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WSTĘP 



		Opracowanie pt. “Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu”, autorstwa księży Mariana Banaszaka i Feliksa Lenorta, jest częścią publikacji Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych, zatytułowanej “Dzieje Poznania i województwa poznańskiego”1. 
                              Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu postanowiło dać większą możliwość korzystania ze swoich bogatych zasobów za pośrednictwem Internetu.
                             Dla ułatwienia korzystania z tego nowoczesnego środka przekazu dokonano następujących zmian w w/w publikacji:
1.	zmieniono numeracje stron odpowiadającemu aktualnemu układowi (np. s.237 na s.7; s. 238 na s.8; etc.),
2.	zrezygnowano z dotychczasowej numeracji ciągłej prezentowanych dokumentów (dotyczących numerów od 1861 do 3077),
3.	wprowadzono numerację zespołów akt (inwentarzy) znajdujących się w Archiwum.  
                                Korzystając z tego informatora uzyskujemy szybkie wiadomości o przechowywanych w Archiwum dokumentach i archiwaliach.
Szczegółowe informacje i opis jednostek znajdziemy dopiero w spisie zespołów, wyodrębnionych w osobne pliki, które są opatrzone tytułami poszczególnych inwentarzy (numer zespołu prowadzi do inwentarza, np. nr.0001 – Dokumenty Pergaminowe syg. D perg).



                    


________________________________________

1 Dzieje poznania i województw poznańskiego (w granicach z 1974 r.). Informator o materiałach archiwalnych, 
t.II (red. Cz. Skopowski), Warszawa 1982.







WYKAZ SKRÓTÓW

Abp		- arcybiskup
AK 		- Armia Krajowa
AL 		- Armia Ludowa
alt. 		- altarzysta
archid. 	- archidiakon
b.d. 		- brak daty
b.m. 		- brak miejsca
bp 		- biskup
b.p.		- bez paginacji
BPBK 		- Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego
BPBO 		- Biuro Projektów Budownictwa Ogólnego
BPBW 	- Biuro Projektów Budownictwa Wiejskiego
br. 		- brat
b.r. 		- bez roku
BRiH 		- Bank Rzemiosła i Handlu
BZSZ 		- Bank Związku Spółek Zarobkowych
d. 		- dawny
del.	- delegat
diec. 	- diecezja
dok. 	- dokumen duchduchowny
dzied. 		- dziedcic, dziedziczka
dziek. 		- dziekan
fil., filial. 	- filialny
fot. 		- fotografia
fotok. 		- fotokopia
gen. 		- generalny
GL 		- Gwardia Ludowa
gnieźn. 	- gnieźnieński (a)
HCP 		- Hipolit Cegielski, Zakłady Przemysłu Metalowego, Poznań
j.a. 		- jednostka archiwalna
jez. 		- jezioro
K 		- Kalka (oryginał rysunku, wykonany tuszem lub ołówkiem)
k. 		- koło
k. (kk.) 	- karta (karta)
kan. 		- kanonik
kancl. 		- kanclerz
kap. 		- kapituła
kard. 		- kardynał
kaszt. 	- kasztelan
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KDW 	- Kodeks Dyplomatyczny Wielkopolski
KKO 	- Komunalna Kasa Oszczędności
kl. 	- klasztor
kol. 	- kolegiata
kom. 	- komisarz
kośc. 	- kościół
KPP 	- Komunistyczna Partia Polski
KPRP 	- Komunistyczna Partia Robotniczej Polski
kr. 	- król, królowa
ks. 	- ksiądz, książe, księżna
KZMP 	- Komunistyczny Związek Młodzieży Polskiej
later. 	- laterańscy
leg. pap. 	- legat papieski
m. 	- miasto
mans. 	- mansjonarz
marsz. 	- marszałek
mb. 	- metr bieżący
MBP 	- Miejskie Biuro Projektów
mieszcz. 	- mieszczanin
mikr. 	- mikrofilm
MO 	- matryca - ołówek
MOPR 	- Międzynarodowa Organizacja Pomocy Rewolucjonistom
m.p. 	- miasto powiatowe
MT 	- matryca tusz
MZMB 	- Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych
N 		- nota pomiarowa
neg. 	- negatyw
norb.	- norbetanie, norbertanki
not. 	- notariusz
NSDAP 	- Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei
Narodowosocjalistyczna Niemiecka Partia Robotnicza
nunc. apost. - nuncjusz apostolski
O 		- ozalid (światłokopia)
ob. 	- obecnie
of. 	- oficjał
OHP 	- Ochotnicze Hufce Pracy
OMTUR 	- Organizacja Młodzieży Towarzystwa Uniwersytetu Robotniczego
oo. 	- ojcowie
ORMO 	- Ochotnicza Rezerwa Milicji Obywatelskiej
ORS 	- Okręgowa Rada Studencka
OZS 	- Okręgowy Zarząd Studencki
pap. 	- papież
par. 	- parafia, parafialny
penit. 	- penitencjarz
PGR 	- Państwowe Gospodarstwo Rolne
PINGW 	- Państwowy Instytut Naukowy Gospodarstwa Wiejskiego
p-ko 	- przeciwko
PKP 	- Polskie Koleje Państwowe
PKZ 	- Pracownie Konserwacji Zabytków
p.n. 	- pod nazwą
PNZ 	- Państwowe Nieruchomości Ziemskie
PO 	- papier-ołówek
pocz. 	- początek
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podstar. 	- podstarosta
pol. 	- polski, a
PO "SP" - Powszechna Organizacja "Służba Polsce"
pow. 	- powiat
pozn. 	- poznański
PP. 	- Policja Państwowa (a także pań)
PPR 	- Polska Partia Robotnicza
PPS 	- Polska Partia Socjalistyczna
prep. 	- prepozyt
prob. 	- proboszcz
protonot. - protonotariusz
przew.	- przewodniczący
PT 	- papier-tusz
p.w.	 - pod wezwaniem
rkps 	- rękopis
ryc. 	- rycerz, rycina
rys.	 - rysunek
RZM 	- Rewplucyjny Związek Młodzieży
s. (ss.) 	- strona (strony)
schol.	 - scholastyk
sem.duch. - seminarium duchowne
star. 	  - starosta
stol. apost. - stolica apostolska
sufr.  	- sufragan
sygn.	- sygnatura
szl. 	- szlachcic
TUR 	- Towarzystwo Uniwersytetu Robotniczego
TZUP 	- Terenowy Zespół Usług Projektowych
UB 	- Urząd Bezpieczeństwa
USC 	- Urząd Stanu Cywilnego
w. 	- wiek
WAP 	- Wojewódzkie Archiwum Państwowe
WBP	- Wojewódzkie Biuro Projektów
wik.	 - wikariusz
woj. 	- wojewoda, województwo
WSH 	- Wyższa Szkoła Handlowa
zag.	- zginęła
ZAMP 	- Związek Akademickiej Młodzieży Polskiej
ZBM	-     Zarząd Budynków Mieszkalnych
ZCPNZ	- Zarząd Centralny Państwowych Nieruchomości Ziemskich
ZMR	- Związek Młodzieży Robotniczej
ZMP	- Związek Młodzieży Polskiej
ZMS	- Związek Młodzieży Socjalistycznej
ZWM 	- Związek Walki  Młodych
zob. 	- zobacz
ZOR 	- Zarząd Osiedli Robotniczych
ZPP	 - Związek Patriotów Polskich
ZSP	 - Zrzeszenie studentów Polskich
ZW 	- Zarząd Wojewódzki
ZWTRZZ - Zarząd Wojewódzki Towarzystwa Rozwoju Ziem Zachodnich
ZZK	- Związek Zawodowy Kolejarzy





                      ARCHIWUM  ARCHIDIECEZJALNE W  POZNANIU


Opracowali: MARIAN BANASZAK I FELIKS LENORT




Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu jest centralną w ramach archidiecezji, instytucją przechowującą dokumenty i akta do dziejów najstarszej diecezji polskiej.
Myśl stworzenia tego rodzaju instytucji gromadzącej produkcję aktotwórczą zarówno podstawowych organów zarządu diecezją (kancelaria biskupia, konsystorska, kapitulna) jak też organów terenowych i innych kościelnych zespołów archiwalnych, przechodziła w dziejach diecezji długą ewolucję. W wiekach średnich rolę sui generis archiwum ogólnodiecez-jalnego spełniało archiwum kapitulne. Od XV w. jednak coraz wyraźniej poszczególne zespoły zaczynają się wyodrębniać, a kancelarie same wykazują tendencję przejęcia na siebie także. zadań archiwum przechowującego.
Równocześnie w tym samym czasie ujawnia   się postulat pozostawienia archiwum kapitulnemu większości elementów, określających jego znacze-nie ogólnodiecezjalne. Dawało temu szczególny wyraz polski prawodawstwo partykularne - prowincjonalne i diecezjalne.
W nowożytnym rozumieniu tego słowa , w obecnym kształcie organizacyjnym, Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu datuje się od roku 1925 Jego powstanie łączy się z nazwiskami ks. Edmunda Majkownkiego i biskupa sufragana Stanisława Łukomskiego oraz z postacią ówczesnego
instytucji diecezjalnej, pierwszej tego rodzaju w naszym kraju Organi-zacja zasobu jest zasługą głównie ks. Józefa Nowackiego. Na pomieszczenia dla Archiwum przeznaczono gmach dawnej Akademii Lubrańskiego, jak gdyby w celu kontynuacji w nowej formie ideałów, którym służyła ta uczelnia w przeszłości. Rozpoczęta wówczas koncentracja akt doprowadziła niebawem do scalania całości zachowanego zasobu archiwalnego centralnych agend administracji diecezjalnej oraz części akt administracji terenowej, zwłaszcza archiwaliów dziekańskich i parafialnych (głównie ksiąg metrykalnych). Koncentracja tych ostatnich nie jest jeszcze zakończona, w ostatnim czasie na większą skalę została podjęta ponownie.
Niniejszy informator dotyczy materiałów do dziejów Poznania i województwa poznańskiego, znajdujących się w archiwum Archidiecezjalnym w Poznaniu, dzieli się na trzy zasadnicze części: okres staropolski (do początków XIX w.) charakteryzujący się jednolitym na ogół materiałem
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archiwalnym (tzw. księga wpisów), okres nowożytny (w. XIX i XX),zawierający pod względem formalnym głównie materiał określany jako akta spraw, wreszcie część trzecia w której scharakteryzowano materiał pominięty w obu poprzednich częściach, głównie tzw. zbiory specjalne. Materiały archiwalne okresu  staropolskiego (księga wpisów)  opracował Feliks Lenort ; dokumenty archiwalia XIX i XX w. oraz tzw  zbiory specjalne - Marian Banaszak.

Część pierwsza: Okres staropolski

I. Dokumenty

Zostały  zinwentaryzowane zasadniczo  według instytucji, które  prze-chowywały je przed  przekazaniem  do   Archiwum   Archidiecezjalnego. Jedynie dokumenty dawnego archiwum biskupiego i archiwum konsystorskiego — z wyjątkiem tzw.  Producta  in  Consistorio — oraz dokumenty pochodzące z depozytu parafii złączono w jeden zbiór ogólny. Szczegółowe regestry, sporządzono w języku łacińskim przez ks. J. No-wackiego (w maszynopisie) dla wszystkich dokumentów, z wyjątkiem przejętych niedawno, pozwalają na łatwe ich wykorzystanie.

1.	             DOKUMENTY ZBIORU OGÓLNEGO

A. DOKUMENTY PERGAMINOWE
		sygn. D perg. 1 			b.m. 1231
Władysław Laskonogi udziela immunitetu cystersom w Obrze pow. wolsztyński.
Druk.: KDW, t. I nr 133
		sygn. D perg. 2                       Gniezno, 23 IV 1231
Władysław   Laskonogi   potwierdza   fundację   klasztoru
cysterskiego w Obrze pow, wolsztyński.
Druk.   KDW, t. I nr 13.
		sygn. D perg. 3         Pobiedzika, 25 II 1247
Przemysł l  uwalnia  ludność 'klasztoru  w  Obrze od ciężarów
prawa
Druk: KDW. T I nr 258.
		sygn.Dperg.4                                       Poznań,1251
Przemysł I zatwierdza nadanie wsi Smardzewo kościołowi
klasztornemu cystersów w Obrze.
Druk: KDW, t. I nr 291.
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		sygn. D perg. 5		Poznań, 22 II 1257
	Przemysł I nadaje przywileje klasztorowi cystersów w Obrze.
Druk: KDW, t. I nr 347.
		sygn. D perg. 6		Poznań, 29 XI 1257
	Książe Bolesław potwierdza klasztorowi w Obrze przywileje nadane przez księcia Władysława i księcia Przemysława I oraz przyjmuje go pod swoją opiekę.
Druk: KDW, t. I, nr 363.
			sygn. D perg. 7			Poznań, 21 VIII 1259
	Książe Bolesław rozstrzyga spór o wieś Kiełpiny (pow. Wolsztyński).
Druk: KDW, t. I, nr 378.
			sygn. D perg.. 8			Poznań, 1 X 1280
	Przemysł II pozwala klasztorowi w Obrze na lokację wsi Jażdżyniec (pow. Wolsztyński) i Ujazd (pow. Nowotomyski) na prawie niemieckim.
Druk: KDW, t. I, nr 497.
		sygn. D perg. 9			Poznań, 29 VI 1285
	Przemysł II zatwierdza zgodę ludera z Komorowa, by klasztor w Obrze zbudował młyn we wsi Niałek (pow. Wolsztyński).
Druk: KDW, t. I, nr 557.
			sygn. D perg. 10		Obra, 24 II 1287
	Przemysł II zatwierdza darowiznę wsi kiełpiny (pow. Wolsztyński) dla klasztoru w Obrze.
Druk: KDW, t. I, nr 573.
			sygn. D perg.11			Poznań, 22 IX 1287
	Przemysł II obdarza wolnościami od świadczeń wieś Kiełpiny, własność klasztoru w Obrze.
Druk: KDW, t. I, nr 582
			sygn. D perg.12			Poznań, 26 II 1298
	Władysław Łokietek przyjmuje klasztor w Obrze pod swoją opiekę i obdarza go immunitetami.
Druk: KDW, t. II, nr 772
		sygn. D perg. 13			4 V 1311
	Komesi Ninos i Dobiesław dają w darze klasztorowi w Obrze swoją zagrodę między jeziorami Orchowe i Wilcze.
Druk: KDW, t. II, nr 944.
			sygn. D perg.14				5 I 1314
	Mikołaj syn Michała sprzedaje klasztorowi w Obrze trzecią część swego młyna w Zbąszyniu.
Druk: KDW, t. II, 963.
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		sygn. D perg. 15			12 III 1314
Klasztor w Obrze kupuje prawo połowu w jeziorze Ragav.
Druk:  KDW, t. II, nr 968.
			sygn. D perg. 16		Poznań 1 VIII 1324
	Władysław Łokietek rozszerza przywileje klasztoru w Obrze.
Druk: KDW, t.  II, nr 1043.
			sygn. D perg.17			Poznań, 29 VI  1326	Władysław Łokietek uwalnia Adamowiec (pow. Wolsztyński), wieś Marcina syna Mikołaja, od ciężarów prawa polskiego.
Druk: KDW, t. II, nr 1069.
			sygn. D perg. 18		Sobiałkowo, 3 II 1362
	Domasław, pleban z Niepartu, udziela Jaśkowi Kurasek przywileju na sołectwo we wsi Woszczkowo (pow. Rawicki).
Druk: KDW, t. III, nr 1469.
			sygn. D perg. 19		Pyzdry, 30 V 1368
	Wierzbięta, kasztelan poznański, udziela młynarzowi Mikołajowi przywileju na młyn we wsi Sabaszczewo (pow. Średzki).
			sygn. D perg. 21		Kościan, 5 XII 1409
	Sędzia poznański Mikołaj, dziedzic Czarnkowa, zatwierdza w transumpcie dekret wojewody poznańskiego Sędziwoja Ostroroga z VII 1408 w sprawie Mikołaja Będlewskiego.
			sygn. D perg. 22	Rozdrażew, 25 III 1422
	Andrzej Łaskarz, biskup poznański, eryguje kościół szpitalny św. Ducha w Koźminie i dokonuje transumptu dokumentu Sędziwoja Ostroroga wojewody poznańskiego z 13 X 1419, który zatwierdził fundację dla ubogich.
Druk: St. Łukomski, Kożmin Wielki i Nowy, Poznań 1914, 481-484.
			sygn. D perg. 23		Zbąszyń, 1425
	Abracham Głowacz, dziedzic Zbąszynia, sprzedał młynarzowi Mikkołajowi Chorota trzecią część Swego młyna, zwanego Nowy Młyn.
Druk: KDW, t. V, nr 406.
			sygn. D perg. 24		Poznań, 25 VI 1426	Wojciech Jastrzębiec, arcybiskup gnieźnieński przyznaje Jakubowi i Janowi, plebanom w Tulcach (pow. Średzki) dziesięcinę z ról kmiecych w Pławcach (pow. Średzki).
Druk: KDW, t. V, nr 441.
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			sygn. D perg. 25		Gniezno, 28 VI 1428
	Benedykt, kanonik i oficjał gnieźnieński, przyznaje Mikołajowi, prepozytowi w Starym Gostyniu dziesięcinę z Dusiny (pow. Gostyński).

			sygn. D perg. 26		Kościan, 29 III 1430
	Marcin z Sławka, kasztelan poznański, potwierdza sprzedaż jatek rzeźniczych w Kościanie.

			sygn. D perg. 28		Poznań, 18 VI 1436
	Jakub Grądzki, kanonik i oficjał poznański potwierdza w transumpcie dokument Wojciecha, dziedzica wsi Więckowice Wielkie, z 12 VI 1431 r., który przeznaczył klasztorowi dominikanów w Poznaniu legat na aniwersarz.

			sygn. D perg. 29		Kraków, 21 XI 1436
	Król Władysław Jagiełło potwierdza w transumpcie dokument opata Teodoryka z Obry z 31 III 1388 w sprawie ugody z Fryczem Treppelen,
Druk (transumptu): KDW, t. III, nr 1874.

			sygn. D perg. 30		Obra, 21 VI 1437
	Rafał z Gołuchowa, starosta generalny wielkopolski, zatwierdza czynsz jednej grzywny z Jaromierza (pow. Wolsztyński) dla klasztoru w Obrze.

			sygn. D perg. 31		Zbąszyń, 1 I 1438
	Abraham Głowacz z Zbąszynia, sędzia poznański, zatwierdza ugodę klasztoru w Obrze z dziedzicem Kolesina (poow. Sulechowski).

			sygn. D perg. 32		Kościan, 13 XII 1439
	Mikołaj, burmistrz i rajcy kościańscy zaświadczają, że Piotr Czenker sprzedał kościołowi parafialnemu w Kościanie czynsz roczny półtorej grzywny.

			sygn. D perg. 33		Gniezno, 15 IV 1440
	Jan z Brzostkowa, oficjał gnieźnieński, uznaje apelację od wyroku sadu metropolitalnego w Gnieźnie do Stolicy Apostolskiej w sprawie patronatu altarii św. Szczepana, Fabiana i Sebastiana w kościele parafialnym w Kościanie.

			sygn. D perg. 34		Kościan, 28 VI 1441
	Wacław Egeler burmistrz i rajcy kościańscy zaświadczają o kupnie czynszu rocznego jednej grzywny za 12 grzywien,, należącego do altarii św. Filipa i Jakuba w kościele parafialnym w Kościanie.
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		sygn. D perg. 35                       Kościan, 4 I1444
Olbrycht Nolle burmistrz i rajcy kościańscy zaświadczają, że dzwonnik kościoła parafialnego w Kościanie sprzedał roczny czynsz l grzywny z domu Mikołaja Schindelera w zamian za 12 grzywien.
	sygn. D perg. 37               Gniezno, 27 IV 1447
Wincenty Kot arcybiskup gnieźnieński czyni nadania dla kościoła parafialnego w Dębnie n. Wartą.
		sygn. D perg. 38                Kościan, 3 V 1447
Mikołaj, wójt kościański,  potwierdza sprzedaż kramu sukienniczego Katarzynie Wendrilichowej przez Maczaka.

  			sygn.  D  perg.  39                  Poznań,  1449
Andrzej z Bnina, biskup poznański, eryguje prepozyture i kolegium mansjonarzy w kościele parafialnym w Dębnie n. Wartą i w transumpcie potwierdza dokumenty fundacyjne tego kościoła z 27 IV 1447, 15 XI 1477
i 23 XI 1477.
		sygn. D perg. 40                 Kościan, 14 II 1449
Andrzej z Bnina, biskup poznania zatwierdza fundusz mszalny dla altarii św. Jana Ew. w kościele parafialnym w Kościanie.

		sygn. D perg. 41               Kościan, 28 VII 1451
Burmistrz i rajcowie kościańscy zaświadczają o sprzedaży  rocznego czynszu w wysokości pół grzywny Barbarze Czewscheler. 

	sygn. D perg. 42                Kościan, 17 X 1451
Burmistrz i rajcowie kościańscy zatwierdzają układ w sprawie rocznego czynszu pół grzywny z domu Marcina Palicza.

		sygn.  D perg.  43             Kościan,  2  VI  1452
Olbrycht Nolle, burmistrz i rajcowie kościańscy stwierdzają zamianę czynszu z domu Tomasza Oelslera.

		sygn. D perg. 44           Wielichowo, 20 X 1453
Andrzej z Bnina  biskup poznański zatwierdza konfraternię altarzy-
stów w kościele parafialnym w Kościanie.

		sygn. D perg. 45            10 VIII  1456
Jądrzych z Borzysławia  i Kasper z Dąbrowy poręczają zobowiązania Stanisława Zbąskiego z Zbąszynia dla klasztoru w Obrze.

	sygn. D perg. 46                                    Buk, 5 III  1459 
Andrzej z Bnina biskup poznański eryguje w kościele parafialnym w
Koźminie altarię św. Piotra i Pawia, ufundowaną przez cech tkaczy.
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			sygn. D perg. 47		Kościan, 5 IV 1460
	Burmistrz i rajcowie kościańscy sprzedają posiadłość miejską cechowi sukienników.

			sygn. D perg. 48		Biechowo, 1465
	Piotr Miłosławski dziedzic Chociczy (pow. jarociński) dokonuje zamiany posiadłości z Jakubem Kotem z Dębna n. Wartą, dziekanem gnieźnieńskim.

			sygn. D perg. 49		Kościan, 24 IX 1465
	Magistrat w Kościanie czyni nadanie dla tamtejszego kościoła parafialnego.

			sygn. D perg. 50		Kościan, 1 II 1466
	Burmistrz i rajcowie kościańscy zgadzają się na sprzedaż czynszu Piotra Candzerzawy dla kościoła parafialnego w Kościanie.

			sygn. D perg. 52		Kalisz. 1 V 1467
Piotr z Szamotuł kasztelan poznański zaświadcza, że Katarzyna Mielżyńska sprzedała Jakubowi Kotowi z Dębna n. Wartą, dziekanowi gnieźnieńskiemu, swoje posiadłości w Nowym Mieście i okolicznych Wsiach.
			sygn. D perg. 53		Piotrków, 9 V 1467
	Nadanie odpustu 40 dni na nawiedzenie kościoła klasztornego w Obrze.
			sygn. D perg. 54		Kościan, 19 IX 1467
	Mikołaj Egeler burmistrz i rajcowie kościańscy zatwierdzają zmianę czynszu między Dorotą Klainhans i Pawłem Colterkus.

			sygn. D perg. 55		Kościan, 7 VI 1468
Mikołaj Herman burmistrz i rajcowie kościańscy zaświadczają o sprzedaży pół grzywny rocznego czynszu przez cech szewców dla kościoła parafialnego.
		sygn. D perg. 56		Kościan, 19 VII 1468
	Mikołaj Herman burmistrz i rajcowie kościańscy potwierdzają sprzedaż pół grzywny czynszu rocznego dla Barbary Wawrzyn.

			sygn. D perg. 57		3 II 1469
Sędzia i podsędek kaliski potwierdzają w transumpcie dokument dla dziekana gnieźnieńskiego Jakuba Kota z Dębna z 28 II 1469.
			sygn. D perg. 58		Kościan, 10 V 1470
	Mikołaj Herman burmistrz i rajcowie kościańscy potwierdzają sprzedaż czynszu z domu Bartłomieja na aniwersarz za Ciglera.
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			sygn. D perg. 59		Pyzdry, 16 I 1471
	Iwan z Goliny sędzia i Mikołaj z Rybna podsędek kaliski podają w transumpcie orzeczenie sądu ziemskiego w Pyzdrach z 8 I 1471 dla dziekana gnieźnieńskiego Jakuba Kota z Dębna.
		sygn. D perg. 60		Buk, 8 I 1472
	Andrzej z Bnina biskup poznański eryguje w kościele parafialnym w Buku altarię wniebowzięcia N.M. Panny.
			sygn. D perg. 61		Pyzdry, 9 I 1472
	Iwan z Goliny sędzia kaliski i Mikołaj z Rybna podsędek kaliski zatwierdzają w transumpcie wyrok sądu w Pyzdrach z 7 I 1472 dla dziekana gnieźnieńskiego Jakuba Kota z Dębna.
			sygn. D perg. 62		Kościan, 10 II 1473
	Jan Doringk burmistrz i rajcowie kościańscy zatwierdzają czynsz dla altarzysty Piotra z Radziejowa.
			sygn. D perg. 64		Kościan,  27 III 1477
	Andrzej Urban burmistrz i rajcowie kościańscy zatwierdzają czynsz roczny jednej grzywny dla duchownego Michała Wilka.
			sygn. D perg. 65		Śrem, 23 X 1478
	Jan Sapiensky czyni darowiznę dla Stanisława, pleban w Panience. (pow. jarociński).
			sygn. D perg. 66		Kościan, 28 III 1479
	Magistrat w Kościanie zatwierdza Janowi Piątkowi sprzedaż czynszu dwóch florenów węg. Za 24 floreny węg.
			sygn. D perg. 68		Kościan, 30 V 1482
Magistrat w Kościanie zaświadcza sprzedaż rocznego czynszu za 15 grzywien.
			sygn. D perg. 69		Kórnik, 25 IX 1482
	Uriel Górka biskup poznański zatwierdza w transumptach dokumenty przedstawione przez Michała Ruczany plebana śremskiego z 9 IV 1480, 13 VIII 1480 i 5 II 1482.
			sygn. D perg. 70		Chwałkowo, 6 I 1483
	Jan i Stefan Kołaccy oddają w zastaw za 100 grzywien trzecią część swojej dziedzicznej wsi Kołacin (pow. Śremski).

			sygn. D perg. 71		Kościan, 4 XI 1486
	Mikołaj Rutczel burmistrz i rajcowie kościańscy zatwierdzają cechowi sukienników sprzedaż czynszu rocznego w domu Grzegorza Drang.
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			sygn. D perg. 72		Rzym, 29 VII 1488
	Papież Innocenty VIII, na prośbę Ambrożego Pępowskiego zatwierdza nadania dla prepozytury i mansjonarzy w Dębnie n. Wartą.
			sygn. D perg. 74		Kościan, 1490
	Mikołaj Ruczel burmistrz i rajcowie kościańscy zaświadczają o sprzedaży rocznego czynszu z domu Andrzeja Gleinicz na chleb dla ubogich i na aniwersarze.
		sygn. D perg. 75		Rzym, 22 VI 1490
Roderyk i inni kardynałowie udzielają na prośbę Ambrożego Pępowskiego kościołowi w Dębnie n. Wartą odpustów w oznaczone święta.
			sygn. D perg. 76		Rzym, 1 VII 1492
	Imiennie podani kardynałowie udzielają na prośbę Ambrożego Pępowskiego kościołowi w Dębnie n. Wartą odpustów w oznaczone święta.
			sygn. D perg. 77		Rzym, 4 IX 1492
	Papież Aleksander VI rozszerza odpusty, nadane przedtem kościołowi w Dębnie n. Wartą.
			sygn. D perg. 78		Rzym, 5 X 1492
Na prośbę Ambrożego Pępowskiego papież Aleksander poleca biskupom krakowskiemu, włocławskiemu i wrocławskiemu, by przeprowadzili uiszczanie dziesięcin kościołowi w Dębnie n. Wartą wbrew przeszkodom, stawianym przez arcybiskupa gnieźnieńskiego i biskupa poznańskiego.
			sygn. D perg. 79		Poznań, 2 V 1493
	Król Jan Olbracht potwierdza klasztorowi w Obrze przywileje, nadane przez poprzednich władców.
			sygn. D perg.80		Kościan, 28 IX 1493
	Mikołaj Ruczel  burmistrz i rajcowie kościańscy zaświadczają o sprzedaży konfraterni kapłanów czynszu 3 grzywien z posiadłości Michała Koszmyder sukiennika.
			sygn. D perg. 81		Poznań, 3 IX 1494
	Mikołaj ze Szkudła, doktor dekretów, archidiakon śremski oficjał poznański, zatwierdza spadek dla kolegium altarzystów w Śremie po śp. Michale Ruczanym.
			sygn. D perg. 82		Piotrków, 14 IV 1496
	Jan Olbracht król zatwierdza klasztorowi w Obrze dawniejsze przywileje z immunitetami.
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			sygn. D perg.83		Kościan 1498/99 (?)
	Adam Jarosz burmistrz i rajcowie kościańscy zaświadczają o sprzedaży czynszu z posiadłości Mikołaja Gertyna. (Dokument bardzo zniszczony)
			sygn. D erg. 84		Gniezno, 22 II 1499
	Jan Gosłubski oficjał Gnieźnieński wzywa m. In. Pawła z Garwolina, posiadającego prezentę na beneficjum w Górznie (pow. Ostrowski, w sprawie apelacyjnej
			sygn. D perg.85		Kraków, (1500-1502)
	Kard. Fryderyk Jagiellończyk arcybiskup gnieźnieński i kilku biskupów wymienionych nadają kościołowi w Dębnie n. Wartą odpusty w oznaczone dni.
			sygn. D perg. 87		Kościan, 12 III 1504
	Bartłomiej Hayn burmistrz i rajcowie kościańscy zaświadczają o sprzedaży czynszu z ogrodu Wawrzyńca Prewss cechowi foluszników.		sygn. D perg. 88		Kościan, 26 X 1504
	Bartłomiej Hayn burmistrz i rajcowie kościańscy zatwierdzają sprzedaż konfraterni kapłanów rocznego czynszu z posiadłości Michała Dłuszyńskiego.
			sygn.D	perg. 89		Gniezno, 3 V 1508
Wincenty Łagiewnicki oficjał gnieźnieński, powołuje przed swój trybunał Grzegorza prepozyta z Pułtuska z pozwu Jadwigi Hada z Kościana.
                sygn. D perg. 90		Kościan, 21 IX 1509
	Jan Faber burmistrz i rajcowie kościańscy zaświadczają o sprzedaży kościołowi w Kościanie czynszu rocznego przez Piotra z Kościana.
			sygn. D perg. 90		Kościan, 21 IX 1509
	Jan Faber burmistrz i rajcowie kościańscy zaświadczają o sprzedaży kościołowi w Kościanie czynszu rocznego przez Piotra z Kościana.
			sygn. D perg. 91		Kościan,1509
	Jan Faber burmistrz i rajcowie kościańscy zaświadczają o sprzedaży altarzystom w Kościanie rocznego czynszu od Wojciecha farbiwody.
			sygn. D perg. 92		Poznań, 31 V 1510
	Jan Górski archidiakon i oficjał poznański zatwierdza statuty konfraterni altarzystów w Kościanie.
			sygn. D perg. 93		Środa, 17 XI 1510
	Jan Pępowski, dziedzic Dębna, określa dochody i obowiązki prepozyta i mansjonarzy kościoła w Dębnie n. Wartą.
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			sygn. D perg. 94		Kościan, 16 IV 1513
	Jan Faber burmistrz i rajcowie kościańscy zatwierdzają sprzedaż czynszu rocznego z domu Jana Długiego za 12 grzywien.
			sygn. D perg.95		Poznań, 11 VII 1513	Jan górski, archidiakon i oficjał poznański, przyznaje bractwu sukienników prawo patronatu altarii NMP. I św. Piotra w kościele parafialnym w Koźminie.
			sygn. D perg. 96		Kórnik, 14 IX 1516
	Łukasz Górka, starosta generalny wielkopolski, potwierdza spłacenie przez Hieronima Rozdrażewskiego kasztelana przemęckiego 800 grzywien z dóbr Nowegomiasta i sąsiednich wsi.
			sygn. D perg. 97		Kórnik, 11 I 1517
	Łukasz Górka, starosta generalny wielkopolski, potwierdza sprzedaż altarzyście kościańskiemu Benedyktowi Izdbieńskiemu rocznego czynszu z dóbr Konarzewo (pow. Poznański).
			sygn. D perg. 98		Poznań, 26 VI 1517
	Jan Lubrański, biskup poznański, zwalnia klasztor Sióstr tercjarek św. Franciszka w Poznaniu od wszelkich świadczeń dla plebana parafii św. Marcina.
			sygn. D perg. 99		Kościan, 7 X 1517
	Jan z Spławia sędzia poznański i Piotr z Konarzewa podsędek 
Poznański zatwierdzają sprzedaż czynszu rocznego z dóbr Prochy opatowi Jakubowi i klasztorowi w Obrze.
			sygn. D perg. 101		Kraków, 28 III 1523
	Król Zygmunt udziela klasztorowi cysterskiemu w Wągrowcu pozwolenia na sprzedaż wsi Oporzyn i kupienie innej, która otrzyma wszelkie immunitety kościelne.
			sygn. D perg. 102		Kościan, 3 X 1524
	Jan z Spławia, sędzia poznański, potwierdzają w transumpcie dokument z 28 X 1449 o rozgraniczeniu miasta Wolsztyna od wsi Niałek, należącej do klasztoru w Obrze.
			sygn. D perg. 103		Poznań, 9 VI 1525
	Łukasz Górka, starosta generalny wielkopolski, zatwierdza w transumpcie dokument z 11 XII 1443 o kupnie przez klasztor w Obrze połowy jeziora od Abrahama z Kębłowa.
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		sygn. D perg. 104                   Ciążeń, 17 X 1526
 Jan Latalski, biskup poznański, eryguje altarie. św. Anny w kościele parafialnym w Krobi.
		sygn. D perg. 105                    Poznań, 27 IV 1527
 Łukasz  Górka, starosta generalny wielkopolski,  zatwierdza  zamianę
połowy  jeziora Radusz między Małgorzatą Kębłowską  a klasztorem w Obrze
		sygn. D perg. 106                 Kościan, T XII 1527
Burmistrz i rajcowie kościańscy zaświadczają o sprzedaży rocznego
czynszu  jednej grzywny z domu  Bartłomieja piwowara  Pawłowi  altarzyście w kościele parafialnym.
		sygn. D perg. 107                 Poznań, 20 III 1529
Jan Latalski, biskup poznański, eryguje kolegium sześciu mansjona-
rzy w Kórniku, łączy z kolegiatą 'kórnicką kościół parafialny w Tulcach
i zatwierdza dokumenty fundacyjne, jeden z 2 IX 1528, drugi b.r., d. i
m., wystawiony przez Łukasza Górkę kasztelana poznańskiego:
		sygn. D perg. 108                  Poznań, 12 XII 1533
 Szymon z  Chabielina,  archidiakon śremski  i  oficjał  poznański,  zatwierdza zapis Jana Nienińskiego 60 florenów w złocie i rocznego czynszu dla Michała prepozyta 'kościoła szpitalnego w Chodzieży.
		sygn. D perg. 109                   Poznań, 12 XII 1533 Łukasz Górka, starosta generalny wielkopolski, zatwierdza powyższy zapis.
		sygn. D perg. 110                   Śrem, ok. 1540 cechu piekarzy.
		sygn, D perg. 110                   Kościan, 16 VI 1540 
Burmistrz i rajcowie kościańscy wpisują dokument z  14 VI  1554 o sprzedaży czynszu altarzyście i poświadczają ugodę co do tego czynszu między  altarzystą  Jakubem  Gwiazdowskim  i  Maciejem  Kubatsch.

