13 lutego. »Oratio R. D. Petri Misskowsky, canonici Crac., nomine 

capiluli Crao ad regem facta feria quarta ante Valentini festuin alias 
13 Februarii A° 1649«, str. 121 — 126. 

k) »Eegloga ad magnificum dominum Nicolaum Radivilum scripta, cuius 

nomine Morpheus scriptoria Momus representa!«, str. 127—130.
I) Fragment traktaciku teologicznego, na końcu: »Ex itálico translatum 

per Bernhardinum Ochijnurn scriptum«, str. 13U—137. 
m) »Quomodo non ita pridem Newburgae in Bavaria quidam Alphonsius 

Diasius germanum fratrem suum Joannem atrociter occidit, motus odio 
Christiauae et perpetuae doctrinae, uti Cain Abelem neci dedit«, str. 138- 

#») 15í9. »Obrona małżeństwa xiçdza Valentego plebana z Krczonowa ucii- 

niona w piątek przed Bozim wstąpieniem przesz Stanisława Orzechow
skiego Ti s Rusi ku nauczliwszemu Samuelowi Maczieiowskiemu, bi

skupowi krakowskiemu A" 1549«. Fragment, str. 139—160.
o) 1549. Copia litterarum domini Joannis Laski ad Sigismundum Augu- 

stum, regem Poloniae 1549«, str. 161—209. 

p) 1549. »Rz«cz pospolita Polska chramiącz thula sie po światu, ssukaiąci 
pomoczi a narzeka na iwo Pani, iz o nię nie dbaią. A° 1549«, str. 211 

-230.

q) 1549. »Sentencia contra D. Valentinum plebanum in Krczonow ocoa- 
sione matrimonii lata A° 1549«, str. 232—235. 

r) 1549. »Epistoła [Stanislai Oriechowski] ad reverendissimum dominum 
episcopum Cracovien»em in causa d. Valentini, plebani Krczonovien- 
sis«, str. 236 -249.

3) »Alia eiu(s)dem ad eundem episcopum epistoła«, str. 250—269. 

t) »Domino Jaoobo Prilusio notario magnif. palatini Cracoviensis fratri 

charissimo et honorando*, »tr. 260—266.

«) 1550. »Venerabili viro dno Martino Orovicio, parocho Visnensi, fratri 
in Christo et amico charissimo...« »E Premislia feria tertia Pasohae A0 
1650... Martinui parochus Babicensis«, *tr. 267 — 268. 

v) 1550, »Joannes [Dziaduski] epus Premisliensis honorabili d. Martino ple
bano Babicensi...« »Datum Praemisliae sabbato Paschae A° 1560«, str. 
268-269.

tt>) 1650, 17 lutego. List KrowicUiego (?) do Przy/uskiego, str. 270—271.
*) 1551. »Sacrae Regin&Iis Maiestatis Barbarae olim reginae Poloniae epi- 

taphium anno 1651«, str. 273 — 275. 
y) 1650, 1 stycznia. List Orzechowskiego do króla, str. 278—283.

«) 1548, 11 maja, Kalisz. List niewiadomego do niewiadomego, str. 284—296. 

ao) 1650, 2 kwietnia, Królewiec. List Alberta margrabiego brandenburskiego 

do Przyluskiego (?), str. 296—298. 
bb) Mowa jednego z biskupów na sejmie, str. 299 — 361. 
cc) »Epistoła Reverendissimi Domini Samuelis Maciieiowski ad d. Stani- 

»laum Orichovium Ruthenum«, str. 362—389. 
dd) »Koth ze lwem rozprawia o swobodzie a o niewoly«, str. 391 — 408.
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««) 1550 »Ad sanctissimum D. Julium tertium pontificem Romanum epi

stoła Samuelis episcopi Crac. 1550«, str. 410—419.

Str. 420, wys. 171, szer. 120 min, oprawa nowsza w póipergamin. Pi

smo współczesne. Początku brak, po str. 16, 68, 74, 130, 138, 160, 276, 322, 

882, wycięto pojedyncze karty, taksamo brak czterech kart na końcu.
Druk.: poi. c, n, r, s, t, y, w Bibliotece pisarzów polskich, t. 19 Ori- 

choviana, str. 160—175, 264-274, 274-280, 284- 287, 288-290, 329— 

331, 291—301; po*, g, h, w Scriptores rerum Polonicarum t. I, str. 161 
—163 i 253—25fi; poz. i, k, p, x, d, w' Roczniku Mareckim T. 1, Kraków 

1886, w pracy J. Korzeniowskiego: Nieznane polskie i łacińskie wiersze 
politycznej treści 1548—1661, gdzie leź i sam rękopis jest dokładnie opisany.

Rkp. «najduje się obecnie w Muzeum XX. Czartoryskich w Krakowie, 

nr. 3581, kupiony w r. 1875 za 6 zlr.

1566. 633.

Agenda seu benedictionale.

K. 98, wys. 237, szer. 175 mm, oprawa współczesna w deskę powle
czoną w skórę ze złoconymi wyciskami ornamentów roślinnych, nieco 

zniszczona. Dwóch klamer brak.
Rkp. pergaminów}’, starannie pisany jedną ręką z wyjątkiem dwóch 

ostatnich kart, zawierających modlitwy, powstał w r. 1666 (zob. k. 

XC1I1I). Na k. II winieta o charakterze kaligraficznym koloru cynobro- 

niebieskiego. W  tekście nagłówki i niektóre inicyały pisane cynobrem 

i farbką niebieską.

1591— 1593. 634.

а) 1591. »Supplementa in dialecticam... audita in lectorio Ptolomaoi... anno 
Domini 1591«, str 1—40.

б) 1592. »Supplementa in grammaticam Linacri Angli audita sub vene- 

rabili Dno nmgistro Sebesliano Wielicio commutatione aestiva in lec- 
torio Aristotelis hora 16 anno Domini 1692 rectoratu vero Rndi Dni do- 

ctoris [oannis Musenii Cnrzelowiensis, decanatu vero Rndi Dni mgri 
Adami Romerii Slęzicensis per me Slanislaum Ząbek«, str. 41—176.

e) 1592. »Supplementa in 4 libros rhetoricorum Ciceronis ad C. Herennium 
audita sub venerabili Dno magistro Martino Gilevio commutatione ae- 

*tiva in lectorio Aristotelis hora XVII anno Dni 1592 rectoratu... (j. w.) 
per me Stanislaum Ząmbek«, str. 183 — 260.

d) »Prosodia utilissima«, str. 261-336.

Str. 336, wys. 167, szer. 116 mm, oprawa nowa w półpłótno. Rkp. do 

str. 260 piiany ręką Ząbka, następnie inną ręką. Na str. 176 notatka: »Pi
ni* VII die Aprilis anno 93«. Rkp. od góry częściowo uszkodzony przez 

wilgoć.

XVI w. 635.

Dictionarium theoloffico-philosophico-iuridicum.

Str. 382, wys. 211, szer. 167 min, oprawa współczesna w pergamin
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i  fragmentem traktatu teologicznego z XV w., na grzbiecie nieco uszko
dzona. Rkp. pisany dwiema rękami w końcu XVI w.

1602. 636.

»Divi Bernardi doctoris clarissimi abbatis Clarevalensis: Modus 

bene vivendi, in quo continetur omnium virtutum summa ad 

christianam religionem necessaria«.

K. 181, z czego 177—181 niezapisane, wj's. 153, szer. 106 mm, oprawa 

współczesna w pergamin z fragmentem antyfonarza z XIV w. Pismo jednej 
ręki. Na okładce notatka ręką rękopisu: ilste liber scriptus est per reli- 
giosum frem Joachimum A l. .. sky, professum Monasterii B. Mariae de Clara 
Tumba A. D. 1602«.

1605 -1606. 637.

a) 1606. »In libros Aristotelis de anima explanado pro commu- 

tatione hyemali anno Domini 1606«, str. 1 — 94.

b) 1605. »In libros Aristotelis octo phisicae auscultationis ex- 

planationes sub V. magistro Cylindro pro commutatione bru- 

mali anno Domini 1605, per me Andream Tymowski scriptae«, 

str. 97— 275.

Str. 278, wys. 201, sier. 16U mm, oprawa nowa w pólpłótno. Iikp. pi
sany jedną ręką.

(1606). 638.

Nicolai Mosciciensis et s. Bonaventurae tractatas. Exempla litte- 

rarum, gratulatoria etc.

o) »Quaedam puncta de examine approbandorum ad s. confessione* ex- 
cipiendas F. Nicolai Moscziczensis breviter desumpta de sacramento 
penitentiae. Titulus 1, ad quem fi nem sacramenta nova legii sunt in- 
stituta«, str. 1—53,

6) »Libellus de modo consoientiae et de puritate conscientiae. S. Bona

venturae«, »tr. 69—102.
c) 1601, 1606. Wzory listów i mów, wśród nich str. 103 list opata mogil

skiego do opata jędrzejowskiego z 15 stycznia 1606 r., str. 117 »Ora

tio in advonlum Rndissimi Dni Pauli Woluciki, eppi Camenec«nsi», 

abbatis Mogilensis«, 1601.
d) Wzory powinszowali, kwitów, plenipotencji i t. d., str. 103 — 227.

•) Różne wiersze łacińskie, str. 228—271.

f) Wyjątki sentencji z różnych autorów, str. 272—28ł, 306—311.
g) »Dicta philoBophorum«, str. 285 — 297.

h) »Dictoria Polonica«, *tr. 320—322.
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«) »Lexicon dwor*ki«, str. 328—331. 

j) Poradnik lekarski, str. 332—336.

Str. 336, wys. 162, szer. 97 mm, oprawa wspóicMsn* w pergamin 

X fragmentem tekstu teologicznego z XV w. Rkp. pisany dwiema rękami 
w samym początku XVII w. Na okładkach nalepione sjj dwie ryoiny, przed
stawiające śś. Franciszka i Gotfryda z XVII w.

koto 1606. 638 a.

Varia theologiea. Versus.
«) »Notabilia ex sermonibus 8 . Bernardi de adventu«, str. 1—24.

b) »Ex horneliis 4 S. Bernardi de laudibus Virginis. Super minus est«, 

str. 26-40.
c) »Tractatus de sacramento poenitentiae«, str. 45—58.

d) »Controversio de purgatorio Belarmini doctrina de exi»tentia purga- 
torii ex loto primo libro desumpta«, str. 61—83.

*) Skarga P. : »Na artykuł o Jezuitach... 1606 odpowiada...«, str. 89—119. 
/) Wiersze łacińskie na temat różnych sentencyi pobożnych, str. 123 — 140.

g) »Exhortatio rithmica ad monachos et ad quemlibet alium religiosum 

desumpta ex antiquo codice M. S. Omeliarum, scripto per F. Zdsialaum 
in Byszovia ord. Cist. coenobio, tempore Andreae abbatis anno 1401«, 

str. 143-169.
h) »L). Anselmi, archiepiscopi Cantuariensis carmen divinum de mundi 

contemptu, vita monachorum adeoque chri*tianorum omniurai, str. 

169—172.
i) »Epistola Lentuli ad senatum Romanum de Christoi, »tr. 172—174. 
j) Zbiór dwuwierszy łacińskich, str. 173—178.

k) »Descnptio pueritiae ex Horatio«, str. 178.
I) »Desci iptio mulierum ex Baptistae Mantuani Carmelitae libro«. Wiersz, 

str. 178-183. 
m) »Encomium vilae claustralis«, str. 184.
n) Zbiór wierszy łacińskich de prudentia, aulicis, pecunia, itd., str. 186 

—  198 .

o) Objaśnienia różnych zjawisk i wyrazów z życia religijno-klasztornego 

po łacinie, str. 201 —223.

Str. 226, wys. 210, »zer. 171 mm, oprawa współczesna w skórę nieco 

uszkodzona, pismo dwóch rąk x początku XVII w. W  środku wydarto »ze- 

reg czystych kartek.
Rkp. znajduje się obecnie w Muzeum XX. Czartoryskich, nr. 3703, ku

piony w r. 1876 za 2 złr.

Druk.: e) Trzy różne wydania 1) w Wilnie bez wyrażenia drukarni i roku 
druku, 2) w Krakowie u I'iotrkowo*yka 1606 r. i 3) w Krakowie u Mikołaj* 

Loba 1606 r.

1607. 639.
Ordinarium, statuta et deffinitiones ord. Cisterciensie.
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a) »Incipit ordinarium divini officii secundum consuetudinem monacho- 
rum gacri ordinis Cisterciensis«, str. 1—257.

b) »Sequitur aliud ordinarium sacri ordinis Cisterciensis succincte per lit- 
teras dominicales desoriptum«, str, 261—295.

c) »Frater Ednmndus a oruce humilis abbas Castellioneniis, doctor Pari- 

siensis, Cisterciensis ordinis commissarius... abbatibus aliisque religio- 
si* fratribu* eiusdem ordinis nonnulla statuta ordinis impertitur«, str. 
299-332.

d) 1580, 19 czerwca. «Statuta reformationis monasteriorum Cisterciensis 

ordinis« oonclusa in capitulo provinciali in Wągrowiec praesidente 
Edmundo a Cruce, str. 335—382.

«) 1605, 9 maja. »Anno Dni 1605 die vero nono mensis Maii in generali 

capitulo apud Cistercium celebrato diflinita sunt, quae sequuntur* ora- 
tiones, contributio, str. 385—389.

/) 1684, 30 kwietnia. »Generales deffinitiones in capitulo generali anno 

Dni 1584«, de divino officio et monialibus, str. 389—406.

Str. 406, wys. 203, szer. 163 mm, oprawa nowa w póípíótno, kartki 
od str. 169 do 197 defektowne, częściowo porozrywane. Tytuły statutów 

pisane cynobrem, wskutek ciego wiele kart zlepiło się i uszkodziło. Rkp. 
cały z wyjątkioin str. 339—342, później dopisanych, pisany jest ręką br. 

Bartłomieja w r. 1607, jak świadczy następująca notatka ręką rękopisu na 
str. 1: »Anno D. 1607 ego Fr. Bartholomaeus hunc librum acripsi«. Na końcu 
brak kilku kartek lapisanych.

1609. 640.

»Antiphonarium ordinis Cisterciensis, tomus secundus de tem

pore«.

K. 228, wys. 228, szer. 163 mm, oprawa współczesna w dębowe deski 
powleczone skórą z wyciskami ornamentów roślinnych i medalionów głów 

greckich tudzież Baranka Bożego na tylnej okładce. Na k. 2 z inicyałem 

ozdobnym »A* znajduje się wieniec, po bokach którego litery: »S. M. | C. 
T.«, w środku wieńca: »A. T. | A. D. | 1609«. Na karcie 228 verso: »Finia tomi 
•ecundi de tempore A. D. 1609«. Kkp. cały pisany jedną ręką. Gały szereg 

liter w tekście, inicyalów i linijek nutowych, pisanych cynobrem.

XV II w. 641.

a) »Ordinarium ad usum sacri ordinis Cisterciensis«, str. 1— 387.

b) »Sequitur aliad ordinarium succinte per litteras dominicales 

descriptum«, str. 401—443.

Str. 448, z czego 388—400 i 444—448 niezapisane, wys. 170, szer. 108 

mm, oprawa współczesna w deski powleczone skórą z wyciskami zloco- 
nyoh ewangielistów na rogach; większych wycisków w środku okładek 
dziś brak, gdyż zostały wycięte. Klamer zamykających rkp. brak. Rkp. 

pisany starannie jedną ręką z początku XVII w. Nagłówki pisane cyno
brem.
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X Y I I  w 642.

Ordinarium Cisterciense.

а) »Incipit ordinarium divini officii secundum consuetudinem monacho- 
rum sacri ordinis Cisterciensis«, k. 3- 200.

б) slndiculus de coloribus, congruis, officiis divinis celebrandis tam in pa- 

ramentis altaris et templi quam in vestibus ministrorum ex usu Ro
mano compendiose elicitus pro iis, quae in ordine celebrantur per 

annum inchoando ab adventu Domini«, k. 200™ — 235.
c) »Modus recitandi devote horas canonicas«, k. 236—249.

d) »Sequuntur aliqua verba significativa, quae in veteribus codicibus ad 
legendum difficillima reperiuntur diversis caracteribus et apicibus 
scripta...«, k. 260—281.

«) »Denotatio accentuurn quorundam, notationum ve] dictionum secun

dum uiium ordinis Cist.«, k. 281™—303.
/) »Tabula facilis ad reperiendum ordinem historiarum«, k. 303™—311.
g) Calendarium, k. 31 l vo— 316.

h) »Modus celebrandi saorum ad sacri ordinis Cistercienais institutionem 

et usum acoomodatus k. 316 -338.

i) »Sequitur aliud ordinis scriptum, succincto per litteras dominicales de- 
scriptum«, k. 340-361.

j) »Ordinarium inissae in usum Ciaterciensium tarn ex libro usuum quam 

ex forma et Romano tmssali conscriptum«, k, 362 — 36?.
k) »Norma vitae Oisterciensium«, k. 367'°—K68.

I) »Forma excomunirationis in die Palmarurn«, k. 368TO—369.

K. 369, wys. 167, azer. 110 mm, oprawa współczesna w pergamin 
x fragmentem tekstu nieczytelnego. Rkp. cały pisany jedną ręką z począt

kiem XVII w. Tytuły rozdziałów i ustępów pisane cynobrem, tu i ówdzie 
ozdobne inieyały.

»Theologia sacra de tribus virtutibus theologicis scilicet fide, 

ape et charitate, studio ac diligentia scripta per me Frem P. 

Bartholomaeum Prosoviensem, professum Clarae Turnbae alias 

Mogilensem sumptuque hoc opusculum exiguum est compara- 

tum et alia duo anno D. 1612. Sub R. P. Francisco Mencinski 

S. Theologiae Doctore audita et scripta est a nobis anno ut 

supra«.

K. 208, wys. 208, szer. 170 mm., oprawa współczesna w pergamin. 

Rkp. pisany jedną ręką, niektóre wyrazy w tskscie i nagłówki pisane cy
nobrem.

1612. 643.

1612. 644.

1) »Ordina[rium] sacri or[dinis] Cistercie[nsis] anno Dofmini] 

1612«, k. S—419.
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2) »Seąuitur aliud ordinarium succinte per litteras dominicales 

descriptum«, k. 420 — 473.

K. 471, wys. 193, szer. 152 mm, oprawa współczesna w deski powle- 
o*one białą skórą z wyciskami pólpostaci ewangelistów z odpowiednimi 

podpisami. W  środku na przedniej okładce przybory męki Chrystusa, ze
brane w tarczy na ksztait herbu, na tylnej MBoska Bolesna, Rkp. cały pi

sany jedną ręką. Nagłówki pisane cynobrem. Na początku brak dwóch 

kartek lapisanych. Rkp. zamykany dwiema mosiężnemi sprzączkami.

a) »Summula logicae«, str. 1— 76.

b) »Disputationes in logicam Aristotelis«, str. 81—406.

Str. 406, wys. 202, szer. 168 mm, oprawa współczesna w pergamin 

z fragmentem tekstu teologicznego z XV w. Rkp. pisany jedną ręką. Na 

przedniej okładce napis z XVII w.: >N. Wolsky«, na str. 406 notatka tej 
samej ręki, co rękopis: »Finka est 22 Maij A. D. 1618«.

a) »Directorium horologii«, str. 17—27.

b) »De accentu«, str. 45 — 114, 

e) »De prosodia«, str. 115— 145.

d) »Incipit compendium sive directorium dnrini officii secundum 

morem monachorum ordinis Cisterciensis«, str. 155— 381.

Sir. 398, z czego 1-16, 18-20, 28-44, 146—154 i 382—398 niezapi- 

sane, wys. 152, szer. 94 mm, oprawa współczesna w pergamin. Rkp. pi

sany jedną ręką w r. 1618. Na str. 24 i 25 malowana »rotula«, ujęta w or
namenty roślinne. Nagłówki w tekście i obwódki tekstu linearne, pisane 
cynobrem.

a) Sermones, contiones et exhortationes diebus dominicis et 

festivis, str. 3— 78 i 216—390.

b) »Admonitio ad futurum concionatorem R. adm. P. Povodovii, 

archipresbiteri ecclesiae B. V. Mariae in Circulo Cracoviensi«, 

str. 79—140.

c) »Aphtonii declamatoris praeexercitamenta«, str. 141 —156.

d) »Ordinarium succincte per litteras conscriptum ordini* Cister

ciensis«, str. 157— 180.

e) »Quaedam selectiora ex libro, qui intitulatur: Dies canicula

res«, str. 183—216.

1618. 645.

1618. 646.

1620. 647
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Str. 400, z czego 391—400 niezapisane, wys. 153, szer. 103 mm, oprawa 

współczesna w pergamin z fragmentem tekstu teologicznego z początku
XVI w. Rkp. pisany dwiema rękami; teksty pod o) i e) pisane są tą samą ręką, 

co następująca notatka na str. 1, wskazująca autora: »Otii evitandi gratia 
conscripti sunt hii serm[ones per] Prem Benedictum Tarlovium in diversa 
materia A. D. 1620«.

Uwaga. Powodowski Hieronim, archipresbiter kościoła P. Maryi 1586— 
1613. Gąsiorowski, Kościół archipresb. N. P. Maryi w Krakowie. Kraków, 
1878, str. 69.

1622-1624. 648.

a) »Florilegium ethicum«, k. 1—23.

b) »Tractalus de politia seu república«, k. 25—54.

c) »Compendium oeconomiae Aristotelis«, k. 55—68.

d) Szornel Georgius: Panspernica peripatética de ente. Ded- 

Thomae Zamojscio Calissii, 1624, apud Gedelium. Druk bez 

karty tytułowej, str. A—H s.

e) »Pancarpiae veris philosophici seu serta ex florilegio Stagi- 

rae.. a Jacobo Smurauio... proposita anno DMDCXXIV.... Calissii 

ex officina Alberti Gedelii«. Druk, str. A—D 3.

K. 68 + 46, wys. 193, szer. 160 mm, oprawa nowa w półpłótno. Rkp. 
nieco zbutwiały, pisany jedną ręką. Na k. 23 notatki: »4Junii A. D. 1622. 

Eodem autore, quo et logicae senticetum«, na k. 68 : »Anno Domini 1624«; 

daty odnoszą się do ukończenia traktatów.

1623. 649.

a ) »D. Simona Syreniusa księgi pierwsze o ziołach rozmaitych«, 
k. 1-34.

b) »Księgi wtoro w prostych lekarstwach z Dioskorida y wielu 

innych, zebrane przoz D. Simona Syreniussa 1623, Jan 13«, k. 

35-67.
c) »Księgi trzecie zielnika D. Simona Syreniusa«, k. 67vo —100.

d) »Księgi IIII zelnika D. Symona Syreniusa«, k. 101—148.

K. 150, wys. 208, szer. 173 mm, oprawa współczesna w pergamin z fra
gmentem tekstu teologicznego z XV w. Na k. 100 zapiska: »Hunc librura 
tertium anno Dni 1623 finivi 4 Decembr.« Pismo jednej ręki z pierwszej 

połowy XVII w.

Uwaga. Szymon Syreniusz (Syreński), prof, medycyny w Uniw. krak. 

(1540 + 1611), napisał: »Zielnik, herbarzem z języka łacińskiego zowię 
w 5 księgach, wydany wr Krakowie u Bazylego Skalskiego 1613; tu w rkpie 

podane są wyjątki x Zielnika. Grabowski, Starożytności hist, polskie. I, str. 

¿05—413.
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(1623-1644). 650.

a) »Praxis confessionis et ea, quae ad praxim confessionis spec- 

tant«, k. 4— 73.

b) »Sequitur brevis tractatus de clavibus ecclesiae et de cen- 

suris, de casibus reservatis«, k. 74—91.

K. 94, z czego 1—3 i 92—94 niezapisane, wys. 201, szer. 151 mm, 
oprawa współczesna w pergamin z fragmentem tekstu teologicznego z XIV 

w., na grzbiecie zniszczona. Rkp. pisany jedną ręka., powstał za czasów 

Urbana VIII (1623-1644).

1623-1702. 651.

Miscellanea.

a) »Pieśń bardzo cudna człowiekowi pobożnemu słusznie należąca«. Wiersi, 
Druk z połowy XVII w., str. 1 — 2 nlb.

b) »Lament ucisnioney Polskiey dla scisley drogośc-i« Wiersz. Druk z po
łowy XVII w., str. 3—4 nlb.

c) »Siano z pola śmiertelności zebrane na woIiionk duszy s. p. I. M. P. 

Zuzanny z Szczuplińskich Iirzecieskiey dzierżawczyney kaminskiey... 
w kościele Gruczynskim Kok. Pan. 1688 dnia 3 Novembra kazaniem 

pogrzebowym akomodowane przez W. oyca Innocentego Pokorskiego... 
w Oliwskim klasztorze, drukował Jan Jakub Textor, factor roku 1690«, 
Druk. str. 1—58.

d) 1648—1649. »Dzieła pamięci inoiey w Królestwie Polskim y inszych 

panxtwach do niego przyległych compendióse na dalsze lata notowane«. 
Oprócz spraw ogólno-polskich nieco szczegółów do woj. sandomier

skiego, str, 1 — 21.

e) (1649). »Wiersze w tym roku wydane w Warszawie na K. I. Kazi
mierza y replika zaraz od króla I. ,M. subtelno napisana contra autho- 

rem< (po łacinie), str. 23—27.
f) 1631. »Paraenesis seu adhortatio S. R. M. instituta ne (sic) reipub. Polonae 

ad curandam integritatein eiusdem in comitiis tempore belli Prusici 1631 
ab 111 mo Dno Sobiewski« (po polsku), str. 30—35.

g) »Votum I.Mci Zbarawskiego, P. Krakowskiego na seymik proszewskś 
de coercendis confoederationibus, compescenda Zaporovianorum inso- 

lentia, corrigenda re pecuniaria» (po polsku\ str. 35—44.

h) »Votum IMP. Ossolińskiego, woiewody sandomirskiego«, str. 45—54.
i) 1663. »Osiadłość korony polskiey A. D. 1663«, str. 55.

j) Mowa w sprawach wojska posła ziemi sandomierskiej, str. 56—62. 
k) »Orationos generis demonstrative. Mowa na urodzenie się dziecka i od

powiedź, -<tr. 62—68. 

m) tSalutatio summi poritificis dicta ab Illustrissimo Dno Georgio de Tę- 

czyn Ossoliński, supremo cancellario regni Romae«, (po łacinie), str. 
68—74.
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n) «fealutalio simul cum gratulatione regi redeunti de bello a Turcis Cho- 

cimico« (po polsku), str. 74—80.
o) »Allarmo Sarmaticum... post abdicationem regni... per Joannem Casi- 

mirum«. Wiersz łaciński, str. 81. 

p) 1668. »Przysięga Ich MM. IM*, senatorów na convocatiey warszawskiey... 
1668«, str. 82.

r) 1659. »Prognostyk albo proroctwo o królu teraźniejszym Michale... 1669«, 
str. 82-8-4.

s) »De orations funebri« (po łacinie), str. 85.

t) 1623. «Oratio sive mowa na pogrzebie Jego Mci Pana Żółkiewskiego 
Jana roku Pańskiego 1623« (po polsku), str. 86—89. 

v) Wzory mów pogrzebowych po polsku, str. 90—93. 

tv) Orationes pro defunctis, benedictiones balnei, vexilli bellici, str. 97—103. 

x) Orationes, observationes horarum canonicaruin. Druk XVII w., fragment, 

str. 105—112.
y) Fragment drukowanego kazania o ś. Kunegundzie, str. 113—114.
*! 17U2. »Nowiny z Kurlandyi do data anni 1702«, str. 116—117. 

aa) Daty założenia państw i zakonów, str. 118—120.

66) Uwagi medyczne po polsku i uwagi o kazaniach po łacinie, str. 

121-130.
cc) Fragment drukowanej mowy na pogrzebie Trzebiokiego biskupa Krak., 

str. R-s5—142.

Str. 4 + 58 + 142, wys. 180, »zer. 150 mm, oprawa współczesna w per

gamin. Rkp. pisany kilku rękami XVII i XVIII w.

1625. 652.

Miscellanea.

а) Sentencye łacińskie, wyjęte z pisarzy kościelnych, str. 1—6.

б) »Tractatus de rationo visitandi eonventus monialium«, str. 11 — 44.
e) »Formula honestae vitae sanctissimi patris«, str. 45 — 48.

d) »Sposób wzbudzenia żalu za grzechy«, str. 49 — 50.

c) »Meditatio de fine a novitiis considerando«, str. 53—80.

f) »Epitaphium Vandae reginae«. Wiersz, str. 83—84.
g) Kazanie polskie o miłosierdziu względem bliźnich, str. 87—96.

h) »Ex libello Ii. P. Julii Fatii Societatis Iesu, de mortificatione decerpta«, 

str. 97-106.

Str. 106, wys. 195, szer. 165 mm, oprawa współczesna w pergamin 
z fragmentem kancyonału z XV w. Na tylnej okładce ręką z pierwszej 

połowy XVII w.: »F. Alberti Ilączel, professi nostri Mogilensis scriptum 

1625, niagnae doctrinaó iuvenis fuil«. Rkp. cały pisany jedną ręką.

1629— 1630. 653.

»Summae angelici docloris D. Thomae Aquinatis sunt tres par

tes« cum supplements.
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K. 552, wys. 201, szer. 167 mm, oprawa współczesna w pergamin z fra
gmentem tekstu teologicznego z XV w., na grzbiecie okładki brak. Rkp, 

pisany jedną ręką w r. 1629 i 1630, jak świadozą następujące notatki na 
k. I l i :  »Inchoatus 30 Januarii 1629«, na k. 401 tąsamą ręką co rkp.: »Ego 

Fr. Samuel Wieychonius (?) magister ac regens finii die 27 .Aprilis A° D. 

1630 et ad instantiam R. P. Jacobi Sacra ni ex clarissimo ordine Cisterc. 
libenter subscripsi m. p.<¡, na k. 404: »Inchoatus 30 Aprilis 1630«, na k. 
661: »1630, 16 Novembris erat haec lectio«. Na końcu brak kilkudziesięciu 
kartek.

(1630). 654.

a) Libri quatuor institutionum Iustiniani, str. 1—162.

b) »Compendium iuris, quo utimur ad títulos digestorum et tex- 

tus celebriores usitatioresque«, str. 163—317.

c) »Generales formulae ad quasvis inscriptiones«. Formuiare iu- 

dicii castrensis, str. 319—550.

Str. 550, wys. 210, szer. 170 mm, oprawa nowa w póípíótno. Na po

czątku brak kilkudziesięciu kartek, likp. pisany jedną ręką koîo r. 1630.

1630. 655.

»Elementa ad s. confessiones non tantum sacerdotibus in foro 

poenitentiae tyronibus apprime necessaria verum etiam omni

bus poenitentibus exacte confiteri volentibus summe utilia, de

cern partibus comprehensa, quibus accessit tractatus de studio 

mediationis, authore F. Nicolao Moscicensi, doctore theologo or- 

dinis Praedicatorum, superiorum permissu. Anno Dni 1603. Fr. 

Venceslaus scripsit«.

Str..250, wya. 167, szer. 106 min, oprawa współczesna w póípíótno, 
znacznie uszkodzona. Rkp. pisany jedną ręką. Na str. 248 notatka współ
czesna: »Pr. Venceslaus Clodavius scripsiu.

Druk.: Cracoviae in officina Andreae Petricovii Anno Domini 1603, 8°, 
k. 6 , str. 207.

Uwaga. Mikoiaj Mościcki Dominikanin (1574, f  1632).

XVII w. 656.

»S. artis poenitentiae tyrocinium. Cui elementa ad sacras con

fessiones, alias edita, nunc vero accuratius correcta sunt inserta. 

Examen quoque approbandorum ad s. confessiones excipiendas 

annexum est. Authore F. Nicolao Moscicensi S. T. D. ordinis 

Praedicatorum«.

K. 309, wys. 202, szer. 160 mm, oprawa współczesna w pergamin
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z fragmentem tekstu teologicznego z XV w. Pismo jednej ręki z początku 

XVII w.
Druk.: Cracoviae in offlcina Andreae Petricovii Anno D. MDCXXXI, 

8°, k, 12, str. 418. Estreicher, Bibliografia XXII, str. 583.

1630. 657.

a) O wieczności, str. 1—367.
b) »Memoriał wieczności abo pobudki y sposoby skuteczne na 

trzy części dla lepszego porządku rozłożone«, str. 369—433.

c) »Dziesiątnice« (o grzechu), str. 435—-486.

Str. 8 + 506, wys. 170, szer. 105 mm, oprawa nowa w półplótno. 
RUp. ca/y z wyjątkiem str. 1—32, 49—96, 113—126 i 131—142, które są 

fragmentem współczesnego druku, powstai w r. 1630, jak świadczy nastę
pująca notatka ręką rkpu na *tr. 433: »Fr. Venceslaus Buszycki Clodavius 

«cripsit anno Dni 1630«.

XV II w. 658.

aOrdinarium ad usum sacri ordinis Cisterciensis«.

Str. 452, wys. 215, szer. 167 mm, oprawa współczesna w pergamin 

■ fragmentem psałterza z XV w. Pismo jednej ręki z pierwszej połowy XVII 
w. Na sir. 1 notatka współczesna: »Fr. Wenceslaus Clodavita scripsit. Fr. 

Joanni P[rofesso] ab C[lara] Tfumba] sed non gratis, solvit illi et máxime«,

1640. 659.

Miscellanea do historyi Hiszpanii, Portugalii, Francyi i Turków.

а) »Bellum christianorum principum praecipue Gallorum contra Sarace- 

nos anno salulis MLXXXV1II pro terra sancta gestum autore Roberto 

Monacho«, str. 3—135.
б) »Expugnatio regni Granatae, quae oontigit anno ab hiño quadragesimo 

secundo a catholico rege Hispaniarum Ferdinando« autore Carolo Ve- 

rardi Caesenate, str. 137—181.
c) »Christophori Colom de insulis nuper inventis in mari Indieo sub Fer- 

dinando rege Hispaniarum epistoła ad magnificum Dnum Raphaelem 

Sanxis deinde per Alexandruin de Co*co latinitate donatum*, str. 182 

—190.
d) »De legations imperatoris potentissimi Ethiopiae ad elementem ponti- 

ficem VII«, str. 191 — 194.
e) »De regno Aethiopiae ac populo deque moribus eiusdem populi«, str. 

194—196.

f) 1632, 28 maja. »Joannis Portugalia« regis... Litterae ad... Clementem 
pontificem VII«, str. 196—199.

g) »David Athiopiae regis... literae ad... regem Emanuelem Portugaliae
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scriptae ex Aethiopico idiomatc in Lusitanam indeque in latinam lin- 
guam traductae«, ad Joannem Portugaliae etc. regem et Olementem 
pontifioem VII, str. 199—222. 

hj »Joannis Baptistae Bgnatii Veneti de origine Turcarum«, str. 222—234.

i) »Pii pontifiois max. Decadum Blondi epitome, qua omnis ab inelinato 

Romanoruui imperio historia, quae caepit fere anno Christi quadrin- 
gentesimo septimo per mille et amplius annos, miro oompendio citra 
obscuritatem tamen, compleotitia«, str. 241—634.

Str. 631, wys. 208, szer. 160 mm, oprawa współczesna w pergamin 

z fragmentem antyfonarza z XV w., na grzbiecie zniszczona, ltkp. cały 
pisany ręką, Suszyckiego w r. 1640, jak świadczą następujące notatki na 
na str. 284 i 684: »Frater Joannes Venceslaus Suszicky, scripsit anno Dni 

1640« i Hr. »Venceslau8 Suszycky scripsit anno Dni 1640«.

(1640). 060.

»In catechismum Petri Canisii explicationes«.

Str. 202, wys. 175, szer. 105 mm, oprawa współczesna w pergamin. 

Pismo jednej ręki z pierwszej połowy XVII w. Na str. 136 i 152 podpis 
tąsamą ręką, co rękopis: »Sum Joannes Szusziczkit i »Ego sum possessor 
Ioannes Szusziczky Clodawitha anno Dni«.

(1640). 661.

Statuta ordinis Cisterciensis.

а) »De forma visitationis«, str. 3—7 i 586—590.
б) Carta charitatis, str. 31—585.

c) »Decessione abbatum«, str. 591—593.
d) »Statuta reformation^ monasteriorum Cisterciensis ordinis«, str. 601 

-698.

Sir. 784, z czego 8—30, 594 — 600 i 699—784 niezapisane, wys. 103, 

szer. 80 mm, oprawa współczesna w pergamin z fragmentem antyfonarza 
z XV w. Kkp. cały pisany ręką Wacława Suszyckiego koło r. 1640.

(1640). 662.

»Hymni częścią s. zakonowi Cisterskiemu właśnie należące czę

ścią tesz inszim z łacińskich na polskie przełożono. Frater Theo

doras monachua Cisterciensis, professus Mogilensis, prior Ble- 

dzeviensis composuitt'. Hymnów kościelnych 65 po polsku.

Str. 60, wys. 193, szer. 161 mm, oprawa nowa w półpłótno. Na str. 60 
notatka ręką rkpu: »Frater Venceslaus Susiczky scripsit«. Rkp. pisany je
dną ręką w pierwszej połowie XVII w.
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(1640). 663.

a) »Katechizmu rzimskiego część wtóra o sakramencziech albo 

swiathosciach z pospolitosczy«, k. 1—130.

b) »Authoritates sacrae scripturae incipiunt«, k. 131—137.

K. 137, wys. 170, szer. 110 mm, oprawa nowa w póiplótno. Rkp. pi
sany ręką Suszyckiego w pierwszej połowie XVII w.

(1640). 664.

»Katechizmu rzimskiego czescz czwarta«.

K. 157, wys. 157, szer. 105 mm, oprawa z końca XVIII w. w tekturę. 
Rkp. pisany ręką Suszyckiego w pierwszej połowie XVII w.

XVII w. 665.

a) »Officium desponsationisBeatissimae et Gloriosissimae Virginis 

Mariae Matris ac Dominae misericordissimae meae«, str. 5— 102.

b) 1622. »Indulgentiae a SS. Dno Gregorio XV concessae co- 

ronis rosariis, imaginibus, crucibus et numismatibus benedictis 

ad instantiam procuratorum canonizationis ss. Isidori, Ignatii 

Xaverii, Theresiae et Philippi anno Domini 1622«, str. 103—107.

Str. 130, z czego 1—4, 110-—125 i 127—130 niezapisane, wys. 155, szer. 

107 mm, oprawa współczesna w pergamin. Rkp. pisany dwiema rękami 

XVII w. Po str. 88 wydarto kilkanaście czystych kartek.

XY1I w. 666.

a) »Laudabiles mores, qui apud novitios Carmelitarum discal-

ceatorum observantur«, str. 7—55.

b) »Compendium tractatus de passionibus«, str. 59—62.

c) »Ex Didaco Ieperio et Ribera documenta excerpta Stae Ma

tris Teresiae, quae tradidit in scriptis suis circa receptionem 

novitiorum«, str. 63—74.
d) 1622. »Indulgenciae concessae a... Gregorio papa XV coronis 

rosariis, imaginibus, crucibus et medaliis benedictis ad instantiam 

procuratorum canonizationis sanctorum Isidori, Ignatii, Xaverii, 

Theresiae et Philippi Nerii anno Dni MDCXXII«, str. 75—80.

Str. 84, z czego 1—6 i 81—84 niezapisane, wys. 177, szer. 148 mm, 

oprawa współczesna w pergamin z fragmentem tekstu teologicznego z XV w., 

znacznie zniszczona. Rkp. pisany jedną ręką w połowie XVII w.

XVII w. 667.

a) »Sylueira ex Libro variorum opusculorum«, str. 5—125.

A rch iw u m  m og ilsk i« . 18
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b) »Incipit Tamburinus de iure abbatum usque ad finem, quo 

utłtur reverendissimus commissarius modernus«, str. 127—322.

c) »Paragraphi in hoc libro contenti«, str. 326—332.

Str. 333, wys. 158, szer. 104 mm, oprawa współczesna w pergamin 

z fragmentem opisu męki Chrystusa z XV w. Rkp. pisany jedną ręką 
w pierwszej połowie XVII w. Na początku brak trzech zapisanych kartek.

Miscellanea theologica et historica.

а) »Promptuarium sententiarum ex pharetra doctorum«, k. 2—39.
б) »Contra desperationis malum«, k. 40—41.

c) »1604, 2 czerwca. Litterarum imperatoris Turcarum ad Rodolphum 
secundum imperatorem Romanum anno 1604 missarum copia«, k. 42.

d) Wyjątki z różnych autorów w sprawach duchownych i kościelnych, 
k. 43—47, 56-66.

e) »Expositio missae et quid significent ilia, quae fiunt ibi«, k. 50—56.

/) »Memoriale usitatarum caeremoniarum ordinis Cisterciensis... a fratre 

Joanne Michaelino, professo Claravallensi... collectarum«, k. 67—89.
g) »Decreta sacrae congregationis concilii S. D. N. Urbani papae octavi 

iussu edita. De regularibus apostatis et eiectis. Romae. Ex Typogra- 
phia Camerae Apostolicae 1624«, k. 91—109.

h) De paupertate, de reformatione monasteriorum, de potestate abbatum, 
k. 112—133.

i) »Directorium chori sacri ordinis Cisterciensis«, k. 135—148.

j) »De victu religiosorum«, k. 150—152.

k) Opowiadania z życia Cystersów i Kartuzów, k. 153—162.

I) »De excellentia fidei corporis et sanguinis Christi Dni«, k. 163—171.

K. 171, wys. 205, szer. 168 mm, oprawa współczesna w pergamin 
z fragmentem tekstu teologicznego z XV w. Na końcu brak kilku kartek. 

Rkp. pisany dwiema rękami w pierwszej połowie XVII w. Na k. 66TO no

tatka ręką odmienną od rękopisu: »Fr. Franciscus organista »cripsit et va- 
riis autoribus desumfpsit]«.

Logica secundum Aristotelem.
K. 214, wys. 198, szer. 164 mm, oprawa współczesna w pergamin 

z fragmentem psałterza z XV w. Rkp. pisany jedną ręką w pierwszej po
łowie XVII w.

a) »Theologia controversa 4-tuor annorum«, k. 1 —118.

b) »Apparatus sacer ad utilem et facilem sacrae scripturae ex- 
planationem«, k. 125 —137.

XV II w. 668.

X Y II w. 669.

X V II w. 670.



RĘKOPISY BIBLIOTECZNE NR. 688--876 2 7 5

K. 140, z czego 1, 119—124 i 138—140 niezapisane, wys. 192, szer, 162 

mm, oprawa w*półczesna w pergamin, na grzbiecie zniszczona. Pismo je

dnej ręki z pierwszej połowy XVII w.

X Y II w. 671.

a) »Authoritates ex evangeliis quatuor evangelistarum«, k. 1 a 

—21 a.

b) »Sententiae ex sacra scriptura«, k. 1—143.

K. 22 +143, wys. 192, szer. 152 mm, oprawa nowa w półpłótno. Rkp. 

pisany jedną ręką w pierwszej połowie XVII w.

XVII w. 672.

Tractatus de sacramento poenitentiae.

Str. 246, wys. 207, szer. 155 mm, oprawa nowa w póípíótno. Rkp. pi

sany jedną ręką w pierwszej połowie XVII wieku.

XVII w. 678.

a) »Primus liber sententiarum« ex novo Testamento et scripto- 

ribus christianis excerptarum, k. 1—191.

b) »Scripturae sacrae loca, quae in hoc libello sparsim continen- 

tur et explicantur«, k. 192—223.

K. 3 + 227, wys. 148, szer. 100 mm, oprawa współczesna w perga
min. Rkp, pisany jedną ręką w pierwszej połowie XVII w.

XVII w. 674.

»Liber locorum communium ex variis desumptus panegyris et 

authoribus«.

Str. 178, wys. 158, szer. 108 mm, oprawa nowa w półpłótno. Rkp. pi

sany jedną ręką w pierwszej połowie XVII w. Na str. 3 notatka ręką rkpu; 
»Ex libris Fratris Casimiri Srzedziński, P. C. T,«

XV II w . 675.

In libros Aristotelis.

а) »In VIII libros physicorum«, str. 1—410.
б) »In libros Aristotelis de coelo et mundo«, str'. 411—486.

c) »In libros meteororum Aristotelis«, str. 487—553.
d) »In libros Aristotelis de generatione«, str. 555—716.

e) »In libros Aristotelis de anima«, str. 717—881.
/) »In libros Aristótelis metaphysicorum disputationes«, str. 883—950.

Str. 950, wys. 197, szer. 165 mm, oprawa współczesna w pergamin 

z fragmentem tekstu teologicznego z XV w. Rkp. pisany jedną ręką w pierw-

18*
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szej poíowie XVII w., wskutek wilgoci znacznie zbutwiały. Tytuły i na

główki pisane cynobrem.

1640—1643. 676.

»Tractatus de angelis. Item de sacramentis in communi et in 

particulari. De septem sacramentis, scilicet baptismo, confirma- 

tione, ordine, eucharistia, poenitentia, matrimonio, extrema un

ction e«.

K. 544, wys. 193, szer. 160 mm, oprawa współczesna w skórę, na ro
gach i grzbiecie przez robaki znacznie uszkodzona. Rkp. pisany jedną ręką 

Na k. 71T0: »Haec lectiones iinitae in anno 1640, 23 Decembris«, na k. 506: 
»Finitae eae lectiones Posnaniae anno a partu Virginis 1643«. Między k. 

494 a 495 wydarto 4 zapisane karty.

1641. 677.

Tractatus physici, logici, phylosophici etc. variorum auctorum.

a) »Hecatontas Scotica theorematum physicoanimasticorum, quam gemi- 
natam sub... D. Alexandri a Koniecpole Koniecpolski... signis... Vladislaus 
Michael Kołek, philosoph. et I. V. in Alma Acad. Cracou. auditor, in aciem 

eduxit assistente... Luca Piotrowski collega maiore, cursus philosophici 
Vladislaviani Professore... 1643 die 24 Febr. in... theologorum lectorio. 

Cracoviae in ofílcina Christophori Schedelij S.R. M. Typ.«, druk., str.l —16.

b) Lógica Nicolai Mosciciensis, str. 17—61.

c) Dialéctica Cornelii Valerii, str. 65—201.

d) 1641. »Cursus philosophici Aristotélico-Scotistici in celeberrima et ho- 

nestissima universitate Cracoviensi ad veram germanamque Afistotelis 
et subtilis doctoris Scoti mentem traditi A. D. 1641 die vero 30 Aprilis. 

Pars prima continens ea, quae pure ad logicam referuntur«, str. 1—267.

e) »Theoremata physices et quidem controversiae primae proemiales», str. 
269 -290.

f) 1641. »Cursus philosophici Aristotélico-Scotistici in celeberrima et flo- 
rentissima universitate Cracoviensi ad veram germanamque Arigtotelis et 

subtilis doctoris Scoti mentem traditi A. D. 1641 die 21 Octobris. Pars 

secunda libris octo phisicorum, item libris de cáelo, generatione et cor- 
ruptione corresponded«, str. 1—432.

g) Ooto controversiae de soientia, de cognoscibihbus ab homine, de essen

tia et speciebus animae, de speciebus consibilibus, de sensu auditus, 
de sensu olfactus et de gustu, str. 49—503.

h) »Magni Alberti philosophantium ductoris et doctoris aestimatissimi in 
philosophiam naturalem isagoge«, str. 507-692.

i) »De anatomia partium corporis humani«, str. 693—704.

j) »Exercitiarum ethicarum proemium«, str. 705—714.
k) sLibri Aristotelis ethicorum*, str. 3—249.

1) »Argo Iasonis Sarmatici vellere vero conclusiorium philosophicarum
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instructa. Quas ex cursu biennali.. Gabrielis Wladyslawski praepositi 

Varsauien... in lyeaeo Académico propone!.. Faelix á Rzeszów Rzeszow
ski, praesidente... Paulo Hercio,., eiusdem cursus Vladislauiano profes- 

sore... MDCXL... Cracoviae in offioina Christophori Schedelij S. R. M. 
Typogr.«, druk., str. 251—294.

Str. 206 + 290 + 432 + 714 + 294, wys. 202, szer. 152 mm, oprawa nowa 

w półplótno; między ustępami f a g brak kilkudziesięciu zapisanych kartek. 
Rkp. z małymi wyjątkami pisany ręką Aleksandra Osowskiego w r. 1641, jak 

świadczą na str. 61 następujące notatki: (ustęp 6): »Anno Dni 1641 die 
27 Martii«, na str. 267 (ustęp d): »Anno Dni 1641 die 5 Octobris«, na str. 

503 (ustęp g)\ »Pauca desunt ad finem huius partis, quae iam non pote- 
rant finiri propter cancellariam«, na str. 692 (ustęp h) tąsamą ręką, co rę

kopis: »Finitum sub Excell. Dno M. Alberto Lanczucki, anno Dni 1641 die 
12 Septembris Alexander Osowski«, na str. 2 (ustęp f c j :  »A. D. 1641 die 23 

Octobris«.

1648-1646. 678.

a) Rhetorica, str. 3—174.

b) »Rhetorica Cornelii (Valerii Ultraiectini) sub excellentissimo 

domino magistro Christophoro Zromkiewic, professore rhetoricae 

commutatione aestivali anno Domini, 1644«, str. 175—293.

c) »In rhetoricam Adami Romerii Stesicensis datam atque con- 

scriptam sub excell, domino magistro Christophoro Zromkiewic 
commutatione hyemali anno Dni 1643«, str. 295—428.

Str. 432, wys. 190, szer. 163 mm, oprawa nowa w pólpergamin, zna
cznie uszkodzona. Rkp. pisany dwiema rękami w r. 1643—1646. Na str. 

174 notatka ręką rękopisu: »Sub exceltmo dno M. Simone Łosiecki, philo- 
sophiae magistro et felicibus auspiciis adm. reverendi Praemislai Domie- 

chowski, monasterii Clarae Tumbae prioris, in eodem monasterio tradita 

1646«.

1645-1646. 679. 

a) Libri IV Aristotelis de caelo et mundo, str. 1 — 80. 

b) Theoriae planetarum Georgii Purbachii, str. 81—128.

c) »Lectio l ma in statu baccalaureali commutatione aestiva tem

pore vacationum lecta«. Tractatus metheorologicus, str. 129 

—152.

Str. 152, wys. 194, szer. 154 mm, oprawa współczesna w tekturę. Rkp. 
pisany jedną ręką. Na str. 80 notatka: »Quatuor libri Aristotelis de caelo 

finiti sub excellmo Dno M. Síomkowic, collega minore, protunc contubernii 
Jagelonici seniore anno Dni 1645 die 20 Septembris praelegebantur aestiva 

commutatione«.. Na str. 151 notatka: »Lectio finita in anno Dni 1645 die-
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bus canicularibus die 5 Augusti... Eandem lectionem privatim tradidi in 
anno Dni 1646 ibidem sub tempus vacationum Dno Joanni Fray natione 
Germano, inoolae Vratislaviensi«.

1646. 680.

a) »Philosophia M. Alberti tradita in monasterio Clarae Tum- 
bae sub faelicibus auspiciis Adm. Rndi Patris Praemislai Do- 

miechowski, protunc prioris eiusdem monasterii, sub M. Simone 

Łosiecki anno D, 1646 per Frem Sebastianum, professum C. T.«, 
k. 3-152.

b) Dialectica Iacobi Gorscii, k. 153—264.

K. 265, wys. 198, szer. 165 mm, oprawa współczesna w pergamin 
z fragmentem tekstu teologicznego z XV w. Rkp. cały pisany jedną ręką. 

Na k. 264TO notatka tąsarflą ręką co rkp.: »Ab Excellenti Domino magistro 
Simone Łosiecki, philosophiae professor®, tradita in inonasterio Clarae Tum- 

bae fratribus noviter professis anno Dni 1646 sub faelicibus auspiciis ad- 
modum Rndi Patris Praemislai Domiechowski, protunc vigilantissimi prio
ris eiusdem monasterii«.

1646. 681.

»Loci communes, quos legit et collegit hicque manu sua inse- 

ruit Fr. Nicolaus Cracoviensis in diebus iuventutis suae, profes- 

sus Clarae Tumbae factus anno Dni 1646 post ingressum reli- 

gionis 1644, l ma Novembris«. Krótkie traktaty łacińsko-polskie

teologiczne, alfabetycznie ułożone.

Str. 632, wys. 207, szer. 175 mm, oprawa w półpłótno. Rkp. pisany 
jedną ręką.

1649. 682.

Libri XII methaphysicae Arisiotelis.

K. 82, wys. 190, szer. 152, oprawa współczesna^w tekturę, bardzo uszko

dzona. Na końcu rkpu (k. 81) notatka: sFinitum anno Domini 1649 die 8 
Julii. Sub faelicibus auspiciis Adm. Rndi Pris Stanislai Czechowic, interea 

prioris Clarae Tumbae«, pisana tąsamą ręką, co cały rękopis.

1649. 683.

a) Libri octo physicae Aristotelis, str. 1—341.

b) »Disputationes in 4tu”  libros Aristotelis de coelo et mundo«, 

str. 543—475.

c) Libri III Aristotelis de anima, str. 477—531.
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Str. 536, wys. 198, szer, 160 mm, oprawa współczesna w pergamin 

z fragmentem rozprawy teologicznej z XV w. Rkp. pisany jedną ręką, ukoń

czony w r. 1649, jak świadczy notatka na str. 431: »Finitum A° Dni 1649, 
die 9 Aprilis«.

1658. 684.

»Olla pauperum seu liber collectaneus a principiorum usque 

ad rhetorices classem, omnia in se requisita haud pigro vel 

candidato litterarum studioso non vulgariter utilia pernecessaria 
continens... per me scriptus Ioannem Casimirum Reszpondowicz 

in collegio Podolinensi apud Patres Pauperes Matris Dei Scho- 

larum Piarum, oratoriae facultatis studiosum, anno... MDCLIII«.

K. 81, wys. 196, szer. 166 mm, oprawa nowa w półpłótno. Rkp. pisany 

jedną ręką, końca brak.

1654. 685.

»Disputationes logicae«.

K. 140, wys. 188, szer. 153 mm, oprawa współczesna w pergamin, 
pomalowany na zielono, nieco zniszczona, Rkp. pisany jedną ręką w r. 1654.

X Y II w. 686.

Rituale C-isterciense.

а) »De officiis ecclesiasticis secundum usum ordinis Cisterciensis«, cap. 

I—CXX. str. 11—453.
б) Przepisy gospodarcze i wewnętrzne, cap. I—LXXXIIII, str. 477—527.
c) »Incipit carta charitatis«, cap. I—IX, str. 528—541.

d) U*us conversorum, cap. I—XX, str. 553—bil.

Str. 600, z czego 1—10, 456—476, 542—552 i 578—600 niezapisane, wys. 

105, szer. 80 mm, oprawa współczesna w pergamin z tekstem teologicz
nym z XV w. Rkp. pisany jedną ręką w XVII w. Tytuły przepisów pisane 

są przeważnie cynobrem.

XV II w. 687.

»Incipit carta caritatis et prima distinctio ipsam ac Clementi- 

nam pariter comprehendens«.

K. 166, z czego 154—166 niezapisane, wys. 203, szer. 165 mm, oprawa 
współczesna w pergamin. Nagłówki i niektóre litery w tekście pisane cy

nobrem. Rkp, pisany jedną ręką w połowie XVII w., dołem wskutek wil

goci nieco zbutwiały.
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X Y II w. 688.

Opisy herbów polskich wraz ze wzorami mów pogrzebowych 

i ślubnych.

Str. 650, wys. 200, szer. 160 mm, oprawa nowa w półpłólno. Rkp. 
pisany jedną ręką w połowie XVII w. Początku i końca brak. Na początku 

rysunki szeregu herbów, opisanych w tekście.

X V II w. 689.

a) Rhetoricae partes tres, k. 2—173.

b) Dialectica Aristotelis, k. 174—204.

K. 203, z czego kilka niezapisanych, wys. 192, szer. 155 mm, oprawa 
współczesna w pergamin z fragmentem kancyonalu z XV w. Rkp. pisany 

trzema rękami w połowie XVII w. Na k. 80 notatka: »Horum praecepto- 

rum liber alias rhetoricae donatus est mihi anno Domini 1678, quem ego 
possideo L. 8 . 8 . 8 .« Na początku brak jednej zapisanej kartki.

XY1I w. 690.

a) »Commentarius in primum Aristotelis librum de arte rhe- 
torica: Oeconomium rhetorices«, str. 3—83.

b) Przykłady mów łacińskich i polskich, str. 84—218.

Str. 218, wys. 183, szer. 150 mm, oprawa współczesna w pergamin, 

pomalowany na niebiesko, znaoznie uszkodzona. Rkp. pisany jedną ręką 
w połowie XVII w.

X Y II w. 691.

Metaphysica.

а) »Metaphysica seu pars VI philosophiae naturalis«, k. 3—94.
б) »Altera pars disceptationum metaphysicarum de Bnte increato seu de 

Deo optimo maximon, k. 95—129.

c) »Tertia pars dissertationum metaphisicarum de substantiis separatis 
seu de intelligentiis«, k. 130—136.

K. 138, wys. 188, szer. 150 mm, oprawa współczesna w pergamin, nieco 
zniszczona. Rkp. pisany jedną ręką w połowie XVII w. Na końcu (k. 136) 

notatka: »Finitus hic labor in die s. Felicis in Pincisu.

X Y II w. 692.

Philosophia naturalis secundum Alberti Magni Introductionem 

in philosophiam Aristotelis.

Str. 390, wys. 190, szer. 160 mm, oprawa współczesna w pergamin 

z fragmentem psałterza z XV w. Rkp. pisany jedną ręką w połowie XVII w.,



na początku brak kilku kartek. Na okladoe ręką współczesną: »Iste liber 

est mihi inutuo datus ab Bartholomaeo Karpiewicz«.

X V II w. 693.

1) Logica, str. 1—240.

2) Physica, str. 1—276.

3) Libri de generatione, str. 277—299.

Str. 240 + 300, wys. 197, szer. 171 mm, oprawa współczesna w skórę 

z wyciskami złoconymi ornamentów linearnych i orła austryackiego w środku 

Rkp. wskutek wilgoci bardzo zbutwiały, pisany jedną ręką w połowie XVII 
w. Na początku na czystej kartce napis z XVII w.: »Hyacinthus Szalwi- 

cewsky«.

X V II w. 694.

»Vêtus Aristotelis philosophia«.

a) »Logica seu ars docens modum assequendae veritatis«, k. 2—64

b) »De physica«, k. 66—885.

K. 386, wys. 188, szer. 148 mm, oprawa współczesna w skórę, na grzbie

cie nieco zniszczona. Rkp. pisany jedną ręką w połowie XVII w.

X V II w. 695.

a) Physicae partes duae, k. 5—253.
b) »Scientia ultranaturalis seu metaphysica disputationibus scho- 

lasticis illustrata«, k. 254—309.

K. 310, wys. 200, szer. 158 mm, oprawa współczesna w półskórek. 

Rkp. pisany jedną ręką w połowie XVII w.

X V II w. 696.

»Disceptatio tle artibus humanis«.

K. 35, wys. 191, szer. 158 mm, oprawa współczesna w pergamin z fra

gmentem tekstu teologicznego z XV w. Na końcu wydarto kilka zapisa

nych kartek. Rkp. pisany jedną ręką w połowie XVII w.

X V II w. 697.

Pars prima physicae de corpore naturali.

Str. 368, wys. 198, szer. 152 mm, oprawa z końca XVIII w. Rkp. pi

sany jedną ręką w XVII w.

X V II w. 698.

Tractatus theologicus de Deo.
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Str. 146, wys. 218, szer. 178 mm, oprawa nowa w półpłótno; rkp. pi
sany jedną ręką w połowie XVII w., zachowany fragmentarycznie.

X V II w . 699.

»Pars secunda physicae de corpore nominali in particulari«.

K. 63, z czego 1—3 i 60—63 niezapisane, wys. 197, szer. 160 mm, oprawa 
z końca XVIII w. w pólpergamin. Rkp. pisany jedną ręką w XVII w.

X V II w. 700.

Logica.

Str. 478, wys. 191, szer. 160 mm, oprawa nowa w póipiótno; rkp. pi
sany jedną ręką w połowie XVII w. Na końcu brak kilku kartek.

X V II w. 701.

Rozprawy o kontraktach. Wzory mów.

а) »Tractatus de contractibus«, str. 5—97, 112—117.
б) »Orationes gratulatoriaei, str. 99—111.

c) Kazanie o św. Marcie po palsku, str. 118—122.

d) »Salutatio Illmi ac Rdmi episcopi Crac. a Rndo Dno Andrea canonico...«, 
str. 122—123.

e) »Symbolica dicta imperatorum Romanorum«, str. 123—126. 

ń  »Supellex orationis funebris«, str. 126—132.
g) »Orationes variae«, pogrzebowe, po polsku, str. 133—162.

h) Materyały do kazań po łacinie, str. 166—186.

Str. 186, wys. 200, szer. 170 nim, oprawa współczesna w półskórek, 

znacznie uszkodzona. Rkp. pisany jedną ręką w połowie XVII w.

X V II IV. 702.

Kazania na niedziele i święta.

K. 14 + 169, wys. 188, szer. 1B3 mm, oprawa nowa w półpłótno. 
Rkp. pisany przeważnie jedną ręką w połowie XVII w. Końca rkpu brak. 

Niektóre ustępy w języku łacińskim, zresztą po polsku.

X V II w. 703.

Kazania na niektóre niedziele, święta i uroczystości Świętych.

K. 3 + 322, wys. 196, szer. 157 mm, oprawa współczesna w perga

min. Rkp. pisany jedną ręką w połowie XVII w. Na k. 1 nlb. podpis: »Pr. 
Joannes Kolacki, canonicus Reg.«, tąsamą ręką, co cały rękopis.
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X V II w. 704.

Vocabularium. Sententiae.

a) Słownik, obejmujący niektóre rzeczowniki łacińskie z dodaniem ró
żnych zwrotów, k. 3—7 i 16—34

b) »Congeries symbolorum«, k. 36—56.

c) Sententiae excerptae ex Novo Testamento, k. 58—123.
d) śgtrenae particulares«, k. 124—136.

e) »Congeries sententiarum cum Índice ¡aboriose collecta ex variis aucto- 
ribusc, k. 138—176.

f) »Index sententiarum omni materiae aplicatarum«, k. 180—189.

K. 189, z czego kilkanaście niezapisanych, wys. 199, szer. 160 mm, 

oprawa współczesna w skórę, na grzbiecie nieco zniszczona. Pismo jednej 
ręki z połowy XVII w.

Tractatus theologici. Varia.

а) De missa, str. 1—31.
б) De sacramentis, str. 33—92.

c) »De censuris ecclesiasticis«, str. 95—111.

d) »Sententiae ex variis autoribus collectae«, str. 119—125.

e) 1613. »Exempfar literarum Turcae magni ad regem Poloniae bellum 
illi indicentiuma i »Responsum ad denuntiationem«, str. 126—130.

/) »De casibus reservatis«, str. 131—135.

g) »Sententiae variorum autorum«, str. 197—230.
h) »Rytmus ad sacerdotes«, str. 235- 238.

*) »Epigrammata«, str. 277—297.

Str. 302, wys. 125, szer. 75 mm, oprawa nowa w półpłótno. Na po

czątku brak kilku kartek. Ilkp. pisany jedną ręką w połowie XVII w.

»Parnassus biceps Apollini poético et poli[tico] sacer. Pars 3tia 

Apollo politicus«.

a) Pars I. Apollo politicus. De epistolis. Inscriptiones ad personas secu
lares, str. 5—20.

b) Pars 2-da. Apollo poeticus. De variis generibus carminum, str. 21—44.
c) Poética, str. 45 -94.

d) »Pars secunda Apollinis seu de amplificatione®. Loci poetici et oratorii. 

Symbola. Apophtegmata, str. 94—159.

«) De chria, fabuła et de descriptione, str. 167—198.
f) »Vitae regum Polonorum elegiaco carmine a Clemente Janitio Polono 

poeta descriptae«, str. 199—220.

Str. 220, wys. 168, szer. 102 mm, oprawa nowa w półpłótno. Rkp. pi

sany jedną ręką w połowie XVII w.

X V II w. 705

X V II w. 706.



2 8 4 MOGIŁA

Druk.: f) Por. w Bibliografii Estreichera, XVIII, str. 445—448 kilkana

ście wydań tych poezyi w latach 1563—1755.

X V II w, 707.

Antiphonarium Cisterciense de sanctis.

K. 66 + 313, wys, 232, szer. 185 mm, oprawa nowa w półskórek. Rkp. pi

sany jedną ręką w połowie XVII w., na początku i końcu brak kilku kartek.

X V II w. 708.

»Antiphonarium« Cisterciense de tempore ab Adventu usque 

ad dominicam Palmarum.

K, 228, wys. 230, szer. 191 mm, oprawa nowa w półskórek. Rkp. pi

sany jedną ręką w połowie XVII w.; końca brak.

X V II w. 709.

Processionale Cisterciense.

Str. 384, wys, 145, szer. 92 mm, oprawa nowa w półpłótno. Rkp. pi

sany jedną ręką w połowie XVII w.

1665. 710.

Processionale Cisterciense.

Str. 320, wys. 180, szer. 145 mm, oprawa współczesna w pergamin, 
na grzbiecie zniszczona. Na początku i końcu brak kilku kartek. Rkp. pi

sany jedną ręką. W  tekście szereg inicyałów, rysowanych kolorowo piór

kiem. Na str. 249 inicyał »Q« z herbem Habdank i literami »0. S. 1665c,

1668. 711.

a) »Compendium rhetoricae... Rndo Dno Michaele... anno Dni 

1668«, str. i—166.
b) Zbiór kilku mów i kazań polskich, podanych jako wzory wy

mowy, str. 167—194.

Str. 194, wys. 190, szer. 155 mm, oprawa współczesna w białą skórkę 

z wyciskami ornamentów linearno-roślinnych znacznie uszkodzona. Rkp. 

pisany jedną ręką.

X V II w. 711 a.

»Considerationes in quatuor hebdomadas sacri Adventus. Auctore R. P. 

Gasparo Drużbicki Socie. Jesu«.

Str. 257, z czego część niezapisanych, szer. 93, wys. 141 mm, oprawa 
w skórę z XVIII wieku. Tytuł w ozdobnym kartuszu, pod którym prze

kreślona notatka: slnscriptum Residentiae Samboriensi S. J. 1712«. Na czy
stej karcie przed kartą tytułową pozwolenie na druk ręką cenzora Pała-
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szowskiego: »Considerationes in quatuor Hebdómadas Sacri Adventus Au- 

thore oliui Reverendo Pâtre Gasparo Drużbicki Sooietatis Jesu Polono sa- 
cris seripturia innixas, eoque ipso Fidei sanotae non contrarias legi prae- 
loque dignas censui. In quorum fidem. Datum Cracoviae die 13 mensis 
Octobris 1752. M. Casimirus Palaszowski S. Th.. Doctor et Professor Collega 

Major, Canonicus Catliedr. Crac., Librorum per dioecesim Crac. Censor mp.« 
Do tylnej okładki wewnątrz przylepiono zezwolenie na druk prowincyaía 

Jezuitów Rafała Taczanowskiego z jego własnoręcznym podpisem, spi

sane na póiarkuszu papieru, złożonym we dwoje i połączonym pieczę
cią prowincyaía, wyciśniętą przez pierwszą ćwiartkę poniżej tekstu, o na- 

stępującem brzmieniu: »f Raphael Taczanowski Praepositus Provincialis 
per Poloniam Societ. Jesu. Cum opus, quod inscribitur: Considerationes in 

quatuor hebdómadas Sacri Adventus, a P. Gasparo Drużbicki Societatis no- 

strae Sacerdote conscriptum, aliquot eiusdem Societatis Theologi recogno- 
verint et in lucem edi posse probaverint, potestate mihi facta ab R. P. no

stro Michaele Angelo Tamburino, Societatis nostrae praeposito generali, fa- 
cultatein concedo, ut typis mandetur, si.iis, ad quos pertinet, ita videbitur. 

Cuius rei gratia has litteras inanu mea firmatas sigilloque munitas dedi. 
Cracoviae 27 Junii 1714. Raphael Taczanowski mp.« Rkp. pisany jedną ręką 

w drugiej poíowie XVII w.
Rkp. znajduje się obecnie w Muzeum XX. Czartoryskich w Krakowie 

nr. 3712, kupiony w r. 1875 za 2 złr.

Uwaga. Drużbicki Antoni Kasper S. J. (1587-[-1662) napisał cały szereg 
dzieł teologicznych, drukowanych w XVII i XVIII w. Estreicher, Biblio

grafia, XV, str. 332-342. Por. o nim: Pawłowski Daniel, Vita P. Gasparis 

Drużbicki. Cracoviae, Schedel, 1670. Załęski Stanisław, Jezuici w Polsce, 

Lwów, 1902, III, str. 1109.

X Y II w. 712.

»Spiritus principalis Ven. P. Gasparis Drużbicki e Societate Jesu. 

In eodem coelitus confirmanti religiosum hominem octiduana 

ascesi informans«.

K. 93, wys. 190, szer. 120 mm, oprawa współczesna w skórę. Rkp. 

cały pisany jedną ręką w’ samym końcu XVII w.

1664. 713.

»Reguła błogosławionego y Bogv vpodobanego oyea Benedikta 

świętego z łacińskiego na polski ięzyk pilnie przełożona. Roku 

Pańskiego 1664 dnia 31 grudn(ia)«.

K. 2 nlb + 61, wys. 190, szer. 142 mm, oprawa współczesna w perga

min. Rkp.. cały pisany jedną ręką.

1669-1670. 714.

»Liber scriptus dispositionum per me Joan nem Miłkowski sub...
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Dño Francisco Kaczorowic, professore scholae rhetorices... in 

annum D5i 1669 a commutatione biennali die vero 27 Octobris...«

Str. 112, wys. 190, szer. 148 mm, oprawa współczesna w półpergamin, 

nieco zniszczona. Rkp. pisány jedną ręką, na końcu wydarto kilkanaście 
kartek. Na str. 72 notatka: »Nunc vero incipiuntur ab eodem professore 
pro commutatione aestivali in annum Dni 1670 a me scriptae Joannę Mił- 

kowski die 2 Mai«.

Uwaga. Pr. Kaczorowicz, w r. 1677, dziekan wydziału filozoficznego, 

wydał w r. 1674 i 1676 dwie rozprawy filozoficzne. Muczkowski, Liber pro- 
motionum, str. 345, Estreicher, Bibliografia, XIX, str. 7.

1669-1670. 715.

a) »Liber rhetorices. In monasterio Clarae Tumbae ordinis Ci- 

sterciensis fuit lecta per adm. reverendum PP. Andream Karp 

anno Dni 1670 die 10 mensis Ianuarii«, str. 1—294.

b) »Ars poetica de syllabarum dimensione, str. 295—318.«

c) »Liber epistolarum variarum, occupationum, orationum... et 

aliorum exercitionum atque periodorum. Anno Dni 1669 die 

16 Septembris Sandomiriae in schola rhetorices«.

Str. 360, wys. 188, szer. 146 mm, oprawa nowa w pólpłótno; rkp. pi
sany jedną ręką.

Uwaga. Andrzej Karp wydał u Cezarego w r. 1674 kazanie: »Dya- 

menty na ozdobę kościoła ś. Jadwigi na Stradomiu...«; Zbiór jego kazań
o N. P. Maryi wydał u Sohedla w r. 1695 Gabryel Markiewicz, profes mo
gilski. Estreicher, Bibliografia, XIX, str. 140.

1670. 716.

»Nota Beneneta, per si sciunt sive succus sapientiae naturalis 

1670, Januarii l ma, Calissii«. Metaphysica.

Str. 100, z czego kilka niezapisanych, wys. 162, szer. 100 mm, oprawa 

współczesna w pergamin z fragmentem psałterza z XV w. Między str. 26 

a 27 wydarto sześć zapisanych kartek.

1670. 717.

a) Physica Aristotelis, str. 1—431.

b) »Disputatio unica de meteoris«, str. 433—459.

Str. 462, wys. 195, szer. 155 mm, oprawa współczesna w skórę z wy

ciskami ornamentów linearno-roślinnych. Rkp. pisany jedną ręką w r. 1670 

w Kaliszu, jak świadczą następujące notatki na str. 107: ¡>1670 4 Martii«, 
na str. 221: »A. D. 1670 Calissii«, na str. 431: »1670 Junii 13«.
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1673-1675. 718.

a) »Disputationes de peccatis et gratia divina ad l mam 2dae divi 

Thomae«, k. 4—57.

b) »Pars II disputationum de gratia Dei ad lmani 2dae divi Tho

mae ad quaestionem 109 et sequentes. 3 Januarii 1674. 8. P. 

Morawski«, k. 59—137.

c) »Disputationes de virtutibus theologicis fide, spe et charitate, 

ad 2dam 2dae divi Thomae. A. D. 1674 sub R. P. Joan. Morawski 

Soc. Jesu in collegio Posnaniensi«, k. 1—244.

K. 137 + 246, wys, 198, szer. 158 mm, oprawa współczesna w skórę, 
z wyciskami linearno-roślinnymi. Rkp. pisany jedną ręką w r. 1673—1675. 

Na końcu wydarto kilka czystych kartek. Na k. 57 notatka ręką rękopisu: 
»die 21 Octobris 1673 P. Morawski S. J.«, a na k. 244: »1675 22 Junii«. Na 

początku na k. 1 notatka inną ręką, niż rękopis: »Hic liber concessus est 

mihi Joanni Morawski, presbytero theologo ihumato, ab admodum reverendo 

Piglowski. professo Vąchocensi ordinis Cisterciensis, quem quia dixit esse 
ex bibliotheca et (ego quia propter violentam absentiam Sandomiriae et 

meam frequentem non reddidi). Ego inquam teneor et qui post me inve- 

nerit, si ipsemet non reddidero, tenetur reddere ad conventum Vachocensem 
sacri ordinis Cisterciensis propter latam excommunicationem in illos, qui 

ex ipsornm bibliotheca libros subtra... Sandomiriae lm* Iulii 1707«. Na k. 4 

sygnatura z XVII w .: Mjonasterium] V[ąchocense] | N° 19. W. | Ofrdinis] 
C[isterciensis].

Uwaga. Jan Morawski S. J. (1733-J-1700), autor kilkudziesięciu dziel 

teologicznych i kazań, wydanych w XVII i XVIII w., przeważnie w Kaliszu. 
Estreicher, Bibliografia, XXII, str.. 551—557.

a) »Fratris Gabrielis [Markiewicz], professi Mogilensis, dialectica 

incepta A. D. 1673 die l ma Septembris«, str. 5—153.

b) »Logica incepta A. D. 1673 mensis Octobris«, str. 157—529.

c) »Metaphysica incepta A. D. 1675 die 18 Aprilis«, str. 533 
—737.

Str. 738, wys. 195, szer. 153 mm, oprawa współczesna w pergamin, 
pomalowany na różowo. Rkp. cały pisany ręką Markiewicza. Daty ukoń

czenia pojedynczych części na str, 529: »17 Maii 1674«, na str. 737: »27 
Junii anno Domini 1675«.

1673—1675. 719

1674. 720

a) »Physica incepta A. D. 1674 die 2da Aprilis Fratris Gabrielis 

[Markiewicz], professi Mogilensis«, k. 1—365.
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b) »Animastica incepta A. D. 1675 die 1 Martii«, k. 1—67.

K. 366 4- 68, wys. 190, szer. 167 mm, oprawa współczesna w pergamin 

pomalowany na różowo z wyciśniętym, złoconym Barankiem Bożym na 
przedniej okładce. Rkp. cały pisany jedną ręką Markiewicza. Na końcu 

rkpu (k. 67) data: »Finita die 9 Aprilis*.

1675. 721.

a) »Ex secunda secundae D. Thomae de fide, spe et charitate 

quaestiones seu tractatus. Fris Gabrieiis [Markiewicz], professi 

Mogilensis«, k. 1—65.
b) »Ex tertia parte D. Thomae de paenitentia quaestiones«, k. 

1-103.

c) »Tractatus de paenitentia ut est sacramentum«, k. 1—42.

K, 6 6+ 103 + 43, wys. 192, szer. 165 mm, oprawa współczesna w per

gamin. Rkp. pisany jedną ręką. Na końcu rękopisu (k. 42) notatka tą- 

samą ręką, co rękopis: »Finitum nub Rñdo Pre Joannę Hostinski, Soc. Jesu. 
Anno 1675 ultimis Junii in collegio Posnaniensi«.

Uwaga. Hostyński Jan S. J. (1630 f  1685), autor dzieła: »Tractatus 
theologicus de Deo-Homine...«, wydanego w Poznaniu w r. 1679, 4°, str. 309.

1678. 722.

a) »Ex tertia parte D. Thomae de Sacramentis tractatus seu 

quaestiones fris Gabrieiis [Markiewicz], professi Mogilensis«, k. 

1-197.

b) »Ex prima secundae D. Thomae de peccatis tractatus seu 

quaestiones«, k. 1—67.

c) »Ex prima secundae D. Thomae de gratia Divina tractatus 

seu quaestiones«, k. 1—70. 1
K. 200 + 67 + 70, wys. 195, szer. 163 mm, oprawa nowa w pólpłótno. 

Rkp. pisany ręką Markiewicza w r. 1678. Na końcu brak kartek zapisa

nych; k. 61—70 przez wilgoć zbutwiałe. Na k. 197 notatka: »Finitum sub 

Adm. Rndo Pre Gręmbosz in collegio Posnaniensi Soc. Jesu anuo Dñi 1678 
die 29 mensis Iuniiu, na k. 67: »Finitum sub Adm. R. Pre Grabski mensis 

Februarii 1678 in collegio Posnaniensi Sóc. Jesu«.

1675. 723.

a) Dialéctica, str. 3—73.
b) »Disputationes logicae«, str. 75—392.

Str. 394, wys. 199, szer. 167 mm, oprawa współczesna w pergamin. 

Rkp. pisany jedną ręką, skończony 10 marca 1675.
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1675. 724.

a) »Disputationes de virtutibus theologicis: fide, spe et chari- 

tate ad 2dam 2dae divi Thomae 1675«, str. 2—312.

b) »Disputationes de virtutibus et sacramento poenitentiae ad 

tertiam partem divi Thomae 1675«, str. 313—661.

Str. 662, wys. 195, szer. 153 mm, oprawa współczesna w półpergamin, 

nieco zniszczona. Na str. 312 data: »22 Junij in vigilia s. Joannis Bap- 
tistae 1675«. Rkp. pisany jedną ręką.

1676. 725.

a) Rhetorica Cornelii Valerii Ultraieotini, prof. Lowanensis, 
str. 9—122.

b) De eloquentia ecclesiastica, str. 123—151.

c) »Rubrica breviarii rhetorici sive percepta rhetoricae«, str. 

157—218.

Str. 222, wys. 192, szer. 156 mm, oprawa współczesna w półskórek, 
na grzbiecie zniszczona. Rkp. pisany dwiema rękami. Na str. 122 notatka: 

»...patriae, academiae decus et ornamentum crescat singulare A° Dni 1676«, 

wskazująca datę napisania części pod a; części pod 6 i c) pisane inną ręką 
w tym samym mniejwięcej czasie.

1674-1675. 726.

Kazania na niedzielę i święta, spisane i wygłoszone w r. 1674 

i 1675 przez O. Mikołaja Kosteckiego.

K. 3 nlb + 202, wys. 210, szer. 169 mm, oprawa nowa w pólplótno. Rkp. 

pisany jedną ręką. Na k. 1 nlb. podpis ręką rkpu: »Fr. Nicolaus Kostecki 

Clarae Tumbae professus scripsit praedicavitque«.

1681. 727.

»Loci communes per otium negotiosum in variis variorum or- 

thodoxorum authorum libris approbatis et censuratis lustrati 

in compendiosoque hoc albo pro utilitate laboriosorum verbi di- 

vini praedicatorum connotati per me Frem Nicolaum Kostecki, 

professum Gist, et ecclesiae s. Bartholomaei in Mogiła parochum 

post officium prioratus feriantem anno Dni 1681 die 18 Ja- 

nuarii«.

Między innemi:
a) 1571, 1 września. Roma. »Copia litterarum... generalis Cistercienłi» 

Hieroniini de Claravalle... ad abbatem Clarae Tumbae«, k. 11—12.

b) 1683. tElogium... Joanni Tertio a... Joanne Petit genarali a. ord. Cist. 

Romae promulgatum 1683«, k. 29 verso.

Ajxhiwum mofllski*. 19
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c) 1666. »Gloria nostra in tribuiatione misericordia Dei. Fr. Nicolaus com- 
posuit textum 1666 Otceneci«, wiersze religijne po polsku, k. 37—42.

d) »Cantilena devotissima do passione Dni nostri Jesu Chriati«, po pol
sku, k. 63—64.

e) 1670. Wiersze ku czoi Chrystusa, po polsku. »Poesii Illmi Stanislai Lu- 
bomierski 1670«, k. 86—90.

f) »Subscriptiones imaginum. Fr. Nicolaus«. Wiersze polskie, k. 101- 102.

g) 1608. »Artykuły bezecne, na które się wszyscy ministrowie podpisać mu

sieli pod utraceniem maiętności na synodzie kalwińskim w xięstwie che- 
skim uchwalone 1608, 20 Martii*, k. 105.

K. 122, wys. 290, szer. 190 mm, oprawa nowa w póipłótno. Rkp. pi

sany cały ręką O. Kosteckiego.

1689-1712. 728.

Kazania na niedziele i święta, wygłoszone w Krakowie, Kliszo- 

wie, Lublinie, Ołomuńcu, Kijach i Staniątkach w latach 1689 

—1712, zebrane przez O. Mikołaja Kosteckiego.

Między innemi:

а) 1701, 8 kwietnia, Gutsztadt. List Warszyckiego (?) do niewiadomego, 
str. 413.

б) 1697. Kazanie na obłóczyny p. Chlebowskiej w Staniątkach, str. 417 

-419.

Str. 664, wys. 220, szer. 166 mm, oprawa nowa w póipłótno. Rkp. pi
sany kilku rękami, złożony z luźnych zeszyoików.

1694. 729.

»Otium negotiosum fallendo tempóri impensum, quo usus est... 

anno Dni 1694 Fr. Nicolaus [Kostecki], senior, in Clara Tumba 

professus et ad s. Bartholomaeum parochus ibidem«.

а) Wyciągi z Pisma św,, z autorów kościelnych i świeckich, o kwestyach 
religijnych i świeckich, różne anekdoty po polsku i łacinie, k. 1—143.

б) »Controversivus tractatus de proprietariis«, k. 144—169.

e) »Ogniści piianice ieden nad drugiego mocnieyszy«, k. 160.

d) »Locus pro et contra milit*««, k. 161—162.

e) Index do ustępu a), k. 1—2 nlb.

K. 2 nlb +162, wys. 200, szer. 162 mm, oprawa współczesna w półskó

rek, nieco »niszczona. Rkp. cały pisany ręką Mikołaja Kosteckiego.

1681. 730.

»Reguła błogosławionego y Bogu upodobanego oyca Benedikta ś. 

z łacińskiego na polski ięzyk pilnie przełożona roku Pańskiego 

1681 dnia siódmego lipca«.

K. 46, wys. 193, szer. 160 mm, oprawa współczesna w skórę, uszko

dzona. Rkp. pisany jedną ręką współcześni*.
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1681. 731.
»Reguła sanctissimi patris legislatoris nostri Benedicti«.

Str. 104, a czego 1—6 i 98—104 niezapisane, wys. 167, szer. 100 mm, 
oprawa współczesna w pergamin, pomalowany na czerwono, na grzbiecie 

uszkodzona. Kkp. pisany ręką Cystersa Stefanowicza w r. 1681, jak świad
czy na str. 94 notatka: »Hanc regulam scripsit pro suo aliorumąue fra- 

trum usu Fr. Thomas Antonius Stephanowicz de Lezayscia. Anno Domini 

1681 die mensis Julii 16 finivit. Cuius memoria sit monasterio Clarae Tum- 
bae alias Mogilensi«. Do jego spraw osobistych znajduje się także kilka 

zapisek z lat 1681—1689 na str. 95—96.

»Tractatus theologicua de Sacramento paenitentiae ad quaestio- 
nern divi Thomae 84 usque ad 90... anno Dni 1682, l ma 7 mbris 

sub Rdo in Christo Patre Ignatio Francisco Zapolski, sapientis- 

simo sacrae theologiae Posnaniensi protunc professore meo in 

collegio Konarsciano Soc. [Jesu] Posnaniensi in lucern exposi- 

tus. Anno quo supfra]. Sebastiani Casimiri Mroczkowski«.

K. 150, wys. 196, szer. 155 mm, oprawa nowa w pólpiótno. Rkp. pi

sany jedną ręką. Na k. 1 notatki z XVIII w.: »Mon. Premeten.« i »Ex li- 
bris Joannis Symborski«.

a) »Dialéctica seu brevis ad universam philosophiam introduc- 

tio«, str. l a —30a.
b) »Lógica seu rationalis philosophia scholasticis disputationibus 

explicata«, str. 1—174.

c) »Phisica seu naturalis scientia scholasticis disputationibus

illustrata«, str. 175—452.
d) »Metaphisica scholasticis disputationibus explicata«, str. 453

Str. 32 + 678, wys. 195, szer. 160 mm, oprawa wspóiozesna w pół

skórek, znacznie uszkodzona. Rkp. pisany jedną ręką. Na str. 2 nlb. notatka 

ręką rękopisu: »Annus Domini 1687. Sub dignissimo professorum Adm. R. 

Pris Francisci Poninski Soc. Jesu Posnaniaea.

1682 732.

1687. 733.

569.

XY IL  w.
Varia.

a) Notatki o pisarzach łacińskich i greckich, str. 9—91.

734.

1 9 *
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6) Zapatrywania autorów klasycznyoh o pracy, piękności, nienawiści, ży
ciu, przyzwyczajeniu itd., łtr. 92—132.

c) »Conceptúa de tribus martiribus Soc. Iesu«, wiersz Jać., str. 136.
d) De philosophia, Pulchritudine, Invidia, Ingenio, proza i wiersze lao. 

str. 140—168.
e) Notatki o dziełach Wirgiliusza, zapatrywania pisarzów klasycznych

o wojnie, pokoju, zwycięstwie, wodzie, prawdzie, bojaźni itd., str. 173 

—262.

f) Sentencye autorów starożytnych, przysłowia, wiersze i wywody, uło
żone alfabetycznie według głównego rzeczownika, o którym mowa, 

str. 264-366.

Str. 366, wys. 168, »zer. 96 mm, oprawa nowa w półpłótno. Rkp. pi

sany jedną ręką w drugiej połowie XVII w.

X V II tt. 735.

»Physica Aristotelis«.

Str. 618, wys. 196, szer. 156 mm, oprawa współczesna w pergamin 

z fragmentem tekstu teologicznego e XV w. Rkp. pisany jedną ręką w dru

giej poławie XVII w.

X V II w. 736.

»Meditationes tres de beneficłis Dei hominibus collatis tribus 

divinis personis separatim accomodatae, deinde etiam de iii- 

gratitudine hominum in reddendis Deo gratiis pro iisdem be- 

neficiis ab eo acceptis«.

• Str. 140, z czego 1—8 i 115—140 niezapisano, wys. 161, szer. 104 mm, 

oprawa współczesna w pergamin z fragmentem tekstu teologicznego z XV w. 

Rkp. pisany jedną ręką w drugiej połowie XVII w.

X V II w . 737.

»Tractatus theologicus de virtute et sacramento poenitentiae«.

Str. 630, wys. 200, szer. 162 mm, oprawa z końca XVIII w. w pół

skórek. Rkp. pisany jedną ręką w drugiej połowie XVII w.

X V II w . 738.

a) »Super casus conscientiae«, k. 2—46.

b) »De sacrificio missae«, k. 48—53.

K. 1 nlb + 69, z czego 47 i 64—69 niezapisane, wys. 184, szer. 146 mm, 
oprawa współczesna w półskórek, zniszczona. Rkp. pisany jedną ręką w dru

giej połowie XVII w. Na k. 63 notatka: »Sub magnifico DD. Gorsky in col- 

legio iuristarum«, na okładce wewnętrznej: »Fr. Petrus Franecki... 1680«.
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1691. 739.

»Philosophiae tomus II a Fratre Venceslao Zuber S. O. C., pro- 

fesso Clarae Tumbae alias Mogilensi scriptus: Magistra scien- 
tiarum seu lógica per Adm. Rndum... Patrem Nivardum Górski, 

Landensis coenobii professum dignissimumque Clarae Tumbae 

professorem illustrata anno... 1691mo 5t,a Novembris«.

Str. 476, wys. 190, szer. 160 mm, oprawa współczesna w półskórek, 

nieco zniszczona. Rkp. cały pisany jsdną ręką.

a) »Scientia naturalis seu physica disputationibus physicis trac- 

tata... in monasterio Clarae Tumbae per A. R. P. Nivardum Gór

ski, professum Landensem, audita vero a F. Hieronymo Pernicki, 

quae incepta est die 7 Maii 1692 finita die 20 Lanuarii A. 1693«, 

str. 1—410.

b) »Animastica. Pars II physicae«, str. 433—823.

Str. 823 + 44 nlb niezapisane między str. 432—433, wys. 193, szer. 165 

mm, oprawa nowa w pólplótno. Rkp. pisany ręką Pernickiego w r. 1692 
i 1693. Na str, 407 notatka: »Felioiter finita die 20 Januarii anno 1693“®«.

a) »Tractatus religiosi seu disputationes theologicae a religio- 

sis auditoribus... traditae in monasterio Landensi ab Adm. R. P. 

Nivardo Górski, in eodem monasterio priore... ac... professore 

anno Dni 1701«. De Deo ut uno. De Deo ut trino, str. 1—312.

b) »Tractatus religiosi de gratia Dei et peccatis traditi ab... Ni

vardo Górski... anno 1702 a die 15 Novembris Landae«, str. 

315-542.
c) ...»Quaestiones theologicae de iure et iustitia... traditae in con- 

ventu Landensi per... Nivardum Górski... A. 1702 die 11 Maii 

per R. P. Hieronymum Pfernicki], prof. Mogilensem«, str. 545—742.

Str. 4 nlb + 744, wys. 188, szer. 160 mm, oprawa współczesna w skórę. 

Rkp. cały pisany jedną ręką. Na okładce wewnątrz notatka: »Index con- 
tentarum materiarum hoc in opusculo in abbatia Landensi anno Dni 1704 

die 16 Maii«, na str. 476: »Finitus die 21 Februar» 1703«, na str. 542: »Fi

nita die 31 Martii 1703 Landae«.

1692—1693. 740.

1701-1703. 741.

1693. 742.

»Janua scientiarum seu dialéctica Ioannia Caesarii.«
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8 tr. 192, wys. 195, szer. 174 mm, oprawa współczesna w pólpergamin, 
bardzo zniszczona. Rkp. cały pisany jedną ręką. Na str. 187 notatka: »Fi

nita est haec dialéctica ab... Josepho Alberto Dzielski, vigilantissimo pro- 

fessore ac pro nunc scholae huius [Univ. Crac.] viro dignissimo. Anno Dni 

1693 die vero 16 Octobrił. Scripta per me Casimirum Wisniowski, huius 

scholae alumnum aestivali commutatione«.

Uwaga. Dzielski w r. 1688 doktor filozofii, w r. 1697 i 1702 dziekan 
wydziału filozoficznego (Muczkowski, Liber promotionum, str. 368, 366, 371), 

autor szeregu rozpraw filozoficznych i panegiryków, wydanych w końcu

XVII w. Estreicher, Bibliografia, XV, str. 455—469.

1693— 1694. 743.

Tractatus theologiae spetíulativae.

а) »Tractatus theologiae speculativae [de peccatia et vitiis] ad mentem D. 

Thomae doctoris angelici, traditus in monasterio Clarae Tumbae ab 

Adm. Rndo Patre Francisco professore vigilantissimo, professo mona- 

sterii Olivensis, incaeptus die 1* 7bris 1693, auditu* vero a me fratre 

Hieronymo Pernicki, professo monasterii Clarae Tumbae«, str. 1—168.

б) »Tractatus VIII de gratia traditus per dignissimum ac doctissimum 

professorem A. R. Patrem Franciscum Kolberg, professum monasterii 
Olivensis s. o. Cisterciensis, inceptua die 12 Februarii 16944“, auditus 

a F. Hieronymo Pernicki, professo monasterii Clarae Tumbae alias 

Mogiła«, str. 175—321.

c) »Disputatio única de gloriosissima Virgine incarnati verbi genitrice, 
tandem eius praerogativis«, str. 322—334.

d) »Tractatus theologiae speculativae de sacramentis in genere et specie, 

traditus in monasterio Clarae Tumbae ab Adm. R. Patrae Malachia 

Krąmski, professore vigilantissimo, professo monasterii Obrensis in
caeptus die 1* 7bris 1693«, str. 335—686.

e) »Index rerum«, str. 687—697.

Str. 726, wys. 217, szer. 170 mm, oprawa współczesna w pergamin, 

pomalowany na niebiesko. Rkp. cały pisany ręką Pernickiego. Na str. 168 
notatka: »Hio tractatus finitus est die 10 Februarii a. 1694*-°«, na str. 321: 

»Finitus tractatus est 22 Junii 1694«, a na str. 680: »Finitus iste tractatus 
die 28 Junii 1694«.

1693—1694. 744.

Tractatus theologiae speculativae.

a) »Tractatus theologiae speculativae ad mentem D. Thomae doctoris an

gelici traditus ad basim Vistuleam in Clara Tumba per adm. Rndum 
Dnum Franciscum Kolberg, s. theologiae professorem et professum Oli- 
vensem An. 1693«, itr. 1—194.

5) »Tractatus de gratia expositus per... Francisoum Kolberg... 1694«, str. 
200-897.
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c) »Tractatus theologiae speculativae de sacramentis in genere et specie 

expositus per Adm. Rndum Patrem Malachiam Ivromski S. Th. profes- 

sorem, professum Obrensem ad actam Vistuleam in Clara Tumba An. 

1693«, str. 414—791.
d) »Index rerum notabilium«, str. 792—826.

Str. 3 nlb + 827, wys. 200, szer. 163 mm, oprawa współczesna w skórę. 

Rkp. cały pisany ręką Pernickiego.

1694. 745.

a) »Tractatus theologiae speculativae de virtutibus theologicis, 

cui praemittitur tractatus de virtutibus in communi et subiun- 

guntur alii duo scilicet tractatus de virtutibus cardinalibus et 

tractatus de legibus brevissimi ab adm. Rndo Pre Francisco 

Xaverio Kolberg, professo Olivensi in conventuque Clarae Tum- 

bae professore...., nobis sufficienter traditus anno Dni 1694t0, l ma 

Septembris«, k. 1—220.

b) »Supplementum quaestionum tractatus de virtutibus theolo

gicis«, k. 221—246.

K. 246, wys. 200, szer. 156 mm, oprawa z końca XVIII w. w półskó

rek, na grzbiecie zniszczona. Rkp. pisany ręką Pernickiego.

1695. 746.

a) Tractatus theologici de poenitentia, de virtutibus, fide, spe, 

charitatate, de virtutibus cardinalibus et de legibus, str. 1—612.

b) »Tractatus de actibus humanis tarn in esse physico quam 

in esse moris«, str. 614—662.

Str. 664, wys. 200, szer. 162 mm, oprawa współczesna w skórę, zna

cznie uszkodzona. Rkp. pisany ręką Pernickiego w r. 1696, jak świadczy 

notatka na str. 612 tąsamą, co rękopis ręką: »Finitus iste tractatus die 

21 Iunii 1695. Lectus per A. R. P. Franciscum Kolberg... professoreni, 
professum Olivensem in monasterio Clarae Tumbae sub auspiciis... Antonii 

de Krzesimow Krzesimowski, abbatis Coprivnicensis, commissarii generalis 

per utramque Poloniam et Prussians, unicissimi scilicet specialiter patroni 

fere in studiis promovendisn.

1694. 747.

»Processionale ordinis Cisterciensis«.

, Str. 276, wys. 150, szer. 95 mm, oprawo współczesna w pergamin po

malowany na zielono, znacznie uszkodzona. Rkp. pisany jedną ręką w r. 

1694, jak świadczy współczesna notatka na zewnętrznej okładce: »Labor 

fratris Stanislai Zapalski anno 1694 sub faelici regimine A. R. P. Mauri
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Dobiński prioris dignissimi, Clarae Tumbae professi, nunc abbatis Visticen- 

sis...« W  tekście, naśladującym druk, nutowe linie pisane cynobrem. Wiele 

inicyaJów, rysowanych ozdobnie piórkiem na ozarno i cynobrem.

1694—1695. 748.

»Tractatus speculative theologiae in reliquas 3ae partis divi 

Thomae quaestiones ab 84ta usque ad 90 de poenitentia; da- 

batur 4 7bris 1694 in Clara Tumba«.

K. 244, wys. 195, szer. 162 mm, oprawa w skórę z XVIII w. Na k. 240 

data ukończenia rękopisu: »Mogilaedie28 Juniil695«. Rkp. pisany jedną ręką.

1694-1696. 749.

Tractatus theologico-philosophici.

а) »Fax ascetioa seu philosophia... anno... 1694*° 10 Septembris«, str. 3—94.

б) »Fax ascética seu lógica mentís oculos vulgo intellectus operaciones 

illustrans... anno Dni 1694 die 29 Novembris*, str. 95—288.

*) »Fax ascética seu physica... 1695 die 25 Maii«, str. 289—410.

d) »Fax ascética seu metaphysica lumini rationis ad máximum supra na- 

turam scibile praelucens...«, str. 411—466.
e) »Fax ascética a corporeis et corruptibilibus ad incorruptibilia et ae- 

terna praelucens«, str. 469—587.

f) »Prodromus caelestis seumanuductrix ad beatitudinem aeternam, ethica«, 
str. 588-602.

Str. 606, wys. 202, szer. 160 mm, oprawa współczesna w pergamin, 

nieco uszkodzona. Rkp. pisany jedną ręką w latach 1694—1696. Na str. 
288 notatka: »1695 die 21 Maii«, na str. 466: »die 11 Aprilis 1694«, a na str. 

587: >1696 die 11 Novembris«. Na str. 602 odmienną ręką, niż w rękopisie, 

ale współczesną, notatka: >Exlibri* Conventus Andrjeoviensis]«; taką samą 
notatkę na str. 3 przemieniono na: »Ex Libris M. Suleoviensist.

X V II w. 750.

a) »Fax ascetica seu phisica per sensibilia obiecta ad felicem 

visionem naturae naturantis praelucens«, str. 1—199.

b) Fax ascetica a corporeis et corruptibilibus ad incorruptibilia 

et aeterna praelucens«, str. 201—378.

c) »Prodromus caelestis seu manuductrix ad beatitudinem aeter- 

nfcm, etica«, str. 379—461.

Str. 462, wys. 204, szer. 170 mm, oprawa współczesna w skórę z wy- 

oiskami ornamentów roślinnych znaoznie uszkodzona. Rkp. pisany jedną 
ręką w końcu XVII w.
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1696—1761. 751.

Zbiór kazań na niedziele i święta.

Str. 604, wys. 215, szer. 185 mm, oprawa nowa w półpłótno. Rkp. zło- 

iony z luźnych zeszycików, pisanych różnemi rękami z połowy XVIII w. 
Kazania wygłaszane były w latach 1696—1761, niektóre z nich w Wącho

cku i Szydłowcu. Na str. 227 — 250 kilka kazań Andrzeja Załuskiego, bi

skupa płockiego, na synodzie w r. 1698.

a) 1580. Copiae statutorum reformationis monasteriorum Cister- 

ciensis ordinis in capitulo provinciali in monasterio Vangrove- 

censi habito conclusorum praesidente Edmundo a Cruce mo- 

nasterii B. Mariae de Castellione in Virdunensi dioecesi äbbate, 

k. 1—55.

b) 1672. »Capituli et... generalis circa praepositos, parochos, vi

carios, religiosos ord. nostri tarn in Polonia quam in Silesia 

statutum est decretum speciale«, k. 56—57.

K. 57, wys. 183, szer. 156 mm, oprawa współczesna w pergamin, zna

cznie uszkodzona. Rkp. cały z wyjątkiem k. 56—57 pisany jedną ręką w końcu
XVII w. Na wewnętrznej okładce notatka z XVIII w.: »Z tey xiążki wiele 

rzeczy wzięto i umieszczono w Statutach cysterskich w r. 1745 wydruko

wanych pro Polona Cisterciensinm congregatione autoritate Andohii Per- 
not, generalis totius ordinis*.

I Druk.: Statuta reformationis monasteriorum Ord. Cisterc. institutae per 

R. in Christo Patrem D Edmundlim a Cruce... Oracoviae in off. Andreae 
Petricovien. 1581, 4°, tudzież wydanie Stanisława Leskiego, opata pelpliń- 

skiego, z r. 1745: Statuta ordinis Oisterciensis tam antiqua quam novis- 
sima per capitula generalia ac etiam provincialia pro Polona Congrega

tione «ancita et defmita...«, 4°.

»Ingenii magistra seu logica«.

K. 307, wys. 205, szer. 163 mm, oprawa współczesna w półskórek, 

nieco zniszczona. Rkp. pisany jedną ręką z końca XVII w.

X V II w, 752.

XV II w. 753.

X V II w.
Procesionale Cisterciense.

754,

8 tr. 376, wys. 158, szer. 105 mm, oprawa współczesna w pergamin. 
Rpk. pisany jedną ręką z końoa XVII w. Niektóra wyrazy i nutowe linie 

piian* cynobrem.
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a) »Seientia naturalis seu physica disputationibus philosophicis 

tractata«, str. 1 — 534.

b) »Seientia transnaturalis seu metaphysica in quaestionea dis

putation es (?) redacta«, str. 549—719.

c) »Index rerum notabilium in hoc libro contentarum«, str. 720 

—745.

Str. 746, z czego 535 —5Î8 niezapisane, wys. 202, szer. 160 mm, oprawa 
współczesna w skórę. Rkp. na początku nieco zbutwiały. Rkp. pisany 

jedną ręką z końca XVII w.

XV II w. 756.

a) »Logica maior«, str. 7—280.

b) »Pars lma logicae«, str. 280—519.

Str. 524, z czego 1—6 i 520-525 niezapisane, wys. 197, szer. 164 mm, 

oprawa współczesna w półskórek Rkp. pisany jedną ręką w końcu XVII w.

X V II- X IX  w. ( 757.

Varia.

a) XVII—XIX w. Wiersze łacińskie. Modlitwy. Kazania, str. 1—21, 29— 

43, 53—130.
b) 1773. Recepta, str. 21.
c) »Sermo in dominica Palmarum 1806«, str. 25—28.

d) Proroctwo błog. Bartłomieja Stolchauzes, proboszcza z Bingen przy 

Moguncyi (f 1658), str. 45—52.

e) »M. Wolski. Do namiestnika królewskiego» Zajączka, wiersz rozpo
czynający się: »Dobrego króla dobry namiestniku«, str. 133—135.

/) »Modlitwa pielgrzyma. Litania pielgrzymskat Mickiewicza, «tr. 137 

-140.
g) »Obertas poznański« (Niechaj sobie rześko chasa, Wesołego oberta»a) 

po r. 1830, str. 141—142.

h) »Mazur Chłopickiego« (Nasz Radziwiłł albo Chłopicki woiak dzielny 

śmiały), str. 143—144.

Str. 144, wys. 332, szer. 205 mm, oprawa nowa w półpłótno; rkp. zło
żony z luźnych kartek i zeszycików różnego formatu, pisanych w XVII— 

XIX w.

1706. 758.

»Sylvula historiarum et sententiarum«. Zbiór anegdot potocznych 

i historycznych, dykteryjek,przysłowiówisentencyi, dwuwierszów 

humorystycznych, uwag filozoficznych, kazań i t. p. po polsku 

i łacinie.

X V II w. 755.
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Str. 264, wys. 168, szer. 101 mm, oprawa współczesna w skóro, nieco 

uszkodzona. Rkp. pisany jedną ręką w r. 1708, jak świadczy tekst kazania 

na str. 17 (ą datą oznaczony. Na zewnętrznej okładce ręką XVIII w.: »Mo- 

nasterii Vąchocensis Ord. Cisterciensis«.

1709. 759.

a) Zadania polskie i łacińskie, k.—1—12 i 39—53.

b) Litanie i modlitwy po łacinie, k. 12—39.

K. 53, wys. 185, szer. 155 mm, oprawa nowa w półpłótno. Rkp. pisany 

dwiema rękami w r. 1709.

x v m  w. 760.
Statuta et definitiones ordinis Cisterciensis.

а) 1585, 26 stycznia i 1666, 19 kwietnia. Kopie konstytucji papieży, doty

czące zmiany reguły cysterskiej, zwłaszcza ustępów o Opacie, str. 1—28.

б) 1350. »Novellae definitionum capituli generalis anno Dni 1350 apud Ci- 

stercium celebrati per distinctiones ibidem divisae«, str. 31 — 87.

c) 1502. »Articuli Parisiis facti in congregatione patrurn sac. ord. Cister

ciensis anno Dni 1493, confirmati anno D. 1502«, str. 88—96.

d) »Tabula super libello definitionum capituli generalis, qualiter diversae 

poenitentiae secundum diversitates excessuum iniungantur«, str. 97 — 105

e) 1601. »Defmitiones oapituli generalis sub rev. DD. Edmundo a Cruce 
Sacr. Ord. Cisterciensis apud Cistercium celebrati a. D. 1601«, str. 

106-168.
f) 1618. »Dą£finitiones pro regno Poloniae a. D. 1618«, str. 169—170.

g) 1651, 8 maja. »Statuta sunt in capitulo generali Cistercii celebrato, 

quae sequuntur praesidente Rdrno Claudio Vausin, abbate Cistercii..., 

definitiones generales«, str 171—180.
h) 1651. »Definitiones pro regno Poloniae», str. 180—183.

i) (1601) »Oratio Rdni Dni Edmundi a Cruce abbatis Cistercii ad rndos 

DD. abbates apud Cistercium in capitulo generali eongregatos«, str. 

185-196.

j) 1699, 18 maja. »Definitiones capituli generalis apud Cistercium cele
brati an. 1699 die 18 Maii«, str. 197—207.

k) Summarium ad cartam caritatis, str. 223—341.
I) »Summarium constitutionum de conversis«, str. 341—353. 

m) »Summarium constitutionum Cisterciensis ordinis pro monialibus col- 

lectum ex Dist. 15 definitionum et novellis ex deffinitionibus, annalibus, 

articulis Parisiensibus et statutis Edmundanis«, str. 353—372.

n) »Summarium privilegiorum a Sede apostolica ordini Cisterciensi con- 
cessorum«, str. 372—403.

o) »Incipit prologus in chartam charitatis«, str. 405—432.

Str. 434, wys. 195, szer. 163 mm, oprawa współczesna w pólpergamin, 

zniszczona. Pismo jednej ręki z początku XVIII w.
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X V III w. 761.

а) Katechizm rzymsko-katolicki, str. 1—398.

б) »Promptuarium cateehismi in missionibus perutile«, str. 

399—4.18.

c) »Elenchus tractatuum et doctrinarum«, str. 423—426.

Str. 426, wys. 145, szer. 90 mm, oprawa nowa w pólplótno. Na po

czątku brak dwóch kartek. Rkp. pisany jedną ręką z początku XVIII w.

XVIII. 762.

a) Physicae partes duae, str. 1—518.

b) Metaphysica, str. 523—674.

Str. 674, wys. 206, szer. 162 mm, oprawa nowa w pólplótno. Rkp. 

pisany jedną ręką z początku XVIII w. Na początku brak kilkudziesię

ciu kartek.

X V III w. 763.

u) Metaphysica, k. 1— 121.

b) »Animastica seu tractatus philosophicus de ortu et interitu«, 

k. 125—179.

K. 179, wys. 186, szer. 158 mm, oprawa nowa w półpłótno. Rpk. pi

sany jedną ręką z początku XVIII w., bez początku i końca.

X V III w. 764.

Tractatus de iustitia.

Str. 100, wys. 192, szer. 160 mm, oprawa nowa w półpłótno. Rkp. pi

sany jedną ręką z początku XVIII w., zachowany tylko fragmentary

cznie od § 271 do § 884.

X V III w. 765.

»Tractatus theologiae speculativae de sacramentis in genere et 

specie«.

K. 362, wys. 195, szer. 159 mm, oprawa nowa w pólplótno. Rkp. pi
sany jedną ręką z początku XVIII w.

X V III w. 766.

»Quatuor libri rhetoricorum ad Caium Chorennium«.

Str. 144, wys. 195, szer. 150 mm, oprawa współczesna w półskórek, 

znacznie uszkodzona. Rkp. pisany jedną ręką 2 początku XVIII w.
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a) Kazania o męce Chrystusa Pana, str. 1—7.

b) Fragment mszału, str. 12—16.

Str. 16, wys. 195, szer. 158 mm, oprawa w pólpergainin z fragmentem 
tekstu teologicznego z XV w. Rkp. fragmentarycznie zachowany, wydarto 

kilkanaście zapisanych kartek; pisany ręką z początku XVIII w.

1719-1720. 768.

»Amor sapientiae inter religiosas umbras affulgente Łukom- 

sciana cinthia abditam entium veritatem investigans seu phiio- 

sophia rationalem, naturalem et ultranaturalem scienciam com- 

plectens, disputationibus, quaestionibus ac resolutionibus expla- 

nata. Sedulae religiosarum mentium, contemplationi in Mona- 

sterio Clarae T[umbae] s. o. Cist. proposita... clavum commis- 

sorialem protunc tenente, provinciae totius ac in studio uni- 

verse bonum commissao sibi provinciae promovente illustris- 

simo D. D. Antonio Łukomski CfommissarioJ et V[icario] G[4n.] ab 

anno 1719 in 1720«.

K. 170, wys. 207, szer. 177 mm, oprawa nowa w pólplótno. Ukp. pi
sany jedną ręką.

(1720). 769.

»Umbra Accademi solis philosophici cursum inquirens.. gratioso 

lumine... Antonii Łukomski, abbatis Landensis, commissarii ac 

vicarii generalis, resplendens disputationibus paucis (?) in uni- 

versali totius provinciae studiis illustrata ac speculationi religioso 

•tudiosarum mentium in Clara Tumba monasterio s. o. Cister- 

ciensis proposita...«

K. 78, wys. 200, szer. 168 mm, oprawa nowa w póipiótno. Rkp. pi
sany jedną ręką kolo r. 1720.

1720. 770.

»Biennium eruditum ad laborem philosophicum avidis scien- 

tiarum mentibus concessum... in collegio Clarotumbano studii 

provincialis ab A. R. P. Carolo Brzeziński, professo Corono- 

viensi s. O. C.« Logica.

Str. 398, wys. 215, szer. 185 mm, oprawa nowa w póipiótno. Rkp. pi

sany jedną ręką koio r. 1720. Na str. 88 spis słuchaczy Brzezińskiego.

X V III w. 767.
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Tractatus theologico-mathematici.

а) »Cursus theologici, disputationes scholastioae de verbi divini incarna- 

tione...« k. 1—129.
б) »Tractatus de geometria practica«, k. 129'°—143.

c) »Tractatus theologieus de angelis in primarn partem doctoris angelici, 
quaestione quinquagesima usque ad quaestionem t>4 et de actibus hu- 

rnanis in primam secundae partis divi Thomae quaestione prima usque 

ad quaestionem 21... in provinciali studio Mogilensi consecratus anno 

Domini 1722«, k. 144—274.

d) »Annotationes in arithmeticam ex Clavio«, k. 27iv°—288.

K. 288, wys. 195, szer. 163 mm, oprawa współczesna w półpergamin. 

Rkp. pisany jedną ręką. Na k. 129 data zakończenia pierwszego traktatu: 

»1723 die Junii 28«.

1727. 772.

»Scientia ultranaturalis seu metaphysica disputationibus scho- 

lasticis explicata... anno... 1727«.

K. 37, wys. 197, szer. 168 mm, oprawa współczesna w półskórek. Rkp. 

pisany jedną ręką. Tytuł na k. 1, ujęty w malowany wieniec kwiatów 

Na końcu tekstu: »Finivimus die 28 Junii... 1727«.

X V III w. 773.

»Varii impetus sermonum«.

а) Zbiór sentencyi łacińskich z autorów starożytnych i kościelnych, k. 

1-29.

б) »Vitia militum moderni saesuli«, po polsku, k. 30—31.
c) »Contio pro festo Angelorum custodum«, po polsku, k. 31yo—34.

d) »Contio pro festo ss. M. M. Viti, Modesti et Crescentiae«, po polsku, k. 

35—37.
e) »Connotata in materia funebrali in laudem militis«, po polsku, k. 38. 
/) »Contio habita in funere Illmi Stanislai Naramowski capitanei Ustien-

sis in ecclesia s. Adalberti Posnaniae extra muros«, po polsku, k. 39—42.
g) Opis panegiryczny herbów polskich, częściowo po polsku, częściowo 

po łacinie, k. 43—62.

h) Zbiór sentencyi, myśli, przykładów po polsku i łacinie jako materyal 

do mów przy różnych okolicznościach, k. 63- 87.
i) Index, k. 88-91.

K. 91, wys. 193, szer. 168 mm, oprawa współczesna w półskórek. Rkp. 
pisany jedną ręką w pierwszej połowie XVIII w. Na karoie 1 zapiska ręką

XVIII w.: »Ex libris Adalberti Rayski«.
U w aga ad f). Kazanie prawdopodobnie Jana Kantego od N. P. Maryi 

Karmelity. Por. Kazanie jego, wydane w r. 1729. Estreicher, Bibliografia, 

XVIII, str. 424.

1722— 172B. 771.
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1734—1786. 774.

»Aristóteles Veritatis scrutkto biennio philosophico propositus. 

In claro collegio Posnaniensi S. I. anno.. 1734 die l ma 7 bris. 

Sub Adm. Rdo Patre Andrea Dąmbrowski S. I. dignissimo phi- 

losophiae professore«.

а) »Pars prima philosophiam rationalem seu logicam complectens«, k. 4 
-43.

б) »Tractatus 2dus, disputationes proemiales iogicae seu lógic a actlexa«, k. 
44—93.

c) »Tractatus 3tiu*. Lógica Aristotélica directa seu lógica maior«, k. 94—161.

d) »Pars tertia laboris philosophici philosophiam ultra naturalem, natu- 

ralem theologiam seu metaphysicam continens. Anno Dni 1736 die 22 
Februarii. Joannis Nadolski«, k. 162 192.

e) »Philosophiae naturalis pars altera«, k. 193-224.

K. 228, z czego kilka niezapisanych, wys. 182, szer. 154 mm, oprawa 

współczesna w pólpergamin, nieco zniszczona. Na karcie tytułowej: »Nr. 2 

Fris Hieronymi Nadolski, professi Pretemetensis O. C. Posnaniae«. Rkp. pi
sany ręką Nadolskiego w latach 1734—1736.

1738. 775.

»Sciencia ultranaturalis seu metaphysica scholasticis controver- 

siis explanata... anno Dni 1738 die 28 Iunii sub aestimatissimo 

professore R. P. Ladislao Wierzyński S. 1.«

K. 120, wys. 198, szer. 160 mm, oprawa współczesna w półskórek. 

Rkp. pisany jedną ręką. Na k. 86 data: »10—lObris 1738«, a na k. 86: 
»anno 1738, 12 Decembris«.

X V III w. 776.

Miscellanea.
a) Wzory mów łacińskich, wypracowane w szkole, str. 1—64.
5) »Remedium salutare... seu catechismus de sacramento Euchaiistiae et 

paenitentiae per quaesita et responsiones diligentibus rhetorices cuho- 
ribus institutus anno Dni 1750 die 2d* Maii«, str. 65—83.

c) Fragment traktatu: de sacramentis, str. 85—92.

d) »Zwierciadło, w którym początek opisany iest świata całego, stworze
nie człowieka, zwierząt, ptastwa wszego, rybiąt, także żywot y smierc 

rodzicow Adama y Ewy, oto czytelniku masz tym rythmem godnie 

wystawione... przez X. Pawła Babilonowicza F. D., pisarza apostol
skiego, kan. kijów., dziekana dobczyckiego, plebana drogińskiego z do

zwoleniem zwierzchności... 1733 dnia 1 stycznia«. Fragment, str. 93 — 124

e) »Oratio salutatoria pro adventu Illmi coinmissarii«, str. 127—128.
/) »Forma 4dci partita gratulatoria... in laudem Illmi abbatis Ciricensis«, 

str. 129-180.
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g) »Oraculum Apollina delfickiego o konkureneyi buławy polney«, wiersz, 
str. 131—134.

h) »Prognostyk z niemieckiego astronoma na polski przetłomaczony, na 
roki idąc« 1724—1740, str. 137—142.

i) »Transakcye naiasnieyszych krolow polskich«, wiersz, lata 1333—1574, 
str. 143-147.

j) Wyjaśnienia kalendarzowe, wskazówki lekarskie, auguria futurorum, 
prognostyki, daty zaiożenia miast, str. 151-160.

k) »Zachęcenie Polaków do konfederacyi«, wiersz, str. 161 —162.

i) O poezyi i prozodyi, str. 163 — 194.

Str. 194, wys. 196, szer. 160 mm, oprawa nowsza w płótno. Rkp. zło
żony z luźnych fragmentów rękopiśmiennych i osobnych kartek, pisany 

różnemi rękami w pierwszej po/owie XVIII w.

X Y III w. 777.

Ordinarium Cisterciense.

Str. 12a, wys. 160, szer. 105 mm, oprawa współczesna w półpergamin, 

znacznie uszkodzona. Pismo dwóch rąk z pierwszej połowy XVIII w. Na 

str. 122 notatka: »Ad usum fratris Nivardi anno Dni MDCCLXXV1I«.

X V III w. 778.

»Littus Eurippi Aristotellini fluctuantibus erudite philosophis 

ad decursum bienni gemmas in coronam offerens seu metaphy- 

sica in studio provinciae Clarae Tumbae O. C. edita«.

Str. 154, z czego 1—9 i 149 — 154 niezapisane, wys, 201, szer. 155 mm, 

oprawa współczesna w półpergamin. Rkp. pisany jedną ręką w pierwszej 

połowie XVIII w.

1740—1741. 779.

Tractatus philosophici.

a) »Viridariuin philosophicum omnidelectamento animorum ad ornatumgen- 
tilitio... dni Adalberti Stanislai Leski... abbatis Pelplinensis s. O. C. 

insuperabili circumdatum muro a religiosi* fratrum excolendum animis... 

die 6 Octobris«, k. 4—64.
b) »Logica seu scientia rationalis tradita in conventu Pelplinensi ab... Pa- 

tre Hieronymo Gerigk, professo Pelplinensi, tradita. Anno incarnalae 
Sapienliae 1741, incepta 1740 ultimis diebus Decembris, scripta a Pre 

Matthaeo Welki eiusdem loci professo«, k. 66—271.
c) »Freąuentiores in disputationibus scholasticis distinctionum termini«i 

k. 272-276.
d) »Dogmata catholico-Aristotelioae scientia« seu axiomata philosophica in 

Peripathetico pantheo per instantias et retorsiones explicata«, k. 277 

-282.



K. 282, wys. 202, szer. 162 mm, oprawa współczesna w skórę z wy

ciskami ornamentów roślinno-linearnych, na przedniej okładce wyciśnięte 
litery: »A. K.«, na tylnej data: >1744«, otoczone wieńcami. Cały rękopis 

pisany jedną ręką.

1744. 780.

»Virtutes theologicae in fide, spe et charitate conaistentes. Theo- 

logis proponuntur immitandae in collegio Mogilensi anno 1744 

die 19 7-bris«.

K. 107, wys. 198, szer. 163 mm, oprawa współczesna w półskórek Rkp. 

pisany jedną ręką.

1745. 781.

Disputationes philosophicae.
а) Disputationes logicae, k. 1—1 IB.

б) »Disputationes physicae in libros physicorum Aristotelis«, k. 117—214.

c) »Disputationes metaphysicae«, k. 217—236.
d) »Disputationes in libros Aristotelis de anima«, k. 237—262.

K. 262, wys. 195, szer. 155 mm, oprawa nowa w półpłótno. Rkp. pi
sany jedną ręką w r. 1745, jak świadczy notatka na k. 117: »Anno Dni 

1745, Aug. 31«. Końca rkpu brak.

1747. 782.

»Campus certamini philosophico apertus seu logica minor di- 

recta sub sectione in capita et paragraphos divisa... in Claro- 

Tumbano collegio studii provincialis anno Dni 1747 die 15, 

7bris dicata. Sub... professore Gierardo Knychowski, professo 

Coron. S. O. C. Audivit Fr. Benedictus Kulczyński P. B. S. O. C.«
K. 291, wys. 200, szer. 158 mm, oprawa współczesna w półtkórek. Rkp. 

pisany jedną ręką.

X Y III w. 783.

»Reguła błogosławionogo y Bogu upodobanego oyca Benedykta 

świętego z łacińskiego na polski język pilnie przełożona. Roku 

Pańskiego 1664-tego dnia 31 grudnia«.
Str. 4 nlb. +112, wys. 223, szer. 177 mm, oprawa w półskórek zna- 

oznie uszkoczona. Rkp. pisany jedną ręką w drugiej połowie XVIII w.

1751—1752. 784.

Zbiór kazań na niedziele i święta opracowanych przez niewia

domego Cystersa mogilskiego w r. 1751 i 1752.

Anhiwnm mogilski«. 20
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Str. 140, wys. 190, szer. 161 mm, oprawa współczesna w półskórek, 
zniszczona. Rkp. pisany jedną ręKą. Niektóre kazania wygłoszono w Wo
źnikach i Grodzisku.

1752—1753. 786.
»Poenitentia, piacatum miseria, quae facit esse Deum, tum ut 

virtus, tum ut sacramentum est, scholasticae speculationi in 

collegio studii provincionalis sacri ord. Cist. proposita. Ex anno 

1752 in annum 1758 die 6ta 7 bris«.

K. 82, wys. 253, $zer. 177 mm, oprawa współczesna w półskórek. Rkp. 
pisany jedną ręką.

1753. 786. 
»Visio theologica Dei in essentia unius, in personis trini, scho- 

lasticis disputationibus concurente lumine fidei illustrata. In 

collegio Mogilensi studii provincialis sacri ordinis Cisterciensis 

anno... 1753, 3 Semptembris«.

K. 72, wys. 268, szer. 197 mm, oprawa współczesna w półskórek, Rkp, 
pisany jedną ręką.

1754. 787.
»Custodes hóm inum angelí angelorum hominumque corona, ius- 

stitiae beatitudo, beatitudinis meritoria et demeritoria media, actus 

humani haec tria tripartito tractatu speculationi theologicae in 

Clarotumbano collegio studii provincialis S. O. C. proposita... 

anno 1754 a die 2 7 bris sub E. A. R. P. Casimiro Bertowski, 

professo Landensi, a Fre Erasmo, professo Landensi, conscripta«.

K. 200, wys. 241, szer. 185 mm, oprawa współczesna w półskórek. 

Rkp. pisany jedną ręką.

1755. 788. 
»Sacramento novae et antiquae legis theologice explieata... in 

collegio Claro Tumbano studii generalis anno ab Incarnatione 

Domini 1755«.

K. 79, wys. 250, szer. 188 mm, oprawa współczesna w pólpergamin. 

Rkp. z malemi przerwami pisany jedną ręką.

1756.
Lógica« mąioris partes duae.

789.
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K. 262, wys. 182, szer. 152 mm, oprawa współczesna w półskórek. 

Rkp. pisany jedną ręką w r. 1766, jak świadczy data na k. 261: 

»Anno Dni 1756 die 9 Junii».

X V III w. 790.
Disputationes: De iure et dominio, de iustitia et variis eius 

speciebus. De subiecto iustitiae.

K. 65, wys. 240, sjer. 187 mm, oprawa współczesna w półskórek. Rkp. 

cały pisany jedną ręką około połowy XVIII w. Na końcu brak kilku kartek.

X V III w. 791.
»Disputationes theologicae iri residuum partis secundae de an- 

gelis et in partium... de beatitudine et actibus humanis«.

Str. 408, wys. 206, szer. 167 mm, oprawa współczesna w skórę na 
grzbiecie zniszczona, Na końcu brak kilku kartek. Rkp. pisany jedną ręką 

w drugiej połowie XVIII w. Na okładce współczesną ręką; »Wenceslaus 

Sohmeiser«.

X V III w. 792.
»Posthuma laus Romana generalis Olivae Societatis Iesu«.

K. 56, wys. 188, szer. 150 mm, oprawa współczesna w półskórek. Rkp. 

pisany jedną ręką w połowie XVIII w.

Uwaga. Oliwa Jan Paweł był generałem Jezuitów 1664—1681.

1761. 793.
»Corona iustitiae annuo labori theologico de iure imponenda... 

in studio Claro Tumbano S. O. Cist. proposita ab eximio A. R. P. 

Mauritio Zelner prof. Landen. S. O. Cistercien. anno... 1761, 

9 7 bris. Auditor F. Dyonisius, prof. Land«.

Str. 24, wys. 223, szer. 185 mm, oprawa nowa w półplótno. Rkp. pi

sany jedną ręką, końca brak.

1762. 794.
»Tractatus theologicus de Deo homine seu incarnatione verbi 

Divini in collegio Claro Tumbano studii generalia explanatus 

anno Domini 1762 die 6 7-bris... traditus ab eximio et A. R. P. 

Erasmo Jaśniewicz, prof. Land., s. T. professore secundario«.

Str. 72, szer. 190, wys. 222 mm, oprawa nowa w półplótno. Rkp. pi

sany jedną ręką.

20»
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1762. 795.

Miscellanea.

a) »Aequidica carmina... Casimiro Stęplowski s. T. doctori et professori, 

collegae maiori, ecclesiarum collegiate s. Floriani decano, s. Jacobi 

Casimiriae praepositti etc., scholarum Novodvorscianarum, contubernii 
Smieszkoviani ac seniinarii academico-diaecesani provisori et praefecto... 

per... Nepomucenum Waxman, Osviecimensis et Zathoriensis ducatuum 

pincernidam facundo ore perorantem recitata«, str. 2—4.
b) »Krótkie opisanie siedmiu cudów świata. Brevis deacriptio septern mi- 

raculorum mundi«, str. 4—11.
c) »Lumen ad revelationem gentium, neonatus Christus per aeptem gidera 

figuratus«, str. 11—18.
d) »Opisanie siedmiu mędrców greckich. Descriptio septem sapientum 

Graeciae«, str. 19—25.
•) »Muxa oyczysta*. Wiersze, opowiadania z historyi kościelnej po polsku

i iacinie, str. 15—35.
Str. 36, wys. 185, szer. 162 mm, oprawa nowa w pólptutno; rkp. pi

sany jedną ręką w r. 1762, jak świadczy notatka na str. 35: »Finitum est 

hoc opusculum anno Domini, quo Magna Deo ConCessa saL Vernabat 

In ipso [1762] scilicet die 27 vernalis mensis Aprilis«. Początku brak.

»Explicatio brevis ac compendiosa rubricarum generalium mis- 

salis et breviarii Romani conscripta anno aerae vulgaris Chri- 

stianae 1763ti0 «.

Str. 4 nlb. + 162, wys. 185, szer. 147 mm, oprawa współczesna w pół
skórek. Rkp. pisany jedną ręką. Na tytule noLatka z początku XIX w.: 

»Ex libris Antonij Zołtowski Gnci cath. Lubi. Rs. Hr.«

»Aerarium erarum chronologicum historicum a condito mundo 

usque ad annum erae vulgaris 1763 A ultra... dedicat... pater 

Emmanuel Mayr era vulgari 176a, aetatis 86, prof. 63, sacerdotii 

58, horum compillator et scriptor«.

Str. 4 nib.+ 126, wys. 652, szer. 530 mm, oprawa jak nr. 798, na grzbiecie 

uszkodzona. Tytuł ujęty w kolorowy kartusz rokokowy, u góry dwie tar

cze z herbem klasztoru Cystersów w Liiienfeld, wyobrażającym w jednej 
trzy lilie, w drugiej tarczy okręt z rozwiniętymi żaglami. Na str. 3 nlb. 

tytuł: »Chronologia chronologisata,.. compilatore et scriptore Rdo. P. Emma. 
nuela Mayr Sao. ac exempti Ordin, Cisterc. Vallis B. V. M. de Campo Li- 

liorum«..., ujęty w kolorowy kartusz rokokowy.

Uwaga. Emanuel Mayer (*1678 w Poisdorf-J-1766), Cysters w Lilien-

1763 796.

1768. 797.
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feld, malarz, matematyk, geograf, autor licznych dzieł w rękopisach, dziś 

rozprószonych po różnych bibliotekach i częściowo zaginionych. Xenia 
Bernhardina III. Beiträge zur Geschichte der Cistercienser-Stifte. Wien 

1891, str. 285.

1763. 798.
»Incipit combinatio chronologica aerarum diversarum nationum: 

periodorum, cyclorum etc. a condito mundo per generationes 

patrum secundum versionem vulgarem sacrae scripturae et 

systema chronologicum Chinensium Cl. P. Josephi Staklein Soc. 

Jesu usque ad annum salutis nostrae 1800. Pars prima« a P. 

Emmanuale Mayr.

Str. 226, wys. 652 szer. 513 mm, oprawa współczesna w skórę z wy

ciskami złoconymi biegnących dwoma szlakami ornamentów roślinnych

i linearnych i tytutu: AERAUIUM CHRONOLOGICUM A CONDITO MUNDO 

P. II.« Tytuł ujęty w kartusz rokokowy kolorowy, poniżej notatka z końca
XVIII w.: »Pro Bibliotheca Mnrij Mogilensis«.

1771. 799.
»Trwałość szczęśliwa królestw albo ich smutny upadek przez 

x Szymona Maychrowicza Missyonarza Towarzystwa Jezuso

wego z rozkazu y pozwolenia zwierzchności wyraźnego światu 

ogłoszony. Tera'z zaś na nowo wierszem polskim y tymże au

tora sensem przez X. Jana Kleczyńskiego także Towarzystwa 

Jezusowego świeżo przełożony, od niegoź Jaśnie W ielmożnemu 

JMCi Panu Karolowi z Wielopolskich Myszkowskiemu, Chrabi 

na Żywcu y Pieskowey Skale, chorążemu wielkiemu koronnemu, 

margrabiemu pińczowskiemu etc., dedykowany. Roku Pańskiego 

1771 dnia 4 go miesiąca Listopada«.

Str. 8 nlb.+3:t5, wys. 222, szer. 17i  rnm, oprawa współczesna w skórę. 
Rkp. pisany jedną ręką. Na końcu brak kilku zapisanych kartek.

Uwaga. Por. Maychrowicza Szymona dzieło pod tymsamym tytułem 

u Estreichera, Bibliografia XXII, str. 38—39.

1771-1772. 800.
a) »Philosophia rationalis scilicet logica operationes mentium 

complectens sub auspiciis... Constantini Iłowiecki, abbatis Lan- 

densis, commissarii per utramque Poloniam, Prussiam et M. D. 

Lithvaniae vicarii et visitatoris generalis illustrata... anno... 1771 

die 3 Septembris«, sir. 7— 116.
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b) »Philosophia ultranaturalis scilicet methaphisica... ex favore... 

Constantini Iłowiecki... accrescens... anno... 1771 die 18 Octobris«, 

str. 119— 242.

e) »Philosophia naturalis scilicet physica rerum naturalium co- 

gnitipnem complectens gratiosum a gentilitio lumine... Constan

tini Iiowiecki... mutuans splendorem sub cuius auspiciis in Clara 

Tumba se offert lustrandam... anno... 1772«, str. 245—377.

Str. 378, wys. 217, szśr. 173 mm, oprawa nowa w półpłótno. Rkp. pi
sany jedną ręką.

1774—1775. 801.
»Explicatio eorum, quae difficillima in grammatica M. Lucae 

Piotrowski occurrere possunt per M. Mathiam Brachucki, phi- 

losophiae doctorem, grammaticis per posteriores horas in 2lj',m 

annum professorem scholae sancti Floriani, semestre primis 

Maii inchoata, diligente vero calamo Andreae Komalski, eiusdem 

scholae alumno, anno Domini 1774 conscribenda«.

K. t nlb.+ 47, wys. 190, »zer. 162 mm, oprawa nowa w pólplótno. Na 
k. 46 notatka: »Finita haeo dootrina anno D. 1775 die 22 Aprilis«. Rkp. 

pisany jedną ręką.

1775. 802.
»Książka na Biedm dni roździelona służąca, do meditacii y do 

nabożeństwa codziennego pod tytułę [m]: Podniecający ogień do 

miłoscii Bożey y zahencenie grzesznika do poprąwy życia dla 

większey chwały Bożey y dobra duszy tak z doczestności iakoli 

y w wieczności do Boga sczirze się nawracaiącego, złożona 

przez brata Waczława Bouriana, professa zakonu Cystersien- 

kiego anno 1775«.

Str. 340, wy*. 166, szer. 105 mm, oprawa współczesna w półskórek. 

Rkp. pisany jedną ręką.

1777. 803.
»Historia sacra theologice candidatis perąuam utilis religiosae 

iuventuti S. O. C. in collegio Claro Tumbano studii provincialis 

Poloniae etc. elucubrata anno...MDCCLXXVII«.

Str. 24, wys. 218, szer. 187 mm, oprawa nowa w pólplótno: rkp. pi
sany jedną ręką, końca brak.
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X Y III w. 804,

a) »Heliotropium seu conformatio humanae voluntatis cum di

vina authore R. P. Hieremia Drexelio S. J.«, str. 3—442.
b) »Aeternitas felix sive caelum beatorum civitas a R. P. Hieremia 

Drexelio S. J. coram serenissimo utriusque Bavariae duce S. R. I. 

electore Maximiliano explicata et latine scripta«, str. 445—508

Str. 508, wys. 203, szer. 177 mm, oprawa nowa w półpłótno. Rkp. 

z lukami, pisany jedną ręką w drugiej połowie XVIII w.

Uwaga. Jeremiego Drexeliusza S. J. (*1581 + 1638) cały »zereg dzieł 

tłumaczonych na polski język drukowano w Polsce w XVII i XVIII w. 

Estreicher, Bibliografia XV, str. 315—318.

a) »Opera laboris in fructum spiritualem per verbum Dei, ali

quot in aedibus divinis fructuose spari per R. P. Onuphrium 

Celiński, prof. Vąnchocensem, A0 Dominicae Incarnationis 1782 

usui confratrum conscripti«, str. 1—45.

b) »Additamentum ad operam fructum spiritualem in verbo 

Dei concernentem piae memoriae R. P. Onuphrii Celiński, prof. 

Vanch., compillatum studio et labore R. P. Zefirini Stoczewski 

prof. Vanchoc. auctum et conscriptum anno reparatae salutis 

1793«, str. 40—56.

Str. 56, wys. 238, szer. 194 mm, oprawa współczesna w półskórek, zna

cznie uszkodzona. Rkp. pisany dwiema rękami, zawiera kazania polskie 
wygłoszone w Radomiu, Suchedniowie, Wąchocku, Wierzbicy, Chlewi
skach, Szydłowcu, Siennie, Iłży, Bzinie, Wrzosie i w Soli w latach 1773— 

1792.

»Philosophia recentiori ratiocinandi methodo... capacitati reli- 

giosae iuventutis accommodata sub auspiciis... Ioannis de Szołdry 

Szołdrski, abbatis Premetensis O. C. eiusdemque per utramque 

Poloniam, Prussiam et Magnum Ducatum Lituaniae commisarii, 

vicarii et visitatoris generalia, in monasterio Paradisiensi tra- 

dita 1783 die 4—7 bris«.

Str. 86, wys. 212, szer. 176 mm, oprawa nowa w półpłótno, rkp. 
pisany jedną ręką, końca brak.

1782-1793 805

1783. 806.

(1785). 807.

»Tractatus theologicus dogmático speculativus de incarnatione
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verbi Divini, quam credere ut mysterium revelatum debent fi- 

deles, diligere ut opus bonitatis Divinae obligantur amici vene- 

rari, ut pretium Redemptoris tenentur liberi studiosis mentibus 

et affectibus ad cognoscendum, diligendum et venerandum in- 

carnatum verbum, methodo scholastica expositus in primario et 

antiquissimo monasterio Landensi S. 0. Cist, sub fausto regi- 

mine Illmi Rvmi Domini Dni Benedicti Lubstowski, S. T. Do- 

ctoris, abbatis eiusdem mon [asterii]«.

K. 62, wys. 214, szer. 168 mm, oprawa nowa w półpłótno. Rkp. pi
sany jedną ręką.

a) »Philosophia rationalis una et experimentalis ex probatissi- 

mis moderni aevi scriptoribus methodo clara concinnata atque 

in tres partes logicae, theoreticam, practicam et disputativam 

divisa, in usum et commodum auditorum expósita, religiosae 

iuventutia in studii provincialis Claro Tumbano collegio sacri 

ordinis Cisterciensis sub auspiciis Illmi et Rndmi Dni Dni Be

nedicti Lubstowski, abbatis Landensis 8. O. C., SRe T. D. per 

utramque Poloniam, Prusiam et M. D. Litvaniae commissarii, 

vicarii et visitatoris generalis, proposita per A. R. P. Odonem 

Stocki, prof. Vangr., actualem philosophiae professorem anno 

Dni 1785 die l ma 7 bris«, k. 2—57.

b) »Metaphysica sub auspiciis Illmi Rmi Dni D. Benedicti Lub

stowski... proposita per A. R. P. Odonem Stocki, prof. Wang., 

actualem philosophiae professorem in Col. Mog., anno 1785 die 

26 Novembris«, k. 58—143.

K. 143, wyg. 225, szer. 190 mm, oprawa współczesna w pergamin. 

Rkp. cały pisany jedną ręką. Na k. 1 notatka: »Auditor huius philosophiae 

F. Tesselinus Rayski, professu® monasterii Vangrovecensia S. O. Cist. in 

collegio Mogilensi anno 1786c, zaś na k. 57: >Anno 1785, 24 Novemb«.

»Tractatus theołogicus de iustitia«.

K. 150, wys. 200, szer. 165 mm, oprawa w»półczesna w półskórek. Rkp. 
pisany jedną ręka w drugiej połowie XVIII w. Na karcie tytułowej ręką 

z XVIII w.: »N° 43. Pro Bibliotheca Sandecensi inscribi t B[enedictus] [Lub

stowski] P. L. O. C., S. T. D.«

1785 808.

X Y I I I  w, 809
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1785 810.

»Philosophiae rationalis et experimentalis pars secunda scilicet 

metaphysica ad usum Fris Pauli prof. V [ąchocensis] S. O. C. 

anno 1785 die 28 Novembris inchoata«.

K. 165, wys. 215, szer. 177 mm, oprawa nowa w pófpJótno. Na k. 164 

notatka: »Kinita est haec pars philosophiae die 21 Junii MDCCLXXXV«. 
Rkp. pisany jedną ręką.

»Processionale ordinis Cisterciensis descriptum ex procuratione 

Fr. Venceslai Froelich P. P. 0. C. tunc temporis succentoris 

anno 1785 Dni 17 Iunii«.

Str. 6 nlb.+118, wy*. 216, szer. 179 mm, oprawa współczesna w skórę 

z wyciskami pozłacanej obwódki i ornamentów roślinnych na obu okład

kach w środku. Na przedniej okładce po bokach ornamentu litery: »F.(roe- 

lich) V.(enceslaus) P.(rofessus) P.(elplinensis)«, na tylnej: »A. D. 1785«. Tytuł 
na str. 5 nlb. pisany cynobrem ujęty w winietę malowaną piórkiem. Nie

które litery w tekście pisane cynobrem. Na wewnętrznej okładce podpisy 

poprzednich właścicieli: »L.(iber) P. Casimiri Jurkowski«, «L. Fr. Stanislai 

Kmietowicz an. 1837« i »Hic liber datas ad usum P. Carolo Kurowski a 

A. R. P. Venceslao Lewicki an. 1879«.

»Iudicium theologicum speculativo dogmatice morale)?) deductum 

in tractatu de iure et iustitia ao in collegio Claro-Tumbano 

studii provincialis S. 0. C. in gratiam sitientis iustitiam reli- 

giosae iuventutis actum per A. R. P. Onufrium Wiesiołowski, 

actualem theologiae profeśsorem, professum Coprivnicen. A° Dni 

1785 die l ma Septembris«.

Str. 72, wys. 223, szer. 187 mm, oprawa nowa w półpłótno; rkp. pi

sany jedną ręką, fragmentarycznie zachowany.

»Tractatus de Deo uno in essentia, trino in personis, methodo 

theologica in collegio Claro Tumbano sub... Benedicti Lubstow- 

ski, abbatis Landensis necnon commissarii et visitatoris gen» 

provinciae Polono-Cisterciensis, auspiciis traditus anno Dni 1785 

die l ma Septembris per Adm. Rndum P. Vincentium [Wirow- 

ski prof. Land.]«.

1785. 811.

1785. 812.

1785 813.
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Str. 60, wys. 225, szer. 190 mm, oprawa nowa w pólplótno. Rkp. pisany 

jedną ręką, końca brak.

Traktaty filozoficzne i prawnicze.

а) Logica, str. 1—94.

б) Metaphysica, str. 3—276.
[e) »Ethica«, str. 277—330.

dl »Pars 3**“ philosophiae. Physica«, str. 331—S86.
e) »Pars 3tu phisophiae. Physica particulars«, str. 387—456.

f) »Historica narratio de iure canonico«, str. 467—476.

g) »Institutionum canonicarum liber primus«, str. 479—556.

¡fc) »Appendix de differentiis temporum«, str. 659—566.

Str. 94 + 568, wys. 215, szer. 188 mm, oprawa współczesna w półskó
rek. Rkp. pisany jedną ręką w r. 1788, jak świadczą notatki na str. 386: 

»Finita est 13 Februarii 1788«, a na str. 456: »Physica finita die 11 Aprilis 

anno 1788«.

»Tractatus theologicus de actibus humanis... angelis... et beati- 

tudine... in monasterio Andreoviensi S. O. C. sub... auspiciis... 

Bernardi Niegolewski, abbatis eiusdem monasterii..., traditus... 

A° 1790 die lma 7 bris«.

Str. 60, wys. 228, szer. 187 mm, oprawa nowa w półpłótno. Rkp. pisany 

jedną .ręką, fragmentarycznie zachowany.

»Iuris canonici secundum Gregorii papae IX Decretalium titulos 

Liber l mtt8 brevi et clara methodo doctrinam ex utroque iure 

de iudice religiosis s. O. Cisterc. pro assequenda iuris laurea 

aspirantibus sub auspiciis... Bernardi Niegolewski... abbatis 

Andreov... in collegio Cracov. studii prov. ad aedes SS. Petri et 

Pauli exhibens anno... 1791 die 1—7 bris sub eximio A. R. P. 

Urbano Bronowski... scripsit V. Fr. Zephyrinus Stoczewski, prof. 

Vanch.«

Str. 16, wys. 227, szer. 185 mm, oprawa nowa w półpłótno. Rkp. pi
sany jedną ręką, u dołu zbutwiały, końca brak.

1788. 814.

1790. 815.

1791. 816.

1793. 817.

»Philosophia recentiori ac expedition modo conscripta in collegio
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Clarae Tumbae S. O. C., tradita sub auspiciis Illrmi Rndissimi 

Dni Bernardi Niegolewski, abbatis Andreoviensis, O. S. S. equitis, 

per utranique Poloniam ac M. D. Lilhvaniae commissarii, vi- 

carii ac visitatoris generalis, A" 1793 die 11 Octobris« Lógica.

Str. 210, wyg. 200, szer. 125 mm, oprawa nowa w półpłótno. Rkp. pi

sany jedną ręką.

1795. 818. 

»Theologia moralis universa ad faciliorem ac commodissimam 

methodum redacta, omnia morum praecepta nec non principia 

decisionis omnium constientiae casuum complectens R. R. audi- 

toribus in monasterio Clarae Tumbae tradita sub auspiciis Illmi 

ac Rndni Dni Bernardi Niegolewski, abbatis Andreov., commi

ssarii ac visitatoris generalis, can. cath. Cracov., ord. s. Stanislai 

equitis, die 18 Novembris 1795.« De peccatis.

Str. 222, wys. 200, szer, 126 mm, oprawa nowa w pólplótno. Rkp. pi

sany jedną ręką ze znacznemi lukami, chaotycznie złożony z luźnych ze

szytów.

1796. 819.

»Prolegomena theologiae dogmaticae«.

Str. 420, wys. 240, szer. 190 mm, oprawa w tekturę z połowy XIX w. 
Rkp. pisany dwiema rękami, skończony »anno 1796 mense maio«, jak 

świadczy notatka na str. 417. Na str. 1 podpis z drugiej połowy XIX w.: »Ex 

libris Adolphi Kronenberger*.

1797. 820.

»Theologia moralis universa ad... (jak nr 818) auditoribus in mo

nasterio Clarae Tumbae tradita die 6 Novembris A° Dni 1797«. 

De peccatis fidei oppositis, de virtutibus theologicis, cardinali- 

bus, de iustitia et iure.

Str. 862, wy*. 198. szer. 128 mm, oprawa nowa w pólpłótno. Rkp. pi- 
•any jedną ręką, jak nr. 818, ze znacznemi lukami, chaotycznie złożony 

z luźnych zełzytów.

XV III w. 821.

»Tractatus de contractibus«.

K. 30, wys. 249, szer. 197 mm, oprawa współczesna w półpłótno. Rkp. 

pisany jedną ręką w końcu XVIII w.
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X V III tv. 822.

»Piae aspirationes et litaniae«.

hiti'. 94, z czego 82—94 niezapisane, wjs. 170, szer. 94 mm, oprawa 

nowa w pólpiótno. Rkp. pisany jedną ręką w końcu XVIII w.

1800. 823.

»Tractatus de virtutibus theologicis scilicet de fule, spe et cha- 

ritate in monasterio Clara-Tumbano sub auspiciis lllmi Rndmi 

D. Gerardi [Barański], abbatis Andreov., corntnissarii et visit, gen., 

traditus A° 1800«.

K. 84, wys. 24), szer. 195 min, oprawa współczesna w tekturę, nieco 

zniszczona. Rkp. pisany jedną ręką.

1801. 824.

»Reguła sanctissimi patris nostri Benedicti abbatis, monachorum 

occidentalium patriarchae et ordinis Gisterciensis legislatoris«.

Str. 88, wys. 2:i5, szer. 180 mm, oprawa współczesna w półpłótno 
znacznie uszkodzona. Na str. 87 notatka tąsainą ręka, co rękopis: »Haec 

reguła descripta est pro novitiatu Mogilensi per fratrem Placidum Pisarski 

anno Domini 1801«.

1801. 825.

»Tractatus theologicus de virtutibus moralibus nempe de roii- 

gione et 4 eardinalibus, diebus Maii A° 1801 Mogilae traditus«.

K. 78, wys. 245, szer. 198 mm, oprawa współczesna w tekturę. Rkp. 

cały pisany jedną ręką. Na karcie 78 notatka inną ręką: »Laudem dicite 

pusilainincs et estote fortes. Condusio apposita i« primo compendio huius 
operis per Ad. li. P. Aloysium Różewicz, professorem sacrao theologiae 
moralis iu monasterio Mogilensi per aliquot annos diligentissime traden- 

tem«.

1802. 826.

a) »Tractatus theologicus de virtute religionis. F. Placidus Pi

sarski, prof. Mog. m. pp.«, str. 1 — 91.

b) »De iustitia et iure«, str. 92—170.
c) »Tractatus de contractibus«, str. 171 — 255.

Str. 256, wys. 247, szer. 195 min, oprawa współczesna w tekturę. Rkp. 

pisany jedną ręką. Na str. 255 notatki: »Finis tractalus secundi die 31 Maii 

Anno 1802«.
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1804. 827.

»Pbilosophia m oralis practica universalis«.

K. 42. wys. 252, szer. 194 mm, oprawa współczesna w półskórek. Na 

końcu tekstu (lala powstania rękopisu: »Mai 1804i. likp. cały pisany jedną 
ręką.

1807. 828.

»Intonacye psalmów podług- przepisu zakonu cystercyenskiego«.

Sir. 4+66, wys. 192, szer. 124 mm, oprawa. w półskórek z XIX w . likp. 
pisany w r. 1807 według notatki na str. 3 nlb.: »Ta książka dla WJm. 