		sygn. D perg. 112                    Gniezno, 17 IV 1542
 Wojciech Psarski z Kościana, oficjał gnieźnieński, na .podstawie apelacji Jana Skrzetuszewskiego kanonika poznańskiego i plebana w Wron-czynie, przyznaje mu dziesięciny  z sołectwa w  Biskupicach  (pow.  poznański).
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		sygn. D perg. 113                             Kościan, 7 XI 1542
 Burmistrz i rajcowie kościańscy sprzedają 'plac w mieście mistrzowi sztuk wyzwolonych Franciszkowi za roczny czynsz jednego wiardunku
		sygn. D perg. 114                            Poznań, 16 XI 1545
Andrzej   Górka,  starosta  generalny  wielkopolski,   zatwierdza  sprzedaż konfraterni altarzystów przy kościele parafialnym w Kościanie rocz
nego czynszu trzech grzywien z dóbr Kluczewo.
		sygn. D perg.  115                               28 I 1546 
Król Zygmunt pozwala doktorowi Jakubowi kanonikowi pułtuskiemu na ulokowanie w dobrach ziemskich sumy, przeznaczonej na fundację mansjonarii w kościele parafialnym w Kościanie.
		sygn. D perg. 115                       Piotrków, 1 IX 1547
 Król  Zygmunt zezwala na  zapisanie  na dobrach ziemskich czynszu rocznego od 60 grzywien, przeznaczonych dla szpitala w Dolsku (pow. śremski)
		sygn. D perg. 117                        Poznań, 9 IV 1548
Benedykt Izdbieński, biskup poznański, eryguje w (kaplicy św. Anny
w kościele parafialnym w -Gostyniu altanę św. Trójcy, Poczęcia Najśw.
M.P. i św. Anny, a prawo patronatu po śmierci fundatora altarii, Marci-
na Skoczywlasa, przyznaje konfraternii altarzystów przy tymże kościele.
		sygn, D perg. 119                       Poznań, 22 XII 1553 Jan Grodziski, burmistrz i rajcowie poznańscy zaświadczają o sprze-
daży czynszu zapisanego na domu Benedykta Kinik aptekarza dla ubogich szpitala św. Krzyża w Poznaniu. szpitala  
		sygn. D perg. 120                      Poznać, 3 VII 1554 Janusz Kościelecki, starosta generalny wielkopolski, zatwierdza sprze-
stów przy kościele parafialnym w Kościanie.
sygn.   D   perg.   121               Poznań,   11 II 1557
 Janusz Kościelecki, starosta generalny wielkopolski, zatwierdza
sprzedaż altarzyście Wawrzyńcowi Bieńkowskiemu w Śremie rocznego czynszu 6 grzywien, zapisanego na dobrach Jana Pucołowskiego.
1974 		sygn. D perg.  122                     Poznań, 16 XII  1558
Janusz Kościelecki, starosta generalny wielkopolski, zatwierdza sprzedaż altarzystom przy kościele parafialnym w Kościanie rocznego czynszu 6  grzywien  z  dóbr  Jana   Popowskiego  w  Popowie,  Sikorzynie  i Poświętnym.
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		sygn. D perg.  123                    Kościan,  10 VIII 1559
Michał  Tila  burmistrz i  rajcowie kościańscy  zatwierdzają  sprzedaż
czynszu rocznego z domu Piotra piwowara altarzyście bractwa piekarzy w kościele parafialnym w Kościanie
		sygn.  D  perg.   124                      Wilno,  20  X  1562
Król Zygmunt August zwalnia od ciężarów królewskich i miejskich
oraz od jurysdykcji miejskiej dom ,i ogród SS. Tercjarek św. Franciszka na przedmieściu Piaski w Poznaniu.
		sygn. D perg. 125                                               1563 Andrzej  Górka,  starosta wałecki i  gnieźnieński,  zatwierdza  statuty
cechu piekarzy w Koźminie.
sygn. D perg. 128                       Kościan, 21 VI 1577
 Burmistrz i rajcowie kościańscy zaświadczają  o sprzedaży rocznego czynszu jednej grzywny z domu Stanisława Burno piwowara kościołowi
parafialnemu w Kościanie.
		sygn. n perg. 129                        Poznań, 14 III 1592
 Łukasz Kościelecki, biskup poznański,  zatwierdza bractwo literackie i jego statuty przy kościele parafialnym w Gostyniu.
		sygn. D perg. 230                       Poznań, 23 VIII 1593
Łukasz   Kościelecki,   biskup  poznański,   eryguje   bractwo   literackie
przy kościele parafialnym w Krobi, zapoczątkowane za biskupa Adama Konarskiego.
		sygn.  D perg., 131                     Poznań,  18  IX  1594
Król Zygmunt III zatwierdza w transumpcie przywilej Zygmunta Augusta z 20 X 1562 dla SS. Tercjarek św. Franciszka na przedmieściu Piaski w Poznaniu.
		sygn.  D perg.  132                    Koźmin,  l  I  1598 
Stanisław Czarnkowski,  dziedzic koźmiński, nadaje szpitalowi  ubogich w Koźminie łan ziemi we wsi Staniewo.
		sygn. D perg. 133 		Ciążeń, 30 VIII 1602
 Wawrzyniec Goślicki, biskup poznański, zatwierdza w transumpcie akta opata Stanisława Kiszewskiego i konwentu lubińskiego z 6 VII 1600, ustanawiający fundusz na codzienne odprawianie wotywy i oficjum 
o Najśw. M.P. w kościele parafialnym w Święciechowej.
		sygn. D perg.  134 		Lubin,  l  X  1602
Stanisław Kiszewski, opat lubiński, przeznacza 2 tys. florenów na
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utworzenie prepozytury w kościele parafialnym w Kiszewie (pow. obornicki).
		sygn. D perg. 135                            Ciążeń, 31 XII 1602
 Wawrzyniec Goślicki, biskup poznański, eryguje prepozyture. w kościele św. Anny w Kiszewie, inkorporuje ją do klasztoru benedyktyńskiego w Lubiniu i w transumpcie zatwierdza akt fundacyjny opata Stanisława Kiszewskiego 2 l X 1602.
		sygn.  D perg.   13S                       Ciążeń,  27  X  1606
Wawrzyniec  Goślicki,  biskup  poznański,  zatwierdza  fundację  Anny
Pudliszewskiej 200 florenów na msze św. w kościele parafialnym w Kro-
bi i wpisuje dwa dokumenty z 17 VIII 1605, zabezpieczające tę sumę na
dobrach ziemskich.
		sygn. D perg. 137                        Koźmin, 31 III 1608
 Ludwik Wejer z żoną Katarzyną Potulicką zatwierdza nowe statuty cechu szewców w swoim dziedzicznym mieście Koźmin Wielki.
Druk: S. Łukomski, Koźmin Wielki i Nowy, Poznań 1914, 331-335.
		sygn. D perg. 138                   Poznań, 28 XI 1612
 Andrzej   Opaleński,  biskup  poznański,  eryguje  w kościele  parafialnym w Nowym Mieście prepozyturę i kolegium ośmiu mansjonarzy,
ufundowane przez Wojciecha Rozdrażewskiego 3.000  florenów poi.
		sygn.   D  perg.   139                   Poznań,   28 IV 1614 
Andrzej  Opaleński,  biskup  poznański,  eryguje  na  przedmieściu Po-
nieca  kaplicę   św.   Trójcy  z klasztorem  i  inkorporuje  do  niej   altarię
Zwiastowania N.M.P. w kościele parafialnym.
		sygn. D perg.  140                       Poznań,  10 VII 1614
Andrzej Opaleński, biskup poznański, zatwierdza fundacji; braci Jana
i Andrzeja Barskich dla kościoła i szpitala św. Ducha w Śremie i odnawia erekcję jego prepozytury.
		sygn. D perg. 141  		Poznań, 10 VII 1614
Andrzej Opaleński, biskup poznański, zatwierdza w kościele parafialnym w Śremie kolegium siedmiu mansjonarzy, uposażone przez braci Barskich, Jana archidiakona krakowskiego i Andrzeja kustosza i oficjała warszawskiego.
		sygn.  D perg.  142                      Poznań,  24 IV  1616
 Andrzej Opaleński, biskup poznański, eryguje kaplicę i altarie Wniebowzięcia N.M.P. w kościele parafialnym w Rąbinie (pow. kościański)
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uposażoną przez Zofię Chrzypską z Rąbinia sumą 2.000 flor. pol., zapisaną na dobrach Chwałkowo i Czrtki.
		sygn. D perg. 143                        Warszawa, 16 VI 1616
Król Zygmunt II pozwala zapisać na dobrach ziemskich sumę 3000 flor. pol., przeznaczoną przez Macieja mydlarza dla kaznodziei i na odprawianie
oficjum o N.M.P. w kościele św. Wojciecha na przedmieściu Poznania.
		sygn.  D  perg.  144                      Poznań,  18  VI  1618
Andrzej Opaleński, biskup poznański, eryguje w kościele parafialnym
św. Wojciecha w Poznaniu altarię N.M. Panny i świętych Macieja, Wojciecha i Stanisława, uposażoną przez Macieja mydlarza, a prawo jej patronatu zastrzega cechowi mydlarzy po śmierci fundatora.
		sygn. D perg.  145                        Warszawa, 6  III 1619 Archikonfraternia św. Anny w Warszawie wystawia nowy dokument
założenia bractwa, św. Anny przy kościele parafialnym w Łeknie (pow.
wągrowiecki), bo pierwotny dokument zginął w czasie pożaru.
		sygn.  D  perg.  146                       Poznań,  12 VII 1619
Andrzej Opaleński, biskup poznański, eryguje w kaplicy św. Anny kościoła parafialnego w Nowym Mieście altanę św. Anny dla bractwa pod wezw. tej świętej, uposażoną przez Małgorzatę Rozdrażewską 400 flor. po!.: transumpt dokumentu uposażenia z 25 VI 1619.
		sygn. D perg. 147                       Wschowa, 18 IX 1620
Łukasz Opaleński, kasztelan  poznański, sprzedał altarzyście Wojcie-
chowi  Mazaniec   przy kościele  parafialnym , w   Śremie   roczny   czynsz 40 flor.
		sygn. D perg. 1.48                      Koźmin, 20 IV 1621 
Burmistrz i rajcowie miasta Koźmina zatwierdzają nowe statuty w cechu kuśnierzy. 
		sygn. D perg. 149                        Lubin, 23 XI 1621 Biskup wileński Eustachy Wołowic opat i Chryzostom Gorazdowski,
przeor  klasztoru   lubińskiego,   wydali   statuty   dla   cechu.   sukienników
w mieście Swięciechowa.

		sygn. D perg. 150                        Poznań, l IX 1623
Jakub Piasecki, kanonik i oficjał poznański, eryguje altarię Zwiastowania N.M.P. w kościele parafialnym w Koźminie, uposażoną przez Zofię Wlekło.
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		sygn. D perg. 151                        Poznań, 6 IX 1623
Andrzej Opaleński, biskup poznański, eryguje w 'kościele parafialnym w Śremie altarie. Matki Boskiej i przyznaje prawo patronatu burmistrzowi i rajcom śremskim.
		sygn. D perg. 152                         Poznań, 8 Xl 1623
Andrzej   Opaleński,  biskup  poznański,   eryguje   w  kościele  parafialnym  św.  Trójcy  w  Stęszewie  altanę  Zwiastowania  N.M.P.,  uposażoną przez Mikołaja Staszewskiego notariusza apostolskiego.
		sygn. D perg. 153                          Kraków, 17 VII 1625
 Archikonfraternia Męki P.  Jezusa  i klatki Boskiej  zakłada bractwo w kościele OO. Franciszkanów w Śremie.
		sygn. D perg. 154                           Poznań, 12 VII 1628
Bp Jan Baykowski, sufragan. i oficjał poznański, eryguje parafię przy
kościele św. Rocha na przedmieściu Łacina alias Miasteczko w Poznaniu.
		sygn.  D perg.  154                       Wschowa.  17  I 1630
Paweł Mazańczyk i jego żona Anna zapisuje Piotrowi altarzyście w kościele parafialnym w  Śremie sumę  120  flor.  z rocznym, czynszem 9 flor. i 18 gr.
sygn. D perg. 155                         Grabów, 24 IV 1630
 Magistrat miasta Grabów n. Prosną daruje klasztorowi OO. Franciszkanów nowo założonemu staw za rzeką Babirzeka.
		sygn. D perg. 157                  Zebrzydowice, 20 IX 1630
Br.   Mikołaj   Scarbimirius,   gwardian   klasztoru   OO.   Bernardynów
w   Kalwarii   Zebrzydowskiej,   eryguje    w    kościele   OO.   Bernardynów
w Ostrzeszowie bractwo św. Michała i podaje w transumpcie dokumenty
papieskie z 7 IX 1605 i 16 VII 16.11 o nadaniu odpustów.
		sygn. D perg. 158                         Poznań, 15 VII 1632
Br. Jerzy Strebnic, prowincjał OO. Dominikanów, zatwierdza w kościele szpitalnym św. Ducha w Miejskiej Górce bractwa św. Różańca, założone przez prepozyta Michała Wojciecha Gostkowskiego.
		sygn.  D perg. 159                          Kraków,  10 II  1333
 Br. Jerzy Strebnic, prowincjał OO. Dominikanów, zatwierdza bractwo św. Różańca w kościele OO. Franciszkanów w Grabowie n. Prosną.
		sygn. D perg.  160                          Poznań,  21  II  1633
 Bp Jan Baykowski, sufragan i wikariusz generalny, poznański ery-
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guje bractwo św. Różańca w kościele parafialnym w Kamionnej (pow. międzychodzki).
		sygn. D perg. 161                          Poznań, 3 VI 1633
Bp Jan Baykowski, sufragan i oficjał poznański, eryguje na nowo altanę różańcową, uposażoną, przez Pawła Mrzygłód rzeźnika, w kościele parafialnym w Miejskiej Górce.
		sygn. D perg. 162                            Poznań, l III 1638 
Bp Jan Baykowski, sufragan i oficjał poznański, eryguje w kościele parafialnym w Śremie  przy ołtarzu Matki Boskiej  nową służbę liturgiczną, uposażoną przez altarzystę Piotra Mazaniec
		sygn. D perg. 164                           Poznań, 27 VII 1640
 Jan Branecki, archidiakon pszczewski i administrator diecezji poznańskiej, zatwierdza urnowe plebana Pawła Gołockiego z W XI 1637 w sprawie ogrodu plebańskiego na przedmieściu Ponieca.
		sygn.  D  perg.   165                       Poznań,  3  IX  1640
 Jan Branecki, archidiakon pszczewski i administrator diecezji poznańskiej, zatwierdza fundusz mszalny dla ołtarza Zwiastowania
N.M.P.  w kościele .parafialnym w Koźminie,  darowany przez Zofie. Wlekłową.
		sygn. D perg.  156                            Poznań,  8 I  1644	 Jan Branecki, wikariusz generalny i oficjał poznański, eryguje altarię św. Katarzyny przy ołtarzu św. Jana Chrzc. w kościele parafialnym
w Poniecu, uposażoną przez Katarzynę Grzybowską.
		sygn.  D perg.  167                       Poznań,   13  V  1644
Andrzej Szołdrski, biskup poznański, zatwierdza w transumpcie ekstrakt z swoich akt biskupich, datowany .16 IX 1639, zawierający inserowany testament z 19 III 1639 prepozyta szamotulskiego Marcina Barskiego z legatami dla kościołów, parafialnego i szpitalnego w Śremie, oraz dla kolegiaty w Szamotułach.
	   sygn. D perg. 168 		Poznań,  12 XII  1644
Andrzej Szołdrski, biskup poznański, zatwierdza w transumpcie przywilej dotacyjny kościoła parafialnego w Dębnie n. Wartą, wystawiony 
4 VI 1401 .przez Wojciecha Jastrzębca biskupa poznańskiego.
		sygn. D  perg.  169                          Poznań,   l!   I   1647
 Jan Branecki, wikariusz generalny i oficjał poznański eryguje w kościele parafialnym  w Bytyniu  (paw.  szamotulski)  altarię  Zwiastowania N.M.P.,  uposażoną  przez Piotra Konarzewskiego notariusza grodzkiego.
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		sygn. D perg. 170                             Poznań, 20 III 1648
 Jan Branecki, wikariusz generalny i oficjał poznański, eryguje w kościele parafialnym w Lutogniewie (pow. krotoszyński) altarię Matki Boskiej,
uposażoną przez plebana tamtejszego Stanisława Bujnowicza.
		sygn. D perg. 171                            Poznań, 20 III 1648
Jan Branecki, wikariusz  generalny  i oficjał  poznański,  eryguje  na
nowo altarię Bożego Ciała w kościele parafialnym w Rozdrażewie (pow.krotoszyński)
		sygn. D perg, 172                          Poznań, 14 V 1649
Andrzej Szołdrski, biskup poznański, dokonuje dysmembracji kościoła parafialnego w Mokronosie. eryguje w Borzęciczkach parafię i przyznaje jej uposażenie, nadane przez Seweryna Bielickiego.
		sygn. D perg, 173                            Poznań, 5 V 165I 
Andrzej Swinarski, protonotariusz apostolski i oficjał poznański, eryguje w  kościele 'parafialnym w Stęszewie  przy ołtarzu Matki  Boskiej nową służbę liturgiczną, uposażoną przez Annę Smurawinę mieszczankę i Stanisława Solewicza plebana w Zajączkowie.
		sygn. D perg. 174                            Poznań, 17 IV 1652
 Andrzej Swinarski, jak wyżej, eryguje w kościele parafialnym w Sarnowej pow. rawicki przy ołtarzu bractwa Różańcowego nową służbę
liturgiczną i zatwierdza dokument fundacyjny z 12 IV 1652.
		sygn, D perg. 175                           Poznań, 28 III 1653
Andrzej Swinarski, jak wyżej, eryguje w Stęszewie pow. poznański nowy kościół p.w. Matki Boskiej i kapelanię przy nim i zatwierdza w  transumpcie dokumenty fundacyjne  z 7 VII 1642, 8 VII 1647 i 3 V 1649.
		sygn. D perg. 176                        Poznań, 27 III 1654
 Andrzej  Swinarski,  jak  wyżej,  zatwierdza  fundusz na  msze  o  św. Trójcy i Niepokalanym Poczęciu NJM.P. w kościele parafialnym w Chodzieży,   ustanowiony przez  tamtejszego prepozyta Kaspra  Rejewskiego; zatwierdza też w transumpcie dokument fundacyjny z 13 IV 1653.
		sygn. D perg. 177                            Poznań, 11 IX 1654
Andrzej Swinarski, jak wyżej, zatwierdza fundusz na msze św. w kaplicy kościoła parafialnego w Nieparcie, złożony przez Stanisława i Mariannę Gostowskich; zatwierdza też w transumpcie dokumenty uposażeniowe z 12 VII 1653 i 18 III 1654.
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		sygn. D dypl.  178                             Poznań,  8 I  1655
 Andrzej  Swinarski, jak wyżej, zatwierdzi. fundusz mszalny dla ołtarza kaznodziei w kościele parafialnym w Poniecu,  ustanowiony przez Barbarę Miaskowską; zatwierdza też w transumpcie dokument fundacyjny z 25 IX 1654.
		sygn. D perg, 179                         Warszawa, 11 V 1659
Król Jan Kazimierz zatwierdza w transumpcie dokumenty króla Władysława IV z 10 VIII 1643, króla Stefana Batorego z 19 II 1581 r króla Kazimierza Jagiellończyka z 7 II 1353 o darowiźnie kościołowi parafialnemu w Ostrzeszowie dwóch grzywien z cła ostrzeszowskiego.
		sygn. D perg. 180                          Wrocław. 11 VII 1659
Sebastian von Rostock, protonotariusz apostolski i oficjał wrocławski, eryguje kościół parafialny w Olszowej (pow. kępiński) i zatwierdza
w transumpcie dokument fundacyjny Jana i Jadwigi Szyszkowskich z 
15 VII 1655.
		sygn. D perg. 181 		Warszawa, 12 VI 1660
Kard. Piotr Vidoni. nuncjusz apostolski w Polsce, zatwierdza inkorporację; kościoła parafialnego św. Rocha na przedmieściu Łacina w Poznaniu do klasztoru OO. Franciszkanów kowentualnych zatwierdza też w transumptach dokumenty erekcji, uposażenia i dotyczący prawa patronatu z 22 IX 1659, 7 V 1658, 19 V 1659 (dwa dokumenty z tą samą datą), 3 I 1659, 21 III 1659, 20 VI 1639, 10 V 1658.
		sygn. D perg. 183 		Wrocław, 25 I 1664
Konsystorz biskupi w Wrocławiu zatwierdza legat mszalny Pawła Sapielińskiego dla ołtarza św. Pawła w kościele parafialnym w Ostrzeszowie.
		sygn. D perg. 184 		Poznań, 15 V 1665
  Wojciech Dobrzelewski, archidiakon pszczewski i oficjał poznański, eryguje altarię w kaplicy Żychlińskich kościoła parafialnego w Poniecu, uposażoną przez Wojciecha Korzbok Zawadzkiego.
		sygn.D perg. 185  		Poznań, 11 VII 1668
Hieronim Wierzbowski, wikariusz generalny i oficjał poznański, eryguje kościół M. B. Królowej Nieba w Mieszkowie, przez dziedzica Stanisława Mieszkowskiego na nowo zbudowany i obdarzony większym uposażeniem.
		sygn. D perg. 186		Poznań, 3 VI 1669
 Wojciech Dobrzelewski, wikariusz generalny i oficjał poznański ery-
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guje w kościele parafialnym w Rozminie Wielkim kaplicę św. Wawrzyńca, uposażoną przez Andrzeja Przyjemskiego chorążego kaliskiego.
		sygn. D perg. 187 		Poznań, 5 IX 1669
Br. Grzegorz Badowic, prowincjał oo. dominikanów Polsce, ustanawia archikonfraternię św. Różańca w kościele parafialnym w Stęszewie.
		sygn. D perg. 188                          Poznań, 21 X 1671
 Wojciech Dobrzelewski, wikariusz generalny i oficjał poznański, eryguje w kościsk parafialnym w Miejskiej Górce ołtarz św. Barbary, ufundowany przez Augustyna Kaprowskiego, plebana w Czestram.
		sygn. D perg. 1S9                            Wrocław, 19 I 1674
Kapituła katedralna wrocławska zatwierdza w transumpcie dokument fundacyjny szpitala w Rychtalu (pow. kępiński) z 15 VI  1673.
		sygn. D perg. 190 .                        Poznań, 18 II 1674
 Wojciech Dobrzelewski, wikariusz generalny i oficjał poznański,  zatwierdza fundacje Adriana Kalskiego i innych -dla 'kościołów św. Krzyża. Wniebowzięcia  N.M.P., św. Fabiana i Sebastiana. 
		sygn. D perg. 191                            Koźmin, 4 VIII 1674	 Andrzej Przyjemski, chorąży kaliski, zatwierdza nowe statuty cechu kuśnierzy.
		sygn. D perg. 192                           Poznań, 14 XII 1674
 Wojciech Dobrzelewski. wikariusz generalny i oficjał poznański, zatwierdza   fundusz  mszalny   Jakuba   Poprawy  dla  ołtarza   św.   Barbary
w kościele parafialnym w Miejskiej Górce.
		sygn. D perg. 193                           Poznań, 17 VII 1675
 Wojciech Dobrzelewski, jak wyżej, zatwierdza w kaplicy Szołdrskich kościoła parafialnego w Czempiniu pow. śremski trzecie oficjum liturgiczne  o  N.M.P.,  ufundowane  dla  kaznodziei  przez  Andrzeja Szołdrskiego; zatwierdza też w transumpcie dokument uposażeniowy z 18 VII 1667
		sygn. D perg. 194                           Poznań. 11 XII 1676
Wojciech Dobrzelewski, jak wyżej, eryguje ołtarz św. Antoniego Padewskiego w kaplicy Potulickch kościoła parafialnego w Chodzieży, uposażony przez Katarzynę Grudzinską; zatwierdza też w transumptach dokumenty uposażeniowe 7 XII 1676 i 7 I 1676.
		sygn. D perg. 195                          Koźmin, 30 V 1677
Andrzej Przyjemski, chorąży kaliski, zatwierdza przywileje i statuty cechu krawców.
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		sygn. D perg. 136                                Rzym, 11 V 1678
 Pap, Innocenty XI udziela odpustów bractwu św. Izydora w kościele parafialnym w Nowym Mieście (pow. jarociński).
		sygn. D perg. 197                                Rzym, 3 VII 1679 
Pap. Innocenty XI udziela odpustu zupełnego (w uroczystość patrona) bractwu św. Izydora przy kościele parafialnym w Borzęcicach (pow. krotoszyński).
		sygn. D perg. 198                            Gniezno, 19 V 1681
Stanisław Grabiński, wikariusz generalny i oficjał gnieźnieński, eryguje kurs o N.M. Pannie, uposażany przez plebana Wojciecha Brysiewicza w kościele parafialnym w Kobylinie, zatwierdza też w tran sumptach dokumenty uposażeniowe z l VII 1680, 9 II 1680, 4 VII 1680, 14 VIII 1680, 30 VIII 1680, 16 V 1681, 9 III 1680, 2 VII 1880.
		sygn, D perg. 199                        Warszawa, 27 IV 1683
Król Jan III zatwierdza w transumptach przywileje swoich poprzedników dla miasta Śremu z datami 22 X 1669, 1253 bez d, i m, 4 VI 1560, 13 IV 1393, 13 III 1563, 25 IV 1400, 13 V 1555, 15 VI 1593, 29 II 1581, 6 II 1546, 5 VII 1409, 20 IV 1574, 26 VI 1570, 15 IV 1590, 23 VII 1598, 8 II 1609, 26 l 1609, 6 III 1619, 27 II 1581, 30 III 1613, 9 XII 1521 6 VII 1613, 27 IV 1640.
		sygn. D perg. 200 		Poznań, 11 VIII 1687
Hieronim Wierzbowski, biskup sufragan i administrator diecezji poznańskiej, zatwierdza a fundusze mszalne Kazimierza Turmicza plebana z Brenna dla ołtarza Matki Boskiej i dla ołtarza bractwa Miłosierdzia Bożego w kościele parafialnym w Śremie oraz dla kościoła parafialnego w Grodzisku Wlkp.; zatwierdza też w transumptach dokumenty fundacyjne z 25 VI 1674 i 27 XI 1682.
sygn.D perg . 201             			1688
Aleksander  Przyjemski,  podstoli  królewski,  zatwierdza  statuty cechów w Koźminie kołodziejów, kowali, bednarzy, cieśli, stolarzy, ślusarzy 
i kaletników. 
		sygn. D perg. 202 			8 II 1691
Hieronim Wierzbowski, biskup sufragan i oficjał poznański, zatwierdza legat Kazimierza Turmicza dla altarii Matki Boskiej w kościele parafialnym w Śremie  zatwierdza też w transumpcie dokument zapisu tego legatu z 3 X 1689.
		sygn. D perg. 203                                      29 VII 1693
Hieronim Wierzbowski, jak wyżej, eryguje na nowo altarię Wniebo
wzięcia N.M.P.w kaplicy św. Anny .kościoła parafialnego w Krobi, nie
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naruszając erekcji dokonanej 5 VII 1540 przez biskupa Sebastiana Branickiego;  zatwierdza tez dokumenty  uposażenia  z 27  VII  1691  i  9  III 1691.
		sygn. D perg. 204                         Poznań, 23 VIII 1693
Hieronim Wierzbowski, jak wyżej, eryguje w kościele szpitalnym św.
Ducha w Krobi bractwo św. Barbary, udotowane przez Łukasza Kamień-
skiego i Zofię Koszucką, podaje tez w transumpcie dokument pap. Inno-
centego XII z 6 III 1693 przyznający bractwu odpusty.
		sygn. D perg. 205 		Poznań, 1 X 1694
Hieronim Wierzbowski, jak wyżej, eryguje w kościele szpitalnym św. Wawrzyńca w Święciechowej prepozyturę, uposażoną na nowo przez tamtejszego plebana Andrzeja Heintze.
		sygn. D perg. 206                        Poznań, 21 II 1695
Hieronim Wierzbowski,  jak wyżej,  zatwierdza fundusz  na  msze  ku
czci Św. Aniołów Stróżów, złożony przez Jana Krzemieniewskiego ple-
bana w Wytomyślu.  (pow. nowotomyski) zatwierdza też w transumpcie
dokument funduszowy z 9 VII 1691.
		sygn. D perg. 207                          Poznań, 1 III 1697
Hieronim Wierzbowski,   jak  wyżej,  na  prośbę  bractwa  Miłosierdzia
Bożego, założonego przywilejem pap. Innocentego XII z 4 VII 1696, eryguje jego ołtarz w kościele parafialnym w Krobi, uposażony przez Andrzeja Bonieckiego i innych dobroczyńców: udziela też instytucji  na wikariusza przy tym ołtarzu Józefowi Ordzińskiemu.
		sygn. D perg. 208                         Gniezno,  2 V  1698
Bp Konstanty Zieliński, sufragan i oficjał gnieźnieński, eryguje w kościele parafialnym w Łeknie, (pow. wągrowiecki), altarię św. Trójcy kapelanię, uposażoną przez Marcina. Mariannę, annę i Zofię Chrząstowskich
		sygn. D perg. 209 		Rzym, 18 XII 1698
Pap. Innocenty XII udziela odpustów bractwu św. Barbary przy kościele parafialnym w Kościanie.
		sygn. D perg. 210 		Rzym, 23 I 1700 
Pap. Innocenty XII udziela na dziesięć lat odpustu zupełnego kościołowi szpitalnemu św. Ducha w Miejskiej Górce.
		sygn. D perg. 211                       Warszawa, 23 III 1700
Archikonfraternia św. Anny w Warszawie ustanawia bractwo św. Anny w kościele parafialnym w Mokronosie (pow. krotoszyński).
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		sygn. D perg. 212                             Poznań, 13 V 1701
Hieronim Wierzbowski, sufragan i oficjał poznański, zatwierdza legat mszalny 1000 flor., przeznaczony dla kościoła parafialnego w Krobi przez altarzystę Wawrzyńca Mułowicza.
		sygn. O perg. 213                               Rzym, 13 XI 1702
 Pap. Klemens XI udziela na dziesięć lat w święto  patrona odpustu zupełnego kościołowi parafialnemu w Lubiniu (pow. kościański).
		sygn. D perg. 214                               Rzym, 28 III 1703	 Pap. Klemens Xl udziela kościołowi szpitalnemu św. Szymona i Judy w Miejskiej Górce odpustu zupełnego na okres 10 lat.
		sygn. D perg. 215                          Poznań, 31 VIII 1703
Bp Hieronim Wierzbowski, sufragan i administrator diecezji poznańskiej, eryguje w kościele parafialnym w Miejskiej Górce bractwo i altarię Niepok. Poczucia N.M.P., uposażone przez Michała Rochowicza kapelana z Oporowa.
		sygn.  D perg. 216                          Poznań,  15 V 1711
Hieronim  Wierzbowski,   jak   wyżej,  zatwierdza   legat  mszalny  1000
flor., ustanowiony przez Annę Zakrzewską dla altarzysty bractwa Miłosierdzia Bożego przy kościele parafialnym w Krobi.
		sygn. D perg. 217                         Poznań, 22 VI 1711 Hieronim Wierzbowski, jak wyżej, zatwierdza fundację Jana Stramczykiewicza altarzysty w Brodach dla altarii bractwa św. Anny w kościele parafialnym w Miejskiej Górce i podaje w transumpcie dokument dotyczący zapisu z 22 V 1711.                                                                            .
		sygn. D perg. 218                          Poznań, 16 VI 1717
 Piotr  Tarło,  biskup   sufragan  i  oficjał  poznański,  zatwierdza  legat mszalny Adama Kraskowicza i jego córki Doroty dla altarii bractwa św. Józefa przy 'kościele parafialnym w Poniecu i podaje w transumpcie dokument dotyczący sumy zapisanej z 14 V 1717.
		sygn. D perg. 219                        Gołańcz, 27 X 1721
 Joachim  Fryderyk  hr Flemiming,  generał  artylerii  saskiej,  dziedzic
dóbr  Gołańcz  i  Smogulec  udziela  Jakubowi  Zychowskiemu  przywileju;
na gospodarstwo w Gołańczy (pow. wagrowiecki).
		sygn. D perg. 220                              Rzym, 11 XII 1723
Pap. Innocenty XIII nadaje na 10 lat kościołowi parafialnemu w Nowym Mieście odpust zupełny w uroczystość św. Antoniego Padewskiego.
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		sygn. D perg. 221                         Poznań, 17 VIII 
Karol Poniński biskup sufragan i  oficjał poznański zatwierdza legat mszalny Stanisława Muszkiewicza beneficjata z Śremu dla altarii Matki Boskiej w tamtejszym kościele parafialnym i podaje w transumpcie dokument dotyczący zapisanej sumy z 4 V 1725,
		sygn. D perg. 222                            Poznań,  3  IX 1725
Karol Poniński, jak wyżej, zatwierdza legat na drugą mszę św. za zmarłych członków bractwa św. Aniołów Stróżów przy kościele parafialnym w Wytomyślu i podaje w transumpcie dokument z 19 V 1713 dotyczący sumy zapisanej przez tamtejszego plebana Jana Krzemieniewskiego.
		sygn. D perg. 224                             Rzym, 2  I 1733
Pap. Klemens XII udziela ołtarzowi bractwa św. Józefa przy kościele
parafialnym w Kościanie indultu ołtarza uprzywilejowanego w oznaczone dni.
		sygn. D perg. 225                             Rzym, 22 V 1734
 Pap. Klemens XII  udziela przywileju  jak wyżej ołtarzowi bractwa literackiego w Kościanie.
		sygn. D perg. 226                             Poznań, 5 VII 1748
 Józef Pawłowski archidiakon pszczewski i oficjał poznański dokonuje
redukcji obligów. mszalnych w kościele parafialnym w Nieparcie (pow.
gostyński) na podstawie indultu Kongregacji Soboru z 15 XII 1742.
		sygn. D perg. 227                            Promno, 10 IV 1749
Elżbieta Boleszówna ksieni klasztoru PP. Benedyktynek w Poznaniu
udziela Bartłomiejowi Szteyn, Krzysztofowi Kamińskiemu i Piotrowi Hu-
ler przywileju na dział ziemi w Promnie.
		sygn. D perg. 229               Castel Gandolfo, 15 VI 1751
 Pap. Benedykt XIV udziela 'kościołowi szpitalnemu św. Trójcy w Poniecu odpustu zupełnego w uroczystość św. Trójcy na okres 10 lat.
		sygn. D perg. 230                            Rzym, 14 V 1753
 Pap. Benedykt XIV udziela odpustów bractwu  Bożego Ciała przy kościele parafialnym w Miejskiej Górce.
		sygn. D perg. 231                           Koźmin, 10 XII 1754
Paweł Sapieha,  wojewoda  smoleński, dziedzic dóbr Koźmin, udziela
małżonkom Piotrowi i Agnieszce przywileju na wodny młyn w Stanie--
wie (pow. krotoszyński).
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		sygn. D perg. 232              Castel Gandolfo. 15 VI 1755
 Pap. Benedykt XIV udziela kościołowi parafialnemu w Koźminie odpustu zupełnego na okres 10 lat w uroczystość św. Wawrzyńca.
		sygn. D perg. 233 		Rzym, 22 XII 1759
 Pap. Klemens XIII udziela odpustów bractwu św. Jana Nepomucena przy kościele parafialnym w Łaszczynie (pow. rawicki).
		sygn.  D perg. 234                             Rzym,  3 VI  1760
 Pap. Klemens XIII udziela odpustów za zmarłych bractwu św. Szymona i Judy przy kościele szpitalnym św. Ducha w Miejskiej Górce.
		sygn. D perg. 235                            Koźmin, 20 VI 1760
Piotr Sapieha,  wojewoda smoleński, dziedzic Koźmina,  nadaje i zatwierdza cechowi młynarzy w tym mieście statuty na wzór jutrosińskich.
		sygn. D perg. 236 	Castel Gandolfo 1 VI 176O
 Pap. Klemens XIII nadaje odpust zupełny bractwu św. Szymona i Judy przy kościele szpitalnym św. Ducha w Górce Duchownej.
		sygn. D perg. 237 		Rzym, 18 VIII 1762
 Pap. Klemens XIII nadaje odpust zupełny bractwu Niepok. Poczęcia N.M.P. przy kościele parafialnym w Siedlcu (pow. średzki).
	sygn. D perg. 238		 Rzym, 18 VIII 1762
 Pap.  Klemens XIII  udziela  bractwu  Niepok.  Poczęcia  N.M.P.  przy kościele parafialnym w Siedlcu (pow. średzki) indultu ołtarza uprzywilejowanego.
		sygn. D perg. 239                             Rzym, 18 VIII 1762 
Pap. Klemens XIII udziela kościołowi, parafialnemu w Siedlcu (pow.
średzki)   na   okres   10  lat  odpustu  zupełnego  w  uroczystości  Poczęcia.;
N.M.P. i św. Mikołaja. 
		sygn. D perg. 240                                 Rzym, 2 II 1764
Pap. Klemens XIII, na prośbę biskupa poznańskiego Teodora Czartoryskiego, inkorporuje kościół parafialny w Pyzdrach do klasztoru OO. Franciszkanów.
		sygn. D perg. 241                               Rzym, 8 VII 1767
Pap.  Klemens  XIII obdarza odpustami bractwo Pocieszenia N.M.P.
przy kościele klasztornym OO. Dominikanów w Kościanie.
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		sygn. D perg. 242                          Poznań, 8 VII 1767
 Stefan Skrzebowski archidiakon pszczewski i audytor generalny bis-
kupa poznańskiego eryguje w kościele parafialnym w Miejskiej Górce kolegium trzech mansjonarzy-altarzystów do śpiewania oficjum o N.M.P., uposażone przez Tomasza Staniewicza plebana w Dłużynie; zatwierdza też  w  transumptach   dokumenty  dotyczące  uposażenia   z   18  IV   1757, 1 VII 1760, 11 X 1766 (dwa dokumenty), 3 IV 1767 i 2 VI 1767.

		sygn. D perg. 243                            Rzym, 23 XI 1772
Pap.  Klemens  XIV uznaje  za uprzywilejowany ołtarz bractwa  św. Jana Nepomucena w 'kościele parafialnym w Kościanie.
		sygn. D perg. 244                             Rzym, 30 III 1773
 Pap. Klemens XIV udziela na okres 10 lat odpustu zupełnego kościołowi szpitalnemu św. Ducha w Miejskiej Górce.
		sygn. D perg. 245                              Rzym, 12 XI 1773
Pap. Klemens XIV uznaje za uprzywilejowany główny ołtarz w kościele parafialnym w Borzęciczkach.
		sygn. D perg. 246                                Poznań, 9 I 1776
 Br. Archanioł Sztemborski, prowincjał wielkopolski OO. Franciszka-
nów de observantia ustanawia Edwarda Garczyńskiego syndykiem apostolskim klasztoru bernardyńskiego w Kościanie.
		sygn. D perg. 247                                 Rzym, 5 IV 1777
 Pap. Pius VI udziela kościołowi parafialnemu w Lubaszu (pow. czarnkowski) na okres 10 lat przywileju zyskiwania w nim odpustu zupełnego.
		sygn. D perg. 248                              Rzym, 25 VI  1779
 Pap. Pius VI udziela kościołowi parafialnemu w Morzewie (pow. chodzieski) na okres 10 lat przywileju zyskiwania w nim odpustu zupełnego.
		sygn. D perg. 249                                Rzym,  5 IV 1780
 Pap. Pius VI obdarza odpustami bractwo św. Walentego przy kościele św. Ducha w Koźminie.
		sygn. D perg. 250                               Rzym, 17 XI 1781
 Pap. Pius VI udziela kościołowi parafialnemu w Dębnie n. Wartą na okres 10 lat przywileju zyskiwania w nim odpustu zupełnego.
		sygn. D perg. 251                           Koźmin, 9  IX  1783
 Nestor Kazimierz Sapieha, dziedzic dóbr Kożmin, udziela Tomaszowi
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Koteckiemu i jego żonie Apolonii przywileju na wiatrak w Orlej (pow. krotoszyński), położony obok ich młyna wodnego.
		sygn. D perg. 252                              Rzym, 18 III 1785
 Pap. Pius VI udziela kościołowi parafialnemu w Tarnowie Podgórnym
(pow. poznański) na okres 10 lat przywileju, zyskiwania w nim odpustu zupełnego.
		sygn. D perg. 253                                Rzym, 4 V 1785
 Pap. Pius VI udziela kościołowi parafialnemu w Borzęciczkach (pow. krotoszyński) przywileju zyskiwania w nim odpustu zupełnego.
		sygn.  D  perg.  254                          Rzym,  23  V  1788
 Pap. Pius VI udziela kościołowi parafialnemu w Lubaszu (pow. czarnkowski) przywileju zyskiwania w nim odpustu zupełnego.
		sygn. D perg. 255                              Rzym, 22 XII 1788
 Jak wyżej, kościołowi parafialnemu we Lwówku (pow. nowotomyski}.,
		sygn. D perg. 257                               Siena, 10 IV 1798
 Pap.   Pius  VI  udziela  kościołowi  OO.  Karmelitów  trzewiczkowych w Poznaniu przywileju zyskiwania w nim odpustu zupełnego.
		sygn. D perg. 258                             Rzym,  26 I 1804
 Pap.  Pius  VII  udziela  kościołowi "parafialnemu  w  Morzewie (pow. chodzieski) przywileju zyskiwania w nim odpustu zupełnego.
		sygn.  D perg. 259                         Poznań,  25  X  1841
Marcin Dunin arcybiskup gnieźnieński i poznański przekazuje "kościołowi parafialnemu w Wilkowyji (pow.  jarociński) cząstkę relikwii św. Wojciecha.
		sygn. D perg. 261                                  Rzym, l IV 1862
 Pap.  Pius IX udziela kościołowi parafialnemu w Górce  Duchownej (pow. leszczyński) przywileju zyskiwania w nim odpustu zupełnego.
		sygn. D perg. 262                           Rzym, 13 VII 1869
 Jak wyżej, kościołom klasztornym OO. Reformatów w Wielkopolsce.
		sygn. D perg. 263                           Poznań, 16 IX 1869
 Mieczysław Ledóchowski arcybiskup gnieźnieński i poznański zatwierdza   legat  mszalny  dla   ołtarza   Bożego  Ciała  w  kościele   parafialnym w Rozdrażewie (pow. 'krotoszyński).
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		sygn. D perg. 264                           Rzym, 29 VI 1880
 Piotr Becker generał zakonu Tow. Jezusowego nadaje Józefowi Surzyńskiemu doktorat  teologii  Uniwersytetu  Gregoriańskiego.
		sygn. D perg. 265                             Rzym, 30 VIII 1870
 Pap. Pius IX udziela kościołowi parafialnemu w Domachowie (pow. gostyński) przywileju zyskiwania w nim odpustu zupełnego.
		sygn. D perg. 266                            Rzym, 30 VIII 1870
 Jak wyżej,  kościołowi parafialnemu  w  Nowym Mieście  (pow.  jarociński).
		sygn. D perg. 267                            Rzym, 30 VIII 1870
 Jak wyżej, kościołowi parafialnemu w Górce Duchownej (pow. leszczyński).
		sygn. D perg. 268                             Rzym, 30 VIII 1870
 Jak wyżej, kościołowi szpitalnemu św. Krzyża w Kościanie.  
		sygn. D perg. 269                                Rzym, l VI  1881
 Pap. Leon XIII udziela Ignacemu Mosce i Mariannie Rzadkiej dyspensy od przeszkody pokrewieństwa.
		sygn. D erg. 270                               Rzym, 4 V 1897
 Pap. Leon XIII mianuje Ignacego Warmińskiego profesora Seminarium Duchownego Poznańskiego  swoim prałatem domowym.
		sygn. D perg. 271                            Poznań. 29 X 1933 Walenty Dymek biskup sufragan poznański poświęca kamień węgielny pod kościół parafialny Chrystusa Odkupiciela w Poznaniu.
Pomoce archiwalne: Regesty łacińskie (w maszynopisie)


B.	DOKUMENTY PAPIEROWE

	            sygn. D pap. l -124                                        1253 –1947
 Zbiór obejmuje oryginalne dokumenty,  ekstrakty z ksiąg  grodzkich
i ksiąg konsystorskich oraz kopie dokumentów, nie zawsze uwierzytelnione. Wystawcami były osoby świeckie i duchowne, instytucje państwowe i kościelne. Najstarszym oryginałem jest dokument króla Kazimierza Jagiellończyka z r. 1457, w którym żąda od miasta Poznania za należne mu pieniądze dostarczenia dwóch baryłek wina włoskiego i trzech funtów szafranu. Dwa dalsze dokumenty tego króla dotyczą, jeden z r. 1484 wydania królewskiemu notariuszowi Mikołajowi Przeczeniowi pieniędzy, złożonych u rady miejskiej Poznania w depozycie przez innego notariusza królewskiego, drugi z r. 1485 dostarczenie przez miasto Poznań na
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wyprawę turecką podwód i pieszych w liczbie dwukrotnie wyższej, niż zwykle. W zbiorze znajdują się nadto trzy dokumenty z r. 1597 i 1603 króla Zygmunta III dla miasta Ostrzeszowa w sprawie zatargu z plebanem Stanisławem Góreckim; jeden dokument Jana Sobieskiego z r. 1677, prezentujący Andrzeja Gnińskiego na beneficjum patronatu królewskiego w Modrzu (pow. poznański); cztery dokumenty Augusta III: z r. 1743 - 1749 — zatwierdzenie testamentu Józefa Nakwaskiego, z r. 1754 — potwierdzenie w transumpcie przywileju Władysława IV z r. 1635 dla klasztoru OO. Franciszkanów w Grabowie n. Prosną, z r. 1762 — prezenta dla Piotra Skarkiewicza na beneficjum parafialne w Modrzu; jeden Stanisława Augusta z r. 1783, nadający prawo targów miastu Dobrzyca (pow. pleszewski).
Pomoce archiwalne : Regestry łacińskie (w maszynopisie)

2.          DOKUMENTY PAPIEROWE KONSYSTORZA GENERALNEGO

		sygn. PC pap. 1 -10699 			1419-1831 
Są to alegaty do ksiąg konsystorskich, zwane Producta in Consistorio. Większość z nich była wystawiona w Konsystorzu Generalnym Poznańskim. Zbiór był niegdyś bardzo liczny. W czasie drugiej wojny światowej spaliło się ok. 25 tysięcy tych dokumentów. Zachowane są zinwentaryzowane i posiadają, regesty w języku łacińskim i niemieckim. Pochodzą prawie wyłącznie z drugiej polowy XVII w. i z XVIII w. Wcześniejszych jest niewiele, najczęściej są to kopie, sporządzanie w XVII i XVIII w. Wśród nich są trzy kopie dokumentów z XV w., i osiem z XVI w. Najstarszy z oryginałów pochodzi z r. 1592 i dotyczy zapisu z legatu śp. Marcina Winogórskiego penitencjarza 50 florenów na kurii kanonickiej Młodziejewskiego. Najczęściej są to pozwy, zeznania świadków, ustanowienia pełnomocników, wyroki. Dość często jednak występują kontakty zastawów, sprzedaży i kupna, instytucje kanoniczne duchownych, sprawy dyspens małżeńskich. Zdarzają się także listy, jak np. Jakuba Groblickiego studenta filozofii (ok. 1600 r.), który prosi notariusza konsystorskiego ks, Wojciecha Laktańskiego o wstawienie się u magistratu m. Buk dla nadania mu posady nauczyciela, lub list (b.d.) starszych bractwa różańcowego z Buku do tego samego notariusza konsystorskiego w sprawie testamentu i legatu zmarłego Piotra Krajkowskiego, mieszczanina bukowskiego, czy list proboszcza średzkiego Marcina Łękowskiego wikariat, danej ks. Sebastianowi. Testamenty występują na ogól w formie wypisów uwierzytelnionych z ksiąg wójtowskich, konsystorskich i kapitulnych.

Pomoce archiwalne: Regesty  (w rękopisie).
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3.              DOKUMENTY PERGAMINOWE KAPITUŁY KATEDRALNEJ

A. DOKUMENTY PERGAMINOWE
		sygn. DK. perg..1                                            b.m. 1235
 Władysław Odonic nadaje katedrze poznańskiej wsie Minikowo, Sulino, Świerczewo i dochody z wsi Golęcin, gościnowo, Smoszewo i Wierzbięcice (dzielnice Poznania)
Druk: KDW, t. I, nr 184.
		sygn. DK. perg. 2                                 Kalisz, 3 VI 1247
Bolesław Pobożny nadaje biskupowi  poznańskiemu Bogufałowi  wsie
Jelitów i Wiewiórczyn.
Druk: KDW, t. I, nr 263; E. Raczyński: Codex diplomaticus Maioris Poloniae, nr 27.
		sygn.. DK perg. 3                           Gniezno, 24 IV 1252 
Przemysł I obdarza całkowicie wolnościaimi wsie biskupstwa i kapituły poznańskiej w zamian za odstąpione mu ziemie kościelne na lokację miasta Poznania.
Druk: KDW, t. I, nr 302; E Raczyński: Codex. diplomaticus Maioris Poloniae, nr 31.
		sygn. DK perg. 4                        Poznań, 14 (?) VI 1257
 Bolesław Pobożny potwierdza darowiznę wsi Buk dla kustodii w kapitule poznańskiej, uczynioną przez jego brała, księcia Przemysła I
Druk: KDW, t., nr 357; E. Raczyński : Codex diplomaticus Maioris Poloniae, nr 43.
	sygn, DK perg.  5 			b.m.  1258
Bolesław   Pobożny   potwierdza   wolności,  nadane przez  Władysława Odonica i Przemysła I .wsiom kościoła katedralnego św. Piotra w Poznaniu.
Druk: KDW, t. I, nr 369.
		sygn. DK perg. 6                              Kolonia, 23 VI 1263
 Klasztor p.w. Dziewic Machabejskich w Kolonii przekazuje w darze relikwie kanonikowi gnieźnieńskiemu Andrzejowi.
Druk: KDW, t. I, nr 406.
	   sygn. DK perg.7                          Kleszczewo, 30 IV 1277
 Bolesław  Pobożny  dokonuje   z   swoją   żoną  księżną   Jolantą   zamiany wsi Krerowo i Górka.
Druk: KDW, t. I, nr 465.
	sygn.   DK perg.  8                                  Poznań,   1278
Przemysł II przyznaje kościołowi katedralnemu św. Piotra w Poznaniu na własność wsie Psarskie i Jaszkowo, zapisane w testamencie Falimira, syna Jana.
Druk: KDW, t. I, nr 478; E. Raczyński: Codex Diplomaticus Maioris Poloniae,
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		sygn. DK perg. 9                                 Pyzdry, 9 IX 1286
 Przemysł II obdarza swojego kapelana i notariusza Tylona wsią Giecz.
Druk: KDW, t. I, nr 568
		sygn. DK perg. 10                             Poznań, 14 X 1286
 Przemysł II przysądza wieś Ostrowieczno biskupowi poznańskiemu Janowi przeciw roszczeniem Mikołaja Toraszyca, syna Piotra.
Druk: KDW, t. I, nr 569; E. Raczyński: Codex diplkomaticus Miaoris Poloniae,
		sygn. DK perg. 11                         Poznań, 13 VII 1287
Przemysł II zatwierdza zamianę wsi Orkowo, Borek i Skrzynka między biskupem poznańskim Janem a kanonikiem Teodorykiem i jego bratem Mroczkiem, synami komesa Jaracza Grzymały.
Druk: KDW, t. I. nr 579.
		sygn.. DK perg.  12                                   Poznań, 1287
Przemysł II potwierdza darowiznę wsi Krerowo, dokonaną przez Jana,
Jakuba i Mikołaja, synów Jakuba, na rzecz biskupa poznańskiego Jana.
Druk: KDW, t. I, nr 578; E. Raczyński: Codexdiplomaticus Maioris Poloniae, nr 69. 
		sygn. DK. perg.  13                           Poznań, 12 V 1288
Przemysł II oddaje biskupowi poznańskiemu Janowi II wsie Łubnica
Zemsko, Wytomyśl i dział we wsi Biała za klucz Skrzynno w ziemi sandomierskiej.
Druk: KDW, t. II, nr 619
		sygn. DK perg. 14                             Poznań, 12 V 1288 Dokument tej samej treści, co poprzedni.
		sygn. DK perg. 16                            Poznań, 30 VI 1288 Przemysł  II  nadaje  biskupstwu poznańskiemu  Śródkę,  zwaną dawnym miastem Poznań.
Druk: KDW, 1. II. nr 625; E. Raczyński: Codex diplomaticus Maioris Poloniae, nr 70
		sygn. DK perg. 18                             Poznań, 6 XII 1288
Reynold sołtys poznański, sprzedał Tylonowi, prepozytowi w Santoku i jego braciom Jaśkowi, Jakubowi, Mikołajowi  i Stefanowi, swój młyn na Sródce w Poznaniu.
Druk: KDW, t. II, nr 633.
		sygn. DK perg.  19                           Poznań, 6 XII  1288
Przemysł II zatwierdza sprzedaż młyna na Śródce w Poznaniu. 
Druk: KDW, t. II, nr 634.
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		sygn. DK perg. 20                  Bartoszewice, 20 IV 1290
 Przemysł II włącza dział Wojciecha Okazańca w Domachowie do wsi biskupiej Zimnowo dla lokacji na prawie niemieckim.
Druk: KDW, t. II, nr 643.
		sygn. DK perg. 21                            Poznań,  10 II 1293
 Przemysł II potwierdza darowiznę wsi Tarnowo, uczynioną dla biskupstwa poznańskiego przez archidiakona gnieźnieńskiego Filipa, podkomorzego  kaliskiego  Sędziwoja,  wojewodę  tczewskiego  Mikołaja  i  podczaszego kaliskiego Michała, synów komesa Janka.
Druk: KDW, t. II, nr 693
		sygn. DK perg. 22                            Poznań, 19 IV 1293
 Przemysł II nadaje 'biskupstwu poznańskiemu wieś Kobylniki.
Druk: KDW, t. II nr 694
		sygn. DK perg. 23                           Poznań, 6 VIII  1293
Przemysł II zaświadcza, że Ciecirad, syn zm. rycerza Mącza, zastawił biskupowi poznańskiemu Janowi wieś Rębowo za 30 grzywien
Druk: KDW, t. II, nr 704.
		sygn. DK perg. 24  		Poznań, 11 VIII 1293
 Przemysł II stwierdza, ze rycerze Nesul i Jan odstąpili dziedziczny swój dział we wsi Chyrzyna Katarzynie i jej mętowi Pelegrynowi.
Druk: KDW, t. II, nr 706.
		sygn.  DK perg.  25                        Słupsk,  15 VI  1294
Mściwój, książę pomorski, nadaje biskupstwu poznańskiemu za zgodą
swego spadkobiercy księcia wielkopolskiego Przemyśla II  wieś Rębowo na Pomorzu.
Druk: KDW, t. II, nr 715.
		sygn.  DK perg.  26                       Ciążeń,  27  VII  1294
 Przemysł II zatwierdza zamianę wsi Uślęcin z działem w Paruszewie i łanem w Gałęzewie na wieś Małe Gatęzewo, dokonaną .przez biskupa poznańskiego Jana z braćmi Dalebrem i Andrzejem.
Druk: KDW, t. II, nr 721
		sygn. DK perg. 27                       Ciążeń, 27 VII  1294
 Dokument tej samej treści, co poprzedni.
		sygn. DK perg. 28                                 b.m. 27 XII 1294
 Mikołaj wojewoda gnieźnieński i kaliski, nadaje Merklowi wieś dziedziczną Gałęzewo.
Druk: KDW, t. II, nr 728.
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		sygn. DK perg. 29 		Poznań, 10 IV 1288 
Przemysł II zatwierdza transumpt z 5 XI 1288, w którym uznał ugodę biskupa poznańskiego Jana z osadnikami dwóch wsi książęcych koło Biechowa w sprawie dziesięcin.
Druk: KDW, t. nr 632.
		sygn. DK perg. 30                       Poznań, 12 IV 1295
 Przemysł II zatwierdza transumpt z 27 XI 1286. którym potwierdził
kupno za 14 grzywien wsi Witowo przez biskupa poznańskiego Gotarda z Chrzanowa. Druk: KDW, t. J, nr 571.
		sygn. DK perg. 32		Poznań, 1295
	Przemysł II zatwierdza transumpt swojego przywileju z 1287 r., w którym uznał darowiznę wsi Krerowo, uczynioną biskupowi poznańskiemu Janowi przez braci, Jana, Jakuba i Mikołaja.
			sygn. DK perg. 32		Poznań, 1295
	Przemysł II odnawia i swoją wielką pieczęcią opatruje przywilej z 12 V 1288, którym zatwierdził zamianę wsi Łubnica, Wytomyśl, Zemsko i działu w Białej na klucz Skrzynno.
Druk: KDW, t. II, nr 619.
			sygn. DK perg. 33		Poznań, 1295
	Przemysł II uznaje nabycie przez biskupa poznańskiego Andrzeja Zarębę od Bartłomieja i Mikołaja, synów Mącza, wsi Lubiechowo za wieś Krupczyn i 30 grzywien.
Druk: KDW, t. II, nr 730.
		sygn. DK perg. 34                              Coczan, 6 VI 1296
 Władysław  Łokietek  nadaje  Gniewomirowi  sędziemu  poznańskiemu
wieś Tomyśl nad Obrą.
Druk: KDW, t. II. nr 749.
		sygn. DK perg. 35                            Poznań, 16 IX 1296
Mikołaj, wojewoda kaliski, zamienia z biskupem Janem i kapitułą katedralną poznańską wieś Główczyn na wieś Marlewo. 
Druk: KDW, t. II. nr 732.
		sygn.  DK  perg. 36                        Poznań,  17  X  1296
 Jan biskup poznański, powierza za zgodą kapituły swojemu służebnikowi Dalonowi wieś Morownicę,  by na  siedmiu łanach flamandzkich
dokonał lokacji na prawie niemieckim; oznacza też dziesięciny z tej wsi dla kanonika Włosta. 
Druk: KDW, t. II, nr 755.
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		sygn. DK perg. 39                            Brześć, 20 XII 1297
Władysław   Łokietek   obdarza   biskupa   poznańskiego   Andrzeja   Zarembę nieruchomością w Poznaniu przy klasztorze dominikanów.
Druk: KDW, t. II, nr 768
		sygn.  DK perg.  40                    Poznań,  31  I  1298
 Andrzej  Zaremba,  biskup  poznański,  dzieli  archidiakonat  poznański na trzy i określa ich granice, zostawiając terytorium za Notecią na ustanowienie  czwartego  archidiakonatu;  oznacza  też  obowiązki  archidiakonów, przyznaje im miejsce i prawo głosu w kapitule, a archidiakonowi poznańskiemu nadaje kościół w Gieczu z jego dochodami. 
Druk: DKW, t. II, nr 770; E. Raczyński: Codex diplotnaticus Maioris Poloniae,
		sygn. DK perg, 42                           Poznań, 17 IV 1298
 Biskup Andrzej Zaremba postanawia za zgodą kapituły, że wsie biskupie i kapitulne będą nadawane tylko kanonikom poznańskim, a wyjątkowo tylko biskupom z metropolii gnieźnieńskiej, jeżeli znaleźliby się na wygnaniu w diecezji poznańskiej; unieważnia także zamianę z rycerzem Gniewomirem, któremu oddaje wieś Kurowo, biskupstwu zaś przywraca wieś Wytomyśl. Druk: KDW, t. II, nr 780.
		sygn. DK perg. 43  		Ciążeń, 25 IV 1298
Andrzej Zaręba, biskup poznański, potwierdza transumpt przywileju biskupa Jana z 6 XI 1282 o zamianie wsi biskupiej Ratyń na wieś Skarboszewo, która należała do klasztoru cysterskiego w Lądzie.
Druk: KDW, t. II, nr 784.
		sygn.  DK perg, 44                         Poznań, 30  IX 1299
 Andrzej  Zaremba, biskup poznański, udziela sołtysowi z Winnogóry,
zwanemu Karszna, przywileju lokacji na. prawie niemieckim wsi Kościeniec, którą dołącza do Winnogóry.
Druk: KDW, t. II, nr 824.
		sygn, DK perg. 45                            Poznań, 29 XI 1299
Władysław Łokietek potwierdza darowizną hiakupa poznańskiego Andrzeja  i  jego brata Wawrzyńca dla kapituły poznańskiej  wsi Mączniki z Otmarowem, Wyrza, Wiele, Pąperzyn i obdarza je wolnościami, które posiadają dawniejsze wsie Kościoła Poznańskiego.
Druk. KDW, t. II, nr 826.