Panny liosa] i i Korczyński napisana i na dowód szczerej- przychylności 
ofiarowana Kolty 1807«. W  górze na tej samej stronie: »X. P. Z. 1846s. 

(Piotr Zwiernikiewicz, zakonnik mogilski).

(1810). 829.

a) »Zbiór wszystkich kacerzów w kościele Bożym podług alfabetu 

wszystkich wieków. Romuald Petrikowicz ord. Gister. prof. Ci- 

riciensis«, str. 1—296.
b) »Regestr kacerzy według liter«, str. 297—321.

Str. 2+322. wys. 214, szer. 167 mm, oprawa współczesna w półpłótno. 

Kkp. pisany jedną ręką w początku XIX w, Obejmuje kacerzy do XVIII w. 

włąeinie. Na str. 1 notatka: »Scripsit Romualdus Petrikowicz ord. Cister. 

prof. Girici«.

(1810). 830.

»Kolęda duchowna«, 20 rozmów księdza z różnymi przedsta

wicielami społeczeństwa o sprawach duchownych.

Str. 284, wys. 220, szer. 178 mm, oprawa współczesna w płótno. Pismo 

tejsamej ręki, jak nr. 8¿9. Na str. 1 notatka: »Scripsit Romualdus Pelriko- 
wicz ord. Cister. profes. Ctrici«. Na początku rkpu wlepiono druk: 8°, str. 8. 
»Theses ex universa theologia, quas in.,. universitate vindobonensi pro ob- 

tinendo doctoris in ss. Theologia gradu académico... suscepit Carolus Lisz- 
kay... die 23 Decembris 1847. Viennae, Typis congreg. Mechitharisticae« 

Na końcu dolepiono 4 kartki pisane: »Modlitwa do 15stu SSStych auxilia- 

tores albo pomocników jako leż do ś. Atenogenesa«. Na początku wlepiono 

7 ręcznie kolorowanych, współczesnych, litografowanych w Wiedniu ka
rykatur z życia wojskowego. Na str. 93—104 ciekawe uwagi o zabobonach.

Uwaga. Romuald 1’etrykowicz ur. 1781, prof. 1805, ord. 1809fl850 29 

Julii.

(1810).

Katechizm.

831.



318 M OÓIŁA

Str. 120+208, wys. 205, szer. 135 mm, oprawa współczesna w pół- 

pergamin. Rkp. cały pisany ręką X. Romuaida lJetrykowicza w początku 

XIX w.

X IX  w. 832.

»Zbiór nauki katolickiey o wierze chrześciańskiey wydany 

w xiędze nabożeństwa codziennego roku 1600 przez X. Jakuba 

Wuykę T. I., toż katechizm albo nauka katolicka wiary chrze- 

ściańskey wydana w dziele: Arka duchowna przez X. Marcina 

Laternę T. 1. w Krakowie roku 1609«.

K. 60, wys. 105, szer. 136 mm, oprawa nowa w półpłótno. Rkp. pisany 

jedną ręką z początkiem XIX w.

Uwaga. Por. Estreicher, Bibliografia XX, str. 112.

X IX  w. 833.

Katechizm.

Str. 286, wys. 177, szer. 112 mm, oprawa nowa w półpłótno. Pismo 

jednej ręki z początku XIX w.

X IX  w. 834.

»Additamenta ad librum gramatices«.

Str. 192, wys. 170, szer. 110 mm, oprawa współczesna w tekturę. 

Rkp. pisany jedną ręką w początku XIX w. Na str, 1 nlb. podpis z połowy
XIX w.; »Jan. A. Bagudas.

X IX  w. 835.

»Pars secunda philosophiae. Metaphysica«.

Str. 56, wys. 235, szer. 195 mm, oprawa nowa w półpłótno. Rkp. pi
sany jedną ręką w początku XIX w.

X IX  w. 836.

Zbiór modlitw i litanii.

Str. 3-58, wys. 160, «zer. 98 mm, oprawa nowa w półpłótno. Rkp. 
pisany w początku XIX w., na początku i końcu brak po 1 kartce.

1816. 837.

»Początki chorału czyli śpiewania według zakonu cystercyen-
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skiego na Ż4danie J. W. Imci Panny Florianny Wiewiorowski, 

xieni ołobockiej, napisane roku 1816«.

Str. 16, wya. 342, szer. 157 mm, oprawa nowa w połpłótno.

Reguła ś. Benedykta.

Str. 2 nlb + 112, wys. 222, szer. 182 min, oprawo współczesna w pół

skórek, na grzbiecie częściowo zniszczona. Na str. 1 napis: »Ex libris ino- 
nasterii Mogilensis 1822«. Hkp. cały pisany jedną ręką.

»Manuale Thomae Szczególiński presbyteri 1825° anno ordi- 

nati«.

Str. 136, wys. 134, szer. 90 mm, oprawa współczesna w skórę. Rkp. 

pisany jedną ręką.

Uwaga. X. Szczególinski, prof. mog. f  1846 w Alwernii. (Liber mor- 

tuorum, str. 258).

Zbiór wierszy.

а) «Pieśń poranna. Biysnąl poranek, zniknęły cienie», str. 3.

б) »Oda z Sarbiewskiego. Skromność ci piękna z gładkiej wydaje się 

twarzy«, str. 3.
c) Wyjątki z drukowanych utworów Woronicza, I. R. Rzesińskiego, Gó

reckiego Antoniego i Trembeckiego, str. 4—8, 9—13, 17—18, 22, 24— 

37, 39-44.

d) »Rady matki swej córce. Wiersz pisany w dzień doroczny zgonu Ta
deusza Szopowicza, ur. 1801 f  1822, pr*ez jego przyjaciela«, str. 89.

e) »Do Antosi p. Sołtykiewicza«, str. 13—17.

f) »Do Emmy«, str. 17.
g) »Sumienie Marcina Janiszewskiego z Tyg.®, str. 19—20.

h) »Odjazd pasterki T. S. F. F.«, str. 23.
») »Lament wieiy ratusznej w Krakowie. Historya tegoczesna«, str. 38—39. 

Str. 46, wys. 190, szer. 240 mm, oprawa nowa w póipłótno. Na str. 2 

notatka współczesną ręką: »Te aryje spisał Krzysztof Stroz będąc stu

dentem krakowskim, który wstąpił do Cystersów w Mogile będących około 

roku 1825, a umarł w roku 1829 — kuzyn JW. Piekarskiego prezesa są

downictwa«.

(1822). 838.

1825 839.

(1825). 840.

przed r. 1827. 841.

a) »Treny Jeremiasza proroka nad upadkiem Jerozolimy«. Tłóma- 

czenie M. K. Maliszewskiego, str. 27—164.
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b) »0 poezyi dawnych Izraelitów«, str. 11—20.

c) »Życie Jeremiasza proroka«, str. 21—26,

Str. 164, wys. 240, szer. 210 mm, oprawa współczesna w półskórek ze 

złoconymi ornamentami na grzbiecie. Na str. 7 i 9 dedykacja autora J. P. 
Woroniczowi, biskupowi krak. Rkp. pisany cały jedną ręką.

1830. 842.

»Nawrócenie grzesnika ułożone przez zasady przez X. Franci

szku de Salazar Towarzystwa Iezusowego, a przedtym doktora 

Akademii alkaiskiey, wytiómaczone z języka hiszpańskiego po 

trzynasty edycji na ięzyk francuzki a teraz za rozkazem J. O. 

Xiąź'ęcia Imci Arcybiskupa gnieźnieńskiego na polski ięzyk prze

łożone. Pro bibliot. Monasterii Mogilensis 1830«.

Str. 174, wys. 252, szer. 206 mm, oprawa współczesna w tekturę. 

Rkp. pisany jedną ręką w r. 1830.

X IX  w. 843.

»Novenna ad s. Yenceslaum«.

Str. 28, wys. 196, szer. 120 mm, oprawa nowa w półpłótnó. Rkp. pi

sany jedną ręką w pierwszej połowie XIX w.

XIX w. 844.

»Historya polska« od Bolesława Chrobrego do Władysława Ło

kietka.

Str. 30, z czego 23 -30 niezapisane, wys. 218. szer. 180 mm, oprawa 

nowa w półpłótnó. Kkp. pisany w pierwszej połowie XIX w. Początku 

rkpu brak. Na str. 1 podpis właściciela: sKotulski«.

X IX  w. 845.

»Historya rosyyska« do r. 1725.

Str. 88, wys. 205, szer. 182 mm, oprawa nowa w półpłótnó. Rkp. 

pisany jedną ręką w pierwszej połowie XIX w. Na str. 1 podpis: »Kotulski«, 
tąsamą ręką, co rękopis.

X IX  w. 846.

Reguła s. Benedicti abbatis.

K. 24, wys. 175, szer. 215 mm, oprawa nowa w półpłótnó. Rkp. pisany 

w połowie XIX w., końca brak.
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X IX  TV. 847.
»Reguła świętego oyca naszego Benedykta opata mnichów za

chodnich patryarchy a zakonu cystercyeńskiego prawodawcy«.

Str. 54, wys. 200, szer. 247 mm, oprawa nowa w półpłótno. Rkp. pi

sany w połowie XIX w. tąsamą ręką, co ur. 846. Końca brak.

»Reguła sanctissimi patris nostri Benedicti abbatis monachorum 

occidentalium patriarchae et ordinis Cieterciensis legislatoris«.

K. 44, wys. 237, izer. 187 mm, oprawa współczesna w półskórek. 

Rkp. pisany jedną ręką w połowie XIX w.

»Reguła świętego Oyca naszego Benedykta opata mnichów za

chodnich patryarchy i zakonu cysterskiego prawodawcy«.

Str. 62, wys. 234, szer. 194 mm, oprawa współczesna w pólplótno. 

Rkp. pisany jedną ręką w połowie XIX w.

a) »Rekolekcye duchowne na ośm dni rozłożone lubo wszel

kiego stanu pobożnym katolikom, osobliwie jednak zakonnym 

osobom zakonu ś. Ojca Franciszka służące dla pociechy i po

żytku duszy na pustjni z Bogiem rozmawiaiącej za pozwoleniem 

starszych przez xiędza Franczjszka Przjłęckiego kustosza ku- 

stodj wileńskiej XX. Bernardjnów prowincyi litewskiej w roku 

Pańskim 1762 wjdane. W  Wilnie w drukarni I. K. M. Akad. 

Societatis Iesu«, str. 1—62.

b) »Rok bogomyślny z poczwornemi na każdy dzień medjta- 

cyami ku wychwaleniu w naśladowcach pierwszego zakono- 

dawcy Chrystusa Pana... dla pomnożenia przysługi sinom i cór

kom pod regułami czterech patriarchów chołduiącym... ofiaro

wany śp. X. Gaudentego Pikulskiego zakonu s. Franczyszka 
braci mniejszych regularnej obserwancyi, prowincyi ruskiej rze

czonych w Polszczę, Bernardinow iubilata większą częścią zło

żony... po śmierci zaś iego... przez J. W. X. Remigiego Kukul

skiego tegoż zakonu prowincyi, konwentu lwowskiego aktual

nego kaznodzieję dopełniony, a za wolą i pomocą przełożonych 

do. druku podany... We Lwowie I. K. M. i Bractwa ś. Troycy 

1765«, str. 1—38 verso.

Arehiwrua mofllikił. 21

X IX  TT. 848.

X IX  w. 849.

X IX  w. 850
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Str. 98 + 38, wys. 370, szer. 233 mm, oprawa nowa w półpłótno. Rkp. 

pisany dwiema rękami w pierwszej połowie XIX w.

Uwaga. Rkp. obejmuje wyjątki z dziel drukowanych pod wymienio- 

nemi datami.

X IX  w. 851.

Gładyszewicza Mateusza »Żywot błog. Prandoty biskupa kra

kowskiego«.

Str. 82, z czego 1—12 niezapisane, wys. 262, szer. 220 mm, oprawa 

nowa w półpiótno. Rkp. pisany jedną ręką w połowie XIX w.

Druk.: Kraków, druk. Uniw., 1845, 8°, str. 269.

X IX  w. 852.

De breviario et missali Romano.

Str. lié, wys. 210, szer. 179 mm, oprawa nowa w półpiótno. Rkp. pi

sany jedną ręką w połowie XIX w.

X IX  w. 858.

»Miesiąc maj poświęcony Najświętszej Maryi Pannie Bogaro
dzicy«.

Str. 78, wys. 152, szer. 105 mm, oprawa współczesna w tekturę. Rkp. 

pisany jedną ręką w połowie XIX w.

X IX  w. 854.

»Różne środki dla poratowania chorych«.

Str. 16, z czego 6—16 niezapisane, wys. 252, szer. 153 mm, oprawa nowa 

w półpłótno. Rkp, pisany jedną ręką w połowie XIX w.

X IX  w. 855.

Reguła ś. Benedykta w tłómaczeniu X. Stanisława Szczygiel

skiego.

Str. 12 + 126, wys. 211, szer. 172 mm, oprawa nowa w półpiótno. 

Rkp. pisany jedną ręką w drugiej połowie XIX w.

X IX  w. 856.

»Summaryusz reguły S. O. Benedycta. Naucza, zakonnik iego 

professiey powinien. 1. Panu Bogu. 2. Go przełożonemu. 3. Co 

zakonowi swemu. 4. Co sobie samemu. 5. Co braciey zakonney«.' 

Str. i  nlb. + 80, z czego i  nlb. i 70—80 niezapisane, wys. 248, szer.
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200 mm, oprawa nowszo, w półpłótno. Rkp. pisany jedną ręką w drugiej 

połowie XIX w.

1888—1889. 857.

a) »Reguła ś. O. Benedykta«, str. 1—117.

b) »Summaryusz reguły ś. O. Benedykta«, str. 1—60.

c) 1671. »Przywileje i odpusty zakonu ś. Benedykta«, str. 61 — 69 

Str. i  nlb. + 122 + 72, wy a. 2-i6, szer. 202 mm, oprawa nowsza w płótno
Odpis powyższy z drukowanej przez Stanisława Szczygieskiego w r. 1681 

reguły sporządził w r. Ih88 i 18i>9 nowicyusz mogilski Wacław Rożak.

1229 -1917. 858.

»Liber mortuorum omnium patrum fratrumque ordinis nec non 

parentum confratrum, sororum, benefactorum huius ordinis Ci- 

sterciensis«.

Str. 384, z których 372—384 niezapisanc, wy*. 335, sier. 23S mm, 

oprawa z r. 1850 w deski powleczone skórą z wyciskami złoconego orna

mentu roślinnego po bokach, krzyża na przedniej okładce i napisu na tyl

nej: »A. 1850 S.« Na rogach mosiężne okucia, po mosiężnych klamrach 

do zamykania w środku pozostała klamra na przedniej okładce. Katalog 
niniejszy jest odpisem rkim nr. 37, uzupełnionym na podstawie różnych 

zapisek klasztornych i zaginionych obecnie katalogów. Pisany ręką O. Ber

narda Łuezkosińskieg.i z wyjątkiem uzupełnień z nowszych czasów, kata

log ten, przeznaczony do użytku codziennego, przechowywany jest w ka
pitularzu klasztornym, wskutek czego przeoczony, dopiero tutaj mógł być 

wymieniony zamiast między nr. 37 a 38.

1764, 4 maja — 17G5. 859.

»Inwentarz klucza kacickiego do opactwa mogielskiego należą

cego, z opisaniem budynków dworu kacickiego, folwarków, 

stodoł, szpiklerzow, obór. poi dworskich, lak, lasów, sadów, sa

dzawek, osiadłości poddanych y ich robocizny, danin, powinno

ści y wszelkich proweniencyi po wyściu pos-essyi WImci P. 

starosty doninowskiego in fundo spisany y zweryfikowany die 

4-ta Maij 1764 A0«. Folwarki Sosnówka, Dąbrowa alias Bazary, 

wsie Prandocin i Moniakowice, młyn Barłóg.

Str. 5A, wys. 326, szer. 208 mm, oprawa współczesna w półskórek, nieco 
zniszczona. Rkp. z wyjątkiem sir. 5ł pisany jedną ręką. Na str. 52 notatka: 

»Ten inwentarz klucza k:icic!;iego (bet: onoracyi zasiewów zimowych i quan
titate ziarna, ponieważ widza żadnego przy zasiewach nie było) własną 

moią podpisuię ręką. Datum w Kacicaoh die 25 Aprilis 1765 anno. S. I.

12*
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Badeni«; na str. 54: »Die Abschrift hievon vidimirt und bei dem k. Kreis

amte behalten. Krakau den 11 October 1803, Rakwicz l tor Kreiskanzellist«. 
Rkp. niniejszy, dar p. Jana Bukowskiego, artysty malarza, w r. 1918 już 

po wydrukowaniu katalogu rękopisów archiwalnych przeszedł na własność 
klasztoru, mógł dopiero tutaj być wymieniony zamiast między nr. 228 
a 227 i).

*) W  egzemplarzu książki: »Diarium historicum ex «acris et propha- 
nis omnium nationum... authore Henrico Pantaleone Physico. Basileae, 1572«, 

przechowywanym w bibliotece klasztornej, znajduje się około 100 zapisek 

kronikarskich, dotyczących klasztoru mogilskiego, okolic Krakowa i całej 
Polski, tudzież cudów przed krucyfiksem mogilskim, pisanych różnemi rę

kami w latach 1563—1836.



RĘKOPISY MUZYCZNE.
IV.

X Y III w. 860.

»Missa a canto, alto, basso, violino primo et secundo eon or- 

gano. Authore R. P. Policki«.

Str. 16, wys. 360, szer. 226 mm; rkp. nieoprawny. Na str. 1 notatka 

pismem pierwszej połowy XVIII wieku: »Ad usum chori Clarae Tumbae 

procuravit Ignatius Dygasiewioz«.

»Missa a canto, alto, tenore, basso, violino primo, violino se

cundo, clarino primo, clarino secundo, tympanis eon organo 

Authore del.: Brixi«.

Str. 60, wys. 360, szer. 225 mm; rkp. nieoprawny. Na str. 1 notatka: 

>Bx musurgia Thomae Buzek anno Domini 1761. Pro choro monasterii 

Mogilensis ord. Cist.«

Missa de Requiem a canto alto, tenore, basso, violino 1-mo, vio

lino 2-do, cornu 1-mo, cornu 2-do eon organo.

Str. 26, wys. 355, szer. 225 mm; rkp. nieoprawny, pisany w r. 1753.

1751 861

1758 862

1753.

Missa ex D.

863

Str. 28, wys. 350, szer. 223 mm, rkp. nieoprawny. Na str. I notatka: »Pro 

choro Claro Tumbano anno 1753 relig. Fri Wenceslao Ioanni Baworow- 

ski ord. Cisterciensi*«.
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1754. 864.

»Missa ex A sine orgestra a canto alto, tenore, basso«.

Str. 82, wys. 385, szer. 225 min; rkp. nieoprawny. Na str. 1 notatka: 

»Ex rebus fratris Wenceslai Baworowski ord. Cist, organarii et; professi 

Mogilensis anno 1754«.

1755. 865.

»Missa surrexit Dominus vere de sepulchro. Canto, alto, tenore, 

basso, violino 1-mo, violino 2-do, clarinis 2-bus, alto viola, basso 

Viola et organo«.

Str. 50, wys. 350, szer. 215 mm; rkp. nieoprawny. Na str. 1 notatka: 

»Ex rebus Fris [Wenceslai Bourianj... 1755«.

1755. 866.

»Missa s*1 Adalbert! a canto, alto, tenore, basso, violino primo 

violino secundo, clarino primo, clarino secundo con organo«. ,

Str. 34, wys. 355, szér. 225 mm; rkp. nieoprawny. Na str. 1 notatka: 

>Ex rebus Fratris Wanceslai Baworowski organarii et professi Mogilgnsis 
anno 1755«.

1756. 867.

»Missa Kyrie et Gloria a canto, alto, tenore, basso, violino primo, 

violino secundo, clarino primo, clarino secundo, alto viola con 

organo«.

Str. 26, wys. 355, szer, 218 mm; rkp. nieoprawny.

1756. 868.

»Missa de Requiem a canto, alto, tenore, basso, violino primo, 

violino secundo, cornu primo, cornu secundo con organo«.

Str. 24, wys. 360, szer. 227 mm; rkp nieoprawny. Na str. 1 notatka: 

»Pro choro Clarae Tuinbae anno 1756 descripsit Fr. Henrieus Zinnner pro- 
fessus Andreoviensis S. 0. 0.«

1757. 869.

»Missa solennis ex D a voc. 9: canto, alto, tenore, basso, violino 

2-do, clarino primo, clarino secundo con organo. Del. sigl. Ben- 

cini«.

Str. 36, wys. 357, szer. 225 mm; rkp. nieoprawny. Na str. 1 notatka: 

»Ex rebu» religiosi Fratris Venceslai Baworowski sacri ac exempti ordi- 
nis Cisteroiensis professi et organarii Mogilensis anno 1757«.
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(1759). 870.

»Missa ex G a voc. 9, a canto: alto, tenore, basso, violinis duo- 

bus, cornuis duobus con organo«.

8tr. 42, wys. 360, szer. 230 mm ; rkp. nieoprawny, Pismo brata W a

cława Bouriana z drugiej połowy XVIII w.

1759. 871.

»Missa a voc. 9: canto alto, tenore, basso, violino 1-mo, violino 

2-do, clarino 1-mo, clarino 2-do et organo. Authore del. sigl. 

Braiinich«.

Str. 32, wys. 355, szer. 237 mm; rkp. nieoprawny. Na sir. 1 notatka: 

»Pro c-horo collegii Mogilensis descripsit religiosus Pr. Wenceslaus Bou- 

rian ord. Cist, organarius et professus loci laicus manu sua anno 1759«.

1762. 872.

Missa »Kyrie et Gloria del. sigl. Landfeldt a voc. 11 a canto 

primo, canto secundo, alto, tenore, basso, violino primo, violino 

secundo, clarino primo, clarino secundo, ex D alto, viola con 

fondamento«.

Str. 50, wys. 355, szer. 228 mm; rkp. nieoprawny. Pisany przez brata 

Wacława Bouriana w r. 1762 »in mense Octobri«.

1764. 873.

»Missa abreviata ex F a voc. 15; a canto primo, canto secundo, 

alto, tenore et basso, violinis duobus, hobois duobus, cornuis 

duobus, alto viola et organo con pro Gratias tantum Fayoto solo 

obligato et violoncello solo...

Str. 96, wys. 355, szer. 225 mm, rkp. nieoprawny. Na str, 1 napis 
współczesny: »Pro choro collegii Mogilensis sacri ordinis Cisterciensis de

scripsit Fr. Wontzel Bourian organarius et professus loci manu sua in 

mense Iulio anno 1764«.

(1764). 874.

»Missa ex C a voc. 8 de... Starominski ill Polaco. Canto 1-mo, 

canto 2-do, basso vocali, violino 1-mo, violino 2-do, clarino 1-mo, 

clarino 2-do, con organo pro fondamento«.

Str. 36, wys. 345, szer. 225 mm; rkp. nieoprawny. Pismo z drugiej po

łowy XVIII w., brata Wacława Bouriana. Na str. 1 notatka: »Pro choro 

collegii Mogilensis 8 . O. Cisterciensis«.
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1767. 875.

»Missa del. sigl. Przibył, tantum Kyrie et Gloria a voc. 11: 

a canto, alto, tenore, basso, violino primo, violino secundo, ho- 

boe 1-mo, hoboe 2-do, cornu ex G 1-mo et secundo eon organo 

pro fundamentom.

Str. 30, wys. 360, szer. 235 mm, rkp. nieoprawny. Na str. 1 notatka: 
»Pro choro collegii Mogilensis sac. ord. Cist. descripsit Fr. Wenceslaus 

Bourian professus et organarius loci anno 1767 in mense Iulio A. M. D. gl.«.

1768. 876.

»Missa solemnis ex D authore Leopoldo Byech a vocibus: canto 

alto, tenore, basso, violinis 1-mo et secundo, cornibus primo et 

2-do con fondamento pro organo«.

Str. 62, wys. 355, szer. 225 mm, rkp, nieoprawny. Na str. 1 notatka: 

»Pro choro collegii Mogilensis Sacri ordinis Oisterciensis descripta in anno 

1768 die 10 Novembris«. Pismo brata Wacława Buriana.

1771. 877.

»Missa de Requiem ex Dis authore Leichneiter«.

Str. 24, wys. 360, szer. 227 mm, rkp. nieoprawny. Pismo brata Wa

cława Bouriana.

X Y II I  w. 878.
»Missa ex D authore Xaverio...«

»Str. 44, wys. 370, szer. 240; rkp. nieoprawny. Pismo z połowy XVIII w.

X V m  w. 879.

»Missa ex D canto, alto, tenore, basso, violino 1-mo, violino 2-do 

con organo«.

Str. 28, wys. 346, szer. 810 mm, rkp. nieoprawny. Na str. 8 współ

czesna notatka: »1. F. Lipnicki«. Pismo z XVIII w.

X Y II I  yr. 880.

»Missa ex D słt Iosephi a canto, alto, tenore, basso, violino primo, 

violino »ecundo, alto viola, clarini3 duobus, cornuis duobus et 

organo. De... Francisco Brixi«.

Str. 54, wys. 360, saer. 235 mm; rkp. nieoprawny. Pismo z drugiej po

łowy XVIII w.
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X V III w. 881.

»Missa solemnis ex D a vocibus 8: canto 1-mo, canto 2-do, 

basso, violino 1-mo, violino 2-do, clarino 1-mo, clarino 2-do eon 

organo«.

Str. 30, wys. 350, szer. 225; rkp. nieoprawny. Pismo z drugiej połowy 

XVIII w.

1785. 882.'

»Missa ex D a canto primo et secundo, tenore et basso, 

violino primo, violino secundo, clarinis duobus eon organo. Au- 
thore Dno Daniek«.

Str. 34, wys. 370, szer. 230 mm; rkp. nieoprawny. Na str. 1 notatka: 
»Fr. Leopoldus Wiecki comparavit pro choro ordinis Cisterciensis Mogi- 

lensis 1785«.

X V III w. 883.

»Offertoria duo, l-mum in F, 2-dum in D de Beata M. Virgine 

Canto, alto, basso, violino 1-mo, violino 2-do, clarimo 1-mo et 

2-do eon organo. Autore Franc. Semräi«.

Str. 14, wys. 337, szer. 226 mm; rkp. nieoprawny. Pismo z połowy 

XVIII w. Na str. 1 notatka: »Ignatii Dygaslewioz«.

X V III w. 884.

»Offertorium pro festo Confessorum« a canto, alto, tenore, basso, 

violino 1-mo et 2-do eon organo.

Str. 16, wys. 330, szer. 212 mm; rkp. nieoprawny. Pismo z pierwszej 

połowy XVIII w.

1756. 885.

»Offertoria duo, l-mum ex D, a canto, alto, tenore, basso, violino 

primo, violino secundo, clarino primo, clarino secundo, alto 

viola eon organo«.

Str. 82, wys. 370, szer. 230 mm; rkp. nieoprawny. Pismo z r. 1756.

1764. 886.

»Mottettae triplices. Prima de tempore, pro omni festo ex D 

a vocibus 9: a canto 1-mo, canto 2-do, alto, tenore et basso, 

violinis duobus, clarinis obligatis duobus ex D, alto viola eon 

organo. Secundo de quacunque virgine ex A. a vocibus 7: a canto
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alto, tenore, basso, violinis duobus eon organo. 3tium de vene- 

rabili Sacramonto ave verum Corpus a vocibus 9-vem«.

Str. 3S, wvs. 377, szer. 225 m; rkp. nieoprawny. Pismo brata Bouriana 

z r. 1764.

1771. 887.

»Primum motteto vel Offertorium ex D: de omni Feslo. A voo.

9: a canto, alto, tenore, basso vocali, violinis duobus 1-ino et 2-do, 

clarinis duobus con fondamonlo auili. Franc. Brixii. Offerto

rium 2-dum ex F.: de Beata V. M. a voc. 12. A canto, äito 

tenore, basso, voc. violino 1-mo, violino 2-do, cornu primo, cornu 

2 do, Imboa primo, buboa secundo, alto viola con föndamento 

Auth. Cehelio«.

Str. 24, wys. 360, szer. 230 mm; rkp. nieoprawny. Pismo brata Wa

cława Bouriana z r. 1771.

1771. 888.

»Offertoria IV del sig'l. Pr. Lechelio. I-mum de B. V. M. a voc 

6 a C.. A., T., B.1), duobus violinis con organo. 11-mum De Deo pro 

omni tempore a voc. 9 a C. 1-mo, C. 2-do, A. T. B. violinis 

duobus, clarino solo cón organo. Ill-mum pro omni tempore 

a voc. 9: C., A., T., B. cum violinis et clarinis. IV. De quolibet 

testo a voc. 7, a C. A. T. B: violinis duobus et organo«.

Str. 38, wys. 358, szer. 228 mm, rkp. nieoprawny. Pismo brata Wa

cława Bouriana z r. 1771.

1760. 889.

»Vesperae de dominica ex C anno Dni 1760. Autore Kayser«. 

Str. 52, wys. 365, szer. 245 mm; rkp. nieoprawny.

1760. 890.

»Vesperae B. V. M. a vocibus: canto, alto. tenore, basso, violino 

primo, violino secundo, clarino primo, clarino secundo et or- 

ganO. Anno Dni 1760«.

Str. 78, wys. 355, szer. 220 mm; rkp. nieoprawny.

(1762). 891.

»Vesperae duplices. Revisum. Authore Oliva«.

Str. 48, wys. 380, szer. 240 mm; rkp. nieoprawny. Pismo br. Bouriana.

*) t. j. canto, alto, tenore, basso.
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(1771). 892.

»Vesperae de (’onlessor« a canto, alto, tenore, basso, violinis 
â-bus et órgano«.

Sir. 68, wj's. 350, szer. 225 mm ; rkp. nieoprawny. Pismo XVIII w. Na 

str. 1 u dofu notatka: «Ex partibus Mathiae Liclit donata Fri Wenceslao 
[Bourian] org. Mogił.«.

X V III w. 898.

»Vesperae solemnes de dominica ex C a vocibus 9: cauto, alto, 

teuore. basso. v.»l;«io 1 m<>, violino 2do, clarino lmo, clarino 2do 
con organo«.

Str. 60, wys. 355, szer. 225 mm; rkp. nieoprawny. Pismo % drugiej- 
polov. y XVIII w.

1762. 894.

»Dixit ex D. Del. sigl. Bencini, a canto, alto, tenore, basso, 

violino primo, vioüno secundo, clarino, solo, con fondamento«.

Str. 36, wys. 362, szer. 205 mm; rkp. r.ieoprawny. Na str. 1 notatka: 

»Pro choro collegii Mogilensis Sac. ai; exempli ordinis Cisterciensis de- 
scripsit Fr. Venceslaus Bourian organarius et professus loci anno 1762 in 
mense Novembri«.

1762. 895.

»Dixit ex D a voc. 12: canto, alio, tenore, basso, violino primo 

et secundo, oboa lma et secunda clarino primo et secundo, 

alto viola con fundamento Del. sigl. Bencini«.

Str. 36, wys. 360, szer. 224 mm; rkp. nieoprawny. Pismo brata W a

cława Bouriana z r. 1762.

X V III w. 896.

»Dixit pro Nativitate Domini a «auto, alto, tenore, basso, vio

lino lmo, violino 2do, clarino primo, clarino secundo«.

Sir. 2i, wys. 350, szer, 215 mm; rkp. nieoprawny. Pismo z drugiej po

łowy XVIII w.

1762. 897.

»Magnificat a canto, alto, tenore, basso, violino lmo, violino 2do, 

clarino primo, clarino secundo, timpano con organo auth. del. 

sigl. Stiatina«.

Str. 20, wys. 360, szer. 225 mm; rkp. nieoprawny. Pismo brała W a

cława Bouriana z r. 1762.



332 H O Q ILA

(1762). 898.

»Magnificat pro Nativitate Dni a voc. 9«.

Str. 28, wys. 370, szer. 234 mm, rkp. nieoprawny. Pismo br. Bouriana.

1764. 899.

»Magnificat ex F a voc. 11: a canto primo, canto secundo, alto,

tenore, basso vocali, violino lmo, violino 2do, cornu primo, 

cornu secundo, alto viola con organo«.

Str. 36, wy». 355, szer. 230 mm; rkp. nieoprawny. Pismo brata Wa

cława Bouriana z r. 1763.

x v i n  w. 900.

»Magnificat ex D a canto, alto, tenore, basso, violino primo, 

violino secundo, clarino primo, clarino secundo con organo. 

Del. sigl. Iusti«.

Str. 22, wys. 360, szer. 240 mm; rkp. nieoprawny. Pismo z drugiej po

łowy XVIII w.

1781. 901.

»Magnificat a canto primo, canto secundo, basso, concertativo, 

violino primo, violino secundo, organo«.

Str. 10, wys. 342, szer. 214 mm; rkp. nieoprawny. Na str. 1 notatka 

rękąrkpu: »Ex musicalibus Pris Vladislai professi ord. Praemonstratensis 

conventus Sandeoensis 1781« i inną ręką: »Procuravit Frater Edmundus 

Dynkiewicz proff. mogilski«.

1762. 902.

»Laudate pueri a voc. 11: canto primo, canto secundo, alto 

primo, alto secundo, tenore, basso, violino primo, violino se

cundo, cornu primo, cornu secundo con fôndamento. Del. sigl. 

Bencini«.

Str. 26, wys. 355, szer. 250 mm; rkp. nieoprawny. Pismo brata Bou

riana z r. 1762.

1762. 903.

»Laudate pueri Dominum a canto primo, canto secundo, alto,

violino primo, violino secundo, alto viola con fondamento«.

Str. 36, v/ys. 300, szer. 225 mm; rkp. nieoprawny. Pismo brata Boy- 

riana z r. 1762.
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XYIIÍ w. 904.

»Litaniae de Ssmo Corde Dni N. I. Christi ex C a vocibus 9: 

canto, alto, tenore, basso, violino lmo, violino 2-do, clarino lmo, 

clarino 2do eon organo«.

Str. 28, wys. 360, szer. 235 mm; rkp. nieoprawny. Pismo z połowy XVIII 

wieku.

(1762). 905.

»Litania ex D de Nomine Iesu. Canto et basso, violino primo, 

violino secundo, clarino primo, clarino secundo et organo. Del. 
sigl. Neumann«.

Str. 24, wys. 360, szer. 235 mm; rkp. nieoprawny. Pismo brata W a

cława Bouriana.

1756. 906.

Litania in honorem Sti Ioannis Nepomuceni.

Str. 28, wys. 330, szer. 205 mm; rkp. nieoprawny. Pismo z r. 1756.

X V III w. 907.

»Litaniae de Beata a canto, basso violinis duobus, clarinis duo- 

bus ex D eon organo. Authore A. R. D. Iusti«.

Str. 20, wya. 330, szer. 212 mm; rkp. nieoprawny. Pismo z połowy 

XVIII w.

XYIH  if. 908.

»Litaniae Lauretanae sub tit. Mater castissima a voc.: canto, 

alto, tenore, basso, violinis 2bus, lituis 2bus ex F. obligatis eon 

organo. Authore Francisco Cajetano Schwerdtner«.

Str. 28, wys. 350, szer. 216 mm; rkp. nieoprawny. Pismo z połowy 

XVIII w. Na str. 1 notatka: »Ad usum Laur. Fr. Schack«.

1762. 909.

»Litaniae ex D ce canto, alto, tenore, basso, violinis duobus, 

clarinis duobus, alto viola con fundamento«.

Str. 26f wys. 360, szer. 230 mm; rkp. nieoprawny. Pisany przez brata 

Wacława Bouriana 29 kwietnia 1762.

1764. 910.

»Litaniae de B. V. M. a canto, alto, tenore, basso, violino primo,
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violino seconde», clarinis 2bus ex G obligatis semper con orgauo. 

Authore Schwertner«.

Str, 24, wys. 355, szer. 225 mm; rkp. nicoprawny. Pismo brata W a

cława Bouriana z r. 1704.

1766. 911.

»Litaniae B. V. M. a voc. 9: a canto, alto, tenore, basso voc. 

violinis duobus, viola di alto, clarinis duobus con org.ino«."

Str. 40, wys. 360, szer. 235; rkp. nieoprawny. Pismo brata Wacława 

Bouriana z r. 1766.

1775. 912.

Litaniae de B. V. M. authore Moravetz.

Str. 18. wys. 370, szer. 240 mm; rkp. nieoprawny. Na str. 14 notatka: 

»In Festo s. Clarae 1775 Naleshovie*.

X V I I I  v .  913.

»Litaniae de B. V. M. ex C.«

Str. 34, wys. 360, szer. 330 mm; rkp. nieoprawny. Pismo z XVIII w.

X V I I I  w. 914.

»Litaniae de Brna V. Maria ex D a vocibus 5: canto lmo, canto 

2do, violino lmo, violino 2-do con organo«.

Str. 20, wys. 335, szer. 215 mm; rkp. «¡«oprawny. Pismo z XVIII w.

X V I I I  w. 915.

Litaniae B. V. M. ex D. a canto, tenore, basso, violino primo, 

violino secundo, clarino primo, clarino secundo.

Str. 24, wys. 375, szer. 235 mtn; rkp. nieoprawny. Pismo z XVIII w.

X Y I I I  w. 916.

Litaniae de B. V. M. ex E, a voc. 9: canto, alto, tenore, basso, 

violinis 2bus, valthornis 2bus.

Str. 24, wys. 310, szer. 192 mm; rkp. nieoprawny. Pismo z XVIÎ1 w. 

Brak canto, alto.

X V I I I  w. 917.

»Symphonia ex Dis. Violino lmo, violino 2do, cornu primo ex 

Dis, cornu secundo, alto viola obligata con fondamento«.
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Str. 14, wys. 365, sztn\ 230 mm: rkp. nieoprawny. Na str. 1 ręką rkpu: 

>Ex rebus Ignalii Dygasiewicz« ; pismo z połowy XVIII w.

1762. 918.

»Symphoniae 2 ex D. 1-mn voc. 4-tuor, a violinis 2bus, alto 

viola con fondamento, 2da autem a vocibus 6. Vioüno Imo et 

2do, clarino Imo et 2d o, alto viola con organo«.

Str. 20, wys. 352, szer. 220 mm; rkp. nieoprawny. Pismo brata Bou- 

riana z t'. 1762.

1763. 919.

»Simphonia ex D. a violino primo, vioîino secundo con fonda

mento. Del. sigl. S. Braun«.

Str. 8, wys. 360, szor. 22G mm; rkp. nieoprawny. Pismo brata Bou- 
riana z r. 1763.

1764. 920.

»Symphonia ex C duro, Im a a violino primo et secundo, cla

rino primo et secundo, alto viola con fondamento. Del. sigi. 

Schir.«

»Symphonia 2da authore Hayden a violinis duobus, bobois 2bus 

obligatis, flautis travers. 2bus, a clarinis duobus, alto viola et 

basso«.

Str. 30, wys. 365, szer. 237 mm; rkp. nieoprawny. Na sir. 1 notatka 

inną ręką: »Pro choro collegii Mogilensis procuravit Fr. Wenceslaus Bou- 
rian organarius et professus Mogilen. Sac. ordin. Cisterciensium anno 

[17]64*.

(1764). 921.

»Symphonia ex Dis a 3. Violino primo, vioiino secundo con 

basso«.

Str. 10, wys. 360, szer. 222 mm; rkp. ¡nieoprawny. Pismo brata Bou- 

riana.

1766. 922.

»Symphonia ex D. Del. sigl. Giovanni Campagnany a violinis 

duobus, cornibus duobus, alto viola con basso vel organo«.

Str. 18, w}s. 362, szer. 235 mm; rkp. nieoprawny. Na str. 1 ręką rkpu: 

»Pro choro collegii Mogilensis descripsit Dnus Wenceslaus [Bourian] in 

in m e n se  Iulio anno 1766«.
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1769. 923.

»Symphonia a violinis II-bus, viola die alto, cornuo Imo, cornuo 

IId0 eon fondamento. Authore del. sigl. Antonio Kamei. Ad usum 

Josepho Hatszel (?) [17]69«.

Str. 18, wys. 329, szer, 218 mm; rkp. nieoprawny, Na str. 1 podpis 
inną ręką: »P. Koperzynski«.

1769. 924.

»Symphonia Im a in D authóre Wienensi sign. Hayden; a vo- 

cibus 6: a violinis duobus, clarinis duobus, alto viola obsignata 

eon fondamento pro basso«.

Str. 24, wys. 376, szer. 243 mm; rkp. nieoprawny. Na str. 1 notatka: 

»Pro choro collegii Mogilensi descripta in anno 1769. Ima Decembris per 

Fr. Wenceslaum Bourian O. G. m. p.<

1769. 925.

»Symphonia ex G violinis duobus, duobus obois, alto viola eon 

basso«.

Str. 20, wys. 377, szer. 240 mm; rkp. nieoprawny. Pismo brata Bou- 
riana z r. 1769.

1769. 926.

»Sinfonia 6 voc. violino primo, violino secondo, cornua 2do. 

violetta côl basso. Del. sign. Abel.«

Str. 14, wys. 370, szer. 238 mm; rkp. nieoprawny. Na str. 1 ręką Bou- 

riana: »Pro choro collegii Mogilensis S. O. Cistercien, in anno 1769 de- 
scripsit discantista«.

(1769). 927.

»Sinphonia del. sig. Abel ex G a violino lm o et secundo, obois 

duobus, cornibus duobus eon fundamento«.

Str. 24, wys. 366, szer. 230 mm; rkp. nieoprawny. Pismo brata Bou- 
riana; na str. 1 podpis: »Fr. Leopoldus Wiecki«.

(1769). 928.

»Symphonia prima a violino primo, violino secundo, flauto lmo, 

flauto secundo, cornu primo, cornu secundo, alto viola con fon

damento. Del. sigl. Braun«.

»Symphonia secunda. Violino primo, violino secundo, alto viola 

con fondamento. Del. sigl. Benda«.

Str. 42, wys. 360, szer. 225 mm; rkp. nieoprawny, z lukami. Pismo brata 
Bouriana.
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(1769). 929.

»Symphonia ex D a violino primo, violino secundo, alto viola, 

flauto primo, flauto secundo, cornu primo, cornu secundo con 

basso«.

8 tr. 24, wys. 390, szer. 262; rkp. nieoprawny. Pismo brata Bouriana.

1771. 930.

»Simphonia ex D authore sig. Hayden. A violinis lm o  et 2do, 

cornibus lm o et 2do, obois duobus, alto viola con basso pro 

organo«.

Str. 24, wys. 364, szer. 232 mrn; rkp. nieoprawny. Pismo brata Bou

riana z r. 1771.

(1771). 931.

»Symphonia ex D a violino primo, violino secundo, hobois 

primo, hobois secundo, cornu primo, cornu secundo, alto viola 

obligata con iundamento«.

Str. 28, wys. 387, szer. 260 mm; rkp. nieoprawny. Pismo brata Bou
riana; na str. 1 podpis inną ręką: »Fr. Leopoldus Wieoki«.

(1771). 932.

»Symphonia ex D. Organo, canto, alto, tenore, basso, violino 

primo, violino secundo, clarino primo, clarino secundo«.

Str. 42, wy». 372, szer. 236 mm ; rkp. nieoprawny. Pismo brata Bouriana.

1773. 933.

»Sinfonia D-dur. Violino primo, violino secundo, flauto primo, 

flauto secundo, cornuo primo, cornuo secundo, basso et viola. 

Ad M. D. G. A° 1773«.

Str. 30, wys. 345, szer. 235 mm ; rkp. nieoprawny. Pismo brata Bouriana. 

Na str. 1 podpis: »Fr. Leopoldus Wieoki«.

1777. 934.

»Sinfonia a vocibus 6: violino primo, violino secundo, flauto 

traver primo, flauto traver secundo, cornu primo et secundo, 

viola die alto cum basso authore Schvindl«.

Str. 28, wy». 360, szer. 235 mm; rkp. nieoprawny. Na str. 1 notatka 

ręką rękopisu: »Bx rebus Fris Odonis Stocki P. V. S. O. Cist. anno 1777 

die 22 Julii«, poniżej inną ręką: »Procuravit Fr. Edmundus Dymkiewicz 
prof. Mogilski«.

Archiwom mofUskit. 22
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(1777). 935.

»Symphonia a vocibus: violino primo, violino secundo, oboe

primo, oboe 2-do, cornu lmo, cornu 2do, viola alto et basso«.

Str. 22, wys. 37à, sjser. 237 mm; rkp. nieoprawny. Na str. 1 ręką rkpu 
podpił: »Fr. Leopoldus Wiecki«.

(1777). 936.

»Symphonia a 4 vocibus. Violino primo, violino secundo, alto 

viola et basso. Del. sig. Iwanszchitz«.

Str. 10, wys. 33B, szer. 225 mm; rkp. nieoprawny. Na str. 1 podpis 
inną ręką: »Fr. Leopoldus Wiecki*.

(1777). 937.

»Symphonia a violino primo, violino secundo, oboe primo, oboe 

secundo, clarino vel cornu primo, cornu secundo, alto di viola 

eon fundamento. Del. sigl. Anfossi Romano. Usui Conversi 

Fratris Leopoldi [Wiecki] prof. Mog. S. O. C.«

Str. 18, wys. 365, szer. 230 mm; rkp. nieoprawny.

(1777). 938.

»Sinfonia a violino primo, violino secundo, oboe primo, oboe 

secundo, corno primo, corno secundo, viola et violone. Del. sigl. 

J. Gołąbek«.

Str. 26, wys. 346, szer. 225 mm; rkp. nieoprawny. Pismo z drugiej po
łowy XVIII w.; na str. 1 podpis inną ręką: »Fr. Leopoldus Wiecki eon.«

(1777). 939.

»Symphonia a violino primo, violino secundo, flauto primo, 

flauto secundo, alto viola eon basso. 1. K.«

Str. 22, wyg. 365, szer. 253 mm; rkp. nieoprawny. Pismo z drugiej po
łowy XVIII w.; na str. 1 podpis inną ręką: »Fr. Leopoldus Wiecki«.

(1777). 940.

»Synphonia a violino primo, violino secundo, flautravers primo, 

flautravers secundo, cornu primo, cornu secundo, viola di alto 

con basso, Antoni Schmidt«.

Str. 24, wys. 366, szer. 2H5 mm; rkp. nieoprawny. Pismo z drugiej po

łowy XVIII w.; na str. 1 podpis: »Fr. Leopoldus Wiecki oomp[aravit]«.
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(1777). 941.
»Del. Sigl. Pach.« Symphonia. Basso, violino secundo, violino 

primo, oboe prima, oboe secunda, cornuo primo, cornuo secundo, 

viola seconda obligata, alto viola obligata«.

Str. 24, wys. 382, szer. 235 mm; rkp. nieoprawny. Pismo z drugiej po

łowy XVIII w.; na str. 1 podpis inną ręką: »Fr. Leopoldus Wi»cki con- 

pa[ravit]«.

(1777). 942.
»Sypmphonia. Violino primo, violino secundo, oboi primo, oboi 

secundo, cornu primo, cornu secundo, alto viola et basso. Del. 

sigl. Carolo Ditters«.

8 tr. 18, wys. 380, szer. 245 mm; rkp. nieoprawny. Pismo z drugiej po- 

iowy XVIII w. ; na str. 1 ręką rkpu podpis: »D. Gorączkiewicz«.

(1777). 943.
»Synfonia ex C a’ violino primo, violino secundo, viola di alto 

con basso. Del. sigl. Iwanschitz. Ex rebus Jacobi Gallumbek«.

Str. 12, wys. 370, szer. 235 mm; rkp. nieoprawny. Na s tr . 1 podpis: 

»F. Leopoldus Wieokin.

(1777). 944.
»Symphonia ex C a vocibus octo Violino primo, violino secundo, 

oboe lmo, oboe 2do, clarinis seu cornu 2, alto viola con fon- 

damento. Authore sig. Neuman«.

Str. 18, wys. 375, szer. 240 mm; rkp. nieoprawny. Na str. 1 podpis 

ręką rkpu: »Patris Osmundi Schwatz Minoritae«, poniżej inną ręką: »Fr. 

Leopoldus Wiecki«.

(1777). 945.
»Del. sigl. Paisello [Paësiello]«. Symphonia ex D. Basso di violona, 

violino primo, viola di alto, violino secundo.

Str. 16, wys. 347, szer. 220 mm; rkp. nieoprawny. Pismo z drugiej 

połowy XVIII w. Na str. 1 podpis: »Fr. Leopoldus Wiecki«.

(1777). 946-
»Synfonia ex D a vocibus 4: violino primo, violino secundo 

obois 2bus, clarimis- 2bus. Del. sigl. Piętro Guglelmi«.

2 2 *
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Str. 18, wys. 322, szer. 207 mm; rkp. nieoprawny. Pismo z drugiej 

poíowy XVIII w. Na str. 1 podpis: »Dominik Gorączkiewicz«.

(1777). 947.

Sinfonía in D a violino primo, violino secundo, flautraversis 

2bus, viola con basso. Del. sigl. Ditters«.

Str. 18, wys, 367, szer. 240 mm; rkp. nieoprawny. Na str. 1 ręką rkpu 

podpis: tPossessor D. Gorączkiewicz*, inną ręką: »Fr. Leopoldus Wiecki«.

1782. 948.

»Sinfonía in F, violino primo, violino secundo, obois duobus, 

alto viola et basso authore Abel die 2 Julii 1782 anno«.

Str. 20, wys. 370, szer. 2H0 mm; rkp. nieoprawny. Na str. 1 podpis 

ręką rkpu: »Edmundus Dymkiewiez proffessus Mogilensis regient hori«.

(1782). 949.

»Symphonia in G, violino primo, violino secundo, oboe primo, 

oboe secundo, corno primo, corno secundo, alto viola et basso, 

Authore Abel«.

Str. 20, wys. 362, szer. 231 mm; rkp. nieoprawny. Pismo z drugiej po

łowy XVIII Wj, na str. 1 podpis: »F. Edmundus [Dymkiewiez] prof. loci«.

+ ■ /  ' i f U i  ¿o , 11¡>&
(1782). \ 950.

»Symphonia. Violino lmo, violino 2do, oboe lmo, oboe 2do, 

cornu lmo, cornu 2do, alto viola obligata et basso. Authore 

Neumano«.

Str. 22, wys. 365, szer. 2é0 mm: rkp. nieoprawny. Na str. 1 notatka 

ręką rkpu: »Procurawit Edmundus Dymkiewiez prof. loci«,

178B. 951.

»Symphonia in D violinis duobus, obois duobus, clarinis duo

bus, alto viola et basso«.

gtr. 18, wys. 342, szer. 220 mm; rkp. nieoprawny. Na str, 1 podpis 
ręką rkpu: »Dnia 15 maia 1783. F. Edmundus« [Dymkiewiez].

1749. 952.

»Aria de duobus sanctis et de.tempore a canto solo, violino 

primo, violino secundo con basso. Authore Dno Hasse. Ad usum 

Dyonizi Tho. Sichtowski A. 1749«.

Str. 12, wys. 388, szer. 208 mm; rkp. nieoprawny.



M JK O P IS Y  MUEYOEMH MR. 9*7-- OS* 341

X V III w. 953.
»Ariae XVI et XVII. XV I tenore solo, XV II basso solo, violino 

primo et secundo, cornu primo et secundo, alto viola con fun

damento. Del, sigl. Hasse«.

Str. 20, wys. 315, szer. 200 mm; rkp. nieoprawny. Pi*mo z połowy 

XVIII w.

X V II I  w. 954.
Aria: Exultet anima. Canto solo, viola di alto, violino secundo. 

Str. 68, wys. 352, szer. 225; rkp. nieoprawny. Pismo z połowy XVIII w.

X V II I  w. 955.
»Ariae 4tuor de omni tempore a vocibus 5, voce solo, violino 

lmo, violino 2do, alto viola con órgano. Authore del. sigl. Hasse«.

Str. 22, wys. 360, szer. 230 mm; rkp. niesprawny. Pismo z połowy 

XVIII w.

1753. 956.
»Ariae 4tuor de tempore a vocibus 5, voce solo, violino lmo, 

violino 2do, alto viola con fundamento, authore del. sig. Hasse«.

Str. 24, wys. 358, szer. 224 mm; rkp. nieoprawny. Pismo Bouriana, 

na str. 3 notatka jego ręką: »descriptae pro choro Claro Tumbano 1763«.

1753. 957.
»Opera Cyro. Ariae due, soprano solo, violini dúo, viola di altó 

con fondamento, flauto traverso lm o  et flauto traverso 2do- 

Authore del. sigl. Hasse«.

Str. 14, wys. 375, szer. 232 m; rkp. nieoprawny. Na str. 1 notatka: 

»Descriptae pro choro Claraetumbae per religiosum Frem Wentz. Bawo- 

rowski Sac. ord. Cisters. et prof. Mogilensis (s) anno 1753«.

(1753). 958.
»Ariae 3 de tempore a vocibus 5, voce solo, violino lmo, vio- 

lino 2do, alto viola con fondamento authoribus del. sigl. Hasse 

et Graun«.

Str. 22, wys. 335, szer. 215 mm; rkp. nieoprawny. Pismo z połowy 

XVIII w.; na str. 1 notatka ręką rkpu: »Chori monasterii Mogilensis 

S. O. C.«.
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1756, 959.

»Aria: [Lauda Sion]. Canto solo, vioiino lmo, violino 2do, alto 

viola et basso.
Mottetto vel aria 2da de B. M. V. vel de qualibet virgine a vo- 

cibus 4, canto solo, violino lmo et violino 2do con basso pro 

organo«.

Str. 14, wys. 359, szer. 223 mm; rkp. nieoprawny.

1756. 960.

»Arie due del. sigl. Hoffman. Canto solo, violinis duobus con 

alto viola et basso. Ima de tempore, lia de apostolis«.

Str. 28, wys. 370, szer. 240 mm; rkp, nieoprawny, z lukami. Pismo 

brata Bouriana z r. 1756.

(1757). 961.

»Arie duae, basso, solo, violino lmo, violino 2do con organo«.

Str. 10, wys. 360, szer. 225 mm; rkp. nieoprawny. Pismo z drugiej 

połowy XVIII w. ; na str. 1 notatka z XVIII w.: »Ex rebus Fr. W. Bawo- 

row»ki Sao. ord. Cisterciensis, prof. Mogilensis«.

1758. 962.

»Ariae duplex del. sigl. Graun, a vocibus 5: basso solo, violino 

primo, violino 2do, alto di viola et fondamento. lina de vene- 

rabili Sacramento, 2da de B. V. Maria«.

Str. 14, wys. 350, szer, 229 mm; rkp. nieoprawny. Na str. I notatka: 

»Chori monasterii Mogilensis, descripsit F. W[enceslaus] B[ourian] orga- 

narius et professus loci anno [17]58 die 2da Octobris*.

1763. 963.

»Aria a canto solo, violinis duobus, alto viola con basso vel 

fondamento. Del. sigl. Giovanni Borgo«.

Str. 14, wys. 867, szer.239mm; rkp. nieoprawny. Pismo brata Bouriana 

z r. 1763.

1763. 964.

»Ariae due de Sanctissimo Sacramento, lma a canto solo, vio

linis duobus, alto violis 2bus con basso. 2da autem a canto 

solo, violinis duobus con basso vel fondamento. Del. sigl. An

ton. Bencini«.
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Str. 16, wy*. 360, szer. 225 mm; rkp. nieoprawny. Pismo brata Bouriana 

z r. 1763.

1763. 965.

»Ariae quatuor a basso solo, violino lmo, violino 2do, corno 

drimo, corno secundo, eon fondamento. Del. sigl. Torti«.

8 tr. 30, wys. 359, szer. 225 mm; rkp. nieoprawny. Pismo brata Bouriana 

z r. 1763.

1763. 966.

»Ariae quatuor de tempore a canto solo, violino primo, violino 

secundo, alto viola eon fondamento«. Del. sigl. Graun«.

Str. 20, wys. 359; szer. 228 mm; rkp. nieoprawny. Pismo brata Bouriana 

z r. 1763.

1763. 967.

»Ariae quatuor a canto solo, violino primo, violino secundo 

alto viola con fundamento«.

Str. 20, wys. 363, szer. 220 mm; rkp. nieoprawny. Pismo brata Bouriana 

z r. 1763.

1764. 968.

»Ariae 4tuor. Prima et 4ta de Sanctis, 2 de confessore pontifice, 

3tia de uno martire a canto solo, violinis 2bus, alto viola con 

fondamento«.

Str. 20, wys 360, szer. 230 min; rkp. nieoprawny. Pismo brata Bou
riana z r. 1764. Według notatek w tekście autorem aryi lej jest Albuzzi, 

drugiej Pillago, względnie Filago, a trzeciej Belli.

1764. 969.

»Ariae 4tuor ex thonis minoris a canto, duae a tenore solo, 

duae violinis duobus, alto viola con fondamento«.

Str. 22, wys. 367, szer. 230 mm; rkp. nieoprawny. Pismo brat» Bou

riana z r. 1764.

1764. 970.

»Ariae 4-tuor de tempore, 1, 2 et 4-ta a canto vel tenore solo, 

3tia a basso solo, cum violinis 2bus, fondamento ex alto viola«. 

Del. sigl. Albuzzi.

Str. 20, wys. 360, szer. 230 mm; rkp. nieoprawny. Pismo brata Bou

riana z r. 1764.



344 MOGIŁA

1764. 971.
»Quatuor ariae commune Virginum a vocibus 9. Soprano solo, 

violinis duobus, cornibus duobus, hobois vel flautis 2bus, alto 

viola con fondamento«.

Str. 32, wys. 360, szer. 230 mm; rkp. nieoprawny. Pismo brata Bou- 

riana z r. 1764; w tekście oznaczeni jako autorzy aryi pierwszej Albuzzi, 
drugiej i trzeciej Monticelli, a czwartej Pillago.

1765. 972.
»Ariae diversae quatuor, Ima pro omni tempore, 2da de B. V. 

Maria, 3tia et 4ta de venerabili Sacramento, a canto solo, vio

linis 2bus, alto viola con fondamento etiam ad ariam 4tam cum 

cituis et flautis«.

Str. 24, wya. 867, szer. 235 mm; rkp. nieoprawny. Pismo brata Bou- 

riana z r. 1766.

X V II I  w. 973.
Aria: Quis me separabit. Organo, basso, canto solo, violino 

lmo, violino 2-do, alto viola obligato.

Str. 18, wys. 365, szer. 220 mm; rkp. nieoprawny. Pismo z drugiej 
połowy XVIII w.

X Y II I  tt. 974.
»Aria a canto, violino primo, violino secondo et basso«.

Str. 16, wys. 342, szer. 210 mm; rkp. nieoprawny. Pismo z drugiej 

połowy XVIII w.; na str. 1 podpis z XVIII w.: »Fr. Venoeslaus Zychliński«.

X V II I  w. 975.
»Arie 2. Prima a 5 vocibus basso, solo, violino primo, violino 

secundo, viola con organo authore Hassę.

Secunda a 5 vocibus canto solo, violino primo, violino secundo, 

viola con organo. Ad usum Francisci Otto«.

Str. 12, wys. 336, szer. 212 mm; rkp. nieoprawny. Pismo z drugiej 

połowy XVIII w.

X Y II I  w. 976.
Aria »Iesu dilecte«, del. sigl. Kluk.

Str. 14, wys. 370, szer. 230 mm; rkp. nieoprawny. Pismo z połowy XVIII w.
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1773. 977.

»Aria de sanctis a vocibus 5: violino primo, violino secundo, 

alto viola obligata con fondamento pro órgano. Authore Ar

gentino«.

Str. 12, wys. 385, szer. 230 mm; rkp. nieoprawny. Pismo brata Bouriana 
z r. 1773.

1775. 978.

»Ariae: lma de tempore, alto solo, a vocibus: violinis duobus 

alto viola con organo. Authore sigl. Brixi. 2da, canto, pro omni 

tempore, violinis duobus, cornibus et flautis duobus, alto viola 

et fondamento«.

Str. 28, wys. 372, szer. 243 mm; rkp. nieoprawny. Pismo brata Bouriana 

z r. 1775.

1753. 979.

»Aria lma: De Beata V. Maria. Soprano, basso, oboe. Aria II. 

De tempore. Canto solo, viola«.

Str. 14, wys. 338, szer. 215 mm; rkp. nieoprawny. Na str. 1 notatka 

ręką rkpu: »Pro choro Clarae Tumbae anno 1753. Ex rebus Fr. Wentz. 

Baworowski Sao. ord. Cist., prof. Mogilensisu.

(1777). 980.

»Aria [Domine ecce nos] authore E. R. P. Urbano Müller P. 

Oliv. S. O. C. S. T. D. P.« Organo, canto, alto vocali, tenore, 

basso, violino primo, violino secundo, clarino primo, clarino, 

alto di viola.

Str. 20, wys. 445, szer. 260 mm; rkp, nieoprawny. W  tekście notatki, 

na str. 2: »Fr. Leopoldus Wiecki comparavit«, na str. 5: Descripsit Jose- 

phus Schnigenberg«, na str. 7: »Descripsit Fel. Quedenan«, na str. 11: 
»perscripsit Ant. Zioíkowski«, na str. 15 i 17: »perscripsit Andreas I. Hoersch- 

bergn.

X V III w. 981.

»Aria a 7 [vocibus]: alto solo, violino lmo, violino 2do, cornu lmo, 

cornu 2do, viola alto con fundamento. Del. sign. Annibali«.

Str. 8, wys. 335, szer. 210 mm; rkp. nieoprawny. Na str. 1 notatka 
ręką rkpu: »Comparavit Fr. Maurus, Pfprofessus] A[ndreoviensis]«. Pismo 

z drugiej poíowy XVIII w.
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»Concerto a voc. violino, duo violini, violoncello con basso«.

Str. 30, wys. 330, szer. 250 mm; rkp. nieoprawny. Pismo z poiowy 

XVIII w.

XVIII w. 983.

»Concerto in G per il flauto traverso, principali, 2 violini, 2 cor- 

nui, violae, basso. Del. sigl. Fils«.

Str. 32, wys. 340, szer. 220 mm.; rkp. nieoprawny z drugiej poïowy 

XVIII w.

XV111 w. 984.

»Concerto ex C flauto principali, violino primo, violino secundo

viola di Braza con basso del. sigl. Brixi«.

Str. 12, wys. 350, szer. 214 mm; rkp. nieoprawny. Pismo z drugiej 
poïowy XVIII w.

(1777). 985.

»Concerto ex D« violino 2do, basso, violino principale, violino 

primo, alto viola.

Str. 20, wys. 350, szer. 215 mm; rkp. nieoprawny. Pismo z drugiej 
pofowy XVIII w.; na str. 1 podpis: »Fr. Leopoldus Wiecki«.

1760. 986.

»Duetto a canto primo, canto secundo, tenore, violino primo, 

violino 2do, alto viola con organa, Authore del sigl. Hasse«.

Str. 20, wys. 350, szer. 220 mm; rkp. nieoprawny. Pismo brata Bouriana 
z r. 1760.

1762. 987.

»Duetto a voc. 9. Canto. Tenore. Violino primo. Violino secundo. 

Oboe primo, oboe secundo. Corno ex F lmo. Corno 2do con 

fondamento«. Opera la baronessa amabile. Del. sigl. Nicola 

Piccini«.

Str. 12, wys. 357, szer. 222 mm; rkp. nieoprawny. Na str. 1 notatka 

ręką rkpu: tPro choro collegii Mogilensis sac. ac exempti ordinis Cister- 
ciensis descripsit Fr. Wenoeslaus Bourian organarius et professus loci inp. 

in anno 1762 in inense Decembri«,

X V III w. 982.

1762. 988.

»Duetto, primum a canto primo, canto secundo, violino lmo,
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violino 2clo, flauto traverso primo et secundo, alto viola con 

fondamento. Secundum duetto a canto primo et canto secundo, 

violino primo et 2-do, hoboa prima, hoboa secunda, alto viola 

con fondamento. Del. sig. Graun.«

Str. 20, wys. 365, szer. 230 mm; rkp. nieoprawny. Na str. 1 notatka 
ręką rkpu: sPro choro collegii Mogilensis sac. ac. exempli ord. Gistercien- 

sis descripsit Fr. Wenceslaus Bourian professus et organarius loci anno 

1762 die 26 Junii«.

XY111 w. 989.

»Duetto in G, flauto lmo, flauto 2do. D. Carlo Kreith«.

Str. 2-4, wys. 330, szer. 210 mm; rkp. nieoprawny. Pismo z drugiej 

poíowy XVIII w.

XV111 w. 990.

»Duetto«.

Str. 20, wys. 345, szer. 220 mm; rkp. nieoprawny. Pismo z drugiej po

łowy XVIII w.

1762. 991.

»Terzetto, primum a canto vel flautotraverso primo. Alto vel 

flautotraverso secundo. Tenore vel fagotto. Violino primo, vio

lino secundo, alto viola con iondamento. Del. sig. Graun. Se

cundum a canto primo. Canto secundo. Canto tertio vel tenore. 

Violino primo. Violino secundo, hoboa lma, hoboa 2da, alto 

viola con fundamento«.

Str. 24, wys. 362, szer. 225 mm; rkp. nieoprawny. Na str. 1 notatka 

ręką rkpu: »Chori monasterii Mogilensis sac. ac. exempti ordinis Cistercien- 

sis descripsit Fr. Wenceslaus Bourian organarius et professus looi anno 

1762«.

XV111 w. 992.

Tercet »Plaebus ante non micabit«.

Str. 8, wys. 340, szer. 210 mm; rkp. nieoprawny. Pismo z drugiej po

łowy XVIII w.

XVlll w. 993.

Tercetto. Violino primo, violino secundo, basso.

Str. 12, wys. 360, szer. 225 mm; rkp. nieoprawny. Pismo z drugiej po

łowy XVIII w.; na str. 1 współczesna notatka: »Fr. Leopoldus Wiecki«.
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XY111 w, 994.

»Terzetto duplex a cantis 2, alto, violinis 2, alto viola con fon- 

damento. Del. sig. Fiorillo«.

Str. 10, wys, 860, szer. 235 mm; rkp. nieoprawny. Pismo z drugiej 
połowy XVIII w.; na str. 1 podpis inną ręką: »Fr. Leopoldus Wiecki 
comparavit«.

X V I I I  w. 995.

Tercet.

Str. 8, wys. 360j szer. 220 mm; rkp. nieoprawny. Pismo z drugiej po
łowy XVIII w.

X V II I  w. 996.

Tercet.

Str. 8, wys. 860, szer. 220 mm; rkp. nieoprawny. Pismo z drugiej połowy 

XVIII w.

(1764). 997

»Trio del. sigl. Graun a fíauto traverso, violino unisono et fon 

damento«.

Str, 12, wys. 360, szer. 225 mm; rkp. nieoprawny. Pismo brata Bouriana

X V I I I  w. 998

Trio na Wielki Piątek. »Canto Imo, canto 2do, cornu lmo 

cornu 2do, basso vocali«.

Str. 18. wys. 320, szer. 210 mm; rkp. nieoprawny. Pismo z drugiej po 

owy XVIII w.; na str. 1 notatka: »Bx rebus Mathiae Ducka, scripsit A 
Osikowski«.

X V I I I  w. 999

»Trio ex Dis-dur, violino primo, violino secundo et basso. Del 
sigl. ... Quirino Gasparini«.

Str. 8, wys. 360, szer. 225 mm; rkp. nieoprawny. Pismo z drugiej po 
łowy XVIII wieku.

X V II I  w. 1000

»Trio per due oboi vel flauto traversieri, e basso del. sigl. Bias, 

Spagnuolo. 
Trio del. sigl. Graun«.

Str. 14, wys. 220, szer. 275 mm; rkp. nieoprawny. Pismo z drugiej po

łowy XVIII w“
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XV III w. 1001.

»Trio a 2 violinis e basso di Nardini«.
Str. 24, wys. 320, szer. 280 mm; rkp. niaoprawny. Pismo z drugiej po- 

iowy XVIII w.

(1781). 1002.

»Trio ex G, violino lmo, violino 2do, eon basso«.

Str. 14, wys. 340, szer. 215 mm; rkp. nieoprawny. Pismo Edmunda 

Dymkiewicza.

(1785). 1003.

»Trietto, violino primo, violino gecondo eon basso. Sigl. Neu- 
mann«.

Str. 8, wys. 360, szer. ¡¿25 mm; rkp. nieoprawny. Pismo Leopolda 

Wieckiego.

X Y III w. 1004.

»Trio a violino primo, violino secondo, violonzello. Del. sigl. 

Laube«.

Str. 8, wys. 337, szer. 222 mm; rkp. nieoprawny. Na str. 1 notatka 

ręką rkpu: »Ambrosii Wentzel« i inną ręką: »Oh. Fr. Leopoldus Wiecki«. 

Pismo z drugiej połowy XVIII w.

X V III w. 1005.

»Trio ex F, violino lmo, violino 2do et basso. Del. sigl. Neu- 

mann«.

Str. 8, wys. 328, szer. 232 mm; rkp. nieoprawny. Pismo z drugiej po

łowy XVIII w.; na str. 1 notatka ręką rkpu: »Possessor Niegaidowski«.

XV III w. 1006.

»Aria Ima: pastoritia a basso solo, violino primo, violino 2do, 

alto viola eon basso. Aria secunda: pastoritia a tenore et basso, 

violino primo, violino secundo, alto viola eon basso«.

Str. 12, wys. 330, szer. 210; rkp. nieoprawny. Pismo z poiowy XVIII w.

X V III w. 1007.

»Pastorella: Surge mopse de somno, canto solo, violino primo, 

violino secundo, alto viola con organo«.

Str. 12, wys. 315, szer. 200 mm; rkp. nieoprawny. Pismo z poJowy 

XVIII w.; na str. 2 n*tatka: »Del sig. Girolamo Hauza« (?); na str. 1: »Ex 
partibus Jacobi Bourian organarii ad Collegiatam Ecclesiae Rattiboriensis«,
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X V I I I  w. 1008.

»Pastorella; Do Bethleem poydziemy, 4tuor vocum: canto, alto, 
tenore, basso«.

Str. 10, wys. 210, szer. 180 mm; rkp. nieoprawny. Pismo z drugiej po- 
iowy XVIII w.

X V I I I  w. 1009.

Kolęda w kilku językach: »Omnes gentes neo nato incarnato 
plaudite«.

Str. 4, vvj's. 380, szer. 235 mm; rkp. nieoprawny, zachowany tylko 

częściowo, a mianowicie bas i alt, brak zaś sopranu i tenoru. Pismo z dru
giej połowy XVIII w.

1783. 1010.

»Pastorella canto Staszek, alto Marek, tenore Bartek, basso Kuba 
et fundaraento«.

Str. 10, wys. 340, szer. 220 mm; rkp. nieoprawny. Na str. 1 notatka: 

¡>Fr. Leopoldus [Wiecki] perscripsit pro choro Mogilensi anno Dni 1783«. 
Tekst zaczyna się od »Pastores« i jest częścią łaciński a częścią polski.

(1764). 1011.

»Cassatio a violino primo, violino secundo, viola prima, viola 

secunda con basso authore [Adaino] Fischer«.

Str 1G, wys. 357, szer. 222 mm; rkp. fiieopmwiiy. Na str. 3 notatka 

ręką rkpu: »fix inu“icalibus M. Podgórski«. Na Str. 15 inną ręką notatka 

odnosząca się do »Litauiae Lauretaneae«, których bidk: »Comparavit Fr. 
Vincontius Hajek pro choro Sulejoviensi S. O. Cist. eiusdem loci professus 

anno 1764«.

X V I I I  w. 1012.

»Cassatia. Violino lmo, violino 2do, viola obligata et basso«.

Str. 16, wys. 348, szer. 215 mm ; rkp. nieoprawny. Pismo z drugiej 

połowy XV11I w'.; na str. 1 podpis ręką rkpu: »1. Wiecki«.

X V II I  w. 1013.

»Divertimento a voc. 3: violino solo, viola di alto et basso aut. 

Iwanschitz. Divertimento a voc. 3; due violini et basso aut. 

Leopoldo Hofman«.

Str. 12, wys. 370, szer. 240 nam; rkp. nieoprawny. Pismo z drugiej 

połowy XVIII w.
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(1785). 1014.

»Divertimento a tre: violino primo, violino secondo et basso. 

Del. sigl. Tomasso Prota«.

Str. 8, wys. 365, szer. 2:50 tum; rkp. nieoprawny. Pismo Leopolda 

Wieckiego.

1746. . 1015.

»Passio D. N. Iesu Christi a vocibus 10: canto, alto, tenore, basso, 

violino lino, violino 2do. cornuo lmo, cornuo 2do, violono con 

organo«.

Str. 36, wys. 320, szer. 205 mm; rkp. nieoprawnj’. Na str. 35 notatka: 

»Ex Wisznicio Ueverendus Dnus Walentinus Druibacki, Civis Wisznic. 

Josephus Gniatkowski«.

1771. 1016.

Kantyk na cześć św. Bernarda »Bonum certamen, auth.: Wen- 

tzel in anno 1771«.

Str. 28, wys. 3b0, szer. 245 mm; rkp. nieoprawny.

1773. 1017.

»Motetto de quolibet sancto vel etiam sancta a voc. 12. Canto, 

alto, tenore, basso, violinis duobus, flautraversis duobus, clari- 

nis in D duobus, alto viola con organo. authore Lös«. 

»Offertorium secundum dr apostolis a voc. 9: a canto alto, te

nore, basso, violinis duobus clari nis duobus, alto viola con or

gano«.

Str. 38, wys. 345, szer. 220 mm; rkp. nieoprawny. Na str. 1 notatka 

ręką rkpu: »Pro choro colegii Mogilensis S. O. C. descripsit Fr. Wentz. 

Bourian professus et organarius loci anno 1773 in rnense Septembri«.

X V III w . 1018.

Octetto.

Str. 44, wys. 365, szer. 232 mm; rkp. nieoprawny. Pismo z drugiej po

łowy XVIII w.

X V III w. 1019.

Kantyk na cześć św. Jana de Matta. »Propter ardentem civita- 

tem«. Aut. Joanne Petro Habermann.

Str. 10, wys. 320, szer. 210 mm; rkp. nieoprawny. Pismo z drugiej po

łowy XVIII w.
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X Y II I  w. 1020.