272 			Marian Banaszak, Feliks Lenort			


		sygn. DK perg. 46                          Pyzdry, 6 VI 1301
Mikołaj, książę opawski, potwierdza darowiznę wsi Witostaw, dokonaną przez  Bogufała, syna  Dzierżykraja  z Koszanowa, dla 'biskupstwa poznańskiego. Druk: KDW, t- II, nr 840.
		sygn.  DK perg.  47                         Posonii, 21  V  1302
 Biskup  Mikołaj,  legat papieski, zatwierdza  ugodę  między mistrzem 
Jakubem, kanonikiem i prokuratorem biskupa i kapituły poznańskiej, a br. Dominikiem OP, prokuratorem klasztoru dominikanek w Poznaniu, w sprawie dziesięcin, z wsi klasztornych, zostawiając biskupowi i kapitule dziesięciny otrzymane z posiadłości klasztoru z wyjątkiem wsi Sokolniki.
Druk: DKW, t. II, nr 852
		sygn. DK perg.  48                         Poznań,  30 VI  1302
Andrzej Zaręba biskup poznański zamienia pewne role w Solcu na role w pobliżu wsi biskupiej Witowo, nabyte u tamtejszych dziedziców Piotra, Michała, Jana i Pawła przez plebana soleckiego, Mikołaja.
Druk: KDW, t. II, nr 854
		sygn. DK. perg. 49                     Międzyrzecz, 4 III 1303
 Andrzej  Zaremba  biskup  poznański  zwalnia  na   16  lat  z dziesięcin wsie Boryszyn, Templewo i Wielowieś, własność klasztoru templariuszy w Wielkiej Wsi, w celu ich lokacji na prawie niemieckim. 
Druk: KDW, t II, nr 862.
		sygn. DK perg. 50 		Poznań, 11 VI 1303
 Komornik królestwa polskiego Fryderyk Chachowicz potwierdza sprzedaż zarośli między drogą z Kowalewa do Wąbiewa a lasem Łężek, której i Albert ślepy z Kamieńca za 34 grzywne.
Druk: KDW, t. II, nr 868 (mylne streszczenie w nagłówku)
		sygn. DK perg. 51                           Poznań, 8  VII  1303
Andrzej Zaremba, biskup poznański, za zgodą kapituły odstępuje kustoszowi poznańskiemu wieś Kaczanowo i trzy łany w Kobylnikach w zamian za miasto Buk.
Druk: KDW, t. II, nr 871.
		sygn. DK perg. 52                           Poznań,  9 VII  1303
 Andrzej Zaremba, biskup poznański, za zgodą brata Wawrzyńca oddaje kapitule poznańskiej na legat za swoją duszę dziedziczne wsie Mączniki, Otmarowo, Wyrzę, Wiele i Peperzyn. 
Druk: KDW, t. II, nr 885.
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		sygn. DK perg. 53                            Pyzdry, 30 VII 1307
Zachariasz,  rektor 'kościoła  św.  Ducha  w  Pyzdrach,  wójt   Andrzej
bednarz Mikołaj odstępują Nyklonowi Molcbuse młyn koło wsi Cieśle.
Druk: KDW, t. II, nr 909
		sygn. DK perg; 54                           Pyzdry,  6 VIII  1307
 Andrzej Zaremba, biskup poznański, za zgodą kapituły nadał sołtysowi  Piotrowi za  sołectwo w  Chumiętkach dwa łany we wsi Kościelskie koło Krobi.
Druk: KDW, t. II, nr 910.
		sygn.  DK  perg.  55                       Siciny,  30  IX  1309
Henryk, książe głogowski i wielkopolski, sprzedaje sołtysowi Michałowi z Brzezia  folwark Bogusławki koło Gostynia za 105 grzywien z obowiązkiem uiszczenia z każdego  łana rocznie jednego werdunku dla księcia i jednego dla biskupa lub kapituły poznańskiej.
Druk: KDW, t. II, nr 927.
		sygn. DK perg. 55                            Gostyń,  15 VI 1310
Wawrzyniec z braćmi,  Jarosławem  i  Peanem,  sprzedaje  wieś  Bukownicę swoim sołtysom, Sulisławowi i Adzie. 
Druk: KDW, t. II, nr 934.
		sygn. DK perg.  57                           Poznań, 5 VII  1312
Andrzej  Zaremba,  biskup poznański, z swoją kapitułą stwierdza, że
Albert Kyrszonowlcz darował klasztorowi cysterskiemu w Zemsku pięć wolnych łanów we wsi Cieśle.
Druk: KDW, t. II, nr 956.
		sygn. DK perg. 58                            Poznań, 14 IV 1314
 Andrzej  Zaremba,  biskup  poznański,  za   zgodą  kapituły  przekazuje
altarie św. Piotra i Pawła, św. Szczepana i św. Mikołaja na udotowanie kanonikatów przy katedrze poznańskiej.
Druk: KDW, t. II, nr 969.     
		sygn. DK perg. 60                       Poznań, 20 VII 1324
Janisław, arcybiskup gnieźnieński, zatwierdza wybór archidiakona Jana na biskupa poznańskiego.
Druk: KDW, t. II, 1074.
		sygn. DK perg.  61                          Poznań, 30 VI 1327
 Jan biskup poznański, daje szklarzowi Tyczkowi przywilej na młyn, nad Cybiną.
Druk: KDW, t. II, nr 1080; E.Raczyński: Codex diplomaticus Maioris Poloniae, nr 88.
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		sygn. DK perg. 62                          Poznań, 6 VIII 1327 Jan,  biskup   poznański,   potwierdza nadanie  'kapłanów.   Andrzejowi
dochodów z młyna nad Cybiną.
Druk: KDW, t. II, nr 1082
		sygn. DK perg.  63                           Poznań, 2 XI 1329
 Andrzej, prepozyt kapituły poznańskiej, udziela sołtysowi Maciejowi
przywileju na sołectwo we wsi Paczkowo.
Druk   KDW, t. II, nr 1104.
		sygn. DK perg. 54 		Poznań; 29 VI 1334
 Jan, biskup poznański, przyjmuje Swiętomirę z Ludom do konfraterni katedralnej z prawem do pogrzebu w katedrze.
Druk: KDW, t. II, nr 1136.
		sygn. DK perg. 65 		Poznań, 19 X 1334
Jan, biskup poznański, zatwierdza podział sołectw w Gołkowie i Dziedzicach między braci, Wacława, Janika i Wojciecha oraz nadaje Wacławowi część wsi dziedzicznej Rokietnica.
Druk: KDW, t. II, nr 1136.
		sygn.  DK  perg.  66                        Poznań,  3  I  1335
Król Kazimierz  potwierdza  zamianę  wsi  Zawidowice i  Warszówka, które byty własnością biskupstwa poznańskiego, na wieś Sułkowice, własność Mikołaja Sułkowicza.
Druk: KDW, t. II, nr 1142.
		sygn. DK perg. 67                             Poznań, 31 V 1338
 Jan, biskup poznański, zatwierdza ugodę między kanonikiem poznańskim mistrzem Maciejem i komandorem klasztoru Św.  Jana Jerozolimskiego w Poznaniu br. Helmannem w sprawie dziesięcin z Maniewa.
Druk: KDW, t. II, nr 1182.
		sygn. DK perg. 68                          Poznań, 30 VI 1338
 Jan, biskup poznański, zamienia dziesięciny, należne biskupstwu z po
siadłości klasztoru Joanitów w Poznaniu  (z Brześcia , Siedlca, Oborzyna i in.). na dziesięciny, dotychczas pobierane przez ten klasztor z Czerlrjna, Czerlejnka i Wydzierzewic. 
Druk: KDW, t. II, nr 1184.
		sygn. DK perg. 69                           Supca, 29 VIII 1340
 Mikołaj, sołtys w Słupcy, sprzedaje Piotrowi z Piotrowic część roli sołeckiej.
Druk: KDW, t. II, nr 1200.
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                               sygn. DK perg. 70                        Poznań, 10 XI 1340
Kanonik Mikołaj, syn Marcina, pleban w Rogoźnie, daje Wawrzyńcowi, synowi Jana, przywilej na sołectwo we wsi plebańskiej Łosiniec.
Druk: KDW, t. II, nr 1201
		sygn. DK perg. 71 		Poznań, 15 V 1349
Wojciech biskup poznański, zaświadcza i potwierdza za zgodą kapituły nabycie przez Macieja, syna Wacława, sołectwo we wsi kapitulnej Sarbinowo od braci, Bogusława i Krzyżana.
Druk: KDW, t. II, nr 1283.
		sygn. DK perg. 72                            Poznań, 13 IV 1350
 Król Kazimierz  na prośbę biskupa  poznańskiego  Wojciecha  zwalnia od wszelkich czynszów ludność w dobrach biskupich.
Druk: KDW, t. III, nr 1295.
		sygn. DK perg. 73 		Ciążeń, 29 IV 1350.
Scholastyk krakowski Arnold de Caucine, nuncjusz Stolicy Apostolskiej, potwierdza odbiór 33 grzywien, otrzymanych od biskupa poznańskiego Wojciecha tytułem świętopietrza z jego diecezji.
Druk: KDW, t. III, nr 1297.
		sygn. DK perg. 76                          Łowicz, 31 VIII 1352
 Arcybiskup gnieźnieński Jarosław potwierdza odbiór od biskupa poznańskiego Wojciecha dziesięciny czteroletniej dla kamery apostolskiej w wysokości  30 grzywien z dóbr biskupich i 90 grzywien od kleru diecezjalnego.
Druk: KDW, t. III, nr 1312.
		sygn. DK perg. 77 		Poznań, 30 VI 1357
Archidiakon poznański Andrzej za zgodą kapituły udziela Jakubowi, synowi Jana przywileju na sołectwo we wsi kapitulnej Skrzynki.
Druk: KDW, t. III, nr 1362.
		sygn. DK perg. 78                               Raciąż, 18 I 1358
 Król Kazimierz  jako rozjemca w sporze miedzy księciem mazowieckim Ziemowitem i biskupem poznańskim Janem o dziesięciny z dóbr biskupich wydaje orzeczenie i potwierdza transumpty książęcych przywilejów z 17 VI 1297, 4 VI 1350 i 11 VI 1350 r. Drak: KDW, t. III, nr 1369.
		sygn. DK perg. 79                               Raciąż, 18 l 1358 Dokument tej samej treści, co poprzedni.
		sygn, DK perg. 80                       Kruszwica, 20 I 1358
 Biskup poznański, Jan otrzymuje od króla Kazimierza prawa miejskie dla Slesina.
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		sygn. DK perg. 81                            Poznań, 30 VI 1358
 Czcibor dziekan kapituły  poznańskiej   udziela  Cechosowi  przywileju na sołectwo we wsi kapitulnej Trojanowo.
Druk: KDW, t. III, nr 1384.
		sygn. DK perg. 82                             Ciążeń, 28 I 1359
Biskup poznański Jan otrzymuje od króla Kazimierza prawo miejskie dla Dolska.
		sygn. DK perg. 83 		Ląd, 7 III 1360
Król Jan Kazimierz nadaje biskupowi poznańskiemu Janowi swoją nieruchomość i dom obok klasztoru dominikanów w Poznaniu kupione uprzednio od synów kasztelana poznańskiego Andrzeja.
Druk: KDW, t. III, nr 1419.
		sygn. DK perg. 84                       Gorzów, 11 III 1360
 Rajcowie miasta Gorzowa zakładają szpital z kościołem nad brzegiem Warty, na terytorium diecezji poznańskiej i proszą biskupa poznańskiego Jana o erekcję.
Druk: KDW, t. III, nr 1422.
		sygn. DK perg. 86                           Poznań, 21  IX 1360
 Biskup poznański Jan udziela kmieciowi z Grąbkowa przywileju na sołectwo we wsi biskupiej Klimęcice.
Druk; KDW. t. III, nr 1441.
		sygn. DK perg. 87                            Poznań, 21.  I 1362
 Biskup poznański Jan włącza archidiakonię czerską do 'kapituły poznańskiej i przyznaje archidiakonowi czerskiemu miejsce i prawo głosu
w kapitule.
Druk: KDW, t. III, nr 1465.
		sygn. DK perg. 88                             Poznań, 24 V 1362
 Kasztelan  'poznański  Wierzbięta   z  Panewic   poświadcza,   że   Jaszek (dziedzic na Dambicze) sprzedał biskupowi poznańskiemu wieś Brzednie za 50 grzywien.
Druk   KDW, t. III, nr 1477.
		sygn. DK perg. 89                          Ciążeń, 26 IV 1363 Scholastyk krakowski, Arnold de Caucina, nuncjusz Stolicy Apostol- 
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skiej, potwierdza odbiór od biskupa poznańskiego Jana 90 grzywien tytułem trzyletniej dziesięciny od kleru diecezjalnego dla kamery apostolskiej. Druk: KDW. t. III. nr 1494
		sygn. DK perg. 90                           Głuszyna, 22 l 1364
 Biskup poznański Jan dokonuje z Mikołajem dziedzicem w Kobylinie
zamiany  wsi Witaszyce,  Górka  i  Czarnotki na  dobra  Głuszyna,  Babki i Kalik.
Druk: KDW, t. III, nr 1511.
		sygn. DK perg. 91                              Kalisz, 28 I 1364
 Król Kazimierz stwierdza zamianę wsi Witaszyce, Górka i Czarnotki na dobra Głuszyna, Babki i Kalik.
Druk: KDW, t. III, nr 1513.
		sygn. DK perg. 92                              Kalisz, 28 I 1364
 Dokument tej samej treści co poprzedni.
Druk:  KDW, t. III, nr 1514.
		sygn. DK perg. 93 		Ciążeń, l I 1365 
Król Kazimierz zwalnia ludność wsi Pakszyn od wszelkich ciężarów na okres 12 lat.
Druk: KDW, t. III, nr 1533.
		sygn. DK perg. 94                             Poznań, 9 VII 1365
 Kapituła poznańska potwierdza zamianę wsi kapitulnej Biskupice koło Bnina na Dąbrowe koło Komornik i Rosnowo, dokonaną przez kantora poznańskiego Mikołaja z Kórnika z podczaszym kaliskim Wojciechem z Jaszkowa.
Druk: KDW, t. III, nr 1544.
		sygn, DK perg. 95                            Poznań, 2 VII 1366
Biskup poznański Jan dokonuje erekcji kanonikatu fundi Wyskoć (pow. kościański ) w kapitule poznańskiej. Druk: KDW, t. III. nr 1565.
		sygn. DK perg. 96                          Mosina, 12 VIII 1366
Kasztelan poznański Wierzbięta poświadcza, że Zbrosław z Pucołowa
(pow. śremski) sprzedał połowę tego majątku Młodocie, Mikołajowi i Ręczywojowi z Chlaw za 53 grzywny.
Druk: KDW, t. III, nr 1567.

		sygn. DK perg. 97                         Poznań, 25 V 1367
 Król Kazimierz potwierdza zamianę wsi kapitulnej Biskupice (osada
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zanikła) koło Bnina na Dąbrowę koło Komornik {paw. poznański) i Rosnowo (pow. poznański).
Druk: KDW, t. III, nr 1576.
		sygn. DK perg, 98                               Poznań, 2 I 1368
 Biskup poznański Jan daje Mikołajowi, synowi Jana, przywilej na sołectwo w mieście Środka (Poznań). 
Druk: KDW, t. III, nr 1587.
		sygn. DK perg. 100 		Gorzów, 21 VI 1372
 Rajcowie miasta Gorzów proszą biskupa poznańskiego. Jana, by wsie Ulim i Deszczno (pow, gorzowski) odłączył od parafi Karmin, a przyłączył do parafii św. Jerzego w Gorzowie, należącej do diecezji poznańskiej. 
Druk:  KDW, t. III, nr 1668.
		sygn. DK perg. 101                    Otmuchów, 11 XII 1373
Biskup wrocławski Przecław publikuje mandat papieża Grzegorza XI,
by prałaci i opaci wystąpili przeciw ruchom antykościelnym w diecezji poznańskiej.
Druk: KDW, t. III, nr 1684 i 1691.
		sygn. DK perg. 102                           Anagni, 19 VI 1377
Kardynał Wilhelm,  kamerling kolegium kardynalskiego,  potwierdza odbiór od biskupa poznańskiego Mikołaja części należności i wzywa do zapłacenia 60 florenów przed uroczystością św. Michała. 
Druk: KDW, t, III, nr 1741.
		sygn. DK perg. 104                           Poznań, l VII 1383
 Kapituła poznańska zaświadcza, że biskup Jan Doliwa w 1363 złączył
parafie  Banie (osada  zanikła) j Ostrowieczno (pow. śremski]  z parafią Dolsk.
Druk: KDW, t. III, nr 1811.
		sygn. DK perg. 105                            Kościan, 26 I 1386
Papież Urban VI powierza biskupowi chełmińskiemu, opatowi mogileńskiemu i prepozytowi kłodzkiemu w opiekę i obronę dobra biskupa poznańskiego Dobrogosta. 
Druk: KDW: t III, nr 1842.
		sygn. DK. perg. 106                     Warszawa, 31 III 1387
 Tomisław kasztelan zeński, zaświadcza, że młynarz Henszel sprzedał
Jekelowi Rorman  trzecią cześć  młyna  na  przedmieściu  Kościana  oraz
młyna w mieście.
Druk: KDW, t III, nr 1860.
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		sygn. DK perg. 108                          Poznań, 26 XI 1396
 Sufragan poznański biskup Jan zaświadcza, że na podstawie upoważnienia  papieskiego  udzielił świeceń  subdiakonatu kolektorowi  Kamery Apostolskiej,    Jakubowi    de   Guidottis,    wyniesionemu   na    biskupstwo w Imoli .(Włochy).
		sygn,. DK perg. 109                         Poznań, 3 XII 1396
 Sufragan poznański biskup Jan zaświadcza, że udzielił święceń diakonatu i prezbiteratu Jakubowi de Guidottis, wyniesionemu na biskupstwo w Imoli.
		sygn. DK perg. 110                          Kościan, 8 IV 1398
 Tomko,   starosta  generalny  wielkopolski   zatwierdza  sprzedaż  przez Marcina polowe wsi dziedzicznej  Bukownica {pow.  gostyński) braciom, Zymysłowi i Konradowi z Górzyc .(pow. kościański) za 60 grzywien. 
Duk. KDW, t. lll. nr 1985.
		sygn. DK perg.  111                        Poznań, 13 XI 1400
Archidiakon poznański Wojciech daje swojemu domownikowi Miłosławowi przywilej na .sołectwo we wsi kapitulnej Garaszewo  [Poznań- -
Krzesiny). 
Druki KDW, t. V nr 7.
		sygn. DK perg. 112                                 Buk. 4 VII 1401
Mikołaj, Tomasz i Jan ustalają granicę między swoją wsią diedzicz-
ną Otusz (pow. nowotomyski) a dobrami biskupimi Buk i Dobieżyn (pow.nowotomyski).
Druk: KDW, t. V. nr 19
		sygn. DK perg. 113                          Poznań, 11 III 1403
 Król Władysław  nadaje  biskupowi poznańskiemu Wojciechowi staw
Prusy, i położony między  królewską  wsią  Drzonek  i  biskupim  miastem
Dolsk (pow. śremski).
Druk: KDW, t. V, nr 30.
		sygn. DK perg. 114                         Poznań, 13 XI 1403
 Biskup poznański  Wojciech wyznacza  dla kapituły  40  grzywien na
aniwersarz za zmarłych biskupów poznańskich.
Druk: KDW, 1. V, nr 39.
		sygn. DK perg. 215                         Poznań, 3 VII  1404
Mikołaj Strzeżko kanonik poznański i oficjał gnieźnieński dokonuje transumptu i potwierdza przywilej, wydany 21 XII 1364 przez kanonika poznańskiego Arnolda na solectwo we wsi kapitulnej Starczanowo (pow. obornicki).
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		sygn. DK perg. 116                           Poznań, 4 VII 1404
 Kapituła poznańska udziela młynarzowi Jakubowi przywileju na budowę młyna w Stęszewku koło Pobiedzisk (pow. poznański).
Druk: KDW, t. V. nr 60.
		sygn. DK perg. 118                            Rzym, 19 IV 1406
 Papież INNocenty VII dokonuje transumptu przywileju papieża Bonifacego IX z 18 VIII 1403 dla klasztoru Bożego Ciała OO. Karmelitów w Poznaniu i zatwierdza go z pewnymi zmianami.
		sygn. DK perg. 119                           Rzym, 19 XII 1406
 Papież Grzegorz XII powierza biskupowi płockiemu stwierdzenie i zatwierdzenie uposażenia wikariuszy przy katedrze poznańskiej, wyznaczonego przez biskupa poznańskiego Wojciecha w wysokości 40  grzywien z dziesięcin wsi biskupich pod Rogoźnem, Czarnkowem i Ujściem oraz pewnych dziesięcin z wsi biskupich między 'Kaliszem i Odolanowem.
Druk: KDW, t. V, nr 108.
		sygn. DK perg. 120                      Poznań, 17 VIII 1407
 Siedmiu prałatów i  dwudziestu trzech kanoników  kapituły  poznańskiej wzajemnie się zobowiązują do obrony swoich .praw i majątków.
Druk: KDW, t. V, nr 112.
		sygn. DK perg. 121                        Poznań, 20 VIII 1407
 Biskup poznański, Wojciech zatwierdza transumpt przywileju
 z 17 I1288 r. na sołectwo w Pszczewie (pow. międzyrzecki).
		sygn. DK perg. 122                        Poznań, 29 VIII 1407
 Starosta generalny wielkopolski Tomko zatwierdza zmianę wsi biskupiej Poświętno (pow. kościański).
Druk: KDW, t. V, nr 113.
		sygn. DK perg. 123                          Poznań, 15 XI 1407
 Kapituła poznańska dokonuje z swoim dziekanem, Piotrem z Kobylina zamiany wsi kapitulnej Łagiewniki koło Tulec (pow. poznański) na jego wieś dziedziczną  Dzięcielewo koło  Gołuszyc  (pow   poznański,  dziś Gołuski).
Druk: KDW, t. V, nr 116.
		sygn. DK perg. 124 		Szczecin, 8 II 1408
 Konrad Haghemester, dzician kościoła N.M.P. w Szczecinie. jako obrońca praw i majątków kapituły poznańskiej z upoważnienia Stolicy Apostolskie] poleca wykonanie wyroku z 5 III 1407 r. w sprawie dziesięcin z Wielkich i Małych Czartetk (pow. średzki) należnych od plebana średzkiego Bartłomieja.
Druk: KDW, t. V, 124.
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		sygn. DK perg. 125                           Poznań, 1 VII 1408
 Kapituła    poznańska    udziela    kmieciowi    Wawrzyńcowi,    sołtysowi z Krayżownik, przywileju na sołectwo we wsi Junikowo (Poznań-Juni-
kowo).
Druk: KDW, t. V, nr 134. 
		sygn. DK perg. 126                            Poznań, 19 I 1409
 Starosta  generalny wielkopolski Tomko zatwierdza  zamianę  jednego
lana w Starej Krobi z dopłatą 100 grzywien na polowe, wsi Mała Bukawnica (pow. gostyński).
		sygn. DK perg. 127  		Poznań, 2 II 1409	Starosta generalny wielkopolski Tomko potwierdza odstąpienie Zmysława i jego syna Bogufała połowę wsi Mała Bukownica (pow. gostyński) biskupowi poznańskiemu Wojciechowi za 100 grzywien i łan w Starej Krobii. Druk: KDW, t V, nr 142.
		sygn. DK perg. 128                          Poznań, 17 XI 1410
Biskup poznański Wojciech dokonuje erekcji kaplicy, p.w. Znalezienia. Krzyża ; Poczęcia N.M.P., w katedrze poznańskiej.
Druk: KDW, t. V, nr 167.
		sygn. DK perg. 129                             Krobia, 22 V 1411
 Wojewoda poznański i starosta generalny wielkopolski Sedziwój z Os-
troroga  zatwierdza  zamianę  jednego działu w  Małej  Bukownicy  (pow.gostyński) za 100 grzywien i łan w Starej Krobi (pow. gostyński).
Druk: KDW, t. V, nr 176.
		sygn. DK perg. 130                            Poznań, 20 I 1413
 Oficjał i kanonik  poznański  Michał  Bliden  zaświadcza,  że  Andrzej Krupka ze Skórzewa (pow. poznański) zawarł umowę z kapitułą poznańską w sprawie płacenia rocznego czynszu ze swojej wsi dziedzicznej. Druk: KDW, t. V, nr 211.
		sygn. DK perg. 131                          Poznań, 30 VI 1413
Wojewoda poznański i starosta generalny wielkopolski Sedziwój z Ostroroga potwierdza zmianę wsi kapitulnej Wytomyśl (pow. nowotomyski)
na wieczysty czynsz czterech grzywien ze swojej wsi dziedzicznej Łagwy.
Druk: KDW, t. V, nr 221.
		sygn, DK perg. 132                        Kościan, 4. VII 1413
 Król Władysław potwierdza w transumpcie powyższy dokument.
Druk: KDW, t. V, nr 221 (regest).
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	sygn. DK perg. 133                       b.m. 9 II 1414
    	Pasek Gogolewski, podkomorzy   poznański, zatwierdza rozgraniczenie
wsi Chumiętki (pow. gostyński) i miasta Krobi.
Druk:. KDW, t. V. nr 226.
	sygn.. DK perg. 134               Poznań,20 III 1414
    	Sędziwój z Ostroroga, wojewoda poznański  i starosta generalny wiel-
kopolski zatwierdza zmianę trzeciej części Dąbrowy (pow. poznański)
wsi  dziedzicznej kanonika poznańskiego Jana  z Niepartu, na całą wieś
Trzcielin (pow. poznański), dotychczas własność Wincentego i jego żony
Anny, oraz 200 grzywien i roczny czynsz ośmiu grzywien dla altarii
N.M  P., św. Jana  Chrzciciela, św; Jana Ewangelisty  i św. Wojciecha
w katedrze poznańskiej.
	sygn. DK perg. 135                  Bolonia, 20 IV 1414
    Papież [antypapież) Jan XXIII ustanawia  obrońców   dóbr kapituły
poznańskiej.
Druk: KDW, t. V, nr 230
	sygn. DK perg. 136                   Poznań, 2 V 1414
    	Michał Bliden, oficjał i kanonik poznański, zatwierdza testament śp..
Bartłomieja, syna Michała z Poznania.
Druk: KDW, t. V, nr 232.
	sygn. DK  perg. 137                  Środa, 26 VI 1414
Kanonicy poznańscy, Blizbor i Piotr, udzielają Janowi z Niepartu
kanonikowi poznańskiemu poręczenia na sumę 8O grzywien.
Druk: KDW, t. V, nr 238.
    		sygn. DK  perg. 138                   Poznań, 11 l 1417
Mikołaj z Błociszewa, sędzia poznański, na prośbę Mikołaja Wczele,
wikariusza katedralnego w Poznaniu, potwierdza w transumpcie dokument z 15 IX 1416 r.
Druk: KDW, t. V, nr 259.
    		sygn. DK  perg. 139                  Poznań, 24 X  1417
    	Bogusław, kanonik  i oficjał poznański, zaświadcza, że Mikołaj dzie-
dzic na Wierzemcy (pow. poznański) i Zalasewie (pow. (poznański] sprze-
dał kapitule poznańskiej czynsz roczny w wysokości jednej grzywny.
Druk: KDW, t. V, nr 115 (mylna data 23 X 1407)
             	sygn. DK  perg. 142                  Poznań, 11 VI 1419
    	Sędziwej z Ostroroga, wojewoda  poznański i starosta generalny wielkopolski,. zatwierdza zamianę, działu, zwanego Polne, przy wsi kapitulnej Górka (pow. śremski), własność dziedziczn wikariusza ka-
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tedralnego w Poznaniu, na czwartą część wsi kapitulnej Chartowo (Poznań).
Druk: KDW, t. V, nr 296.
	sygn. DK  perg. 143                	Poznań,  3 VII 1420
   	Kapituła poznańska, po  wykupieniu działu wikariusza 'katedralnego,
Wojciecha, syna Michała, we  wsi [kapitulnej Chartcwo, zapisuje na wsi
kapitulnej Sarbinowo (pow. poznański) czynsz wieczysty czterech grzy
wien na utworzenie dla niego altarii w katedrze poznańskiej.
Drak. KDW, L V,  nr 324.
   		sygn. DK. per g. 144               Gniezno, 29 VII 1420
Sędziwój z Ostroroga, wojewoda poznański i starosta generalny wiel
kopolski, zatwierdza sprzedaż biskupstwu poznańskiemu połowy wsi Bukownica, czyli Sikorzyn (pow. gostyński) za 20 grzywien.
Druk: KDW, t. V, nr 325.
	sygn. DK  perg. 145                    Poznań, 2 I 1421
   	Andrzej, biskup poznański, sprzedaje z prawem  wykupu   Mikołajowi
dziedzicowi z Bukownicy, czyli Sikorzyna, jeden łan we wsi biskupiej
Księginki  (pow. śremski.) za połowę wsi Bukownica i 200 grzywien.
Druk: KDW, t. V, nr 332.
   		sygn. DK  perg. 146                   Tibur, 30 VII 1421
   Papież Marcin V, na  prośbę króla polskiego Władysława,  zastrzega
wszystkie kanonikaty i godności w kapitule poznańskiej dla duchownych
szlacheckiego pochodzenia i dla doktorów 'lub licencjatów teologii, prawa
kanonicznego i cywilnego, medycyny  ; dla mistrzów nauk wyzwolonych,
którzy ukończyli siedmioletnie studia.
	sygn. DK perg. 147                 Kościan,  3 VI 1422
   	Sedziwój z Ostroroga, wojewoda  poznański i starosta generalny wiel-
kopolski, uznaje prawa Jakuba Barmana  do dwóch  młynów  w  Kościanie.
Druk: KDW, t. V, nr 354.
	sygn. DK  perg. 148                  Poznań, 5 VII 1422
   	Sedziwój z Ostroroga, wojewoda  poznański i starosta generalny wiel-
kopolski zatwierdza zmianę działu Wojciecha, wikariusza katedralnego
poznańskiego, we wsi Chartowo na ziemię pod budowę młyna i założenie
ogrodu we wsi kapitulnej Koziegłowy (pow. poznański).
Druk: KDW, t. V, nr 358.
	sygn. DK  perg. 149                Poznań 10 VII 1422
   Bartłomiej Rynek, kanonik i wikariusz generalny poznański, zaświadcza, że Chwalibóg dziedzic w Chybach {pow. poznański) sprzedał kapitule
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poznańskiej za sześć grzywien roczny czynsz z swojej wsi Skórzewo 
(pow. poznański)
Druk: KDW, t. V, nr 359.
    		sygn. DK  perg. 150                Poznań, 17 XI 1423
    	Akt notarialny, zawierający statut kapituły poznańskie] a dochodach,
z prebend kapitulnych.
Druk: KDW, t. V, nr 377.
    		sygn. DK perg. 151                     Rzym,  23 I 1424
Papież Marcin V, na prośbę biskupa poznańskiego Andrzeja ustanawia obrońców dóbr biskupstwa poznańskiego.
Druk: KDW, t. V, nr 381 (regst.)
   		sygn. DK perg. 152                   Rzym,  26 III 1424
   	Papież Marcin  V potwierdza statut kapituły poznańskiej o dochodach
z prebend kapitulnych i ratyfikację tego statutu przez biskupa poznańskiego
Andrzeja (transumpty dokumentów z 17 XI 1423 i 9 II 1424 r.).
Druk: KDW, ; V, nr 386.
	sygn. DK perg. 153               	Łęczyca, 9 VIII 1424
   	Król Władysław,  na prośbę biskupa poznańskiego Andrzeja Łaskarza,
zatwierdza wyrok sądu  polubownego  w  sporze biskupa i kapituły poznańskiej z miastem Poznań o budowę i naprawę mostów na Warcie i Cybinie
Druk: KDW, t. V, nr 393 i 395 (regest.)
	sygn: DK. perg. 156 		Poznań, 23 III 1426
Andrzej biskup poznański, zawiera ugodę z Stefanem dziedzicem W Prochach w sprawie budowy młynów nad rzeczką między Dębskiem i Prochami (pow. kościański).
Druk: KDW, t, V, r.r 445.
	sygn. DK perg. 157                  Poznań, 22 IV 1427
Tomko z Pakości, kasztelan poznański i starosta generalny wielkopolski
zaświadcza, że Włodak z Wielkiej Dąbrowy sprzedał kapitule poznańskiej za 20 grzywien roczny czynsz w wysokości 2 grzywien z trzeciej części swojej dziedzicznej wsi.
Druk: KDW. t V, nr 464.
	sygn. DK perg. 158                  Poznań, 16 XI 1428
Stanisław, biskup poznański, prosi arcybiskupa gnieźnieńskiego Wojciecha aby wypełnił umowę, zawarta  między  arcybiskupem gnieźnień
skim Mikołajem i biskupem poznańskim  Andrzejem, że z dochodów kościoła w Chełmcach (pow. 'kaliski) zostanie utworzony kanonikat w kole-
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 	giacie kaliskiej, a patronat tego kościoła i kanonikatu będzie należał do biskupów poznańskich.
Druk:KDW, t. V nr 489.
		sygn. DK perg 159 		Poznań, 22 IV 1429
Maciej Korzbok, kanonik i oficjał poznański zaświadcza że Alicja dziedziczka z Jasienia (pow kościański) sprzedała Filipowi, plebanowi w Murowanej Goślinie, za 24 grzywny roczny czynsz w wysokości dwóch grzywien w swojej dziedzicznej wsi.
Druk: KDW, t.V, nr 500.
  		sygn. DK perg. 160                    	Poznań, 7 V  1429
Marcin ze Sławska, kasztelan poznański i starosta generalny wielkopolski zaświadcza
jak wyżej.
Druk: KDW, t. V, nr 503.
	sygn. DK perg. 161 		Koło, 15 VII 1429
   	Król  Władysław  daje  biskupowi poznańskiemu   Stanisławowi przywilej lokacji miasta Wielichowa na prawie niemieckim.
Druk: KDW, t. V, nr 508.
		sygn. DK perg 162 		Poznań, 29 III 1434
Stanisław biskup poznański, udzielił niższych święceń Janowi, synowi Wojciecha z Broszkowa (pow. siedlecki).
		sygn. DK perg. 163 		Poznań, 8 VI 1440
 	Mikołaj z Głęboczka, archidiakon i oficjał poznański zaświadcza, że farbiwoda poznański Marcin zapisał kapitule katedralnej pięć grzywien z rocznym czynszem pół grzywny na swoim domu w Poznaniu.
Druk: KDW, t. V, nr 663.
   		sygn. DK perg. 164                 Gniezno, 12 VII 1443
   	Andrzej, syn Dzierzysława, kanonik  gnieźnieński, jako komisarz arcybiskupa gnieźnieńskiego w sprawie spornej między biskupem poznańskim i biskupem płockim o dziesięciny z Muchnie i Skórzewy (pow. kutnowski) zniósł wyrok Jana, kantora gnieźnieńskiego i przyznał dziesięciny biskupowi poznańskiemu.
   		sygn. DK perg. 165               Uniejów,  28 VII 1443
   	Wincenty, arcybiskup  gnieźnieński, eryguje kanonikat fundi Popowo
kolegiacie kaliskiej : przyznaje prawo jego patronatu biskupom  poznańskim.
Druk: KDW, t. V, nr 709 (regest.)
	sygn. DK  perg. 166                Poznań, 12 XI  1443
Wojciech z Małego, wojewoda łęczycki i starosta generalny wielko-
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polski, zaświadcza, ze Jan z Pniew (pow. szamotulski) sprzedał kapitule
poznańskiej  za 36 grzywien  roczny czynsz z tego miasta  w wysokości
3 grzywien
Druk: KDW, t. V, nr 712
		sygn. DK perg. 167 		Waradino, 20 VIII 1444
Król Władysław udziela kapitule katedralnej w Poznaniu przywileju lokacji Chwaliszewo (Poznań) jako miasta na prawie niemieckim.
Druk: KDW, t. V,nr 733. 
		sygn. DK perg. 169 		Poznań, 14 XI 1446
Andrzej z Bnina, biskup poznański, zatwierdza i rozszerza przywilej biskupa Andrzeja z 20 VI 1310 r. (transumpt) na sołectwo w Kiełczewie (pow. kościański) 
Druk: KDW, t. II, nr 395 (dokument z roku 1310 ze wzmianką o dokumencie z r. 1446)
    		sygn. DK  perg. 170                 Poznań, 10 III 1452
    	Jakub Wygonowski  wikariusz generalny i oficjał poznański, zaświad-
cza, że Andrzej z Rosnówka  (pow. poznański) zapisał kapitule katedralnej
poznańskiej roczny czynsz dwóch grzywien na aniwersarz za
Bartłomieja Kiełbasę, plebana 7 Objezierza (pow. obornicki).
	sygn. DK perg. 171                  Poznań, 15 XI 1455
    	Andrzej z Bnina, biskup poznański, potwierdza w transumpcie przy-
wilej z 31 I 129ti r. o podziale diecezji na archidiakonaty.
Druk: KDW, t. II, nr 770 (tylko dokument z r. 1298).
   		sygn. DK perg. 172                   Poznań, 20 IV 1456
   	Jakub  Wygonowski,   wikariusz generalny i oficjał poznański, podaje
w  transumpcie przywilej erekcyjny kanonikatu fundi Mieścisko  (pow.
wągrowiecki) w kapitule katedralnej poznańskiej z 29 XII 1424 r.
	sygn. DK  perg. 273                    Ląd, 25 VI  1459
Król  Kazimierz, potwierdza w  transumpcie przywilej z 20 III 1414
o zamianie trzeciej części wsi Dąbrowa (pow. poznański) na wieś Trzcie-
lin (pow. poznański).
	sygn. DK perg. 174                  Poznań, 22 II 1465
   	Piotr z Pniew,  oficjał gnieźnieński, na polecenie arcybiskupa gnieź-
nieńskiego, zarządza instalację kanonika 'poznańskiego, Sędziwoja z Soboty, na kanonikat w kolegiacie gnieźnieńskiej św. Jerzego, uzyskany od prepozyta przemyskiego. Piotra z Brzezin, przez zamianę beneficjum parafialnego w Rogoźnie.
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	sygn. DK  perg. 175                 	Poznań, 4 VII 1469
   	Andrzej z Bnina, biskup poznański, potwierdza w  transumpcie przy-
wilej lokacyjny wsi biskupiej Kochowo {pow. stupecki) z 30 VI 1369 r.
		sygn. DK perg.176  		Poznań, 3 III 1485
Król Kazimierz zatwierdza w transumpcie przywilej księcia Przemysława II z 17 VII 1285 r. dotyczący fundacji altarii św. Trójcy i św. Jadwigi w katedrze poznańskiej.
Druk: KDW, t. I, nr 559 (dokument z r.1285 ze wzmianką o przywileju z r. 1485)
	sygn. DK  perg. 177 		Poznań 13 I 1500
   	Ambroży  Pampowski  wojewoda sieradzki i starosta generalny wielkopolski, zaświadcza, że Piotr Grzymała z żoną i krewnymi 'Sprzedał kapitule katedralnej poznańskiej roczny czynsz z swoich wsi dziedzicznych
Giałtowy (pow. średzki]. Drzązgowo (pow. średzki, Sokolniki (pow. Średzki)
	sygn. DK  perg. 178                    Poznań, 4 VI 1501
   	Ambroży  Pampowski, wojewoda   sieradzki i starosta generalny wiel-
kopolski, zaświadcza, że Andrzej Głażewski dał Małgorzacie Przetockiej w  zastaw za 10o florenów połowę wsi Małgorzacie Dormowo (pow. międzychodzki) z młynem  w Głażewie  (pow. międzychodzki).

             	sygn. DK  perg. 179                 Malburg. 17 VI 1504
   	Król  Aleksander udziela biskupowi poznańskiemu  Janowi  Lubrań-
skiemu  przywileju lokacji miasta Ciążeń (pow. słupecki) na prawie nie-
mieckim, zwalniając je z wszelkich świadczeń na lat czternaście. 

  		 sygn. DK  perg. 183                    Radom,  21 V 1505
Król  Aleksander potwierdza, że kasztelan spicimirski Łukasz Górka
odstąpił biskupowi poznańskiemu  swój majątek  dziedziczny w Chumiętkach (pow. gostyński) za roczny czynsz 6 grzywien, które przeznaczył na światło przed wielkim ołtarzem w katedrze: król obdarza majątek w Chumiętkach wolnością od wszelkich ciężarów publicznych.

   		sygn. DK  perg. 184                 Poznań, 14 IV 1506
   Jan  Lubrański, biskup poznański, zaświadcza,  że Katarzyna, córka
Jana Giecza z Poznania, wraz z swoimi dziećmi, sprzedała kapitule katedralnej poznańskiej sołectwo we wsi biskupiej Kiełczewo (pow.kościański); biskup zwalnia je z wszelkich świadczeń na rzecz biskupstwa.

   		sygn. DK. perg. 186                  Poznań, 3 VII 1506
   Jan  Zaremba,  starosta generalny wielkopolski zaświadcza, że Katarzyna Trzebawska  z swoimi krewnymi  sprzedała kapitule katedralnej poznańskiej roczny czynsz czterech i pół grzywny, zapisany na jej dobrach dziedzicznych Niemczyn (pow. wągrowiecki) i Starężynek (pow. wągrowiecki). 
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 		sygn. DK  perg. 187                 Poznań, 9 VII 1506
Jan Lubrański, biskup poznański, daruje .kapitule katedralnej wieś
biskupią Leśniewo (pow. słupecki).

    		sygn. DK perg. 189                   Poznań, 8 I 1507
Papież Juliusz II potwierdza w transumpcie przywilej biskupa poznańskiego Jana Lubrańskiego z 26 X  1506 r., którym otrzymała kapituła katedralna poznańska  wsie biskupie Brończyn  (pow. kaliski), Kazanie (pow. włocławski), Leśniewa (pow. słupecki), oraz dziesięciny z kilku  innych majątków biskupich.

 			sygn. DK perg. 191  		Rzym, 18 VI 1507
Papież Juliusz II zatwierdza Janowi i Andrzejowi z Bnina prawo patronatu dwóch kanoników w kolegiacie N.M.P. w Poznaniu ufundowanych przez ich krewnego, Andrzeja z Bnina, biskupa poznańskiego.

  		sygn. DK  perg. 192                  Wilno, 27 VI 1507
   	Król  Zygmunt  Stary zatwierdza  kupno przez  biskupa poznańskiego
Jana Lubrańskiego trzeciej części dwóch młynów w Kościanie.

   		sygn. DKperg.   193                Poznań, 12 VIII 1507
Jan Zaręba, starosta generalny wielkopolski, zatwierdza w transumpcie  dokument  z l VII 1503 r., który zabezpiecza na dobrach Dormowo pow. międzychodzki) posag Doroty, córki Jakuba  Buszewskiego.

   		sygn. DK  perg. 194                 Kórnik,  20 XII 1508
Łukasz Górka, starosta Generalny wielkopolski, zatwierdza odstąpienie Andrzejowi  Głażewskiemu   przez braci, Andrzeja i Piotra, dziedziców w  Zatomiu  (pow. międzychodzki) ich działu dziedzicznego w  Głażewie  (pow. międzychodzki).

   		sygn. DK  perg. 195               Poznań,  20 XII 1508
   	Łukasz  Górka, starosta generalny wielkopolski, zaświadcza, że Mał-
gorzata, żona Jana Buszewskiego z swoimi krewnymi kwituje odbiór od Andrzeja Głażewskiego  100 florenów, zapisanych na połowie wsi Dormowo (pow. międzychodzki) i na młynie w Głażewie (pow. międzychodzki).

              		sygn. DK  perg. 197                 Poznań, 20 XII 1508
Łukasz Górka, starosta generalny wielkopolski, zaświadcza, że Dorota,
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wdowa  po Mszczychu  z Zajączkowa (pow. szamotulski), a żona Wojciecha
Mrowińskiego, odebrała od Andrzeja Głażewskiego 100 .grzywien swojego
posagu, zapisanego na dobrach Dormowo (pow. międzychodzki).

		sygn. DK perg.198  		Poznań, 20 XII 1508
Łukasz Górka starosta generalny wielkopolski, zaświadcza, że Sędziwój Przetocki odebrał od Andrzeja Głażewskiego 40 grzywien, zapisanych na dobrach Głażewo (pow. międzychodzki). 

   		sygn. OK  perg. 199                	Poznań, 20 XII  1508
   	Łukasz  Górka, starosta generalny wielkopolski, zaświadcza, że Feliks
Oporowski, otrzymał od Andrzeja Głażewskiego 46 grzywien, zapisanych 
na trzech, łanach w Głażewie (pow. międzychodzki).

   		sygn. DK  perg. 200               	Kórnik, 22 XII 1508
   	Łukasz  Górka, starosta generalny wielkopolski, zatwierdza zamianą
wsi Głażewo i Dornowo na wieś biskupią Białężyn (pow. obornicki) i 700
florenów, dokonaną przez Andrzeja Głażewskiego i biskupa poznańskiego
Jana Lubrańskiego.

  	       	 sygn. DK  perg. 201                    Wilno, 11 l 1509
   	Król Zygmunt   Stary potwierdza biskupowi poznańskiemu Janów.  Lubrańskiemu  zamianę wsi biskupiej Białęzyn z dopłatą 700 florenów na
wsie Głażewo i Dormowo.

   		sygn. DK  perg. 202                    Kalisz, 5 II 1509
   	Łukasz  Górka, starosta generalny wielkopolski, potwierdza ustalenie
granicy między Brończynem, wsią kapituły katedralnej poznańskiej (pow.
kaliski), a Kamienną (pow. kaliski), wsią dziedziców z Iwanowic (pow. kaliski).

   		sygn. DK  perg. 203                  Poznań, 26 III 1509
Kapituła poznańska wyznacza sześciu kanoników do dokonania sprze
daży Stanisławowi Choludowskiernu wsi kapitulnej Brończyn (pow. Kaliski).

		sygn. DK perg. 204 		Piotrków, 14 IV 1509
Król Zygmunt Stary udziela biskupowi poznańskiemu Janowi Lubrańskiemu pozwolenia na budowę łaźni dla ubogich     z szpitala św. Krzyża w Poznaniu
		sygn. DK perg.205  		Poznań, 10 VI 1510
Kapituła katedralna poznańska wyznacza dwóch kanoników do ustalenia granicy między diecezją poznańską i diecezją krakowską oraz do za-
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łatwienia z biskupem  krakowskim  sporu o dziesięciny ze wsi Ciechomin
(pow. łukowski).

    		sygn. DK perg. 206                   Ciążeń, 13 VI 1510
    	Biskup poznański Jan  l.ubrańaki wyznacza tych samych  kanoników,
 jak wyżej.

    		sygn. DK  perg. 207                Gniezno, 27 VI 1510
Wincenty Łagiwnicki, kanonik i oficjał gnieźnieński, jako komisarz
 papieski wydaje wyrok  w  sporze o patronat kościoła parafialnego św
 Małgorzaty w Wrociszewie (pow. grójecki) na korzyść biskupa poznańskie
 go Jana  Lubrańskiego jako jedynko patrona  tego kościoła, wpisując
 wcześniejsze dokumenty, wydane w  tej sprawie 14 i 22 VIII 1506, 14 VII
 1509, 13 XI 1448, 16 I i 9 VII 1460 r.

	sygn. DK  perg. 208                  Poznań, l X  1510
   	Łukasz  Górka, starosta generalny wielkopolski zaświadcza, że Jan z
Trzpka ('paw. śrpdzki) z żoną i swoimi krewnymi sprzedał kapitule kate-
dralnej poznańskiej za 22 grzywne  czynsz roczny jednej grzywny  i 40
groszy ze swojej wsi dziedzicznej.

    		sygn. DK  perg. 209             . Poznań,  14 XII 1510
    	Kapituła katedralna .poznańska daje młynarzowi Andrzejowi ze Śre
 mu przywilej na młyn kapitulny nad Cybiną w Poznaniu.

    		sygn. DK  perg. 210                 Piotrków, 9 II 1511
   	Król  Zygmunt   Stary zatwierdza kupno trzeciej części królewskiego
młyna  w Pyzdrach, którą uabyt biskup poznański .Jan Lubrański od Jana
Walkiera, kupca poznańskiego, za 1800 florenów.
   		sygn. DK  perg. 211                 Piotrków, 14 II 1511
   	Król Zygmunt  Stary zwalnia biskupa poznańskiego Jana Lubrańskiego. do końca jego życia od udziału w wyprawach wojennych.

   		 sygn. DK  perg. 213                  Łowicz, 18 II  1512
   	Stanisław Szamowski, prepozyt kolegiaty łowickiej i sędzia delegowa-
ny Stolicy Apastolskiej, ogłasza ekskomunikę na plebana Macieja w Wil-
czyskach (paw. łukowski) za zagarniecie dziesięcin, należnych kapitule ka-
tedralnej poznańskiej z 20 łanów kmiecych w tej wsi; wpisane dokumenty
tej sprawy z 27 III 1470, ok. 1470 r., 5 VII 1511, 3 VI 1511 r.

   		sygn. DK perg. 214                   Łowicz, 20 II 1512
   	Stanisław Szamowski, jak wyżej, zaświadcza, że pleban Maciej z Wil-
czysk zrzekł się dziesięcin, należnych kapitule katedralnej poznańskiej.
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   		sygn,. DK perg. 215                Poznań. 9 VII 1512
   	Łukasz  Górka, kasztelan poznański i strosta generalny wielkopolski,
zaświadcza, że Adam Kurzbok Rybieński sprzedał kapitule .katedralnej po-
znańskiej za 60 grzywien roczny czynsz w wysokości 5 grzywien  w poło-
wy  wsi Kowale (paw. leszczyński).

   		sygn. DK  perg. 216                Kraków,  9 VIII 1512
   	Król Zygmunt  Stary potwierdza wpisane dokumenty  w sprawach spor-
nych  kapituły katedralnej poznańskiej z miastem  Poznaniem  z 26  IX
1511, 23 VII 1510 i 9 VIII 1424 r.

   		sygn. DK   perg. 217                 Poznań, 4  III 1513
   	Król Zygmunt  Siary  potwierdza odbiór od arcybiskupa gnieźnieńskie-
go z diecezji gnieźnieńskiej, krakowskiej, włocławskiej, poznańskiej i płoc-
kiej siedmiu tysięcy florenów  z  stany czterdziestu tysięcy florenów,
przyznanych uchwałą  synodu piotrkowskiego na obrony Rzeczypospolitej.

   		sygn. DK  perg. 218                   Poznań, 13 V 1513
   	Król  Zygmunt  Stary  potwierdza w  transumpcie dokument   z 14 III
1513 dotyczący granicy miedzy dobrami biskupimi Dolsk i Brzednia (pow.
śremski) a. wsią Lubiatowo (pow. śremski), należącą do Wiktoryna Lubia-
towskiego i jego sióstr.

    		sygn. DK perg. 219                  Poznań, 24 VI 1513
    	Łukasz Górka, kasztelan poznański i starosta generalny wielkopolski,
zatwierdza zapisane na połowie wsi Koszanowo (pow. kościański) przez
Małgorzatę ze Śmigła, wdowę  po Rafale Leszczyńskirn, a żonę Jana Roz-
drażewskiego. 120 grzywien, należnych Wojciechowi  Dobczyńskiemu.

    		sygn. OK   perg. 220                 Poznań, 20 III 1514
   	Łukasz  Górka, kasztelan poznański i starosta generalny wielkopolski
zatwierdza zobowiązanie Jana Żegrowskiego do płacenia kapitule kate-
dralnej poznańskiej czynszu w wysokości  3 grzywien  za sumę  36 grzy-
wien, zapisaną na połowie wsi Żegrowo (pow. kościański).

    		sygn. DK   perg, 222               Gniezno, 17 Xl 1516
    	Jan Łaski, arcybiskup gnieźnieński, wpisuje bulle papieża Leona X
dotyczące Kościoła w Polsce, wydane 9 VIII 1515, 14 XI 1513, 30 III 1515,
 id III 1515 r.

    		sygn.  DK  perg. 223                   Wilno, 23 V  1517
    	Król Zygmunt   Stary zgadza się, by kapituła katedralna poznańska
sprzedała miastu Środa wieś Urniszewo (pow. średzki).
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	sygn. DK  perg. 224                 Łowicz, 5 VI 1517
    	Jan Łaski, arcybiskup gnieźnieński, prosi biskupa poznańskiego Jana
Lubrańskiego, by w swojej diecezji ogłosił odpusty według wpisanych
dwóch  bulli papieża Leona X z 26 VI 1515 i 29 I 1517 r.          " ,

    		sygn. DK perg. 225                   Poznań, 8 VII 1517
Jan Lubrański, biskup poznański, oddaje swojej kapitule katedralnej
błonie między Środka a klasztorem św. Jana nad rzeką Cybiną, by mogła
zbudować  młyn  i utworzyć staw.

    		sygn. DK perg. 226               Kórnik,  10 VII 1517
Łukasz Górka, kasztelan poznański i starosta generalny wielkopolski,
wpisując zgodę królewską z 23 V 1517 r. (jak wyżej), potwierdza sprzedaż
wsi Urniszewo przez kapitułę katedralną poznańską miastu Środa (Wlkp.).

    		sygn. DK perg. 227           Mołodeczno, 10 VIII 1517
    	Król Zygmunt  Stary udziela zgody kapitule katedralnej poznańskiej
na kupno trzech innych wsi w zamian za sprzedane Brończyn (pow. ka-
liski), Kazanie (pow. włocławski) i Leśniewo (pow. słupecki),

    		sygn. DK  perg, 228            Kraków,   12 V  1518
    	Król Zygmunt  Stary pozwala  biskupów!  poznańskiemu  Janowi Lu-
brańskiemu na wykupienie dóbr koronnych Stawiszyn z rąk ówczesnych
ich tenutariuszy, braci Jakuba i Feliksa Grądzkich oraz ich sióstr, z któ-
rych, jedna jest żoną Mikołaja Potockiego, a druga — Stanisława Naro-
pińskiego, w celu utworzenia przy katedrze poznańskiej studium partykularnego
król obdarza te dobra wolnością od świadczeń.

   		sygn. DK  perg. 229               Garwolin, 29 VII 1518
Oficjał warszawski Maciej i kustosz kolegiaty warszawskiej Jakub jako rozjemcy wydają wyrok w sporze o dziesięciny między kapitułą katedralną poznańską a plebanem garwolińskim, Andrzejem Wodyńskim

		sygn. DK perg. 230  	       Warszawa, 29 VII 1519
(Dokument tej samej treści jak wyżej).
		sygn. DK perg. 231  		Piotrków, 9 III 1519
Król Zygmunt Stary udziela działom w młynach królewskich w Kościanie, zakupionym przez biskupa poznańskiego Jana Lubrańskiego, wolności od świadczeń i pozwala dochody z nich przeznaczyć na cele pobożne.

   		sygn. DK  perg. 232               Kraków,  16 VII 1519
   	Król Zygmunt   Siary pozwala  biskupowi poznańskiemu  Janowi Lu-
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brańskiemu na wykup ich dóbr koronnych Kurza (pow. Kaliski) i obrócenie
ich dochodów na uposażenie dla doktorów i magistrów kolegium poznańskiego
     		sygn. DK  perg. 233                  Kozłów,  3 XI 1519
Jan     i Lubrański, biskup poznański, nadaje swojej kapitule katedralnej
dziesięciny z wsi   Świdry  Dłużowo (pow. .otwocki).

		sygn. DK perg. 234                       Rzym, 20 XII 1519
Papież Leon X ustanawia Piotra z Gorzynia (pow. międzychodzki) koadiutorem z prawa następstwa kanonika poznańskiego Zygmunta Kamienieckiego.
   		sygn. DK  perg. 235                 Poznań, 26 III 1520
   	Tomasz  Goczałkowski, kanonik  i oficjał poznański, podając w tran-
sumpcie bullę papieża Leona X z 20 XII 1519 r., wzywa biskupa Jana Lubrańskiego i kapitułę katedralną poznańską, aby Piotra z Gorzynia, plebana w Skwierzynie (pow. gorzowski), wprowadzono w posiadanie koadiutorowi kanonikatu fundi Każmierz.

   		sygn. DK. perg. 238                 Poznań, 20 VII 1520
   	Łukasz  Górka, kasztelan poznański i starosta generalny wielkopolski, zatwierdza ugodę kapituły katedralnej poznańskiej z młynarzami królewskimi co do używania rzeki Warty między młynem królewskim przy klasztorze św. Dominika i młynem kapitulnym przy Ostrowie Tumskim.

		sygn. DK perg. 239  		Poznań, 23 V 1521
Piotr Tomicki, biskup poznański, wpisuje na prośbę altarzysty Jana Rydzyńskiego dokument erekcyjny z 17 XI 1410 altarii Znalezienia Krzyża św. i  Poczęcia N.M.P. w kaplicy Radzyńskich w katedrze poznańskiej.
   
 		sygn. DK  perg. 241                Poznań,  19 III 1523
    	Łukasz Górka, kasztelan poznański i starosta generalny wielkopolski
zatwierdza przeniesienie na kapitułę katedralną poznańską przez Marcina
Zelatkowskiego czynszu 5 grzywien z wsi dziedzicznej Jarosławiec (pow.
poznański).

    		sygn. DK perg. 242               Piotrków, 12 XII 1523
    	Król Zygmunt  Stary wydaje wyrok  w sporach kapituły katedralnej z
miastem Poznaniem o Czartorię, most i wysepki na rzece Warcie.

    		sygn. DK perg. 243               Piotrków,  14 XII 1523
    	Król Zygmunt  Stary pozwala kapitule katedralnej poznańskiej wyku-
  pić z rąk Jana Przyjemskiego poradlne z wsi klasztoru lubińskiego.
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 		sygn. DK  perg. 244                  Rzym,  19 XII 1523
   	Papież Klemens  VII  zatwierdza uczynione przez biskupa Piotra To-
mickiego zastrzeżenie dwóch kanonikatów katedralnych poznańskich dla]
doktorów teologii i prawa kanonicznego.

   		sygn. DK  perg. 245                 Rzym,  18 XII 1523
   	Papież Klemens  VII ustanawia  arcybiskupa gnieźnieńskiego, biskupa i
włocławskiego i biskupa wrocławskiego, wykonawcami   wpisanej buli: z
19 XII 1523 r., która zatwierdza zarezerwowanie dwóch kanonikatów ka-
tedralnych poznańskich dla doktorów teologii i prawa kanonicznego.

   		sygn. DK  perg. 246                  Poznań, 17 V  1524
   	Łukasz Górka,  kasztelan poznański -. starosta generalny wielkopolski,
zatwierdza przekazane kapitule katedralnej poznańskiej przez Jerzego
Sarpskiego i jego żonę Dorotę rocznego czynszu w wysokości jednej grzywny

   		sygn. DK  perg. 247                Kraków,  11 IX  1525
   	Król Zygmunt  Stary zaświadcza, że Tomasz Lubrański dworzanin kró-
lowej Bony  odebrał od  biskupa 'krakowskiego Piotra Tomickiego  jako.
egzekutora testamentu biskupa poznańskiego Jana Lubrańskiego sumę
800 florenów.

   		sygn. DK  perg. 248                   Rzym,  15 X  1525 
Papież Klemens VII zatwierdza zarządzenie biskupa poznańskiego
Piotra Tomickiego o przeznaczenie dwóch kanonikatów katedralnych poznańskich dla doktorów teologii i obojga praw, udzielając biskupom poznańskim prawo nadawania tych kanonikatów, kapitule zaś obowiązek wymagania od tych kanoników  rezydencji przy katedrze, a gdyby jej nie zachowywali prawo  pozbawienia ich wymienianych prebend  kanonickich.

   		sygn. DK  perg. 249                 Poznań, 13 XI  1527
 	Kapituła katedralna poznańska potwierdza w transamcie przywilej z
l VII 1370 r. na sołectwa w Górze koła Pobiedzisk (pow. poznański).

sygn. DK  perg. 2.50                Poznań, 16 II 1528
Jan Sławiński, oficjał poznański, zaświadcza, że Andrzej Spławski wobec oficjała poznańskiego Mikołaja z Kościana zapisał 31 VIII 1449 r.
kapitule katedralnej poznańskiej na majątku dziedzicznym spławie (pow.
kościański) trzy grzywne rocznego czynszu.

   		sygn. DK  perg. 251                 Poznań, 17 II 1528
Jan Sławiński, oficjał poznański, zaświadcza, że Andrzej z Bnina, biskup poznański oddał 6 VII 1444 r. Helenie ze Spławia (pow. kościański).
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i jej synom Andrzejowi i Janowi majątek biskupi Poświetne za trzy grzy-
wne rocznego czynszu, płaconego z wsi Spławie kapitule katedralnej .po-
znańskiej na aniwersarz za duszę biskupa Andrzeja z Bnina.
   		sygn. DK  perg. 252               Poznań, 27 IV  1528
Łukasz Górka, kasztelan poznański i starosta generalny wielkopolski
zatwierdza zapis Andrzeja Łoszyńskiego na  wsiach dziedzicznych Łosi-
niec (pow. wągrowiecki) i Sarbia (pow. wągrowiecki) 12 grzywien, czynszu
dla kapituły katedralnej poznańskiej.

   		sygn. DK perg. 253                 Gniezno,  8 VI 1528
Mikołaj Konarzewski, sędzia kaliski, i Jakub Spławiński, podsędek ka-
liski, zatwierdzając w transumpcie ugodę z 22 X 1527 r. o granicy między
wsią biskupią Kosowo  (pow. gnieźnieński) a Siernicze Wielkie (pow. słu.-
pecki), wsią dziedziczną Mikołaja Glębockiego.

   		sygn. DK  perg. 254                 Poznań,  27 Xl 1529
   	Łukasz  Górka, kasztelan poznański i starosta generalny wielkopolski,
zatwierdza zapis Andrzeja Łuszyńskiego 15 grzywien czynszu dla kapitu-
ły katedralnej poznańskiej.

   		sygn. DK  perg. 255                 Kraków,  2 VII 1530
   	Król  Zygmunt  Stary postanawia, że czynności prokuratora kapituły
katedralnej poznańskiej we wszystkich sądach świeckich Królestwa Polskiego będą mieć moc prawną.

   		sygn. DK  perg. 257                 Kraków,   7 IX 1530
   Król  Zygmunt  Stary pozwala kapitule katedralnej poznańskiej umieś-
cić na jakichkolwiek dobrach ziemskich ł prawem wykupu  400  grzywien
legatu, zapisanego przez biskupa. Jana Lubrańskiego na rzecz kolegium

	sygn. DK  perg. 258                 Gniezno, 17 IV 1531
Piotr Konarzewski,   sędzia kaliski, i Jakub Spławski, podsędek kaliski zaświadczają. że Jan Iwieński, podkomorzy kaliski, dokonał rozgraniczenia
wsi biskupiej Lechlin (pow. wągrowiecki) od Grzybowa,  (pow.wągrowiecki) wsi Macieja Zakrzewskiego i postanowił przekazać pisma w  tej sprawie biskupowi poznańskiemu  i jego kapitule katedralnej.

   		sygn. DK  perg. 259                  Poznań,  8 XI 1531
   	Łukasz  Górka, kasztelan poznański i starosta generalny wielkopolski,
udziela Maciejowi Starczynowskiemu upoważnienia do objęcia w posiadanie czterech łanów w Łopiennie (pow. żniński), wsi Andrzeja Zakrzewskiego, który nie zapłacił 42 grzywien restytucji za zbiegłego kmiecia.
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 		sygn. DK  perg. 26O                 Poznań, 18 XII 1531
Ponowienie  zarządzenia jak wyżej, lecz z nałożeniem kary 84 grzywien.
   			sygn. DK perg. 261  		Poznań, 19 II 1532
Łukasz Górka, kasztelan poznański i starosta generalny wielkopolski, upoważnia Macieja Starczynowskiego do objęcia Gącza (pow. żninski), wsi Andrzeja Zakrzewskiego, jako zastawu za nie zapłacone 58 grzywien.

	sygn. DK perg. 262                   Poznań, 1 II 1533
   	Łukasz  Gótka, kasztelan poznański i starosta generalny wielkopolski,
zatwierdza sprzedaż kapitule katedralnej poznańskiej przez Jana Bnińskiego 
12 grzywien czynszu rocznego z połowy miasta Borek i wsi Zdzież,
Skoków  i Bruczków  [pow. gostyński).

   		sygn. DK  perg. 263                Kraków,   6 VI 1533
   	Król  Zygmunt  Stary  zatwierdza postanowienie  Jana  Chojeńskiego,
prepozyta kapituły katedralnej poznańskiej, że kuria kanonicka, zbudowana przez oficjała Jana Sławińskiego, ma być przeznaczona dla kanmoników  doktorów  teologii, druga zaś kuria w pobliżu kolegiaty N.M.P. ma być dla kanoników doktorów  prawa.

   		sygn. DK perg. 264              Poznań,  13 VI 1533
   	Łukasz  Górka, kasztelan poznański i starosta generalny wielkopolski,
stwierdza, że Tomasz Lubomyślski z żoną Anną i Marcin Lubomyślski z żoną Elżbietą sprzedali kapitule katedralnej poznańskiej za 200 grzywien czynsz roczny 12 grzywien, a szpitalowi św. Barbary na Chwaliszewie; za 50 grzywien czynsz roczny 3 grzywien, zapisane na dobrach dziedzicznych Giewartów (pow. słupecki), Izdebno (pow. słupecki) i połowie wsi Szyszłowo (pow. słupecki) zawarta umowa zostaje też zatwierdzona.

    		sygn. DK  perg. 265                Poznań,  26 II 1534
    	Łukasz Górka, kasztelan poznański i starosta generalny wielkopolski
 zatwierdza zapis Macieja Małachowskiego dla kapituły katedralnej poznańskiej 6 grzywien rocznego czynszu, sprzedanego za 100 grzywien z wsi dziedzicznej Małachowo (pow. śremski).

		sygn. DK perg. 266  		Wilno, 15 IX 1534
Jan Chojeński biskup przemyski i prepozyt kapituły katedralnej poznańskiej, za zgodą królewską, przeznacza jedną kanonię dla kanonika doktora teologii, drugą dla kanonika doktora prawa.
    
	sygn. DK  perg. 267                  Poznań  24 I 1535
    Łukasz Górka  etc. zatwierdza zapis Wojciecha Baczkowskiego i jego
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żony Małgorzaty Żabińskiej  na wsiach Glinno (pow. nowotomyski) i Żabno (pow. śremski) 6 grzywien rocznego czynszu, sprzedanego kapitule katedralnej poznańskiej za 100 grzywien z prawem wykupu.

  		sygn. DK  perg, 269                  Poznań,  30 VI 1535
   	Łukasz Górka  etc, zatwierdza sprzedaż za 300 grzywien biskupowi po-
znańskiemu Janowi Latalskiemu i jego następcom przez Janusza Latalskiego, kasztelana gnieźnieńskiego, wszystkich działów wsi dziedzicznej Chumiętki (pow. gostyński).

	sygn. DK  perg. 271                Poznań, 14 XI  1535
Jan Latalski, biskup poznański, daruje swojej kapitule katedralnej dwie miary mąki dostarczane mu z młyna kapitulnego na Chwaliszewie.

		sygn. DK perg. 272  		Poznań, 19 III 1538
Kapituła katedralna poznańska zatwierdza sprzedaż domu w Poznaniu, dokonaną przez Franciszka Horna na rzecz Jana Życzlińskiego za 200 florenów.   
	sygn. DK  perg. 273                Poznań,  30 XII 1538
   	Andrzej Górka, kasztelan poznański i starosta generalny wielkopolski
zatwierdza sprzedaż 5 grzywien rocznego czynszu przez Wincentego Zdżarowskiego szpitalowi św. Barbary na Chwaliszewie w  Poznaniu.

   		sygn. DK  perg. 274               Kraków,   13 IV 1540
   	Król Zygmunt daruje biskupowi poznańskiemu  Sebastianowi Branieckiemu w dożywocie dom na przedmieściu Piotrkowa Trybunalskiego.

             	sygn. DK perg. 275                 Poznań, 26 VIII 1541
   	Andrzej Górka  etc. zatwierdza sprzedaż kapitule katedralnej poznań-
skiej przez Jana Tomieckiego prepozyta łęczyckiego 12 grzywien rocznego czynszu z dóbr Śliwno (pow. nowotomyski)  i Wąsowo  (paw. nowotomyski.

		sygn. DK perg. 276  		Gniezno, 13 III 1542
Wojciech Psarski z Kościana, kanonik i oficjał gnieźnieński, wydaje na skutek apelacji wyrok w sprawach spornych kapituły katedralnej poznańskiej z burmistrzem i rajcami Poznania.

		sygn. DK perg. 277  		Szamotuły, 18 I 1543
Andrzej Górka etc. zatwierdza sprzedaż 12 grzywien rocznego czynszu kapitule katedralnej poznańskiej przez Wojciecha Sadowskiego ze wsi Sady (pow. poznański) i Strzeszyn (pow. poznański). 
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    		sygn. DK perg. 278               Poznań,  28 Xl 1543
    	Andrzej Górka  etc. zatwierdza sprzedaż 6 grzywien rocznego czynszu
 kapitule katedralnej poznańskiej przez Stanisława Ulanowskiego i jego
żonę. Urszulę Roznowską ze wsi Ulanowo {pow. płocki) i Klodzin (pow.wągrowiecki).
    		sygn. DK  perg. 279                Piotrków, 5 III 1544
Król Zygmunt  Stary daruje na zawsze biskupowi poznańskiemu  Seba-
stianowi Branickiemu i jego następcom dom na przedmieściu Piotrkowa.

    		sygn. DK. perg. 280                  Poznań,  14 II 1545
Andrzej Górka etc. zatwierdza sprzedaż 6 grzywien rocznego czynszu
  szpitalowi św. Barbary na Chwaliszewie w Poznaniu przez Jakuba Sadow-
  skiego ze wsi Starzyny (pow poznański).

    		sygn. DK. perg. 281                  Poznań, 16 XI 1545
Maciej Śliwnicki, prepozyt kapituły katedralnej poznańskiej, udziela
Tomaszowi  Stemferowi przywileju na młyn w Czerwonaku.

     	              sygn. DK perg. 282               Poznań, 16 XII 1545
     	Paweł  Wolski, biskup 'poznański, udziela przywileju na sołectwo w
  mieście biskupim Pszczewie (pow. międzyrzecki).

     		sygn. DK  perp. 283 .               Poznań, 19 V 1546
     	Andrzej Górka  etc. zatwierdza sprzedaż kapitule katedralnej poznań-
skiej rocznego czynszu z wsi Gryżyna (pow. kościański) i Nielęgowo
(pow.  kościański).

     		sygn. DK  perg. 284                Kraków, 19 VII 1546
     	Król  Zygmunt  Stary na prośbę, biskupa 'poznańskiego Benedykta Izd-
  bicńskiego zatwierdza w transumpcie dekret biskupa poznańskiego  Se-
  bastiana Branickiego z 17 VII 1543 r. w sprawie uwolnienia od winy Ja-
 kuba Brzozowicza, komandora klasztoru św. Jana Jerozolimskiego w
 Poznaniu,  oskarżonego za. ucieczkę Pawła  Niebowskiego, rządcę
  wsi .kapitulnej Rogalinek.