Kantata na cześć św. Bernarda: »Bonum certamen«.

Str. 36, wys. 340, szer. 230 mm; rkp. nieoprawny. Pismo z drugiej 
połowy XVIII w.

X V III w. 1021.

»Alma redemptoris a basso solo, violino lmo, violino 2do, echo, 

alto viole duoi seu oboe vel flauti traveri con organo«.

Str. 18, wys. 335, szer. 205 mm; rkp. nieoprawny. Pismo z drugiej 

połowy XVIII w.; na str. 1 notatka współczesna: »Ex musicalibus A. Osi- 
kowsku.

(1781). 1022.

Salve a vocibus 3: alto solo, violino solo et fundamento.

Str. 8, wys. 360, szer. 220; rkp. nieoprawny. Na str. 1 notatka: «Gom- 
paravit Fr. Edmundus Dymkiewicz professus loci«.

(1781). 1023.

»Stabat Mater a vocibus 7: Canto, alto, violino primo, violino 

secundo, flauto primo, flauto secundo con organo. Del. sigl. Cha- 
łupina«.

Str. 16, wys. 335, szer. 205 mm; rkp. nieoprawny. Na str. 1 notatka: 
»Fr. Edmundus Dymkiewiez prof. Mogilensis®.

(1785). 1024.

»Passio ex B a canto, basso, violino primo, violino secundo,

cornu primo, cornu secundo con organo«.

Str. 20, wys. 375, szer. 230 mm; rkp. nieoprawny. Na 1 str. podpis: 
»Fr. Leopoldus Wiecki«.



MAPY I PLANY.
V.

»Mappa wsi Mogiła zwaney w województwie krakowskim, po

wiecie proszowskim leżącey, okazuiąca... roznosc w szczegol- 

nosci placów z ogrodami, gruntów ornych, łąk i pastwisk gro

madzkich przezemnie nizey wyrażonego po wymiarze geome

trycznym z dekretu kommissyi w roku 1784 zrysowana. Kolor 

żółtociemny oznacza grunta orne młynarskie i kaczmarskie, 

żółto jasny kmiece, czerwony zagrodnicze, popielaty plebańskie. 

Łąki, pastwiska, place z ogrodami zielonym wyrażone kolorem, 

każde nieco odmiennym. Litery na mappie kładzione mają swoje 

dostateczne tlomaczenie w inwentarzu podług teyże mappy 

ułożonym. M. Jozef Kromer filozofii dr i professor Szkoły głown. 

koron. J. K. McPi Rzecz. Posp. geom. przysięg.«...

Szer. 1460 mm, wys. 1032 mm; plan rysowany na papierze podklejo

nym płótnem, ujęty jest w ramki ozdobione gałązkami róiy i poprzecz- 
nemi belkami, w czterech miejscach przez wilgoć uszkodzony. Tytui po 

lewej stronie u dołu ujęty w kartusz, po prawej stronie u dołu podziałka 
ujęta w wieniec z róż z napisem ręką Kromera: »Podziałka czyli miara 
zawierająca 1000 stóp, z których każda ma w sobie */4 łokcia starego kra- 

kowsk.« Poniżej innem pismem: »Mappę tę strony gromady dóbr wsi Mo
giła w czasie agituiącey się kommissyi z limity dnia 26 miesiąca lipca 

1784 roku przypadłey, położoną przy wizyi gruntów odbytey, skonfronto

waną podpisuię. Tomasz na Jasienny Saryusz Jaklinski P. Z. W . K., J. K. 
Mci kornmisarz prezyduiący«. In dorso notatki nieco pomniejsze: »Mogiła 

Litt. D. >/. N° 2177.

1787. ' 2.

»Mappa geometryczna zawieraiąca uregulowane grunta na pół- 

łany i połtory cwierci stosownie .do powinności i danin gospo-

Archiwnra mogilskie. 23

1784. 1.
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darzy 28 we wsi Mogile bydłem robociznę odbywaiących. De

kretów sądów zadwornych JKMci referendarskich w dniach 

kwietnia R. 1787 przez nizey podpisanego udziałana. Tłuma

czenie kolorow. Kolor [blado żółty] oznacza grunta kmiece po
winności 28 gospodarzy odbywaiących, [zielony] Łąki kmiece, 

[żółty] Grunta młynarskie i kaczmarskie, [bladoróżowy] Grunta 

zagrodników, [różowy] Grunta chałupników, [ciemno-różowy] 

Grunta dworskie niegdyś plebańskie«. »Wymierzył i zrysował 

M. Jozef Kromer filozofii dr. i profesor I. K. Mci i Szkoły G. K. 

geomet. przys.«.

Szer. 1280, wys. 935 mm; plan rysowany na czterech kawałkach gru
bego papieru, podklejonego płótnem, ujęty w ramki, w kilku miejscach 

przez wilgoć uszkodzony. Tytuł u dołu z lewej strony ujęty w kartusz, 
rysowany tuszem, z koroną. Poniżej: »Miara, czyli podziaJka, maiąca w so

bie 700 stop geom. czyli pręcików. Pręcik zawiera */4 łokcia starego krak.c. 

W  prawym boku u góry napis: ¡»Ninieyszą mapkę geometryczną na grun
cie skonfrontowaną y z Inwentarzem zgadzaiącą się, Sąd komisarski J° K* 

Mci approbuie y podpisuie. Dan w Mogile w czasie agituiącey się komis- 
syi R. P. 17876° dnia 27 miesiąca kwietnia. Onufry Prandota z Ożarowa 

Ożarowski P. W. k. O. S. S. K. komisarz J. K. mci prezyduiący m. p. 
X. Franciszek Belina Ossowski kustosz katedr, krakowski J. K. Mci komi- 

*arz m. p. Jan Nepomucen B. Herka S. G. K. K. y przysięgły komisarz 

mp.«.
Uwaga. Zob. rkp. nr. 160.

1848. 3.

»Mogiła in Galizien. Krakauer Kreis. Bezirk Mogiła. 1848. Lith. 

della Torre u. Winter C. 1850«.

Szer. 1620, wys. 1545 mm; litografia kolorowana, z parcelami oznaczo- 

nemi ręcznie, na papierze podklejonym płótnem, złożona z siedmiu nierów

nych kawałków. Podziałka: 13 cm. =  200 sążni.

1848. 4.

»Mogiła, własność klasztoru OO. Cystersów. Skala 1:2880. Wa-’ 

dów w grudniu 1901 r. rysował Jan Kempa rysownik«.

Szer. 1385, wy*. 1000 mm; plan rysowany kilku kolorami na twardym 

papierze, podklejonym płótnem. Mapa niniejsza jest kopią nru 3.

1848.

Jak nr. 4.

Szer. 1247, wys. 1004; opis jak nr. 4.

5.
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1872. 6.

»Mogiła in Galizien. Steueramt Krakau 1872. Lith. in k. k. Li- 

thogr. Institute des Catasters«.

Litografia na papierze, złożona z 8 nierównych kawałków. Skala 1:2880.

1872. 7.

»Mogiła, własność klasztoru 00. Cystersów. Kopia mapy kata

stralnej według stanu z roku 1872«.

Szer. 985, wys. 1390 mm; kopia nru 6, rysowana w r. 191.6 kilku ko

lorami na płótnie kalkowem, podklejonem drugiem płótnem. Skala 1:2880. 
Przechowywana w płóciennym futerale.

koło 1900. 8.

»Mogiła sek. 2—3—4—5 ad 5 i 6«; mapa katastralna.

Szer. 850 wys. 638 mm; rysowana na twardym papierze.

koło 1900. 9.

»Mogiła sek. 2—3—5 ad 5 i 6«; mapa katastralna.

Szer. 750, wys. 640 mm; rysowana na twardym papier*e.

koło 1900. 10.

»Mogiła sek. 5 ad 5 i 7« mapa katastralna.

Szer. 850, wys. 640 mm; rysowana na twardym papierze.

1904. 11.

»Plan sytuacyjny gruntów w własnym zarządzie i w dzier

żawie będących obszaru dworskiego w gminie Mogiła poło

żonego. Kraków, dnia 15 listopada 1904 r.«.

Szer. 630, wys. 780 mm; rysowany na płótnie kalkowem, naklejonem 

na tekturę. Skala 1:2880.

1896. 12.

»Mapa posiadłości gruntowej klasztoru mogilskiego w Mogile, 

Czyżynach i.Łęgu 1896«.

Szer. 1049, wys. 568 mm; rysowana na grubym papierze z dwóch ka

wałków. Podzialka: 1 cm =  30 m.

23*
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1848. IB.

»Czyżyny mit der Ortschaft Lęg in Galizien, Krakauer Kreis- 

Bezirk Mogiła 1848. Lith. Krapf u. Winter Ez. 1850«.

Szer. 1615, wys. 1454 mm; litografia kolorowana, z parcelami ozna- 

cionemi ręcznie, na papierze podklejonym płótnem, złożona z czterech 
nierównych kawałków. Podziałka: 13 cm =  200 sążni.

1884. • 14.

»Czyżyny z miejscowością Lęg w Galicyi. Powiat podatkowy 

Kraków. Litografowano w c. k. zakładzie litograficznym kata

stru według stanu z roku 1884«.

Litografia na papierze, złożona z 8 nierównych kawałków. Skala 

1:2880.

1884. 15.

Kopia nru 14.

Szer. 972, wys. 851 mm; rysowana w r. 1916 kilku kolorami na płótnie 
kalkowem, podkłejonem drugiem płótnem. Skala 1:2880. Przechowywana 

w płóciennym futerale.

koło 1900. 16.

»Czyżyny sek. 1—2—3 i 5«; mapa katastralna.

Szer. 850, wys. 640 mm; rysowana na twardym papierze.

koło 1900. 17.

»Folwark Czyżyny, własność OO. Cystersów w Mogile«; plan 

parceli dworskich.

Szer. 1005, wy*. 690 mm; rysowany na twardym papierze, podklejo

nym płótnem.

1904. 18.

»Plan sytuacyjny gruntów w własnym zarządzie i w dzier

żawie będących obszaru dworskiego w gminie Czyżyny po

łożonego. Kraków dnia 15 listopada 1904 r,«

Szer. 635, wys. 790 mm; rysowany na płótnie kalkowem, naktejonem 
na tekturę. Skala 1:2880.

koło 1900. 19.

»Czyżyny — Łęg sek. 4—5—7 i 8«; mapa katastralna.

Szer. 640, wys. 417 mm; rysowana na papierze twardym.
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koło 1900. 20.

«Czyżyny-Łęg sek. 5—6 i 8«; mapa katastralna.

Szer. 8ł5, wys. 638 mm; rysowana na twardym papierze.

1904. 21.

»Plan sytuacyjny gruntów w własnym zarządzie i w dzier

żawie będących obszaru dworskiego w gminie Łęg położo

nego. Kraków dnia 15 listopada 1904 r.«.

Szer. 995, wys. 590 mm; rysowany na płótnie kalkowem, nakiejonem 
na tektury.

koło 1912. 22.

»Plan gospodarczy gruntów większych posiadłości gminy katastr. 

Zesławice. Skala 1:2880«.

Szer. 585, wys. 673 mm; rysowany na płótnie kalkowem.

1853. 28.

Plan biegu Wisły koło Rybitw i lasu płaszowskiego.

Szer. 500, wys. 640 mm; plan rysowany na grubym papierze w kilku 

kolorach. Podzialka: 65 mm =  100 sążni wied. W środku napis: »Die roth 
punktirte Train der Weichsel bei Las Plaszowski und Rybitwy ist über

einstimmend mit der festgesetzten Stromrichtung des hierortigen Bezirks. 
Podgórze am 25““ April (gefertigt) Reichersdorfer k. k. Bzks. Ingenieur. 

Andr. Lorentski k. k Ingenieur. Zgodność niniejszej kopii z oryginałem 

poświadczam. W  Krakowie d. 30 kwietnia 1853 r. Andr. Lorentski inge- 

nieur m. p.«.

1912. 24.

»Plan sytuacyjny rzeki Dłubni, młynówek i zakładów wodnych 

w gminach Mogiła, Krzesławice i Bieńczyce. Skala 1:2880«.

Szer. 1500, wys. 498 mm; rysowany na kalkowem płótnie kilku ko

lorami.

1915. 25.

»Plan sytuacyjny gminy Bieńczyce, Krzesławice. Mogiła. Skala 

1:2880. Kraków dnia 1 czerwca 1915. Kalinowski M. starszy 

geometra«. Dłubnia.

Szer. 1150, wy*. 1110 mm; rysowany na papierze kalkowym.
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(1884). 26.

»Klasztor [i kościół] 00. Cystersów w Mogile«. Rzut poziomy 

parteru.

Bzer. 551, wys. 438 mm; rysowany na twardym papierze.

(1884). 27.

»Klasztor 00. Cystersów w Mogile. I piętro«. Rzut poziomy. 

Szer. 620, wys. 452 mm; rysowany na papierze. Podziaika: lem = lm .

1901. 28.

»Pläne respective Projekt auf die Reconstruction der Gebäu

den (sic) für die Hochwürdigen Geistl. in der Cistersen (sic) 

Kloster zu Mogiła. Kraków dnia 9/III 1901 r. Tomasz Bujas«. 

Rzuty poziome parteru klasztornego.

Szer. 822 min, wys. 995 mm; rysowany na płótnie. Podziaika: 1 cm =  
10 mm,

Druk.: Teka Grona konserwatorów Galicyi Zachodniej. Kraków, 1906, 
T. II, między str. 146—147.

1884. 29.

»Plan na restauracyę części zabudowań klasztornych 00. Cy

stersów w Mogile. Kraków 25/3 1884. Woj. Nowosielski«. 

Rzut poziomy parteru opatówki.

Szer. 805, wys. 565 min; rysowany na twardym papierze. Podziaika: 
2 cm =  1 m.

1884. 30.

Kopia nru 29.

Szer. 803, wys. 560 mm; rysowana na kalce podklejonej twardym pa

pierem.

1884. 31.

»Pian na restauracyą części zabudowań klasztornych 00. Cy

stersów w Mogile. Pierwsze piętro. Kraków 25/3 1884. Woj. 

Nowosielski«. Rzut poziomy opatówki.

Szer. 800, wys. 572 mm; rysowany na twardym papierze. Podziaika: 

2 cm =  1 m.
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1884. 32.

Kopia nru 31.

Szer. 700, wys. 516 mm; rysowana na kalce podklejonej twardym pa

pierem, poplamiona.

1884. 33.

»Plan na restauracyę części zabudowań klasztornych 00. Cy

stersów w Mogile. Rozkład dachowy. Kraków 25/3 1884. Woj. 

Nowosielski«. Opatówka, dach.

Szer. 797, wys. 668 mm; rysowany na twardym papierze. Podzialka: 

2 cm =  1 m.

(1884). 34.

»Plan na restauracyą części zabudowań klasztornych 00. Cy

stersów w Mogile. Widok z frontu«. Opatówka.

Szer. 697, wys. 44-5 mm; rysowany na grubym papierze.

1884. 35.

Kopia nru 34.

Szer. 679, wys. 401 mm; rysowana na twardym papierze.

1884. 36.

¿Plan na restauracyę części zabudowań klasztornych 00. Cy

stersów w Mogile. Kraków 25/3 1884. Woj. Nowosielski«. Prze

krój poprzeczny klatki schodowej na przeorat.

Szer. 635, wys. 460 mm; rysowany na twardym papierze. Podzialka: 

2 cm =  1 m.

1910. 37.

»Szkic osuszenia kościoła i klasztoru 00. Cystersów w Mogile. 

Skala 1:200. Kraków 29/5 910 Stefan Stobiecki inźyn.«.

Szer. 987, wys. 670 mm; rysowany na papierze kalkowym.

(1884). 38.

»Plan na rekonstrukcyę budynku starego walącego się mie

szkania dla rządcy dóbr na obszarze dworskim w Mogile, wła-
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shość Księży Cystersów. Adam Dębski budowniczy«. Rzuty

poziome, pionowe.

Szer. 572, wys. 604 mm; rysowany na grubym papierze. Podzialka: 

1 cm =  1 m,

1884. 39.

»Plan na postawienie spichlerza na folwarku wsi Mogiła, wła

sność Zgrom. 00. Cystersów w Mogile. Kraków 15/3 1884. 
Projek. Woj. Nowosielski«. Rzuty poziome i poprzeczne.

Szer. 700, wys. 486 mm ; rysowany na papierze. Podzialka: 1 cm =  1 m.

1884. 40.

»Plan na postawienie spichlerza na folwarku wsi Mogiła, wła

sność Zgrom. 00. Cystersów w Mogile. Przekrój podłużny po 

AB. Widok z boku. Widok z frontu. Kraków 15/3 1884. Proj. 
Woj. Nowosielski«.

Szer. 700, wys. 492 mm; rysowany na grubym papierze. Podzialka: 
1 cm =  1 m.

(1884). 41.

»Oranżerya w ogrodzie klasztornym w Mogile. Stajnia przy 

młynie klasztornym w Mogile«.

Szer. 473, wys. 485 mm; plan rysowany na papierze twardym. Podzial
ka: 1 cm =  1 m.

(1884) 42.

»Dom mieszkalny na folwarku w Zesławicach«. Rzuty poziome, 

poprzeczny i fasada.

Szer. 618, wys. 465 mm; plan rysowany na twardym papierze, zna

cznie uszkodzony. Dom wymieniony zburzono w r. 1914 ze względów 
wojskowych.

1898. 43.

• Plan szopy i budynku gospodarczego na folwarku w Zestawi- 

cach wraz z kosztorysem.

Szer. 375, wys. 650 mm; rysowany na papierze. Skala 1:100.
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(1884). 44.

»Projekt spichlerza. Waleryan Fr. Zwoliński architekt«. Czy- 
żyny.

Szer. 555, wys. 361 mm; rysowany na twardym papierze.

(1884). 45.

»Projekt stodoły, Waleryan Fr. Zwoliński arch.« Czyżyny.

Szer. 560, wys. 362 mm; rysowany na twardym papierze.
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Indeks osobowy, miejscowy i rzeczowy.

*(d. przed cyfrą oznacza numer dyplomu pergaminowego, r. numer ręko
pisu, m. numer mapy lub planu).

A .
Abbatissa v. ksieni.
Abdank v. Habdank. 
abdicatio Joannis Casimiri r. 651. 
Abel, kompozytor r. 926, 927, 948, 

949.
Abraham, dziedzic Siemierzyc d. 

118.
Academia Crac. v. Uniwersytet, 
de accentu r. 646. 
accentus secundum usum ord. Cist. 

r. 642.
Acciaiolus Mikołaj, protonotaryusz 

apost. d. 275. 
acta vistulea r. 744. 
de actibus humanis, tractatus r. 696, 

746. 791, 815. 
aclor. oskarżyciel r. 8 b.
Actus apostolorum Nicolai de Lira 

r. 616.
Adalbertus v. Wojciech.
Adam, dziedzic Adamowie d. 97.
— proboszcz w Woźnikach d. 68.
— sędzia nadworny oświęcimski 

d. 74.
— żupnik w Wieliczce d. 103. 
Adamowice, miejscowość d. 97. 
Addilationes ad Postillain Nicolai

de Lira super bibliam a Paulo de 
Sancta Maria, r. 617.

Adelajda v. Gerlak de Culpe. 
administracja: dóbr klasztoru mo

gilskiego po śmierci opata d. 2K6, 
287, 293; wsi Glewca r. 214. 

administrator: dóbr opackich mogił, 
d. 283, dyecezyi kieleckiej r. 598, 
dyec. krak. d. 206, r. 598, gra- 
narii Mogił. r. 428, opactwa mo
gił. r. 574, perpetuus abbatiae 
Wąchocensis r. 411,

-Adinonitio ad concionatorem r. 647.

Adolphus, archiepiscopus Moguntinen- 
sis r. 625. 

advocati almae urbis d. 307. 
aedtficia v. budynki 
Aerarium erarum chronologicum histo- 

ricum r. 797, 798.
Aeternitas felix sive coelum beatorum 

civitas r. 804.
Aethiopia r. 6ń9.
Agenda seu benedictionale r. 633. 
Agnieszka, żona Hanka młynarza pod 

zamkiem d. 153.
Akademia: alkalska r. 842, Umiejęt

ności w Krakowie d. 70 a, 267 a. 
akolita mogilski d. 181, 165, 183, 268. 
akt, instrument notaryalny d. 53, 61, 

92, 104 105, 119. 133, 134, 136, 163, 
167. 171, 175, 177, 178, 181, 182, 
199, 206, 211, 221. 234, 235, 243, 244. 

akta, acta: actorum kapituły krak. r. 
597; fiskalne poauatryackie proku- 
ratoryi generalnej Królestwa Pol
skiego r. 63, grodzkie krak. d. 2,
12, 1( 6, 126, 207, 247,258,261,263, 
grodzkie oświęcimskie d. 172, ka
pituł gener. Cyst. r, 7, posiedzeń 
kapituł generalnych Cyst. prowin- 
cyi polskiej i austryacko węg. r. 2, 
konsystorza krak. d. 28, 44, 53, 62, 
65, 92, 105, 119, succameralia 8an- 
domiriensia r. 605, wizytacyi kla
sztoru mogił. r. 1; por. dokumenty, 

akuszerki okręgowe r. 570.
Albert, margrabia brandenburski r. 

632 b.
— v. z Pomorzan.
Alberti Magni Introductio in philoso- 

phiam Aristotelis r. 692.
— — Phiłosophia r. 680.
— — in philosophiam naturalem isa

goge r. 677.
— — Questiones r. 628.

1
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Albinowski Andrzej Samuel, nota- 
ryusz publ. d. 177, 228, r. 411. 

■de Albocastro Nicolaus f. 629. 
Albuzzi, kompozytor r. 968, 970, 971. 
Aleksander VII, papież d. 273.
— Paulin r. 53.
— Wielki r. 630,
Alfonsiuslegu tn doctor, decanusCom- 

postelianus r. 617.
Alfonsus Bonihoininis Hyspanus ord.

Praedic. r. 629.
Allarino Sarmaticum, wiersz r. 651. 
allocutio Pii VII, papae r. 593. 
Alma redemptoris, utwór muzyczny 

r. 1021.
Alo .. sity Joachimus, professus de 

Clara Tumba r. 636. 
altarya biskupa Gruta w katedrze 

krak. r. 59.1; por ołtarze, 
•altarysta ołtarza Wniebowzięcia P.

Maryi w katedrze krak. d. 221. 
alumn, alumnus: dyecezyi krak. r. 

407, scholae s. Florian i Crac. r. 
801, Universitatis Orac. r. 742. 

Alwernia, miejscowość r. 839. 
s. Ambrosius, episcopus Mediolanen- 

sis r. 630.
Amei icus, cardinalis diaeonus r. 622. 
de amplificatione r. 706.
<le anatomia partium corporis hu- 

inani r. 677.
Andrzej, Andreas. archidyakon krak. 

d. 163.
— eanonicus r. 701.
— opat byszowski r. 638 a.
— — Cystersów »• l.ubążu d. 241.
— proboszcz w Woźnikach i Wa

dowicach <1. 20i.
— v. z Rembieszyc.
— sołtys z Lipskiej Woli d. 152.
— — ze Skrzynki d. 163
— właściciel części Czyżyn d. 23. 
anegdoty po polsku i łacinie r. 729. 
Anfossi Komanu«, kompozytor r. 937. 
Ang lica v. Valli«.
•de angelis, tractatus r. 676, 771, 787, 

79 i, 815.
de Angelonis Angelo, prokurator kla

sztoru mogił. d. 282 f.
Angussola Basilitis, procurator gener.

ord, Carmelilaruin r. 586 a. 
Anielówka, miejscowość r. 356. 
de anima. disputationes, libri, r. 675, 

683, 781. 
animastica r. 720. 740, 76.3.
Anka, żona Iinrama d. 111. 
Ankiewi.cz Bernard Waleryan d. 309, 

prowizor mogił. r. 417.
•de s, Anna r. 625.

Annibali, kompozytor r. 981. 
anniwersarze r. 559. 
s. Anselini Carmen divinum de mundi 

contemptu r. 638 a.
— Liber de passione Domini r. 631. 
antiphonarium, antyfonarz r. 619, 636,

659, 661, 707, 708 
anyż z folwarku Sędowice r. 258. 
aparamenta v. paramenta 
appellatio, apelacja: d. 279 a, r. 8 b,

623, a foro 586 a, od wyroku bisku
pa krak. d. 275 b.

Aphtonii declamatoris praeexercita- 
menta r. 647.

Apollo poeticus et politicus r. 706. 
apophtegmata r. 706. 
aposiatae e.t eiecli regulares r. 668. 
Apostolstwo modlitwy r. 560. 
apostolus Livonum r 587.
Apparatus sacer ad s. scripturae ex- 

planationem r. 670. 
approbationes: pontificum r. 25, du- 

cum et regum r. 25. 
apteczne rachunki r. 551. 
de Aquino Alojzy, prolonotaryusz 

apost., sędzia i audytor papieski, 
d. 275 b, 279, 279 a, 279 b, 281, 282 f, 
282 h, 282 i, 283. .

— — v. Thomas.
archicancellarius .loan u is regis Castelle 

et Legionis r. 617. 
archidyakon: krak. d. 163, 167. 199, 

205, ¿06, 211, lwowski d. IM. 
archiepiscopus v. arcybiskup, 
archipresbiler kościoła P. Maryi w Kra

kowie d. 221, r. 647. 
arch i (elit. tn. 44, 45, 
archiwalna sygnatura r. 606. 
archiwalne rękopisy r. 1-609. 
archiwista, archivar: d. 290. r. 164, 

337, archiwum przy komitecie hi
potecznym r 63. 

archiwum : aktów dawnych m. Kra
kowa d. 76 a, 257; klasztoru mogił, 
d. 70 a, 267 a, r. 34, 35. 59, 68, przy 
komitecie hipotecznym r. 63; kuryi 
rzymskiej d. 278.

Arciszewski B. r. 5H. 
arcybiskup, archiepiscopus: Bolonii r. 

598, gnieźnieński d. 18, 22, 26, 60, 
173, 208, 226, 228, r 842, Heraclen- 
sis r. 574 prz\p. 3. Cantuariensis 
r. 638 a. korynoki r 574 przyp. 2, 
lwowski d 184, 204, 226, 229, 255, 
273, 275. r. 571, Moguntinensis r. 625. 

Arcybractwo Miłosierdzia r. 20. 
Argentino, komp-izyior r. 977.
Argo Jasonis Sarmatici r. 677. 
ariae r. 952—981.
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Aristoteles, Aristotelis libri, scientia, 
tractatus r 612, 637, 645, 648, 675, 
677, 679, 682, 683, 689, 690, 692, 
694, 717, 735. 774, 779, 781. 

Arithmetica ex Clavio r. 771. 
arkusze: płatnicze, podatkower. 414, 

posiadłości gruntowej klasztoru 
mogił. r. 146, 149.

Arnoldus, prof. Mogił r. 610.
Art\ kuły bezeene.. na synodzie kal

wińskim r. 727.
— articuli: Parisienses r. 760, zgro

madzenia majstrów szewskich 
w Mogile d. 305.

asekuracya r. 579. 
aspirantów przyjmowanie do kla

sztoru mogił. r. 4-2. 
aspirationes piae r. 822. 
astrolog r. 571.
asygnaoye do dozoru ekonomicznego 

w Sędowicach r. 305, 306. 
asystent, assistens vicarii gener. r.

126, 516.
Asyż, miejscowość d. 8.
8. Atenogenes r. 830.
Auctoritates s. Bernhardi super can- 

tica canticorum r. 631.
— ex evangeliis r. 671.
— b. Gregorii papaesuperlibrosmo- 

ralium r. 631.
— s. scripturae r. 663.
auditor, audytor: Academiae Crac. 

r. 677, causarum curiae camerae 
apost.. papieski d. 275 a, 279, 282d, 
286—291, 293—295, 298, pałacu 
papieskiego d. 282, 282 a, 282 c, 
299, philosophiae in collegio Mo
gił. r. 808, rolhae d. 282 a, 282 b, 
theologiae in studio provinciali 
Mogił. r. 438, 451, 452, 454. 

s. Augustini tractatus r. 610, 622, 
625.

de Augustinis Stephanus, archiepisco- 
pus Heraclensis, datarius r. 574 
przyp. 3.

Augustyanie krak. r. 593, 602. 
aula sacra advocatorum almae urbis 

d. 307. 
aulici v. dworzanie.
Aust r. 164, 337.
austerya: Miarków r. 391, podkla- 

sztorna w Mogile r. 391.
Austrya d. 236, r. 54, 607; por, biskup, 
autorzy v. pisarz, 
de avaritia, tractatus r. 612. 
Awinion d. 60, 62, 167, r. 620 a. 
Azbiewicz Józef r. 52.
Azula Dominik, przeor Dominika

nów krak. r. 51;

B.

Babiionowiez Paweł, kanonik kijowski,, 
dziekan dobczycki, pleban drogiń- 
ski r. 776.

Baohowice, wieś d, 46, 48, 70.
Bade ni Sebastyan r. 859.
Bagatti Alanus, prokurator gen. Cyst..

w Rzymie r. 51,
Baguda Jan A. r. 834.
Bagudzki (Bagucki) Ksawery O. r. 43, 

44, 53.
balada »Podpalaezka« r. 603. 
baldachim d. 272. 
balneum r. 651.
bałwany soli z żup wielickich d. 157.. 
Bandurski Jan r. 51.
— Stefan X. r. 16, 23, 36, 43, 44, 60, 51. 
bank polski Król. Pol. r. 240.
de baptismo r. 626, 676.
Baptista Mantuanus Carmelita 638 a. 
baranek z chorągiewką, godło pieczęci 

d. 71.
Baranowski młyn w Mogile d. 300, 

r. 165, 362.
Barański 241.
— Gerard us, abbas Andreoviensis, com- 

missarius et visitator gen. Cist. r.. 
51, 61, 823.

Barbara, dziedziczka Zesiawic d. 87,, 
96, 100.

— regina Poloniae r. 632 b, 
Barchanowski Stanisław, dzierżawca

ryczowski r. 233.
Barłóg, młyn w Mor.iakowicach d. 99,.

112, 113, 115, 118, r. 224, 227, 859. 
de Barnczwecz, Baczuczuerdza, Baru- 

czwer Paszko d. 124, 137,148, 149-
— — Prakseda żona d. 149. 
Bartłomiej, Barthołomaeus, frater r.

639.
— kleryk mogilski d. 249.
— św. r. 625.
Bartołini Grzegorz, generał Cystersów 

d. 309, r. 52.
Bartosz v. z Gór,
Baryszewska L., ksieni w Staniątkacb 

r. 53, 55.
basis vistulea in Clara Tumba r. 744„ 
Bauer Justyn O. r. 61, 52.
Bavaria r. 6H2 b, 804 
BaworowsUi Ioannes Venceslaus, or- 

ganarius Mog. r. 863, 864, 866, 869, 
957, 961, 979.

Bazary alias Dąbrowa, folwark r. 85& 
Bazy lea d. 180, 181, r. 859. 
bazylika śś. Piotra i Pawła w Rzymie 

d. 236.
de beatitudine r. 791, 815.
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•z Bedlna Mikołaj, scholastyk krak. d, 
235.

— — v. Sworski.
Bednarz Wojciech (Placyd) r. 43, 

44.
Belicz Mikołaj d. 122.
Belioza Jakób, podwójci bocheński d.

155,
Belina, herb m. 2 .
Belli, kompozytor r. 968.
bellum: Chocimicum r. 651, christia- 

norum contra Saracenos Roberti 
Monachi r. 659; indicere r. 705; 
Prussicum r. 651.

Bencini Antoni, kompozytor r. 869, 
f<9£, 895, 902, 964.

Benda, kompozytor r. 928.
foenedictiones, benedictio: r. 651, ave~ 

nae r. 610, baltiei r. 651, butiri 
r. 610, candelarum r. 571, car- 
nium r. 610, casei r. 610, herba- 
riim r. 571, 610, ignis r. 610, lardi 
r.610, lectoris et toni ad cantum 
r 610, łuminum r. 610, ovorum 
r. 610, panis r. 610, pomorum 
r. 610, ramoium r. 610, salis r. 
610.

Benedictionale r. 633.
Benedykt, Benedictus XII, papież r. 

620, 6:<0 a.
— XIV, papież d. 296.
Benedyktyni w Tyńcu d. 297.
Benedyktynki w Staniątkach r. 593.
■de beneticiis Dei r. 736.
z Beneszowie Sułek, brat Spytka pod

komorzego krak. d. 138.
Berger Piotr r 607.
Bernard, Bernhardus, opat Cyster

sów w Clairveaux r. 630.
— s. Bernhardi, Auctoritates super 

cantica canticorum r. 631.
— Cogitatio de passione domini r. 

631.
— Contemplatio super 7 horas diei 

de passione Domini r. 631.
— effigies r. 387.
— de graeia et libero arbitrio r.

622.
— Homelie 4 de laudibus Virginis 

r. 638 a.
— de Johanne Bapt. r. 625.
— Jubilus dulcis de nomine Jesu r. 

631.
— Liber de diligendo deo r. 622.
— listy r. 630.
— de s. Malachia epo r. 626.
— de Maria Magdalena r. 625.
— Modus bene vivendi r. 636.
— de Natrvitate B. V. M. r. -625.

Bernarda, Bernhardi, s. relikwie r. 
572.

— Soliloquium r. 631.
— Stimulus amoris Jesu Christi r. 622.
— tractatus r. 622,
— vita r. 571.
— de vita clerieoruin. Colloquium Si- 

monis Petri et Domini Jesu r 622.
— de s. Bernhardo, Odonis abbatis 

Morimundi et Ludolphi abbatis Cla- 
revallensis r. 625.

Bernardyn. Bernardyni: r. 54, krak. d.
198. wileńscy r. *850.

Bernizius v. de Popen, 
s. Bertholdus Livonum apostolus r. 

587.
Bertowski Casimirus, prof. Landensis 

r. 787,
Beszcz, wieś r. 367.
Beszowa r. 593.
Beszyce, wieś d. 132. 
pod Betleem karczma r. 391. 
Beuilaqua Alojzy, referendarz papieski 

d. 274.
Bezirk Mogiła m. 3.
Bezrusz Teresa, zakonnica w Staniąt

kach r. 53. 
z Białaczowa, de Byalaczow Johannes 

novitius, íilius viceadvocati Olexii 
r. 629.

— Strasz, kasztelan małogoski d. 140. 
Biaiobrzeski Marcin, opat mogilski,

sufragan krak., nominat kamienie
cki, d 243. 257, 259, 26!, 262, 264, 
265, r. 8 b, 29, 227, 610 a, 618. 

biblioteka, bibliotheca: klasztoru mo
gilskiego r. 58, 59, 69, 72-77, 798, 
842, 859; Pawlikowskich we Lwo
wie d. 1; Poturzycka hr. Dziedu- 
szyckich we Lwowie d. 34a; ka
pitulna w Sandomierzu r. 590; San- 
decensis r. 809; Vąchocensis r. 
718

Biechów, wieś d. 11.
Biecz v. kasztelan, starosta.
Bieliński M. r. 51.
bielizna przed cudownym Chrystusem 

r, 21.
Bielowski August r. 598, 599. 
Bieńczyce, wieś d. 106, r. 355, 367, 

m. 24, 25.
Bienias Wincenty r. 44.
Biernat Bronisław, Dominikanin r. 

53.
Bingen przy Moguncyi r. 767.
Biron Krzysztof d. 285.
— Wawrzyniec syn d. 285. 
biskup, biskupi, episcopus: austryao-

cy r. 593; Burgensis r. 617; Ghel-
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mensis r. 411, 598; Culmensis r. 
586; dyonizyjski d. 285; kamie
niecki d 265, 268, r. 610 a, 638, 
krak. d. 2, 3. 9, 14, 18, 20-22, 
26, 28, 37, 42, 58, 65, 68. 70 a, 71,
75, 116, 119, 168, 176, 180, 181, 
185, 200, 202, 204, 212, 218, 223, 
226, 227, 235, 243, 267, 272, 275 b, 
277, 279, 295, r. 1, 3, 23, 24, 571, 
574 przyp. 1, 586 a, 593. 596, 698,
624, 632 b, 651, 701. 841, 851; lao- 
dycejski d. 138, 110,' 253, 254, 257, 
r. 625; Lavantinensis r. €29; lito- 
miiTzycki r. 8 ; lubuski d. 26; Me- 
diolanensis r. 8 RC; płocki r. 586 a, 
751, Polonicus r. 629; poznański 
d. 223, 226, r. 574 przyp. 1, fi86 a, 
przemyski d. 208, 243, 255, 266, 
r. 632 b; skutaryjski d. 75; tar
nowski r. 54, 574; włocławski d. 
223. 243, na pieczęci d, 218, 257.

Bismaik Hudolf, generał rosyjski r. 
232.

Bitzan Wiktoryn r. 55.
biuro komisyi likwidacyjnej obwodu 

krak. r. 64.
Bixko v. Byczek.
Bizański Jan Nep. r. 598.
Blahusch Placyd, przeor z Hohenfurt 

r. 52.
Blaski Idzi r. 43, 44.
bledzewski v. przeor.
Blondi Decadum epitome r. 659.
Błaszkiewicz Piotr r. 43.
z Błażejowie Mikołaj, biskup przemy

ski d. 208.
Błażek X r. 53.
Błonia, pastwiska pod Czyżynami 

d. 257.
błonie miejskie w Dąbiu r. 193.
z Bnina Piotr, biskup włocławski 

d. 223.
Bobowski, radca dworu r. 68.
Bobrecius Marti nus Cracoviensis,can- 

tor et monachus Mogilensis r. 618.
z Bobrku Jan, kasztelan biecki d. 

190.
bobry d. 15.
Bobrzyńska Zofia r. 382.
Bochnia d. 64, 101, 103, 108, 109, 

117, 139, 154-156, 158, 162, 174, 
r. 373, 386; por. podwójci, rajcy, 
wójt..

z Bochni Stefan d. 182.
— — Tomasz syn, notaryusz publi

czny d. 182.
Bodzaczin r. 630.
Bogdzińscy, młynarze mogilscy, r, 

361.

z Bogoryi Paszko r. 133, 134.
— — v. Skotnicki.
Bogowłośó (Bogovlosez) ze Sławie d. 

83.
Bogucin, wieś d. 18, 27, 36, 42, 50, 69.
Bogucice, wieś r. 51.
Bogufał, ojciec Jana subdyakona d. 19.
Bogusław’, syn Berniziusa de Popen 

d. 4.
Bohem ia v. Czechy.
Böhnisch V. r. 51.
o bojaźni r. 734
Bolechowice r. 53, 54.
Bolesław Chrobry r. 844.
— książę krak. i sandomierski (Wsty

dliwy) d. 18. 22, 23, 27, 30, 33.
Bologna r. 598; por. arcybiskup.
Bona, królowa r. 610, 632 b.
Bonawentura, opat Trapistów w Ma

ria Stern r. 52.
s. Bonaventurae epitaphium r. 629.
— Ad honorem Trinitatis et ad reve- 

rentiam sacranienti corporis Chri
sti r. 629.

— Libeilus de modo conscientiae r. 638.
— Liber meditationum sive opinionum, 

qui dicitur nnago vite eterne, r. 631.
— Speculum iniime r 630.
— Speculum 15. Marie Virginis r. 631.
Bonicza, miejscowość r. 606.
Bonifacy VIII, papież d. 45, 47.
— IX, papież d. 113, 177.
Bonihomims Alfousus Ilyspanus, r.

629.
Borczuch, młyn w Mogile r. 364.
Borek (Borków), miejscowość d. 153, 

160.
Botyo Giovanni, kompozytor r. 963.
Borki, miejscowość r. 55.
Boronii-e, wu‘ś r. 607.
Borowniak Jan (Seweryn) r. 43.
Borus (Borushai Henryk d. 54.
— Mikołaj, sołtys w Prandocinie d. 54.
bory w kluczu ryczowskim r. 236.
z Boryszowic v. Róża.
Borzęcki Wojciech r. 44.
Borczewski Matthaeus, abbas Landeh- 

sis r. 586 a.
Borzymowski Derslaus, doctor iuris 

r. 621.
Boszkovvski Joannes Philippus, theol. 

doctor, prior Mogił. r. 88, 431.
z Boturzyna Jakób, podkomorzy kró

lowej, wielkorządca krak. d. 145.
Bourian Jacobus, organarius collegia- 

tae eccl. Rathiboriensis r. 1007.
— Venceslaus organarius Mogił. r.802 

865, 870-877, 886, 888, 891, 892 
894, 895, 897, 899, 902, 903, 905
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909-911, 918-922, 924, 925, 928 
—930, 933. 9B6, 960, 962, 972, 977, 
978, 986, 988, 991, 997, 1017. 

Bozusicz Mikołaj, sołtys prandociński 
d. 66, 67.

Bożey Gabriel, prior Glarae Tumbae 
r, 58.

Brachucki Mathias, doctor philoso- 
phiae, professor scholaes.Floriani 
r. 801.

Bracia Mniejsi, Fratres Minores: r. 622, 
de Obseivantia d. 236. 

bractwo: ś. Bernarda w jędrzej o wsk im 
klasztorze r. 6H0; ś. Izydora przy 
kościele ś. Bartłomieja w Mogile 
d. 271; .lana Chi zciciela pi zy ko
ściele Franciszkanów w Krako
wie d. 3li8; różańcowe w Mogile 
r. 560; ś. Trójcy we Lwowie r. 
850; ubogich przy kościele ś Bar
tłomieja w Mogile d. 225, 226. 

Braiinich, kompozytor r. 871. 
brama klasztoru mogilskiego d. 75. 
brandenburski margrabia r. 632 b. 
Brandys r. 326.
— Aleksy d. 248.
— Mikołaj d. 248.
— Tomasz r. 607.
braterstwo: Mogiły w modłach z Ber

nardynami krak. d. 198, z kla
sztorem kanoników reguł, przy 
kościele Bożego Ciała na Kazi
mierzu d. 188; z Tyńcem d. 237; 
z klasztorem kanoników regu
larnych ś. Augustyna we Wro
cławiu d. 166.

Braun S., kompozytor r. 919, 928. 
Brenner Mikołaj, mieszczanin krak. 

d. 182.
— Salomea, wdowa, d. 182, r. 384. 
breve: papieskie 574 przyp. 3; Pa

wła V, r. 586 a; transactions et 
conoordiae d. 283 a.

Breviariuin Oisteroien. r. 610.
— Romanum r. 796, £52.
Britania r. 587.
Brixi Franciscus, kompozytor r. 860, 

880, 887, 978, 984. 
i. Bronisławy relikwie r. 572. 
Bronisz, kasztelan czchowski d. 11. 
Bronka, córka Jakóba d. 102. 
Bronowski Urbanus r. 816. 
broszura: Bandurskiego Stefana X. 

Cudowny Pan Jezus r. 86; Mą- 
czyńskiego Józefa r. 593. 

browar, braxatorium, browary: kla
sztoru mogił. d. 279, r. 109, 431, 
mogilski, r. 68, 167, 174, 393, 397; 
browaru rachunki r. 116.

Browarny Maciej X., proboszcz w Ło
sosinie r. 53, 65.

Brożek Franciszek r. 570.
Bruśnik Dolny r. 377.
— Górny r. 377.
brzeg Sanu d. 246.
z Brzegu (Brega) Franciszek, profesor 

teologii, dziekan ś. Floryana d. 163.
Brześć (kujawski) d. 41.
Brzesko, miejscowość r. 55; por. opaci.
Brzeziński Carolus, prof. Coronovien- 

sis r. 770.
Brzeźnica, miejscowość r. 233, 607.
Brzeźnicki Jacobus, suffraganeus Po- 

snaniensis r. 586 a.
— Lucas, praepositus Posnaniensis r. 

586 a.
Brzostowski Walenty, pisarz kapituły 

krak. d. 243.
budowa: jazu w Krzeslawicach r. 358, 

karczmy pod Betleem r. 391; ko
ścioła klasztornego w Mogile 283 a, 
r. 574 przyp. 2; młyna pod Wandą 
w Mogile r. 365; muru kolo domu 
klasztornpgo w Krakowie d. 191.

budowniczy m. 38.
budynki, zabudowania, budowle, ae- 

dificia: dworskie w kluczu ryczow- 
skim r. 235; folwarczne r. 546; fol
warczne w Czyżynach r. 192; w fol
warkach klucza mogilskiego r. 105; 
folwarczne w Sędowicach r. 237, 
242; folwarczne w Zesławicach r. 
331; gospodarcze w dobrach kla
sztoru mogilskiego r. 379; gospo
darcze na folwarkach klasztornych 
r. 70; gospodarcze w' Mogile r. 62, 
153; mieszkalne i gospodarcze mo
gił. r. 417, 547, gospodarcze w Ze- 
sławicach m. 43; w Kacicach, Pran- 
docinie i Moniakowicach r. 225; 
klasztorne mogił. r. 546, 547, 584, 
585; kościelne i klasztorne mogił, 
r. 417; kościelne r. 586; w kościele 
klasztoru mog. r. 547, rządcy mo
gilskiego m. 38; szkolny w Mogile 
r. 569; in Opatkowice r. 242; wło
ściańskie w Sędowicach r. 246.

Budziejowice r. 55.
Budziszyn d. 167.
Bujas Tomasz m. 28.
Budziwoj d. 1.
bulla, bullae, bulle: Grzegorza XIII r. 

586 a; de indulgentiis r. 625; kon- 
firmacyjne papieskie dla Cystersów 
r, 3; ołowiana Aleksandra VII, pa
pieża d. 273; Bonifacego VIII d. 45,. 
47; Grzegorza IX d. 8 ; Innocente
go X, d. 271; Innocentego XII d.284;.



-368 MOGIŁA

Jana XXII d. 62, 159; Juliusza III 
d. 263, 255; Klemensa VII d. 242, 
243; Klemensa X, papieża d. 277; 
Klemensa XII d. 295; papieska 
d. 167, 243, r. 27; Piusa II d. 205; 
Pii II contra Thurcos 1463 r. 629.

łrnlawa polna r. 776.
Buntkowski Jan, pisarz kuryi bisku

piej krak. d. 228.
Burgensis v. biskup.
burgrabia zamku krak. d. 1H0, 258, 

265.
.bursa collegii Mogilensis r. 433, 438, 

440, 441, 449, 450, 471, 472, 498; 
fabricae monasterii Mogił. r. 544, 
545; pieniężna klasztoru mogił, 
r. 431.

•bursaria Mogilensis r. 59.
bursaryusz, bursarius mogilski r. 

126, 428, 432, 438, 473, 516, 520, 
522, 524, 536; expensor, expensy 
r. 85, 92, 437, 441, 442, 447, 451, 
452, 454, 455, 456, 459, 460, 462, 
463, 510; pereepty, perceptor r. 85, 
92, 450, 453, 510.

Buzek Thomas r. 861.
Buzyslaw, komes d. 14.
Bybyczke d. 41.
Byczek, bixko, Bychxko Mikołaj d. 

56, 59, 74.
•bydło: chów r. 570; w dobrach kla

sztoru mogił. r. 96; w dobrach 
klasztornych r. 110, 113; z fol
warku mogił. r. 190; na folwarku 
Sędowice r. 242; w Sędowicach 
i Opatkowicach r. 243; w Glewcu 
r. 221; klasztorne mogił- r. 193; 
na rzeź z folwarków r. 554

•Byech Leopoldus r. 876.
Bykowski (?) Stefan, subdyakon d. 

282 a.
Bystrzonowski X , senator Rzpltej 

krak. r. 64.
iJyszowia (Byszów) r. 638 a.
Byszyński X. r. 51.
Bzin, miejscowość r, 805.

<Caeremoniae ordinis Cisterciensis 
r. 668.

.•Caesarii (Heisterbacensis), monachi 
ordinis Oistereiensis, de miracu- 
lis B. Virginis r. 618.

— Joannis, Janua scientiarum seu 
dialéctica r. 742.

KJaesenas Verardi Carolus r. 659.
Calcaguini Karol, audytor i kapelan 

papieski d. 295.
*i)a]endarium v. kalendarz.

camera apostolica v. kamera. 
Campagnany Giovanni, kompozytor 

r. 922.
cancellarius regni v. kanclerz, 
candelarum benedictio r. 571.
Canisii Petri catechismus r. 660. 
canones concilii Tridentini de pote- 

state episcoporum r. 586 a. 
canonic.us v. kanonik, 
canonisatio ss. Isidori, Ignatii, Xaverii, 

Theresiae et Philippi r. 665, 666. 
Cantica: canticorum Lire r. 615, domi- 

nicis diebus r. 610.
Cantilena de passione Jesu Christi r. 

727.
cantor v. kantor.
Cantuariensis arehiepiscopus r. 638 a. 
Capala, karczmarz w Przewozie r. 230.
— Tomasz r. 43, 44.
Capalowie, dzierżawcy młyna Bara

nowskiego r. 362. 
capellanus v. kapelan, 
capitaneus v. starosta, 
capitulum v. kapituła 
cardinal!« v. kardynał.
Carmelita v. Karmelita.
Carinina, carmen: aequidica per Ne- 

pomucenum Waxman r. 795; di
vinum de mundi conteinptu s. An- 
selmi r. 638 a; in B. V. Mariam 
r. 587; in efligiem s. Bernardi r. 
687; de cartninuin variis generi- 
bus r. 706; por. pieśń, poezye. 

Carolus v. Karol.
Cartusiensis r. 623; CarLhusiani r. 668; 

Cartusienses de Lapide Ilefugii id 
est S. Johannis Bapt. r. 629. 

Casimiria v. Kazimierz, 
casus conscientiae r. 737, de casibui 

reservatis r. 650, 705. 
cassatio, utwór muzyczny r. 1011, 1012. 
Castella r. 617.
Castellionensis abbas r. 639, 752. 
de castitate, tractatus r. 612, 
catalogus v. katalog, 
catechismus v. katechizm.
Cattaneus J. P. d. 283 a.
Cauallerinus Joannes Jacobus d. 275 b, 

locumtenens protonotarii apostolici 
d. 279 a, 279 b, 282 f, 282 h. 

causae; castrenses querellarum r. 8 b ; 
iudicio castrensi subiectae r. 8 b; 
mixti fori r. 8 b; peremptoriae r. 8 b; 
causa motiva interponendae appel
lations r. 623; d« causis deviacio- 
nis religiosorum Jacobi de Paradi- 
so r. 6̂ 9. 

de s. Cecila r. 625.
Cecylia Renata, królowa polska r. 598.
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cegielnie r. 542, 546.
Cehelius (Lechelius?), kompozytor r. 

887, 888.
Celiński Onuphrius, prof. Vąchocen- 

sis r. 805. 
cellarium v. piwnica, 
cellerarius Mogił. d. 134. 
censor librorutn r. 711 a. 
censura, de censuris r. 650, eccle- 

siasticis r. 705. 
census v. czynsze.
■ceny: mięsa r. 570, zboża r. 609. 
Cesari Theobaldus, abbas generalis 

Gisterc. r. 7, 51. 
cesarzowa niemiecka r. 632 b. 
cessio, da cessione abbatum r. 661. 
Cezary, drukarz r. 715. 
chalupa Zajączkowskich r. 79. 
Chałupina, kompozytor r. 1023. 
chałupnicy w Mogile m. 2. 
charitas, de charitate: r. 643, 718, 

721, 724, 746, 823, in charitate 
virtutes r. 780.

•chartae, cartae charitatis r. 1, 620, 
620 a, 661, 686, 687, 760.

Chęciny d. 229; por. powiat.
Chełm, wieś d. 146.
Chełmno, Culm r. 586 a; por. bi

skup.
Cheimowski Jerzy r. 586 a.
Chełmski Marcyan, chorąży i komor

nik graniczny krak. d. 258. 
chełmski v. biskup, kanonik, ziemia, 
z Chełmu Hanko d. 137.
Chimensis ecclesia r. 630.
Chinenses r. 798
Chisius Flavius, kardynał, presbiter 

i prefekt signaturae iustitiae d. 
275 a, 280, 282 a, 282 c, 282 d; sę
dzia kuryi rzymskiej d. 297, 298. 

Chlebowska r. 728.
Chlewiska r. 805.
Chlewski Andrzej r. 586 a.
— Ghlewszky Jakób r. 61. 
Chłopickiego mazur r. 757. 
Chmielewski Stefan, przeor mogilski

r. 6, 241, 245, 497—499.
— Wawrzyniec r. 43, 44, 51. 
Chobrzany, wieś r. 375.
Choceń d 41.
Chocimicum bellum r. 651.
z Chodcza Stanisław, kasztelan lwow

ski i starosta kamieniecki d. 231. 
Choiński Jan r. 236. 
cholera r. 572.
■Cholewice, wie* d. 37.
Cholewy r. 608.
chorału czyli śpiewania początki 

według zakonu Cystersów r. 837.
A rc h iw u m  m og ilsk ie .

chorąży: halicki d. 208; krak. d. 258;
wielki kor. r. 799.

Chorennius, HerenniusCaius r. 634,766. 
chorus, chór: ordinis Cisterc. r. 668; 

kościoła klasztorn. r. S49; Claiae 
Tumbae r. 860, 861, ><63, 868, 871, 
873-876, 882, 89i, 920, 922, 924, 
926, 948, 956-958, 962. 979, 987, 
988, 991, 1010, 1017; Sulejovien- 
si» r. 1011. 

chorzy zakonnicy klasztoru mogil
skiego, zapis dla nich d. 182. 

chów koni r. 570. 
de chria r. 706.
z Chrobrza Filip, podsedek ziemi krak.

d. 179, 240. 
chronicon v. kronika, 
chronologia r. 609 b, 797, 798. 
de Christo: homine facto, de virtuti- 

bus et sacramentis, Johannis de 
Gnesna r. 626; fragment opisu męki 
Chrystusa z XV w. r. 667; de pas- 
sione Christi r. 727; Chrystus na pie
częci d. 188, 198; de Christi spi- 
nea corona r. 625; cudowny Chry
stus w kościele klasztornym w Mo
gile r. 17-24, 36.

Chrząstowski Piotr, proboszcz św. Flo- 
ryana i kanonik krak. d. 177. 

Chwalibóg Józef r. 51.
Ciacca Jan Franciszek, kanclerz nun- 

cyatury r. 410.
Ciągłowski Floryan X. r. 43, 44, 53; 

przeor mogilski r. 147; pod przeor 
r. 503.

Ciceronis: rhetoricorum libri quatuor 
r. 634; Sinonima r. 629.

Cichocki Wojciech, Cysters mogilski, 
notaryusz, tabellio i sędzia kuryi 
rzymskiej d. 278.

Cichoń Jakób X. r. 53. 
z Cieniawy Grzegorz, archidyakon 

lwowski d. 199.
Cieślin, wieś d. 41.
Cieszyn d. 46, 51; por. książę. 
Cietrzewiec, wieś r. 586 a. 
ciężary: dworu w Zesławicach na rzecz 

kościoła w Raciborowicach (kon- 
kurencya kościelna) r. 3H2; na rzecz 
szkoły w Raciborowicach r. 333; 
gruntowe w dobrach klasztoru mo
gilskiego r. 143; Kantorowie na 
rzecz kościoła w Raciborowicach 
r. 353; na rzecz szkoły w Prusach 
r. 353; klasztoru na utrzymanie 
dróg r. 424; pieniężne klasztoru na 
rzecz parafii mogilskiej r. 408; 
kmieci klasztornych na rzecz dworu 
król. i państwa d. 121 ; na rzecz

24
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księcia d. 74, 94; publiczne kla
sztoru w Mogile r. 414; na szkolę 
w Czyżynach r. 194; na rzecz 
szkoły mogił. r. 569; na rzecz 
wojska r. 419, 423, 570. 

Cikowscy r. 326.
Cikowski z Wojsławic Stanisław, 

podkomorzy krak. d. 258. 
circulus Crac. v. Rynek.
Cislercium v. Citeaux.
Ciszyński Wojciech X, proboszcz 

w Bolechowicaeh r. 53. 
citatio v. pozew.
Citeaux, (' sirrei'un d. 210, 215, 230, 

r. 639, 760. 
civis v. mieszczanin.
Clairveaux, Claravallis r. 630, 631, 

727; Claravallensis abbas r. 625. 
claves, de clavibus ecclesiae r. 650;

por. klucz.
Clavii arithmetica r. 771.
Clemens v. Klemens.
Clementina r. 620, 620 a, 687. 
clerious v. kleryk.
Clodavius, Clodawitha v. Suszycki. 
clo: r. 283 a, */» część dochodów z eia 

r. 2/9 a ; w Podgórzu r. 607; z Ry- 
czowai Stryszowa r. 574 przyp. 2. 

Cío, wieś r. 424.
cmentarz: przy kościele klasztornym 

w Mogile d 272; kościoła św. 
Bartłomieja tamże d. 75; para
fialny w Mogile r. 400. 

coadiulor v. koadjutor. 
de coelo et mumio libri IV Aristo

telis r. 675, 679, 683. 
coenobium v. klasztory,
Cogitatio Bernhardi depassione Do

mini r. 631. 
de cognoscibilibus ab homine r. 677. 
collaudatio taxae r. 586 a. 
collecta, collectae: o św. Jadwidze r. 

609 b; propriae r. 609 b; de sanc- 
tis per totum annum r. 609 b. 

Collectorium tripartitum Nicolai de 
Cracovia r. 625. 

collega maior v. profesor, 
collegiata v, kolegiata.
C o lleg ium  v. ko le g iu m .

Colom Christophorus r. 569. 
color privilegiorurn r. 58; colores Ci

sterc. r. 642.
Columna Prosper, protonotaryusz, 

audytor i sędzia papieski d. 286 
-291, 293, 294. 

comissarii v. komisarze, 
commissio v. komisya. 
commentarius: ascetico-moralis in 

verba: vinum et mulieres r. 623;

in primum Aristotelis librum de 
arte rhetorica: Oecononium rheto- 
rices r. 690. 

compendium: iuris, quo utimur ad tí
tulos digestorum P. 654; oeconomiae 
Aristotelis r. 648; rhetoricae r. 711; 
tractatus de passionibus r. 666  ̂
sive directorium divini officii ordi- 
nis Cisterc. r. 646. 

concerto r. 982 — 985. 
concilium Tridentinum r. 586a. 
concionator v. kaznodzieja, 
conciones v. kazania, 
conclusiones philosophicae r. 677. 
confoederatio v. Konfederacya. 
confessior.es r. 655, 656; confessionis 

praxis r. 650. 
de coufiriimiioiio r. 676. 
congregatio: cardmalium r. 586 a; s. 

Caioli Boromaei w Cieszynie r. 51;. 
concilii r. 668; episcoporum et re- 
gularium r. 7; Crsterciensium. in 
Polonia r. 752; B. Mariae de Fulga 
ordinis Cisterc. r. 586 a; patrum 
ordinis Cisterc. r. 760. 

congrua ordinis Cisterc. r. 642. 
connotarius causarum curiae camerae 

apostolicae r. 279 a, 279 b, 282 f. 
consistorium secretum r. 593. 
conscientiae casus r. 738. 
consuetudo ordinis Cisterc. r. 639, 642. 
Contemplatio s. Bernhardi, abbatis 

Clare Vallis super 7 horas diei de 
1‘assione Domini r. 631. 

contractus v. kontrakt, 
contributio Romana r. 588 
Controversiü de purgatorio Belarmini 

r. 638 a.
contubernium: Jagellonicum r. 679;

Smieszkovianum r. 795. 
conventus v. klasztory, 
conversus v. konwers. 
convocatia warszawska r. 651. 
corona v. korona.
Corpus evangelicum Johannis de Gne- 

sna r. 627. 
de Cosco Alexander r. 659.
Cozek v. Kozek.
Cracovia v. Kraków, 
crescentia v. krescencya.
Crescentius Piotr Paweí, protonota

ryusz apostolski r. 686 a.
Crovicius v. Krowicki. 
a Cruce Edmundus, commissarius Ci- 

sterciensis r. 586 a; abbas Castel- 
lionensis r. 639, 752, monasterii B. 
Mariae de Castellione r. 760. 

cruces v. krzyże.
Crugil v. Krugil.
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Cruze v. Kruze.
cuda, mitacula: przed Cudownym 

Chrystusem klasztoru mogił. r. 
17, 18, 859; B. V, Mariae r. 618,
625, Sanctorum r. 625; św. Sta
nisława r. 611; świata r. 795; 
cudowny Chrystus w kościele kla
sztornym w Mogile r. 17 — 24, 36. 

culina v. kuchnia.
Culmensis v. biskup.
de Culpe Gerlak, wójt wielicki d. 49.
— Adelajda, żona d. 49.
de Curczbuiir Teodoryk, kanonik i 

oficyał wrocławski d. 167. 
curriculum vitae Macieja Gładysze- 

wicza r. 598. 
cursus philosophici Aristotelico-Sco- 

tistici in Universita.te Grac. r. 677. 
Curzelc viensis Musenius Joannes, 

rector r. 634. 
custos v. kustosz.
Cybulski J;in r. 4i>, 44.
Cylinder, magister r. 637.
Cyriac.us s. r. 625 
cyrkuł krak. r. 607.
Cystersi: d. 230,245, 809; w Henry

kowie d. 43, 52; w Lądzie d. 41; 
w Mogile d. 8—10, 15, 16, 278, 
284, 295, 809, r. 14, 608, 784; w Pol
sce d. 278; wprowincyi poznań
skiej r. 307; w Rudzie r. 588; w Su
lejowie d. 241; w dyecezyi wro
cławskiej d. 167; z Wiednia r. 
54; Cystersi kształcący się w uni
wersytecie krak. d. 161, 215, 216, 
245.

Cysterski r. 586 a, 587, 588.
Czadro, dziedzic Zesławic d. 78. 
Czajkowska M., ksieni w Staniątkach 

r. 53.
Czaplicki Józef, pisarz prowentowy 

w Sędowicach r. 250.
Czapski Ignatius, prior Mogił, r, 88.
— Thomas Franciscus, abbas Pel- 

płinensis, commissarius genera- 
lis r. 432.

z Czarnocina Mikołaj, podsędek zie
mi krak. d. 123, 194. 

Czartoryskich Muzeum v. Muzeum, 
czary r. 671.
Czchów d. 11, por. kasztelan, 
z Czchowa N., prezentowany na pro

bostwo w Woźnikach d. 212. 
z Czcikowic Piotr, podsędek ziemi 

krak. d. 193 ; sędzia ziemski d. 194. 
Czczeński Sylwan, podprzeorzy ty

niecki d. 297.
Czech Józef r. 607.
Czechanowicz Mateusz r. 229.

Czechowicz Stanislaus Cracoviensis, 
acolita Mogilensis d. 268; przeor 
mogilski r. 8 b, 682.

— Tymoteus r. 44.
— Walenty r. 43.
Czechy, Bohemia d. 236, r. 629; czeski 

język w dokumentach d. 284.
Czechy, wieś r. 227, 374.
Czernichów d. 112, r. 607.
— z Czernichowa Gniewomir d. 112.
— Elżbieta, żona d. 112.
Czerski Feliks, sędzia surrogat krak. 

d. 260; sędzia ziemski krak. d. 264,
265.

Czerwony krzyż r. 423.
Czochanie, wieś r. 608,
czopowe: z Czyżyn r. 195; z Kanto

rowie r. 354, z Łęgu r. 211; z Mo
giły r. 156; z Przewozu r. 230, 231; 
7, Zesławic r. 33n.

Czubaj Stanisław r. 43, 44.
Czulice d. 258, r. 53. 55, 327, 371, 593.
Czwfunte Janusz d. 162.
czynsze, census: monasterii Mogilen

sis r. 28; czynsz roczny d. 285, 
z Czyżyn r. 192; z domu w Bochni 
d. 108, 158; na domach krak. dla 
klasztoru r. 382; z domków plebań
skich r. 79; z folwarku prandooiń- 
skiego r. 229; dzierżawny z fol
warku w' Zeslawicach r. 334; od 
gromady wsi Mogiła, Z-sławice i 
Kantorowice r. 141 ; od gromady 
Mogiła r. 162; wieczny r. 163; z grun
tów dworskich w Czyżynach i Łęgu 
r. 197; roczny z gruntów przy Krze- 
sławicach d. 303; z jatki w Krako
wie d. 122; z połowy jatki rzeźni
czej w Krakowie dla klasztoru mo
gił. d, 187; z jatki rzeźniczej w Kra
kowie r. 382; i karczmy w Mogile 
dla klasztoru d. 304; % kamienicy 
przy ulicy Floryańskiej dla kla
sztoru r. 20; roczny z karczmy w 
Glewcu d. 301; — w Królestwie 
Polskiem r. 240: mansionariorutn 
in Proszowice r. 604; z młyna Ba
ranowskiego wr Mogile d. 300; ro
czny z młyna Gościnnego w Mo
gile d. 302; z ogrodu w Bochni d, 
162, r. 373; z Prandocina dla kla
sztoru d. 265; z sołtystwa w Pól- 
wsiu r. 228; z szybów solnych w 
Bochni d. 156, 174; włościańskie 
w Kantorowicach r. 363, we wsi 
Mogile r. 162, 153.

Czyrwyn Jan, mieszczanin bocheński 
d. 101.

czyszczenie Krakowa r. 211, 670.
24*
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Czyżyny, Czirzin, Cirin, wieś d. 10, 
15, 20, 23—26, 35, 42, 257, r. 28,
62, 78 — 81, 106, Ï 08 —110, 112, 
116. 121, 126-136, 139, 140, 144, 
146-149, ¡77, 192—210, 424; fol
wark 516, 517, 581, m. 12—14; 
16-20, 44, 45.

D.
Da.bie, wieś, d. 76 a. 279 a, r. 147, 193. 
Dąbrowa, wieś d. 36, 42, 69.
— alias Bazary, folwark r. 859. 
Dąbrowiez X. r. 55.
Dąbrowski Andreas S. J., professor 

philosophiae r. 774.
— Antoni X. r. 24.
— z Dąbrówki Jan, prof, teologii, 

doktor dekretów, kustosz kielecki, 
kanonik ś. Floryana i podkancle
rzy Un iw. krak, d. 206, 211.

de Dachaw Jordan Johannes presbi- 
ter dioec. Fnsingensis r. 616. 

dachy Opatówki mogił. m. 33. 
z Dalowy (Dalowice) Gniewosz, pod

komorzy krak. d. 139, 141, 
de Dambowdzal Krzysztof, syn Pa

wła, not. publ. r. 620 a.
Daniek, kompozytor r. 882. 
daniny: z Mogiły i Kopańca r. 111; 

gospodarzy w Mogile m. 2; gro
madzkie ze wsi Mogiły r. 160; 
z Sędowic i Opatkowic r. 243. 

Darowski r. 51.
dary : składane papieżom przez kla

sztor mogił. r. 425; do kaplicy 
Cudownego P. Jezusa r. 19. 

datarius r. 574 przyp. 3. 
datek: do funduszu religijnego r. 417, 

418; na parafię ś. Mikołaja z Łęgu 
r. 211.

David Aethiopiae rex r. 659. 
Debicze, wola w Woźnikach d. 262. 
Dębieński z Dębian Jakób, podsędek 

ziemi krak. d. 259, 260.
Dębińscy r. 325.
Dębiński Jan r. 236.
— Mikołaj, właściciel Grudziny r.

319.
— z Dębna Jakób, inaczej ze Szcze

kocin, podskarbi kor. d. 208, 213.
Dębniki, wieś r. 608.
Dębno, herb d. 148, 181.
Dębski Adam, budowniczy m. 38. 
decanos v, dziekan, 
decessy w folw'arku Sędowice i Opat- 

kowice r. 242, 261. 
decima v. dziesięcina, 
declarationes congregationis cardina- 

lium in causis regularium r. 586 a.

decreta s. congregationis concilii S. 
D. N.Urbam papae VIII iussu edita. 
De regularibus apostatis et eiectis 
r. 668.

decretaba Gregorii IX, papae r. 816. 
deffinitiones: ord. Cisterciensis r. 620, 

620 a, 639; generales r. 760; gene
rales in capitulo generali de divino 
officio et monialibiis r. 639; capital! 
generalis ord. Cist. r. 620, 620 a, 
capituii gener. sub Edmundo de 
Cruce r. 760; pro regno Poloniae 
r. 760. 

pro defunctis r. 610. 
dekret reformacyjny dla Mogiły: Skor- 

kowskiego r. 3; Woronicza r. 3. 
delegacya konsystorska r. 499. 
Dembiński Arnolf r. 324.
Demetryusz, proboszcz w Szkalmierzu 

d. 2i 4.
Demostenis epistoła ad Alexandrum 

r. 630.
Denhoff Jan Kazimierz, koadjutor 

opactwa w Mogile d. 273, opat mo
gilski d. 275, 275 a, dziekan płocki, 
kanonik warszawski d. 275 b, 276, 
277,279 a, 279 b, 280, 281. 282 a, 
282 c. 282 d, 282 f, 282 h, 2S3, 283 a, 
r. 574.

denotatio accentuum secundum usum 
ord. Cist. r. 642. 

denuntiationis responsum r. 705. 
de Deo, traolatus r. 698, 813.
— — hotuine seu incarnatione verbi 

Divini, tractatus t.heologicus r. 794.
— — ut trino r. 741. 
departament krak. r. 607. 
depozyt pieniężny klasztoru r. 507. 
descriptio: monasterii Mogił. 11; seque-

strationis monasterii Mogił. r. 11; 
templi s. Veneeslai in Mogiła r. 11. 

de descriptione r. 706. 
desperatio r. 668,
Deuteronomium r. 613. 
na dewocyi osiadły r. 573. 
dyaboli faccio r. 625. 
dialéctica: r. 634, 719, 723; Aristotelis 

r. 689; Joannis Gaesarii r. 7ł2; Cor- 
nelii Valerii r. 677; Jacobi Gorscii 
r. 680; seu brevis ad universam 
philosophiam introductio r. 733. 

diálogos inter eremitam et angeium 
r. 623.

Diasius Alphonsius r. 632 b.
— Johannes r. 632 b. 
dicta philosophorum r. 638. 
dictionarius r 632.
dictionarium theologico philosophico- 

iuridicum r. 635. Por. słownik.
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dictoria Polonica r. 638.
Didacus Ieperius r. 666 
dies canicularis, liber r. 647; por. 

dnie.
de differentiis temporum r. 814. 
Digestorum tituli r. 654. 
dillationes r. 8 b. 
dimissoria aposlolica r. 586 a. 
dimicator r 626, 627. 
de s. Dionisio r. 625.
Dyonisius, prof. Landensis r. 793. 
direotoriuin: chori ord. Cist. r. 668;

horoiogii r. 646. 
discantista r. 926.
djsceptatio de ai tibus hurnanis r. 696. 
dispositio oeconomica na iolwarki 

Mogiły r. 546.
Disputatio corporis et anime r. 610.
— uniea de meteoris r. 717.
— in 4 libros Anslolelis de eoeło et 

nnindo r. 683.
— in logicam Aristotelis r. 645.
— logicae r. 723.
— de peecatis et gratia divina ad s. 

Thomae r. 718
— de virtutibus theologicis r. 718. 
Ditters Carolus, kompozytor r. 942,

947.
divertimento r. 1013, 1014. 
divisio bonorum praepositurae Mie- 

choviensis i'. 593. 
divisiones in aelis succamerialibus 

Sandomiriensibus r. 605.
Divitis Jeremiasz, wójt bocheński 

d. 162.
Dixit, część nieszporów r. 894 — 896. 
długi: na gromadach r. 142; klasz

toru mogilskiego d. 241, r. 383, 
546; włościańskie w Sędowicach 
r. 285, 312 

Długosz z Ni«dzielska .Jan, notaryusz 
puhl. d. 181, r. 10, 629.

Dłubnia, wieś d. li.
— rzeka d. 15, 106, 239, r. 355—360 

m. 24. 25.
Dłużeński młynarz r. 137 
dnie, dies: ciągłe i piesze w Mogile 

i Kopańcu r. 111 ; laboratiles in 
villa Mogiła r. 62; tygodniowe 
w folwarku Zeslawice r. 34*, 351, 
352; zarobne w Sędowicach r. 
310; por. dies.

Dobczyce cl. 28, 53, 105, 16«, 175, 
178, 279 a, r. 372; por. dziekan. 

Dobiesław' komes d. 12, 14, 17.
— ojciec Mik' łaja, notaryusza publ. 

d. 206
— syn Wisława, dziedzic Prandoci- 

na d. 2, 12.

Dobiesław v. ze Szczekocin.
— woj. krak. d 118.
— v. z Koszczye.
Dobiński Maurus, superior r. 429.
— — prior Clarae Tumbae, abbas 

Visticensis r. 747-
dobra, bona, villae, posiadłości, wsie: 

ruchome i nieruchome cysterskie 
w ogólności d 119; duchowne r. 195,
320, B-H5; klasztoru mogił. d. 89,
266, 281, 2r6, 287, 294, r. 25, 28, 
29, 33, 35, 62, 64, 71, 83, 90, 92, 
96, 110, 113, 143. l i 6, 148 — 153, 
372, 379, 386, 889, 390, 393, 413— 
415, 419, 424, 570, 579; vi!lae alie- 
natae r. 26; ziemskie mogilskie r. 
78— 354; klasztoru mogił, w Kró
lestwie 1’olskiem r.,240; mogilskie
i tynieckie w księstwie zatorskiem 
d. 244; opatii i klasztoru w Mogile 
d. 267 a; opackie d. 279, 283, r. 574, 
575; klasztoru zwierzynieckiego d. 
171

Dobrany Jan, kleryk ilyec. krak.. no
taryusz publ. d. 70.