      		sygn. DK perg. 285                 Kraków,  22 III 1547
      	Król Zygmunt  Stary, na prośbę biskupa poznańskiego Benedykta Izd-
bieńskiego zatwierdza zamianę pewnego działu we wsi biskupiej
Chumiętki  (pow. gostyński) na dział we wsi Kokoszki (pow. gostyński).

      		sygn. DK  perg. 286                Kraków,  29 III 1547
      Król Zygmunt  Stary, na prośbę biskupa Benedykta lzbieńskiego, po-
   twierdza w transumpcie przywilej księcia Henryka z 24 VI 1298 z nada-
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niem  wolności Kościołowi w  archidiecezji gnieźnieńskiej i w diecezjach
poznańskiej i włocławskiej.

	sygn. DK perg. 294          Piotrków, 11 XII 1548
    Król Zygmunt  August potwierdza wszystkie przywileje, nadane przez
swoich poprzedników  biskupom, kapitule katedralnej, kościołom, instytu-
cjom  i klerowi w diecezji poznańskiej.

          	sygn. DK perg, 296                Poznań, 10 VII 1550
    Kapituła katedralna poznańska udziela Wojciechowi Sieczce przywileju na nowy młyn we wsi Górka (pow. śremski).

           	sygn. DK perg. 297                  Poznań, 19 IX 1550
Burmistrz i rajcowie Poznania zaświadczają, że mieszczka poznańska
Barbara Maternina  sprzedała psałterzystom przy katedrze jedną grzywnę.
rocznego czynszu z swojego murowanego domu.

	sygn. DK perg. 238                Kraków,  15 XII 1550
    Król Zygmunt  August  poleca wydać biskupów,  poznańskiemu  Bene-
dyktowi Izbińskiemu wypisany na pergaminie królewski dokument
papierowy  z 15 VII 1555 r. i dokonać transumptu dekretu króla Jana Orbrachta
z 16 IV 1496 r. w sprawie rybaków w mieście Poznaniu i na jego przedmieściach.
	sygn. DK   perg. 299                 Kraków,  3  V 1559
   Król  Zygmunt  August  pozwala kolegium  psałterzystów przy kated-
rze poznańskiej sumę 1000 florenów, wycofaną z młyna królewskiego
w  Sochaczewie, umieścić na innych dobrach.

   		sygn. DK  perg. 300                  Poznań, 15 IX 1562
         Janusz Kościelecki, wojewoda  sieradzki i starosta generalny wielko-
polski, zatwierdza sprzedaż kapitule katedralnej poznańskiej przez An-
drzeja Grudzińskiego rocznego czynszu 12 grzywien z dóbr Grudna (pow. obornicki), Wełna (pow. obornicki) i Parkowo (pow. obornicki).

  	        	sygn. DK perg. 301                  Poznań, 3  V 1568
   	Wypis  z księgi ziemskiej poznańskiej oblacji dokumentu Andrzeja
Miaskowskiego podkomorzego poznańskiego z 14 X 1567 ustalający granice
dóbr Kokoszczyn. (pow. poznański), Tarnowo (pow. poznański), i Na-
pachanie (pow. poznański).

   		sygn. DK  perg. 302                  Poznań,  22 II 1571
Stanisław Górka, starosta kolski i tyenutariusz miastra Stanisławowo
(Poznań-Piotrowo) określa prawa i obowiązki jego mieszkańców.
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		sygn. DK perg. 304  		Poznań, 18 XI 1583
Kapituła katedralna poznańska zakłada na Chwaliszewie (Poznań-Chwaliszewo) bractwo rymarzy i przyłącza je do pięciu bractw już istniejących.

   		sygn. DK  perg. 305                  Poznań,  23 V  1585
Piotr Czarnkowski, kasztelan poznański, wyznacza sumę 6300 florenów
na  fundacje kościołów parafialnych w Czarnkowie i Połajewie (pow. czarnkowski), kaplicy w  swoim dworze w Pełajewie. szpitali w Czarnkowie, Ryczywole (paw. czarnkowski) i Wysokiej.

   		 sygn. DK  perg. 306                 Poznań, 25 IX  1591
Łukasz kościelecki, biskup poznański, eryguje w katedrze altarię św. Trójcy, Wniebowzięcia N.M.P. i św. Andrzeja i Jakuba, uposażoną przez śp. Jana powodowskiego, prepozyta poznańskiego

sygn. DK  perg. 307                Warszawa,  10 X 1592
   	Król  Zygmunt  III pozwala kapitule katedralnej poznańskiej ulokować 3000 florenów na jakichkolwiek dobrach.

		sygn. DK perg. 308 		Poznań, 30 VI 1597
Łukasz kościelecki, biskup poznański, potwierdza dokument wydany 23 XI 1596 przez Stanisława Gomolińskiego biskupa chełmskiego i prepozyta poznańskiego w sprawie sprzedaży młyna w Czerwonaku (pow. poznański)

		sygn. DK perg. 309  		Poznań, 3 VII 1600
Jan Tarnowski, biskup poznański, inkorporuje kościół parafialny w krerowie (pow. średzki) do kolegium wikariuszy katedralnych w Poznaniu.

		sygn. DK perg. 310  		Kraków, 29 X 1602
Szymon Rudnicki, prepozyt poznański, przeznacza na zawsze dla prepozyta odnowioną kurię kanonicką po pewnej stronie katedry.

   		sygn. DK perg. 311              Poznań, 12 - 13 Xl 1602
   	Kapituła katedralna poznańska obdarza Piotrowo  (Poznań-Piotrowo)
przywilejem miasta i określa jego herb.

		sygn. DK perg.313  		Kraków, 9 VI 1604
Król Zygmunt III zatwierdza w transumpcie dokument biskupa poznańskiego Wawrzyńca Goślickiego z 31 V 1604 r., który przyznaje plebanowi w Babimoście dziesięcine z roli sołectwa.
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        sygn.DK perg. 314  Warszawa, 6 IV 1606
Na sejmie koronnym w Warszawie potwierdzono przywileje, nadane mieszkańcom Chwaliszewa (Poznań-Chwaliszewo), miasta kapituły katedralnej poznańskiej.
         sygn. DK perg. 315  Poznań, 30 VI - 6 VII 1617
Andrzej z Bnina Opaleński, biskup poznański, przydziela kapitule katedralnej poznańskiej role Grzybowo we wsi Giełczewo (pow. kościański) przez jego poprzedników nadane kolegium jezuickiemu w Poznaniu.
         sygn. DK  perg. 317                  Poznań, 5  X 1626
   Stanisław Zukowski,  kanonik i oficjał poznański, eryguje w kaplicy
katedralnej p.w. Pięciu Braci  Polaków  męczenników   altarię pod tym
samym  wezwaniem,   którą uposażali Andrzej Rychlicki, sufragan poznań-
ski, i jego brat Jakub Rychlicki.

         sygn. DK   perg. 318                 Poznań, 15  I 1631
   Jan z Zalesia Baykowski, sufragan i oficjał poznański, eryguje w ko-
legiacie św. Mikołaja w Poznaniu altarię p.w. Maryi Dziewicy, św. Jana
Chrzciciela i św. Marii Magdaleny, uposażoną przez Jana Wolskiego i. je-
go żonę, Magdalenę.

         sygn. DK perg. 319  Poznań, 11 VII 1636
Zygmunt Cielecki, prepozyt kapituły katedralnej poznańskiej i administrator diecezji podczas wakansu, eryguje w kolegiacie N.M.P. w Poznaniu prepozyturę, którą uposażył Jan Wolski i jego żona Magdalena.

          sygn. DK. perg. 320                  Rzym,  25 X  1638
   Papież Urban  VIII pozwala  kapitule katedralnej poznańskiej sprze-
dać kolegium jezuickiemu w Poznaniu sołectwo w Korablewie (dziś:
Kiełczewo, pow.kościański) za 1130 florenów, a otrzymane pieniądze poleca ulokować na innych dobrach.

          sygn.. DK perg. 322                   Poznań, 9 I 1645
   Jan  Branecki, archidiakon pszczewski i oficjał poznański, na prośbę
Jana Franciszka Wolskiego, prepozyta kolegiaty N.M.P. w  Poznaniu, po-
twierdził fundację w wysokości 2000 florenów, uczynioną przez jego ojca.
Jana Wolskiego, dla prepozytury i kanonikatów tej kolegiaty.

          sygn. DK   perg. 323  Rzym, 27 I 1645
   Papież Inocenty  X, na prośbę biskupa poznańskiego Andrzeja Szołdrskiego 
zatwierdza zamianę biskupiego klucza Wielichowo pow. kościań-
ski) na kapitulny młyn na Ostrówku (Poznań) i za wino, wosk i olej dla
zakrystii katedralnej.
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       sygn. DK perg. 324                Poznań,  15 IX 1645
   Andrzej Szołdrski, biskup poznański, za zgodą kapituły, zniósł siedem
kanonikatów  katedralnych, fundi Nagradowice  (pow. średzki), Kijewo
(paw. średzki), Rokietnca (pow. poznański), Tarnowa (pow. poznański),
Żegrze  (Poznań-Żegrze), Popowo  (pow. szamotulski). Środka (Poznań-
-Śródka), a ich dochody włączył do 'innych kanonikatów.
          sygn. DK  perg. 326                 Poznań, 2 VII 1685
   Dokument   wystawiony przez Wojciecha Laktańskiego, notariusza pu
blicznego i  notariusza komsystorza poznańskiego, zawiera  transumpt
przywileju biskupa poznańskiego, Stefana Wierzbowskiego, z 20 III
1685 r., oraz wpisany do niego przywilej archidiakona śremskiego, Igna-
cego Gnińskiego, z 24 IX 1684 r., który dotyczy młyna Guszkowiec we
wsi Glinka Księża .(dziś: Gli-nka Szlachecka, pow. średzki).

         sygn.  DK perg. 327                Poznań,  12 IX 1725
   Jan  Joachim Tarło, 'biskup poznański, daje Michałowi Gabler i jego
żonie  Elżbiecie przywilej na wodny młyn, zwany Żabikowski Młyn, poło-
żony w  kluczu biskupim Komornik, (pow. poznański).

         sygn.  DK perg. 328               Kraków,  22 XII 1762?
   Wydział   prawa  Uniwersytetu Krakowskiego   nadaje  Józefowi Ro-
kossowskiemu, kanonikowi  katedralnemu poznańskiemu, doktorat oboj-
ga praw.

          sygn.  DK perg. 329                Nowawola, 21 V 1763
   Teodor  Czartoryski, biskup .poznański, daje w dożywocie Marcinowi
Wadowiczowi   i jego synowi Stanisławowi sołectwo we wsi biskupiej Ga-
łęzewo (pow. wrzesiński).

         sygn. DK perg. 330                    Rzyrn, 2 II 1766
    Papież Klemens  XIII “nadaje Wojciechowi Wyskocie Zakrzewskiemu,
duchownemu    niższych święceń i studentowi w Rzymie beneficjum  pa-
rafialne w Mokronosie (pow. krotoszyński).

          sygn. DK perg: 331                   Rzym,  15 XI 1766
    Papież Klemens, XIII nadaje diakonowi Tymoteuszowi  Gorzeńskiemu
 kanonikat krakowski.
          sygn. DK  perg. 332                Rzym.  29 XI 1790
    Papież Pius VI prekonizuje kapłana Tymoteusza Gorzeńskiego bisku-
pem smoleńskim.
          sygn. DK  perg. 333                 Rzym,  29 XI 1790
    Papież Pius VI  poleca arcybiskupowi  gnieźnieńskiemu Tymoteusza
 Gorzeńskiego, nominata  smoleńskiego.
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      sygn. DK  perg. 334                   Rzym, 29 XI 1790
   Papież Pius VI poleca kapitule smoleńskiej Tymoteusza Gorzeńskiego.
wyniesionego na biskupstwo smoleńskie.

       sygn. DK  perg. 334 a.              Berlin, 10 X 1793
   Król pruski Fryderyk  Wilhelm  II potwierdza wybór  przez kapitułę
katedralną poznańską kanonika  Ignacego Raczyńskiego na biskupa poz-
nańskiego.

       sygn. DK  perg. 335                   Rzym, 11 IV 1794
   Papież Pius VI .powierza Ignacemu Raczyńskiemu, mianowanemu  bis-
kupem  poznańskim, administrację diecezji.
  sygn. DK perg. 336  Rzym, 12 IX 1794
Papież Pius VI udziela odpustu zupełnego wszystkim wiernym, którzy wezmą udział w mszy pontyfikalnej biskupa poznańskiego Ignacego Raczyńskiego i otrzymują uroczyste błogosławieństwo.
       sygn. DK  perg. 337                   Rzym, 12 IX 1794
   Papież Pius VI nadaje biskupowi nominatowi Ignacemu Raczyńskiernu
władzę, że po .przyjęciu sakry może wiernym udzielić odpustu zupełnego
w Wielkanoc lub w innym dniu uroczystym.

       sygn. DK  perg. 338                   Rzym, 12 IX 1794
   Papież Pius VI udziela odpustu zupełnego wszystkim wiernym, którzy
- okazji synodu, zwołanego przez biskupa Ignacego Raczyńskiego, na-
wiedzą katedrę poznańską.

       sygn. DK  perg. 333                   Rzym, 12 IX 1794
   Na  prośbę biskupa   Ignacego Raczyńskiego  papież Pius VI  udziela
wszystkim, kapłanom i wiernym, którzy będą  brali udział w świętych
misjach, apostolskiego błogosławieństwa i odpustu zupełnego.

       sygn. DK  perg. 340                  Rzym.  12 IX 1794
   Papież Ruś  VI daje biskupowi elektowi Ignacemu Raczyńskiemu in.-
dult, aby po przyjęciu sakry mógł sam lub przez delegowanych kapłanów
udzielać apostolskiego błogosławieństwa' i odpustu zupełnego wiernym,
którzy znajdują się bliscy śmierci.

       sygn. DK  perg. 341                  Rzym,  12 IX 1794
   Papież Pius VI udziela odpustu zupełnego pod zwykłymi  warunkami wszystkim wiernym, którzy nawiedzą katedrę poznańską w dniu wyznaczonym przez ordynariusza na komunię św. tzw. generalną.
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    sygn. DK perg. 342  Rzym, 12 IX 1794
Papież Pius VI udziela biskupowi elektowi Ignacemu Raczyńskiemu indultu na lat dziesięć aby mógł po przyjęciu sakry ustanowić ołtarz uprzywilejowany w jakimkolwiek kościele parafialnym i kolegiacie. 
 
   W  zbiorze dokumentów  pergaminowych   kapituły katedralnej poznań-
skiej znajdują się także 34 dyplomy  z XIII - XVIII w,  które dotyczą
mazowieckiej części diecezji poznańskiej. Z XIX i XX w. są w nim 133 dokumenty pergaminowe, prawie wyłącznie bulle i brewe papieskie
z nadaniami odpustów i nominacjami dla arcybiskupów i biskupów poznańskich.
Pomoce archiwalne: Regestry łacińskie (w maszynopisie)

4.                B.  DOKUMENTY PAPIEROWE
           sygn. DK  pop. 1-1577                       1459 - 1809
Zbiór obejmuje 1577 dokumentów z lat 1459-1809. Najstarszy z nich
wystawiony  w  Lądzie 25 VI  1459 r. przez króla  Kazimierza Jagielloń-
czyka, poleca rajcom miasta Poznania, aby dostarczyli trzy konie
Jakubowi Jabłońskiemu, kanonikowi poznańskiemu, który wyrusza zagranice
w  sprawach Rzeczypospolitej. Dokumenty dotyczą spraw diecezji poznań-
skiej, jej biskupów i dóbr stołowych biskupstwa, katedry poznańskiej
i jej kapituły, majątków kapitulnych, dziesięcin i hipotek kapituły, de-
putatów do Trybunału koronnego, subsidium charitativum, hiberny, szkód wojennych, dóbr królewskich i szlacheckich, fundacji kościelnych i alumnów, kolegiat, kościołów i szpitali w Poznaniu, Akademii Lubrańskiego  w Seminarium   Duchownego, opactwa benedyktynów w Lubiniu i opactwa cystersów w  Wągrowcu,  niektórych klasztorów innych zakonów i kościołów parafialnych w diecezji.
Pomoce archiwalne: Regestry łacińskie (w maszynopisie).

5.              DOKUMENTY KOLEGIATY ŚW. MARII MAGDALENY
  				W POZNANIU
A.	DOKUMENTY PERGAMINOWE

  sygn. DF perg. 1  29 V 1412
Pełka, kantor i wikariusz generalny poznański, eryguje w kościele św. Marii Magdaleny altarię pod wezw. św. Barbary.

  sygn. DF perg. 3  5 VII 1471
Andrzej z Bnina, biskup poznański, eryguje w kościele parafialnym św,. Marii Magdaleny w Poznaniu kapitułę kolegiacką i prepozyturę.
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        sygn. DF  perg. 2                           31 XII  1461
   Mikołaj z Czechła, wilkariusz generalny i oficjał gnieźnieński, rozsądza
apelacją w sprawie patronatu i prezenty na altanę N.M.P. i św. Tadeusza
w  kościele św. Marii Magdaleny   pomiędzy 'wikariuszami  katedralnym.
i wikariuszami kolegiackim,.

         sygn. DF  perg. 4                              9. VI 1479
   Mikołaj Sobocki, kustosz poznański  i administrator diecezji poznań-
skiej, eryguje z fundacji ranciszka Szymanowskiego, plebana niepruszewskiego
, altarzysty katedralnego i kolegiackiego, altarię p.w. Wnie-
bowzięcia NM.P.,  św. Apostołów   Piotra, Pawła i Andrzeja, w kościele
św. Marii Magdaleny.

          sygn. DF  perg. 5                                  1497
   Uriel Górka, biskup poznański, eryguje bractwo altarzystów w koście-
le kolegiackim św. Marii Magdaleny.
Dalsze dokumenty pergaminowe w liczbie dwudziestu dwóch z lat 1510-1703 nie zostały jeszcze zinwentaryzowane ze względu na niedawne przejęcie archiwum kolegoiackiego do Archiwum Archidiecezjalnego.
Pomoce archiwalne: spis dokumentów

6.                               DOKUMENTY PAPIEROWE
        sygn. DF pap. 1-1322  XV w. - XX w.
W przyjętym archiwum kolegiackim znajdują się 1322 dokumenty papierowe, jeszcze nie zinwentaryzowane. Orientacyjnie można podać, że obejmują czsowo XV-XX w. Nie wszystkie odnoszą się do kapituły kolegiaty św. Marii Magdaleny, lecz dotyczą także innych kościołów.

7.                             DOKUMENTY KOLEGIATY W ŚRODZIE
       sygn. DS  perg. l                      Kotu, 17 VII 1425
   Król  Władysław  postanawia utworzyć prepozyturę w  kościele para-
fialnym swojego miasta królewskiego, Środy i zatwierdza inkorporowanie dóbr i funduszów,
, przeznaczonych przez prepozyta Bartłomieja i in-
nych dobroczyńców na fundację kanonikatów.

  sygn. DS perg. 2  Poznań, 14 I 1432
Przedwoj, prepozyt i wikariusz generalny gnieźnieński, zaświadcza, że Mikołaj, dziedzic w Słupi, sprzedał Stanisławowi ze Środy, plebanowi Iwnie, czynsz roczny w wysokości dwóch grzywien.
   2428       sygn. DS  perg. 3                 Bazylea, 16 VII 1435
   Sobór bazylejski powierza arcybiskupom gnieźnieńskiemu  rozsądzenie
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sporu między  prepozytem  z jednej strony a dziekanem  i kapitułą kole-
giacką średzką z drugiej strony o uposażenia i dochody.

          sygn. DS perg. 4                     Solec, 11 II 1440
   Andrzej  z Bnina, biskup poznański, instytucje Pawła  z Poznania na
kanonika średzki.

          sygn. DS perg. 5                     Środa, 9 XII  1450
Katarzyna wdowa, zwana Tomaszową, naznacza swojemu synowi
płacenie czynszu 8  grzywien  z ich posiadłości na ufundowanie  altarii
w  kolegiacie średzkiej.

          sygn. DS perg. 6                      Dolsk, l III 1475
   Andrzej  z Bnina, 'biskup poznański, eryguje altarię w kolegiacie średz-
kiej, uposażoną w roczny czynsz 5 grzywien.

          sygn. DS perg. 7                      Bnin, 21 II I478
   Andrzej  z Bnina, 'biskup poznański,  eryguje w  kolegiacie średzkiej
altarię p.w. św. Trójcy etc., uposażoną w roczny czynsz 6 grzywien.

          sygn. DS perg. 8                    Poznań,  25 VI 1479
   Mikołaj z Soboty, kustosz i oficjał poznański, eryguje altarię w kole-
giacie średzkiej.

          sygn. DS perg. 9                      Środa, 17 XI 1784
   Jan Grosz, pleban w  Mącznikach  i altarzysta w kolegiacie średzkiej
unieważnia postanowienie swojego pierwszego testamentu w sprawie
dziesięciny z Raszkowa.
          sygn. DS perg. 10                     Poznań, 4 VII 1506
Jan Zaręba z Kalinowa, starosta generalny wielkopolski zatwierdza
wyznaczenie  przez Katarzyny  córka Macieja  Trzebawskiego, dla altarii
św. Jana Chrzciciela w kolegiacie średzkiej czynszu rocznego dwóch grzy-
wien ze wsi Niemczyn (pow. wągrowiecki).

          sygn. DS  perg. 11                  Poznań,  8 IX  1517
Jan  z Góry, dziekan  i oficjał poznański, zatwierdza w tran sumpcie.
po dokonaniu pewnych zmian, ustawy konfraternii kapłanów w Środzie,
uznane przez  biskupa Andrzeja dekretem  z 18 VII 1466 r.

          sygn. DS perg, 12                    Poznań,  26 V 1525
   Mikołaj Oleski, kanonik i administrator diecezji poznańskiej, zatwierdza nadanie konfraternii kapłanów- w Środzie pół łana ziemi, 'którego dokonał w swoim testamencie śp. Stanisław z Kleczewa, altarzysta .średzki,
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      sygn. DS perg. 13                  Poznań,  19 XII 1525
   Mikołaj Oleski, kanonik i oficjał poznański, zatwierdza postanowienie
statutów konfraternii kapłanów przy kolegiacie średzkiej, że tej konfra-
ternii przysługuje prawo udzielania jednemu z jej członków prezenty na
altarię św. Michała.

       sygn. DS perg. 14                    Poznań, 9 IV 1535
   Trzej komisarze biskupa poznańskiego, Jana Latalskiego, wydają wy-
rok w sporze między prepozytem a dziekanem i kanonikami kolegiaty
średzkiej o kilka spraw.

       sygn. DS perg. 15                    Kraków, 8 III 1537
Król Zygmunt odstępuje kapitule średzkiej prawo patronatu w odniesieniu
 do kanonikatu fundi Murzynowo (pow. średzki).

       sygn. DS perg. 16                   Poznań, 27 XI 1538
Grzegorz z Szamotuł, archidiakon i oficjał poznański, przyjmując
transumpcie przywilej 'króla Zygmunta z 8 III 1537 r., określa dochód
dla kanonika fundi Murzynowo  na 6 grzywien, a resztę przeznacza dla
wikariusza w Murzynowie.

       sygn. DS  perg. 17           .     Kraków,  15 III  1540
Król Zygmunt udziela konfraternii altarzystów średzkich pozwolenia na ulokowanie 200 grzywien na dobrach ziemskich za ustalony czynsz roczny.
       sygn. DS  perg. 18                  Poznań, 4 VII  1541
Andrzej Górka, kasztelan poznański i starosta generalny wielkopolski,
zatwierdza sprzedaż z wsi dziedzicznej Gogolewa pow. śremski przez Wac-
ława Rozdrażewskiego  czynszu  jednej grzywny  na  korzyść altarzysty
 średzkiego Jakuba,

       sygn. DS  perg. 19                  Kraków, 23  II 1545
   Król Zygmunt  potwierdza ugodę, zawartą przy pośrednictwie królews-
kich komisarzy przez prepozyta średzkiego Mikołaja Jaktorowskiego
a kapitułą kolegiacką średzką w sprawie podziału dochodów, następnie
poleca król, by nowy prepozyt średzki, Jakub z Obornik i jego następcy
zachowywali tę ugodę,

        sygn. DS  perg. 20                   Poznań,  l X  1701
   Hieronim Wierzbowski,  sufragan poznański i oficjał, wpisuje przywilej
papieża Pawła III z 30 XI 1539 r. dla bractwa Bożego Ciała w kolegiacie średzkiej.
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       sygn. DS  perg. 21                    Rzym,  11 III 1722
Papież Innocenty XIII pozwala na uzyskiwanie odpustu zupełnego w kościele św. Fabiana i Sebastiana w Środzie
 indult jest ważny na 10 lat

       sygn. DS  perg. 22                     Rzym,  13 VI 1729
Papież Benedykt XIII udziela odpustów bractwu św. Barbary przy
kościele szpitalnym św. Ducha w Środzie.

       sygn. DS  perg. 24                     Rzym,  29 XI 1758
   Papież Klemens  XIII  udziela na lat dziesięć kościołowi parafialnemu
w  Środzie prawo korzystania z odpustu zupełnego w niedzielę po uroczystości św. Kryspina i św. Kryspiniana oraz w dniu wyznaczonym przez ordynariusza.
Pomoce archiwalne: Regestry łacińskie (w maszynopisie).
       sygn. DS  pap. 1-144                        1499-1787
Jest ich 144, w większości są to wypisy z różnych archiwów grodzkich
 i ziemskich, dotyczące spraw materialnych kolegiaty średzkiej. Chronolo-
gicznie pierwszy z tych dokumentów  nosi  datę 31 VII 1499 r. i dotyczy
 nabycia przez. kapitułę kolegiacką średzką czynszu w wysokości 56 flore-
nów z dóbr Jankowo (pow. poznański), Krotoszyn i Sadłogoszcz (pow. szu-
biński).. Zbiór kończy się ekstraktem z akt   grodzkich pyzdrskich wpi-
 su, dokonanego 27 IX 1783 r.
Pomoce archiwalne: Regestry łacińskie.

8.          DOKUMENTY PAPIEROWE KOLEGIATY W CZARNKOWIE
      sygn. DC pap. 1-35 1572-1752
Zbiór liczy 35 dokumentów, zaczynając się nie uwierzytelnioną kopię
 wpisu z datą 5 VII 1572 r., dotyczącego uposażenia prepozyta szpitala św.
 Andrzeja  w Czarnkowie.  Ostatni dokument  w tym  zbiorze ma datę 24 
I. 1752 r. i jest wielostronicowym opisem ugody miedzy patronem a kapitułą kolegiacką w Czarnkowie, przeprowadzonej przez ko9misarzy oficjała generalnego poznańskiego.
Pomoce archiwalne: Inwentarz kartkowy.

9.              DOKUMENTY PAPIEROWE MIASTA OSTRZESZOWA

          sygn. DO   pap. 1-213                        1469 - 1786
Zbiór dotychczas nie opracowany, zawiera 213 dokumentów z lat 1469-1786.
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II. Biskupi poznańscy

 
   Biskupi  poznańscy, których szeregi  rozpoczyna  w  roku  968 biskup
Jordan, stali pierwotnie na czele rozległej diecezji, której obszar obejmo-
wał prawdopodobnie całe państwo Mieszka I. W granicach z 999 diecezja
poznańska zajmowała prawdopodobnie środkową  część kraju, równoległe
do diecezji krakowskiej oraz południowe Mazowsze aż do Liwca i Bugu,
 które utraciła w roku 1075. Około roku 1124  wydzielono z  mej tereny
niewielkiej diecezji lubuskiej. przydając część skasowanej kaliskiej i jako
odległą enklawę południowe Mazowsze. Pewne straty terytorialne ponio-
sła diecezja w okresie rozbicia dzielnicowego (szczególnie kilkadziesiąt pa-
 rafii w rejonie Kalisza Pomorskiego . Zlocińca w Nowej Marchii). Na po-
łudniowym   wschodzie granice diecezji sięgały po Odolanów  i Wysocko
Wielkie. Cześć mazowiecka (archidiakonat czersko-warszawski) przetrwa-
ła w granicach diecezji poznańskiej do r. 1793. Większe zmiany teryto-
rialne nastąpiły w okresie porozbiorowym. W  roku  1818 odpadła część
dekanatu pyzdrskiego, a w 1821 zyskano z diecezji wrocławskiej dekanaty
ostrzeszow : Kępno i 4 parafie pod Wschowa, w  1925 natomiast de-
kanaty  Bralin, Ołobok i Krotoszyn (z diecezji gnieźnieńskiej w zamian za
dekanaty Miłosław i Jarocin). Odpadły od diecezji w r. 1923 na rzecz
 Prokuratury Pilskiej dekanaty: Wałcz, Piła, Pszczew i Wschowa.
   Biskupi sprawowali centralny zarząd diecezji w zasadzie osobiście, od-
bywając  stałe objazdy poszczególnych jej rejonów. Nadworni funkcjona-
riusze biskupi, kancelerz i notariusze, tworzyli jego kancelarię, przeważ-
nie wędrowną.   Wśród współpracowników   biskupa w   zarządzie diecezji '
eksponowane miejsce zdobywa z czasem  audytor generalny. Od  r. 1664
biskupi poznańscy rządzili przeważnie ze swej rezydencji warszawskiej
lub przebywając w swych, zamkach w Ciążeniu i Dolsku.
   W  okresie od śmierci- jednego biskupa do objęcia rządów przez następ-
cę, kapituła katedralna dokonywała wyboru wikariusza  kapitulnego, któ-
ry nosi nazwę  administratora diecezji. Bywał nim zwykle  jeden z czlon-
ków kapituły. Posiadał władzę w sprawach duchownych   i majątkowych
 tam in spiritualibus quam in temporalibus) zwykle jednak sede vacante
i poszczególne klucze dóbr stołowych biskupstwa przejmowali   w admini-
 stracje członkowie kapituly.
   Pod  względom administracyjnym    diecezja .poznańska była podzielona
na archidiakonaty. W wielkopolskiej części diecezji już od r 1298 działa-
ły cztery archidiakonaty: większy czyli poznański, średni i mniejszy zwa-
ne od polowy XIV w. śremskim i pszczewskim oraz zanotecki. Osobny ar-
chidiakonat tworzyła mazowiecka część diecezji (tzw. archidiakonat czer-
ski od 1406 zwany warszawskim). Archidiakonat stanowił urząd diecezjal-
ny i równocześnie godność w kapitule. Początkowo 'archidiakoni mieli
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znaczne uprawnienia administracyjno-sądownicze, które jednak od począt-
ków  XV w. zostały ograniczone do wizytowania parafii swego okręgu,
czuwania nad czystością obyczajów i zachowaniem prawa  kościelnego. Z bie-
giem czasu (po soborze trydenckim) utracili kolejne uprawnienia na rzecz
oficjałów okręgowych. Jako urząd przetrwał archidiakonat do końca
Rzeczypospolitej.
   Archidiakonaty dzieliły się pod względem administracyjnym na deka-
 naty, W dziecezji poznańskiej takiego podziału  dokonano   w  połowie
XIV  w. Do schyłku w. XVI w  .wielkopolskiej części diecezji było 13 deka-
natów: Poznań, Pyzdry, Oborniki, Stęszew, Kalisz Pomorski, Wałcz,Śrem
Kościan, Wschowa, Nowe  Miasto, Grodzisk, Wronki, Międzyrzecz, Świe-
bodzin. Archidiakonat warszawski dzielił się (według spisu z 1535} na pięć
dekanatów: Warszawa,  Liw,  Czersk, Grójec, Sochaczew. Znacznego
zwiększenia liczby dekanatów dokonał w r. 1602 biskup Wawrzyniec  Goślicki
(Czarnków, Kostrzyn, Środa, Rogoźno. Koźmin, Krobia, Śmigiel). W
mazowieckiej części diecezji ustaliła się liczba dziewięciu dekanatów. Dekanat
Poznań-Miasto utworzono w r. 1642.
   Podstawową   jednostką administracyjną w diecezji była parafia. Na jej
czele stał proboszcz, zwany dawniej plebanem, (parochus, plebanus). Jeśli
przy kościele istniało kolegium duchownych .(mansjonarze, psałterzyści
proboszcz określany bywał jako praepositus. Nie rezydującego plebana
zastępował  komendarz  (commendarius). Pełna rozbudowa  sieci parafialnej
przypada  na tym terenie na w. XIII. Według  szacunkowych  obliczeń
(J. Nowacki)  u schyłku XIII w. było tu 437. parafii,(w tym 78 na Mazowszu
Poniższa informacja o zasobie archiwalnym zespołu biskupiego dzieli się
na cztery części, stanowiące podstawowe grupy produkcji aktotwórczej
kancelarii rządcy diecezji: Acta Episcopalia, Acta Visitationum, Acta
Sacrarum Ordinantionum, Acta Procesuum Sacrorum.
   Księgi wpisów  (acta episccpalia. acta actorum) stanowią główną serię
ksiąg w zespole akt biskupich. Do ksiąg tych wpisywano dokumenty
wpływające  do kancelarii biskupiej, ważniejsze akta w niej wyproduko-
wane oraz obce, przedstawione w kancelarii do .oblaty (wpisu). Stanowią
podstawowe  źródło historyczne, ilustrujące działalność biskupów, ich kan-
clerzy, nadwornych audytorów. Bezsprzecznie wprowadzono je wcześniej
w  kancelarii biskupiej, aniżeli. wskazują na to lata, z których pochodzą0
najstarsze do dziś zachowane. W odniesieniu do biskupów poznańskich
(albo administratorów diecezji) jest ich 48 z lat 1439 - 1824. W serii tych
ksiąg jest znaczna luka. Nie zachowały się bowiem acta episcopalia z lat
1664-1793,  a więc od pontyfikatu Stefana Wierzbowskiego. Biskup ten
jako-rodowity mazowszanin, zarzucając tradycyjne objazdy diecezji, jako
pierwszy  z biskupów poznańskich zaczął rezydować na stale w Warszawie
i znalazł w tym względzie naśladowców wśród wszystkich swoich następców
aż do r. 1793. Księgi z tych lat spłonęły w powstaniu warszawskim
(1944).
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 Równoległe do  akt działalności już. od r. 1588 narastała w archiwum bi-
skupów  poznańskich odrębna  seria ksiąg, rejestrująca wydzielony zakres
czynności ordynariuszy i sufraganów, przechowywana tutaj pod ogólną
nazwą  Acta sacrorurn ordinationum. Zamieszczały one zapaski o święceniu
biskupów i księży, o konsekracji kościołów, ołtarzy dzwonów o benedyk
cji opatów, ksień, zakonnic, w ogóle o tym wszystkim, co kwalifikowało
te księgi do miana libri iunctionum epracopaliuin. Wyjątkowo tylko wpi-
sywano niektóre święcenia księży i konsekracje kościołów w odnośne acta
episcopalia, i to wyłącznie wtedy, gdy .biskup ordynariusz dokonywał da-
nej czynności osobiście. Najstarsze z zachowanych acta ordynationum
wiążą się z osobą sufragana Jakuba  Brzeźnickiego i zawierają rejestr jego
czynności pontyfikalnych z lat 1588 - 1598. Całość tej serii w zespole ar-
chiwum  biskupiego liczy obecnie 18 woluminów.
   Odrębną  rolę w dziejach kształtowania się zasobu archiwalnego biskupów poznańskich spełaniają księgi wizytacyjne (libri visitationum). Podobnie jak inne serie tego zespołu, powstały one zapewne znacznie wcześniej, aniżeli najstarsze z zachowanych.
Wizytacje jako stały element administrowania przez biskupa diecezją, praktykowane były od samego początku jej istnienia. Już pod rokiem 1207 znajdujemy w przekazach źródłowych wiadomości  o stałych wizytacjach odbywanych  w  całej prowincji gnieźnieńskiej. Według uchwał synodu prowincjonalnego z roku 1406 wizytacje miano odbywać  corocznie, z wyjątkiem tego lata, w którym odbywał się synod metropolitarny. Jakkolwiek ciężar ten. spoczywał przede wszystkim na biskupie to jednak w praktyce najczęściej wyręczał się ordynariusz pomocą  archidiakonów, względnie innych zastępców. Plon swej pracy przesyłali wizytatorzy w oddzielnym rękopisie, lub oprawionej księdze, do kancelarii biskupiej. Stąd też .przynależą do tego zespołu. Jedynie dekrety reformacyjne  należą do instytucji zwizytowanych. Z epoki przedtrydenckiej nie zachowały się w Archiwum  Archidiecezjalnym w  Poznaniu, podobnie jak w przeważającej większości innych równorzednych, żadne księgi wizytacyjne. Zaginęła np.  wspomniana  w  Acta. causarum conststarii Posnuniensis księga wizytacyjna archidiakonatu pszczewskiego  z roku 1454. Prawdopodobnie  wszystkie wspomniane w  źródłach libri visitatio-
num   z lat 1454 - 1588 zaginęły ostatecznie już przed r. 1661, gdyż nie ma
w nich wzmianki  w zachowanym   pod tą datą wykazie akt archiwum  biskupiego. Zachowane  do ostatnich czasów akta wizytacji archidiakonatu
warszawskiego z r. 1568 spalone zostały w czasie powstania warszawskiego.
Tak  więc najstarsza z przechowywanych obecnie w zespole biskupim
księga wizytacyjna  pochodzi dopiero z r. 1598, z czasu pontyfikatu Jana
Tarnowskiego.  Obecny  stan libri visitattonum, przechowywany w Archiwum   Archidiecezjalnym  w  Poznaniu, zamyka  się liczbą. 51 tonów i zawiera  wizytacje kanoniczne kościołów  opisywanej diecezji odbyte przez biskupów albo ich delegowanych zastępców i archidiakonów w latach 1598- 1818.
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    Należy jeszcze wspomnieć o znajdujących się w tym zespole Akta Pro-
cessuum Socrorum. Są to sprawozdania z procesów beatyfikacyjnych św.
Stanisława  Kostki, sługi Bożego Stanisława Papczyńskiego, sługi Bożego
Bernarda  z Wąbrzeźna  oraz sprawozdania z badania cudów w Górce  Du-
chownej. Całość tej niewielkiej serii liczy 11 ksiąg albo poszytów.
    Akta dóbr  biskupich (bona episcopalia), a więc inwentarze i rewizje
dawnych   posiadłości biskupów poznańskich, sporządzane zwykle przez de-
legowanych  członków  kapituły, znajdują się, zamiast w zespole biskupim,
w   archiwum  wytworzonym   kapituły katedralnej. Dlatego informacja o
tej serii ksiąg gospodarczych znajduje się w niniejszym opracowaniu w części poświęconej kapitule.

10.                                   AKTA EPISCOPALIA 
           sygn. AE I, la i II (2 j.a., kk. 250 + 43 + 535) 1439 - 1478
Andrzej Bniński. Akta czynności biskupich.

           sygn. AE III  (kk. 268)                      1479 - 1499
    Uriel Górka. Akta czynności biskupich. Od 22 II 1498 do 2 II 1499 za-
piski z działalność. Jana Łukowskiego, dziekana i administratora diecezji sade.vacante,
           sygn. AE IV, V, Va, Vi (kk. 136, 211, 72, 157} 1499- 1520
   Jan  Lubrański. Akta działalności biskupiej,

           sygn. AE VII (kk. l - 16)                    1520 -1524
   Piotr Tomicki. Akta działalności biskupiej.

           sygn. AE VII (kk. 27 - 349)                  1525 -1536
   Jan  Latalski, Akta działalności biskupiej. Na k. 350 - 352 Receptiones
notaricum publicorum z lat 1538-1544.

           sygn. AE VIII  (kk. 1-50)                    1536-1538
   Jan  z Książąt Litewskich. Akta działalności biskupiej.

           sygn. AE VIII (kk. 51-72)                   1538 - 1539
   Stanisław Oleśnicki Pińczewski. Akta działalności biskupiej.

          sygn. AE VIII (kk. 72-396)                   1540-1544
   Sebastian Branicki. Akta działalności biskupiej,

           sygn. AE VIII (kk. 397-416)                  1545- 1546
   Paweł  Dunin Wolski. Akta działalności biskupiej.
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       sygn. AE  IX, X (kk. 431, l - 78)             1546 - 1553
  Benedykt  Idzbieński. Akta działalności biskupiej.

       sygn, AE  X, XI (kk. 78 -366, l--71)          1553 - 1562
  Andrzej Czarnkowski   Akta działalności biskupiej.
  sygn. AE XI, XII (kk. 71-382, 1-251)  1564-1574
Adam Konarski. Akta działalności biskupiej.
       sygn. AE  XII, XIV, XV (kk. 251 - 412, 160,123) 1577 - 1597
  Łukasz Kościelecki. Akta działalności biskupiej. Akta działalności pre-
pozyta Jana Powodowskiego,  administratora  diecezji sede vacante 1575 -
1577 znajdują się w zespole  ksiąg konsystorskich (sygn. AC 124),

       sygn. AL   XVI  (kk. 131)                      1598-1600
Jan Tarnowski. Akta działalności biskupiej.

       sygn.  AE  XVII  (tek. 74)                     1600-1601
  Jakub  Brzeźnicki. Akta działalności administratora diecezji sede va-
cante, sufragana i archidiakona.

       sygn. AE  XVI, XVIII. XIX  (kk. 326, 158,1-4)   1601-1607
  Wawrzyniec Goślicki. Akta działalności biskupiej.

       sygn. AE  XIX, XX, XVII, XXIII, XXIV           1607 - 1619
  Andrzej  Opaleński.' Akta działalność: biskupiej.

	    sygn. AE XIX, XXI (kk. 104-148, 448)  1610-1612
Gaspar Hap. Akta działalności administratora diecezji absente episcopo. W AE XIX kk. 64-104 znajdują się akta oficjatu pułtuskiego.

        sygn. AE XXV   (kk. 126)                1619 - 1621, 1624
  Jan Trach  Gniński. Akta  działalności administratora diecezji absente episcopo i sade vacante.

        sygn. AE  XXVI   (kk. 452)  1624-1627
  Jan  Wężyk. Akta  działalności biskupiej.

       sygn. AK  XXVII  (kk. 180) 1627-1631
   Maciej Łubieński. Akta działalności biskupiej.

      sygn. AK  XXVIII  (kk. 1-171) 1631-1634
   Adam  Nowodworski,  Akta  działalności biskupiej.


84.  			Marian    Banaszak, Feliks Lenort		

           sygn. AE XXVIII  (kk. 172-176)                     1635
   Henryk  Firlej z Dąbrowicy. Akta działalności biskupiej.

           sygn. AE XXIX  (kk. 225)                           1636
   Zygmunt   Cielecki. Akta działalności prepozyta katedralnego, admini-
stratora diecezji sede vacante.

           sygn. AE XXX,  XXXII,  XXXIII,  XXXIV        1636 - 1650,
                     , (Kk. 519, 1312, 232, 518)
Andrzej Szołdrski. Akta działalności biskupiej.

           sygn. AE XXXI (kk. 393)                    1639-1641
   Jan  Branecki. Akta działalności archidiakona pszczewskiego, admini-
stratora diecezji absente episcopo.

           sygn. AE XXXIa.  (kk. 14)                           1640
Jan  Branecki Brulionowa księga wpisu administratora diecezji absen-
te episcopo.

           sygn. AE, XXXV   (kk. 325)                         1650
   Zygmunt   Cielecki.. Akta działalności prepozyta katedralnego, admini-
stratora diecezji sede vacante,

           sygn. AE XXXVI,   XXXVII   (kk. 295, 377)    1650-1655
   Kazimierz Florian Czartoryski. Akta działalności .biskupiej.

          sygn.  AE XXXVII!,   XXXIX,   XXXIXa.   (kk..
                                              361, 307, 47) 1656- 1663
   Wojciech Tolibowski. Akta działalności biskupiej.

          sygn.  AE XL  (kk. 91)                        1732- 1733
   Józef z Wierzbna  Pawłowski. Akta działalności archidiakona pszczewskiego, administratora diecezji sede vacante.
          sygn. AE  XLII (kk. 84)                      1740-1756
   Teodor Czartoryski Akta działalności biskupiej.

         sygn. AE  XLIII (kk. 103)                    1793-1795
   Józef Bończa  Miaskowski. Akta  działalność, administratora diecezji sede vacante.
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        sygn. AE  XLIX   (kk. 368)                   1793-1795
Brulionowa księga wpisu administratora diecezji sede vacante
i oficjała generalnego poznańskiego.
  sygn. AE XLV, XLVI, XLVII (kk 207. 314, 247) 1790-1796, 1807. )
Ignacy Raczyński, Expeditiones Cancellariae i akta działalności administratora diecezji, następnie biskupa poznańskiego.
   	       sygn. AE  XLVII   (kk. 33)                    1812-1824
   Tymoteusz  Gorzeński. Akta  działalności biskupa poznańskiego, a od
1821 arcybiskupa poznańskiego i gnieźnieńskiego.
Pomoce archiwalne: Inwentarz książkowy (oprac. J. Nowacki).

11.                               ACTA VISITATIONUM
A.	WIZYTACJE OGÓLNODIECEZJALNE

 	sygn. AV 1 (kk. 265) 			1598-1603
Wizytacja archidiakonatu warszawskiego w r. 1598 przez biskupa Jana Tarnowskiego i kościoła kolegiackiego Marii Magdaleny w Poznaniu w 1. 1602-1603 przez biskupa Wawrzyńca Goślickiego.
   	        sygn. AV  l (kk. 379)                        	1628-1630
Wizytacja wielkopolskiej i mazowieckiej części diecezji przez biskupa
Macieja Łubienskiego.

   	        sygn. AV  12 (kk. 423)                       1660 - 1663
   	Wizytacja  wielkopolskiej i mazowieckiej części diecezji przez biskupa
Wojciecha  Tolibowskiego.

   	        sygn. AV  19 (kk. 532)                       1718-1719
   	Wizytacja  wielkopolskiej części diecezji przez biskupa Krzysztofa An-
toniego Szembeka.  Od s. 321 wizytacja kościoła parafialnego w Czaplin-
ku  i kościołów filialnych pisana przez proboszcza Michała  Franciszka
Gotszalka.

 	 	sygn. AV 38 (kk. 105)                                                     1797
Opis kościołów diecezji poznańskiej według dekanatów Descriptiovisitatio particularis ecclesiarum dioccessis Posnaniensis per Decanatus.

   	       sygn. AV  42 (kk. 286)                        1810-1818
Wizytacja generalna diecezji przez biskupa Tymoteusza Gorzeńskiego.
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B.	WIZYTACJA KOŚCIOŁA KATEDRALNEGO 

 	sygn. AV 12a (kk. 23)  				1660
Wizytacja katedry przez biskupa Wojciecha Tolibowskiego.
Akta wizytacyjne katedry biskupa Wawrzyńca Goślickiego z r. 1604 zaginęły w czasie ostatniej wojny. 
    
C.	ARCHIDIAKONAT POZNAŃSKI

      sygn. AV  7 (kk. 85)                         		1628-1629
     	Wizytacja archidiakonatu przez Świętosława Strzałkowskiego.
  sygn. AV 9 (kk.61) 1638-1639
Wizytacja archidiakonatu przez Świętosława Strzałkowskiego.

       sygn. AV   15 (kk. 27)                             	1667
    	Wizytacja archidiakonatu przez Wojciecha Dobrzelewskiego  (akta za-
  chowane  we fragmentach).

       sygn. AV  18 ffcfc. 620.)                    	1695-1696
    Wizytacja archidiakonatu przez Mikołaja Zalaszowskiego.
        sygn. AV 20 (kk. 633) 1726-1728
Wizytacja archidiakonatu przez Franciszka Libowicza.
           sygn. AV 23 (kk. 386)                    	1737 - 1738
   Wizytacja  archidiakonatu przez Stanisława Dominika Kaczkowskiego.

           sygn. AV  28 (kk. 141)                       	1742-1743
   Wizytacja  archidiakonatu przez Wilhelma Robertsona. 

           sygn. AV  30 (kk. 1139)                    	1779 - 1T81
   Wizytacja   archidiakonatu przez Józefa Łodzia Rogaliriskiego.

           sygn. AV  31 (kk. 352)                     	1777-1784
Wizytacja archidiakonatu (z pominięciem dekanatu poznańskiego) przez
Franciszka Rydzyńskiego.

Dekanat   Poznański

   	       sygn.  AV  4 (kk. 217) 			1610, 1619
   Wizytacja  kościołów  miasta Poznania i archidiakonatu śremskiego przez Gaspara Hapa.
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       sygn. AV   5 i 6 (kk. 181, 57) 			1618-1622
   Wizytacja kościoła kolegiackiego Marii Magdaleny i szpitala św. Ducha
w Poznaniu  przez biskupa Andrzeja Opaleńskiego.

   	       sygn. AV   12b (kk. 4) 				1660
Wizytacja .kościoła kolegiackiego Marii Magdaleny w Poznaniu przez
biskupa Wojciecha  Tolibowskicgo (protokollon)
 	sygn. AV 30 (kk. 1139) 				1779-1781
Wizytacja kościołów dekanatu poznańskiego przez Józefa Łodzia Rogalińskiego.

        			Dekanat Czarnków
                      
   	        sygn. AV  10 (kk. 381) 			1640-1641
   	Wizytacja  archidiakonatu pszczewskiego przez Jana Braneckiego administratora diecezji i jego delegata Andrzeja Swinarskiego oraz dekanatów obornickiego i czarnkowskiego przez Feliksa Mietlickiego, kanonika katedralnego.

  	sygn. AV 14 (kk. 41) 				1663
Wizytacja dekanatu czarnkowskiego przez Wojciecha Dobrzelewskiego, archidiakona poznańskiego.
 	sygn. AV 26 (kk. 256) 				1738
Wizytacja dekanatu czarnkowskiego i wałeckiego przez biskupa sufragana Józefa Tadeusza Kierskiego, kustosza wikariusza generalnego i oficjała poznańskiego.
 	sygn. AV 39 (kk. 131) 				1798-1803
Wizytacja dekanatu czarnkowskiego przez Józefa Stanisława Dalskiego, kanonika poznańskiego.
 	sygn. AV 41 (kk. 65) 				1803
Wizytacja kościoła kolegiackiego w Czarnkowie przez Józefa Stanisława Dalskiego, kanonika poznańskiego.

Dekanat Kostrzyn

 	sygn. AV 11 (kk. 22) 				1658
Wizytacja dekanatu Kostrzyńskiego i pyzdrskiego oraz kościoła parafialnego w Murzynowie przez biskupa Wojciecha Tolibowskiego.






88.                                    Marian Banaszak, Feliks Lenort		
                      
Dekanat     Oborniki

          sygn, AV  (kk. 381)                          1640-1641
Wizytacja archidiakonatu  pszczewskiego Jana Braneckiego,  admini-
stratora diecezji i jego delegata Andrzeja Swiniarskiego, kanonika kate-
dralnego oraz dekanatów   obornickiego i czarnkowskiego przez Feliksa
Mietlickiego, kanonika katedralnego.
Dekanat Pyzdry
sygn..AV  11 (kk. 22)                              1658
Wizytacja dekanatu kostrzyńskiego i pyzdrskiego oraz kościoła parafialnego 
 w Murzynowie  przez  biskupa Wojciecha Tolibowskiego.

Dekanat Środa

          sygn. AV  11 (kk. 22)                             1658
Wizytacja dekanatu  kostrzyńskiego i pyzdrskiego oraz kościoła para-
fialnego w Murzynowie w dekanacie średzkim przez biskupa Wojciecha
Tolibowskiego.

Dekanat Stęszew

          sygn. AV  13 (kk. 16)                             1663
   Wizytacja dekanatu stęszewskiego przez Marcina Dobrzyca, komisarza
biskupiego, plebana i dziekana grodziskiego.

Dekanat      Wałcz

          sygn. AV  25 (kk. 256)                            1738
   Wizytacja  dekanatu czarnkowskiego  i wałeckiego przez biskupa su-
fragana Józefa Tadeusza Kierskiego, kustosza, wikariusza generalnego
i oficjała poznańskiego.

          sygn. AV  40 (kk. 51)                      1800-1801
   Wizytacja dekanatu  wałeckiego: kościołów parafialnych w Jastrowiu,
Róża, Skrzetusz, Sypniewo wraz  z kościołami filialnymi, przez kanonika Józefa Stanisława Dalskiego, prepozyta wałeckiego.
D. ARCHIDIAKONAT ŚREMSKI
          sygn. AV 4 (kk. 217)                        1610 i 1619
Wizytacja kościołów miasta Poznania i archidiakonatu śremskiego przez Gaspara Hapa, sufragana poznańskiego i archidiakona śremskiego.
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       sygn. AV  17 (kk. 857)               1672, 1683-1685
   Wizytacja archidiakonatu śremskiego przez Ignacego Gninskiego archi-
diakona śremskiego.

       sygn. AV   21 (kk. 625)                      1725-1728
Wizytacja archidiakonatu śremskiego przez Franciszka Libowicza, ka-
nonika  poznańskiego, prepozyta leszczyńskiego, wizytatora generalnego
biskupiego.                                                 
       sygn. AV  24 (kk. 425)                       1737-1738
Wizytacja  archidiakonatu śremskiego przez Franciszka Wolińskiego,
archidiakona śremskiego.

       sygn. AV   29 (ss. kk. 906)                  1741-1744
Wizytacja archidiakonatu śremskiego: dekanatów Borek, Kożmin, Kro-
bia, Nowe  Miasto (bez dekanatu Śrem i Wschowa), przez Franciszka Wo-
lińskiego, archidiakona śremskiego.

       sygn. AV 32 (ss. 1397)                      1777-1778
   Wizytacja  archidiakonatu śremskiego (dekanatów: Śrem, Borek, Nowe
Miasto, Kościan) przez Józefa Łodzią Rogalinskiego, koadiutora archidia
kona  śremskiego, prepozyta wschowskiego.

        sygn. AV  33 (kk. 642}               .       1777 -1783
   Wizytacja  archidiakonatu śremskiego   (dekanaty: Krobia,  Śmigiel,
 Wschowa,  Koźmin) przez Józefa Glaubicz Rokossowskiego, .oficjała generalnego poznańskiego.

Dekanat Koźmin  
  
       sygn. AV 35 (kk. 56)                            1784
    Wizytacja dekanatu  koźminskiego przez Franciszka Oksza Czechow-
skiego, prepozyta kożminskiego i wałkowskiego, wizytatora generalnego.
Dekanat Krobia   
       sygn. AV  16 (kk. 294)                            1667
    Wizytacja dekanatu  śremskiego i krobskiego przez Jana Franciszka
 Wolskiego, protonotariusza apostolskiego, archidiakona śremskiego.
Dekanat Nowe Miasto    
        sygn. AV 27 (kk. 87)                         1739-1740
    Wizytacja kościołów dekanatu nowomiejskiego  przez Hieronima  Józefa Horlemesa prepozyta i dziekana nowomiejskiego.
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Dekanat Śrem

 	sygn. AV 16 (kk. 294) 				1667
Wizytacja dekanatu śremskiego i krobskiego przez Jana Franciszka Wolskiego, protonotariusza apostolskiego, archidiakona śremskiego.

Parafia Drzeczkowo

 	sygn. AV 25 (kk. 356)                                                       1738
Wizytacja archidiakonatu pszewskiego przez Józefa z Wierzbna Pawłowskiego, wikariusza generalnego i oficjała poznańskiego.
-353: Wizytacja kościoła parafialnego w Drzeczkowie przez Wawrzyńca Sławskiego, dziekana śmigielskiego.

E.	  ARCHIDIAKONAT PSZCZEWSKI

	sygn. AV 3 (kk. 203)                                            1603,  1607 
Wizytacja archidiakonatu pszczewskiego przez Marcjalisa z Iwanowie, subdelegata archidiakona pszczewskiego.
 	sygn.  AV 10 (kk. 381)                                             1640-1641
 Wizytacja archidiakonatu pszczewskiego 1640-1641 przez Jana Bra-
Neckiego, administratora diecezji, archidiakona pszczewskiego i jego dele-
gata Andrzeja Swiniarskiego, kanonika katedralnego oraz dekanatów obornickiego i czarnkowskiego przez Feliksa Mietlińskiego, kanonika katedralnego.
 	sygn. AV 22 (kk. 314)                                          1724-1725
 Wizytacja archidiakonatu pszczewskiego przez Franciszka Libowicza, kanonika poznańskiego, wizytatora generalnego biskupiego.
 	sygn. AV 25 (kk. 356)                                                      1738
 Wizytacja archidiakonatu pszczewskiego przez Józefa z Wierzbna Pa-włowskiego, wikariusza generalnego i oficjała poznańskiego.
 	sygn. AV 34 (kk. 650)                                                 1777-1787
 Wizytacja archidiakonatu pszczewskiego (dekanaty: Zbąszyń, Grodzisk,Lwówek) przez Kajetana Gliszczyńskiego i Stanisława Serokomlę Karońskiego, kanoników poznańskich.

F.	DEKANAT OSTRZESZÓW

 	sygn. AV 43 (ss. 137)                                                1633-1635
 Wizytacja dekanatu ostrzeszowskiego przez Jana Stephetiusa kanclerza i kanonika poznańskiego.
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 	sygn. AV 44 (kk. 26)                                                         1680
 Wizytacja dekanatu ostrzeszowskiego przez Andrzeja Urbańskiego, kanonika włocławskiego, dziekana ostrzeszowskiego, plebana grabowskiego.

 	sygn. AV 45 (kk. 169)                                                      1712
 Wizytacja generalna dekanatu ostrzeszowskiego przez Jana Vespena, kanonika raciborskiego.

 	sygn. AV 46 (kk. 528)                                            1778 –1780
 Wizytacja dekanatu ostrzeszowskiego przez Antoniego Alojzego Senturę, wizytatora biskupiego, kanonika i proboszcza trzcinickiego.  Fascykuł akt, obiór oryginalnych wizytacji z pieczęciami.

 	sygn. AV 47 (kk. 376)                                           1797-1798
 Wizytacja dekanatu ostrzeszowskiego przez J. Libora, komisarza biskupiego. Zbiór oryginalnych wizytacji z pieczęciami.

G.	DEKANAT OŁOBOK

 	sygn. AV 48 (kk. 30)                                                         1752
 Wizytacja dekanatu kaliskiego (ołobockiego) przez Antoniego Kromo-lickiego, dziekana foralnego kaliskiego.
 	sygn. AV 50 (kk. 28)                                                         1786
 Wizytacja dekanatu kaliskiego (ołobockiego).

 	sygn. AV 51 (kk. 39)                                                         1800
 Wizytacja dekanatu kaliskiego (ołobockiego).

H.	DEKANAT KROTOSZYN

 	sygn. AV 49 (kk. 18)                                                         1759
 Wizytacja dekanatu krotoszyńskiego przez Józefa Broniewskiego, dziekana krotoszyńskiego, prepozyta kobylińskiego, delegowanego wizytatora arcybiskupiego.

 	sygn. AV 52 (kk.  100)                                                          1743
 Wizytacja dekanatu krotoszyńskiego.

 	sygn. AV 53 (kk.  80)                             .                            1790
 Wizytacja generalna dekanatu krotoszyńskiego przez Stefana Łubień-skiego.
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 	sygn. AV 54 {kk. 30)                                                        1800
 Wizytacja dekanatu krotoszyńskiego przez Macieja Walentego Przygodzkiego
 	sygn. AV 56 (kk. 185)                                                      1816 
Wizytacja dekanatu 'krotoszyńskiego przez Teodora Mikstackiego.

I. ARCHIDIAKONAT WARSZAWSKI; PARAFIA ŻBIKÓW
 	sygn. AV 36 (kk. 14)                                                       1777
 Wizytacja generalna kościoła parafialnego w Żbikowie przez Onufrego Kajetana Szembeka, kanonika i koadiutora archidiakonatu warszawskiego, wizytatora generalnego.

12.                     ACTA SACRORUM ORDINATIONUM
 	sygn. ASO (kk. 258)                                             1588 -1598 Akta czynności sakralnych Jakuba Brzeźnickiego, biskupa sufragana poznańskiego.

 	sygn. ASO 2 (kk. 129)				1598-1619
Akta czynności sakralnych Jana Tarnowskiego, biskupa poznańskiego oraz Piotra Tylickiego, biskupa chełmińskiego i Pawła Wołuckiego, biskupa kamienieckiego, Wawrzyńca Goślickiego — biskupa poznańskiego, Andrzeja Opaleńskiego — biskupa poznańskiego, Jana Andrzeja Próchnickiego — arcybiskupa lwowskiego, Gaspara Happa — biskupa sufragana poznańskiego, Stanisława Siecińskiego — biskupa przemyskiego. Czynności sakralne biskupów obcych diecezji — ex admissione ordinąrii loci.

 	sygn. ASO 3 (kk. 91)                                                  1607-1616
 Akta czynności sakralnych Andrzeja Rychlickiego, biskupa sufragana poznańskiego.

 	sygn. ASO 4 (kk. 233)                                           1620 –1650
 Akta czynności sakralnych Jana Tracha Gnińskiego — biskupa sufragana poznańskiego, Jana z Zalesia Baykowskiego — biskupa sufragana poznańskiego.

 	sygn. ASO 5 (kk. 62)                                              1656 –1661
Akta czynności sakralnych Wojciecha Tolibowskiego, biskupa poznańskiego. 
                                                                                                                
 sygn. ASO 6 (kk. 111)                                            1682-1712 Akta czynności sakralnych Hieronima Wierzbowskiego, biskupa sufragana poznańskiego.
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 	sygn. ASO 7 (kk. 80)                                             1719 –1731 
Akta czynności sakralnych Jana z Czekarzewic Tarło, biskupa kijowskiego 1719 - 1722, biskupa poznańskiego 1723 - 1731.

 	sygn. ASO 8 (kk. 60)                                            1720-1738 
Akta czynności sakralnych Stanisława Józefa de Bezdan Hozjusza, biskupa inflanckiego 1720-1723, kamienieckiego 1723-1732, poznańskiego 1732 - 1738.

 	sygn. ASO 9 (kk. 29)                                            1739 -1765 
Akta czynności sakralnych Teodora Czartoryskiego, biskupa poznańskiego.

 	sygn. ASO 10 (kk. 10)                                           1748-1751 
Akta czynności sakralnych Józefa Pawłowskiego, biskupa sufragana poznańskiego.

 	sygn. ASO 11 (kk. 86)                                            1769- 1778 
Akta czynności sakralnych Władysława Jana Wierusz Walknowskiego, biskupa sufragana poznańskiego.

 	sygn. (kk. ss. 191)                                                  1780 -1792 
Akta Czynności sakralnych Ludwika Józefa z Mathy, biskupa sufragana poznańskiego.

             sygn. ASO 13 (kk. 36)                                           1781 -1796 
Akta czynności sakralnych Franciszka Ksawerego z Wierzbna Rydzyn-skiego, biskupa sufragana poznańskiego.

	sygn. ASO 14 (kk. 6)                                              1802-1806 
Akta czynności sakralnych Ignacego Raczyńskiego, biskupa poznańskiego

 	sygn. ASO 15 (kk. 24),                                           1809-1821 
Akta czynności sakralnych Tymoteusza Gorzeńskiego, biskupa poznańskiego.
 	sygn. ASO 16 (ss. 18)                                             1774 -1780 
Akta o pochodzeniu, chrzcie i święceniach alumnów seminarium duchownego w Poznaniu.

 	sygn. ASO  17 (kk. 98)                                         1828 -1890 
Akta czynności sakralnych arcybiskupów poznańskich.
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 	sygn.  18 (kk.  33)                                                 1915-1925
 Akta czynności sakralnych kardynała Edmunda Dalbora. Brak nazwisk święconych księży, podano jedynie ich liczbę.

13.            ACTA PROCESSUUM SANCTORUM
	sygn. APS l (kk. 179)                                                      1621
Akta   procesu  kanonizacyjnego   błogosławionego   Stanisława  Kostki, prowadzonego przez Macieja Łubieńskiego, biskupa poznańskiego i Jana Baykowskiego, sufragana i oficjała poznańskiego. 
                        
 	sygn. APS 2 (kk. 162)                                                     1663,
 Akta  procesu  kanonizacyjnego  błogosławionego  Stanisława  Kostki, prowadzonego przez Wojciecha Tolibowskiego, biskupa poznańskiego.

 	sygn. APS 3 b.p.                                                     1600 -1963 
Akta sługi bożego Bernarda z Wąbrzeźna, mnicha benedyktyńskiego z Lubinia. Zbiór żywotów, cudów etc., korespondencji, rycin, druków.

 	sygn. APS 4 (kk. 34)                                                       1757
 Akta dotyczące badania cudów przed obrazem Matki Boskiej w Górce Duchownej.

 	sygn. APS 5-6 (kk. 64, 72)                                            XVIII ,
Acta procesu beatyfikacyjnego Stanisława Papczyńskiego, fundatora Congregationis Immaculatae Conceptionis B. Mariae Virginis in Regno Poloniae. Do akt dodanych jest 9 druków nie oprawnych.

 	sygn. APS 7 (b.p.)                                                          XVIII
Akta  procesu beatyfikacyjnego  Stanisława  Papczyńskiego,  j.w.

 	sygn. APS 8 (ss. 70)                                                     XVIII 
Akta procesu beatyfikacyjnego Stanisława Papczyńskiego. Informatio super dubio.
 	sygn. APS 9 (kk. 87)                                                      1775
 Akta procesu beatyfikacyjnego i kanonizacyjnego Stanisława Papczyńskiego. Animadversi'ones fidei promotoris.
Pomoce archiwalne: Inwentarz książkowy (oprac. J. Nowacki)

III. Konsystorz Generalny w Poznaniu

Pod nazwą Konsystorz Generalny rozumiemy urząd i kancelarię oficjała stołecznego oraz urząd i kancelarię wikariusza generalnego. Całość
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produkcji aktotwórczej obu tych kancelarii, narosłej w ciągu wieków, tworzy dzisiaj odrębny i obszerny zespół archiwum konsystorskiego.
Funkcja wikariuszy generalnych jako osobistych i zaufanych zastępców biskupa, pojawia się na stałe w administracji diecezjalnej w XIII w. Mieli zapewne stanowić przeciwwagą dla wpływowych archidiakonów, działających w ramach diecezji z władzy swego urzędu. W wieku następnym ten nowy urząd stabilizuje się już w pełni. Ich urząd był związany nie ze stolicą, lecz z osobą biskupa. Uprawnienia wikariusza generalnego in spiritualitous obejmowały na ogół wszelkie sprawy administracji i jurysdykcji sądowej biskupa, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych ordynariuszowi osobiście. Z uprawnień tych wykluczano w zasadzie sprawy majątkowe stołu biskupiego. Dla tych ostatnich spraw ordynariusz mianował zwykle specjalnego zastępcę in temporalibus, albo dla obu dziedzin jednego wikariusza generalnego in spiritualibus et temporalibus. Pierwszym wikariuszem generalnym w diecezji poznańskiej był, prawdopodobnie,  Kropidło. Od tego czasu urząd ten funkcjonował nieomal bez przerwy, z wyjątkiem okresów sede vacante episcopo.
Pod względem sądowym, .podobnie jak inne, diecezja poznańska dzieliła się na oficjalaty. Urząd oficjała pojawił się na ziemiach polskich już w XIII stuleciu, głównie z powodu rozszerzenia się kościelnych uprawnień sądowniczych (priwilegium fori). Tych rozszerzonych kompetencji sądowniczych nie mógł przejąć osobiście ordynariusz, ponieważ zwykle rządził diecezją wśród stałych jej objazdów. Potrzebny był urząd z atrybutem stabilitatis loci. Oficjał stołeczny, rezydujący stale w stolicy biskupiej, bywał równocześnie wikariuszem biskupa w sprawach duchownych niesądowych (vicarius in spiritualibus et officialis). W Poznaniu od r. 1440 począwszy aż do 1926 urząd wikariusza generalnego i oficjała łączono w jednej osobie, wyjąwszy okresy wakansów, przerw i .pewnych zmian organizacyjnych oraz lat 1499 (24 XI) - 1504 (28 III), w których rządził osobny wikariusz generalny Jan Łukowski — dziekan kapitulny i oficjał Mikołaj Kotwicz - archidiakon poznański.
Struktura archiwum konsystorskiego, podobnie jak innych zespołów, pozostaje w ścisłym związku z systemem kancelaryjnym panującym w danym czasie. Z najstarszej formy kancelaryjnej, czyli z tzw. kancelarii odbiorcy, w której gromadzono napływające dokumenty, a nie pozostawiano śladu pism wychodzących, przechowały się do naszych czasów bardzo nikłe pozostałości. Zaginęły całkowicie dokumenty pergaminowe, bogaty zbiór dokumentów papierowych, prezent na beneficja, aktów procesowych, pełnomocnictw itp.
Zasadniczy zrąb dzisiejszego zespołu konsystorskiego datuje się dopiero z początków XV w., tzn. z okresu, gdy 'panującym systemem .stała się tzw. księga wpisów. Wpisuje się do niej nie tylko całokształt spraw kancelarii konsystorskiej, ale także czynności osób trzecich, zdziałane przed
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sądem kościelnym (akty kupna, sprzedaży) czy wreszcie teksty sporządzone przez te osoby (tzw. obiaty). Księgi te spełniały rolę analogiczną do rejestrów kancelarii biskupiej. Są jednak na ogół znacznie obszerniejsze, czasowo wcześniejsze, a pod względem treściowym mają charakter ksiąg sądowych. Powstały .bowiem na kanwie realizowanego coraz powszechniej kościelnego priyilegium fori w stosunku do duchowieństwa, a niebawem także co do causae spirituales oraz spiritualibus atmexae u osób świeckich, nie wykluczając także spraw co do causae saeculares, gdy sądowi kościelnemu przekazywano je jako foro prerogato.