Dobrosław, rektor kościoła ś. Wojcie
cha w Krakowie d. 35

Dobrovius Albeitus, profesus Mog. r.
623.

dochody, peroopta, przychód, częścio
wo expen-ia: browat u i gorzelni 
mogił. r. 397; z dóbr w Król. Pol. 
r. 240; na fabrykę klasztoru r. 540, 
541, 544, 545; gospodarcze na fol
warkach klasztoru mogił 82, 95, 
96. 99, ¡00, 104: w gotówce z fol
warków klasztoru mogii. r. 126, 
127; za trunki od karczmarzy mo
gił. r. 390; roczna pieniężna bursy 
mogił. r. 433; klasztoru mogilskie
go d. 170. 180. r. 428, 429—431, 
433, 435, 436, 438. 4<0, 441, 446, 
448, 450, 453, 458. 461, 464, 467, 
471. 472-475, 4/7, 47«, 479, 480, 
482, 485, 486, 488. 489, 490- 496, 
498, 499- 503. 5< ¡8. 510, 511, 513, 
514, 516, 523, 525, 527, 528, 531, 
533; kościelne i klasztorne r. 70; 
519; kościoła prandocniskiego d. 
235: z klucza ryczowskiego r. 2">3. 
kuchni klasztornej r. 555; z dóbr 
opackich d. 275 b; opackie d. 283a; 
parafii mogilskiej r. 399; pieniędzy 
z Sędowic r. 242; prowentów sędo- 
wickich r. 249, 2,7— 295; folwarków 
w Sędowocach i Opalkowicach r. 
218; piwnicy klasztornej r. 87, 92; 
propinacji klasztoru mogił. r. 395; 
prowentu zesławskiego r. 339, wina
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r. 551; zboża, granaryi klasztornej 
r. 122 — 125; zbóż z folwarków 
mogilskich r 84,86, 94; zboża na 
folwarkach klasztoru mogił. r. 94; 
z obory i granaryi na folwarkach 
klasztornych r. 107, 109; folwar
ku Czyżyny r. 202—209; kre- 
scencyi mogilskiej r. 114, 116, 
zboża z folwarku Sędowiee r. 258, 
261, 263. 265, 267-276; zboża 
folwarku Sędowiee i Opatkowice 
r. 242; zboża folwarku Zesławice 
r. 339. 341 —344, 346, 349. 350; kla
sztorów jezuickich w Polsce r.594; 
zbóż w folwarkach dolnym i po- 
gorzańskim w dobrach szczyrzy- 
ckich r. 592.

Dogiel r. 630
dogrnata catholico - Aristotelicae 

scientiae r. 779.
doktor, doctor: Akademii alkalskiej 

r. 842; dekretów d. 105, 136, 175,
177. 178, 169, 206, 211; filozofii 
r. 942. SOI, ni. 1, 2; iudeorurn r. 
629; medycyny r. 607; Parisién- 
sis r. 639; praw, iuris, legum d. 
282 a, 2-2 c, r. 411, 617, 621; teo
logii r. 9, 21, 88, 376, 614, 621, 
643, 655, 656, 711 a, 795, 807-809, 
98(1.

dokumenty, documenta: dotyczące 
kościoła w Woźnikach i Wado
wicach d. 27 t; tło sprawy kla
sztoru z opalem Denhoffem d. 
282 a, 282 c; ad bona Trzebinia 
r. 607; : rzez ws, austrr. rząd za
brano r. 64; por. akta.

Dolne kolo Strelitz r. ;>4.
dom, domy: dla kształcącej się mło

dzieży zakonnej r. 9; z ogrodem 
w IJochni d. 158; Gyski w Bo
chni d. 108; przy ul ś. Krzyża 
w Bochni d. 1 (>.'i-, krak. r. 382; 
w Krakowie na mieszkanie dla 
uczniów zakonu cysterskiego d. 
210; i place klasztoru w Krako
wie d. 107: N° !o5 Om. IX w Kra
kowie r. 382; Sapalskich w Kra
kowie r. .">82; klasztoru moe.l- 
skiego przy ul. Świńskiej w Kra
kowie d. 191; plebańskie na czyn
szach r. 79; poddanych klasztoru 
mogił r. 138; włościan klasztoru 
mogił. r. 1Í0; illa, żandarmeryi 
r. 584; mieszkalny na folwarku 
Zesławice r. 338. m. 42.

Domaszewska G., sekretarka w Sla- 
niątkach r. 53.

Domaszów, wieś d 104, r. 372.

Domiechowski Praemislaus, prior Cla- 
rae Tumbae r. 8 b, 678, 680. 

Dominik, opat mogilski d. 173. 
Dominikalsteuer: z Glewca r. 217;

z Mogiły r. 156; z Sędowic r. 239. 
Dominikanie, Praedicatores: r. 53, 629, 

655, 656; w Borkach r. 55; krak. 
r. 51, 593, 595.

Dominikanki krak. r. 593. 
domowe parcele gminy Zesławice r. 

337.
domowy podatek: z Mogiły r. 156;

z Zesławic r. 335. 
donationes monasterii Mogił. r. 26. 
de s. Donato r. 625. 
doręczenie: kopii aktu d. 282 a; kopii 

pisma d. 283; kopii pozwu d. 290, 
291, 293, 297.

Dostał Jan, rewident rachunkowy r. 
68.

dostawy prowiantów: z Czyżyn r. 196;
z Glewca r. 219; z Łęgu r. 196. 

dozór ekonomiczny: w ¡Sędowicach r. 
305, 306; lasów w Sędo wicach r. 
239.

dożywocia: forma r. 586 a; w kluczu 
ryczowskim r. 235.

Drexelius Hieremias S. J. r. 804. 
Drezno r. 598
drób: z folwarków r. 554; z folwarku 

mogił. r. 187, 190; z folwarku o- 
patkowickiego r. 322; z folwarku 
Sędowiee r. 242; z folwarku Zesła
wice r. 339; od włościan ze wsi 
klasztoru mogił. r. 121; dla spi
żarni klasztornej r. 557. 

droga, drogi: r. 424; Czyż)ny Ctor.424; 
z Czyżyn do Łęgu r. 210; z Dzie
kanowic d. 105; francuska r. 587; 
do Raby d. 158; ku Skałce w Kra
kowie d. 72; do Woźnik d. 48. dróg 
reparacja r 35i; por gościńce. 

Drogi ni a, wieś d. 105, r. 372. 
Drognmir, sędzia ziemi krak. d. 115, 

120, 123—125, 128, 129, 135, 137. 
Drohojowscy r. 383.
Droździewicz Jan X. r. 593. 
druk, druki: r. 607. 65i, 677; dawne 

r. 648; z lat 1757 — 1763 do procesu
o dziesięcinę z Uniw. krak. z Glew
ca r 212.

drukarnia, officina. typographia: Akad. 
Soc. Jesu w Wilnu; r. 850; carne- 
rae aposl. Romae r 668; Alberti 
Gedelii Calissii r. 648; Andreae Pe- 
tricovii Cracoviae r. 655, 656, 752; 
Schedelii Christophori r. 677. 

drukarz, typographus r. 677. 
Drużbacki Walenty X r. 105.
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Drużbicki Gasparas, Soc. Jesu r.
711 a, 712.

Drzewiecki Piotr, dzierżawca Sędo- 
wic r. 237, 243.

■drzewna v. dziesięcina.
■drzewo: do budowy r. 5ł2; dostar

czone przez klasztor na gościńce 
r. 424; dostarczane klasztorowi 
w Tyńcu d. 233; spławiane Wiłfą 
d. 127; z Żywca r. 151. 

■drzeworyt r. 607.
duchowieństwo: d. 282, 283. 297; 

dyec. krak, r. 593; świeckie w Mo
gile r. 399; duchowne sprawy 
r. 830.

Ducka Mathias r 998. 
duetto r. 986—990.
Dunin, herb r. 608.
— opat mogilski r. 8 b.
— Kajetan r. 44.
— Mikołaj, opat oberski r. 588. 
duplicatum: citationis cum inhibitio-

ne d. 282 c; decreti revocatorii 
d. 282 g; literarum compulsoria- 
lium d. 282 b.

Dutkowskl J. r. 598.
dwór kacicki r. 859; królewski d. 121;

w Rakowicach d. 20;). 
dworki przy ul. św. Krzyża w Bo

chni d 117. 
dworski lexikon r. 638.
Dwory Nowe, wójtowstwo w Bran

dów nie r 229. 
dworzanie, aulici r. 638 a. 
dwuwiersze łacińskie r. 8, 638 a. 
dyakon d. 290.
dyecezya, dioeeesis: Frisingensis r. 

616; kammska d. 161; kielecka 
r. 598; krakowska r. 10, 41, 574 
przyp. 1, 593, 597, 598. 620 a, 
711 a; Posnaniensis r. 586a; Ri- 
nensis r. 586 a: Virdunensis r. 
752; wrocławska d. 167. 

Dygasiewicz Ignatius r. 860, 883, 917.
— Niward, przeor mogilski d. 300. 
dykteryjki r. 604; por. dicta. 
Dymkiewicz, Dynkiewicz Edmundus

prof. Mogił. r. 901, 934, 948—951, 
1002, 1022, 1023 

dymowe v. podatki, 
dyonizyjski v. biskup, 
dyplom doktora praWa kościelnego

i świeckiego d. 307. 
dyrektor skarbu w dep. krak. r. 607. 
dyspartyrnent podatków poddanych 

wsi Mogiły r. 160. 
dyspensa od postu r. 572 
Dziaduski Joannes, episcopus Pre- 

misliensis r. 632 b.

działy gruntowe między włościanami 
w Łęgu r. 210.

Dziębowski Baltazar d. 265. 
Dzieduszycki Maurycy r. 598.
— Włodzimierz hr. d. 34 a.
Dziedzinek r. 571.
Dzieie stare temporibus Sigismundi 

Augusti r. 632 b. 
dziekan, decanus: Compostallanus r. 

617; dobczycki r. 776; krak. d. 24, 
296; ś. Floryana w Krakowie d 163, 
r. 795; dziekan i oficyał krak. d. 
35; dziekan i kapituła z Langres 
d. 119; dziekan w Miśni d. 167; 
płocki d. 275 b, 276, r. 574; w Po
znaniu d. 167; proszowicki r. 62; 
ś. Roty d. 307; we Wrocławiu d. 
167; wydz. filozoficznego r. 742. 

Dziekanowice d. 92, 105.
Dzielski X , r. 53.
— Josephus Albertus, professor Univ. 

Crac. r. 742.
Dzieła pamięci moiey w Królestwie 

Polskiem, kronika r. 651. 
dziennik departamentowy i wojewódz

ki r. 239; praw r. 217. 
dzierżawa: dóbr klasztoru mogilskie

go r. 570; folwarku Sławice r. 693; 
młyna Baranowskiego w Mogile 
r. 362; młyna przy gościńcu r. 502; 
probostwa w Przemęcie r. 588; Sę- 
dowic i Opatkowic r. 243; wieczna 
młyna Borczuch w Mogile r. 364; 
wiosek r. 502. 

dzierżawca, dzierżawcy: dóbr mogił, 
d. 281; dóbr opactwa mogił. d. 283; 
folwarku prandocińskiego r. 229; 
Glewcar. 212, 221. 223; młyna pod 
Wandą w Mogile r. 365: Prandoci- 
na d. 265; Ryczowa d. 233; Sędo- 
wic r. 236, 237, 243, 244; wójto
stwa i sołtystwa w Pólwsiu d. 264; 
Wróżenie r. 327; Zesławio r. 331. 

dzierżawczyni kamińska r. 651. 
dziesiąty grosz, opłata d. 233. 
dziesięcina, décima, decimae, dziesię

ciny: d. 2, 20, 45, 180, 283 a, r- 502, 
dla klasztoru mogił. r. 29, 372, bi
skupia d. 28, z Cholewie d. 37, 
z Czyży TI d. 35; z Dąbia d. 179, r.
369, z Dobczycd.28,105, 279 a, r.372, 
z dwóch łanów w Dobczycach d. 
53, 175, 178; z Domaszowa r. 372; 
dla kościoła w Drogini r. 370; drze
wna r 372; drzewna do wielko- 
rządów krak. d. 224; z Glewca 
d. 299, r 212, 213, 215, z Glewca 
na rzecz kanonii krak. »Karniow- 
ska* r. 212; snopowa z Glewca d.



3 7 6 M OG IŁA

298; z Jakubowic dla Mogiiy d. 
204, 279 a, r. 370; z Kamyka d. 58,
63, 65; z Kantorowie dla kościoła 
w Ruszczy r. 354; z Marcinkowic 
dla klasztoru mog. d. 279 a, r. 
371; z Mikułowie d. 14; z Mogiły 
r. 157; z Piotrkowic dla Mogiły 
d. 206; z folwarku prandocińskie- 
go r. 229; z Rudnika d. 58, 63, 
65, 279 a; z Ryczowa r. 574 przyp. 
2; z Sędowic d. 136; ze Skrzynki 
d. 58, 63, 65, 163, 221, 279 a, r. 
372; ze Stryszowa r. 574 przyp. 
2; z Winiar d. 28, 44, 92, 221, 
279 a. r. H72; z Zawady d. 58, 63, 
65; ze Zrachowa d. 20, 

Dziurzyński Władysław r. 43.

E.
eccłesia v. kościoły.
Edmund, prowizor mogilski r. 71.
— v. a Grucę.
effigies s Bernardi r. 587.
Egnatii Veneti Joannis Baptisfae, 

De origine Turcarum r. 659. 
egzamina roczne r. 603. 
egzekut.ne, exekutne z Rybitw r. 232. 
egzekutorowi o testa men tu Szembeka, 

opata d. 289, 291, r. 575. 
ekonom; mogilski r. 151, 157; sędo- 

wicki r. 242, 245, 249, 253; fol
warku zesławskiego r. >i45. 

ekonomia: sędowiekai opatkowicka 
r. 251; zesławicka r. 339. 

ekonomiczne: kwity robocizny w Sę- 
dowicach r. 311; regestra r. 125; 
regestra mofiil. r. 125; folwarku 
mogił. r. 168; Sędowic r. 253, 
254, 255, 259, 271, 273—276; Ze
stawie r. 339, 340. 

ekwiwalontowy podatek r. 416. 
ekskomunika na klasztor mogilski 

d. 282 h, 282 i. 
electio: abbatis r. 586 a, abbatissae 

r. 586 a ; prelatorum r. 622; prio- 
rum mogił. r. 39; superioris Gist, 
r. 586 a.

Elertowski Andreas. bursarius espen- 
sor Mogił. r. 441, 447, 450, rektor 
kollegium mogił. d. 305, r. 21, 
51, 376, 546 

Elgoth Jan, doktor dekretów, kano
nik i ofieyał kruk. d. 175, 177,
178.

elogium .Joanrii Tertio promulgatum 
r. 727.

de eloquentia ecelesiastiea r. 725. 
Elżbieta, Elizabeth, królowa węgier

ska i polska d. 114.

Elizabeth s., lanthgrafia r. 625.
— żona Marka Radwanity, siostra 

Bixkona d. 59.
Emanuel, rex Portugalię r. 659. 
Emeryci przy kościele ś. Marka r. 593. 
emfiteutyczne prawo d. 301 — 303. 
Encomium vitae claustraba r. 638 a. 
Engelbert, kanonik krak. d. 50.
— opat inogil. d. 34, 35. 
epigramata r. 705. 
episcopus v. biskup.
epístola, epistolae: Canonice Johan

nis de Gnesna r. 627.
— de tempore per manus Petri Hirs- 

berg r. 610 a.
— super epístolas canónicas Nicolai de 

Lira r. 616; por. listy.
de epistolis r. 706.
epitaphium: Barbarae reginae Polo- 

niae r 632 b; Bonaventure r. 629. 
Nicolai Ponetowski Patavii r. 587; 
Vandae rpginae, wiersz r. 652; epi- 
taphiorum exeinpla r. 587. 

eques ord. s. Stanislai r. K17, 818. 
Erazrn, Erasmus, opat mogilski d. 243, 

245, 247, 249, 259.
— prof. Landensis r. 787.
de essentia et speciebus animae r. 677. 
Estreicher Karol r. 656, 711 a, 714,715, 

718, 742, 773. 799, 804, 832. 
ethica r. 648, 677, 749, 750, 814. 
Ethicorum libri Aristotelis r. 677. 
Ethiopia v. Aethiopia. 
de eucharistia r. 676.
Eucharistiae sacramentum r. 776. 
Eufemia, córka Krystyny, wdowa po 

Paszko, dziedziczka Zesławie d. 81, 
102.

Eufrazya, ks. oświęcimska d. 56, 59. 
Eugeni X., r. 556. 
de s. Eusebio episcopo r. 625. 
evangeliae r. 627, 671. 
de excellentia fidei corporis Christi 

r. 668.
exceptio a foro abbatis Vąchocensis 

r. 586 a.
exekutorowie v. egzekutorowie. 
exemplar literarum Turca e magni ad 

regem Poloniae, bellum illi indicen- 
tium r. 7( 5. 

exemptio monachorum r. 587. 
exhortationes r. 647. 
exodus r. 613.
exorcismus domus a malis spiritibus

vexatae r. 571. 
expensa, w\ datki, rozchody klasztoru 

mogil.: r. 11, 428, 435. 437, 439, 
441—443 , 445, 447, 449—452, 454, 
455-457, 459, 460, 462, 463, 466,
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466, 468, 470, 472-477, 481, 483, 
484, 487, 489, 490 - 497, 499- 506, 
509, 512, 513, 515 522, 524, 526, 
528 — 635; pieniężna dzierżawcy 
Glewca r, 223; zboża folwarku 
Czyżyny r. 201; krescencyi w O- 
patkowieach r. 323; na potrzeby 
gruntowe w Sędowicach r. 296; 
zboża w Sędowicach r. 268; 
zboża w Szezyrzycu r. 592. 

expositio ifiUboli secundum fr, Tho- 
mam de Aquino r. ÍS.'iO. 

expugnatio regni Granatae r. 659.

F.
fabrica ecclesiae ct monasterii Mogił.

r. 435, 5 (9 - 550. 
de fabuła r. 706. 
faktor sędowicki d. 234.
Faron Stanisław r. 43. 
fasye podał kowe r 414. 
fatalia r. 8 b.
Fatius Julms S. J. r. 652.
Fax ascética, a corporeis et corrupti- 

bbus r. 749, 750.
— ascética seu philosophia r. 749. 
Fecchia, Fecchius Joseph, notarius

causa rum curiae catnerae apost, 
d. 275 a, 275 b, 279 a, 279 b, 282 d, 
282 f, 282 h.

Felicya, Filka, córka Barbary, dzie
dziczki Zestawie d. 87, 96, 100, 

Feliks V, papież d. 184.
Feracia zob. Toiquacy.
Ferdinandus, rex Ilispaniai urn r.659. 
de festis a principio adventus ad s. 

Trinitatem Nicolai de Cracovia 
r. i 24.

de festivitate pivisionH Apostolo- 
rum r 625. 

fides, de fide; r. 6Í3, 718, 721, 724, 
746, S23; in lide, virtu tes r. 7X0,
o wierze chrześcijańskiej r. 832. 

Fiefne Andrzej, notaryusz apostol
ski i kanclerz nuncyatury r. 574 
przyp. 2.

Figueroa Ventura Emanuel, audytor 
pałacu papieskiego d. 299. 

Fiałkowski r, 51.
Fija lek Jan X. r. 623, 629, 630. 
Fdarski Nepomucen r. 44.
F il ip  Mar\an r, 43.

— Philippus Nci ius s. r. 665, 666.
— v. z Chrobrza.
Filippani Benedetto r. 598.
Filka v. Felicya.
Fils, kompozylor r. 983.
Fintowski r. 598.
Fiorillo, komporytor r. 994.

Fischer Adamus, kompozytor r. 1011..
Flamingus Antonius r. 586 a.
Fliger Tobias, prof. Obrensis r. 454.
Florczykiewicz r. 607.
Florellus Nicolaus, connotarius causa- 

rum curiae camerae ap d. 279 a.
Florilegium ethicum r. 648.
— Stagirae r. 648.
Floryan. biskup krak. d. 181.
— ś. relikwie r. 572.
— — na pieczęci d. 116, 119.
folwarki, praedia- konwentu mogil

skiego r. 58, 66, 70, 82, 84—87, 91, 
92-95, 97, 101- 103, 107, 109, 111, 
115, 117, 126. 431, 516. 517, 554, 
570, 581; Czyżyny r. 78 — 8!, 106, 
112, 129, 131- 136, 177, 192, 198— 
209; Gawron r. 265-267, 272, 273; 
Glewiec r, 62, 78, 79, 222; klucza 
kaeickiego r. 859, Kantorowiee r. 
79; Łeg r. 62, 78; Mogiła r. 32, 78,
80, 81, 105, 106, 112,129, 131 -136, 
153, 166, 168-173, 175 190, 546, 
m. 39; Opatknwice r. 78, 79, 248, 
261, 272, 273,321—323; prandociń- 
ski r. ¿29; w Przewozie r. 230; Sę- 
dowice r. 78, 79, 242, 256 — 258, 
261, ¿69, 272 279, 290. 307; Sła
wie* r. 593; Wąchów d. 19; Wik- 
t o r o w i c e  r. 78, 79, 106; Wrożenice 
r, 78, 79, 106; Zeslawdce r. 79, 80,
81, 106, 112, 334, 338-352, m. 42, 
43; folwarki dolny pogorzański w 
dobrach szczyrzyckich r. 592.

de Forliuio Krzysztof, wikaryusz gen. 
zakonu Braci Mniejszych de Obser- 
wantia na Polskę, Węgry, Czechy
i Austryę d. 236.

forma: excotnunicationis in die Pal- 
marum r. 642; visitationis r. 661.

Formasius, przeor mogilski r. 8 b.
formuła, formulae: absolucyjna grze

chów d. 33«, generale» ad inscrip- 
tiones r. 654; ślubowania zakon
ników mogił. r. (>09 b.

— honestae vitae sanctissiini patris 
r. 652.

— legendi secundum consuetudinem 
ord. Cist. r. 610 a.

formulare iudicii castrensis r. 654.
forszpany dla wojska: z Kantorowie 

r. 354; do czyszczenia Krakowa 
z Łęgu r. 211; dla wojska rosyj
skiego z Zesławie r. 385.

forum v. sąd.
Franci Antoni d. 297.
Francia r. 687.
Francisconius Hebastyan. notaryussr 

s. Roty r. 574 przyp. 3.
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Franciszek, Franciscus św., rycina 
r. 638.

— organista r. 668.
— Józef, cesarz r. 607,
— v. z Brzegu.
Franciszkanie krak. d. 308, r. 560. 
Franecki Petrus r. 738.
Franiek Eugeniusz r. 43.
Frank r. 51. 
frankońskie łany d. 39.
Franosz Adam, przeor mogił. r. 12,

13, 43, 44, 51, 140, 241, 407.
— Johanna r. 51.
Fray Joannes Germanus, incola Vra- 

tislaviensis r. 679 
Frisinga r. 616.
Fritsch Ksawery r, 44.
Froelich Venceslaus, prof. Pelplinen- 

sis r. 811.
Fryderyk Jagiellończyk, kardynai- 

presbiter, arcybiskup gniezn., 
bisk. krak. d. 223, 225 -227.

— ojciec Grzegorza scholastyka krak. 
d. 22.

Frydrychowski Jan d. 218.
Fulga in Gallia r. 586 a. 
fundacya, fundacje fundationes: mo

gilskie r. 25; kościelne w Galicj i 
r. 607; klasztoru mogilskiego 
d. 23; rodzinna Odrowążów, kla
sztor mogilski d. 208. 

fundus instructus: in villa Mogiła r. 
62; Sędowice et Opatkowice r. 
242.

fundusz, fundusze: klasztoru mogił, 
r. 71; oficyałisty opiekuńczego 
z Czyżyn i Łęgu r. 197; oficya- 
listy opiekuńczego we wsi Mogile 
r. 162; religijny r. 417, 418, 

funebralis materia in landem mili- 
tis r. 773. 

furaże: z ( 'y.yżytl r. 196; z Glewca 
do magazynów wojskowych r. 
219; dla wojska z Kantorowie 
r. 354; z klasztoru r. 421, 422; 
do magazynów wojskowych z 
Mogiły r. 156; z Łęgu r. 196; dla 
wojska z Opatkowic r. 320; dla 
wojska, rosyjskiego z plebanii 
mogilskiej r. 401; dla wojska z Sę- 
dowic r. 238, 239.

G.
Galicya r. 61, 595, 6u7, m. 3, 6. 
Galicyanie r. 60:1.
Gallesii Cicellius Wincenty, nota- 

ryusz publ d 282 a.
Galii, Francuzi r. 659.
Gallia r. 586 a, 587.

Gallumbek v. Gołąbek.
Gallus de Jadra Bernardyn, kustosz, 

wikaryusz i oficyal gen. krak. d.
234, 235.

Gałecki Antoni, biskup i wikaryusz 
apost. krak. r. 23, 24.

— Jan r. 51.
Gamońscy, dzierżawcy miyna Bor- 

czuch w Mogile r. 364. 
Garbaczyński Stefan r. 41. 
Gąsiorowski Wilhelm r. 647. 
Gasparini Quiiino, kompozytor r. 999. 
Gawlina Franciszek r. 43.
Gawłowski Franciszek X , Dominika

nin r. 53.
Gawron, folwark r. 265—267, 272, 273. 
Gazalina Urszula ze Słomnik d. 222. 
gazety r. 607.
Gdańsk r. 607.
Gedeliu» Albertus r, 648.
Gembicki Piotr, biskup krak. d. 272, 

r. 571.
generał, generalis: r. 607; Cystersów 

d. 309. r 406, 586 a, 727, 752; za
konu Cystersów w Rzymie r. 51, 
52; rosyjski r. 232, 607. 

degenera tione libri Aristotelisr.675,677. 
Genesis r. 613. 
geograf r. 797.
geometra przysięgły m. 1, 2, 25. 
de geometria practica r. 771. 
s. Georgii, pape Auctoritates super li

bros moralium r. 631.
— vita r. 630.
Gerard, Gerardus, prof. Goron. r. 451,

452.
— proboszcz św. Floryana w Krako

wie d. 106.
— sołtys w 1'randocinie d. 34
— wójt bocheński d. lul, 103, 108. 
Gerigk Hicronimus, prof. Pelplinensis

r. 779.
Gerlak de Culpe, wójt. dziedziczny 

wielicki d. 49.
— — — Adelajda żona d. 49. 
Germania r. 5S7.
Germanus v. Fray.
gimnazyutn: w Podolinie r. 607; w Ru

dzie r. rs88,
Girller, lekarz r. 583.
Giżycki Marek Gozdawa r. 588. 
Giebułtów, wieś d. 81, 82. 
Giełdanowski Jan X. r. 55. 
Gierałlowice d. 195, 197.
Giertowski Jan r. 4S
Gilevius Martinus, magister r. 634.
Gessner, poeta r. 603.
Glew, Glewo, Gleua maior, wieś d. 1, 

28, 30, 43, 52, 258.
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Glewiec, Gleua minor, d. 4H, 62, 298, 
299, 301, r. 51, 62, 78, 79, 109, 126, 
212—223, 240, 517.

Glinica r. 593. 
glosy polskie r. 621, 623. 
Gładyszewicz Mateusz X., wikaryusz 

gen. i administrator dyeo. krak. 
r. 598 — 600, 851.

Głębocki Józef r. 603.
— Micha} r.. 324 
Giogowa d. 167.
Gluszakowa ze Swobodów Marya 

r. 165.
Gluszakowie, młynarze mogilscy 

r. 362.
gmerk mieszczański Konradta Sta

nisława d. 265. 
de Gnesna Johannes, filius Petri di- 

micatoris r. 626—628.
Gniady Andrzej, opat tyniecki d. 

244.
Gniatkowski Josephus r. 1015. 
Gniewanczyn, wieś d. 128. 
Gniewomir v. z Czernichowa. 
Gniewosz v. z Palowy, 
gnieźnieński v. arcybiskup, kantor, 

sufragan.
Gnyst Stanisław d. 109.
Godowski Piotr, chorąży halicki d. 

208.
Goiany, wieś r. 324 
Golian Zygmunt X. r. 598.
Gołąbek (Gallumbek) Jakób r. 938, 

913.
Gołaszewski Filip X. r. 23, 52, rek

tor seminaryum dyec. krak. r. 
593

Gołe!; z Kliszowa Jan <J. 229. 
Gołuc-howski Jozef, komisarz r. 75,

76.
z Gomolina Feliks, notaryusz publ. 

u ;'H-ł

— Mikołaj d. 234
2 (5<h* Bartosz, sędzia ziemi krak.

d. 193, 194. 
na »Górach«, pole w Woźnikach d.

mi.
Gorąozkiewicz Dominik r. 916—948. 
Gorajscy, właściciele Jakubowic r.

370.
Gorczakow, generał rosyjski r. 607. 
Gorczyński d. 29!.
Górecki Antoni r. 840.
Gorenioe, wieś r. 324.
Górka Kościelnicka r. 593.
Górka Andrzej, kasztelan poznański 

r. 632 b.
— Uryel, biskup poznański d. 223. 
z Górki Maciej d. 211.

z Górki Klemens, notaryusz publ. d. 
211.

Górnicki Joannes Gantius, rector se- 
minarii Grac. r. 478.

— Leopold, proboszcz w Pleszowie 
r. 53, 55.

Górski, Gorsky, Gorscius r. 603.
— in collegio iuristarum r. 738
— Jacobi Dialectica r. 680.
— Nivardus, prof. Landensis r. 739— 

741.
— Stanisław, podstarości krak. d. 241. 
z Góry zob. Obulecz
gorzałka v. wódka.
Gorzeliński Antoni r. 43. 
gorzelnie na folw. mogił. r. 109, wódki 

w Mogile r. 392, 397.
Gorzkowscy r 608.
Gorzkou^ski L. r. 603.
Gosań d. 3.
gościńce na obszarze klaszt. 424; por, 

drogi.
gościnny młyn w Mogile r. 363. 
Goślicki, opat mogilski r. 8 b. 
gospodarstwo: domowe r. 587; domo- 

,we i polowe r. 128; gospodarstw 
sprzedaże w Łęgu r 210. 

gospodarcze: przepisy Cysterskie r. 
686; rachunki zesławickie r. 339; 
sprawozdania z Sędowic r. 241; 
opisy wsi r. 606.

Gostumiowski Jan, prof. matematyki 
w Akademii krak r. 227. 

z Gostynia Mikołaj d. 60, 61.
— Jan, syn Mikołaja, notaryusz publ. 

60, 61.
Gotfryda św. rycina r. 638. 
Grabianowski Andrzej, kanonik krak. 

d. 283.
Graboszyce, wieś d. 248, r. 233, 326. 
Grabowski Ambroży r. 25, 649.
— Robert r. 43 
Grabski ¡soc. Jesu r. 772 
Graczyński X., proboszcz w Jawor

niku r. 53, 55.
Gradecki Jan, proboszcz mogilski d.

279.
Graeci et Rutcni r. 623 b. 
grammatica: Linacri Angli r. 631; M. 

Lucae Piotrowski i. 801; gramma- 
tices liber r. 834. 

granarius Mogił. r. 81- 
granarium Nicolai vicarii de Prando- 

czin r. 621 ; por. dictionarius, sło
wnik.

granarya: Mogił. r. 428. grunarya na 
folwarkach i dobrach klaszt. r. 91, 
96, 107—109. 113, 119, 120, 122—
124, w Sędowicach i Opatkowicach
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r. 264; folwarku zesławickiego r. 
340; na wódkę do gorzelni w Mo
gile r. 392, 393; granaryi regestr 
wMogile r. 167,169,174; granaryj- 
ny rachunek na folwarkach mo
gił. r. 117.

Granata, regnum r 659.
granice, granicies: między Glewem 

a Igołomią d. 258; wsi klasztor
nych r. 28; Stryszowej r. 324; 
Woźnik d. 248, r. 326; między 
Wrożenicami a Czulicami d. 258; 
granic posiadłości klasztorów w 
Tyńcu i Mogile, oznaczanie d. 233, 
244 (w księstwie zatorskiem); 
granic gruntów' klasztornych na
ruszanie przez włościan mogil
skich r. 153; rozgraniczenie wsi 
d. 203; granic wsi oznaczenie 
prząz podkomorzego d. 138, 140, 
141; wsi Hyczowa d. 220, r. 233; 
graniczne sprawy Opatkowic r. 
319; Sędowic r. 236; Wróżenie r. 
327; znaki graniczne d. 140.

granicies in actis succameriaiibus 
Sandomiriensibus r. 605.

Grassboek Teobald O., opatwWil- 
hering r. 51.

de gratia tractatus r. 743, 744; de 
gratia Dei, divina tractatus r. 
722, 741.

Graun, kompozytor r, 958, 962, 966, 
988, 991, 997, 1000.

Greger Alberyk r. 44.
Gręmbosz Soc. Jesu r. 722.
Grisz Jakób d. 262.
— Albert, syn d. 262.
— Stanisław, syn d. 262.
— Zolia, żona d. 262.
z Grocholio Jakób, kanonik krak. 

d. 206.
Grochowieki Jan, opat wągrowiecki 

r. 586 a.
Gródeccy r. 227.
Gródek w Krakowie r. 593.
Grodowski Stanisław, dzierżawca 

wójtostwa i sołtystwa w Półwsiu 
d. 264.

— Albert, syn d. 264.
— Andrzej, syn d. 264.
— Tomasz, syn d. 264.
Grodzina, wieś d. 136.
Grodzisko r. 607, 784.
gromada : wsi Czyży n i Łęgu r. 197; 

Kantorowie r. 141 ; Mogiły r. 141, 
142, 157, 161, 162; Przewozu r. 
230; Sędowic r. 309; Zesławic 
r. 141; gromadzkie sprawy Mo
giły, Rybitw i Przewozu r. 137.

Gronowski Wojciech r. 233.
Grot Jan, biskup krak. d. 65, 68, 70 a.y 

71, 75, r. 593.
Grudzina, wieś r. 319.
GrundentlastungBezirkskommissionen' 

r. 145, 147; por. indemnizacya.
grunta: w Mogile i Kopańcu r. 111; 

dworskie w Czyżynach i Łęgu r. 
197; mogilskie r. 141, 162; klasztor
ne w Czyżynach r. 192; w Mogile 
r. 153, 408; karczmarskie m. 1, 2; 
kmiece we wsi Mogile r. 160; mły
narskie ni 1,2; orne m. 1,2; Krzy- 
sików w Mogile r. 165; plebańskie 
m. 1, 2; poddanych klasztoru mo
gił. r. 138, 140; w Huszczy r. 607;. 
star ogrornadzkie i dworskie r. 
144; starogromadzkie (altbiiuerli- 
che Grunde) wsi Mogiły i Kopańca 
r. 141, 147; w Mogile r. 162; zesła- 
wicki d. 285; grunt nad wielką 
łąką ku Krzeslawdcom d. 303; grun
tów zajmowanie w Sędowicach 
r. 236; zamiana w Opatkowicuch- 
r. 319; gruntowe parcele gminy 
Zesiawice r. 337; gruntowy poda
tek z Zesławic r. 335; potrzeby 
gruntowe w Zesławicach r. 296, 
311.

Grunwaldzki, Grynwalski Benedjkt. 
r. 43, 44.

Gruszczjński Jan, biskup krak. d. 
212 . "

Gruszków w powiecie sieradzkim 
d. 91.

Gruszów, wieś d. 90.
z Gruszowa Mikołaj, syn Jadwigi d. 

90.
Gryglewski Karol, dzierżawca Zesta

wie r. 334.
Grzegorz, Gregorius IX, papież d. 8, 

119, r. 816.
— v. z Cieniawy.
— XIII, papa r. 586 a.
— XV, papa r. 665. 666.
— syn Fryderyka, scholastjk krak. 

d. 22.
de Gregorio, papa r. 625.
Grzesiczek Gerard r. 48.
Grzonka Kazimierz r. 44, 45; przeor 

mogilski r. 417.
Grzybowski Sylwester X. r. 598.
Grzymisława, matka Bolesława, ks. 

krak. d. 18, 9.2, 23.
Guarin z Werony, humanista r. 630.
gubernator galicyjski r. 607.
Guglelmi Piętro, kompozytor r. 946.
de gula tractatus r. 612.
de gustu r. 677; de ainaro gustu mundi
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capitulum primum r. 623; de dul-
ci ac suavissimo gustu dei r. 623. 

•Gutsztadt r. 728.
•Gutteter, herb d. 2P5.
— Zygmunt, rajca krak. d 265. 
guwerner r. 607.
guziki mosiężne na oprawach r. 37. 
Gwido. kardynał, presbiter i legat 

papieski d. 29.
Gwillermus v. de Platea.
Gysko, mieszczanin wielicki d 108.
— monachus in Olaratumba r. 610.

H.
Habdank, herb d. 257, r. 610 a, 618, 

710.
Habermann Joannes Petrus, kompo

zytor r. 1019.
Hąozel Albeitus, prof. Mogilensis 

r. 652.
hafciarz, seydinhefter d. 144.
Hajek Vinc*entius, prof. Sulejovien- 

sis r. 1011.
Hakowski Józef, komisarz król. r.

160.
halicki v. chorąży.
Hanczman, mieszczanin krak. d. 153. 
Hanko, ojciec Hanka, dziedzicaOheł- 

lim d. 146
— syn Hanka, dziedzic Chełmu d.

146.
— młynarz pod zanikiem krak. d.

153.
— z Prandocina d. 51.
Hartmanna wieś d. 71.
Hassę, kompozytor r. 952, 953, 955 

—958, 975, 986.
Hastratter Gerard, przeor w Schlier- 

bach r. 52.
Hatszel (?) Josephus, kompozytor r. 

923.
Hauza (?) Girolamo r. 1007.
Hayden, kompozytor r. 920, 924, 930. 
Hebdów r. 593.
Hecatontas Seotica theorernatum 

physico anmiasticorum r. 677. 
Hechigis v. Jadwiga.
Heliodora św. relikwie r. 572. 
Henczrnan, młynarz pod zamkiem 

krak. d. 160.
— Małgorzata, żona d. 160.
Henisz Paweł r. 570.
Henryk, kanonik krak. d. 50.
— ks. śląski i krak.d. 13,15,17, 23,39.
— opat mogilski d. 14.
— v. z Raciborza.
— sołtys w Prandocinie d. 34.
— v. ze Szczekocin.
Henryków d. 30, 40, 43, 52.

Heraclensis v. arcybiskup.
herby: Belina m. 2, Bochni d. 194, 

Dębno d. 148, 181, Gutteter d. 265; 
Habdank d. 257, r. 610 a, 618, 710; 
Jelita d. 265; Kornic d 192; Koście- 
szad.139; Leliwad. 153; Lilienfeld 
klasztorny r. 797; Lis d. 123, 194; 
Mogiła, klasztorny r. 82; Nowina 
d. 264; Odrowąż d. 184, 193, 245,
257, 259. 285, r. 39, 586; Odrza d. 
192; Półkozic d. 87, 218; Poraj d. 
189; Prus d. 200; Rawicz d. 259,
260, 264; Starykoń d. 156, Syro
komla d. 206; Tader d. 235: Zaba
wa d. 221; polski za Wazów d. 267 a, 
polskie r. 773; spisy herbów pol
skich r. 688, 773; rysowane piórem 
r. 8 b.

Hercius Paulus, professor Vladisla- 
vianus r. 677.

Herennius v. Chorennius.
Herka Jan Nep., komisarz król, r. 160, 

m. 2.
Herman, wielkorządca krak. i sando

mierski d. 90, 93, kanclerz kujaw
ski d. 91.

heskie księstwo r. 727.
hetman r. 571.
hiberna: r. 79; klasztoru mogilskiego 

r. 413; z Czyżyn r. 195, z Glewca 
r. 216 : z Kantorowie r. K54; z Lęgu 
r. 211; z Mogiły r. 154; z Przewo
zu r. 231 ; z Rybitw r. 232; z Sę- 
dowio r. 238; z Wróżenie r. 328.

Hieronimus de Claravaile, generalis 
Cisterc. r. 727.

— abbas Strahoviensis r. 598.
Hille Bartłomiej Augustyn, biskup li- 

tomierzycki, konwizylator Cyster
sów r. 8.

hipoteczne wykazy dóbr klasztor, mo
gilskich r 146.

Hirschberg Alojzy, proboszcz w Czu- 
licaeh r. 53, 55.

Hirszberg, Hirsberg Piotr d. 212, r. 610 a.
Hispama r. 586 a, 587, 659.
Hispanus r. 586 a, 629.
historya: klasztoru mogilskiego r. 11 — 

13, 15, 16, 68; historia monasterii 
Clarae Tumbae r. 8 c; fragment 
historyi klasztoru mogił, przez Seb. 
Kiełczewskiego r. 8b; historya ko
ścielna r. 795; polska r. 604, 844; 
rosyjska r. 845; sacra r. 803.

Hoersc.hberg Andreas r. 980.
Hoffman Leopold, kompozytor r. 960, 

1013.
Hohenfurt r. 51, 52.
Holba Maurus O., przeor mogilski r. 51.
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homilie, omelarium codex antiquus 
r. 638 a; homeliae 4 s. Bernardi 
de laudibus Virginis r. 638 a. 

honorarium: Antoniego Franci d. 
297; »oboluso dla prokuratora 
gener. w Rzymie r. 4<27; honora- 
rya służby r. 581. 

horae: canonicae r. 642; diurnae r. 
609 a: horarum canonicarum ob- 
servationes r. 651. 

ex Horatio pueritiae descriptio r. 
638 a.

Horochowski Szczepan r. 45. 
horologium r. 646. 
hospitalensis praepositus Crac. r. 

626.
hospitorackie rzeczy klasztor, r. 60. 
hospitorium mogilskie r. 58. 
Hostinski Joannes Soc. Jesu r. 721. 
Hoszowski Konstanty r. 9, 36. 
Hugonis Liber IV de aedifieatione 

r. 630.
Hulcin ni. r. 598. 
humanista, r. 630.
Humbertus monachus r. 630. 
Hunyady Maciej r. 630.
Hymbert, opat z Cit.eaux d. 210, 215. 
hymny, hyinni: zakonowi Cister- 

skiemu należące, Teodora prze
ora bledzewskiego r. 662; impnus 
per totum annum r. 610.

I. J.
Jabłonowska Marya r. 573. 
Jabłoński d. 291.
— v. ’lupy.
ś. Jacek r. 593; relikwie r. 572. 
Jachna, żona Lorka d. 120. 
de Jadra v. Gallus, 
ś. Jadwiga, Hedvigis r. 609 b, du- 

cissa r. 625.
— v. Moniakow'ice.
Jagielski Józef r. 383.
jaja: z dóbr klasztornych r. 110, 

z folw. Upatkowic r. 322. 
Jakliński na Jasienny. Saryusz To

masz m. 1.
Jakób, ojciec Bronki i Machny d. 

102.
— v z Boturzyna.
— dziedzic Chełmu d. 146.
— v. z Dębna.
— v. z Grocholic.
— kapłan d. 71.
— mieszczanin slomnicki d. 261.
— młynarz w Moniakowicach d. 118.
— v. de Paradiso.
— proboszcz d. 71.
— v. z Węchadłowa.

z Jakubowa Jan, notaryusz publ. d. 
281.

Jakubowice, wieś d. 204, 279 a, r. 370. 
Jakubowski Ludwik r. 55.
Jakusz, sędzia w Kowarach, dziedzic 

Woli d. 118.
Jałowicki Hieronim, poseł r. 607. 
Jamna, wieś r. 377.
Jan, Johannes, akolita, zakonnik mo

gilski d. 165.
— arcybiskup lwowski d. 273.
— biskup skutaryjski (Scodrinensis), 

wikaryusz dyec. krak. d. 75.
— syn Bogufała, subdyakon d. 19.
— v. z Bobrku.
— cellerarius mogilski d. 134.
— Johanilis Chrisostomi de repara

tions lapsi r. 623.
— de Johunne Bapt. a s. Bernardo 

et Nicolao r. 625, de s. Johanne 
Bapt. senno r. 630; św. Jana Chrzci
ciela bractwo przy kościele Fran
ciszkanów krak. d. 308.

— dziedzic Chełmu d. 146.
•— Johanilis epistoła prima, secunda 

et tercia Lire r. 616.
— syn Henezmana młynarza d. 160.
— v. z Jakubowa.
— św. Jana Kaniego relikwie r. 572.
— Kanty od N. P. Maryi, Karmelita 

r. 773.
— v. z Kapislranu.
— klucznik mogilski d. 111.
— Kazimierz, kroi polski d. 273, r. 651.
— 111, król polski r. 572, 727.
— książę oświęcimski d. 56, 70 a, 71, 

74, 94.
— scholastyk krak. d. 59.
— nowicyusz r. 45.
— opat generalny Cystersów d. 161.
— opat w Koprzywnicy d. 55.
— opat mogilski d. 146, 158, 165.
— XXII. papież d. 60, 62, 159.
— v. z Pielgrzyinowic.
— v. z Pniowa.
— podprzeor mogilski d. 225.
— podsędek ziemi krak. d. 87.
— proboszcz w Mucharzu d. 68.
— — w Piotrkowicach d. 206.
— — w Prandoeinie d. 235.
— v. z Proszowic.
— prof. Mogił. r. 658,
— v. z Raciborza.
— rex Castelle et Legionis r. 617.
— Portugaliae r. 669.
— v. z Rzeszowa.
— v. z Tarnowa.
Janczy Wojciech X. r. 63. 
Janiszewski Marcin r. 840.



1NDKKS OSO BO W Y, M IE JS C O W Y  I RZECZO W Y 3 8 3 -

Janitius Clemens, Vitae regum Po
lonom in r. 706.

Jankowski X. r. 51.
Janua scientiarum seu dialectica Jo- 

annis Caesarii r. 742.
Janusz, ks. oświęcimski i zatorski 

d. 220, 232, 233.
Januszowice, wieś d. 2, 77, 152.
Janutka Walenty, proboszcz w Ru

szczy r. f>3, 559, <>07.
Janykow, ro la  d. 221.

jarmarki w Polsce r. 587.
Jaroński Celestyn r. 44, 45, bursa- 

ryusz mogilski r. 126, 503, 504,
510. 516, 522.

Jarzębiński Jan, dziekan proszowicki 
r. 62.

Jasienna v. Jakliński.
Jasiński Józef r. 45.
Jaśniewicz Erasmus, prof. Landensis, 

custos r. 21; prof. Landensis, pro
fessor Iheologiac secundarius stu- 
dii generalis in collegio Claratum- 
bano r. 794.

Jastrzębiec, herb d. 192.
— Wojciech, arcybiskup gnieźnień

ski d. 173.
Jastrzębscy, dzierżawcy młyna mo

gilskiego r. 362, 363.
Jastrzębski M. X. r. 598.
Jastrzembski Walenty d. 302, 303.

— Anna, żona d. 302, 303.
jatki: klasztorne w Bochni d. 64, 

101, 109,117, r. 373; w Krakowie 
d. 122, r. 62; mięsne w Wie
liczce d. 49; rzeźnicze d. 187; 
w Bochni d. 154, 155; w Krako
wie r. 382; w Mogile d. 304.

Jawczyce, wieś r. 607.
Jawornik, wieś r. 53, 55.
Jaworzno r. 54.
jaz: w Bieńczycach r. 355,357; w Krze- 

sławicach r. 35S, 358; na Skawie 
r. 326,

Jędrzejów r. 51, 560, 572, 589, 749, 
815; por. opaci, professu*.

Jędrzejowski Wincenty Fer. X. r.598.
Jękotowski miyn d. 276.
Jelita, herb d. 265.
Jeremiasz, prorok r. 841.
Jerozolima r. 841.
Jezierski Wojciech r. 330.
jezioro Jączańskie d. 233.
Jezuici, SocietasJesu r. 638 a, 711 a, 

712, 721, 722, 732-734, 774, 775,
792, 798, 799, 804, 832, 842, 850.

Język Jakób, sołtys w Zygodowicach 
d. 261.

— Biażej, syn d. 261.

Język Jakób, syn, d. 261.
— Jan, syn d. 261.
— Zofia, córka d. 261.
jeźdźcy w r. 1812 z Glewca r. 220. 
Jeż Adam r. 45.
Ignatius s., Ignacy r. 665, 666.
— opat Cystersów w Osseg r. 52. 
Igołomia d. 258.
Ulerdensis canonicus r. 586 a. 
Iiowiecki Constantinus, abbas Lan

densis, commissarius perPoloniam, 
Prussiam et Lithuaniam, vicarius 
et V is i ta to r  generalis Cisterciensis 
r. 38, M)0.

Iłża, r. 805.
imagines: r. 665, 666; imago vite eter- 

ne s. Bonawenturę r. 631; imagi- 
num subscriptiones, wiersze pol
skie r. 727.

Imbracius (Ibrahim), imperator Otto- 
manicus r. 571. 

impeditio possessionis abbatiue Cla- 
rae Tumbae d. 275 a. 

imperator: Ethiopiae r. 659; Romanus 
r. 668, 701; Ottomanicus r. 571; 
Turcarum r. 668.

Imram, dziedzic Chełmu d. 146.
— z Gruszowa i Moniakowic d. 90, 91.
— właściciel Fleszowa d. 111.
de incarnatione verbi divini, theologi- 

cus tractatus r. 807. 
indemnizacya, Gi undentlastug w do

brach klasztoru mogilskiego r. 143
— 147; indemnizacyjne obligacye 
r. 378.

index privilegiorum monasterii Mogi- 
lensis r. 25, 31. 

indiculus de coloribus etc. r. 642. 
Indicum mare r. 659. 
indulgentiae v. odpusty, 
indulta pontificum r. 27. 
infernum, de horribili pena r. 623. 
ingenii magistra seu logica r. 753; de 

ingenio r. 734. 
de ingratitudine hominum r. 736. 
inhibitio: d. 282 d., 282 e; papalis con

tra episcopos r. 586 a; inhibicye 
ex urbe r. 586 a. 

inicyały ozdobne, ornamenty, winiety 
d. 31, 36, 169, 174, 185, 192, 217,
223, 225, 233, 239, 250, 254, 257, 
259, 260, 263, 267 a, 269, 277, 307, 
r. 610, 613, 614, 616, 617, 621, 622, 
624 - 626, 629, 631-633, 640, 642, 
710, 747.

inkunabuły biblioteki klasztornej d.
214, r. 72. 

inkorporacya: kościołów parafialnych 
w Prandocinie i Woźnikach do kia-
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sztoru mogilskiego d. 171,177, w 
Wadowicach i Woźnikach r. MO. 

inkwizytor generalny zakonu św.
Franciszka de observantia d. 198. 

Innocenty IV, papież d. 119.
— X, papież d. 271, 272, r. 571.
— XI, papież d. 283 a, r. 574 przyp. 3.
— XII, papież d. 284. 
inscriptiones r. 651.
instalacya: Erazma, Andrzeja Spotha 

i M. Białobrzeskiego, opatów mo
gilskich do stall kanoników krak. 
d. 243, przeorów mogilskich r. 5. 

institae seu mercimonia monasterii 
Cracoviae r. 62, zob. jatki, 

institutio: festi Piaesentalionis Ma- 
riae r. 625; institutionum cano
nicarum liber primus r. 814. 

instrukeya: dla ekonoma w Sędowi- 
cach r. 245; Jaiowickiego r. 607; 
Namiestnictwa o spisywaniu in
wentarzy klasztorów r. 68; in- 
strukcye służbowe r. 581. 

instrumentum: decreti d. 275 a, 282 d. 
282 f; electionis abbatis r. 586 a; 
professionis r. 43—49; sententiae 
d. 279 b; por. akt notaryalny. 

instytuowanie na probostwo w Wa
dowicach d. 228. 

insulae inventae in Mari Indicio r. 
669.

interlocutoria inter regem et Rem- 
publicam r. 632 b. 

intonacya psalmów r. 828. 
introligatorski znak r. 627. 
intromisya in temporalia w Mogile 

r. 407.
inwentarze, inventarium, inventa- 

ria: r. 55—71; archiwum r. 68; 
biblioteki klasztornej r. 58, 69; 
bydła w Glewcu r. 221: villae 
Czyżyny cum Łęg r. 62; folwar
ków klasztornych r. 66; praedii 
Glewiecensis r. 62; folwarków w 
Mogile, Czyżynach i Zeslawicach 
r. 112; folwarku sędowickiego r. 
'242; folwarków Sędowice, Ópat- 
kowice, Glewiec, Wrożenice, Wi- 
ktorowice, Czyżyny, Łęg, Mogiła 
r. 78; Kacic, Prandocina i Mo- 
niakowic r. 225, 226; klucza ka- 
cickiego r. 859; Kantorowie r. 62; 
klasztorów w ogóle r. 68; kla
sztoru mogił. r. 66, 68—71; apa
ratów, paramentów, rzeczy ko
ścielnych klasztoru r. 21, 61, 66
— 68, 71; sacrorum vasorum r. 
71; kościoła parafialnego w Mo
gile r. 402, 404, 407; kościoła św.

Piotra w Krakowie r. 565; villae 
Mogiła r. 62; Opatkowiee r. 62; wsi 
Mogiły i Kopańca r. 111; wielości 
gruntów kmiecych wsi Mogiły r. 
160; pomiarowy wsi Zesławice i 
Kantorowice r. 336; realitatum et 
servitutum monasterii Mogił. r. 62, 
63; renovata r. 59; klucza ryczow- 
skiego r. 235; villae Sędowice r. 
62; Sędowice et Opatkowiee r. 242, 
243; supellectilis ad culinam r. 58; 
vasorum ecclesiaes. Michaelis Crac. 
r. 593; villae Zesławice r. 62; żywy 
klasztoru r. 70 i sprzęty gospod. 
na folwarkach Mogiła, Czyżyny, 
Zesławice r. 80, 81; żywy i mar
twy w Sędowicach r. 217. 

investitura abbatiae r. 586 a. 
de invidia tractatus r 612.
Ioannes zob. Jan.
Jordan v. de Dachaw.
Jounga, Jäunga Floryan X r. 45, 51;

prowizor mogilski r. 488.
Józefata św. relikwie r. 572.
Józefczyk X. r. 52.
Józefici krak. r. 593. 
de ira tractatus r. 612.
Isaac liabi, doctor iudeorum r. 629. 
isagoge in philosophiam naturalem 

Magni Alberti r. 677.
Itałiei cuiusdam responsio r. 629. 
iubiłus dulcis Bernhardi de nomine 

Jesu r. 631. 
iudex v. sędzia.
iudicium, de horribili die iudicii r. 623;

por. sądy.
Juliusz 111, papież d. 253, 255, r. 632 b. 
iuramenta: aetoribus et citatis servien- 

tia r 8b; iuramentum SigismuDdi 
regis Poloniae tempore coronatio- 
nis r. 632 a.

Jurczak Erazm Andrzej r. 44, 45. 
Jurkowski Józef r. 330.
— Kazimierz O. r. 45, 811. 
jurysdykeya, iur i sdicti o: dworska w Mo

gile r. 139; episcoporum r. 586 a; 
opala mogilskiego r 4; sądów d. 
89; urzędników królewskich d. 151; 
jurysdykcyjne przepisy r. 8 b. 

ius: abbatum r. 667; aceionum, per- 
sonarum, rerum r. 632 a; de iure 
r. 793; canonico, narratio historica 
r. 814; et dominio disputationes r. 
790; et iustitia r. 741; tractatus r. 
812; iuris canonici secundum Gre- 
gorii papae IX Decretalium titulos 
liber lmus r. 816; por. prawo, 

ś. Ju sta relikwie r. 572.
Iusti, kompozytor r. 900, 907.
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Justiniani, Libri quatuor institutio- 
num r. 654. 

iustitia: iustitiae corona r. 793; de 
iustitia disputationes r. 790; trac- 
tatus r. 794, 812; tractatus theo- 
logicus r. 809; et de iure I'. 741, 
820, 826.

Juszyński X. r. 598.
Iwanowice d. 130, 240, r. 54. 
Iwanschitz, kompozytor r. 936, 943, 

1013.
Iwo, biskup krak. cl. 2, 3, 9, 12. 14,

20, 116.
k. Isidorus, Izydor r. 613, 665, 666; 

żywol r. 571; bractwo przy ko
ściele św. Bartłomieja w Mogile 
d. 271.

K.
Kacerzów zbiór r. 829.
Kacicr, wieś d 2, 32, 54, 77, r. 26, 

51, 224-226, 859.
Kaczorowicz Franciscus, professer 

scholae rhetorices, dziekan wydz.
iii. r. 714.

Kaczorowski, pisarz wiikowiski r. 
59 2.

Kadłubka Wincentego relikwie r. 
572.

Kudłubska, v. Wola. 
kadzenie opętanjcli r. 571.
Kajut Teobald, przeor mogilski r. 

686.
Kalec Franciszek r. 45. 
kalendarz, calendarium: r. 610, 642; 

cum chronologia r. 609 b; kalen
darz zakonu Cystersów r. 6; ka
lendarzowe wyjaśnienie r. 776. 

Kalinowski Edinundus, prof. Suleio- 
viensis, custos r. 21.

Kalinowski M., geometra m. 25. 
Kalisz r. 632 b, è+8, 716—718; por.

wojewoda 
Kaliszkowice, wieś d. 110.
Kalkstein Michał r. 52.
-- Mikołaj r. 45.
Kałuża Kazimierz r. 45. 
kalwińscy ministrowie r. 727; kal

wińska wojna, wiersz r. 571. 
Kameduła bielański r. 598.
Kamei Anlhonius, kompozytor r. 92.1 
kamera apostolska d. 180, r 668. 
z Kamieńca Mikołaj, starosta krak.

d. 227, 231.
Kamieniec, v. biskup, starosta, 
kamienice, lapidea: w Krakowie r. 

593; Bobrzyńskicj r. 382; przy 
ul. Floryańskiej r. 20; przy ul. 
ś. Szczepana Nr. 372, r. 377;

Archiwnm mogilskie.

Nr. 245 Dz. I. i 381/2 Gm. III r. 
382; mogilska przy ul. Różanej 
r. 385; lapidea Posnaniensis r. 586 a. 

kamienie topionego łoju jako czynsz 
z jatki w Bochni d. 155; >/, kamie
nia łoju na rzecz kościoła parafial
nego w Mogile d. 304. 

kamińska, v. dyeeezya.
Kamyk, wieś d. 58, 63, 65. 
kancelaria: konsystorza krak. d. 290; 

zapiski kancelaryi kor. in dorso 
dokumentów d. 238; papieskiej d. 
212, 243.

kanclerz, cancellarius: katedry krak. 
d. 119; koronny d. 224, 239, 250-
252, 254, r. 651; kujawski d. 91; 
nuneyatury w Polsce r. 410, 574 
pizyp. 2

kaneyonał z XV w. r. 544; fragmenty 
kancj onału z XV w. r. 652, 689. 

kandydaci do zakonu mogilskiego r. 
43 —49.

kanon, opłata z wójtostw a w Zygo- 
dowicach r. 330; oanones concilii 
Tridentini de potestate episeopo- 
rum r. 586 a. 

kanonia krak. fKarniowska« r. 215. 
kanonik, canouicus: r. 701; chełmski 

d. 253; Illerdensis r. 586 a; kijow
ski r. 776; krak. d. 50, 53, 60, 61, 
92. 10i, 105, 1:16, 138, 141, 175, 177,
178, 182, 199, 206, 221, 242, 253, 
a83, 285, 286, 292, 294, r. ‘¿9, 407, 
411. 503, 504, 598, 600, 711 a, 818; 
kanonik św'. Floryana w Krako
wie d. 211; Lublinensis r. 796; prze
myski r. 632 b; sandomierski d. 246, 
r. 478; warmiński d. 287, 288, r. 411; 
warszawski r. 275 b, 276; wrocław
ski d. 167.

Kanonicy regularni przy kościele Bo
żego Ciała na Kazimierzu d. 188; 
ś. Augustyna przy kościele P. Ma
ryi na Piasku we Wrocławiu d. 
166; Canonici regulares s. Sepul- 
chri in Miechów r 51. 

kanonizacja, zob. canonisatio. 
kantor, cantor: r. 432; gnieźnieński 

d. 95; krakowski d. 199, 214. 293; 
Mogilensis r 61S.

Kantorowie«, wieś d. 95, 124, 137, 146, 
148, 186, 201, 209, r. 26, 62, 79,121,
141, 144, 147, 331, 316, 353, 354. 

Kanty Jan r. 382.
Kantyki na cześć śś. Bernarda i Jana 

de Matta r. 1016, 1019. 1020. 
kapelan, capellani: biskupa Wojtaro- 

wicza r. 54; kościoła św. Wojcie
cha w Krakowie d. 24—26; capel-

25
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lani monialium ordinis Cistere. 
r. 587; kapelan papieski d. '295, 
r. 282 a, ¿82 c. 

kąpiel r. 571.
z Kapistranu Jan, generalny inkwi

zytor zakonu św. Franciszka de 
Observantia d. 198. 

kapitały: w Banku polskim r. 240; 
na domach krak. r. 382; kapi
tuły krak. r. 593; klasztorne r. 
602; klasztoru mogił, lokowane 
w Królestwie Polskiem r. 240; 
por. sumy kapitalne, 

kapitan r. 573.
kapituła: generalna r. 3; capitu- 

lum generale r. 620a; zakonu 
cysterskiego d. 210, 215, 230, 245, 
r. 7, 586 a, 620, 6.S9, 760; prowin
cji polskiej i austrj acko-węgier. 
r. 2; kapituła krak. d. 20, 28. 65, 
20 i, 243, 293, 294, r. 10, 370, 598,
597, 632 b (capituluin) ; kapituły 
lokalne klasztoru mogił. r. 2, 59; 
cłipitulum provinciale Cistere. Lo- 
vicii r. 586 a; in Wąchock r. 752; 
Vangrovecense r. 586 a; in Wą
growiec r. 639. 

kapitularz klasztorny w Mogile r. 
858.

kaplica: nowo wybudowana w Mo
gile przy kościele klasztornym 
d. 223; kaplice bliźniacze w ko
ściele klasztor, r. 549. 

kapłan, zob. księża.
Kapucyni r. 607.
Karasieński, lekarz r. 683. 
karby na folwarku Zesławice r. 339; 

extrakarby na wydawanie piwa 
r. 393.

karczma: w Mogile d 304, r. 26; »pod 
Betleem«, pod Wandą 391; »Ka- 
miennac pod wsią Czyżyny d. 
238, 257, r 193; w Glewcu d. 301; 
opatkowicka r. 297, 298; w Prze
wozie r. 230; w Woźnikach d. 
262; sędowicka r. 297, 298. 

karczmarze: w dobrach klasztoru 
mogilskiego r. 390; mogilscy r. 
396; w Przewozie r 230; .karcz- 
marz sędowicki r. 30i). 

kardynał, cardinalis: d. 45, 3(>9, r. 
3,571, 598; diaconus r. 62:'; ptes- 
biter d. 29, 225, 226, 228, 256; 
tyt. s. Mariae de Populo r. 275 a,
280, 282 a, 282 c, 282 d.

Karmelita, Carmelita r. 6 ¡8 a, 773; 
Cannelitae discalceati r. 666; Crac. 
r. 593; Carmelitarum ordo r. 586 a. 

Karniowska, v. kanonia.

Karol, Carolus Fr. r. 87.
— Ferdynand, królewicz polski r. 324. 
Karp Andrzej, kaznodzieja klasztoru

mogilskiego r. 574 przyp. 2, 715. 
Karpiewicz Liartholomaeus r. 692. 
Kartuzi, v. Cartusienses. 
karty dane poddanym klasztoru mo

gilskiego r. 138. 
kary sądowe v. poena. 
karykatury kolorowane z życia woj

skowego r. 830. 
kasa: klasztorna r 500, 502, 505, 508,

511, 5H6; wj'datkévv r. 502; kasa 
powiatu kieleckiego r. 242.

Kasper, proboszcz kościoła Bożego 
Ciała na Kazimierzu d. 188 

Raszów r. 593.
Kasztelan: biecki d. 190; czchowski 

d 11; krakowski d. 33, 36,153,160, 
r. 651; lubelski d. 190; lwowski d. 
231; inałogoski d. 14<>; poznański 
r. 632 b; przemyski d. 208; radom
ski d. 208; wiślicki d. 189; żarno
wiecki d. 208. 

katalog, catalogua: bibliolegi klasztor
nej r. 73, 75, 77; fratium Mogił. r. 
39; katedry krak. r. 599; konfra
terni] mogilskiej r. 560, 661; mor- 
tuorum confratrum Mogił. r. 40; 
neoprofessorum Mogił. r. 39; su- 
periorurn Mogd. r. 38; zakonne mo
gilskie r. 41. 

ś. Katarzjna: na pieczęci d. 175; de 
s. Katherina r. 625; b. Katherinae 
reliquiae r. 625.

— dziedziczka Chełmu d. 146
— córka Henczmana młynarza d. 160.
— Jagiellonka r. 610 a.
kataster: Raciborowic r. 607; kata

stralne wykazy dóbr klasztoru mo
gilskiego r. 146; por. mapy. 

katechizm, catechismus: r. 831—833; 
rzymski r. 663, 664; rzymsko-kat. 
r. 761; de sacramento Eucharisliae 
et poenitentiae r. 776; in catechis- 
mum Pétri Canisii explicationes r.
660.

katedra krakowska d. 1, 2, 6, 7, 20, 
58, 116, 204, 221, 242, r. 593. 

Kawecki J. r. 51.
Kayser, kompozytor r. 889. 
kazania, conciones: r. 647, 65!, 715,

757, 773; po łacinie r. 701 ; o św. 
Marcinie r. 701, o Męce Pańskiej 
r. 767; o miłosierdziu względem 
bliźnich r. 652; na niedziele i święta 
r. 702, 703, 751; Cystersów mogil
skich r. 7*4; O. Mikołaja Kostec
kiego r. 726, 728; na obłóczyny
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Chlebowskiej w Staniątkach r. 
728: pogrzebowe r. 651, 773; pol
skie r. 711; Onufrego Celińskie
go r. 805; Załuskiego Andrzeja, 
biskupa płockiego r. 751.

Kazanów d 3.
Kazimierz, Casimiria, miasto ri. 188. 

r. 570, 795.
Kazimierz, Casimirus: Wielki, król 

polski d. 64, 66, 67, 69, 72. 73, 
76, 76 a, 77—86, «8 - 90, 96 100, 
106, 107, 251, r. 632 a.

Kazimierz Jagiellończyk, król polski 
d. 190, 201, 208, 209, 217, 219, 
222, 224

— t— św, r. 680.
— książę oświęcimski d. 172; ksią

żę oświęcimski i zatorski d. 220.
— prof. Parad., auditor theologiae 

r. 451.
— provisoi Mogilensis r. 428.
kaznodzieja, c.oncionator r. 647; kla

sztoru mogił, r, 574 przyp. 2; 
konwentu Bernardynów lwow
skich r. 850.

Kelbassa Wincentius, episcopus r.
629.

Kempa Jan, rysownik m. 4.
Kępa, wieś r, 227.
Kętrzyński Wojciech r. 8 a. 25, 37, 

589.
Kielce d. 9, 177, 267, 267 a; kielec

kiego powiatu kasa r. 242; por. 
dyecezya, kościoły, kanonik.

Kiełczewski . (Mosorkonius patria 
Kielcensis) Sebastyan r. 8 b, 8 c,
561.

z Kiełkowic Stanisław d. 175, 177,
178.

— —* Mikołaj, syn, notaryusz publ. 
d. 175. 177, i78.

Kije r. 728.
Kimbarówka r. 588.
Kirchmayer Jan Ii. r. 358, 365.
— Wincenty r. 365.
— Zenobia r. 51.
Kirchmayerowie r. 53.
Klara, żona Sezemy d. 74.
klasztory, monasteria, conventus,

konwent, coenobium r. 68; mo- 
nialium r. 652; cysterskie d. 119, 
167, r, 586 a, 624, 752; monaste- 
riorum cisterciensium erectio r. 
587; monasteria ord. Cisterc. in 
Italia, Hispania etc. r. 587; kla
sztory cysterskie w Małopolsce 
d. 245; w Polsce d. 210, r. 568, 
588; w Polsce, Prusach i na Ślą
sku d. 255; Dominikanów r. 595;

jezuickie r. 594; coenobium Cisterc. 
in Byszovia r. 638 a: monasterium 
B. Mariae de Castellione r. 752; Cul- 
mense r. 586 a; Premonstraten- 
sów w Hebdowie r. 598; klasztor 
w Henrykowie d. 30, 40, 43, 52; ję
drzejowski (Andreoviense) r. 560, 
589, 749, 815; w Kimbarówce r. 
588; w Koprzywnicy d. 57, 132- 134, 
142, r. 590; Ooronoviense r. 586 a; 
w Krakowie Augustyanów r. 593, 
602; Bernardynów d, 198; Domini- 
kanek na Gródku r. 593; św. Jó
zefa r. 55; Kanoników reguł, przy 
kościele Bożego Ciała na Kazimie
rzu d. 188; s. Michaelis Carmelita- 
rum r. 593; Cystersów w Lądzie 
d. 71, r. 588, 739, 741, 807; w Li- 
lienfeld r. 797; Bernardynów lwow
skich r. 850; miechowski r. 355; 
Obrensis r. 586 a; oliwski r. 651, 
743; Olobocense r. 571; Paradisien- 
se r. 806; Pelisiense r. 620; Pelpli- 
nense r. 586 a, 779; Porta r. 610 a; 
w Prandocimiu d. 2, 116; Preme- 
tense r. 732; ord. Cisterc. ad s. Ber- 
nardum Romae r. 7; w Rudzie r. 
588; conventus Praemonstratensis 
Sandecensis r. 901: Cisterc. Sule- 
joviense r. 588, 749; Synai r. 625; 
w Szczyrzyou r. 588, 591, 592; Be
nedyktynów w Tyńcu d. 60, 61,
233, 237, 244, 297, r. 593; s. Doro- 
theae Viennae r. 630; Cystersów 
w Wąchocku r. 383; Vangrove- 
cense r. 752, 808; Kanoników re- 
gular. ś. Augustyna we Wrocła
wiu d. 166; zwierzyniecki d. 104, 
171.

klątwa kościelna d. 70 a, 71; na dzier
żawców dóbr opactwa mogilskiego 
d. 283.

Kleczyński Jan, Tow. Jezusowego r. 
799.

Klembalscy, młynar ze mogilscy r. 361.
Klembalski r. 607.
Klemencice d. 39, 42.
Klemens, dziedzic Woli lubeckiej d.

138.
— VI, papież d. 167.
— VII, papież d. 242, 243, r. 659.
— X, papież d. 277, r. 574 przyp. 2.
— XII, papież d. 292, 295.
— XIV, papipż d. 306.
— de s. Clemente papa r. 625.
— wojew. krak. d. 22.
kleryk, clericus: d. 283, 291, 293; dye- 

cezyi gnieźnieńskiej d. 136, 181,
199, 234; krakowskiej d. 70, 91,104,

2 5 *
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105, 119, 165, 171, 177, 178, 182, 
221, r. 620 a; leinońskiej d. 63; 
poznańskiej d. 60, 61, 133, 211; 
włocławskiej d. 206, 243, 244; 
wrocławskiej d. 53, 167; mogil
ski d. 249, r. 11, U! 49; clerico- 
rum vita r. 632 a.

Klimaszewski Sebastianus, secreta- 
rius r, 429.

Kliszów, wieś d. 229, r. 728. 
Klonówka, wieś r. 52. 
kîucz, cl avis i kacicki r. 226, 859; 

mogilski 79, 105, 137; ryczowski 
r. 2.13-235, 283 a. 

klucznik klasztoru mogilskiego d. 
111 .

Kluk, kompozytor r. 976.
Kiapecz lacus r. 607.
Klobia. wieś d. 41. 
kmiecia: w. dobrach klasztornych d.

121, r. 110; i mieszkańcy Mogiły 
d. 86, 227, r. 79; por. poddani. 

Kmietowicz Stanisław Tomasz r.
44, 45, 811.

Kmita Jan, starosta krak. d. 113.
— Piotr, w ojewoda krak. r. 632 b. 
Knychowski Gierardus, prof. Ooro- 

noviensis, professor studii provin- 
cialis Mogilensis r. 782.

Knycz Andrzej, proboszcz w Porę
bie r. 54, 55. 

koadjutor, coadiutor Coronoviensis 
r. 586 a; opactwa mogilskiego d.
273, 275 b, r. 571; koadjutorya 
opactwa mogił. d. 281, r. 275a. 

Kobylińscy r. 608. 
z Kociny Jerzy d. 71.
Koczanowicz X. r. 573.
Kodex pelpliński r. 623.
Kojsiewicz Ferdynand r. 573. 
Kolberg Francisons Xaverius, prof. 

Olivensis, professor theologiae 
r. 743—746. 

kolei budowa w Mogile r. 572. 
Kolstrąg Jan X. r. 593. 
kolegiata, collegiata: w Kielcach d.

9; Rathiboriensis r. 1007. 
kollegium, colleg ium : iuristarum r, 

738; prowincjonalne w Mogile, 
Collegium Claro Tumbum alias 
Mogilense studium provinciale 
ordinis Cisterc, r. 9, 38, 51, 88, 
90, 92, 98. 100, 432, 443-445, 
447, 453, 539, 770. 780, 782, 786, 
787, 788, 794, 803, 808, 812, 817, 
871, 873-876, 894-, 920, 922, 924,
926, 987, 988, 1017; św. Piotra 
w Krakowie r. 565, 566, 816 (ad 
aedes ss. Petri et Pauli); pisarzy

archiwum kuryi rzymskiej d. 278; 
Podoliense Scholarutn fiarum r. 
684; Posnaniense Soc. Jesu r. 718,
721, 722, 732 (Konarscianum). 774: 
»sacrae coBsistoriali« aulae advoca- 
torum almae urbis« d. 307; zakon
ne Cystersów przy Uniw. krak. d. 
230.

kolonizacja d. 45; por. osadnicy. 
Kolor Wincenty X. r. 52, 54. 
kolor numeracyi aktów r. 25, 32. 
Kołek Michael Vladislaus r. 677. 
Kołłątaj r. 607.
Kołomyja, wieś r. 608; por. powiat. 
Komalski Andréas, alumnus scholae 

s. Floriani r. 801.
Komarorni Edmund, abbas s. Crucis 

in Austria r. 54. 
komes d. 4-, 12, 17.
komisarze, commissarii r. 61, 75. 76, 

776; Biatobrzeskiego Marcina, Opa
ta mogilskiego d. 26ó; biskupa krak. 
d. 235. r. 1; Cisterciensis r. 586 a, 
639, 667; Cystersów w Polsce d. 
278; per Poloniam, Prussiam et 
Lithuaniam r. 800, 806, 808, 813, 
817, 818, 823; delegatus consistorii 
Crac. r. 478, 480; duchowni r. 402; 
generąlis per Poloniam et Prussiam 
r. 746; królewscy d. 227, 831, r. 160, 
in. 1, 2; opata w Lubiążu d. 241; 
papieski i kapituły gener. d. 245; 
podkomorzego krak. d. 138, 141; 
provinoialis Cisterc. r. 768, 769. et 
vicarius generąlis Cisterc. r. 429, 
432; et visitator generąlis Cisterc. 
per u'ramque Poloniam, Prussiam 
et Lithuaniam r. 38. 

komisya, commissio: in bonis Mogiła 
r. 158—160; consistorialis r. 478, 
480; cywilno-duchowna r, 407 ; edu
kacyjna r. 565; inwentacyjna r. 68; 
likwidacyjna obwodu krak. r. 64; 
likwidacyjna senatu rządzącego m. 
Krakowa r. 422; commissio in loco 
r.282f; in partibus r.282g; włościań
ska r. 151, 152, 192, 331, 336, 353. 

komitet hipoteczny r. 63. 
komornik: krak. d. 203; graniczny 

krak. d. 258.
Komorowski Mikołaj r. 326.
Konarski Jan, biskup krak, d. 235. 
koń wartości 20 grzywien d. 113; ko

ni chów r. 570; walach wartości 20 
grzywien d. 97, 115. 

konfederacya, confoederatio r. 651, 776; 
z roku 1662 r. 571; z roku 1716 r, 
607.

konfraternia: Cystersów w Mogile r.
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560, 561; Franciszkanów krak. 
r. 560.

Koniecpolski Aleksander r. 677. 
Konieczny Justyn r. 45. 
konkurs : do majątku Henisza r. 570; 

na wikaryę w Woźnikach, ogło
szony przez biskupa krak d. 295. 

konopie z dóbr klasztornych r. 110. 
Konopka Wincenty X. r. 598. 
Konrad X. r. 486.
— opat koprzywnicki d. 132, 133. 
Konradt Stanisław, rajca krak. d.

265.
konserwator: praw Uniw. krak. d. 

245; przywilejów klasztoru mo- 
gdskiego d. 163; i posiadłości kla
sztorów cysterskich d. 167. 

Końskie iConsca) d. 2, 3. 
Konstytueya m. d. 159, 161; ces. au- 

stryackiego r. 607; papieskie, do
tyczące zmiany reguły cysterskiej 
r. 760.

konsygnacye wydatków pieniężnych 
dla włościan w Sędowicach za 
najem robocizny r. 312. 

konsystorz krak. d. ¿90, r. 3, 23, 
4Ó6, 407, 570, 593, 596, 607. 

kontrakty: z dzierżawcami Sędowie 
r. 237; Zestawie r. 331; gromady 
mogilskiej r. 161; o młyn pod 
Wandą w Mogile r. 365; młyna
rza przy klasztorze r. 430; ze 
służbą r. 581; sprzedaży r. 607; 
domów i gruntów przez włościan 
wsi Mogiła, Czyżyny i Łęg r. 140; 
młyna gościnnego klasztorowi 
mogilskiemu r. 363; de contrac- 
tibus tractatus r. 701, 821, 826; 
tractatus de cnntractibus reemp- 
tionis Jacobi de Paradiso r. 629. 

kontrola znaków wodnych na Dłu- 
bni r. 359.

»kontrybucja pańska« z Przewozu 
r. 231, 

konwent, v. klasztory, 
konwers, conversi; mogilski d. 283, 

r. 38; Cisterc. r. 76(1.
Konwicki, sekretarz wydziału spraw 

wewnętrznych w Senacie rządzą
cym r. 63. 

konwizytator apostolski Cystersów 
r. 8.

kopacz: solny d. 156, soli w Bochni 
d. 139.

Kopacz Hanko d. 99, 112, 113, 115.
— Katarzyna, żona d. 112, 113, 115. 
Kopaniec r. 111. 141, 144, 147, 162,

164, 191, 367.
Kopciński,alumn dyecezyi krak.r. 407

kopiaryusze : aktów procesu o dziesię
cinę z Glewca r. 213; klasztoru 
mogił. r. 25; przywilejów klasztoru 
mogił. r. 26 — 29, 31; mansyona- 
rzów w Proszowicach r. 604. 

kopie aktów sporu z Szembekami d.
290.

Koprzywnica d. 39, 55, 57, 132 — 134, 
142, 206, r. 590, 607; por. klasztorj', 
opaci, podprzcor, professus. 

Kopytowa, wieś d. 132.
Korczyn d. 30, 142, 217.
Korczyńska Rozalia r. 828. 
korespondencya : klasztoru z Towa

rzystwem rolniczem r. 580; Łucz- 
kosińskiego r. 573; w sprawie bro
szury Bandurskiego r. 36; w spra
wie »Monografi Mogiły« r. 36; por. 
listy.

Kornic herb d. 192, 
korona, eoronae: królowej Cecylii Re

naty r. 598; węgierska pretensja
o nią r. 630; eoronae rosariae r. 
665, 666.

koronacja, coronatio Sigismundi 1. r. 
632 a.

Koronów r. 586 a; por. klasztory, ko- 
adjutor, opaci, professus. 

korpus ochotniczy do wojny we Wło
szech roku 1859 r. 423. 

koryncki arcybiskup r. 574 przyp. 2. 
koryto z wodą Diubni, idące przez 

Bieńczyce d. 106.
Korytowski r. 158, 159.
Korzeniowski Józef r. 632 b.
Korzeński Maciej r. 236.
Korzkiew r. 377.
Kościelec r. 598
Kościelecki Łukasz, biskup poznański 

r. 586 a
kościelne sprawy w Polsce r. 593. 
Kościelniki r. 383.
Kościesza, herb d. 139. 
kościoły: ecclesiae Chimensis praesul 

r. 6B0; w Dobczycach d. 53; w Dro- 
gini r. 372; w Górce Kościelnic- 
kiej r. 593; w Grodzinie d. 136; 
gruczyński r. 651; kielecki d. d. 177 
(kolegiata P. Maryi); w Krakowie: 
Bożego Ciała na Kazimierzu d. 188; 
eccl. collegiata s. Fłoriani r. 795; 
Franciszkanów d.308; św. Jadwigi 
na Stradomiu r. 715; s. Jacobi Ca- 
simiriae r. 795; św. Katarzyny r. 
602; katedralnj' r. 599; św. Krzj'ża 
r. 593; św. Marka r. 593: P. Marji 
d. 182, 221, r. 601, 647; s. Michae- 
lis r. 593; św. Mikołaja d. 255; św. 
Piotra r. 565; św. Wojciecha d.
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24—26, 35; klasztorny (ś\v. W a
cława) w Mogile d. 29, 143, 173,
176, 184, 218. 223, 256, 270, 272, 
279, 283, 292, 296, r. 11, 17, 21, 
23. 24, 61. 66-68, 70, 71, 373, 
549, 550, 562, 586, m. 26, 37; pa
rafialny św. Bartłomieja w Mo
gile d 75, 168, 173, 176,184, 185,
200, 205, 211, 218, 223, 225, 226, 
271, 304, 806, 400, 402-405,
409, 727, 729; w Niego wici r. 593; 
s. Antonii Patavii r. 587; s. Adal- 
berti Posnaniae r. 773; w Pran- 
docinie (wcielony do klasztoru 
mogił.) d. 170, 171, 177, 235, r. 
411, 621; w Proszowicach r. 604; 
w Raciborowicach r. 332, 353; 
ecclesia collegiata Rattiboriensis 
r. 1007; w Ruszczy r. 354; wRy- 
czowie r. 412; w Wadowicach d.
68, 172, 274, r. 410-412; w W i
ślicy (kolegiata) d. 9; w Woźni
kach d. 60, 61, 170,171,177 (wcie
lony do klasztoru w Mogile), 274, 
295, r. 410, 412; P. Maryi na Pia
sku po zamurowaniu Wrocławia 
d. 166.

Kosmalewski Andrzej, wikaryusz 
prandociński r. 410.

Kosocice, wieś r. 324.
Kossakiewicz r. 54.
Kostecki Nikolaus, professus et pa- 

rorhus Mogił. r. 8 c, 404, 726— 
729.

Kostka Petrus, episcopus Culmensis 
r. 586 a.

z Koszczyc Dobiesław, podsędek 
ziemi krak. d. 123, 137, 140, 146, 
148, 149, 152.

— — v. Rokosz.
koszta procesu o dziesięcinę d. 178.
kosztorys: na budowle w klasztorze 

r. 547; domu mieszkalnego na 
folwarku Zesławice r. 338; ob
wałowania Wisły r. 367; na po
stawienie spichlerza w Mogile r. 
166; na restauracyę opactwa mo
gił. r. 548.

Koszyce r. 593.
Kot ze lwem, rozprawa o swobodzie 

a niewoli r. 632 b.
Kotowski, ekonom sędowicki r. 242.
Kotulski r. 844, 845.
Kowalewski Józef, podstarości krak. 

d. 265.
Kowalczyk Kazimierz r. 45.
Kowalski Bernard r. 44, 45, 490.
— Gerard d. 41, 214, 216, r. 610.
Kowary d. 118.

de Kózek (Cozek) et de Pląsów Si- 
gneus d. 57.

Kozera Szymon, służący klasztorny 
r. 409.

Koziccy z Niegosławic r. 236.
Kozłów, wieś r. 598.
Kozłowski Jan Kanty r. 44.
— Mateusz O., profesor Uniw. krak. 

r. 595, 603.
— Nicolaus doctor Theologiae r. 621.
— Zygmunt r. 46.
Kozycki Joannes, coadiutor Corono- 

viensis r. 586 a.
Krahl Ignatius, abbas Ossecensis r. 

526, 527.
krakowiaki r. 603.
Kraków d. 5, 10, 11, 14-16, 18-28, 

32, 33, 35-37, 42-44, 50, 52-54, 
56, 57, 60. 61, 63-70, 70 a, 71—73, 
76, 76 a—79, 81-88, 90-93, 96-98, 
100, 102, 104-107, 110-115, 119—
122, 124, 125, 128-130, 133, 136, 
137, 140, 144, 146—149, 152, 153, 
156, 157, 160, 163, 164, 168, 169, 
173—175, 177, 178, 181, 185-187, 
189-191, 193, 194, 198—201, 203, 
206, 209-211, 213, 215-219, 221 — 
224, 226-228, 231, 234-236, 238- 
240, 243, 246—248, 250—252, 255, 
257-259, 261, 263-2C5, 270, 272,
283, 292, 296, 306, 308. r. 8 a. 8 b, 
51, 52, 54, 55, 62-64, 68, 147, 164, 
211—213, 337, 355, 377, 382—385, 
407, 411, 415, 421, 422, 478, 574 
(przyp. 1, 2), 565, 566, 570, 580, 
586 a, 593, 601, 602, 607, 609, 609 a,
609 b, 610 a, 620 a, 623, 625, 626,
628, 630, 632 a, 632 b, 638 a, 647, 
655, 656, 677, 711 a, 728, 840, 859; 
Krakau Grossherzogthum r. 145; 
Krakauer Krois m. 3, 13; CracO’ 
viensis, zob. Babreeius; por. archi- 
dyaUon, archiprezbiter, archiwum, 
biskup, chorąży, cyrkuł, dyecezya, 
dziekan, kanonik, kantor, kapituła, 
kasztelan, katedra, klasztory, ko
mornik, konsystorz, książę, oficyał, 
podsędek, podstarości, rajcy, scho
lastyk, sędzia, starosta, starostwo, 
sufragan, wielkorządca, wojewoda.

Krąmski (Kromski) Malachias, prof. 
Obrensis, professor theologiae r. 
743.

kramy: w Krakowie d. 144; koło ko
ścioła P, Maryi d. 182; bogate kramy
1. 22 i 55 przy Sukiennicach r. 384.

Krasiński Jan, kleryk d. 291, 293.
Kraśnik r. 598.
krata na młynówce pod Wandą r. 365.
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Krauz, archiwista archiwum przy 
komitecie hipotecznym r. 63.

— Malachiasz r. 46.
krawieckie rachunki r. 551.
Kreith Carlo, kompozytor r. 989.
krescencya: folwarku czyżyńskiego

r. 198, 201, 202; na folwarkach 
i dobrach klasztornych mogil
skich r. 82, 96, 97, 102, 103, 105, 
106, 114-116, 118, 120, 172, 178, 
175, 176, 184; w Glewcu r. 221; 
villae Mogiia r. 62; folwarku opat- 
kowickiego r. 323; klucza ryczow- 
skiego r. 234; zbiorów riędowic 
r. 249, 250, 252, 256, 257, 260,
262, 263, 431; Sędowic i Opatko- 
wic r. 242, 248; Zesławic r. 339, 
342—344, 346.

Krescencyusz, v. Crescentius.
Kręski Stanisław, kantor krak. d. 

293, 294.
Kretkowski Erazm, oficyai krak. d.

270.
Krobielico, wieś d. 132.
Krogulski Józef r. 46.
król, rex; Aethiophiae r. 659; czeski 

d. 38-40, 42, 43; polski d. 64, 
66, 67, 69, 72, 73, 76, 76 a - 86, 
88—90, 96-100, 106, 107, 126, 
127, 130. 142, 147, 151, 157, 169,
174, 186, 190. 201, 2* ¡8, 209, -217, 
219, 222, 224, 238. 239, 240, 246 
--'48, 250 - 252, 254, 267 a, 273, 
r. 571, 586 a, 604 (reges 1’olonia- 
rurn), 625, 689 a, 632 b, 651, 705, 
706, 776; Portugaliae r. 659; wę
gierski d. 186: węgierski i polski 
d. 121.

Król Franciszek r. 46.
Królestwo Polskie r. 63, 240, 324, 

595, 607.
Królewiec r. 632 b.
królewicz polski r. 324.
Królikiewicz Dyonizy, oficyalista sę- 

dowicki r. 237, 241.
królowa, regina: polska r. 598, 632b; 

węgierska i polska d. 114.
Kromer Józef, til. dr. i profesor szkoły 

głównej kor. m. 1, 2.
Kronenberger Adolphus r. 819.
— Andrzej r. 11, 24; przeor mogilski 

r. 46, 52, 529. 530, 572.
kronika klasztoru mo>_ril., chronicon 

monasterii Mogił. r. 8 a—16, 23,25, 
571; Metznerowi Mikołajowi przy
pisywana r. 9; kronikarskie rze
czy r. 651: zapinki do Mogiły r. 859.

Kiowicki ¡Crovieius) Martin us, pa- 
rochus Visncnsis r. 632 b;

krowy: proboszcza mogilskiego r. 
408; na folwarku Sędowice i Opat- 
kowice r. 242, 261.

krucyfiks cudowny mogił. d. 270, 272, 
292, 296, r. 17-24, 571, 859.

Krugil (Crugil) Kasper, mieszczanin 
krak. d. 153.

Kruze (Cruze) Mikołaj d. 103.
Krystyna, wdowa po Paszku, dzie

dzicu Zestawie d. 81, 102
Kryzicki Placidus, proi. Wangr., cu- 

stos Mogilensis r. 21.
z Krzczonowa Walenty, pleban r. 

632 b.
Krzecieska z Szczuplińskich Zuzanna, 

dzierżawczyni Kamińska r. 651.
Krzesimowski Antonius, abbas Copriv- 

nicensis r. 746.
Krzesław, podkomorzy krak. d. 203.
— de Wyula, podsedek ziemi krak. 

d. 123-125, 128, 129.
Krzesław, właściciel Prandocina d. 13.
Krzeslawice d. 30:-!, r. 51, 53, 355.356, 

358, 365, m. 24, 25.
Krzycki (Kricski) r. 632 b.
Krzysik Wincenty r. 165.
— Kunegunda, żona r. 165.
Krzysztof, v. de Dambowdzal.
— v. de Forlivio.
Krzywki, wieś r. 608.
krzyże, cruces r. 665, 666; krzyż pa

miątkowy poległych w Warszawie 
18R1 w Mogile r. 572; ś. Krzyża 
znalezienie i podwyższenie d. 270; 
ołtarz d. 270, 272.

Krzyżanowscy r. 608.
Ksawery, s. Xaveiius r. 665, 666.
Książ d. 135.
książę: dux Bavariae r. 804: cieszyń

ski i pan oświęcimski d. 46, 48; 
krakowski i sandomierski d. 18, 
22, 23, 27, 30-33, 38-40. 42; krak. 
i król polski d. 52; krak., sando
mierski i sieradzki d. 36, 240; opol
ski i oświęcimski d. 34 a; oświę
cimski d. 51, 56, 59, 70 a, 71, 74, 
94, 172: oświęcimski i zatorski d. 
195, 196, 220, 232, 233; sieradzki 
i kujawski d. 41; siewiersk, d. 267; 
śląski i krak. d. 13, 15; i polski d. 
17, 23, 39; zatorski d. 190, 192.

księgi: wiejskie r. 137—140, 161: hi
poteczne w Krakowie r. 607; ksiąg 
hipotecznych zakładanie r. 570; 
por. libri.

ksieni: abbatissa Culmensis r. 586 a; 
in Olbok (ołobocka) r. 609 a, 837;
Ovinensis r. 586 a; w Staniątkach 
r. 53, 55.
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Księstwo warszawskie r. 220, 607;
Zatorskie d. 244. 

księża w Polsce r 632 b; kapłan d. 
309.

Księżarski Henryk X. r. 607. 
Kucharski z Zegartowic r. 236. 
kuchnia (culinai klasztorna r. 58, 188, 

554; kuchenne rachunki r. 551; 
rzeczy r. 60, 71; regestra r. 555. 

Kucta Mikołaj d. 139. 
kujawski, v. książę.
Kukulski Remigiusz, Bernardyn r. 

850.
Kulczyński Benedictus O. Cist. r. 782. 
de Kuipe, v. de Culpe.
Kunad, sołtys z Zebrzydowic d. 72, 

73.
Kunegunda, żona Bolesława Wstydl.

d. 27, 33; święta r. 661.
Kunzek Archivar r. 164, 337. 
kupców krak. rachunki r. 552. 
Kupczewicz Piotr d. 191. 
kupno łąki wydzielonej z młyna Ba

ranowskiego r. 165; realności 
Krzysików w Mogile r. 165. 

Kurczburg, v. Curczburg.
Kurlandya r. 651.
Kurowski Ka> ol r. 46, 51, 811 
z Kurozwęk Krzesław. kanclerz ko

ronny d. 224: kasztrlan lubelski 
d. 190.

— Stanisław podkanclerzy kor. d. 
219.

kursor papieski r. 282 f. 
kurya rzymska, papieska d. 278, 

289—291, 296, 298.
Kuryer polski z r. 1747. (gazeta) r.

591; warszawski r. 607. 
kustosz, custos: ecclesiae Mogił. r. 

21,61; kolegiaty P. Maryi w Kiel
cach d. 177, 206, 211; katedry 
krak. d. 6. 234, 235, r. 160, m. 2; 
kustodyi, wileńskiej Bernardy
nów r. 850.

Kutrzeba X. r. 54.
Kwapiszewski Maciej, dzierżawca 

Sędowic r. 237,
Kwaśniewski Maciej, kanonik r. 559. 
kwaterowe: z Glewca r. 216; woj

skowe z Mogiły r. 156; z Sędo
wic r. 239; z Wróżenie r. 328. 

kwerendy w archiwum r. 35. 
Kwidzyń (Quedina) d 13. 
kwity: dziesięciny z Glewrca r. 215; 

liwerutików wojskowych z Glew
ca r. 218; z paktu folwarku mo
gilskiego r. 188; poborowe r. 25; 
podatkowe Czyżyn r. 195; ze 
wszystkich dóbr klasztornych r.

413; podatku dyniowego z kamie
nicy mogilskiej w Krakowie r. 385; 
podatkowe Glewca r. 216, 217; Jaw- 
czyc r. 607; Kantorowie r. Ś5K 
klasztoru r. 42(1; Łęgu r 211; wsi 
Mogiły i klasztoru r 154—156; Opat- 
kowic r. 238, 239, 320; plebanii 
mogilskiej r. 401; Przewozu r. 231; 
Rybi iw r. ‘¿32; Sędowic r. 237, 239; 
Wróżenie r. 328; Zesławic r. 335; 
na dni zarobne w Sędowicach r. 
310; kwitów wzory r. 638. 

Kyemsee r. 629.

L, Ł.
Labaiowska rola w Woźnikach d. 262. 
Łabuskiewicz Jan r. 607.
Łączariy d. 34 a, 46, 48, r 70. 
ilaczenystwo« wolnizna w Zegarto- 

wicach d. 240.
Ląd d. 41, r. 429, 431. 588, 609 b, 741; 

por. klasztory, opad, professus,

Łaganowski Jan r. 607.
Łagiewnicki Andrzej wicesgerens krak.

d. 265. 
laicus Mogilensis r. 871.
Łajsee, wieś r. 132. 
łąki dworskie w Czyżynach i Lęgu 

r. 197; w Januszowicach d. 77, 152; 
w Kacicach d. 54; klucza kacickie- 
go r. 859: łąka wielka ku Krz's!a- 
wricom d. 303; kmiece we wsi Mogile 
r. 160, m. 1, 2; »Ostrów« w Mogile 
r. 151; wydzielona z młyna Bara
nowskiego w Mogile r. 165; w Mo
gile i Kopańcu r. 111; w Moniako- 
wicach d. 99; w kluczu ryczow- 
skim r. 235; nad Skawą w Rado- 
czy <1. 172; w Zesławicach d. 93. 

Łakiński Hemicus, prior Mogilensis 
r. 453.

de s Lamberto Slephani epi Laodi- 
censis r. 625.

Lament uciśnioney Polskiey, wiersz 
z XVII w. r. 651. 

łany: koło Dobczyc za Kabą d. 175, 
178; fiankońskie (i. 34 a ; wolne w 
Prandocinie d. 54; w Przecławce 
d. 229; łanu pomiar r. 607. 

Lanczucki Albeitus r 677,
Landfeldt, kompozytor r. 8?S,
Langier Jakób, pleban pińczowski 

r. 598.
Langres, miejscowość d. 119 
łanowe z dóbr klasztornych r. 413; 

z Opatkowic r. 320; z Wróżenie 
r. 328.
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antbgravia r. 625. 
z Łapanowa Zbigniew, biskup lao- 

dyeejski, dziedzic W 0J1 Lubeckiej 
d. 138, 140. 

lapidea, v. Kamienice.
Lapis Refugii id s. Johannis Bapti- 

stae r. 629. 
lasy w dobrach klasztornych r. 150; 

w Gorenicach r. 324; Grodzisko 
r. 607; klucza Kacic r. 859; przy 
Łąi zMiiach d. :>4a; między Łą- 
czanami d. 46, 48, r. 70; w Opat- 
kowicach Pojatowskich, Stawczy- 
zna r. 319; plaszowski m. 23; 
w Pleszowie ¡1. 111: sędowickie 
r. 237, 239; po lewej stronie Ska
wy d 61 ; zegartowickie d. 12-1. 

z Łaska Edmund r. 46.
Łaski Joarineś r. 632 b.
Laskowski de Lasko Michał d. 192. 
Lasota, ojciec Pakosława, wojewo

dy krak. d. 5, fi.
Łaszczyk Łukasz O. r. 51 
Laszowski Fianciszek r. 22.
Lateran d. 4r>. 47. 119.
Laterna Marcin, T. J. r. 832.
Laube. kompozytor r. 1004.
Laudate pueri, utwór muzyczny r. 

902, 903.
laudum sejmiku proszowskiego r. 

607.
des Laurentio r. 625; por. Wawrzy

niec.
Jawnicy: bocheńscy d. 101, 10H, 108, 

lf>5, 162; przysięgli r. 137.
Lech r. 604.
Lechowski Tomasz r. 46.
Lectio epistolae b. Petri apostoli r.

610 a; lectiones de Sanctis r. 610. 
lectorium: Aristolelis r. 634; Ptolo- 

maei r. 634; tlieologorum Crac. 
r. 677.

Lechelius v. Cehelius,
Jęczycki, v. starosfa.
Ledóchowski, kardynał d. 309. 
Leduchowski Stanisław r. 607.
Łęg d. 55, 132—134, 142, r. 62, 78, 

79 (Łęga czyrzyńska), 110, 121, 
139, 140, 144, 147-149, 192, 19H, 
197, 210. 211, 367, m. 12-14, 19 
—  21.

legat, legatus : papieski d. 29; in Bo 
heinia r. 629; Poloniae r. 629. 

legatio imperatoris El hiopiae ad ele
mentem VII r. 659. 

legaty mszalne dla klasztoru r. 559. 
de legibus r. 745, 746.
Legio r. 617.
Leichneiler, kompozytor r. 877.

lekarze klasztorni r, 581, 583; lekarski 
poradnik r. 638; wskazówki r. 776.

leksykon dworski r. 638.
Leliwa, herb d. 153.
Lenczewski r. 64.
Lenkiewicz Andrzej r. 22.
— Teresa, żona r. 22.
Lentuli epistoła ad senatum Roina- 

nuin de Christo r. 638 a.
Leon X, papież d. 236
— XIII, papież d. "09. r. 593.
— Lponis papae, de Petro et Paulo r. 

625.
Leonzi Dyonizy. Kameduła bielański 

r. 698.
Łepkowska Teresa r. 330.
Leski Adalbertus Stanislaus, abbas 

Pelplinensis r. 752, 779.
Leśnica, wieś d. 59.
Leśniowski Michał r. 46.
z Leszczyn Stanisław' d. 199.
— Mikołaj, syn, notaryusz publiczny 

d. 199
Leszek (Biały], książę krak., sando

mierski i sieradzki d. 36, 38.
— (Czarny), książę krak., sandomier

ski i sieradzki d. 240
Łętowski Aleksander r. 607.
— Ludwik, biskup jopejski r. 598.
Leviticus r. 613.
Lewandowski Bernard r. 46.
Lewicki Wacław r. 44, 47; bursa-

ryusz mogilski r. 126. 503, 504, 
522, 811.

Lezayscia r, 731.
Lezynski Thomas, episcopus Cheł- 

inensis, ad n.inistrator abbaliae Wą- 
chocensis r. 411.

libellus compendii ad notitiam divini 
officii r. 609 a; definitionum r. 620;. 
definitionum capituli generalis r. 
760; de modo conscientiae s. Bo- 
naventurae r. 638; usuum ordinis 
Cisterc. r. 609 a.

Liber: Anslielmi de passione Domini 
r. 631; beneficioi urn r. 10, 25; ec- 
clesiaslicus Lire r. 615; epistola- 
rum variarum r. 715; gianarii per 
Malhiam de Lowycz r. 621; IV ilu- 
gonis de at dificatione r. 630; ter- 
tius de incarnatione veibi Johan
nis de Gnesna r. 628; li gum de 
ime personarum, rerum, aciionum, 
de vita et honestate clericoruni r. 
632 a; locorum communium ex va- 
riis panegyris et authoribus r. 674;, 
meditationum sive opinionum car- 
dinalis ac doctoris Bonaventurae, 
qui dicitur Imago vitae eternae
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r .631; mortuorum monasterii An- 
dreoviensis r. 589; Mogilensis r. 
37, 38, 858; inunimentorum mo- 
nasterii r. 25, 34; natorun. et bap- 
tisatorum ecclesiae parochialis 
Mogilensis r. 404; »Novus libera, 
kopiaryusz z XV w. r. 76 a; pro- 
fessionum Mogił. r. 39; retaxatio- 
num r. 1!, 71; sententiarum Jo
hannis de Gnesna r. 626; senten 
tiarum ex novo testamento r. 673; 
usuum r. 642; variorum opuscu- 
lorum r. 667; libri, książki biblio
teki klasztornej r. 72 — 77; de ani- 
ma Aristolelis r. 637; Aristotelis 
octo phisioae r. 637; de genera- 
tione r. 693; quatuor institutio- 
num Iustiniam r. 654; 4 rhetori- 
corum Ciceronis ad Herennium 
r. 6B4; libri extriidemli ad usum 
fratrurn r. 77; por. księgi.

Li cli t Mathias r. 892.
likwidacya; należytości za żywność 

w r. 1831 r. 419: likwidacyi skar
bowych z Glewca zaległości r. 
¿20; likwidacyjne akta dobr i ka
pitałów Królestwa Polskiego r. 
240.

Lilienfeld, Campus Liliorum r. 797.
Limanowa r. 54.
Linacn Angli Granunatica r. 634.
Lipów d. 49.
Lippóczy Franciszek r. 51.
Lipska Wola d. 152.
Lipski Jan, opat mogilski r. 233.
de Lira (Lyra) Nicolaus de ordine 

fratrum minorum. a. theologiae 
professor r. 613—617.

Lis. herb d. 123, 194.
Lisicki .Marcin r. 44.
Lisowska (Lyszowska) Anna z lia- 

kowic d. 209.
Lissowscy r. 607.
Listy, epistolae litierae: ś. Bernarda 

r. 630; canonicae r. 627; Colom 
Christophori r. 659; compulsoria- 
les r. 275 b; 282 a, b, f; deelara- 
toriae Demosthenis r. 630; censu- 
rarum 282 b, 2i-2 i; rcgis Aethio- 
piae Dawid ad Emanuelem re
gem Portugaliae r. 659; genera
lis Cist'Tciensis ad abbatem Cla- 
rae Tumbae 1571 r. 727; do Gła- 
dyszewicza M r. 598; Guaiina 
z Werony do Polaków r. 630; 
imperatoris Turcarum, ad Rudol- 
phum II 1604, r. 668; śś. Jakóba, 
Piotra i Judy r. 627; Joannis re- 
gis Por ługu linę ad ('le men tern VII

r. 659; ś. Kazimierza Jagiellończy
ka r. 630; klasztoru mogił. r. 571; 
Lentuli ad senatum Romanum de 
Christo r. 638 a; Nicolai de Albo- 
castro r. 629; pasterskie biskupów 
krak. r. 596; b. Petri secunde r. 
616; Rabi Samuelis r. 629; Ray- 
mundi prioris Ciriciensis r. 591; 
Śniadeckiego Jana r. 607; do za
konników mogilskich r. 51-57; 
zastawne Gal. Towarz. kredyto
wego r 381; listów wzory r. 630; 
i mów wzory r. 63«; por. episto
lae.

Liszkay Carolus r. 830.
Liszt Franciszek r. 603.
Litanie, litania r. 759, 822, 836, 904— 

916.
litomierzycki, v, biskup.
Lithuania r. 38, 800, 806, 808, 817; 

por. prowincya.
Livonia r. 629; Livonum apostolus 

r. 587.
liwerunki: klasztoru mogilskiego r. 

•420; dla wojska z Glewca r. 218; 
liwerunkowy podatek plebanii mo
gilskiej r. 401; z Sędowic r. 239; 
z Wróżenie r. H28; z Zestawie r. 
335.

z Liwu Jan, notaryusz publ. d. 133.
Lob Mikołaj, drukarz r. 638 a.
Lochman, administrator dóbr opackich 

mogilskich d. 279; rajca krak. d. 283.
Loci; communes Fris 'Nicolai Craco- 

viensis, prof. Mogił. r. 6«1; ex pa- 
negyris r. 674; in variis libris r. 
727; poetici et oratorii r. 706.

locumtenens protonotarii apostolici r. 
279 b, 282 f, 282 h.

locus sanctus r. 625.
Logica: r. f>45. 648, 677, 693, 694, 700, 

719, 723, 749, 753, 756, 770, 774, 
8u0, 808, 814, 817; maior r. 756, 
774, 789; minor r. 782; secundum 
Aristotelem r. 669; per Nivardum 
Górski r. 739; Nicolai Moscicensis 
r. 677; seu rationalis philosophia 
r. 733; seu scientia rationalis r. 
779; logicae disputationes r. 685, 
781.

łój; z 5 jatek w Bochni na światło 
do kościoła klasztornego w Mogile 
r. 374; łój topiony, v. kamienie.

lokacya wsi; r. 70 a; na prawie średz- 
kiem d. 33, 34, 36, 88, 130, 151; 
na prawie nieinieckiem d. 42, 43,
46, 48, 52, 90, 97, 98, 114, 240.

łokcie stare krak. m. 1, 2.
Łopacki Jacek X. r. 51, 225.
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Lorek d, 120,
— Jachna, żona d. 120.
Lorentski Andreas, inżynier m. 23. 
Lös, kompozytor r. 1017.
Łosiecki Simon philosophiae magi

ster r. 678, 680.
Łososina r. 53, 54.
Lowanium r. 598, 725.
Łowicz r. 586 a; por. starosta.
— de, Mathias r. 621. 
łowienie bobrów w DIubni d. 15. 
Lubaczewski X. r. 598.
Lubawa r. 586 a.
Lubcza, wieś r. 236 
Lubecka Wola d. 138, 140.
Lubiąż d. 241; por. opaci.
Łubieński Maciej, prymas r. 571.
— Tadeusz, sufragan kujawsko ka

liski r. 598.
Lubin d. 167: por. opaci.
Lublin r. 698, 728; canonicus r. 796;
— kasztelan d. 190; por. starosta. 
Lubno, wieś d. 132.
Lubomirski Stanislaus r. 727. 
Lubocza d. 164, 217.
Luborzyca r. 607.
z Lubrańca Grzegorz, podkanclerzy 

koronny d. 222.
Lubrański Jan, biskup poznański 

d. 226,
Lubstowski Benedictus, theologiae 

doctor, abbas Landensis r. 807— 
809, 813 

lubuski, v. biskup.
Luca Antoni, nunoyusz papieski w 

w Wiedniu r, 598.
Łuczkosiński Bernard O., Cysters 

mogilski, przeor mogilski r. 14, 44, 
47, 53-57, 504, 507, 573, 602, 858, 

Łuczyce d. 156.
Ludolphus abbas Clarevalensis r. 

625,
de s. Ludovico rege r. 625.
Ludwik, król węgierski i polski d. 

121.
Lugdun d, 119.
Łukański Henryk, prof, jędrzejow

ski r. 480, 481, 486.
— Kazimierz, pisarz apostolski r.

403.
Łukomski Antonius, commissarius 

et vicarius gener. provinciae, 
abbas Landensis r. 768, 769. 

łukowski, v. starosta.
Lusilana lingua r. 659. 
lustracya wsi Mogiły r. 79.
Luty Stanisław d. 304. 
de luxuria tractatus r. 612.
Lwów d. 34 a, 231, r. 51, 607, 850;

por. archidyakon, arcybiskup, ka
sztelan, klasztory, stolnik, woje
woda.

lycaeum Aoademicum Crac. r. 677. 
Łyczko Piotr r. 607.

M.
Machna, córka Jakóba d. 102.
— córka Krystyny d. 102.
Machoń Rajmund r. 47.
Maciej, doktor dekretów, kanonik krak. 

d. 105.
— opat Kanonikow regular. ś. Augu

styna we Wrocławiu d. 166.
— proboszcz w Raciechowicach d. 

145; por. Mateusz.
Maciejowski Samuel, podkanclerzy ko

ronny d. 246, 248; kanclerz kor. 
d. 260 — 252; biskup krak. r. 632 b. 

Mączyński Józef r. 593, 607. 
magazyn : w Krakowie r. 421 ; maga

zyny wojskowe r. 156, 196, 219. 
magister: r. 653, 678, 680; philosophiae 

r. 678; szpitala bocheńskiego d.
154, in theologia r. 017; w Uniw. 
Jag. r 634, 637; rzemiosła szew
skiego w Mogile d. 305. 

magistrat krak. r. 570.
Magnificat w nieszporach r. 897 — 901. 
majątek zakładowy klasztoru mogil

skiego r. 379.
Majerczak Maciej, administrator dye- 

cezyi kieleckiej r. 598.
Majewski r. 51.
Majowski Sebastyan, dyakon d. 290, 
mąka z folwarków r. 554.
Makowiecki Stanislaus, abbas Coro- 

noviensis r. 586 a. 
de s. Malachia episc., s. Bernhardi r. 625. 
malarz r. 797.
Malinowski Wilhelm r. 47; profesor 

teologii r. 488.
Maliszewski M. K. r. 841.
Maluetinus (?) Antonina, connotarius 

r. 282 f.
Małgorzata, Margaretha s., r. 625.
— siostra Hanka, młynarza pod zam

kiem d. 15H.
małogoski, v. kasztelan.
Małopolska d. 245.
małżeństwa: coniugium Sigismundi 

Augusti r. 632 b; X. Walentego, 
plebana z Krzczonowa r. 632 b; 
matrimonia in ecclesia paroch. Mo
gił. r, 404, 405 ; de matrimonio r. 676. 

mandat królewski d. 8b, 89. 
Manieuski Konstanty X. r. 598. 
manifest pokojowy ces. Franciszka 

Józefa rok u 1859 r. 607.
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Maniszewicz r. 607.
Maniszewski, rzadca sędowicki r. 

268.
mansionarii: ecclesiae B. Mariae V. 

Crao. r. 601; ecclesiae Proszovi- 
censis r. 604.

Mantuanus Carmelita Baptista r. 
638 a.

mapy: dóbr klasztornych r. B70; 
Mogiiy r. 160, m. 1 — 12; Monia- 
kowic r. 227; Zesiawic i Kanto
rowie r. 386; katastralne Czyżyn 
m. 13—20; Mogiiy ni. 3- 10.

Marcin, Martinus, mieszczanin sJom- 
nicki d. 145.

— ojciec Mikołaja d. 72, 78.
— V, papież d. 170.
— parochus Babicensis r. 632 b.
— sołtys w Pótwsiu d. 260, r. 228.
Marcina wieś w Wieliczce d. 22.
o ś. Marcinie, kazanie r. 701.
Marcinkowice r. 279 a, 371.
Marczowski Jan r. 607.
Marek, wojewoda krak. d. 1, 5, 11.
— Eugenuisz r. 47.
Margaretha, v. Małgorzata.
margrabia: brandenburski r. 652b;

morawski d. 38; pińczowski r. 
799.

Marya N. P.: De glorissima Virgine 
disputatio r. 84H; de B. V. Maria 
sermo r. 631; o P. Maryi kazanie 
r. 715; de Assumptione S. Mariae 
s. August.ini r. 625; maj poświę
cony N. P. Maryi r. 853; de Na- 
tivitate B. V. Mariae s. Bernhardi 
r. 625; s. Maria de Populo r. 275a; 
de Praesentatione Mariae sermo 
r. 625; de Visitatione s. Mariae 
r. 625; M. Boska z dzieciąikiem 
w pieczęci d, 188, 211, 221, 257, 
285.

— Magdalena s, Bernhardi r. 625.
— Stern miejscowość 52.
Markgraf r. 629.
Markiewicz (Marchewicz) Gabryel, 

Cysters w Mogile, wikaryusz w 
Prandocinie d. 284; prof. mogil
ski r. 715, 719—722.

— Jan, canomcus Crac. et War- 
miensis, praepositus Tarnovien- 
sis r. 411.

Marklewski Józef r. 44.
de Maronis Francisci, Flores b. Au- 

gustini in libris de Civilate Dei 
r. 622.

Martellus Franciszek, arcybiskup 
koryncki, nuneyusz apostolski 
r. 574 przyp. 2.

marszałkowie konfederacyi r. 607. 
Marszów ice r. 374. 
mártires Soc. Jesu r. 7H4.
Marxen Józef, dzierżawca Glewca r* 

212.
Maryniarczyk X. r. 52.
Marysiński F. X. r. 55. 
masio: z folwarku mogił. r. 187; opat- 

kowioki^go r. 322.
Mastalski Franciszik r. 47. 
matematyk r. 797. 
matematyka w Akad. krak. r. 227. 
Mateusz, kanonik i oficyal krak. d..

60, 61; por. Maciej.
— de s. Matheo apost. r. 625. 
matrimonium, v. małżeństwa.
Matrycy Józef r. 330.
Matyspasek Marcin, opat mogilski d. 

221.
Maurus, prof. Andreoviensis r. 981. 
Maximi episcopi, de Petro et Paulo 

r, 625.
Maximiiianus, dux Bavariae, elector 

r. 804.
Maychrowicz Szymon, misyonarz Tow.

Jezusowego r. 799.
Mayr (Mayer) Emmanuel, Cysters w 

Lilienfeld r. 797, 798.
Mazanek Józef, dzierżawca młyna 

Barczuch w Mogile r. 364.
Mazur Chłopickiefio r. 757. 
Mechitaristica congregatio r. 830 
Męcińscy r. 227.
Menemski Franciscus, s. theologiae 

doctor r. 643.
Męi-zkowski Stanisław r. 44. 
medalia r. 666.
Mediolanensis episcopus r. 630. 
mędrców greckich opisanie r. 795. 
medycyna r. 854; medyczne uwagi r- 

651; medyk r. 571.
Medytacye r. 802; meditatio de fine 

A novitiis considerando r. 652; me- 
ditatmneitres de beneficiis Dei r. 
736. $ 6 3  

Mehrerau r. fil, 52. 
meldowanie obcych w klasztorze r. 

570
Memoriale urn tata rum caeremoniarum 

ordinis Cisterc. a Joannę Michae- 
lino, prof. Clarauallerisi r. 668. 

memoriał wieczności r. 657. 
metamphysica: r. 691. 716, 719. 733, 

749, 765, 762, 763, 772, 774, 775,
778. 800, 808. 810, 814, 835; Metha- 
physicae Aristotelis libri XII r. 682; 
disputationes r. 781; metaphysico- 
rum libri Aristotelis i . 675. 

Methereologicus tractalus r. 679.
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methodus theolosrica r. 818.
■de meteoris disputatio unica r. 717; 

meteorurn łibn Aristotelis r. 675,
677.

Hetner Nicolaus, s. theol. dr., pro
fessor et regens studiornm in Mo
giła r. 9.

Metric» niatrimonium contrahentium 
in ecclesia paroch. Mogił. r. 404, 
405; metryk prowadzenie w pa
rafii mogilskiej r. 399.

TVlezenino, wieś r. 608. 
miar różnych quantitas r. 546. 
miarc/any starogórny r. 387. 
miarka (metreta) w młynach w Kra

kowie d. 160.
Miarkowie r. 391.
miast założenie r 776; miasta zało

żone [»rzez Kazimierza W. r.632a. 
Miasto, v. Nowe Miasto.
Michaelinus Joannes, prof. Clnraual- 

lensis r. 668.
Michalski, proboszcz w Spytkowi

cach r. 54.
— K r. 629.
Michał, hafciarz (seydinhefter) d. 144.
— król polski r. 651.
- opat koprzywnicki d. 245.

— podsędek ziemi krak. d. 135.
— sęrizia ziemi krak. d. 140.
— proboszcz miechowski d. 141.
— złotnik, zięć Henczmana młyna

rza d. 160
z Michałowa Mikołaj, wojewoda san

domierski d. 164.
Michałowski Tomasz r. 47. 
Mickiewicz Adam r. 757.
Miczko, syn Barbary ze Zeslawic d.

96, 10Ó.
Midowirz T. X. r. 52.
Miechów d. 29, 251, r. 51, 593; por.

klasztory.
Miechowicz Bernardtis, prof. Suleo- 

viensis r. 449.
Miedzianowski Jan r. 47.
Miernik Jan r. 47.
Mieroszowski Jacek r. 383.
■- Jan, starosta siewierski r. 415. 
mięsa cena w Mogile r, 570. 
mieszczanin bocheński d. 64, 101,

139, 156; krak. d. 153; słomnicki 
d. 251; wielicki d. 108; wiśnicki 
r. 1015.

Mieszek, ksiaże cieszyński d. 46, 48, 
51.

mieszkańcy Kantorowie d. 209; mo
gilscy d. 227. 231 ; Opatkowic d. 
151.

mieszkanie uczniów zakonnych w 
Krakowie d. 210.

Mikołaj, Nicolaus de Cracovia, de Clara 
Tumba, monachus ord. Cist. r. 624, 
625.

--- r. 8 a, 25.
— (Jracoviensis r. 681.
— doktor dekretów, kanonik i ofieyał 

krak. d. 136.
— dziedzic Chełmu d. 146.
— v. z Czarnocina.
— syn Dobiesława, notaryusz publi

czny d. 206.
— v. z Gostynia.
— v z Gruszowa.
— syn Inrama i Jadwigi z Moniako- 

wic, dziedzic Gruszkowa d. 90, 91.
— kanonik krak., dziedzic Woli Lu- 

beckiej d. 138.
— syn Marcina d. 73.
— brat Hankona, młynarza pod zam

kiem krak. d. 153.
— ofieyał krak. d. 70.
—- opat brzeski d. 170. 171.
— opat mogilski d. 102, 111, 134, 136,

142.
— podprzeorzy koprzywnicki d. 133.
— podprzeorzy mogilski d. 134.
— syn Polanina d. 1.
— proboszcz w Drogini d. 105.
— syn Przybyslawa, dziedzica Zesla

wic d. 79, 85.
— syn Rntolda, dziedzica Kaliszkowic 

d. 110.
— sędzia ziemi krak. d. 87, 110, 112.
— pkolaus) senior Mogilensis r. 429.
— sufragan gnieźnieński d. 226.
— v. z Zakrzowa.
Mikułowice, wieś d 9, 12, 14, 36, 42,

69.
Milanowski Wawrzyniec, podstarości 

zatorski d. 248.
Milde Augustyn X. r. ?98.
milites: in laudein militis connotata 

r. 773; loeus pro et contra milites 
r. 729; militum vitia r. 773.

Miłkowski Joannes r. 714.
miłosierdzie względem bliźnich r. 652; 

por. Arcybractwo.
ministrowie kalwińscy r. 727.
Minorita r. 944.
miód r. 92.
Miracula, v. cuda.
Mirosław, dziedzic Zesławic d. 80.
Miscellanea Mogilensia r. 558—586.
de miseria hominis capitulum r 623.
Misiowski Mateusz, burgrabia krak. 

d. 265.
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Miśnia d. 60, 167, r. 629.
Missa, msza: r. 860—882; przed cu

downym Chrystusem r. 22; mis- 
sae expositio r. 668; odprawianie 
w Mogile za Jana ze Sprowy i 
Piotra ze Szczekocin d. 204; de 
missa r. 705; de missae sacrifi- 
cio r. 738. 

missale, mszał: r. 796; parvum r. 
609 b; mszału fragment r. 767; 
Romanum r. 852. 

missiones r. 761. 
z Mistrzejowic Stanisław d. 134.
— Stanisława syn, notaryusz publi

czny d. 134.
Mistrzowice, wieś d. 203. 
de mitigatiune passionis iracundiae 

Jacobi de Paradisio r. 629. 
Młoszowski Stanisław, podsędek zie

mi krak d. 264. 
młynarz: dluzeński r. 360; przy kla

sztorze r. 430; pod zamkiem krak. 
d. 153, 160; mogilski r. 137; wMo- 
niakowicach ci. 118 

młyny: klasztorne mogił. r. 355, 358, 
360, m. 41: młyn w Bieńczycach 
r. 355; w Borkowie d. 153; w Borku 
d. 160; na Dłubni Sławcouki Ka
tarzyny r. 360; mogilskie: r. 25; 
»Baranowski« d. 300, r. 165, 362; 
przy klasztorze r. 430; klasztorny 
»Borczuch« r. 364; przy gościńcu 
r. 502; »Gościnny« d. 302, r. 363; 
podklasztorny r. 361: klasztorny 
pod Wandą r. 365; Żabińskiej r. 
361; Jękotowski d. 276; królew
ski pod zamkiem krak. d. 72, 
73, 153, 160, 217; w Krzęsławi- 
cac-h r, 355, 356, 365; na Srenia- 
wie »Barłóg« w Moniakowicach 
d. 99, 112, 113, 115, 118, 145, r.
224. 227,_ 859; koło Słomnik d. 
189; na Sreniawie w Słomnikach 
d. 222, 251, 252; w Woźnikach 
d 150.

Młynówka od Anielówki do młyna 
w Krzesławicach r. 356; w Mo
gile m. 24; i Przewozie r. 355; 
pod Wandą r. 365. 

z Modar Krystyn d. 104, 105.
— syn Sulislaw notaryusz publicz

ny d. 104, 105.
Mödling r. 51.
Modliszowice d. 3. 
modlitwy, oratio: r. 571, 757. 836; 

pro defunctis r. 651; po łacinie 
r. 759: klasztoru mogił. d. 97; 
por. oratio.

Modlnica Wielka r. 51.

Modus: celebrandi sacrum ad usum 
ordin. Cisterc. r. 642; recitandi ho
ras canónicas r. 642; bene vivendi 
s. Bernard i r. 636. 

mogiła, v. Wanda.
Mogiła, folwark r. 516, 517, 546, 581; 

wieś d. 2, 4—1K, 42 (lokacya na 
prawie niemieckiem) 86, 227, 231, 
r. 26, 62, 78-81, 106, 109-112, 
110, 121, 126—137, 139-141, 144, 
146-149, 151-190, 355, 361, 363, 
364, 366-368, 396, 399—410, 570; 
m 1—12, 24, 25.

Moguncya r 607. 625, 757. 
Mojżeszowicz Pinkus r. 570.
Moltke, generał r. 607. 
monasteiia, v. klasztory, 
z Moniakowio Imram d. 90, 91; por. 

z Gruszowa, ojciec Mikołaja.
— Jadwiga, wdowa po Imramie d. 90.
— Jan d. 99.
Moniakowiee d. 90, 91, 97 — 99, 112— 

115, 118, r. 26, 225, 227, 859. 
Monografia klasztoru mogił. r. 267a;

Mogiły r. 36.
Monumenta Połoniae histórica r. 8 a,

25, 37.
Monticelli, kompozytor r. 971. 
Morawetz, kompozytor r. 912. 
Morawski r. 51.
— Joannes Soc. Jesu r. 718.
— Leon r. 47.
Mores apud novitios Carmelitarum 

discalceatorurn observati r. 666. 
Morimundum r. 625.
Moristras, źródło solne w Wieliczce 

d. 22.
Morsztyn Stefan r. 383. 
de morte Aristóteles r. 612. 
de mortiflcatione ex libello Julii Fatii 

S. J. r. 652. 
mortuorum liber Mogił. r. 37, 38, 850; 

mortui confratres Mogił. r. 40; mo- 
nasterii Andreoviensis r. 589. 

Mościcki, Mosciciensis, Nicolaus, do
ctor theol. ordin. Praedicátorum 
r. 638, 655, 656, 677.

Mosorkonius, v. Kiełczewski Seba- 
styan.

Mossi praes. gen. w Rzymie r. 55. 
Mostowski Wincenty, dzierżawca Sę- 

dowic r. 51, 237, 251, 252. 
mosty: w dobrach klasztornych r. 424;

most i grobla na Dłubni d. 239. 
mostowe na Dłubni dla klasztoru mo

gił. d. 239.
Motaszkiewn z Baltazar, kleryk d. 283. 
Mottetto velaría r. 959, 1017. 
mowy, v. oratio.
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Moysi libri quinqué r. 613.
Mozyr r. 588.
Mrazek Edward r. 47.
Mroczkowski Oasimirus Sebastianus 

r. 732.
Mściwuj (Miscznius), sędzia ziemi 

krak. d. 54.
Mstyczów d. 50. 
msza, v. missa. 
mszał. v. missale.
Mucharz, wieś d. 68.
Muczkowski Józef r. 8 a, 8 b, 227, 

714, 742.
Mudrak Andizej r. 44. 
mulierum descriptio ex libro Bapti- 

stae Mantuam Carinelitae r. 638a. 
Müller Gregor O, r, 51.
— Urbanus, prof. Olivensis r. 9h0. 
mur: między domem klasztoru przy 

ul. Świńskiej w Krakowie d. 191; 
inury Wrocławia d. 166. 

Musenius Joannes Curzeloviensis 
rector r. 634.

Muskata Jan, biskup krak. d. 41. 
Muza ojczysta, wiersze r. 795. 
Muzeum XX. Czartoryskich r. 8 a, 

8 b, 275 », 275 b, 279 a. b. 282 a, 
282i, 283 a, 561, 574 przyp., 586a,
609 a, 609 b, 610 a, 6ü0 a. 632 a, 
632 b, 638 a, 711 a.

Myśliszowiee r. 6*08.
Mysłowice r. 383.
Mysłowski Albert d. 291. 
Myszkowski z Myszkowa (Miscor) 

Mikołaj d. 190, 192.
' — Misskowskv Petrus, canonicus 

Crac. r. 632 b.
Myszkowski, v. Wielopolski, 
myto na drodze Czyżyny Cío r. 424.

N.
N. prior monasterii s. Dorotheae 

Viennae r. 630. 
nabiał: z folwarków klasztoru mo

gilskiego r. 84, 109; z folwarku 
Czyżyny r. 200; z Glewca dla 
klasztoru r. 222; do kuchni kla
sztornej z folwarku mogilskiego 
r. 188—190; z folwarku sędowic- 
kiego r. 242; zesiawickiego r. 339. 

nabożeństwa: codzienne r. 802; do 
cudownego P. Jezusa w Mogile 
r. 24; w kościele klasztornym r.
562.

nadania: gruntów i domów podda
nym klasztoru r. 138; nadanie 
parafii kościoła św. Bartłomieja 
klasztorowi w Mogile d. 168. 

Nadolski Hieronymus, prior Mogi-

lensis, prof. Premetensis r. 138, 
453, 774.

Nadolski Joannes r. 774.
Nagielski Chrystyan r. 383. 
nagrobkowe napisy w kościele kla

sztornym r. 549 
najem: budynków klasztornych r. 584, 

585; dóbr Sędowic r. 313; robotni
ków w klasztorze mogilskim r. 537, 
538; robocizny w Sędowicach r. 
311, 312, 315; robotnika w folwarku 
Mogiła i Czyżyny r. 133. 

nakazy płatnicze podatkowe r. 414. 
Naleński (Naliński) W'incenty, pisarz 

prou en Iowy inogilskir. 114,117,607. 
Naiepscy, młynarze mogilscy r. 361. 
Naleshovia r. 912,
należytość roczna czynszu z gruntów 

dworskich w Czyżynach i Łęgu 197;. 
od gromady Mogiła r 162; od gro
mady Mogiła, Zesławiee i Kanio- 
rowice r. 141 

Namiestnictwo Galicyjskie r. 68. 
namiestnik królewski r. 757. 
Nanderalba, miejscowość d. 186, 201.. 
Natiker, biskup lubuski d, 26.
— krak d. 58.
napisy pamiątkowe w kościele para

fialnym w Mogile r. 400. 
Naramowski Stanislaus, capilaneus 

Ustiensis r. 773,
Nardini, kompozytor r. 1(01.

Narratio: de Monte et monasterio' 
Sjnai et reliquiis b. Katherinae r. 
625; narrationes ex vita Cistercien- 
siuin et Carthusianorum r. 668. 

z Nasiechou ic Bogusz d. 92.
— syn Zbigniew, notaryusz publiczny 

d. 92.
nauka Cystersów polskich na Uniw.

krak. d. 161, 215, 216, 245.
Nawa Edmund, proboszcz w Dolnem 

r. 54.
Nececza, v. Nieciecza. 
neoprofessi Mogilenses r. 39. 
Neumann, kompozytor r. 905, 944,950, 

1003, 1005.
Newburga in Bavaria r. 632 b. 
Nicolaus, V. Mikołaj.
Niechwieyski Wojciech d. 297. 
Nieciecza (Nececza, Niecieca), lacus, 

rybnik d. 57, r. 607. 
z Niedzielska, zob. Długosz Jan. 
Niegardów r. 51, 54.
Niegolewski Bernardus, abbasAndreo- 

viensis r. 815—818.
Niegowić r. 593.
Niegosławice r. 236.
Niemetz Wojciech r. 47.
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niemiecki język w dokumentach d.
144; tekst r. 614.

Niemierza z Orławy, kanonik krak. 
d. 141.

Niemirza z Racławic d. 98.
o nienawiści, de invidia r. 734. 
nieobecność na rokach d. 149. 
Niepołomice r. 54. 
nieprawne uzyskanie opactwa mo

gilskiego d. 275. 275 a.
Nieświn d. 3.
Niesyto Robertus, prof. Mogilensis 

r. 40, 44.
nieurodzaj r. 570; w powiecie koło- 

inyjskim r. 607.
Niewodniki, wieś d. 41.
Nivardus FVater r. 777. 
nominacya Denhoffa na koadjutora 

opata mogilskiego r. 275 b. 
nominat kamieniecki d. 262. 
Norbertanki na Zwierzyńcu r. 593. 
Norma v tae Cistercierisis r. 642. 
Norymberga (Nurenberga) r. 614. 
notanus, notarynsz: apostolicus r.

21, 431, 574 przyp. 2; causarum 
curiae camerae apostolicae r. 
275 a, 27» b, 279 a, 279 b, 282 d, 
282 f, 282 h; kuryi rzymskiej d. 
278; dyecezyi i województwa 
krak. r. 574 przyp. 1; palatini 
Crac. r. 632 b; publiczny d. 60, 61, 
63, 70, 101, 105, 119. 133, 134,' 
136. 163, 167, 171, 175, 177, 178,
181, 182, 199. 206, 211, 221. 228,
234, 2H5, 243. 2i i .  257. r. 411, 
586 a, 620 a; notarii publici crea- 
tio r. 586 a; ś. Roty r. 574 przyp. 3. 

notationes soc.undum usum ordinis 
Cistę rc. r. 642. 

notatnik kleryka mogilskiego r. 11;
Cystersa r. 587.

Nowacka ze Szporów Amalia r. 598 
Nowakowa Anna d. 238.
Nowe, v. Dwory.
z Nowego miasta Piotr, notaryusz 

publiczny d 257.
Novellae: r. 620, 620 a; ex definitio- 

nibus r. 760; definitionum capi- 
tuli generalis Cisterc. r. 760. 

Novenna ad s. Venceslaum r. 843. 
nmvicy.it. novitiatus: w klasztorze 

mogilskim r. 42, 824. 
nowicyusze, novitii: Mogił. r. 43 — 

49, 629, 6ó2, 857; Carmelitarum 
discalceatorum r. 666.

Nowina, herb d. 264.
Nowiński Tomasz, proboszcz gener.

miechowski r. 598.
Nowiny z Kurlandyi roku 1702. r. 651,

Nowobihki Sebastyan r. 47. 
Nowosielski Wojciech m. 29, 31, 33,

36, 39, 40. 
numeracya przywilejów' mogilskich 

r. 25.
Numeri r. 613. 
numizmaty r. 665.
nunciatura: r. 410; apostolica r. 574 

przyp. 2.
nuncyusz: papieski r. 410; apostolski 

w Polsce d. 284, r*. 574 przyp. 2; 
soboru bazylejskiego i papieża Fe
liksa V d. lf>4.

O.
Obchód 25-lecia pontyfikatu Piusa IX 

r. 59 i.
obertas poznański r. 757. 
obłóczyny Chlebowskiej w Staniąt- 

kach r. 728. 
oblata: w grodzie krak. d. 2, 12, 106, 

126, 207, 247, 258, r. 158; w aktach 
grodzkich oświęcimskich d. 172; 
w aktach konsystorskich krak. d.
28, 41. 53, 62, 65, 92, 105, 119, lff ,
163, 168, 175, 178, 221. 

obligacye indemnizacyjne r. 378. 
sObolczowye«, rodzina rodu Odrową

żów d. 241; por. Obulecz. 
nobolus« dla prokuratora gener. r. 427. 
obory: folwarczne klasztorne r. 90, 

92, 100, 107, 109; kltuva kacickiego 
r. 859; oborne rachunki r. 92. 

Oborski Mikołaj, sufragan krak r. 411.
— Wojciech, szynkarz w Sędowicach 

r. 303.
obóz Nanderalba d. 186, 201,
Obra r. 586 a, 58"!; por. klasztory, pi o- 

fessus.
Obrębska Dorota r. 230.
Obrocki .lakób r. 44. 
obrońca praw i swobód klasztorów 

Cysterskich w Polsce, Prusach i na 
Śląsku d. 255.

Obulecz z Góry Jakób, podczaszy krak. 
i starosta czorsztyński d. 208; por. 
Obolczowye. 

obwałowanie Wisły pod Mogiła r. 
367.

obwód krak. r. 163, 337. 
obwodowa władza krak. r. 423, 
Ochijnus Bernhardinus r. 632 b. 
ochronka w Mogile r. 572.
Ocieski Jan. kanclerz koronny d. 254. 
octetto r. 1018.
Oda Sarbiewskiego r. 840. 
odezwa: gubernatora Pergeña r. 607; 

konsystorza krak. r. 593, 596, 607; 
generała Mollkego r. 607; o składki
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na ofiary wybuchu w Moguncyi 
r. 607 ; Stojałowskiego r. 593 

odkupu prawo do Sprowy d. 213. 
Odo, abbas Morimundi r. 625. 
odpusty, indulgentiae: d. 29,47,62,

143, 184, r. 586 a; Cystersów r. 857; 
dla bractwa św. Jana Chrzciciela 
przy kościele Franciszkanów w 
Krakowie d 308; a Gregorio XV 
concessae coronis rosariis r. 665, 
666; w Mogile r. 562; dla kościoła 
klasztornego mogił. d. 256; zu- 

■ peiny dla ołtarza św. Krzyża w ko
ściele klasztornym w Mogile d. 270, 
272; odpuszczenie kary w czyścu 
zmarłym w razie odprawienia 
mszy przed ołtarzem św. Krzyża 
w kościele klasztornym d. 296; 
odpusty w kościele św. Bartło
mieja w Mogile d. 75; dla kościo
łów św. Bartłomieja i klasztorne
go w Mogile d. 173, 176, 184, 218, 
223; dla bractwa ubogich przy ko
ściele św. Bartłomieja w Mogile 
d. 226; w dzień św. Bartłomieja 
dla kościoła parafialnego w Mo
gile d. 306; zupełny dla bractwa 
św. Izydora przy kościele św. Bar
tłomieja d. 271; dla dających po
moc bazylice św. Piotra i Pawła 
w Rzymie d. 236; Pauli papae r. 625. 

Odrowąż, herb d. 184, 193, 245, 257,
259, 285, r. 39, 586.

— ze Sprowy Andrzej, wojewoda 
lwowski i starosta ruski d. 196, 
208, 213, 219, 240.

— Jan, arcybiskup lwowski, v. ze 
Sprowy.

— ze Sprowy Jan, podstoli sando
mierski i starosta samborski d. 213.

— Piotr,' wojewoda lwowski d. 79, 
240; por. ze Sprowy.

Odrowążów ród d. 208, 241, r. 64, 325. 
Odrowąż Stary d. 3.
Odrza, herb d. 192. 
odstępowanie dóbr Cystersów prała

tom świeckim d. 119. 
odszkodowanie za dostarczonych z 

Glewca w r. 1812 jeźdźców r. 220. 
odwołanie aktu r. 275 a, 282 f. 
odznaki godności biskupiej opatów 

mogilskich d. 159, 253. 
odzyskanie parafii mogilskiej r. 406. 
Offertoria r. 883-888, 1017. ' 
officia, officium: capitaneorum r. 8 b; 

desponsationis B. V. Mariae r. 665; 
divinum r. 609 a; secundum mo
rem ordinis Cisterc. r. 646, 686; 
parvum B. M. V. r. 609 a; pro-

Archiwum mogilskie.

prium r. 610; officia sanctorum 
propria klasztoru mogił r. 6. 

officialatus Wratislaviensis d. 167. 
oificiales, v. oficjaliści, 
officinae: monasterii Mogił. r. 59; 

dealbatoria w Zesiawicach d. 285; 
por. drukarnia, 

ofiara: na odbudowę kościoła ś. Ka
tarzyny w Krakowie r. 602; po
datek z Czyżyn r. 195; z Glewca 
r. 216, 217; z Kantorowie r. 354; 
Opatkowic r. 320; z Sędowic r. 239; 
z Zesławic r. 335. 

oficerzy wojska polskiego r. 607. 
oficyaliści (officiales) klasztoru mogił, 

r. 38, 582; ofieyalista opiekuńczy 
wsi Mogiły r. 162, 197; sędowicki 
r . 237, 242. 

ofieyał generalny krak. d. 53, 60, 61,
70, 92, 104, 105, 136, 175, 177, 178,
182, 221, 234, 270, 285, 296, 306; 
w Miśni d. 60; wrocławski d. 167. 

ogiery w Mogile r. 585. 
ogłoszenie: dokumentu przez ducho

wieństwo d. 279; odpustów d. 270,
271, 296,306; pozwu przez ducho
wieństwo d. 282; w sprawie woj
skowych w Krakowie r . 607. 

Ogniowe Towarzystwo r. 239. 
ogród: w Bochni d. 158; na górze 

Salomona w Bochni d. 162; w Mo
gile i Kopańcu r. 111; klasztorny 
w Mogile r. 133, m. 1, 41; w W o
źnikach d. 262.

Ogrodzysko alias Podyablonye, rola 
d. 221.

Ohalski Julian Józef r. 47. 
okolice Krakowa r. 859. 
okowita do karczem klasztornych 

r. 398; w Sędowicach r. 297, 298; 
por. wódka.

Olechowski Józef r. 51, 607.
Oleśnicki Zbigniew, arcybiskup gnie

źnieński d. 174.
— biskup krak. d. 168, 176, 181, 185.
— z Oleśnicy Jan, sędzia ziemi krak. 

d. 148, 149, 152.
Olewiński Józef, dzierżawca sędowi

cki r. 237, 241, 245.
01exius, viceadvocatus r. 629.
Oliwa, kompozytor r. 891.
— Jan Paweł, generał Jezuitów r. 792. 
Oliwa, v. klasztory, professus. 
Oliwiński, ekonom folwarku mogil

skiego r. 190.
Olshanka r. 606.
Olszewski Tomasz r. 607. 
olsztyński, v. starosta.

26
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Olobok (Olbok) r. 609 a; por. kla
sztory.

Ołomuniec r. 728.
ołtarz: Wniebowzięcia P. Maryi w 

katedrze krak. r. 221; w kościele 
klasztornym w Mogile: św. Ber
narda r. 549; św. Krzyża d. 270,
272, 292, 296; z cudownym Chry
stusem r. 17, 20, 21, 57i; M. Bo
skiej r. 549; uprzywilejowany (pri- 
vilegiatum) d. 292, r. 586 a; wielki 
d. 272, r. 549; w kościele św. Bar
tłomieja w Mogile d. 75; por. al- 
tarya.

omłoty, wymioty zboża: w dobrach 
klasztornych r. 110, 111; na fol
warku mogilskim r. 168, 170, 172, 
173, 175, 176; folwarku czyżyń
skiego r. 201; w Sędowicach r.
249, 250, 262, 26B, 268; w Zesła- 
wicach r. 346, 347, 350.

Opaccy r. 608.
Opaci, abbates: Cisterc. r. 667, 668, 

760; opat generalny Cystersów d.
161, r. 1, 7, 587; opaci Cysterscy 
w Polsce d. 215; w Polsce, na 
Śląsku i Prusach d. 230; w Mało- 
polsce d. 245; dioecesis Posna- 
niensis r. 686 a; abbatum cessio 
r. 661; w pieczęci d. 245; brzeski 
d. 170, 171; v/ Budziszynie d. 167; 
Byszoviensis r. 638 a; Castellio- 
nensis r. 639, 752; z Citeaux (Ci- 
stercii) d, 210, r. 760; Claraevallen- 
ses r. 571, 622, 625, 630, 631, 636; 
s. Crucis in Austria r. 54; w Gło
gowie d. 167; w Hohenfurt (Alto- 
vadensis) r. 51, 126; jędrzejowscy 
(Andreovienses) d. 208, r. 61, 638, 
815—818, 823; w Koprzywnicy d. 
55,132,133, 245, r. 746; koronowski 
(Coronoviensis) r. 586 a; lądzki 
(Landensis) d. 278, r. 38, 429, 586 a, 
769, 800, 807, 808, 813; w Lubiążu 
d. 241; w Lubinie d. 167; Trapistów 
w Maria Stern r. 52; mogilski 
(Claratumbensisl d. 7, 10, 11, 14, 
34, 35, 53, 102, 111, 131, 134, 136,
142, 146, 158, 159, 165, 177, 183,
191, 199, 202, 210, 212, 215, 216, 
221, 225, 230, 242, 243, 245, 247, 
249-251, 253, 254, 256. 257, 259,
261, 262, 264-266, 267 a, 268, 275 a, 
275b, 276; komendataryjny d. 277, 
279 a, 279 b, 282, 282 a, 282 c, 282 d, 
282 f, 282 h, 283, 283 a, 285, 286,
291, 293, r. 4, 8 a, 8 b, 8 c, 9, 25,
29, 51, 225, 227, 233, 330, 574, 574 
(przyp. 1, 2, 3), 575, 577, 610 a, 620,

638, 727; Morimundi r. 625; z Obry 
r. 588 ; w Osseg (Ossecensis) r. 52, 
526, 527; pelpliński d. 269, r. 432, 
752, 779; Premetensis r. 92, 806; 
Strahoviens|s r. 598; szczyrzycki 
(Ciricensis) d. 245, r. 776; w Su
lejowie d. 241, 245; tyniecki d. 23Ł 
242, 244; wąchocki d. 245,251,254, 
r. 586 a; wągrowiecki r. 586 a 
w Wilhering r. 51; < Visticensis 
r. 747; Kanoników regularnych 
ś. Augustyna we Wrocławiu d. 
166; w Zirc r. 52.

opackie dobra mogilskie d. 275 b; 
dochody d. 279 b.

opactwo, abbatia: budynek r. 548; 
mogilskie d. 273, 275, 275 a, 281, 
¿83, 293, r. 9, 11, 71, 79, 137,226,
235, 435, 571, 574, 574 przyp. 2,. 
859; Landensis r. 741; Suleovien- 
sis r. 586 a; szczyrzyckie r. 592; 
Wąchocensis r. 411.

Opatkowice d. 110, 128, 129, 135, 151,
219, 240, r. 28, 62, 78, 79, 116, 
236-239, 242, 243, 248, 251, 261» 
264-267, 272, 273, 297, 310, 319 — 
323, 431.

— Pojąłowskie r. 319.
— z Opatkowic Jakusz d. 128, 129.
— — Pagusz, syn d. 129.
— — Przecław d 123, 135.
Opatowiec d. 58, 63, 65.
Opatówka w Mogile r. 548, m. 29-35-.
Opawa r. 55, 59H.
opieka papieża nad posiadłościami 

d. 8.
opiekun dóbr klasztoru zwierzynie

ckiego d. 171.
opis: budynków na folwarkach klu

cza mogił. r. 105; w Sędowicach r. 
246; dóbr klasztoru mogił. r. 79; 
folwarków r. 78, 79; klasztoru 
mogił. r. 70; kościoła paraf, w Mo
gile r. 400; uposażenia klasztoru 
mogił r. 71; wsi Wróżenie r. 329.

opłaty: na rzecz m. Bochni ze dwor
ków d. 117; czynszowe w Zesła- 
wicach r. 331; od drzewa spła
wianego Wisłą d. 127; i składki 
Cystersów na rzecz papieża d. 119; 
na rzecz prokuratorów general
nych i prowincjonalnych Cyster
sów r. 3; na rzecz starostwa krak. 
z dóbr klasztoru mogił. r. 415 ;• 
por. podatki, mostowe.

opoczyński, v. starosta.
opolski, v. książę.
oprawy: z XV w. r. 609 a, 610, 613— 

618, 620, 620 a, 621-623, 626-632 a ;
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z XVI wieku z wyciskami r. 609 b,
610 a, 625; inkunabułów mogil
skich d. 214; książek mogilskich 
r. 216; z wyciskami postaci ale
gorycznych r. 82.

Oraculum Apollma o konkurencyi 
buławy polnej r. 776. 

oranżerya w Mogile ni. 41. 
orationes, mowy: r. 607, 651; biskupa 

na sejmie r. 632 b; ad Christum 
r. 631; de oratione funebri r. 651; 
orationis funebris supellex r. 701; 
pogrzebowe r. 651,701; orationes 
gratulatoriae r. 701; salutatoria 
r. 776; et benedirtiones r. 610; 
orationum exempla r. 690; Ed- 
mundi a Cruce r. 760; na po
grzebie Trzebickiego i Żółkiew
skiego r. 651; ad ecjuites Polonos 
de secundo coniugio Sigismundi 
Aug. r. 63  ̂b; oratio Kelbassa r. 
629; Kriczki ad senatum Petrico- 
viae r. 632 b; polskie r. 711; re- 
gis Manasse r. 614; Petri Miss- 
kowsky, can. Grac. ad regem r. 
632 b; ślubne r. 688; szkolne ła
cińskie r. 776; oratoria facultas 
in collegio Podolinensi r, 684; por. 
modlitwy, sermones.

Oratoryum prywatne w klasztorze 
mogił. r. 549.

Ordinarium: ordinis Cisterc. r. 639, 
641, 643, 644, 658, 747; divini of- 
ficii secundum consvetudinem or
dinis Cisterc. r. 639; missae in 
usutn Cisterc. r. 642; succincte 
per litteras dominicales r. 639, 
641, 642, 644, 647. 

ordynacye kapituł generalnych r. 3. 
ordynarya w Sędowicach r. 263. 
organarius, organista r. 668; Mogił, 

r. 864, 866, 869, 871, 873, 875, 892, 
894, 920, 962, 987, 988, 991, 1017; 
collegiatae ecclesiae Rattiborien- 
ns r. 1007. 

organizacja klasztoru mogilskiego 
i Cystersów w ogólności r. 1—8. 

organy w kościele klasztoru mogił, 
r. 549.

Origo Karol, dziekan ś. Roty d. 307. 
Osława, wieś d. 141.
Orłowski Antoni, przeor mogilski 

d. 294.
Orzechowski Alberyk r. 47.
— Stanisław kanonik przemyski 

r. 632 b.
orzeł; austryacki na oprawie r. 693; 

polski d. 172, 195; w pieczęci d.
220, 232.

osadnicy: lokowani na prawie średz- 
kiem d. 34, 36; na prawie nie- 
mieckiem d. 42, 46, 48, 52, 240; 
w Woźnikach i Zygodowicach 
d. 74.

osep: dla wielkorządów' krak. z dóbr 
klasztoru mogił. r. 413; z Sędo- 
wic r. 248; z Wróżenie r. 328. 

osiadłość korony polskiej r. 651. 
Osiek r. 571.
Osikowski A. r. 998.
— I. r. 1021. 
oskarżyciel, actor r. 8 b.
osobisty podatek z Kantorowie r. 364. 
Osowski Aleksander r. 677.
Osseg, miejscowość r. 52.
Ossoliński, wojewoda sandomierski 

r. 651.
— de Tęczyn Georgius, cancellarius 

regni r. 651.
Ossowski Franciszek, kustosz kate

dry krak. r. 160, m. 2. 
Ossuchovigena Petrus r. 612.- 
Ostoja, herb d. 123, 137. 
z Ostroga Dominik, właściciel Ple- 

szowa r. 230.
Ostrów, łąka w Mogile r. 151. 
z Ostrowa Krystyn, kasztelan i sta

rosta krak. d. 160.
Ostrowski Stanislaus, abbas Suleo- 

viensis r. 586 a. 
osuszenie kościoła mogił m. 37. 
Oświęcim d. 46, 48, 51, 59, 70, 70 a, 

71, 74, 172, r. 54; por. książę, 
podstarości, sędzia, starosta. 

Oszacki X. r. 54. 
oszacowania podatkowe r. 414. 
Otcenecum r. 727.
Otfinowska Tekla r. 607.
Otfinowski Kasper r. 383.
Otium negotiosum r. 729.
Otowski X. r. 54.
Otto Franciscus r. 975. 
z Owczar Mścisław d. 79.
— Adama syn d. 79.
— Owieczka (Oweczca) Jan z Owczar 

d. 124.
owczarz sędowicki r. 316—318. 
Owieczka, v. z Owczar.
Ovinscense monasterium r. 686 a. 
owsa dawanie, danina d. 186. 
Owsiński Jakób, przeor mogilski r. 44,

47, 50, 51, 503.
Ożarowski z Ożarowa Prandota O- 

nufry, komisarz król. r. 160, m. 2. 
Ożary, wieś r. 608.

26*
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P .

Pach, kompozytor r. 941.
Paësiello (Paisello), kompozytor r. 946. 
Pajor Józef X. r. 54.
Pakosław, syn Lasoty, woj. sando

mierski d. 5, (>.
— wojewoda krak. d. 15.
pakt: folwarku Gzjżyny r. 200; krów 

w Sędowicach i Opatkowicaeh 
r, 24-, 261; nabiału z Glewca 
r. 222.

z Palczowic Tomasz sędzia nadwor
ny i ziemski oświęcimski d. 150. 

Palczowscy z Brzeźnicy r. 233. 
Palczowski Stanisław r. 228. 
palety na wydawanie rekrutów z Gle

wca r. 216. 
pallatinus, v. wojewoda.
Paluszyński r. 383. 
paiac papieski d. 299.
Pałaszowski Casimirus, S. Th. doctor, 

professor collega maior, canonicus 
Crac. r. 711 a. 

pamiątkowa księga zwiedzających 
klasztor mogił. r. 586.

Pamiętnik Łuczkosińskiego Bernarda 
r. 14.

Panczakiewicz F. r. 337. 
panegiryki r. 742.
Panonius Petrus Francisous, officialis 

r. 574 przyp. 3.
Panówki, wieś w ziemi bytomskiej 

d. 99.
Pansiaw, kustosz katedry krak. d. 6. 
pańszczyzna w Sędowicach r. 242;

pańszczyźniany ucisk r. 157. 
Pantaleon Henricus, physicus r. 859. 
papiery wartościowe klasztoru mag. 

r. 380.
papież, pontifex d. 8, 45, 47, 60, 62, 

119, 143.159,167, 170,177, 184, 265,
214, 236, 242, 243. 253, 255, 270,278, 
277, 283 a, 284, 292, 294, 296, 306, 
308, 309, r. 3, 25, 27, 425, 574 przyp.
2, 3, 586 a, 593, 598, 625, 629, 632 b,
651, 652, 659, 666, 668, 816. 

papieska stolica r. 406.
De Paradiso, Glara Tumba, Jacobus 

Gartusiensis, promotus Cracoviae, 
doctor, magister r. 623, 629, 630.

— De causis deviacionis religiosorum 
r. 629.

— Formula compendiose vite r. 629.
— De mitigacione passionis iracun- 

die r. 629.
— Oculus considerationis religioso

rum r. 623, 629.
—■ Planetu s peccatorum r. 629, 630.

— De profectu in vita spirituali et 
interiori r. 629.

— Speculun amaiorum mundi r. 630.
— Traetatulus de triplici genere ho- 

minum pielatorum activorum ot 
contemplativorum r. 623.

— Tractatus de contructibus reem- 
ptionis r. 629.

— Tractatus de peccatis inentalibus 
inortalibus r. 623.

— Tractatus de profectu in vita spi
rituali r. 623.

— Tractatus de veritate dicenda aut 
tacenda r. 629.

Paraenesis seu adhorlatio S. R. M.
in^tituta r. 651. 

parafie: r. 563; Beszowa r. 593; ś. 
Mikołaja w Krakowie r. 211; mo
gilska d. 168, r. 399, 400, 4Ü1--409; 
mogilska w rękach świeckiego du
chowieństwa r. 399; w Prando- 
cinie i Woźnikach d. 177. 

parafowany papier r. 494, 495. 
paramenta: aparaty, apparamenta ko

ścielne klasztoru mogił, r.58,59,68,
71, 549; eccl. s. Michaelis Grac. 
r. 593; ołtarza z cudownym Chry
stusem r. 21; in ord. Cist. r. 642. 

parcele domowe gminy Mogiły r. 163; 
dworskie w Czyżynach m. 17; 
gruntowe gminy Mogiły z Kopań- 
cein r. 164; wyciągi parcel dóbr 
klasztoru mogił. r. 146.

Parnassus biceps Apollini poético e t 

político sacer r. 706.
Parszka Mikołaj d. 155.
— — Anna, żona d. 165.
Paryż r. 760; v. articuli.
Paschalis II, papa r, 586 a. 
Paskowskye, rola d. 221.
Passio b. Agnetis virginis a b, Am

brosio episcopo r. 630.
— utwór muzyczny r. 1024.
— Jesu Christi, utwór muzyczny r. 

1015.
de passionibus r. 666.
Pastorellae, kolędy r. 1006—1010. 
pastwiska dworskie w Zesławicach 

r. 331; gr omadzkie w Mogile m. 1. 
paszenie, v. wypasanie.
Paszko, Pasko, dziedzic Radoczy d.

150.
— dziedzic Skotnik d. 125.
— mąż Krystyny d. 102.
— v. z Bogoryi.
Paszkowicz Adam, proboszcz mogil

ski, kanonik krak. r. 107,494, 496. 
paszkwile r. 651.
Patavium r. 587.
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Patek Anna, przełożona konwentu 
ś. Józefa w Krakowie r. 65. 

patent zajęcia księstwa warsz. r. 607. 
patronat: ci. 9; prebendy w Szańcu 

d. 14; kościoła w Woźnikach d.
60, 61.

Paulettus F. r. 574 przyp. 3.
De paupertate rrionasteriorum r. 668. 
Pawei. Paulus, dziedzic Zesławic 

d. 82.
— opat mogilski d. 177.
— II, papież d. 214, r. 625, 629.
— V, papież r. 586 a.
— v. z Przemankowa.
— prof. Wąchocensis r. 810.
— de 8a neta Maria magister episco- 

pus Burgensis r. 617.
— v. ze Szczekocin, 
s. Pauli vita r. 625.
Pawlicki Stefan X. r. 52. 
Pawluśkiewicz Augustyn r. 48. 
Pawłowski Daniel r. 71 la .
de peccato. ppccatis r. 612, 722, 7-41, 

818; fidei oppositis r. 820; et gra- 
tia divina disputationes r. 718; et 
vitiis r. 743. 

pecuniaria res corrigenda r. 651. 
Pecz, v. z PrzeJubska.
Pędraocy, młynarze mogilscy r. 361. 
Pekarske d. 41.
Pękosławscy r. 608.
Pękosławski Piotr r. 375.
Pelplin r. 455, 623; por. klasztory, 

kodeks, opaci, profeśsus.
Pełka, arcybiskup gnieźnieński d. 18,

22, 26.
— dziedzic Woli Lubeckiej d. 138.
— dziekan krak. d. 25.
Penak Piotr d. 139, 156.
— — syn Urban d. 139, 156.
Penot Aleksy, dzierżawca Glewca r.

51, 212.
pensiones, pensya: professorum in 

collegio Mogił. r. 568; służby kla
sztoru inogil. r. 582 

percepta, v. dochody, 
pergaminow e rękopisy: r. 609a, 609b, 

610, 6'0 a, 611,617", 619, 620, 620a, 
6H0, 638.

Pergen, gubernator r. 607. 
Peripathetieuui pantzenan r. 779. 
Pernicka Katarzyna r, 607.
Pernicki Hieronymus, prof. Mogił. r.

740, 741, 743, 744, 745, 746.
Pernot Andochius, generalis tołius 

ordinis r. 752.
Perkowski Józef, T. J. r. 54, 598. 
personalne akta nowicjuszów, braci 

i zakonników mog r. 43 — 49.

Personalsteuer, v. podatki.
Petit Joannes generalis ord Uist. r. 

727.
Petricovius, Piotrkowczyk Andreas, 

drukarz r. 638 a, 655, 656, 752. 
Petrikowicz Romuald, prof. Ciricien- 

sis r. 829, 830. 
de s. Petro ad vincula r. 625.
— et Paulo a Leone pape, Maximo 

epo et Augustino epo r. 625. 
philosophia: r. 677, 734, 739, 748, 768, 

769, 806, 817, 835; M. Alberti r. 
680; Aristotelis r. 692; vetus Ari- 
stotelis r. 694; espeiimentalis r. 
808; rnoralis practica universalis 
r. 827; naturalis r. 677, 691, 774; 
naturabs secundum Alberti magni 
Iiitrodui-tionem in philosophiam 
Aristotelis r. 692; naturahs scili
cet physica r. 800; rationalis r. 733, 
808; rationalis et exp>-rimentalis 
r. 810; rationalis seu łosica r. 774, 
800; ultranaturalis r. 774; ultrana- 
turalis scilicet methaphysica r. 800; 
universa r. 733. 

philosophica axiomata r. 779. 
philosophicum viridarium r. 779. 
physica r. 677. 693, 694, 695. 720, 740, 

749, 750, 755, 76H, 800, 814; Ari
stotelis r. 688, 717, 735; seu na- 
turalis scientia r. 733; physicae 
pars prima corpore naturali r. 697; 
parlieularis r. 814; persecunda de 
corpore nominali in particulari 
r. 699

physicae disputat ones r. 781. 
physiro animastica theoremata r. 677. 
Piasecki Paweł, biskup kamieniecki, 

opat mogilski d. 2h7 a, 2ii8, r. 25. 
Piasek poza murami Wrocławia d. 

166.
Picciui Nicola, kompozytor r. 987. 
Pieciszów, wieś d. 176. 
pieczęć: Adama sędziego nadworne

go oświęcimskiego d. 74; de Aqui
no Alojzego protonotariusza apo
stolskiego d. 275 b. 279 a, 279 b,
281, 283; archiwum kuryi rzym
s k i e j  d 278; z Beneszowie Sułka 
d. 13H; Beuilaqua Alojzego, refe
rendarza papieskiego d. 274; Bia- 
łobrzeskiego Marcina, opata mo
gilskiego d. 27»; z Błażejowie Mi
kołaja. biskupa przemyskiego d. 
208; z Bnina Piotra, biskupa wło
cławskiego d. 223; Bochni: ławni
cza d. 10.¡, 108. 155, 162; radzie
cka d. 101, 109, 117; radziecka, 
mała d. 151; Bolesława Wstydii-
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wego d. 23, 27, 32, 33; Borusa Mi
kołaja d. 54; z Brzegu Franciszka 
d. 103; Brzesko, opata brzeskiego 
d. 271; Chisiusa Flaviusa, kardy- 
nala-presbitera d. 275 a, 280, 282 d, 
282e; Chisiusa Flaviasa, sędziego 
kuryi rzymskiej d. 297, 298; Chmie
lewskiego, przeora mogił. r. 245; 
z Chodcza Stanisława, kasztelana 
lwowskiego d, 231; z Chrobrza 
Filipa, podsędka ziemi krak. d. 
179; z Cieniawy Grzegorza, archi- 
dyakona lwowskiego d. 199; z Ci- 
teaux opata generalnego Cyster
sów d. 161, 210, 215; Columny 
Prospera, protonotaryusza papie
skiego d. 286, 287—291, 293, 294; 
z Czarnocina Mikołaja, podsędka 
ziemi krak. d. 123, 194; z Czci- 
kowic Piotra, sędziego ziemskiego 
krak. d. 193, 194; Czerskiego Fe
liksa, sędziego surrogata ziemi 
krak. d. 260, 264, 265; Dąbrówki 
Jana (i. 206, 211; z Dalowy Gnie
wosza, podkoniuszego krak. d. 139; 
Dębieńskiego Jakóba, podsędka 
ziemi krak. d. 259, 260; z Dębna 
Jakóba, podskarbiego kor. d 208, 
213; Dragomira, sędziego ziemi 
krak. d. 115, 120, 125, 128, 129; 
Elgota Jana, kanonika krak. d. 
175, 178; Engelberta, kanonika 
krak. d. 50; Erazma, opata mo
gilskiego d. 245; Eufrazyi, księ
żnej oświęcimskiej d. 56, 59; Fi- 
gurea Emanuela, audytora pałacu 
papieskiego d. 299; Floryana, bi
skupa krak. i). 1.16; de Forliuio 
Krzysztofa d. 236; Fryderyka Jag., 
kardynała d. 223, 226; Galla Ber- 
nardynade Jadra, wikaryuszagen. 
krak. d. 235; i Iniadeuo Andrzeja, 
opata tynieckiego d. 244: z Gór 
Bai losza ¡1. 193; Górki Urjela, bi
skupa poznańskiego d. 223; Grota 
Jana. biskupa krak d. 65, 68, 75; 
Grzegorza, scholastyka krak. d. 
22; Grzymwławy, księżnej d. 5; 
Guttotera Zygmunta, rajcy krak. 
d. 264; Habowskiego Józefa r. 160; 
Henryka, kanonika krak. d. 50; 
Henryka, księcia krak. i śląskiego, 
sigillum |iarvmn d. 15; Herki Jana 
Nep. r 160; Hermana, kanclerza 
kujawskiego d. 91, 93; Iwona, bi
skupa krak. d 2, 9, 14; Jakóba, 
kapłana d. 71; Jakóba, proboszcza 
d. 71; Jana, ks. oświęcimskiego 
d. 70 a, 94; Jana, podsędka ziemi

krak. d. 87; Janusza, ks. oświę
cimskiego i Zatorskiego d 232; 
Jastrzębca Wojciecha, arcybisku
pa gnieźnieńskiego d. 173; z Ka
mieńca Mikołaja, starosty krak. d. 
227, 231; Kazimierz: klasztoru Bo
żego Ciała d. 188; proboszcza Bo
żego Ciała d. 188: Kazimierza, ks. 
oświęcimskiego d. 172; Kazimie
rza ¡Jagiell., średnia d. 209, 222, 
większa d. 208, 217; Kazimierza 
W. mała d. 73, majestatowa d. 64, 
66, 67. 76 a, 77, 88, 90, 96, 100,
106, 107, majestatowa i państwo
wa dwustronna d. 69; Kielce, ko
legiaty d. 9; Klemensa, wojewody 
krak. d. 22; Kmity Jana, starosty 
krak. d. 113; z Kociny Jerzego 
d. 71; Konrada, opata koprzyw- 
nickiego d. 132; Konradta Stani
sława, rajcy krak. d. 265; Koprzy
wnica, klasztoru Cystersów d. 132, 
133; z Koszczyc Dobiesława, pod
sędka ziemi krak. d. 137, 140, 149, 
152; Kraków: katedry, kapituły 
krak. d. 1, 10, 20, 28, 58, dwu
stronna d. 65, 116; klasztoru Au- 
gustyanów r. 602; ławnicza krak. 
d. 122; radziecka krak. r. 609; ra
dziecka mniejsza krak. d. 187, 192; 
urzędu grodzkiego krak. 158, 159; 
Krzesława, podsędka ziemi krak. 
d. 124, 125, 128, 129; z Kurozwęk 
Krzesława, kasztelana lubelskiego 
d. 190; Leona XIII, papieża d. 309; 
Laskowskiego Michała d. 192; Ma
cieja, kanonika krak. d. 105; Ma
cieja, opata Kanoników reguł. ś. 
Augustyna we Wrocławiu d. 166; 
Marka, wojewody krak. d. 1, 5, 
11; Mściwoja, sędziego krak. d. 54; 
Michała, opata koprzywnickiego, 
sygnetowa d. 245; Michała, sę
dziego ziemi krak. d. 140; z Mi
chałowa Mikołaja, wojewody san
domierskiego d. 164; Mikołaja, ofi
cjała krak. d. 70; Mikołaja, opata 
mogilskiego d. 111; Mikołaja, sę
dziego ziemi krak. d. 87, 110, 112; 
Misiowskiego Mateusza, burgra- 
biego krak. d. 265; Młoszowskiego 
Stanisława, podsędka ziemi krak. 
d. 26 4; Mogiła, klasztoru Cyster
sów d. 111, 134, 257, 285, 300, 303, 
r. 417; Muskaty Jana, biskupa 
krak. d. 44; Myszkowskiego Mi
kołaja d. 190, 192; Nankiera, bi
skupa krak. d. 26, 58; nuneyusza 
r. 410; Odrowąża ze Sprowy An
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drzeja, wojewody i starosty ru
skiego d. 196, 208; Odrowąża Jana, 
arcybiskupa lwowskiego d. 184; 
Odrowąża Jana, podstoiego san
domierskiego d. 213; z Oleśnicy 
Jana, sędziego ziemskiego krak. 
d. 148, 149, 152; Oleśnickiego Zbi
gniewa, biskupa krak. d. 176, 181; 
Ossowskiego Franciszka r. 160; 
z Ostrowa Krystyna d. 160; Oża
rowskiego Onufrego r. 160; Pako
sława, woj. krak. d 15; z Palczo- 
wic Tomasza d. 150; Pełki, arcy
biskupa gnieźnieńskiego d. 18, 22, 
26; Pieniążka Jana, sędziego ziem
skiego krak. d. 259; Piotra woje
wody krak. d. 36; z Pniowa Jana 
archidyakona krak. d. 206; Pran- 
doty, biskupa krak. d. 1K, 20, 22,
26, dwustronna d. 28; z Przeman- 
kowa Pawia, biskupa krak. d. 37; 
Reja Jana, sędziego ziemskiego 
krak. d. 179; Rokosza Jana z Ko- 
szczyc d. 123; Rondininusa Mar
celego, audytora i sędziego pałacu 
papieskiego d. 282, 2S2 a, 282 b, 
282 c; Róży z Boryszowic Andrze
ja, arcybiskupa lwowskiego d. 
226; Rudzkiego Mikołaja d 192; 
z Rzeszowa Jana, biskupa krak. 
d. 218; Sąda, komesa d. 17; Sąda, 
syna Dobiesława d 14; Salomona, 
oputa sulejowskiego d. 241, 245; 
Seszyna, wojewody krak. d. 33; 
Skotnickiego Marcina, pod*ędka 
sandomierskiego d. 229; Spicymira 
Mikołaja, kantora krak. d 199; ze 
Sprowy Eustachego, kasztelana 
radomskiego d. 2<)8; ze Sprowy 
Mikołaja, opata jędrzejowskiego 
d 208; Spyrka, woj. krak. d. 57; 
śtrzępińskiego Tomasza, biskupa 
krak., sygnetowa d. 200; Sułka 
kasztelana krak. d. 36; S wiesława, 
kanonika krak. d. 92,95, 101, 105; 
Sworskiego Mikołaja, podsędka 
sandomierskiego d 229; Szafrańca 
Piotra d. 156; Szarzowskiego Mi
kołaja d. 192; Szembeka Stanisła
wa, sufragana- krak. d. 285; Szy- 
szkowskiego Marcina, biskupa 
krak. d 267; Taczela Jana, opata 
mogilskiego d. 225; z Tarnowa 
Jana, kasztelana i starosty krak- 
d. 15 ;̂ Tyniec, klasztoru, mniej
sza d. 237, 244; Wacława, kape
lana kościoła ś. Wojciecha w Kra
kowie d. 24; Wacława, króla cze
skiego, dwustronna d. ¿58, 40; Wa

cława, ks. oświęcimskiego i Zator
skiego d. 195, 197; Warsza, ka
sztelana krak. d. 33; Wawerow- 
skiego Andrzeja, podsędka krak. 
d. 102, 110, sędziego krak. d. 112,
115, 120; Wężyka Jana, biskupa 
przemyskiego d. 266; Wierzbiń
skiego Benedykta, przeora mogił, 
r. 25H, 254; Wierzchosława, ka
nonika i ofleyała krak. d. 53; Wi
ślica, kolegiaty d. 9; Władysława 
Jagiełły, majestatowa d. 130, 142,
147, 157, 169, mała d. 151, średnia 
d. 126; Władysława Warneńczy
ka, mała d. 186; Wojciecha, dzie
kana i ofieyała krak. d. 35; z Woli 
Jakusza, sędziego w Kowarach 
d. 118; Wrocław, kościoła P. Ma
ryi d. 166; oficyalatu wrocław
skiego d. 167; Wydziału spraw 
wewnętrznych w Senacie rządzą
cym. lakowa r. 63; z Zakrzowa 
Mikołaja, kasztelana wiślickiego 
d. 189; Zborowskiego Piotra, wo
jewody krak. d. 261; Zwierzyniec, 
proboszcza klasztoru zwierzyniec
kiego d 104; Zvgmunta I, mniej
sza kor. d 238, 240, 246, 248, więk
sza kor. d. 239; Zygmunta Augu
sta, większa kor. d. 250, 252, 254; 
Zygmunta III, mniejsza kor. d. 
267 a

Piekarski, prezes sądownictwa r. 840.
Piekary, wieś r. 236.
Piekarz Stanisław r. 48.
o piękności r. 734.
z Pi- lgrzymowio Jan, podsędek ziemi 

krak. d. 240.
Pieniążek z Iwanowic Jan d. 2-10.
— Jan z Kru/lowy, sędzia ziemski 

krak. d. 259
— Mikołaj z Iwanowic d. 130.
— — — Helena, żona d. 130.
Pieskowa Skała d. 156, r. 799.
Pieśń bardzo cudna, wiersz z XVII w.

r. 651.
pieśni kościelne r. 60.'!; por. cartnina, 

poezye.
Pietras, dziedzic Wężerowa d. 141.
Pietrzykowska Anna r. 603.
Pietrzykowski Jan, proboszcz mogil

ski r. 5!, 603.
— Kazimierz r. 603.
Pigłowski, prof. Wachocensis Ord. 

Cist. r. 718.
Pijarzy, Piarum scholarum Patres 

r. 593, 684
Pikarscy r. 602.
Pikulski Gaudenty, Bernardyn r. 850.
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Pilchowski z Fleszowa r. 151.
Pilica r. 593.
Pillago (Filago) r. 968, 971. 
pincernida Osviecimensis et Zatho- 

riensis r. 795, 
in Pincis r. 691.
Pinderski Robert O., przeor mogilski 

r. 48, 51, -5i, 68, 126, 516, 520, 
522, 524.

Pinkawa Michał r. 48.
Piotr, Petrus, akolita, brat mogilski 

d. 131.
— v. z Bnina.
— v. z Czcikowic.
— dimicator r. 626 627.
— syn Dobiesława Sadowicza d.

240.
— dziedzic Chełmu d. 146.
— dziedzic Opatkowic d. 110.
— dziedzic Zesławic d. 82.
— syn Jakóba, mieszczanina słom- 

nickiego d. 251.
— opat mogilski d. 7, 10, 11, 131.
— proboszcz w Dobczycach d. 178.
— przeor mogilski d. 111, 225.
— v. z Rozprzy.
— sołtys krakowski d. 7.
— v. ze Szczekocin.
— wojewoda krak. d. 36.
— ss. Petri et Pauli, aedes Crac. r.

816.
Piotrkowczyk, v. Petricovius. 
Piotrkowice d. 206.
Piotrków d. 204, 208. 254, r. 632 b. 
Piotrowin r. 611.
Piotrowski Lucas, collega maior, pro- 

fessor r. 677, 801. 
de Pireti Theophilus, prof. Oliuensis, 

bursarius Mogił, r 432.
Pisarski Płacyd, prof. Mogił. r. 44, 

51, 824, .̂ 26 
pisarz, pisarze, scriptores: d. 290; 

apostolski r. 402, 403, 776; chri- 
stiani r. 673; kapituły krak. d 243, 
r. 10; kościelni (autorzy) klasyczni 
r. 652. 73£, 77ći; kuryi biskupiej 
krak. d. 228; łacińscy i greccy 
r. 734; prowentowy mogilski r. 
114, 116, 117, 397; prowentów w 
Sędowicach r. 250, 254, 255, 259; 
radziecki krak. r. 609; wilkowiski 
r. 592.

Piskorski Josephus r. 605.
Pismo św., v. scriptnra sacra, 
pismo »Prawdaa r. 607.
Pius II, papież d. 205, r. 629.
— VI, papież d. 308.
— VII, papa r. 593.!
— IX, papież r. 593.

piwnica, cellariuni: klasztorna mo
gił. r. 58, 87, 553, 556; rachunki 
r. 100.

piwne regestra mogił. r. 394. 
piwo r. 92, 553; mogilskie r. 120, 393, 

396.
plac, place w Krakowie d. 133, 134̂  

czyli rybacy na brzegu posiadło
ści Pleszowa d. 111. 

ś. Placyda relikwie r. 672.
Planctus pro Humberto inonacho r.

630.
Planeta rum theoriae r. 679. 
plany i mapy: m. 1—4; obwałowania 

Wisły r. 367; odbudowy dachu 
na stajni przy młj nie pod Wandą 
r. 365.

Płaszów Plasow d. 57.
— v. de Cozek.
de Platea Gwillerinus, notaryusz pu

bliczny d. 63. 
pleban, v. proboszcz, 
plebania Koszyce r. 593.
— mogilska r. 401. 
plenipotentia, plenipotencje r. 586a;

wzory r. 638; opatów i przeorów 
mogił. r. 577. 

plenipotent opata mogilskiego r. 225. 
Pleszów d. 111, 199, 205, L'll^ 239, 

r. 53, 151, 230, 593, 607.
Plewiński Filip r. 48.

' Plutarchus r. 630.
Płaza Stanisław, podstarości oświę

cimski d. 248. 
płocki, v. biskup, dziekan, 
z Pn'owa Jan, archidyakon i admi

nistrator krak. d. 167, 199, Ł06,
2 1 1 .

Pobiedr, wieś r. 53 
pochowani pod ołtarzem ś. Krzyża 

w Mogile r. 17. 
początki cysterskiego zakonu r. 11. 
poczta w Mogile r. 572. 
pocztowy rewers r. 607. 
podani«: kandydatów o przyjęcie do 

zakonu r. 43—49; do riądów cy
wilnych i duchownych r. 30; por. 
prośby.

podatek, podatki: d. 303, r. 506, 509; 
z Czyżyn r. 192, 195; domowy r. 
195; gruntowy r. 195; włościan 
r. 192; z Glewca r. 216, 217, 221; 
z Jawczyc r. 607; z Kantorowie 
r. 354; osobisty r. 354; na repa
rację dróg z Kantorowie r. 354; 
królewski d. 177; z Łęgu r. 211; 
z dóbr Królestwa Pol. r. 2i0;z Mo
giły, w dobrach klasztoru mogił, 
r. 110; domowy r. 156; dymowe
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wsi Mogiiy r. 160; dyniowy z ka
mienicy mogilskiej w Krakowie 
r. 385; na wojsko rosyjskie z ka
mienicy mogilskiej w Krakowie 
r. 355; klasztoru r. 413, 414, 420, 
422, 503, 512, 513; gruntowy r. 156; 
klasyfikacyjny r. 156; ofiary r. 155; 
ospowy r. 160; Personalsteuer r. 
166; plebanii r. 401; ich rozkład 
we wsi Mogile r. 157; z Opatko- 
wic r. 238, ¿39, 320; z Przewozu 
r. 231; z Rybitw r. 232; z Sędowic 
r. 238, 239, 242; klasyfikacyjny r. 
239; Personalsteuer r. 239; z Wró
żenie r. 328; z Zestawie r, 331, 335; 
domowy r. 335; klasyfikacyjny r. 
335; na magazyn r. 335; patento
wy podatek r. 335; poi', opłaty, 
hiberna, łanowe, ofiara, pogłówne, 
podymne, subsidum charitativum. 

podczaszy krak. d. 208. 
poddani, subditi: w Ozyżynach d. 39; 

w Kacicach r. 225; z Łęgu r. 139; 
w Mogile, klasztoru r. 62, 138, 570; 
wsi r, 139, 151, 160, 570; w Mo- 
niakowicach r. 225; w Opatkowi- 
cach r. 242, 213; w Prandocinie 
d. 205, r. 225; w ryczowskim klu
czu r. 2.(5; Będowic r. 242, 243; 
w Zesławicach r. 139; poddanych 
odbiór r. 570; zwrot r. 233. 

poddziekan katedry krak r. 499. 
Podgorski M. r. 1011.
Podgórze r, 607, ni. 23. 
podkanclerzy kor. d. 204, 219, 222, 

238, 246, 218; Uniw. krak. d. 211. 
podkomorzy krak. d. 138, 139, 141, 

156, 203, 258, 287, 288: królowej 
polskiej d. 145; sandomierski d. 95. 

podkowa na dót zwrócona z krzy
żem, jako herb d. 12. 

Podlasxew.sk' Jnkób, ekonom sędo- 
wicki r. 249.

Podlodowski ,Ierzv, kanonik krak. 
d. 235.

Podmagorski M < h it, owczarz sędo- 
wicki r 316 318.

Podolin r. 51, 607.
podpisy zakonników mogilskich na 

aktach d. 266, 285, 300—®4. 
podprzeor koprzywnicki d. 133; mo

gilski <1. 134, 22-% r. 417, 4i)7, 503, 
504, 602; tyniecki d. 297.

Podrazik Józef r. 48. 
podróżowanie pi> Francyi r. 587. 
podsedel; z ie m i  krab. d. 87, 102, 110,

112, 115, 120, 123, 125, 128, 129, 
135, 137, ISO, 146, 148, 119, 152,
179, 193, 191, 240. 259, 260. 264;

podsedek ziemi sandomierskiej 
d 229.

podskarbi kor. d 207, 208, 213. 
podstarości krak. d. 258, 268; oświę

cimski d. 248; zatorski d. 248. 
podstoli sandomierski d. 208, 213,

229.
podwody dla wojska: z Ozyżyn r.

195; z Przewozu r. 231; dla wojsk 
rosyjskich z Rybitw r. 232; z Sę
dowic r. 238. 

podwójci bocheński d. 155.
Podyabłonye, rola d. 221. 
podymne: z Czyżyn r. 195; z Glewca 

r. 216; z Kantorowie r. 354; z Łę
gu r. 211 ; z Mogiły r. 154; z ple
banii mogilskiej r, 401; z Opat- 
kowie r. B2 ( z  Sędowic r. 238;. 
z Wróżenie r. 328; z Zesławio r.
335; por. podatki, 

podzastaw d. 128, 129. 
podziemie kościoła klasztornego mo

gił. r. 549.
Poeche Izydor, literat r. 570. 
poena, kary: infamiae et corporis r.

8 b ; pecuniariae r 8b; sądowe 
d. 54; de poenis r 6'2, 622. 

poenitentia, poenitentiae sacramentum 
r. 638 a, 655, 656, 672. 676, 721,
724, 732, 737, 746, 748, 776, 785.

Poetica r. 706; ars r. 715. ”
poezye: r. 603; dawnych Izraelitów 

r. 841; o poezyi r. 776; por. car- 
mina, pieśń, wiersze, 

poglówne r. 79; z Czyżyn r. 195;. 
z Glewca r. 216; z Kantorowie r.
354; z Łęgu r. 211; z Mogiły r.
154; klasztoru mogił. r. 413; z ple
banii mogilskiej r. 401; z Opat- 
kowic r. 320; z Przewozu r. 231; 
z llybitw r. 232, z Sędowic r. 238;.. 
z Wróżenie r. 328; z Ześławic r.
: 35; por. podatki, 

pogrzeb Żółkiewskiego Jana r. 651. 
Poisdorf r. 797.
Pojałowiee, wieś r. 324.
o pokoju r. 734.
Pokowski Innocenty r 651. 
pola: dworskie klucza Uacickiego 

r. 859; sędowskie r. 262.
Polacy, Polon i : r. 6H0, 711 a, 776. 
Polaczkiewicz Celestyn, prof. jędrze

jowski r. 480, 481.
Polanin, ojciec, Mikołaja d. 1.
Polanowiee, wieś r. 374. 
polegli w Warszawie 1861 roku, 

r. 572.
Policki r. 860.
De politia seu republiea r. 648.
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Polkowski Ignacy X. r. 52 
polowanie w dobrach klasztornych 

mogił. r. 388.
Polska, Polonia d. 184, 210, 215, 230,

236, 255, 269, 278, 284, r. 38, 568, 
571, 574 przyp. 2, 586 a, 587, 588, 
593, 594, 604, 610, 620, 625. 629, 
632 a, 632 b, 651, 705, 711 a, 746, 
752, 760, 800, 803, 804, 806, 808,
817, 850, 859; por. król, królewicz, 
królowa, prowincya. 

połączenie Cystersów z Trapistami 
r. 3,

Pólkozic, herb d. 87, 218.
Półwsie. wieś d. 195, 197, 232, 254,

260, 261, r. 26, 228. 
pomiar ianu r. 607. 
z Pomorzan Albert d. 235.
— — Jan, notaryusz publ. d. 235. 
Ponętowski Nicolaus r. 587. 
Poniatowski, prymas r. 593.
Poniński Franciscus Soc. Jesu, pro-

fessor Posnaniae r. 733.
Pons Surgie Avinionensis dioc. 620 a. 
pontifex, v. papież.
Popek Wojciech, dzierżawca młyna 

Borczuch w Mogile r. 364.
•de Popen Bernizius d. 4.
— Bogusław, syn d. 4.
Popielowa Emilia r. 52.
Popowa, wieś d. 3.
Poraj, herb d. 189.
porcye dla wojsk rosyjskich z Ry

bi tw r. 232 
Poręba koło Oświęcimia r. 54, 55. 
Porębscy r. 326.
Porębski Piotr sędzia ziemski oświę

cimski d. 218. 
poręczyciel klasztoru mogilskiego 

d. 110.
Porta, monasteriuńj r. 610 a. 
porlret Woronicza biskupa krak. r.

598.
Portugalia r. 659.
posiadłości włościan w Czyżynach 

r. 192; por. dobra, 
posiedzenia: kapituł generalnych cy

sterskich prowincyi polskiej i au- 
stryacko-w ęg. r. 2; pełne Signa- 
turae iustitiae d. 2fcji d, 282 e. 

poseł, posłowie: od senatorów r. 607 ; 
ziemscy r. 632 b; ziemi sandomier
skiej r. 651. 

posługi Cystersów przy kościele pa
rafialnym w Mogile r. -108; du
chowne zakonnikow po parafiach 
r. 563.

pospolite ruszenie r. 571. 
posL w klasztorze mogił. r. 572.

postawy sukna d. 97.
Postilla Lirae r. 613, 615. 
poświęcenie kościoła w Mogile d. 29; 

kościoła ś. Bartłomieja w Mogile 
d. 75.

powstanie 1831 roku r. 603. 
potestas ioci ordinariorum r. 586a;

de potestate abbatum r. 668. 
Potthast August Dr. r. 51.
Potkański Franciszek, sufragan, wi- 

karyusz i ofieyał gen. krak. d. 306. 
Potulicka hr. r. 573.
Powalski (?) Anselnms r. 455. 
powiat: chęciński d. 229; kielecki 

r. 242; kołotnyjski r. 607; Mogiła 
r. 163, 337, 584, m. 3; proszowski 
r. 371, 374, m. 1; sieradzki d. 91; 
stopnicki r. 593; szczyrzycki r. 22; 
wiślicki d. 229; zatorski d. 197. 

powab w czasie żniwa w Mogile 
i Kopańcu r. 111. 

powinności: inwentaryczne z Czyżyn 
i Lęgu r. 197; poddanych w Ra
cicach, Prandocinie i Moniakowi- 
cach r. 225; gromadzkie wsi Mo
giły r. 160, m. 2: kmieci i mie
szkańców Mogiły d. 227, 231; pod
danych w kluczu ryczowskim 
r. 235; poddanych w Sędowicach
i Opatkowicach r. 243. 

powinszowania: imieninowe r. 603;
wzory r. 638.

Powodowski, Povodovius Hieronim, 
archiprezbiter B. V. Mariae in cir
culo Crac. r. 647. 

powóz, danina d. 30.
Pozaków (Posacow), wieś d. 33. 
pozwy, pozywanie, wezwanie, cita* 

tiones: d. 253, 275, 275 b, 279, 
282 c, 286, 2S8, 289, 291, r. 578; 
cum i n li i bi l ione d. 282 c, 282 e; 
ad tribunal r. 8b; Cystersów 
przedsynody i sądy biskupie d. 119; 
pozwu, aktu doręczenia d. 275, 
279.

Poznań Mikołaj, mieszczanin słomni- 
cki <1. 145, 189.

— Marta, wdowa d. 189.
— Anna, córka d. 189.
— Elżbieta, siostra d. 189.
— Helena, siostra d. 1Í-9.
— Katarzyna, siostra d 189.
Poznań d. 151, 167. r. 52, 586 a, 595,

67i’., 721, 732, 733, 773, 774; por. 
biskup, dyecezya, dziekan,kaszte
lan, praepositus, prowincya, su
fragan.

pożary: r. 579; zgorzenie całego mo
gilskiego klasztoru r, 430.
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pożarne przyrządy w dobrach kla
sztoru mogił. r. 579. 

pożyczanie aktów r. 35. 
pożyczka': d. 120; Imrama d. 111; kla

sztoru mogił. d. 93, r. 375, 377, 
379, 383; krajowa r. 570; pań
stwowa z r. 1854 r. 423, z r. 1860 
r. 423.

praca na rzecz dworu w Rakowi- 
cach d. 209.

o pracy r. 734.
Praczów, wieś d. 55.
Pradzke d. 41. 
praedia, v. folwarki, 
praefectus seminarii academico-dioe- 

cesani Crac. r. 795. 
praepositura generalia Mieehoviensis 

r. 693.
praepositus, praepositi: Cist. r. 752, 

s. Jacobi Casimiriae r. 795; gene- 
rałis Soc. Jesu r. 711 a; hospita- 
lensis de Cracovia r. 625; Posna- 
ninnsis r. 586 a; provincialis per 
Poloniam Soc. Jesu r. 711 a; Tar- 
novienais r. 411; Varsaviensis r. 
677 ; Xiçznensis r. 478 

praescriptiones in iure r. 8 b 
de P.-aesentatione s. Mariae V. r. 625. 
praeses gen. w Rzymie r. 55. 
praesul eccl. Chimensis r. 630. 
praetiosa ccci. s. Michaelis Crac. r. 

593.
Praga d. 88, 39, 40, r. 598.
Praktyka Torquacyusza r. 571. 
prałat, prałaci: domowy papieża r. 

574 przyp. 2; kr.ik. r. 600; prała
tom .świeckim odstępowanie dóbr 
Cystersów d. 119.

Prandocin, wieś d. 2, 3, 12, 13, 16,18,
27, 33, 34, 36, 42, 51, 54, 66. 69,
116, 141, 170, 171, 177, 235, 265,
284, r. 26, 225, 229, 410, 411, 598, 
621, 859: por klasztory.

Prandota, biskup krak. d. 18, 20, 22, 
26, 28, 44, 168, r. 851.

Prawda, pismo r. 607.
o prawdzie r. 734.
prawo, prawa: r. 6’j4; omfiteutyczne 

d. H01 — 303; kościelne i świeckie 
(I. 307; książęce d. 192, 254; lenne 
d 51 ; niemieckie d. 48, 52, 69, 90,
97, 98, 114, 240; polskie d. 36, 
41 - 43, 48, 52, 88, 90, 97, 98, 1.30,
151, 251; proboszcza mogił, pa
rzenia krów na gruntach klasztor
nych r. 408; grodzkie <1. 33, 34, 36, 
88, 130; i swobody klasztorów 
Cysterskich w Polsce, Prusach
i na Śląsku d. 255; wypasania

bydła na błoniu miejskiem w Dą
biu r. 193; zwierzchnicze we wsi 
Półwsie d. 232; por. ius.

Praxis confessionis r. 650. 
prebenda w Szańcu d. 9, 14. 
prefekt »signaturae iustitiae« d. 275 a, 

282 d.
prefektura departamentu krak. r. 71. 
preliminarze szkoły w Mogile r. 569. 
Premonstratensi w Hebdowie r 593. 
prenumerata czasopism r. 72; dzien

nika departamentowego i woje
wódzkiego r. 239; dziennika praw 
r. 217.

presbiter r. 26; Frisingensis dioc. 
r. 616.

pretensye do klasztoru mogił, od 
dzierżawcy Sędowic r. 244 

Preycher Nicolaus, monacbus de Clara 
Tumba r. 623.' 

prezenta: na opactwo mogilskie r.571; 
na probostwo d. 202; proboszczów 
mogilskich r. 399; klasztoru na 
probostwo w Wadowicach r. 228; 
na probostwo w Woźnikach d.
2 1 2 .

prezydent Galicji r. 423.
Prilusius, v. Przyłuski. 
proboszcz, pleban, parochus d. 71; 

Babicensis r. 632 b; z Bingen r. 757; 
w Bolechowicach r. 53; Cisteroien- 
sis r. 752; w Czulicach r. 53,371; 
w Dobczycach d. 53, 163, 175, 178;' 
w Dolnem r. 51; w Drogini d. 105, 
r. 776; w Dziekanowicach d. 92; 
w Grodzi nie d. 136; w Jaworniku 
r. 53; na Kazimierzu kościoła Bo
żego Ciała d. 188; kielecki d. 221; 
w Krakowie: ś. Floryana d. 206; 
177, r. 355; ś. Mikołaja d. 255; 
w Leśnicy d. 59; w Łososinie 
r. 53; miechowski d. 141, r. 598; 
w Miśni d. 60; mogilski d 279, 
r. 399, 404,407-409, 603, 728,729; 
w Mstyczowie d. 50; w Mucharzu 
d. 68 ; w Niegardowie r. 54; piń- 
czowski r. 598; w Piotrkowicach 
d. 206; w Pleszowie d. 199, 205, 
211, r. 53, 570, 593; w Porębie 
r. 54; w Prandocinie d. 235; w Ra
ciborowicach r. 54; w Raciecho
wicach d. 145; w Huszczy r. 53; 
sandomierski d. 246; w Spytko
wicach d. 1E0, r. 54; w Wadowi
cach r. 41'>; Visnensis r. 632 b; 
w Woźnikach d. 68, r. 410; w Za
torze d. 71; zwierzyniecki d. 104. 

probostwo w Przemęcie r. 588; w 
Szkalmierzu d. 214; w Wadowi
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cach d. 202, 228; w Woźnikach 
d. 202, 212.

proces, proceasus: klasztoru mogił,
o austeryę r. 391; drobne klasztoru 
mogił. r. 576; gromady wsi Mo- 
■giła z klasztorem r. 157; Gro
nowskiego z klasztorem o podda
nych r. 233; klasztoru z Brandy
sem o staw w Woźnikach r. 326; 
z Dębińskiemi o Sprowę r. 325; 
z Denhoffem opatem r. 574; z Gró
deckim o Barłóg r. 277; z Gry- 
glewskim o czynsz dzierżawny 
z ZesJawic r. 333; z Komorow
skim o jaz na Skawie r. 326; 
z gminą Lęg o drogę z Czyżyn 
r. 210; z Marcinem sołtysem w 
Półwsiu r. 228; z Marsenem Józe
fem, dzierżawcą Glewca r. 212; 
z Matycym o kanon z wójtostwa 
w Zygadowicach r. 330; z Ob- 
rębską Dorotą o folwark w Prze
wozi« r. 230; o subsidiuin chari- 
tativum z Opatkowic r. 319; 
w nuncjaturze o kościół w Pran- 
docinie r. 410, 411; z gromadą 
Przewóz o robocizny r. 250; z Ra- 
dotą, dzierżawcą prandocińskim 
r. 229; Sędowic r. 237; o grunta 
w Sędowicach r 236; z egzeku
torami testamentu Szembeka Mi
chała r. 575; z Uniw. krak. o dzie
sięcinę z Glewca r. 212, 213; w 
nuncyaturze o kościół w Wado
wicach r. 411 i Woźnikach r 410; 
z Zawadą, dzierżawcą Sędowic 
r. 236; Piotra Wierzbińskiego z kla
sztorem o administrację Glewca 
r. 214; eligendi in abbatem r. 586 a; 
partim supplicatorio partim indi- 
cario ordine compositus r. 623.

Processionale Cist. r. 7(¡9, 710, 747, 
754, 811.

procesye: z N. Sakramentem w ob
rębie kościoła klasztornego mogił, 
d. 256; pod baldachimem po cmen
tarzu kościoła klasztornego w Mo
gile d. a72.

prochownia r. 607.
Prodromus caełestis seu manuductoria 

ad beatitudinem aeternam, elhica 
r. 749, 750.

professionum liber r. 39.
professor,profesor: r.775; collega ma- 

ior r. 71 la , 795; collega minor 
r. 679; Clarae Tumbae r. 9, 38,
739, 743, 745, 746; historyi ko
ścielnej w Uniw. krak. r. 595; 
matematyki w Akademii krak.

r. 227; medycyny w Uniw. krak- 
r. 649; philosophiae r. 680, 774;. 
philosophiae in collegio Mogilensi 
r. 431, 808; rhetoricae r. 678; 
scholae s. Floriani r. 801; scholae 
rhetoricae r. 714; secundarius theo- 
logiae in studio generali Claro- 
tumbano r. 79Ł; studii provincia- 
lis in collegio Mogił. r. 568, 782; 
teologii d. 206, 211, 225 r. 488,. 
614, 744; theologiae in studio prov. 
Mogił. r. 812; theologiae mora- 
lis in monasterio Mogił. r. 825;. 
theologiae in collegio Konarsciano 
Sor. Jesu Posnaniensi r. 782; teo
logii Uniw. krak. d. 163; Univ.. 
Crac. d. 603, 742, rn. 1, 2; Vladi- 
slavianus r. 677. 

professus, profes: Claravallensisr. 668; 
jędrzejowski r. 480, 481, 868, 981;. 
koprzyvvnicki, C oprivnicensis r. 
812; koronowski. Coronoviensis 
r. 451,452,586a, 770, 782; Landen- 
sis r. 21, 431, 739, 740, 787, 793, 
794, 809, 818; mogilski r. 9. 26,40,
404, 610, 623—625, 628, 636, 643,
652, 658, 662, 674, 680, 681, 715, 
719—722, 726, 729, 789, 741, 743, 
747, 826, 864, 866, 869, 871, 873, 
875, 894, 901. 920, 934, 937, 948,. 
95ü, 957, 961. 962, 979, 987, 988, 
991, 1017, 1023; Obrensis r. 454, 
743, 744; Olivensis r. 432, 743 — 
746, 980; Paradisiensis r. 84, 438,. 
440, 451; Pelplinensis r. 779, 811; 
Premetensis r. 138, 453, 774; Sule- 
oviensis r. 21, 449, 1011; szczy- 
rzycki (Ciriciensis) r. 829, 830; 
Vąchocensis r. 1 ¡8, 8U5, 810, 816; 
Wangrowecensis r. 21, 61, 441, 
450, 808; ord. Premonstratensis 
conventus Sandecensis r. 901; rao- 
nasterii s. Dorothee Virginia Vien
ne r. 630. 

program nauk nowicyatu mogil. r. 42. 
Prognostyk: o królu Michale r. 651; 

z niemieckiego astronoma na rok 
1724 -1740 r. 776. 

procuralor, prokurator: canonisatio- 
nis r. 665, 667; generalis r. 429, 
ord. Carmelitarum 586 a; general
ny Cyst. r. 3, 51, 52, 596 a; pro- 
wincyonalny Cyst r. 3; klasztoru 
mogilskiego d. :'02 f. 

prokura tory a generalna Królestwa 
Polskiego r. 63.

Prologus in charlam charitatis r. 760.
— in novellas r. 620, 620 a. 
pmm na Wiśle pod Mogiłą r. 366.
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promotor klasztorów cysterskich d.45. 
Promptuarium ad documenta Mogił, 

r. 34.
— catechismi in missionibus perutile 

r. 761.
Proniewski Antoni r. 598.
.pronuncio pontificio r. 598. 
propinacya r 393; mogił. r 395, 502; 

propinacyjnc sprawy w dobrach 
klasztoru uiogd. r 389; w Sędo- 
wicach i-. 296—304.

•de proprietariis tractatus r. 72:). 
Proroctwo: biog. Bartłomieja Stol- 

chauzes r 757; Wernyhory r. 607. 
Prosodia r. 634; de prosodia, o pro- 

sodyi r, 646, 776.
¡■prośby nowicyuszów i kleryków mo

gił. o przypuszczenie do ślubów 
zakonnych r. 43 — 49; por. podania, 

de Prostki, v. Reyczyński d. 276. 
Prosoviensis Bartholomaeus, prof.

Mogił. r. 643.
Proszowice d 2 >4, r. 370, 371, 604, 

607; por. dziekan, powiat, 
a Proszowic Jan d. 163, 171.
— Piotr syn. notaryusz publ. d. 163, 

171.
Prota Tomasso, kompozytor r. 1013. 
fjrotocolla, protokół, protokoły: elec- 

tionum priorum Mogii. r. 39; grun
towych i domowych parcel Zesta
wie r. 337; posiedzeń kapituł ge
neralnych cysterskich prowincyi 
polskiej i austryacko-węg. r. 2; 
wyborów i instalacyi przeorów 
mogilskich r. 5. 

protonotaryusz apostolski d. 275, 
275 b, 277, 289 a, 279 b, 281, 282 f, 
282 h. 282 i, 283, 286, 287, 288, 289,
290, 291, 293, 294, r. 586 a. 

proweniencje dóbr klasztoru mogił.
r. 83, 89, 92; klucza mogił. r. 79. 

prowent proventa: dóbr Sędowice 
r. 242, 250, 277, 278, 280, 284, 287, 
312; pieniężny klasztoru mogił, 
r. 446, 448, 472; zesiawski r. 339. 

prowianty z Czyżyn r. 196; z Glewca 
dla magazynów wojskowych r. 
219; dla wojska od klasztoru r. 
421; dla wojska z Mogiły r. 156; 
dla wojska z Sędowic r. 288, 239. 

prowineya, provincia: austryacko- 
węgierska Cyst. r. 1. 2,588; gnie
źnieńska, magdeburska, ostrzy- 
homska, praska, rygska i lwowska 
Cystersów d. 161; litewska Ber
nardynów r 850: ruska Bernardy
nów r. 850; SS. V. Mariae An- 
gelorum in Polonia r. 593; polska

Cyst. r. 588, 813; polsko-litewska 
Cystersów r. 1,2; poznańska Cyst. 
d. 307.

prowincyaí, provincialis: Augustya- 
nów r. 602; Dominikanów krak. 
r. 59i; Kapucynów r. 6¡i7.

provisio, prowizya: monasterii Mogił, 
r. 428, 429. 430, 502.

prowisor, provisor: mogilski r. 71, 
417, 428, 488, 5U4; contubernii 
Smieszkoviani r. 795.

de Pruchna v. Srochsczel.
Brus, herb d. 200.
Prusy, Piussia, kraj d. 230, 255, r. 38, 

607, 620, 629, 746, 800, 806, 808.
— wieś r. 353.
Pruteni r. 625; prussicum bellum r.

661.
prymas r. .571, 593.
Przebendowski Teodozy, opat mogil

ski d. 285.
Przecław, dziedzic Opatkowic d. 151.
— syn Przecława dziedzic Zestawie 

d. 84.
— ze Zesławic. ojciec Zbigniewa

i Przecława d. 84.
z Przesiawic Stefan d. 113, 115.
Przecławka wieś w pow. wiślickim 

d. 229.
przełożona konwentu ś. Józefa w Kra

kowie r. 55.
z Przełubska Pecz, kanonik, komi

sarz Gniewosza, podkomorzego 
krak. d. 141.

z Przetnankowa Pawei, biskup krak. 
d. 37.

przeniesienie relikwii Wincentego Ka
dłubka do Mogiły r. 572; wsi 
z prawa książęcego Zatorskiego na 
prawo polskie d. 254.

Przemęt r. 588; por. klasztory, pro- 
fessus.

Przemyśl, miasto r. 632 b; por. ka
sztelan.

Przemysław, książę opolski i oświę
cimski d. 34 a.

przeor, prior: Bledzeviensis r. 662; 
w Hohenfurt r. 52; jędrzejowski 
d. 245; Landensis r. 741; w Me- 
hrerau r. 52; mogilski d. 111,225, 
282 a, 283 a, 294, 300, r. 5, 8 b, 39, 
50-58, 62, 68, 71, 138, 140, 147,
241, 245, 253, 406, 407, 428, 431,
453, 490, 497, 498, 499, 503, 507, 
516, 520, 522, 52 4, 529, 530, 546, 
556, 574 przyp. 2; 577, 578, 586, 
678, 680, 682, 747; w Schlierbach 
r. 52; szczyrzycki, Ciriciensisr.591; 
Dominikanów: w Borkach r. 55;
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krak. r. 51; monasterii s. Do- 
rotheae Viennae r. 630; zwierzy
niecki d. 104. 

przeorat mogilski, budynek m. 36. 
przewód, ciężar d. 32.
Przewóz, wieś r. 79, 2K0, 231, 355, 

367.
przewóz na Wiśle pod Mogiłą r. 366. 
Przeździecki Aleksander r. 8 a, 8 b. 
Przibył, kompozytor r. 875. 
przybicie kopii akta na drzwiach ko

ścioła klasztornego d. 279. 
Przybysław, dziedzic Zesławdc d. 79. 
przychód, v. dochód.
Przyeniński Jan d. 243, 244.
— Nikodem, notaryusz publ. d. 213, 

244
Prryłęccy r. 227.
Przyłęcki Franciszek, kustosz kusto- 

dyi wileńskiej Bernardynów r. 850. 
Przyiuski, Prilusius Jacobus, nota

rías palatini Grac. r. 632 b. 
przypuszczenie do ślubów zakonnych 

r. 43—49. 
przysięga: gromady Przewozu r. 230;

senatorów r. 651. 
przysłowia r. 734.
przywileje, privilegia: erekcyjne r. 

570; klasztorów cysterskich d. 167; 
Cystersów r. 586 a, 857; a Hede 
apost. ordini Cist. concessa r. 760;
i bulle Leona X z r. 1516 z od
pustami w sprawie bazyliki śś. 
Piotra i Pawła, w Hzymie d. 236; 
generalne mogilskie d. 276, r. 26; 
klasztoru mogilskiego d. 163, 250, 
r. 25, 27, 28, 31, 32; na odpra
wianie mszy przed cud. Chrystu
sem r, 17; dla ołtarzy M. Boskiej
i ś. Bernarda w kościele klasztor
nym r, 549; dla poddanych kla
sztoru mogił. r. 138. 

przywłaszczenie dziesięcin z łanów 
koło Dobczyc d. 178.

Przywóz r. 137.
psalmy r. 828; psalmów śpiewaniu 

r. 572.
Psalterium per hebdomadam r. 610. 
psałterze, fragmenty r. 27, 658, 692, 

716.
Psiepole d. 17.
Pszonka Paweł Augustyn, notaryusz 

dyeeezyi i województwa krak. r. 
574 przyp. 1.

Ptaszyński Vincentius Fer. Constan- 
tinus, canonicus Sandomiriensis 
r. 478.

publicationes respectu tynphorum r. 
607.

Pudlicha, rola w Woźnikach d. 262.
pueritiae de»criptio ex Horatio r. 

638 a.
pułk marsowy r. 603,
Purbachii Georgii, Theoriae planeta- 

rum r. 679.
Pusozyna, część Zestawie d. 81.
Puslothew, wieś r. 606.
Pustothewska, v. Wola.
Pysch Jan Nep., poddziekan katedry 

krak. r. 499.

Q-

Quedenan Tel r. 980.
querellae r. 8 b.
Questiones partim tx Thoma partim 

ex Alberto collecta r. 628.
— super tertio libro Sententiarum 

r. 628.
— thelogieae r. 621.
— theolugicae de iure et iustitia per 

Nivardum Górski r. 741.
ąuietantiae ex contributionibus Ro- 

manis r. 588.

R.
Raba, rzeka d. 158, 17ó, 178.
rachunki: broszury Bandurskiego, 

r. 36; bursaryusza perceptora i ex- 
pensora mogd. r. 85, 92; z dóbr 
klasztoru mogił. r. 113; z dzier
żawcami Glewca r. 221; dzierżawy 
Wróżenie r. 327; folwarków' kla
sztoru mogił. r. 93; generalne fol
warków mogił. r. 75; generalne 
prow^eniencyi dóbr klasztoru mo
gił. r. 83, 88 - 90, 92, 98, 102; go
spodarcze mogilskie r. 88; kla
sztoru w Szczyrzycu r. 592; kre- 
scencyi klucza mogilskiego i dóbr 
klasztornych w ogólności r. 82— 
127; roczne folwarków r. 431; 
z Sędowic r. 79; wydatków kla
sztoru mogilskiego d. 283 a; wy
datków przedkładane opatowi mo
gilskiemu r. 574 przyp. 2.

Racibor, komes, ojciec Radosława d. 4.
— komes, syn Wogtezyusza d. 10, 11.
Raciborowice r. 54, 332, 333, 353, 607.
Racibórz, v. Taczel.
z Raciborza Henryk, ojciec Jana d. 53.
— — Jan, syn Henryka, notaryusz 

publiczny d. 53.
Raciechowice d. 145.
Raclaw, syn komesa Racibora d. 11.
z Racławic Niemirza d. 98.
Rączkiewicz Michał r. 44, 48.
Radak N. d. 108.
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Radliński Jakób, ord. Can. reg. s. Se- 
pulchri w Miechowie r. 51. 

Radłów d. 68.
Radoc-za, wi<'ś d. 150, 172, 248, r. 328. 
z Radoczy Żcgota d. 172.
Radom r. 805; por. kasztelan. 
Radosław, syn komesa Racibora d. 4. 
Radota Marcin, dzierżawca folwarku 

w Fraiidocinie r. 229.
Radwan, herb d. 193, 194.
Radwanita Ma:ek d. 59.
Radwańscy r. 607.
Radwański Onufry (Józef) r. 44, 48. 
Radziwiłł, Radivilus Krzysztof r. 607.
— Nicolaus r. 632 b.
Rafał, opat wąchocki d. 245.
— v. z Tarnowa.
rajcy bocheńscy d. 101, 109, 117, 154;

krak d. 187, 191, 257, 265, 283. 
Rakowice d. 209.
Rakwicz Kreiskanzlist r. 859.
Ramold d. 1:;0.
— Hanka, żona d. 130.
ranni żołnierze w klasztorze mogił, 

r. 423.
Ranoszeski Maurus prof. Paradisien- 

sis, granarius Mogił. r. 84. 
Raszków (Raschow) wieś d. 240. 
Ratold, dziedzic Kaliskowic d. 110. 
Ratta A. L., auditor d. 275 a, 282 d. 
ratusz krak. r. 609. 
ratuszowa wieża w Krakowie r. 840. 
Rautinstrauch Jan d. 144.
Rawicz, herb d. 259. 260, 264. 
Raymundus, prior Ciriciensis r. 591. 
Raynutius, kardynał-presbiter d. 256. 
Rayski X., r. 487.
-- Adalbertua r. 773.
— Stanisław d. 248.
— Tesselinus, prof Vangrovecensis, 

auditor philosophiae in collegio 
Mogił. r. 61, 808.

realitates, realności: monasterii mog. 
r. 62—64; Krzysików w Mogile 
r. 165.

recepty: r. 757; dla klasztoru mogił, 
r. 583.

recessus ab officio rectoratus r. 546. 
rectoratus Musenii Curzeloviensis 

Joannis r. 634; por. rektor, 
refectorium Mogił. r. 58. 
referendarz, referendaryusz papieski, 

d. 274, 290, 298. 
reforma statutu i reguły zakonnej 

r. 3
Reformati Pilicenses r. 593. 
reformatio: ordinis Cist r. 620, 620a; 

monasteriorum ord. Cist. r. 639,

661; monasteriorum ord. Cist. Ed- 
mundi a Cruce r. 752. 

de reformation« monasteriorum r. 668. 
reformator in regno Poloniae, abbas 

Claraetumbae r. 620. 
regens chori r. 948. 
regestrum privilegiorum 32, 58. 
Registrum super cartam Caritatis 

r. 620.
— super Clementinam r. 620.
— super libellum definitionum r. 620.
— super antiquum libellum deffini- 

tionum r. 620.
— sive tabula super de in amoratio- 

nem et feininarum r. 623.
regulacya: czynszów w Czyżynach 

r. 192; czynszów włościańskich- 
w Kan to rowicach r. 353. 

regulae r. 586 a.
reguła: zakonna Cystersów r. 3; ś. 

Benedykta r. 713, 730, 731, 783, 
824, 838, 846 - 849, 855 - 857. 

reguły cysterskiej zmiana r. 760. 
Reichersdorfer inżynier m. 23.
Rei, Roy z Szumska Jan, sędzia ziem

ski krak. d. 179, 240. 
reklamacye podatkowe r. 414. 
rekolekcye dla ksieiży w klasztorze 

mogilskim r. 572. 
rekrutów dostarczanie z dóbr kla

sztoru mogił r. 419; z Glewca 
r. 216; z Mogiły r. 156. 

rektor, rector: dożywotni mogilski 
d. 305, r. 21; kollegium mogił, 
r. 51, 376; kościoła św. Wojcie
cha w Krakowie d. 35; seminarii' 
Crac. r. 478, 593. 

rekursy podatkowe r. 414. 
rekwizycye: żywności przez wojsko 

r. 419; wojskowe z Czyżyn r. 195. 
religijne kwestye r. 729. 
de religione r. 852. 
religiosi ord. Cist. r. 752. 
relikwie, reliquiae: r. 17; b. Kathe

rine r. 625; w Mogile r. 572; w 
wielkim ołtarzu kościoła klasztor
nego r. 549. 

remanenta w folwarku sędowickim- 
r. 242.

z Rembieszyc Andrzej d. 179. 
Rembowski Leonard, opat pelpliński, 

wikaryusz gen. cysterski w Polsce- 
d. 269.

Rennersdorff bei Rauden r. 51. 
renta państwowa r. 570. 
reparacya kościoła i klasztoru d. 277. 
Repertorium alphabeticum ad suma- 

rium r. 34.
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res gestae in regno Poloniae r. 571;
por. Dzieje.

Responsio euiusdam Italioi r. 629. 
responsio in iudicio r. 8 b. 
restauracya: budynków gospodar

czych w dobrach klasztoru mogił, 
r. .479; kaplic bliźniaczych w ko
ściele klasztornym rnogil. r. 549; 
klasztoru rnogil. r. 649, 550; ko
ścioła klasztornego mogił. r. 549, 
550; kościoła parafialnego w Mo
gile r. 400; opactw'», Opatówki 
mogił. r. 548, m. 29—35; przeoratu 
mogił. m. 56; stall kościoła kla
sztornego mogił. r. 549.

De resurrectione mortuorum r. 612. 
Reszpondowicz Ioannes Casimirus, 

studiosus in collegio Podolinensi 
r. 684.

fthetorica r. 678, 684, 689, 690, 711, 
714, 715, 725, 776.

Rhetoricorum libri quatuor ad Ca- 
ium Chorennium r. 766. 

Rhetoricorum Libri quatuor Cicero- 
nis r. 634. 

rewindykacja kapitałów i czynszów 
w Król. Pol. r. 240. 

revisio, rewizye: sacristiae r. 59; obór 
na folwarkach r. 90, 92, 100. 

revocatoriae litterarum remissoria- 
lium seu commissionis d. 282 f. 

Reyczyński de Prostki Stanisław d.
276.

— Szymon, proboszcz woźnicki i wa
dowicki r. 410.

Reydlewicz Bernardus, bursarius Mo
gił. r. 438, 440. 

rezydenci w Mogile r. 573.
Ribera r. 666.
Rinensis, v. dyecezya.
.Rittermann, właściciel młyna Bara

nowskiego w Mogile r. 362. 
Rituale Cisteroiense r. 686. 
ritus incensandi r. 593 
Robert, kardynał, promotor klaszto

rów cysterskich d. 45.
— Monachus r. 659.
¡robocizny, roboty: na rzecz klasztoru 

mogił. d. 231, 303; na rzecz króla 
d. 209; w dobrach klasztornych 
r. 96; dla dwom królewskiego 
d. 86; na folwarkach w Mogile
i Czyżynach r. 181, 132, 134, 135, 
136; w Mogile wsi r. 161, m. 2; 
wsi Mogiła r. 157; tygodniowe na 
folwarkach Mogiła i Czyżyny r.
129, 130; w ogrodzie klasztornym 
mogilskim r. 1H3; poddanych ka- 
-cickich r. 859 ; w Przewozie r. 230;

z sołtystwa w Pólwsiu r. 228; 
w połowem i domowem gospo
darstwie r. 128,

Rogowski Samuel, konwers mogił, 
d. 283; przeor mogił. d. 282 a, 
r. 42rt, 574 przyp. 2.

Rogoziński Jan Nep., dr. medj'cyny 
r. 607.

Rokanberk, Rockenberg Kasper scho
lastyk krak. d 203, r. 629.

Rokosz Jan z Koszczyc, sędzia ziemi 
krak. d. 123, 240. 

role chłopskie w kluczu ryczowskim 
r. 235; dworskie w kluczu ry
czowskim, r. 235; w Woźnikach 
d. 262. 

rolnictwo r. 580.
Romanorum imperium d. 659. 
Romanus, v. Anfossi.
Romerius Stesicensis Adamus r. 634,

678.
Rondininus Marceli, audytor, sędzia 

pałacu papieskiego d. 282; kape
lan pap. a. 282 a, 282 c. 

z Rosiejowa Wacław, burgrabia zam
ku krak. d. 130.

Rotha s. r. 282 a, 282 b, 282 c, 307, 
574 przyp. 3. 

rotula r. 646.
Roy, v. Rej.
rozdział: dóbr i dochodów klasztoru 

mogilskiego d. 266; rlóbr opata
i klasztoru w Mogile d. 267 a; wo
dy na Dłubni r. 356.

Rozmowy księdza z przedstawicie
lami społeczeństwa r. 830. 

rozporządzenia: cyrkułu krak. r. 607;
o dzierżawie dóbr klasztornych 
r. 570; konsystorza krak. i władz 
rządowych r. b.

Rozprza d. 136.
z Rozprzy Piotr, prezentowany na 

probostwo w Woźnikach i Wa
dowicach d. 202.

— — v. Zuk.
rozwiązanie kontraktu dzierżawy 

Prandocina d. 265.
Róża z Boryszowic Andrzej, arcybi

skup lwowski d. 226, 229.
— — — Mikołaj d. 229.
Rożak Wacław r. 48, 857.
Różaniec w dyec. krak. r. 593. 
Różewicz Aloysius, professor theolo-

giae morałis in monasterio Mogił, 
r. 48, 825. 

ś. Róży relikwie r. 572.
Różycki r. 55.
Rubrica breviarii rhetorici sive per-

cepta rhetoricae r. 725.
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Rubricae generales missalis et bre- 
viarii llomani r. 796. 

rubricellae: r. 38; dyecezyi krak. r. 
597.

ruchomości klasztoru gwałtownie za
brane r. 575.

Ruda (Rauden) na Śląsku r. 51, 588. 
Rudnik, miejscowość d. 58, 63, 65, 

279 a.
Rudolphus episcopus Savantinensis, 

legatus r. 629.
— II, imperator Romanus r. 668. 
Rudzki (Ruczszky) Mikołaj d. 190, 192. 
ruiny w zakonie r. 571.
Ruś r. 632 b; por. prowiocya, staro

sta, wojewoda.
Rusini, Ruteni r. 632 b.
Rusinowski Oswald X. r. 55. 
Rustikalsteuer: z Glewca r. 217; z Mo

giły r. 156; z Sędowic r. 239. 
Ruszczą r. 53, 851, 607.
Rutki, wieś r. 608. 
rybacy na brzegu posiadłości Ple- 

szowa d. 111.
Rybarski J. X. r. 54.
Rybie Nowe, miejscowość r. 53. 
Rybitwy, miejscowość d. 126, 149, 

r. 26, 42, 79, 137, 230, 232, m. 23. 
Rybnik, miejscowość r. 51. 
rybnik »nececza« d. 57. 
rybołostwo w Mogile r. 368. 
fyby z jeziora łączańskiego dla kla

sztoru w Mogile d. 233.
•rycerstwo polskie r. 632 b.
Rychelius Plesaeus Joannes Arman- 

dus cardinalis r. 571. 
ryciny r. 638.
Rvczów, wieś d. 46, 70, 190, 220, 254, 

' 277, 279, 279 a, 279 b, 282 a, 282 b, 
282 d, 282 h, 282 i, 283 a, r. 26, 
233—235, 412, 574 przyp. 2. 

Ryglice, wieś r. 607.
Rylscy, właściciele Jakubowic r. 370. 
Rynek krak. r. 647.
Rypalski Jan r. 391. 
rysunki herbów r. 688.
Rytmus ad sacerdotes r. 705. 
rząd: Królestwa Polskiego r. 240; ro

syjski r. 240. 
rządca: w Mogile m. 38; sędowicki 

r, 268, 308; por. ekonom, 
rzemiosło szewskie w Mogile d. 305. 
Rzesiński I. R. r. 840. 
z Rzeszowa Jan, biskup krak. d. 218. 
Rzeszowski Feliks r. 677.
— Jan, podskarbi kor. (!) d. 207. 
rzeźnik krak. d. 187.
rzuty poziome: klasztoru m. 26—32; 

Opatówki mogił. m. 29—35.
Archiwum mogilskie.

Rzym d. 143, 170, 171, 177, 214, 236,
242, 243, 253, 255, 256, 270-275, 
275 a, 275 b, 277—284, 286-299, 
305, 307, 308, 309; r. 7, 51, 52, 55,
427, 574 przyp. 3, 586 a, 587, 59Ś, 
629, 632 b, 668, 727.

S.

Sacramenta, sacramentum, de saera- 
mentis: o sakramencziech r. 663,
676, 705, 722, 776; in genere et 
specie r. 743, 744, 765; Euchari- 
stiae r 776; poenitentiae r. 638, 
638 a, 776; veteris et novae legie 
r. 626; novae et antiquae legis r. 
788; sakramentów chrztu i mał
żeństwa udzielanie przez zakon
ników mogilskich w kościele pa
rafialnym ś. Bartłomieja d. 185, 
199, 200, 205, 211; N. Sakramentu 
wystawienie w wielkim ołtarzu 
w kościele klasztornym w Mogile 
d. 272.

Sacranus Jacobus ord. Cist. r. 653.
de sacrificio missae r. 738.
Sącz, V. b ib lio theca , starosta .

sąd, sądy, forum, iudicium biskupie; 
d. 119; castrense r. 8b, 654; ko- 
misarski d. 207; komisarski du
chowny r. 402; komisarski J. K. 
Mci r. 160, m. 2; królewskie d. 89; 
kuryi papieskiej d. 2a0; ławniczy 
m. Krakowa d. 122, 144; mixtum 
r. 8 b; referendarski r. 157, 160, 
m. 2.

Sąd, Sudo, komes, syn komesa Do
biesława, dziedzic Prandocina d. 
12-14, 17.

Sądowicz Dobiesław d. 240.
sady klucza kacickiego r. 859.
sadzawki klucza kacickiego r. 859; 

w kluczu ryczowskim r. 235.
de Salazar Franciszek T. J. r. 842.
Salomon, opat Cystersów w ¡Sulejo

wie d. 241, 245.
Salomona góra w Bochni d. 162.
Salutatio pontifiois ab Ossoliński 

Georgio r. 651.
Salve, utwór muzyczny r. 1022.
Salsburg r. 610.
Sambor d. 246; por. starosta, wojski.
Samboriensis residentia S. J. r. 711 a.
Samuel Rabi r. 629.
San (Schan), rzeka d. 246.
sancti, qui non habent proprias in 

collectario collectas r. 609 b.
Sandek, v. z Zegartowic.
Sandomierz d. 18, r. 590, 605, 715, 718;

27
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por. kanonik, książę, podsędek, 
podstoii, proboszcz, wojewoda. 

Sanxis Raphael r. 659.
Sapalski Antoni r. 382.
— Joanna żona r. 382.
Sapieha Aleksander r. 607. 
de sapientia Iractatus r. 612. 
Sapieżyna Jadwiga r. 698. 
Saprynowski Aleksander X. r. 55. 
Saraceni r. 659.
Sarbiewski r. 840.
Sarnów, miejscowość r. 55.
Saryusz, v. Jakliński. 
satyryczne notatki r. 607.
8aul, syn komesa Dobiesława, dsie- 

dzic Prandocina d. 12.
Sawicki Karol r. 607.
Schaek Laur. Fr. r. 908.
Schedelius Christophorus, typogra- 

phus r. 677, 711 a, 715. 
Schermberg, miejscowość r. 51. 
Scheurich Aniela r. 382.
Schindler Jan X., kan. krak. r. 598. 
Schir, kompozytor r. 920. 
Schlierbach, miejscowość r. 52. 
Schmeiser Wenceslaus r. 791. 
Schmidt Antoni komp, r. 9Í0. 
Schmidtmayer Jan r. 48. 
Schnigenberg Josephus r. 980. 
schola, v. szkoJa.
»cholaris. scolaris chriśtianus occisus 

r. 609 b.
scholastica: methodus r. 807; specu- 

latio r. 785; scholasticae contro- 
versiae r. 775; disputationes r. 
772, 779, 786; disputationes de in- 
carnatione r. 771. 

scholastyk: krak. d. 22, 56, 203,235;
w Miśni d. 60.

Schvindl r, 934.
Schwarzenberg, kardynał r, 3. 
Schwatz Osmundus, Minorita r. 944. 
Schwerdtner Franciscus Cajetanus, 

compositor r. 908, 910. 
scientia, de scientia r. 626, 677; na- 

turalis r. 733; naturalis seu phy- 
sica r. 740, 755; rationalis seu ló
gica r. 779; transnaturalis seu me- 
taphysica r. 755; ultranaturalis 
seu metaphysica r. 772, 775. 

ścinanie drzew w lasach zegartowic- 
kich d. 123.

Scotus doktor r. 677. 
scripta s. Theresiae r. 666. 
scriptores, v. pisarz.
Scriptura sacra, pismo św. r. 604, 

663, 670, 671, 673, 729; scripturae 
sacre commendatio r. 613. 

Sczeworzyczsky Jakób r. 620 a.

Sebastianus, professus Clarae Tum- 
bae r. 680.

Sędowice, wieś d. 2, 17, 18, 27, 36,
42, 69, 136, 138, 140, 207, 234, r.
26, 28, 51, 62, 78, 79, 108, 116, 
126. 236—318, 431, 517.

Sedula, Schedul Stanislaw d. 158, 162.
— Małgorzata, żona d. 158.
sędzia, sędziowie, iudex: commissa-

rius r. 411; spraw' duchownych 
biskupa krak. Floryana d. 119? 
w Konarach d. 118; kuryi rzym
skiej d. 278, 279, 283; papieski, 
kuryi pap. d. 286-289, 291, 294,
297, 298; nadworny oświęcimski 
d. 74; nadworny i ziemski oświę
cimski d. 150; pałacu papieskiego 
d. 282, 282 a, 282 c; polubowni d.
61, 70 a, 105. 150, 190, 199, 206, 
218; subdelegatus r. 411; Surrogat, 
ziemi krak. d. 260; ziemi krak. d. 
54, 87, 110, 112, 115, 120, 123, 124,
125, 128, 129, 135, 137, 140, 146,
148, 149, 152, 179, 193, 194. 240r 
259, 260, 264, 265; ziemski oświę
cimski d. 248; ziemi sandomier
skiej d. 229, 240.

Sędziwój, proboscz w Szkalmiorzu 
d. 214.

— wojewoda kaliski i starosta krak. 
d. 130.

sejm, cornilia: r. 632 b; tempore belli 
l ’rusici 1631 r. 651.

sejmiki r. 571; proszowicki r. 607, 
651.

sekcya śledcza wojskowa w Krako
wie 1848 roku r. 607.

sekretarka klasztoru w Staniątkach 
r. 53.

sekretarz, secretarius: królewski d. 
259, r. 429; wydziału spraw we
wnętrznych w Senacie rządzącym 
r. 63.

seminarium academico-dioecesanum 
r  478, 593, 795; Cisterciense in 
Posnania r. 586 a.

Semrai Franciscus r. 883.
senat, senatus: Petrikoviae r. 632 b? 

rządzący w. m. Krakowa r. 63,422, 
607.

senatorowie r. 607, 651; Rptej krak. 
r. 64; woj. ruskiego r. 671.

senior, seniores: contubernii Jagello- 
nici r. 679; conventus Mogli. r.
428, 429.

de sensu: auditus r. 677; oltactus r.
677.

sentencya, sententiae: z autorów ró
żnych r. 638, 705; autorów staro-
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żytnych r. 734; łacińskie r, 652, 
773; po niemiecku r. 620 a; pobo
żne r. 638 a; ex pharetra doctorum 
r. 668; ex sacra scriptura r. 671; 
ex novo Testamento r. 673, 704 

sententiarius in studio Crac. r. 628. 
sep wielkoi'zadowy r. 570. 
sequestratio monaslerii Mogil. r. 11. 
ser z folwarku mogil. r. 187; opat- 

kowickiego r. 322.
Serantondus Franciscus, connotarius 

causarum curiae camerae apost. d. 
279 b.

series: abbatuin Mogil. r. 8 c; fratrum 
Mogil. r. 8 c.

Sermones, sermo: r. 773; s. Bernardi 
r. 624; s. Bernardi de aventu r. 
638 a; de conscientia r. 630; De
cem precepta monachorum r. 630; 
Deus absque equo mérito r. 630; 
diebus dominicis et festivis r. 647; 
in dominica palmarum r. 757; de 
g. Johanne Bapt. r. 630; d. B V. 
Maria r. 631; de martire r. 630; 
de Piesentatione Mariae r. 625; 
de sanctis, vitae cum miraculis r. 
r, 625; super quatuor lectiones 
officii defunctorum r. 618; super 
verba: Beati qui habitant r. 630; 
super verba: Diliges dominum r. 
630; Legitur de Pharaone r. 630; 
Misit illos predicare regnum Dei 
r. 630; de boną volúntate (libero 
arbitrio) r. 630; por. oratio. 

servitutes monasterio Mogil. compe
tentes r. 62.

Seszyn, wojewoda krak. d. 33.
• sewcza ¡íora«, szyb w Bochni d. 189. 
Seweryn X., Bernardyn r. 64.
— Paweí r. 48, 54, bursaryusz r. 516. 
Sezema d. 74.
— Klara, żona d. 74.
siano z Jąki Ostrów w Mogile r. 151. 
Sichtowski Tomasz Dyonizy r. 952. 
Siegl Meinrad, opat w Osseg r. 52, 
Siekierczyna, wieś r. 377. 
sielanka Gessnera r. 603. 
Siemierzyce, wieś d. 118.
Siena, miejscowość d. 205, 211. 
Sienno, miejscowość r. 805. 
sieradzki, v. książę, powiat 
Siewierz, miejscowość r. 415; por.

książę, starosta, 
signatura iustitiae d. 276 a, 282 d, 

282 e.
Signeus, v. de Cozek.
Silwester Chimensis ecclesie presul 

r. 630.
Sinko Tadeusz r. 629.

Sitowiec, miejscowość r. 571. 
Skalmierz, Szkalmierz, miejscowość 

d. 99, 214.
Skalski Bazyli r. 649.
Skala, v. Pieskowa.
Skałka d. 72.
skarb, skarbiec: klasztoru mogil. r. 

482, 485; kościoła klasztornego 
mogil. r. 71.

Skarga Piotr r. 638 a. 
skargami prześladować d. 289. 
Skawa, rzeka d. 61, 173, r. 326. 
ze Skawiny Rafał, kanonik i oficyał 

krak. d. 182.
Skierki, wieś r. 324.
Skierkowski Jakób r. 324. 
składki na dozór lasów w Sędowi- 

cach r, 239; na fundusze oficyali- 
sty opiekuńczego z Czyżyn i Łęgu 
r. 197; na fundusz oficyalisty opie
kuńczego we wsi Mogile r. 162; 
na szpital ś. Łazarza w Krako
wie r. 570; na towarzystwo ognio
we z Glewca r. 217; ogniowe z O- 
patkowic r. 320; na towarzystwo 
ogniowe z Sędowic r. 239. 

Skorkowski Alfons, kanonik krak. 
r. 598.

— Karol, biskup krak. r. 3, 598. 
Skotnicki z Bogoryi Marcin, podstoli

i sędzia ziemi sandomierskiej d. 
229.

Skotniki, wieś d. 125.
Skrzeszowice, wie» r. 374.
Skrzynka, wieś d. 58, 63, 65, 163, 221, 

279 a, r. 372. 
skutaryjski, v. biskup.
Śląsk, Silesia d. 230, 255, r. 588, 620, 

752; por. książę.
Sławconka Katarzyna, młynarka r.

360; Sławice r. 593.
Slęcin, wieś d. 120, 179, 196, 240. 
śledztwa jurysdykcyi dworskiej w Mo

gile r. 139. 
słody: r. 87; dla browaru w Mogile 

r. 393.
Słomko wic, collega minor, contubernii 

Jagellonici senior r. 679.
Słomniki d. 77, 189, 222, 251, 252, 

r. 607.
Słowacki Euzebiusz r. 603.
Słownik r. 704; por. Dictionarius. 
śluby, ślubowanie zakonne d. 131,

165, 183, 249, 268, r. 43-49, 560, 
609 a.

służący klasztorny r. 409. 
służba klasztorna r. 581, 582. 
Smeulders Henryk, prokurator gen. 

r. 51, 52.
27*
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■śmietana z folwarku mogił. r. 187. 
Smoniowice, wieś d. 6.
Smurauius Jacobus r. 648.
Śniadecki Jan r. 607.
Sobiewski r. 651.
Sobór powszechny bazylejski d. 180, 

181, 184;
Sobolewski r 63.
Sól, wieś r. 805.
sól: dla klasztoru mogił. r. 386, 387; 

z Bochni dla klasztoru mogił. r. 
386; z żup wielickich d. 157; biała 
z żup wielickich dla klasztoru mo
gilskiego d. 169; wydawana przez 
klasztor do dóbr r. 386; do kuchni 
r. 554.

solne źródło »Moristras« w Wieliczce 
d. 22.

Solikowski Hieronitnus abbas Vącho- 
cenais r. 586 a.

Soliloąuium b. Bernhardi r. 631. 
Sołtykiewicz r. 840. 
sołtys: krak. d. 7; Lipskiej Woli d. 

152; w Półwsiu d. 260, r. 228; 
w 1‘randocinie d. 34, 54, 66; ze 
Skrzynki ,d. 163; z Zebrzydowic 
d. 72; w Żygodowicach d. 261. 

sołtystwo w Półwsiu d. 260, 264,' 
r. 228; w Prandocinie d. 66, 67; 
w Zygodowicach d. 261. 

Sosnowice, wieś w powiecie szczy- 
rzyckirn r. 22.

Sosnówka, folwark r. 859. 
spadki, spadek; po rodzicach, obej

mowanie ich przez zakonników 
mogilskich d. 247; Łaganowskich 
r. 6U7; po X. Pawle Winezowskim 
r. 570.

spadkowe sprawy: z Łęgu r. 210; 
włościan w Mogile r. 153; Tyrki 
Antoniego r. 151.

Spagnuolo Blas., kompozytor r. 1000. 
de spe r. 643, 718, 721. 724, 746, 823;

in spe, yirtutes r. 780. 
spichlerz: w Czyżynach m. 44; w Mo

gile r. 166, m. 39, 40; klucza ka- 
cickiego r. 859.

Spyczimiri, Spiczmir Mikołaj, kantor 
krak. d. 199, r. 629. 

de spinea corona r. 625.
Spirituales et ecclesiasticae res r. 668. 
spiritus nati r. 571.
Spissus Otto Gniewasiński z Gnie- 

wanczyna d. 128, 129. 
spiżarnie klasztoru mogił. r. 557. 
Sposób wzbudzenia żalu za grzechy 

r. 652.
Spoth Andrzej, opat mogilski d. 243, 

250, 251, 253, 254, 256, 262.

spowiedź w kościele klasztornym r.
562; wielkanocna w Mogile r. 404. 

Sprowa, wieś d. 179, 19(5, 213, 219, 
240, r. 325 

ze Sprowy Dobiesław, inaczej z Żu
rawicy (Szyrauicza), kasztelan 
przemyski i starosla łowicki d. 
208.

— — Eustachy, kasztelan radomski
i uniejowski d. 208.

— — Odrowąż Jan, arcyciskup lwow
ski d. 184, 204, 208.

— — Jan, sędzia ziemski sandomier
ski d. 240.

— — Maciej, wojski samborski d. 
240.

— — Mikołaj, opat jędrzejowski d. 
208.

— — Paweł, stolnik lwowski d. 208; 
por. Odrowąż.

Spytek, podkomorzy krak. d. 138.
— woj. krak. d. 57.
Spytkowice, wieś d. 34 a, 46, 48, 70,

150, 220, r. 54.
Śreniawa, rzeka d. 77, 115, 222, 251, 

r. 224.
Srochsczel de Pruchna Mikołaj d. 135. 
Sroczyński Ludwik Fr., przeor Do

minikanów w Borkach r. 56. 
Sropiński Jan r. 559.
Srzedziński Casimirus, prof. Mog. r. 

674.
Stabat Mater, utwór muzyczny r. 

1023.
Stachorski M. r. 603.
Stachowski X r. 52, 598. 
stacya, stacye: powinność d. 231.
— wojskowa ogierów w Mogile r. 

585; wojskowe r. 419.
Stadnicki Konstanty lJiotr r. 151. 
Stagirae Florilegium r. 648. 
stajanie pola »na górach« w Woźni

kach d. 262. 
stajnia, stabulum mogił. r. 58.
— przy młynie pod Wandą r. 365, 

m. 41.
Staklein Josephus, Soc. Jesu r. 798. 
stalle: katedry krak., zasiadanie wnich 

opatów mogilskich d. 242, 243; 
kościoła klasztornego'mogil. r. 549. 

stan: danina d. 30; srebrem płacony 
z Prandocina d. 16.

Staniątki r. 53- 55, 593, 728. 
ś. Stanisław: d. 65, 609 a, 609 b, 611, 

624; na pieczęci d. 181; relikwie 
r. 572, translatio r. 625; ord. s. 
Stanislai eąues r. 817, 818.

— Staszko. syn Barbary ze Zesławic 
d. 96, 100.
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Stanisław, syn Krystyny wdowy po 
Paszku, dziedzic Zesławic d. 81.

— opat szczyrzycki d. 245.
— opat tyniecki d. 237.
— proboszcz w Dobczycach d. 163, 

175.
— proboszcz w Grodzinie d. 186.
— przeor, zwierzyniecki d. 104.
— v. ze Swiradzic.
Stanisława, córka' Krystyny d. 102. 
Stańko Aleksander r. 44. 
Staniszewski Jan, rządca sedowicki

r. 287, 308.
Stanowiska, wieś d. 132. 
stanowisko opata mogilskiego r. 4. 
Slanowski Wincenty, podprzeorzy 

mog. r, 48, 417.
Starominski ill Polaco r. 874. 
staroście boleslawski r. 607. 
starosta, capilaneus: capitaneorum 

officia r. 8b;biecki d. 208; czor
sztyński d. 208; doninowski r. 859; 
kamieniecki d. 231; krak. d. 113, 
130, 153, 160, 16i, 227, 261, 263; 
lubelski d. 208; łęczycki d. 156; 
łowicki d. 208; łukowskid. 208; ol
sztyński d. 208; opoczyński d. 
208; oświęcimski d. 150, r. 570; 
ruski d. 196, 208, 213, 240; sam- 
borski d. 213; sandecki d. 208; 
siewierski r. 415; uniejowski d. 
208; Ustiensis r. 773; zawichojski 
d. 208. 

starostwo krak. r. 415.
Starykoń, herb d. 56.
Starzenica, dziedzic Wężerowa d. 141. 
Staszko, syn Barbary, v. Stanisław. 
Staszkowski Jan r. 227.
Staszów, miejscowość r. 603. 
Staszyszyn r. 391. 
status personalis mon. Mogił. r. 43. 
statuty, statuta, statutum: Cysterskie, 

ord. Cist. r. 3, 620, 620a,'639, 752; 
in capitulo generali Cistercii r. 760; 
Edmundi a Cruce r. 639. 760; 
kard. Schwarzenberga dla Cyster
sów r. 3; mansionariorum eccl. 
B. Mariae Yirginis Crac. r. 601; 
nowieyatu mogił. r. 42; papalia 
Benedicti XII r. 620, 620 a; refor- 
mationis monasteriorum Cist. ord. 
praesidente Edmundo a Cruce r. 
752; reformationis monasteriorum 
Cist. conclusa in capitulo in W ą
growiec r. 639; reformationis mo
nasteriorum ord. Cist. r. 661; spe- 
ciale capituli generalis circa prae- 
positos 1672 roku r. 752. 

stawy: klasztorne w Mogile r. 368;

rybny królewski w Słomnikach 
d. 77; w Woźnikach r. 326; mię
dzy Zbydniowem i Turbią-d. 246. 

Stawszczyzna, las w Opatkowicach 
r. 319.

Stayzan Stanisław r. 48.
Stefan, Stephanus akolita, brat d. 183.
— v. de Augustinis.
— v. z Bochni.
— epus Laodicensis r. 625.
— ksiądz r. 87.
— opat mogilski d. 53.
— v. z Przeclawic.
— rex 586 a.
— de s. Stephano r. 625.
Steinkeller Piotr r. 377. 
Stephanowicz Antonius Thomas de

Lezayscia r. 731.
Stęplowski Casimirus, s. Theol. do

ctor, professor, collega inaior, de- 
oanus collegiatae s. Floriani, prae- 
positus s. Jacobi r. 795. 

Stęzicensis Romerius Adamus, deca- 
nus r. 634.

Stiatina, kompozytor r. 897. 
Stobiecki Stefan, inżynier m. 37. 
Stocki Odo, prof. Vangr., professor 

philosophiae in collegio Mogił. r. 
808, 934-.

Stoczewski Zefirinus, prof. Vanchoc.
r. 805, 816, 

stodoły: w Czyżynach m. 45; klucza 
kaoickiego r. 859.

Stojałowski Stanisław X. r. 592. 
Stolchauzes Bartłomiej, proboszcz 

z Bingen r. 757. 
stolica apostolska, sedes apostolica 

d. 275 b, 279 b, r. 411, 760. 
stolnik lwowski d. 2( 8. 
stopnicki, v. powiat.
Stradom r. 715.
Strange Josephus r. 618.
Strasz z Białaczowa, kasztelan mało- 

goski d. 140.
Strelitz, miejscowość r. 54. 
strenae particulares r. 704.
Strohl Gerard Hugo O. r. 51. 
Stroniszowa, v. Siryszowa. 
ze Stroniszowej Tomasz d. 193, 194.
— — Sw'ietochna, żona d. 193, 194. 
Stroz Krzjsztof, student krak. r. 840. 
stróża d. 13, 30.
Struś Erazm dzierżawca Prandocina 

d. 265.
— Krzysztof (Ignacy) r. 44, 48. 
Stryjeński, generał r. 607. 
Stryjkowski Jan, opat oberskir. 586a.
— Strykowski (Strychowski) Zy

gmunt r. 586 a, 587.
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Stryszowa, Strzyzow, Slroniszowa, 
“wieś d. 130, '193, 194, 240, 259,
277, 279, 279 a, 279 b, 282 h, 283 a, 
r. 26, 324, 574 przjp. 2; por. ze 
Stroniszowej. 

ze Stryszowa Pawef d. 228, 
Strzałkowska Maryanna r. 559. 
ze Strzeinpina Tomasz, biskup krak.

d 200, 202, 204.
Studien u. Mitteilungen aus dem Be

nediktiner Orden, czasopismo r. 
426.

studiosi, student: krak. r. 8i0; mogil.
r. 38; theologiae r. 432.

S tu d iu m : Crac. r". 628; prov. ad ae- 
des ss. Petri et l'auli in collegio 
Crac. r. 816; provinciale ord. Cist. 
in Mogiła, in collegio Clarotum- 
bano r. 9. 38, 438, 567, 568, 770, 
771, 778, 782, 785, 786, 7|S, 793,
794, 803, 808, 812, 816. 

studya Cystersów na Uniw. krak. d.
215, 216, 230. 

subdelegat d. 299; Andrzeja archi- 
dyakona krak. d. 163. 

subdyakon d. 275, 282 a; krak. d. 19. 
subsidium charitaüvum z Czyżyn r. 

195; z Glewca r. 2Hi, 217; z Łęgu 
r. 211; z Mogiły r. 155, 160; z ple
banii mogilskiej r. 401; z Opat- 
kowio r. 319, 320; z Sędowic r. 
238; z Wróżenie r. 328; z Zesła- 
wic r. 335. 

subweneye klasztoru na czasopismo 
»Studien« r. 426.

Suchedniów, miejscowość r. 805. 
sufragan, suffraganeus: gnieźnieński 

d. ¿26; krak. d. 306, r. 411, 575; 
kujawsko-kaliski r, 598; Posna- 
niensis r. 586 a.

Sukiennice w Krakowie r. 38k 
sukno d. 97; »de brunelto« d. 1. 
Sulejów d. 241, r. 586 a, 588, 629; por. 

chór, klasztory, opaci, professu.«?.
— de, v. de ParadS&o Jacobus. 
Suligostowscy herbu Dunin r. 608. 
SuJek, kasztelan krak. d. 36
— v z Beneszowie, 
sumaryusze, summarium: aktów i

przywilejów mogilskich r. 25, 
33—35, 62; privilegiorum a sede 
apost. ordini Cist. concessorum r. 
760; ad cartam caritatis r. 760; 
constitutionum Cist. pro moniali- 
bus r. 760; constitutionum de con- 
versio r. 760; reguły ś. Benedykta 
r. 856, 857.,

Summule logicae r. 645.
sumy, summae: kapitalne r. 374, 375,

376, 377, 382; pieniężne na Poja- 
íowicach r. 324; provisionales r. 
376; por. kapitały, 

supellex, sprzęty, supellectilia: eccie- 
•siae mogil. r. 61, ecclesiae paro- 
chialis Mogil. r. 404; ad culinam 
r. 58; w Sędowicach i Opatkowi- 
cach r. 243. 

superior r. 429; gen. Cist. r. 51; Mo
gil. r, 38.

Supka Hieronim, opat w Zirc r. 62. 
Suplicatio animae in causa appella- 

tionis r. 623.
Suspirium s. Augustini ad s. Mariam 

et ad omnes sanctos r. 610. 
Suszycki, Susziczki, Suszicky, Cloda- 

witha, Clodavita, Clodavius Joan- 
nes Venceslaus r, 655, 657—664. 

świadek odwołania aktu d. 282 f. 
światło do kościoła klasztornego 

w Mogile d. 149, r. 373; przed oł
tarz z cud. krucyfixem r. 20. 

Swiderski Stanisław, subdvakon d. 
275.

Święcenie alumnów r. 42. 
Swieciechowska gromada r. 593, 
Swiesław, kantor gnieźnieński, kano

nik i ofieyał krak. d. 92, 95, 104, 
105.

Świętopietrze klasztoru r. 425. 
Świętosław, proboszcz w Pleszowie 
, d. 199, 205, 211.
»wieżyce, wieś d. 132. 
ze Świradzic Stanisław, proboszcz 

kielecki, kanonik i ofieyał gen. 
krak. d. 221.

Swoboda Jakób, dzierżawca -Sedowic 
r. 237.

Swobodowie, młynarze mogilscy r. 
362.

swobody kmieci we wsiach klasztoru 
inog. d. 121; mieszkańców Zesla- 
wic d. 96; posiadłości mogilskich 
d. 38; por. wolność.

Sworcz Jerzy, archipresbiter kościoła 
P. Maryi w Krakowie d. 221. 

Svvorski z Bedlna Mikołaj, podsędek 
ziemi sandomierskiej d. 229. 

Sylneira ex Libro variorum opuscu- 
lorum r. 667.

Sylwesler, kanonik i proboszcz san
domierski r. 246.

Symbola r. 706; symbolorum conge
ries r. 704.

Symbolica dicta imperatorum lloma- 
norum r. 701.

Symborski Joannes r. 732. 
Symphoniae r. 917—951. 
ś. Symplicyusza relikwie r, 572.
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tsynai, mons et monasteriura r. 625. 
Syndicus causarum monasterii Ovin- 

oensis r. 586 a. 
synody d. 119, r. 751; kalwiński 

w Hesyi r. 277.
Synonima Marti Tulli Ciceronisf r.

629.
synopsis vitae Rychelii cardinalis r. 

571.
Synowczyński Józef, pisarz kapituły 

krak. r. 10.
Syrachow d. 4.
Syreniusz (Syreński) Szymon, prof.

medycyny r. 649.
Syrakowski r. 632 h.
Syrokomla, herb d 206. 
systema chrónologicum Chinensium 

r. 798.
Syxtus V, papież r. 586 a. 
de Szadek Albertus Joannes, profes- 

sus Mogii. r. 26.
Szafraniec Piotr z Luszyo, inaczej 

z Pieskowej Skaty, podkomorzy 
krak. i starosta łęczycki d. 156. 

Szatwicewsky Hyacinthus r. 693. 
Szaniawscy r. 6Ó8.
Szaniawski Andrzej, starościc bole- 

siawski r. 607.
Szaniec (Sancia), wieś d. 9, 14. 
szarwark z Opatkowic r. 320; szar- 

warkowa opJata z Mogiły r. 166. 
Szaszowski Jan d. 220.
— z Gierałtowic. Mikołaj d. 192,195,197. 
szaty kościelne, zapisane przez opata

Szeinbeka Michała klasztorowi d.
291.

Szawelski r. 64.
Szczególiński Tomasz r. 44, 49, 839. 
ze Szczekocin Dobiesław, podstoli 

sandomierski d. 208.
— — Henryk, starosta lubelski d.

208.
--- 1’awet, starosta olsztyński d.

208.
— — Piotr, podkanclerzy kor. d. 204.
— — zob. z Dębna.
Szczepanowice, wieś r. 374. 
Szczepanowski Tomasz, proboszcz

mogilski r. 51, 409. 
Szczodrkowice, wieś r. 51. 
Szczuplińska Zuzanna r. 651. 
Szczurkowski Wacław r. 49. 
Szczygielski Stanisław r. 855, 857. 
Szczyrzyc r. 52, 54, 588, 591, 592; 

pór. klasztory, opaci, powiat, 
przeor,

Szeliga Hinek, starosta oświęcimski 
d. 150.

Szeligski X. r. 598.

szematyzm dyecezyi krak. r. 41. 
Szembek Antoni Felicyan, podko

morzy krak. d. 287, 288, 290.
— Józef, kanonik w armiński d. 287, 

288, 290.
— Michał, opat komendataryjny mo

gilski d. 2H6, 289, 291, r. 330, 575.
— ze Słupowa Stanisław, biskup 

dyonizyjski, sufragan i kanonik 
krak., opat mogilski d. 285.

szewcy w mogile d. 305.
Szkalmierz, v. Skalmierz. 
szkody polne w Czyży nach r. 192; 

przez wylew Wisły w Łęgu r. 
210; w Mogile r. 152, 153; wyrzą
dzane przez wojsko w Sędowi- 
cach r. 23K. 

szkoły, scholae: r. 563; w Czyży nach 
r. 194; s. Floriani Crac. r. 801; 
Novodvorscianae r. 795; ludowa 
w Mogile r. 569; w Prusach r. 
353; w Racibowicach r. 333; rhe- 
torices r. 714; ihetorices Sandomi- 
riae r. 715; por Uniwersytet. 

Szkot wielki (Scholto Magnus) d. 51. 
Szołdrski, przeor mogilski r. 8 b.
— de Szołdry Ioannes, abbas Preme- 

tensis, commissarius, vicarius et 
Visitator gen. Cist. r. 806.

Szornel Georgius r. 648.
Szopowicz Tadeusz r. 840. 
szpital bocheński d. 154; ś. Łazarza 

w Krakowie r. 570; dla ubogich 
w Mogile r. 572.

Szpitalnicy w Zagościu d. 32.
Szpor, zob. Nowacka.
Szumsko, miejscowość d. 179. 
szutru dostarczenie r. 424. 
szuwary w kluczu ryczowskim r. 235. 
Szwarc Romuald X. r. 51. 
szyby solne w Bochni d. 156, 174; 

w Bochni »voyewodza gora et 
sewcza gora* d. 139. 

z Szydłowca Stanisław, kasztelan 
żarnowiecki d. 208.

Szydłowiec, miejscowość r. 598, 751, 
805.

Szydłowiecki Krzysztof, kanclerz kor. 
d. 239.

Szymanowicz Mikołaj r. 44. 
Szymborski Filip Felicyan, biskup 

chełmski r. 593.
Szymko, syn Barbary z Zesławic d.

96, 100.
Szymonowicz Jan r. 54. 
szynk Staszyszyna w Mogile r. 391. 
szynkarze opatkowiccy r. 319; w Sę- 

dowicach r. 303, 304.
Szyszkow»kiMarcin,bisk. krak. d. 267.
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T.
Tabele, tabela: dochodów z Glewca 

r. 212; dóbr klasztoru mogił. m. 
71 ; krescencyi folwarku Sędowic 
m. 212, krcscencyi folwarku Ze
stawie m. 339; statystyczne wsi 
Mogiła m. 151. 

tabellio kuryi rzymskiej d. 278. 
tabula: fratrum Reformatorum in Pi

lica m. 593; monasleriorum ord. 
Cist. m. 587.

Tabulla super libello definitionum 
capituii gener. r. T60. 

Taczanowski Rafael, praepositus pro- 
vincialis Soc. Jesu r. 711 a.

Taczel z Raciborza Jan, profesor 
teologii, opat. mogił. d. 225, r. 51, 
628.

Tader, herb d. 235. 
taksa: dochodów kościoła prandociń- 

skifgo d. 235; dziesięciny dla ka
mery apost. z klasztoru mogił. d.
180, 181; taxae collaudatio r. 586 a. 

Tamburinus Michael Anirelus, prae
positus gener. Soc. Jesu r. 711 a.

— de iure abbalum r. 667. 
tam bicie nad Wisłą r. 367. 
tamowanie wody na młynówce pod

Wandą r. 365.
Than Osanna d. 122.
— Piotr d. 122.
targowe dnie w Krakowie r. 609. 
Targowscy, młynarze mogilscy r. 361. 
Targowski, ekonom mogilski r. 151. 
Tarlovius Benedictus r. 647.
Tarło, przeor mogilski r. 8b.
Tarnów r. 52, 54, 411; por. biskup, 

praepositus. 
z Tarnowa Jan, kasztelan i starosta 

krak. d. 153.
— — Rafael, podkmorzy sandomier

ski d. 95.
Tarnowski Jan, arcybiskup lwowski 

d. 275 b, r. 571. 
teatr w Staszowie r. 603. 
teatralne utensilia r. 607. 
de Tęezyn, zob. Ossoliński. 
Tęgoborski Michał r. 383.
Teliga K , kanonik katedry krak. r. 

503, 504.
Teodorus, prof. Mogilensis, prior Ble- 

dzoviensis r. 662.
Teodoryk, v. de Curczburg. 
theologia: r. 850, 852, 853; contro- 

versa r. 670; de tribus virtutibus 
theologicis fide, spe et charitate 
r. 643; dogmatica r. 819, moralis 
r. 818, 820; naturałis seu meta-

physica r. 774; «peculativa r. 743 — 
745, 748, 765, 787; universa r. 830; 
theologica: methodus r. 813; visio 
Dei r. 786; theologicae disputatio- 
tiones r. 741, 791; de theologicis 
virtutibus r. 820; theologicus tra- 
ctatus, teologiczne traktaty: r. 
632 b, 681, 698, 705, 737, 746, 794, 
807,809,814,825,826 ; teologicznych 
traktatów fragmenty r. 26, 29, 32,
37, 411, 623, 624, 638, 645, 647, 
649, 650, 653, 656, 666, 668, 675,
680, 683, 686, 696, 735, 736,' 767. 

Theoremata physices r. 677.
Theoriae planetarum Georgii Purba- 

chii r. 679. 
tercetto r. 991 - 996. 
s. Theresia r. 665, 666. 
termin, terminus: niejawienie się na 

terminie d. 148; oddanie długu na 
termin d 120; peremptorius r. 8 b. 

terra sancta r. 659. 
testament: Czernickiej r. 607; Odro

wąża Andrzeja d. 213; Szembeka 
Michała d. 289, 291, r. 575; pod
danych klasztoru mogilskiego r. 
139; testamentarny zapis Zyrom- 
skiego Jana dla klasztoru mogil
skiego d. 234.

Testamentuin novum r. 673; por.
scriptura sacra 

testimonium notarii publici r. 586 a. 
Textor Jakób Jan r. 651. 
de s. Tiburtio r. 625.
Tobolski Józef Jakób, pisarz radzie

cki krak r. 609.
Tomasz, Thomas, opat mogił, d 191, 

199, 202.
— sędzia ziemi krak. d. 146.
—• de Aquino r. 630.
— sancti opera r. 628, 653, 718, 721,

722, 724, 732, 743, 744, 748, 771.
— v. ze Stroniszowej.
Thomatus J. D. d. 2H3 a.
Tomicki Piotr, podkanclerzy kor. d. 

238.
Tomko, v. z Węgleszyna.
Tomacensis Guibertus r. 622. 
Torquacyusz z Peraciey Antoni, filo

zof r. 571.
Torti, kompozytor r. 965.
Toruń r. 586 a.
Towarzystwo: kredjtowe galicyjskie 

r. 381; naukowe krak. d. 70 a, 
267 a, r. 36, 607; ogniowe r. 217; 
rolnicze okręgowe krak. r. 580. 

transactiones, transakeye: castrenses 
super summas capitales r. 376; 
królów polskich r. 776.
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de Translatione s. Stanislai r, 625. 
transumpty: d. 27, 36, 38, 60, 63, 65,

69, 70, 90, 114, 116, 119, 130, 147,
164, 167, 168, 171, 174, 177, 181, 
186, 201, 208, 211, 217, 234, 285, 
240, 244, 246, 248, 251, 252, 258, 
259, 261, 263, 265, 267, 267 a, 269,
278, r. 574 przyp. 3.

Trapiści: r. 3; w Maria Stern r. 52. 
Thrayanus r. 630,
Trembecki, poeta r. 840. 
Trembowelski Leon r. 55.
Treny, trenae: Jeremiasza r. 841;

Trythemii r. 571.
Tresczyn Wiechowsky, posiadłość r.

586 a. 
trio r. 997 — 1005.
Tropiszów, miejscowość r. 327. 
trunki w dobrach klasztoru mogił, 

r. 390.
Trusinów, Trusschino, wieś d. 7,33. 
Truskilenie, Truschdonis, część Czy- 

żyn d. 15, 23.
Truszkowski J. r. 51.
Tryba Jan, kapelan biskupa Wojta- 

rowicza r. 54.
Trythemii trenae r. 571.
Trzebicki Andrzej, biskup krak. r.

651, 574 przyp. 1.
Trzebinia r. 607.
Trzeszczkowski Jakób, dzierżawca 

Ryczowa r. 233. 
trzoda r. 557.
Tupy (Jabłoński) X., poeta r. 54. 
Tur, wieś d. 207, r. 236.
Turbia, wieś d. 246.
Turcy, Thurci, Turcae r. 629, 651, 

659, 668, 705.
Turno A , abbas Premetensis r. 92. 
Turobin Jan, kanonik chełmski d.

253.
Tymowski Andreas, Cysters mogilski 

r 25 637 
Tyniec d. 60, 61, 233, 237, 244, 297;

por. klasztory, opaci, podprzeor. 
typographus. v. drukarz, 
tynphi r. 607.
Tyrka Antoni r. 151. 
tytoń holenderski r. 607.

U.
Ubisławice, wieś d. 42.
Ubyska, abbatissa in Olbok r. 609 a. 
ucisk wojskowy r. 419; poddanych 

w Prandocinie d. 265. 
uczniowie zakonu d. 210; na Uniw.

krak. d. 245.
Ugart hr. r. 607.
ugoda dobrowolna d. 106; o dzie-

sięcinę z Marcinkowic r. 371;
o jaz w Bieńczycach r. 355; kla
sztoru w sprawie kościoła para
fialnego w Mogile r. 402; między 
opatem a klasztorem mogilskim 
d. 283 a; opata Lipskiego z kla
sztorem mogił, o Ryczów r. 233. 

ulica: w Bochni ś. Krzyża d. 103, 
117; w Krakowie :,Floryańska r. 20, 
Różana r. 385; Świńska (Scrofa- 
rum) d. 191; św. Szczepana r.
377.

Ulryk, proboszcz zwierzyniecki d. 104. 
Ultraiectini Valerii Cornelii Rheto- 

rica r. 725.
Umbrosa, v. Vallis. 
de unctione extrema r, 676.
Undy, wieś r. 608.
Ungirfyrt Mikołaj, magister szpitala 

bocheńskiego d. 154 
uniejowski, v. starosta, 
unieważnienie: pisma papieskiego d. 

275 a; układu między opatem a 
klasztorem mogilskim d. 279 a, 
279 b.

Uniwersytet, Akademia: krakowski 
d. 161, 211, 215, 216, 230, 245,
298, r. 212. 213, 215, 227, 593, 
595, 603, 649, 677, 742, m 1; Vin- 
dobonensis r. 830. 

uniwersał, uniwersały: podatkowe 
r. 414; prymasa Łubieńskiego rt
571.

upadek opactwa mogilskiego r. 9. 
uposażenie: klasztoru w Mogile d. 

31, 38, 208, 284, 295, r. 71; kla
sztoru w Prandocinie d. 116; Opa

tów mogilskich r. 4; parafii ś. 
Bartłomieja w Mogile d. 168, r. 
399, 402, 403; scholastyka krak. 
d. 203.

uprawna ziemia w Spytkowicach d. 
34 a.

upust wody na Dłubni r. 355.
Urban, Urbanus IV, papież d. 119.
— VIII, papież d. 270, r. 650, 668.
— przeor jędrzejowski d. 245. 
Urbański, iniarcżany slarogórny r.

387.
urgensy władz r. 578.
Uroczystości: na cześć Leona XIII r. 

593; ś. Jacka w Krakowie r. 593 
w Mogile r. 562; w Wilnie 1812 
roku r. 603.

Ursus Jan, proboszcz w Mstyczowie 
d. 50.

Uryga Franciszek r. 49. 
urząd: grodzki krak. r. 158, 159; mo

gilski r. 137; powiatu mogilskiego^
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w klasztorze r. 584; prendocki 
r. 137.

urządzenie włościan w Mogile r. 151, 
152; Zesławic i Kantorowie r. 336. 

urzędnicy klasztoru mogił. r. 581. 
usatnowolnienie włościan w Czyży- 

nach r. 192. 
usługi na rzecz klasztoru w Mogile 

d. 300.
Ustiensis, v. starosta, 
usunięcie: napisu z krzyża pamiąt

kowego 1861 roku r. 572; zna
ków granicznych d. 140. 

usus: capellanoruin monialium ord. 
Cist. r. 587; conversorum Cist. 
r. 686; ord. Cisterciensis r. 609 a, 
642; practici in monasterio Olo- 
hocensi r. 571; Ilomanus r. 642. 

u więzienie O. Bandurskiego i przeora 
Owsińskiego r. 50. 

uwolnienie od ciężaru »woynai d. 67; 
od jurysdykcji urzędników kró
lewskich d. 151; od opłaty z dwor
ków na rzecz m. Bochni d. 117; 
od opłaty drzewa spławianego 
Wisłą d. 127; por. wolność.

V. W .

Wąchock r. 383, 411, 5S6 a, 751, 805; 
por. biblioteka, klasztory, opaci, 
professus.

Wąchów, folwark d. 19.
Waekafz Leopold, opat w Ilohen- 

furt, wikatyasz gen. r. 51. 52, 126, 
516.

Wacław, Venceslaus, kapelan ko
ścioła św. Wojciecha w Krakowie 
d. 24-26.

— król czeski, książę krak. i sando
mierski d. 38, 40, 42. 43.

— książę zatorski d. 190. 192 i oświę
cimski d. 195, 196.

— proboszcz w Spytkowicach d. 150.
— v. z Rosiejowa.
— święty r. 609 b, 625; ad s. Vence- 

slaum novenna r. 843; na pie
częci d. 181.

Wadów, wieś m. 4 
Wadowice d. 68, 172, 202, 228, 274, 

r. 410—412.
Wadowski Wacław, Cysters mogilski, 

wikaryusz w Woźnikach d. 295. 
wadyum d. 110.
'Waganowdce, wieś r. 277. 
Wągrowiec, miejscowość r. 586 a, 

639, 752; por. klasztory, opaci, 
professus. 

wakans opata mogił. d. 293, 294.

Walenty, pleban z Krczonowar. 632 b. 
de s. Valeriano r. 625.
Valerii Cornelii Ultraiectini: Dialé

ctica r 677; Rhetorica r. 678. 
Waligórski Jan, proboszcz w Raci

borowicach r. 54.
— M. r. 44.
Vallis Angelica, klasztor Cystersek 

w Kimbarówce r. 588.
— Umbrosa, klasztor Cystersek w 

Kimbarów'ce r. 588.
walach, v. koń.
Wałachy, wieś r. 608.
Wanda, Vanda: epitaphium r. 652. 
pod Wandą karczma r. 391; młyn 

r. 365.
Wandy mogiła r. 558. 
wapno r. 54J.
Warmia r. 411. 
warmiński, v. kanonik.
Warsz, kasztelan krak. d. 33. 
Warszawa d. 267 a, r. 51, 402, 571,

572, 586 a, 607, 651; por. convo- 
catia, kanonik, praepositus. 

Warszyeki r. 728.
Vartha, íluvius r. 586 a. 
de Wartimberg, v. Wolff.
Warzucha J. X. r. 54. 
vasa; sacra r 71; sacra eccl. s. Mi

ch aelis Crac. r. 593.
Vausin Claudius, abbas Cistercii r. 760. 
z Wawerowie (Waurowicz), Wawe- 

rowski Andrzej, podsędek ziemi 
krak. d. 102, 110, 112, 115, 120.

Wa wrzeli czy ce r. 607.
Wawrzyniec, proboszcz w Dobczy

cach d. 53.
Waxman Nepomucenus, pincernida 

Oswiecimensis et zathoriensis r.
795.

Wazowie d. 267 a.
Wcisło Antoni r. 49.
— Dominik d 300
— Katarzyna, żona d. 300.
— Kazimierz d. 300
— Anna, żona d. H00.
z Węchadłowa (Wachadlow) Jakób, 

komornik graniczny krak. d. 203. 
Vecturinus Lucius r. 629.
Wegier Franciszek, kapitan r. 573. 
z Węgleszyna Tomko d 126.
Węgry d. 236, r. 423; por. król, kró

lowa
Węgrzynowicz Wincenty r. 598. 
Weiss Jan Nep., Cysters r. 54.
Welki Matthaeus, prof. Pelplinensis 

r. 779.
Venceslaus, v. Wacław.
Wentzel Ambrosius r. 1004, 1016.
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Yerba significativa in veteribus co- 
dicibus r. 642. 

de verbi divini incarnatione disputa- 
tiones scholasticae r. 771. 

Wernyhora r. 607.
Werona r. 630.
Vesperae r. 889 — 893.
Wessel Teodor r. 377. 
veste-! ministrorum ex usu Romano 

r. 642.
vexilli beilici benedictio r. 651. 
Wężarów d. 141.
Wężyk, herb d. 192.
— Jan, biskup przemyski, opat mo

gilski d. 266, r. 8 b.
Wiadomości, gazeta r. 607.
Viale Prelá Michele. oardinaJer. 598. 
viceadvocatus r. 629. 
wicesgerens krak. d. 265. 
victoria, zwycięstwo: de Prutenis 

r. 625; o zwycięstwie r. 734.
De victu religiosorum r. 668. 
widerkaufy klasztoru mogil. r. 382. 
Wiecki Le'opoldus, prof. Mogil. r. 882,

927, 931, 933, 935-941, 943, 945, 
947, 980, 985, 993, 994, 1003,1004, 
1010, 1012, 1014, 1024.

Więcław Augustyn r. 49. • 
o wieczności r. 657.
Wiedeń (Vienna) r. 54, 55, 598, 630, 

8  10.
Wielamowski Jakób, sekretarz król. 

d. 259.
— Jan, syn d 259.
— Katarzyna, żona d. 259.
Wielicius Sebastianus,magister r. 634. 
Wieliczka d. 22, 49, 103, 157, 169. 
wielkorządca krak. d. 90, 91, 93, 145,

1*9.
wielkorzady krak. d. 224, 238, r. 324, 

328, 413.
Wielopolska Zofia d. 259. 
Wielopolski Achacy d. 259.
— Jakób d. 259, p. 673.
— hr. Pavvet r. 573.
— Wincenty r. 573.
— Myszkowski Karol, hr. na Żywcu

i Piekowej Skale, chorąży w. kor. 
r. 799.

Wielunek, wieś r. 586 a.
Wieniawa, herb d. 175, r. 627. 
(Wierde)lew d. 3.
Wiersze: r. 8b, 571, 629, 651,652, 

776, 8Í0, 841; łacińskie r. 638, 
a, 651, 734, 757, 795; na Jana 

Kazimierza r. 651; polityczne r. 
651; polskie r. 651, 727, 757, 795, 
799; religijne r. 727.

Wierzbica r. 805.

Wierzbiński Benedykt, Cysters pro
win cy i poznańskiej d. 307, przeor 
mogilski r. 49, 62, 71, 253, 254, 
proboszcz mogilski r. 407.

— Piotr, dzierżawca Wróżenie r. 214, 
327.

Wierzbowski Stefan, biskup poznań
ski d. 574 przyp. 1. 

Wierzchoslaw, kanonik i oficyal krak. 
d. 53

Wierzchowski, przeor mogilski r. 8 b. 
o wierze chrześciańskiej r. 832. 
Wierzyński Ladislaus S. J., professor 

r. 775.
Wiesiołowski Onufrius, professor theo- 

.logiae, prof. Coprivnicensis r. 812. 
Wiewiórowska Floryanna, ksieni 

olobocka r. 837.
Wieychonniu-i (?) Samuel, magister 

ac regens r. 653. 
wieża ratuszowa w Krakowie r 840. 
wikarya: w Piandocinie d. 284; ko

ścioła w Woźnikach d. 295 
wikaryusz, vicarius prandociński r.

410, 621; generalny Braci Mniej
szych de Obsei vantia d. 236; gen. 
cysterski r 52, 752, 800, 806, 808, 
8*17; w Polsce d. 269; gener. pro- 
vinciae r. 768, 769; dyecezyi krak. 
d. 75, 178, 234, 235, 292, 296, 306, 
r. 23, 598.

Wiktorowice, wieś d. 126, r. 78, 79, 
1(16, 108, 324. 

wiktuały: dla wojska z klasztoru 
r. 422; dla wojska z Opatkowic 
r. 320.

Wilczek Józef X. r. 593.
Wilczura Stanisław d. 301.
— Jadwiga, żona d. 301.
Wilhering, miejscowość r. 51. 
Wilkowisko, wieś r. 592.
Wilkus Wojciech, karczmarz sędo- 

wicki r. 300, 304.
Willi Dominik r. 52.
Wilno r. 603, 638 a, 850.
Wincenty, arcybiskup gnieźnieński 

d. 173.
— syn Krystyny, wdowy po Paszku, 

dziedzic Zesławic d. 81, 1*2.
Winczowski Paweł, proboszcz ple- 

szowski r. 570, 593.
Winiary, miejscowość d. 28, 44, 92, 

279 a, r. 372. 
winnica w Zabawie d. 5 
wino vinum r 92, 553, 556: Hunga- 

ricum, Gallicutn, mulsum r. 551. 
Virdunensis, v. dyecezya. 
Wirgiliusza dzieła r. 734.
De Virgine sermo r. 630.



4 2 8 MOGIŁA

de Virginum XI M. r. 625.
Wirowski Vincentius, prof. Landen- 

sis r. 813.
Virtutes: theologicae r. 780, 823; de 

virtute religionis r. 826; tractatus 
r. 737; de virtutibus: cardinali- 
bus r. 745, 746, 825; moralibus 
r. 825; theologicis disputationes 
r. 72i-; theologicis r. 745, 746.820; 
theologicis fide et charitate dispu
tationes r. 718.

Wiślica d. 9, 126, 127, r. 89; por.
kasztelan, powiat, 

z Wiślicy Andrzej d. 119.
— — Mikołaj syn, notaryusz publ. 

d. 119.
Wisla, rzeka d, 55, 127, r. 151—153, 

192, 210. «66, «67., 571, 607, m. 
23; vistulea acta, basis nr. 744. 

Wisław d. 23.
— ojciec Dobiesława d. 12.
— biskup krak. d. 14.
Wiśnicz (Wisz ni ci urn) r. 1015. 
WiśniowieckiMichał, woj. ruski r. 571. 
Wiśniowski CasirniruR, al umnusUniw.

Grac. r. 742.
Wison d. 1. 
vistulea acta v. Wisła, 
vita, vitae: de vita s. Adalberti at- 

que s. Georgii r. 630; sanctoruin 
r. 624, 625; Salomonis r. 629; s. 
Stanislai, Crac, epi r. 624; et ho
néstate clericorutn r. 632 a. 

witanie króla Zygmunta Augusta 
przez Sierakowskiego r. 632 b. 

Viterbo d. 119. 
vitia militiurn r. 773 
wizerunek, wizerunki: cudownego 

P. Jezusa w Mogile r, 24; opatów 
mogił. r. 8 a; Zygmunta I, Zy
gmunta Augusta W’azy i Kata
rzyny na oprawie r. 610 a. 

wizya gruntów w Mogile m. 1. 
wizytator, visitator: gener. Cistercien- 

sis r. 51, 700, 806, 808, 813, 817,
818, 823; prowincji polsko-litew
skiej, austryacko-węgierskiej Cyst. 
r. 1; gen. Cist. per Galiciam r. 61. 

wizytowanie, visitatio, visitationes: 
conventus monialium r. 652; Ed- 
mundi a Cruce r. 586 a; episco- 
porum r. 586 a; monachorurn ord. 
Cist. r. 586 a; klasztoru mogił, 
r. 1, 92, 432; klasztorów domini
kańskich r. 595; loci sancti r. 625; 
ordinis r. 126; zakonników cyster
skich na Uniw, krak. przez opata 
mogilskiego d. 215; visitationis 
forma r. 661.

wkładki do Tow. rolniczego krak, 
r. 580.

Władysław, Vladislaus IV, król pol
ski r, 571.

— Łokietek, ks. krakowski i króle
stwa polskiego, król polski d. 52, 
r. 604, 814.

— Jagiełło, król polski d. 126, 127,
130, 142, 147, 151, 157, 169, 174,. 
186, 246.

— ks. oświęcimski d. 51.
— ks. sieradzki i kujawski d. 41.
— Warneńczyk, król polski i wę

gierski d. 186.
— prof. Praemonstratensis conventus 

Sandecensis r. 901.
Wladysławski Gabriel, praepositus- 

Varsaviensis r. 677.
Włochy, Italia: r. 423, 587. 
Włocławek r. ó98; por. biskup. 
Włodarz. Paweł, mieszczanin słom- 

nicki d. 145.
Włodek Jan ze Sciborowic, burgra- 

bia, podstarości i komornik gra
niczny krak. d. 258.

Włodzimierz syn Mikołaja, dziedzica 
Zesławic d, 85.

— wojewoda krak. d. 16. 
Wlodzisław, miejscowość d. 123. 
Włoki, wieś r. 586 a. 
włościanie: wsi klasztoru mogił. r.

121; w dobrach klasztoru mogił, 
r. 144; w Czyżynach r. 192; Łęgu 
r. 210; mogilscy r. 151 —153; sę- 
dowiccy r. 312; włościan urzą
dzenie w Zesławicach r. 331. 

włościańskie sprawy w Kopańcu 
r. 19!.

o wodzie r. 734.
woda: Dłubni d. 106; na młyny w Wo

źnikach d. 150. 
wódka, gorzałka: r. 553; w Mogile 

r. 120, 393; z gorzelni w Mogile 
r. 392, 396, 398; do karczem kla
sztornych r. 398; do karczem sę- 
dowickiej i opaikowickiej r, 297, 
298; wódki przychód i rozchód 
w Sędowicach r. 299—302; por. 
okowita, 

wodne zakłady m. 24.
Wodzicki Eliasz r. 377.
— Michał kanonik i wikaryusz gen. 

krak. d. 292, dziekan, oficyał gen. 
d. 296.

Wodzińska G. zakonnica w Staniąt- 
kach r. 54.

Wodzynek, wieś r. 586 a,
Woglezyusz (Wojciech, Vogthesius) 

ojciec Hacibora d. 10.
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■i. Wojciech, Adalbertus r. 609 a, vita 
r. 630.

Wojciech, ksiądz r. 51.
— dziekan i oticyai krak. d. 35.
— proboszcz w' Dziekanowicach d.

92.
■wojewoda, pallatinus: iudioia r. 8b 

kaliski d. 130; krak. d. 1, 5, 11, 
15, 16, 22, 33. :j.6, 57, 118, 261,
263, r. 6H2b; lwowski (ruski) d.
179, 196, 208, 213, 240, r. 571; 
sandomierski d. 5, 164, r. 651. 

województwo krak. r. 574 przyp. 1, 
m. 1; sandomierskie r. 375, 651. 

wojna: ciężar d. 67; we Włoszech 
r. 423.

o wojnie r. 734. 
wojski samborski d. 240.
-wojsko r. 651; przez wojska zni

szczenie w Czyżynach r. 192; 
.w  Sędowicach r. 236, 238; 
austryackie r. 320; nieprzyjaciel
skie r. 195; obce r. 419; polskie 
r. 195, 218, 419, 422, 607; z r. 
1830/31 r. 221; rosyjskie r. 218, 
232, 320, 335, 351-, 385, 401, 419. 

-wojskowi królestwa Pol r. 607.
:z Wojsławic, v. Cikowski. 
Wojtarowicz Józef, biskup tarnow

ski r. 54, 573. 
wójtowie, wójt: d. 137; bocheński 

d. 101, 103, 108, 162; dziedziczny 
wielicki d. 40. 

wójtostwo: »Nowe Dwory« w Pran- 
doąinie r. 229; Pólw'siu d. 264; 
w Zygodo wicach r. 330.

Wola, wieś Jakusza d. 118.
— Kadłubska r. 608.
— Lipska d. 152.
— Lubecka d. 138, 140, n 236.
— Pustothewska r. 606.
Wolbona Fabricius, canonicu3 Iller-

densis, procurator ord. Cist. r. 
586 a.

Wole, wieś d. 132.
Wolff de Wartimberg Stefan, nota- 

ryusz publ. d. 167. 
wolnizna »laczenystwo« w Zegarto- 

wicacii d. 240. 
wolność, uwolnienie: od ciężarów 

d. 18, 27, 36, 47, 69, 70 a, 74, 126, 
130; od ciężarów książęcych d. 74; 
od ciężarów na rzecz księcia Za 

torskiego d. 190; od ciężarów 
prawa polskiego d. 33, 36, 41—
43, 48, 52, 88, 90, 97; od ciężarów 
wojskowych r. 570; od danin i po
winności oprócz dawania owsa 
d. 186; od dziesięcin d. 45; kla

sztoru od dziesięciny drzewnej 
dawanej do wielkorządów krak. 
d 224; od opłat i czynszów do
mów klasztornych w Krakowie 
d. 107; od powozu d. 30; od prze
wodu d. 32; od robocizn na rzecz 
króla d. 209; od robót dla dworu 
królewskiego d. 86; od sepu wiel- 
korządowego r. 570; od stacyi 
wojskowych r. 419; od stanu d. 
30; od Stróży d. 13, 30; od cięża
rów we wsi Stryszowa dla wiel
korządów r. 324.

Wol-ki, Wolsky M. r. 757.
— N. r. 645.
voluntatis humanae conformatio r. 

804.
Wolek Zygmunt, prowincyai Augu- 

styanów r. 602.
Woiucki, Woluczki Paulus, opat mo

gilski r. 8b, eppus Camenecensis 
r. 638.

Woronicz, biskup tórak. r.. 3. 598, 
840, 841. %

wota przed cudownym Chrystusem 
w Mogile r. 17, 19, 21. 

Wojciechowski Alberyk r. 49. 
•voyewodza gora« szyb w Bochni 

d. 139.
Woźniki, wieś d. 48, 56, 59—61, 68,

70, 70 a, 71, 74, 94, 170, 171, 177, 
190, 192, 202, 212, 248, 254, 262,
274, 295, r. 26, 326, 410, 412,784. 

wpisy gromady mogił. r. 161. 
Wrocieryż, wieś d. 17, 18, 27, 36, 69. 
Wrocław d. 166, 167; por. dyecezya, 

kanonik, oficyal.
— Vratislaviensis, v. Tray.
Wronowski Piotr, proboszcz w Nie-

gardowie r. 51, 54.
Wrożenice, wieś d. 30, 40, 43, 52,

258, r. 28, 78, 79, 106, 108, 327— 
329

Wrzos r. 805.
Wujek Jakób T. J. r. 832.
Wurmser hr., r. 11. 
wybory przeorów mogilskich r. 5. 
wybuch prochowni w Moguncyi r. 

607.
wydaiki z Glewca na wojsko w r.

1830/31 r. 221. 
wydawnictw'o »Xenia Bernhardina« 

r. 426.
Wydział: spraw wewnętrznych i po

licy i w Senacie rządzącym r. 63, 
407; teologiczny Uniw. Jag. r. 
593.

wyjęcie z pod jurysdykcyi sądów 
d. 89.
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wykaz, wykazy: braci mogilskich 
r. Sb; parcel wsi Mogiła r. 163, 
164; podatków r. 414; posiadłości 
klasztornych r. 148. 

wykupno części Zestawie r. 331; dóbr 
w Królestwie Pol. r. 240; regula- 
cya ciężarów gruntowych w do
brach klasztornych r. 143. 

wylew Wisły r. 151, 162, 153, 192, 
210, 571.

wypasanie bydła na błoniu miej- 
skiem w Dąbiu r. 193; krów pro
boszcza na gruntach klasztornych 
r. 408; pastwisk w Zesławicach 
r. 331 : bydła w lasach zegarto- 
wickich d. 123.

Wyrobczyński (Wyrobek) Benedykt 
r. 44, 49.

wyrok, wyroki: polubowny o karcz
mę kamienną d. 238; referendar- 
ski r. 607; w sprawie robocizn 
we wsi Mogile r. 151. 

wysiew zboża w Czernichowie r. 607; 
w Dziedzinku i na Sitowcu r. 671; 
na folwarku mogił. r. 168, 172, 
173, 175,176; w Mogile i Kopańcu 
r. I l i ;  w Opatkowicach r. 243; 
w Osieku r. 571; w Sędowicach 
r. 2 ¿3, 263. 

wystawa zabytków z epoki Jana III 
r. 572.

wyświęcanie na kapłana d. 309. 
Wyszek, proboszcz w Leśnicy d. 59. 
Wyszomirski r. 607.
Wytyszkiewicz, lekarz r. 583. 
de Wyula, v. Krzesław, podsędek 

ziemi krak. 
wzory: listów r. 638; mów łaciń

skich r. 776; plenipotencyi r. 638; 
mów pogrzebowych r. 651, 688; 
powinszowań r. 638; wymowy 
r. 711.

X .
»Xenia Bernhardina« r. 326.

Z , Ż.
Zabawa, herb d. 221.
— wieś d. 5.
Ząbek Stanislaus r. 634. 
zabezpieczenie długu d. 54.
Żabińscy, młynarze mogilscy r. 361. 
żabińska, właścicielka młyna w Mo- 
, gile r. 361.
Żabiński Stanisław, ekonom zesła- 

wicki r. 339, 345.
— Tadeusz r. 44, 49.
Żabka, alumn dyec. krak. r. 407. 
Żabno, miejscowość d. 246.

Zaboroue, wieś d. 14. 
zabudowania, v. budynki, 
zabytki mogilskie na wystawie Jana 

iii r. 572.
Zachęcenie Polaków do konfederacyir 

wiersz r. 776.
Zagość, miejscowość d. 32. 
zagrodnicy w Mogile m. 2.
Zajączek, namiestnik królewski r. 757. 
Zajączkowicc, miejscowość d. 46. 
Zajączkowski Albertus, abbas Vągro- 

vecensis r. 586 a.
— Filip Franciszek r. 44, 49.
— Wojciech r. 79.
— liegina, żona r. 79.
zakaz: pozywania klasztoru mogił, 

d. 2^9; zmiany w sprawach kla
sztoru mogił. d. 280.

Zakład Józefitów w Krakowie r. 593. 
zakon, zakony, ich założenie r. 651; 

Braci Mniejszych de Observantia 
d. 236, r. 614; Cystersów d. 119,. 
210, 215, 230, r. 571; ś. Franciszka 
r. 850; ś. Franciszka de Obser- 
vantia d. 198. 

zakonne życie r. 8. 
zakonnice, moniales: Cistercienses r.

639, 760; ord. Cist. in Francia r. 
587; w Staniątkach r. 54, 55, 593. 

zakonnik, zakonnicy, fratres, mona- 
chi, kapłan, confratres, bracia, 
monachus: ord. Cist. r. 8, 624, 625; 
cysterscy na uniw. krak. d. 215, 
216; ki;.szumi mogilskiego d. 247, 
279 a, 282 d, 282 h, 282 i, 285, r. 
15, 23, 40, 43-49, 560, 561, 563, 
570, 683, 610, 623, 662, 828. 

zakrystya, sacristia kościoła kla- 
. sztornego w Mogile r. 59, 71, 549. 

Zakrzewski Stanisław r. 609 b. 
z Zakrzewa Mikołaj, kasztelan wi

ślicki i wielkorządca krak. d. 189. 
żal za grzechy r. 652. 
zaległości: czynszów włościan w do

brach klasztornych r. 144; czyn
szowe w Łęgu r. 210; skarbowe 
z Glewca r. 220.,'

Zaleśny Stanisław r. 49.
Zalinsky Laurentius r. 686 a.
Załęski Stanisław O. r. 52, 711 a. 
Załuski Andrzej, biskup płocki r. 751. 
zamek krak. d. 72, 73, 130, 153, 160, 

217; zamki, zatożone przez Kazi
mierza W . r. 632 a. 

zamiana wsi Sprowy na Opatkowice 
d. 219.

Zamlynye, rola d. 221.
Zamojski Jan r. 374.
— Tomasz r. 648.



INDEKS OSOBOWY, MIEJSCOWY X RZECZOWY 4 3 1

żandarma obmza r. 570. 
żandarmerya w Mogile r. 584 
zaorywanie gruntów klasztornych 

w Czyżynaoh r. 192.
Zapalslii Stanislaus r. 747. 
zapiski kancelaryi papieskiej d. 256. 
zapisy, zapis: jurysdykcyi dworskiej 

w Mogile r. 139; na rzecz klasztoru 
mogilskiego r. 324; Dembińskiego 
na Kosocicach r. 324; królewicza 
Karola Ferdynanda na Żywcu r. 
324; Skiorkowskiego na Skierkach
i Golanaeh r. 324.

Zapolski Ignatius Franciscus, profes- 
sor theologiae Posnaniensis in 
collegio Soc. Jesu r. 732.

,— Jan, opat lądzki d. 278, r. 429. 
Zaporoyianorum insolentia r. 651. 
Zaporski Józef r. 603.
Zapotopie lacus r. 607. 
zapowiedzi świadectwa r. 405. 
zaraza r. 571.
/jarnowioc d. 240; por. kasztelan, 
zarobne, v. dni.
zarośla w kluczu ryczowskim r. 235. 
zatargi: klasztoru o dziesięcinę r. 370;

z Pilchowskim z Pieszowa r. 151. 
Zator d. 71, 94, 192, 195, 196, 220, 

232, 233, 244; por. książę, podsta- 
roioi, powiat, 

z Zatora Paweł, kanonik krak. d. 199. 
zasiew w Sędowicach r. 79. 
zasiłki udzielane włościanom w Sę- 

dowicach r. 242. 
zastaw d. 93, 95, 111, 128, 129, 137. 
Zawada, dzierżawca Sędowic r. 236.
— wieś d. 58, 63, 65.
Zavadil Józef r. 49.
Zawady, wieś r. 608. 
zawichojski, v. starosta.
Zawoja r. 55.
Zbarawski, kan. krak. r. 651. 
zbiegów poszukiwanie r. 570. 
Zbigniew, Zbigenus, v. Oleśnicki.
— frater ord. Cist. r. 51.
— kanclerz katedry krak. 119 i sę

dzia spraw duchownych biskupa 
krak. Floryana d. 119.

— svn Przecława, dziedzic Zesławic 
d". 84.

zbiór, zbiory żołędzi w lesie w Ple- 
szowied. 111; krescencyi folwarku 
czyżyńskiego r. 198, 201; w Sędo- 
wicaeh r. 268. 

ze Zborowa Piotr d. 97; wojewoda
i starosta krak, d. 261, 263.

--- Wiktor d. 98.
Zborowski Piotr r. 233.
zboże: w Czernichowie r. 607; z fol

warku czyżyńskiego r. 177, 200,.
254, 557; w folwarku mogilskim 
r. 84, 86, 87, 94, 95, 125, 170, 171,
177, 178, 179, 180—183, 184, 185, 
186, 190; z folwarku Opatkowice 
r. 242; folwarku Sędowice r. 242,
250, 258, 261, 263, 265, 266, 267, 
269 — 276, 307, 3t‘8; gromady świe- 
ciechowskiej r. 593; w Szczyrzycu 
r. 592; dla Węgier r. 4'.!3; na fol
warku Zesiawice r. 339, 341—344, 
346, H47, 349; na wódkę do go
rzelni w Mogile r. 392, 393. 

zbrojne zbiegowiska w Krakowie r. 
607.

Zbydniów (Zbignew), wieś d. 246. 
Zdirko, dziedzic Wężerowa d. 141. 
Zdzislaus, frater in Byszovia ord. Cist. 

r. 638 a
Zebrzydowice (Zewidowice) d. 72. 
Zegartowice d. 123, 240, r. 236. 
z Zegartowic Sandek d. 123. 
Zegladowski Józef r. 383. 
żegnanie posłów ziemskich króla Zyt?.

Aug. r. 632 b.
Zelner Mauritius, prof. Landensis r.

793.
Zembrzyca, wieś r. 608.
Zembrzyski Mikołaj, proboszcz w W a

dowicach d. 228.
Zesławice, wieś d. 76, 78—85, 87, 88,

93, 96, 100, 102, 203, r. 26, 62, 79 
-81, 106, 108-110, 112, 116, 121,
126, 127, 139, l i i ,  144, 146, 147,
149, 331-352, 516, 517, m. 22,42,43. 

z Zesławic Włodzimierz d. 76. 
zezwolenie papieskie w sprawach 

majątków cysterskich d. 119. 
Zgodziński r. 51.
zgromadzenie majstrów rssemiosla 

szewskiego w Mogile d. 305. 
Zielnik Syreniusa r. 649.
Zielonka Wojciech r. 49.
Zielonki, wieś r. 53. 
ziemia: bytomska d. 99; chełmska 

r. 606; sandomierska r. 651; zam
browska r. 608.

Zimmer Henricus, prof. Andreovien- 
sis r. 868. 

zioła na czary r. 571.
Ziołkowski Ant. r. 980.
Zirc, miejscowość r. 52. 
złotnik d. 160.
Złowodzki Józef, dzierżawca Glewca 

r. 223.
zmiany własności chłopskiej: we wsi 

Mogile r. 151, 152, 153; w Zesła- 
wicach r. 331 

Zmorowie, młynarze mogilscy r. 362_
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zmuszanie do podejmowania pism 
d. 299.

znak notaryalny d. 53, 60, 61, 70, 104, 
105, 119, 133, 136, 163, 167, 171,
175, 182, 199, 206, 211, 221, 234,
235, 243, 244, 257, 282 a, 282 b, 
282 c, r. 574 przyp. 1. 

znaki wodne na DIubni r. 359. 
zniesienie konkursu na wikaryę w 

Wożnikach d. 295. 
zniszczenia żołnierskie w Łęgu r. 

210.
żniwa w Mogile i Kopańcu r. 111. 
|ołędzie w lesie w Pleszowie d. 111. 
Żółkiewski Jan r. 651.
Zoitowski Antonius, canonicus Lu- 
, blinensis r. 796.
Żółtowski Stefan r. 20, 374, 571. 
Zrasowa, wieś d. 10, 11, 20.
Zręcin, wieś d. 182.
Zromkiewicz Christophorus, profes- 

sor rhetoricae, magister r. 678. 
Zuber ¿Venceslaus, prof. Mogił., r. 739. 
Zuk z Rozprzy d. 136.
— — Wawrzyniec, syn, notaryusz 

publ. d. 136. 
żupnik w Wieliczce d. 103. 
żupy wielickie d. 167, 169. 
z Żurawicy, zob. ze Sprowy.

.¿jurek X. r. 54.
zwiedzający kościół i klasztor mo

gilski r. 586.
Zwiernikiewicz Piotr r. 44, 49, 828. 
-Zwierzyniec d. 104, 171, r. 51, 54,

593; por. klasztory, proboszcz, 
przeor.

Zwoliński Waleryan Fr., architekt m.
44, 45

zwolnienia: od klątwy d. 283; podat
kowe r. 414; por. uwolnienie, 

zwrot dwóch wsi zakonnikom kla
sztoru mogił. d. 282. 

o zwycięstwie, v. victoria.
Żychliński Wacław r. 44, 974. 
życiorysy, żywoty opatów i przeorów 

mogilskich r. 8 b. 
o życiu r. 734. 

żydzi, starozakonni, izraelici, iudeus, 
iudei: r. 617, 629, 841; iudeo- 
rum doctor r. 629; occisi r.609a; 
przechodzenie na wiarę katolicką 
w Mogile r. 564.

Zygmunt, Sigismundus Coronovien- 
sis r. 586 a.

Zygmunt I, król polski d. 238, 239, 
240, 246—248, r. 610 a, 632 a.

— August, król polski d. 250, 251, 
252, 254, r. 610 a, 632 b.

— III, król polski d. 267 a.
— rzeżnik krak. d. 187.
Żygodowice (Schygod vel Schotten-

how), wieś d. 51, 70 a, 74, 94, 190,
192, 254, 261, 263, r. 26, 330. 

żyto w dobrach klasztoru mogił. r. 418. 
Żywiec r. 151,'324, 799. 
żywność dla wojska r. 419. 
żywoty, v. życiorysy.
Zyromski Jan, faktor sędowicki d. 234.
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poprzednich właścicieli rękopisów, głównie bibliotecznych.

Al...sky Joachimus, prof. Mogilen- 
sis nr. 636.

Baguda Jan A. 834.
Baworowski Joannes Venceslaus 863,

864, 866, 869, 961, 979. 
Biaiobrzeski Marcin 610 a, 618. 
Bobrecius Martinus, monachus Mo

gił. 618.
Bourian Venceslaus, prof. Mogił. 802,

865, 892.
Brzeźnicki Jakób, sufragan poznań

ski 586 a.
— Łukasz, proboszcz poznański 586a. 
Bukowski Jan 859.
Buzek Thomas 861.
Cracoviensis Nicolaus, prof. Mogił.

681.
Dionisius, prof. Landensis 793. 
Dygasiewicz Ignatius 883, 917. 
Erasmus, prof. Landensis 787. 
Franciscus, organista 668.
Franecki Petrus 738. 
de Gnesna Johannes 626, 627. 
Gorączkiewicz Dominik 942, 946, 947. 
Gysko monachus in Clara Tumba 

610.
Hączel Albertus, prof. Mogił. 652. 
Hirsberg Petrus 610 a.
Joannes, prof. Mogił. 658.
Jędrzejów, klasztor Cystersów 749. 
Jurkowski Casimirus 811.
Karpowicz Bartholomaeus 692. 
Kmietowicz Stanislaus 811.1 
Kolacki Joannes, canon. Reguł. 708. 
Komalski Andreas 801.
Koperzyński P. 923.
Kostecki Nicol., prof. Mogił. 726—729. 
Kotulski 844, 845.
Kronenberger Adolphus 819. 
Kulczyński Benedictus 782.
Kurowski Carolus 811.

Lewicki Venceslaus 811.
Lipnicki I. F. 879.
Lubstowski Benedictus, doctor theo- 

logiae 809.|
Markiewicz Gabriel, prof. Mogił. 719 

—722.
Mayer Emanuel, Cysters z Lilienfeld 

797, 798
Milkowski Joannes 714.
Mroczkowski Sebastianus Casimirus 

738.
Nadolski Hieronymus, prof. Preme- 

tensis 774.
Nicolaus, vicariusPrandoczinensis621.
Niuardus frater 777.
Ołobok, klasztor Cystersek 699 a.
Osikowski S. 998, 1021.
Osowski Aleksander 677.
Osuchovigena Petrus 612.
Pernicki Hieronymus, prof. Mogił.

740, 741, 743-745.
Petrykowicz Romuald, prof, szczy- 

rzycki 829, 830.
Pisarski Placidus 824, 826.
Piskorski Józef 605.
Podgórski M. 1011.
Prandocin, kościół parafialny 621.
Preycher Nicolaus de Cracovia mo

nachus de Clara Tumba 622, 624, 
625.

Prossoviensis Bartholomaeus, prof. 
Mogił. 639, 643.

Przemęt, klasztor Cystersów 732.
Rayski Adalbertus 773.
— Tesselinus 808.
Reszpondowicz Casimirus Joannes 

684.
Samboriensis Residentia S. J. 711 a.
Sandecensis bibliotheca 809.
Schmeiser Venceslaus 791.
Schwatz Osmundu* 944.

Archiwum mogilskie.
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Sebastianus, prof. Mogił. 680. 
Srzedziński Casimirus, prof. Mogił. 

674.
Stefanowicz Thomas Antonius de Le- 

zayscia 781.
Stock i Odo 934.
Stoczewski Zefirinus, prof. Vancho- 

censis 805, 816.
Stroz Krzysztof 840.
Sulejów, klasztor Cystersów 749. 
Surzycki Venceslaus (Joannes) Clo- 

davius 665, 657—661.
Symborski Joannes 732. 
Szalwicewsky Hyacinthus 693. 
Szczególiński Thomas, prof. Mogił. 

839.
Taczel Johannes de Ratibor 628.

Tarlovius Benedictus 647.
Tymowski Andreas 637.
Vladislaus, prof. Premonstratensis 

conventus Sandecensis 901.
Wąchock, klasztor Cystersów 718,

758.
Wiśniowski Casimirus 742.
Wolski Mathaeus, prof. Pelplinensis

779.
Wolsky N. 645.
Ząbek Stanislaus 634.
Zapalski Stanislaus 747.
ZoZtowski Antonius, oanonicus Lubli- 

nensis 796.
Zuber Venceslaus, prof. Mogił. 739.
Zwiernikiewicz Piotr X. 828.



Sprostowania ważniejsze.

Ur. wiersz

Dyplomy.

zam iast: • ma być:

5 8 nr 48. 48 i 57.

62 6 nic nici

81 3 Zeslawici Zeslawic,

113 4 Moniako Moniako-

182 5 Łajsce Łajsce,

169 11 1480, 29 marca 1431, 14 marca

210 1 1564 1464

262 6 Pu Pu-

279 a & Dopczyc Dobczyc

304 3 rzeźniczą rzeźniczą w Mogi

309 2 dodać: małoletniego Bernarda

16 4

Rękopisy.

Zapisk Zapiski

52 b) Bastalini Bartolini

151 8 urządzanie urządzenie

330 5 Jur Jur-

339 10 ro rok

381 2 stwa kredytowego kredytowego

391 1 i 2 pod d) Staszczyszyna Staszyszyna

411 15 wierdzony twierdzony

441 2 calcu calcu-

691 3 in va in va-

603 8 Petrzykowskiego Pi etrzy kowskiego

617 3 biblia bibliam

621 14 u ut

630 2 pod d) minore minore.

655 G mediationis meditationis

659 ostatni Pr.« »Pr.

661 6 Decessione De cessione

665 4 ceoncessae concessae

668 1 pod h) monasterium monasteriorum

€70 3 fscilem facilem