14.                                                ACTA CAUSARUM

 	(257 j.a.) 	1403-1834 Seria ksiąg Acta Causarum (acta officialia, acta consistorii) stanowi zasadniczą, obok acta episcopalia, grupę ksiąg w Archiwum Archidiecezjalnym w Poznaniu. Najstarsza z zachowanych pochodzi z 1403 i zawiera w dwóch woluminach akta działalności oficjała Jana z Niepartu, kanonika katedralnego i proboszcza kościoła św. Ducha w Poznaniu. Jest to najwcześniejsza tego rodzaju księga zachowana w polskich archiwach kościelnych. Warto zaznaczyć, że we wszystkich wypadkach seria ta występuje wcześniej niż analogiczne acta episcopalia. Do schyłku w. XVI są to prawie wyłącznie czystopisy. Wiele jest także brulionów (proto-colla), zawierających niejednokrotnie w porównaniu z czystopisami szerszy zakres treści. Charakter ^spraw wpisywanych w księgi konsystorskie był bardzo różnorodny. Były to np. kwestie dotyczące oskarżeń o apostazję i herezję, o czary i zabobony, z zakresu ogłoszenia nieważności małżeństwa, separacji, spory o dziesięciny, z racji oskarżeń przeciw duchownym, wnoszonych przez osoby świeckie; wpisywano tu też sprawy niesporne (zobowiązania, testamenty itp.). W tym charakterze księgi konsystorskie są także niezwykle interesującym źródłem do dziejów obyczajowości w Wielkopolsce tego czasu.'Niektóre z ksiąg tej serii, niestety zaginęły. Najstarsza z nich jest znacznie uszkodzona. Karty 1-22 tej księgi, przechowywane z powodu swej kruchości w odrębnej teczce, wywiezione w czasie ostatniej wojny w głąb Niemiec, dotychczas nie zostały rewindykowane. Księgi nr 182 z lat 1702 - 1704, nr 205 z lat 1736 - 1740, nr 224 z lat 1758-1779 oraz nr 254 z lat 1816- 1817 — wypożyczone na zewnątrz w r. 1928 nie zostały dotychczas odzyskane, stąd prawdopodobnie należy je uważać za stracone. Ze względu na wagę tej serii acta consistorii nie poprzestajemy jedynie na ogólnej informacji, ale podaje- ' my niżej ich pełny wykaz.
                     sygn. AC l (kk. 161)                                             1403-1405 
Akta wikariusza generalnego in spiritualibus Jana z Niepartu, kanonika poznańskiego i oficjała  generalnego  Jana,  kanonika i proboszcza św. Ducha w Poznaniu.
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 	sygn. AC  2 (kk.  184)                                           1406-1411
Akta wikariusza generalnego in spiritualibus Jana z Niepartu, kanonika poznańskiego i oficjała generalnego Jana, kanonika i proboszcza św. Ducha w Poznaniu.
 	sygn. AC 3 (kk. 100)				1417 - 1423
Akta wikariusza generalnego in spiritualibus Wincentego z Marcinkowa, dziekana gnieźnieńskiego i kanonika poznańskiego. Akta administratora gnieźnieńskiego sede vacante Wincentego z Marcinkowa, dziekana gnieźnieńskiego.
 	sygn. AC 3a (kk. 2)                                                1417 – 1418
 Akta oficjała poznańskiego Bogusława (wyjęte jako karty 185 i 208 z AC 16 z roku 1432).

 	sygn. AC 4 (kk. 118)                                             1419-1420
 Akta oficjała generalnego poznańskiego Bogusława, kanonika poznańskiego.
 	sygn. AC 5 (kk. 157)                                                        1421 
Akta oficjała  generalnego  poznańskiego  Bogusława,  kanonika  poznańskiego.
 	sygn. AC 6 (kk. 130)                                                        1423
 Akta oficjała generalnego poznańskiego Macieja Korzboka.

 	sygn. AC 7 (kk.  177)                                .                      1424 
Akta oficjała generalnego poznańskiego Macieja Korzboka.

 	sygn. AC 8 (kk.  243)                                                       1425
 Akta oficjała generalnego poznańskiego Macieja Korzboka.

 	sygn. AC 9 (kk. 313)                                                       1426
 Akta oficjała generalnego poznańskiego Macieja Korzboka.

 	sygn. AC 10 (kk. 273)                                                      1427
 Akta oficjała generalnego poznańskiego Macieja Korzboka.

 	sygn. AC 11 (kk.  197)                                                      1428
 Akta oficjała generalnego poznańskiego Macieja Korzboka.

 	sygn. AC 12 (kk. 203)                                                   1429
Akta oficjała generalnego poznańskiego Macieja Korzboka.

 	sygn. AC  13 (kk.   145)                                                     1430
 Akta oficjała generalnego poznańskiego Macieja Korzboka.
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 	sygn. AC 14 (kk. 99)                                              1430-1432 
Akta wikariusza generalnego in spiritualibus Mikołaja Głębockiego, archidiakona poznańskiego. Od dnia 21 X 1431 (w. 50) akta Przedwoja Grądzkiego, proboszcza gnieźnieńskiego, kanonika gnieźnieńskiego.

 	sygn. AC 15 (kk. 181)                                                    1431 
Akta oficjała generalnego poznańskiego Macieja Korzboka, akta Piotra Hungara archidiakona śremskiego, akta wikariusza generalnego i oficjała poznańskiego Przedwoja Grądzkiego.

 	sygn. AC 16 (kk. 267)                                                       1432 
Akta wikariusza generalnego i oficjała poznańskiego Przedwoja Grądzkiego, prepozyta gnieźnieńskiego i kanonika poznańskiego.                        
 	sygn.  AC  17 (kk.  240)                                                    1433 
Akta   wikariusza   generalnego   i   oficjała   poznańskiego   Przedwoja Grądzkiego, prepozyta gnieźnieńskiego i kanonika poznańskiego oraz akta oficjała generalnego poznańskiego Klemensa Drzewickiego.

 	sygn. AC 18 (kk. 306)                      .                               1434 
Akta oficjała generalnego poznańskiego Klemensa Drzewickiego, kanonika katedralnego poznańskiego.

 	sygn. AC 19 (kk. 255)                                                    1435 
Akta oficjała generalnego poznańskiego Klemensa Drzewickiego, kanonika następnie scholastyka poznańskiego oraz akta wikariusza generalnego i oficjała poznańskiego Jakuba Grądzkiego.

 	sygn. AC 20 (kk. 239)                                                      1436 
Akta wikariusza generalnego i oficjała poznańskiego Jakuba Grądzkiego, kanonika katedralnego.

 	sygn. AC 21 (kk. 193)                                                      1437 
Akta wikariusza generalnego -i oficjała poznańskiego Jakuba Grądzkiego oraz akta oficjała poznańskiego Mikołaja Ciotczany, kanonika katedralnego.

 	sygn.  AC  22 (kk.  148)                                                        1438 
Akta oficjała generalnego poznańskiego Mikołaja Ciotczany, kanonika katedralnego.

 	sygn.  AC  23  (kk.   208)                                                 1440 
Akta  wikariusza generalnego i oficjała poznańskiego Mikołaja  Głębockiego, archidiakona poznańskiego.
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 sygn. AC 24 (kk. 164)                                                       1441 
Akta wikariusza generalnego i oficjała poznańskiego: Mikołaja Głę-
bockiego, archidiakona poznańskiego oraz Mikołaja Ciotczany, kanonika
katedralnego.

 sygn. AC 25 (kk. 112)                                                       1442 
Akta wikariusza generalnego i oficjała poznańskiego Mikołaja Ciotczany, kanonika katedralnego.

 	sygn. AC 26 (kk. 118)                                                       1443 
Akta wikariusza generalnego i oficjała poznańskiego Mikołaja Ciotczany, kanonika katedralnego.

 	sygn. AC 27 (kk.  154)                                                      1444 
Akta wikariusza generalnego i oficjała poznańskiego Jakuba Wygonowskiego.   
 	sygn. AC 28 (kk. 140)                                                       1445 
Akta wikariusza generalnego i oficjała poznańskiego Jakuba Wygo-nowskiego, kanonika katedralnego.

 	sygn. AC 29 (kk. 264)                                           1446-1447 
Akta wikariusza generalnego i oficjała poznańskiego Jakuba Wygo-nowskiego, kanonika katedralnego.

  	sygn. AC 30 (kk. 131)                                                       1448 
Akta wikariusza generalnego i oficjała poznańskiego: Jakuba Wygo-nowskiego, kanonika poznańskiego.
 	sygn. AC 31 (kk. 145)                                                       1449 
Akta wikariusza generalnego i oficjała poznańskiego: Jakuba Wygo-nowskiego, kanonika poznańskiego i Mikołaja  Heskena, altarzysty 'katedralnego.

 	sygn. AC 32 (kk. 160)                                                      1450 
Akta wikariusza generalnego i oficjała poznańskiego: Mikołaja Heske-na, altarzysty poznańskiego i Jakuba Wygonowskiego, kanonika katedralnego.                

 	sygn.  AC 33  (kk.  265)                                            1451-1452 
Akta wikariusza generalnego i oficjała poznańskiego Jakuba I Wygonowskiego, kanonika katedralnego.

 sygn. AC 34 (kk. 142)                                                   '1453 
Akta wikariusza generalnego i oficjała poznańskiego Jakuba I Wy-
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gonowskiego, kanonika poznańskiego. Akta oficjała, następnie wikariusza generalnego poznańskiego Jakuba H Piotra Wygonowskiego, archidiakona pszczewskiego.

            sygn. AC 35 - 37 (kk. 77, 71, 135) 		1454 - 1456 
Akta wikariusza generalnego i oficjała poznańskiego Jakuba Piotra 
Wygonowskiego, archidiakona pszczewskiego.
 
 	sygn. AC 38 (kk. 214)                                            1457-1458
 Akta wikariusza generalnego i oficjała poznańskiego: Jakuba Wygonowskiego,  archidiakona pszczewskiego,  scholastyka poznańskiego  oraz Mikołaja Sobockiego, scholastyka poznańskiego.
               sygn. AC 39-56 (kk. 96, 119, 110, 116, 174, 166, 250, 230, 
124, 188, 111, 85, 154, 91 -154, 71, 103, 91)    1459 - 1477 
Akta wikariusza generalnego i oficjała poznańskiego Mikołaja Soboc-kiego, kustosza poznańskiego.

 	sygn. AC 57 (kk. 198)                                          1478 -1479 
Akta  wikariusza  generalnego i  oficjała poznańskiego  Mikołaja  So-bockiego, kustosza poznańskiego, oraz Mikołaja Szkudzkiego, archidiakona śremskiego.                  .
 	sygn. AC 58-61 (kk. 155, 133, 133, 120)             1480-1483
 Akta wikariusza generalnego i oficjała poznańskiego Mikołaja Szkudzkiego, archidiakona śremskiego.

 	sygn. AC 62 (kk. 133)                                                      1484
 Akta wikariusza generalnego i oficjała Mikołaja Szkudzkiego archidiakona śremskiego, oraz Wojciecha Obornickiego z Gaju, kustosza gnieźnieńskiego i kanonika poznańskiego.

 	sygn. AC 63-64 (kk. 111, 97)                               1485, 1486
 Akta wikariusza generalnego i oficjała poznańskiego Wojciecha Obornickiego z Gaju, kustosza gnieźnieńskiego i kanonika poznańskiego.

 	sygn. AC 65 (kk. 94)                                                        1487
 Akta wikariusza generalnego i oficjała poznańskiego: Wojciecha Obornickiego z Gaju, Wincentego Strzałkowskiego i Mikołaja  Szkudzkiego.

 	sygn. AC 66 - 75 (kk. 237, 126, 95, 86, 97, 139,
191, 172, 156)    						1488 – 1498
Akta wikariusza generalnego i oficjała poznańskiego Mikołaja Szkudzkiego, archidiakona śremskiego.
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 	sygn. AC 76 (kk.  175)                                                      1499 
Akta wikariusza generalnego i oficjała poznańskiego Mikołaja Szkudz-
kiego, archidiakona śremskiego, oraz oficjała generalnego poznańskiego
Mikołaja Kotwiczą ze Żnina.

 	sygn. AC 77 (kk.  101)                                          1499-1503 
Akta wikariusza generalnego poznańskiego Jana Łukowskiego, dziekana katedralnego .poznańskiego.

 	sygn. AC  78 (kk.  122)                                                 1500 
Akta oficjała generalnego poznańskiego Mikołaja Kotwiczą ze Żnina, archidiakona poznańskiego.

 	sygn. AC 79 (kk. 228)                                             1500 -1505 
Acta obligationum: oficjała poznańskiego Mikołaja Kotwiczą ze Żnina, oraz wikariusza generalnego i oficjała poznańskiego Jana Górskiego, kanonika poznańskiego.

 	sygn. AC 80 (kk.  183)                                          1501-1502 
Akta oficjała generalnego poznańskiego Mikołaja Kotwicza ze Żnina, archidiakona poznańskiego.
 	sygn. AC 81 {kk.  178)                                           1503-1504 
Akta oficjała generalnego poznańskiego Mikołaja Kotwicza ze Żnina, archidiakona poznańskiego. Akta wikariusza generalnego i oficjała poznańskiego Jana Górskiego, kanonika poznańskiego.

 	sygn. AC 82 - 92 (kk. 136, 179, 190, 174, 145, 168, 22, 146, 167, 136, 348)    						1505 - 1517
Akta wikariusza generalnego i oficjała poznańskiego Jana Górskiego, archidiakona poznańskiego.

            sygn. AC 93 (kk. 150) 			1518 
Akta wikariusza generalnego i oficjała poznańskiego Jana Górskiego, archidiakona poznańskiego. Akta wikariusza generalnego i oficjała poznańskiego Jana Charbowskiego, kanonika poznańskiego.

 	sygn. AC 94 (kk. 186)                                                       1519 
Akta wikariusza generalnego i oficjała poznańskiego Jana Charbow-skiego, kanonika poznańskiego.

 	sygn. AC 95 (kk. 172)                                                       1520 
Akta wikariusza generalnego i oficjała poznańskiego: Tomasza Goczał-kowskiego i Jana Charbowskiego.
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 	sygn. AC 96 - 99 ,kk. 206, 146, 161, 129)              1521 - 1523 
Akta wikariusza generalnego i oficjała poznańskiego Jana Charbowskiego, kanonika i kanclerza poznańskiego.

 	sygn. AC 100 (kk. 228)                                                    1525, 
Akta wikariusza generalnego i oficjała poznańskiego Jana Sławień-skiego, archidiakona poznańskiego, administratora diecezji sede vacante Mikołaja Oleskiego, następnie wikariusza i  oficjała poznańskiego.

 	sygn. AC 101 (kk.  167)                                                  1526 
Akta wikariusza generalnego poznańskiego i oficjała Mikołaja Oleskiego i Szymona Chabielskiego, kanonika gnieźnieńskiego i poznańskiego.

 	sygn. AC 102 (kk. 183)                                                     1527 
Akta wikariusza generalnego i oficjała poznańskiego: Szymona Chabielskiego i Jana Sławieńskiego, archidiakona pszczewskiego.

 	sygn. AC 103 (kk. 191)                                                     1528. 
Akta wikariusza generalnego i oficjała poznańskiego Jana Sławieńskiego, archidiakona pszczewskiego.

 	sygn. AC 104 (kk. 202)                                                     1529 
Akta wikariusza generalnego i oficjała poznańskiego: Jana Sławień-skiego,  archidiakona pszczewskiego i  Szymona Chabielskiego,  archidiakona śremskiego i kanonika gnieźnieńskiego. 
  
 	sygn. AC 105 - 109 (kk. 194, 164, 145, 362)         1530 - 1535 
Akta wikariusza generalnego i oficjała poznańskiego Szymona Cha-bielskiego,   archidiakona . śremskiego,   kanonika   gnieźnieńskiego.

 	sygn. AC 110 (kk. 201)                                                     1536 
Akta wikariusza generalnego i oficjała poznańskiego Szymona Chabielskiego i Mikołaja Jaktorowskiego, kanonika poznańskiego i prepozyta średzkiego.
 	sygn. AC 111 (kk. 174)                                                    1537
Akta wikariusza generalnego i oficjała poznańskiego Mikołaja Jaktorowskiego, kustosza katedralnego.

 	sygn. AC 112 (kk. 229)                                              '      1538 
Akta wikariusza generalnego i oficjała poznańskiego: Mikołaja Jaktorowskiego, administratora diecezji sede vacante Jana. Zbąskiego, oraz wikariusza generalnego i oficjała Grzegorza Szamotulskiego, archidiakona poznańskiego.
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 	sygn. AC 113 (kk. 167) 					1539 
Akta wikariusza generalnego i oficjała poznańskiego Grzegorza Szamotulskiego, archidiakona poznańskiego. Akta administratora diecezji sede vacante Anzelma Łukowskiego, kantora poznańskiego. Akta wikariusza generalnego i oficjała poznańskiego Andrzeja Przecławskiego, kanonika poznańskiego.

 	sygn. AC 114 (kk. 319)                                         1540-1543 
Akta wikariusza generalnego i oficjała poznańskiego Andrzeja Przecławskiego, kanonika i dziekana poznańskiego.

 	sygn. AC 115 (kk. 343) 				1543-1545  
Akta wikariusza generalnego i oficjała poznańskiego: Andrzeja Prze-cławskiego dziekana katedralnego, prokuratora kapitulnego sede vavcante Andrzeja Grodzickiego dziekana kruszwickiego, kanonika gnieźnieńskiego i poznańskiego, administratora diecezji sede vaoante Marcina Słap Dąbrowskiego archidiakona pszczewskiego, wikariusza generalnego i oficjała Marcina Słap Dąbrowskiego, dziekana włocławskiego, archidiakona

	sygn. AC 116 (kk. 339) 				1545-1546 
Akta wikariusza generalnego i oficjała poznańskiego Marcina Słap Dąbrowskiego, dziekana włocławskiego, archidiakona pszczewskiego. Akta prokuratora kapitulnego sede vacante Piotra Zakrzewskiego, kanonika poznańskiego, kustosza średzkiego. Akta administratora diecezji sede vacante Andrzeja Przecławskiego, dziekana poznańskiego. Akta wikariusza generalnego i oficjała poznańskiego Andrzeja Przecławskiego. Akta wikariusza generalnego i oficjała Jana Skrzetuszewskiego, kanonika poznańskiego.

 	sygn. AC  117 (kk. 333)                                         1546-1548 
Akta wikariusza generalnego, i oficjała poznańskiego Jana Skrzetuszewskiego, kanonika poznańskiego.

 	sygn. AC  118 (kk. 451)                                    .       1548-1551
 Akta  wikariusza .generalnego i oficjała poznańskiego  Jana  Skrzetuszewskiego, kanonika poznańskiego. Akta komisarza generalnego in spi-ritualibus Franciszka Wysockiego, kanonika poznańskiego, następnie wikariusza generalnego i oficjała poznańskiego.

 	sygn. AC 119 (kk. 579)                                          1551 -1554 
Akta wikariusza generalnego i oficjała poznańskiego Franciszka Wysockiego, administratora diecezji sede vacante 8 II - 14 IV 1553.
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     	sygn. AC 120 (kk. 724)                                          1554-1559 
Akta wikariusza generalnego i oficjała poznańskiego Franciszka Wysockiego, kantora katedralnego.

 	sygn. AC 121 (kk. 1159) 		1559 -1567 
Akta wikariusza generalnego i oficjała poznańskiego Franciszka Wy-sockiego, kantora poznańskiego. Akta wiceprokuratora kapitulnego sede vacante Piotra Kuneckiego, kanonika poznańskiego. Akta administratora diecezji sede vacante, następnie wikariusza generalnego i oficjała poznańskiego Franciszka Wysockiego, kantora katedralnego.

 	sygn..AC 122 (kk.. 154)                                         1567 -1569 
Akta wikariusza generalnego i oficjała poznańskiego Franciszka Wy-sockiego, kantora katedralnego. Akta sędziego biskupiego (iudex com-missarius) Michała Skrzetuszewskiego, kanonika poznańskiego.

 	sygn. AC 123 (kk. 320)                                          1570 -1574 
Akta commissarii in spiritualibus generalia Jana Piotrowskiego, następnie wikariusza generalnego.i oficjała poznańskiego.
 sygn. AC 124 (kk. 244)                                         1575 - 1577 
Akta   administratora   diecezji   sede  vacante   Jana   Powodowskiego, prepozyta poznańskiego.

 sygn. AC 125 (kk.. 300)                                         1577-1582 
Akta commissarii vicariatus in apiritualibus et officialatus generalis posnaniiensis: Feliksa Pomorskiego i Michała Sławiańskiego. Akta wikariusza generalnego i oficjała poznańskiego Michała Sławieńskiego.

 	sygn. AC 126-130 (kk. 420, 554, 883, 455, 237    1582 - 1596 Akta wikariusza generalnego i oficjała poznańskiego Michała Sławieńskiego, kanonika poznańskiego.
 	sygn. AC 131 (kk. 237)                                         1597 -1598 
Akta wikariusza generalnego i oficjała poznańskiego Michała Sławieńskiego,  kanonika poznańskiego.  Akta  administratora  diecezji sede  vacante Jakuba Brzeźnickiego, sufragana i archidiakona poznańskiego.

 	sygn. AC 132-135 (kk. 555, 396, 238, 408)       1598-1608 
Akta wikariusza generalnego i oficjała poznańskiego Jana Dziekczyń-skiego, kanonika poznańskiego.
	sygn. AC 136 (kk. 184)                                         1608 -1609 
Akta wikariusza generalnego i oficjała poznańskiego Mikołaja  Ziemęckiego, archidiakona pszczewskiego.
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 	sygn. AC 137, 137a, (kk. 390, 42)                           1613 -1618 
Akta kurii biskupiej (konsystorskiej) Andrzeja Opaleńskiego, biskupa poznańskiego, dotyczące kanclerza Gaspara Hapa archidiakona śremskiego i sędziego delegowanego Marcina Moręskiego.
	sygn. AC 138 (kk. 639)                                           1619-1621 
Akta konsystorskie: Gaspara Hapa, sufragana poznańskiego, kanclerza i audytora generalnego, Marcina Moręskiego, wikariusza generalnego i oficjała, Jakuba Wierzbięty Doruchowskiego, kanclerza i audytora generalnego poznańskiego.
 	sygn. AC 139 (kk. 526)                                           1621 - 1623
Akta curiae episcopalis: kanclerza, wikariusza in spiritualibus i audytora generalnego Jakuba Wierzbiety Doruchowskiego. Akta oficjała poz-
nańskiego  Jakuba   Piaseckiego,  kanonika  poznańskiego,   dziekana  kie-
leckiego.
 	sygn. AC 140 (kk. 533)                                           1624 - 1627 
Akta wikariusza generalnego i oficjała poznańskiego Stanisława Żukowskiego, kanonika poznańskiego.

 	sygn. AC 141-143 (kk. 305, 531, 422)               1628-1633 
Akta wikariusza generalnego i oficjała poznańskiego Jana z Zalesia Baykowskiego, sufragana poznańskiego, archidiakona śremskiego.

 	sygn. AC 144 (kk. 426)  1633 - 1635 
Akta wikariusza generalnego i oficjała poznańskiego Jana Baykowskiego, archidiakona śremskiego. 
Akta wikariusza generalnego i oficjała poznańskiego Piotra Mieszkowskiego, kanonika poznańskiego. Akta sędziego a capitulo deputati Jana Stanisława Bruczkowskiego, kanonika poznańskiego. Akta administratora diecezji sede vacante Jana Baykowskiego.

  sygn. AC 145 (kk. 161) 1635 - 1637 
Akta (protocollon) wikariusza generalnego j oficjała, dotyczące administratora diecezji sede vacante.

 	sygn. AC 146 (kk. 725)                                         1635-1639 
Akta wikariusza generalnego i oficjała poznańskiego, dotyczące admi-
nistratora, diecezji sede vacante Jana z Zalesia Baykowskiego, sufragana
poznańskiego.

 	sygn. AC 147 (kk. 460)                                           1635 - 1639
Akta (protocollon):   wikariusza  generalnego   i oficjała  poznańskiego
Jana z Zalesia Baykowskiego, administratora diecezji sede vacante Zyg-
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munta Cieleckiego, ponownie wikariusza generalnego i oficjała poznańskiego Jana Baykowskiego.

 	sygn. AC 148 - 149 (kk. 95, 464)                         1639 - 1643 
Akta (protocollon) wikariusza generanego i oficjała poznańskiego Jana Baykowskiego, sufragana poznańskiego,  archidiakona śremskiego.

 	sygn. AC 150 (kk. 811)                                         1641-1644 
Akta wikariusza generalnego i oficjała poznańskiego: Jana z Zalesia Baykowskiego i Jana Braneckiego, archidiakona pszczewskiego, scholastyka poznańskiego.

 	sygn. AC 151-160 (kk.  184,  107, 293, 574,
774,94,759,340,231,319)    					1643-1650
Akta wikariusza    generalnego i oficjała poznańskiego Jana Braneckiego, archidiakona pszczewskiego. AC 151 - 154, 156, 158 - 160 stanowią bruliony (protocolla).

 	sygn. AC 161 - 164 (kk. 334, 661, 140, 854)         1651 - 1655 
Akta wikariusza generalnego i oficjała poznańskiego Andrzeja Swinarskiego, protonotariusza poznańskiego, kanonika poznańskiego. AC 161
i 163 stanowią bruliony (protocolla).

 	AC 165 (kk. 927)                                                1652 -1659 
Akta wikariusza generalnego i oficjała poznańskiego Andrzeja Swinarskiego i Feliksa Mietlickiego, archidiakona poznańskiego. Od 22 VII 1655 -do 28 VIII 1657 brak zapisek z powodu przerwy w pracy kancelarii konsystorskiej (okres najazdu szwedzkiego).

           AC 166 (kk. 157)                            1659 
Akta wikariusza generalnego i oficjała poznańskiego Andrzeja Swi-narskiego.
 	AC 167 (kk. 1141)                                                   1659-1665 
Akta wikariusza generalnego i oficjała poznańskiego Andrzeja Swinar-skiego i Wojciecha Dobrzelewskiego, archidiakona poznańskiego, administratora diecezji sede vacante 1663-1664.

 	AC 168-169 (kk. 850, 685)                                  1665-1673 
Akta wikariusza generalnego i oficjała poznańskiego Wojciecha Do-brzelewskiego, archidiakona poznańskiego.
 	AC 170 (kk. 892) 				1673-1678  
Akta wikariusza generalnego i oficjała poznańskiego Wojciecha Do-brzelewskiego i Hieronima Wierzbowskiego, prepozyta katedralnego.
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 AC   171 -181   (kk.   549,   231,   931,  230,   734,
1091, 772, 289, 259)    1678 - 1701
Akta wikariusza generalnego i oficjała poznańskiego Hieronima Wierz-bowskiego, prepozyta poznańskiego. AC 180-181 stanowią bruliony (pro-tocolla). Księga AC 182 (protocollon) z lat 1702 -1704 — zaginęła.

 	AC  183 (kk. 332)                                                   1702-1713 
Akta wikariusza   generalnego   i   oficjała   poznańskiego:- Hieronima Wierzbowskiego,  sufragana i prepozyta poznańskiego, Stanisława Kiepskiego, dziekana poznańskiego, protonotariusza poznańskiego i prepozyta średzkiego, Piotra ze Szczekarzewic Tarło, sufragana poznańskiego.

 	sygn. AC  184 (kk. 248)                                         1709-1712 
Akta komsystorza poznańskiego  (protocollon); administratora  diecezji sede vacante, następnie wikariusza generalnego i oficjała .poznańskiego Hieronima  Wierzbowskiego,  wikariusza  generalnego i  oficjała  poznańskiego Stanisława Kierskiego.
 	sygn. AC  185 (kk. 248)                                       1713-1717 
Akta wikariusza generalnego i oficjała poznańskiego: Stanisława Kierskiego, protonotariusza apostolskiego, Piotra ze Szczekarzewic Tarło, sufragana poznańskiego.
 	sygn. AC  186 (kk. 207)                                         1714-1720
 Księga terminarzy Piotra ze  Szczekarzewic Tarło, sufragana, wikariusza generalnego i oficjała, archidiakona poznańskiego, następnie administratora diecezji sede vacante.
 	sygn. AC 187 (kk. 201)                                         1718-1721 
Akta   (protocollon):   wikariusza  generalnego   i  oficjała   poznańskiego Piotra ze Szczekarzewic Tarło, administratora diecezji sede vacante Franciszka  Kaznowskiego, wikariusza generalnego   i   oficjała   poznańskiego Franciszka Mierzewskiego.

 	sygn. AC 188 (kk. 222) 				1720-1724 
Akta wikariusza generalnego i oficjała poznańskiego Piotra Tarło, sufragana poznańskiego. Akta administratora diecezji .sede vacante Franciszka Kaznowskiego, archidiakona pszczewskiego. Akta wikariusza generalnego i oficjała .poznańskiego Franciszka Mierzewskiego, archidiakona śremskiego, scholastyka gnieźnieńskiego. Akta administratora diecezji sede vacante Karola Poninskiego, prepozyta katedralnego.

 	sygn. AC 189 (kk. 160)                                         1722-1723 
Akta wikariusza generalnego i oficjała poznańskiego Franciszka Mierzewskiego, scholastyka gnieźnieńskiego, archidiakona śremskiego. Akta
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administratora diecezji sede vacante Karola Ponińskiego, prepozyta katedralnego. Akta sędziego delegowanego biskupiego Franciszka Kaznowskiego, archidiakona pszczewskiego. 

 	sygn. AC 190-191 (kk. 179, 1064)                       1723-1725 
Akta wikariusza generalnego poznańskiego i oficjała: Bernarda Goz-dzkiego, sufragana i kantora poznańskiego, oraz Karola Ponińskiego, sufragana i prepozyta poznańskiego.

 	sygn. AC 192-193 (kk. 223, 271)                         1724-1728  
Akta wikariusza generalnego i oficjała poznańskiego: Karola Łodzią Ponińskiego i Franciszka Kaznowskiego.

 	sygn. AC 194 (kk. 261)                                                    1726 
Akta wikariusza generalnego i oficjała poznańskiego Karola Ponińskiego, sufragana i prepozyta poznańskiego.

   sygn.  AC  195  (kk.  558)                                                      1727 
Akta wikariusza generalnego i oficjała poznańskiego: Karola Ponińskiego i Franciszka Kaznowskiego.

 	sygn. AC 196,  198 (kk.  11, 281)                           1728-1731 
Akta wikariusza generalnego i oficjała poznańskiego Franciszka Kaznowskiego, administratora diecezji absente episcopo.

 	sygn. AC 197 (kk. 297)                                           1728 - 1735 
Księga terminarzy Konsystorza Poznańskiego.

 sygn. AC 199 (kk. 206) 1731 - 1733 
Akta (protocollon): administratora diecezji absente ordinario Franciszka Kaznowskiego, sędziego generalnego delegowanego Piotra Kossowskiego, administratora diecezji sede vacante Józefa z Wierzbna Pawłowskiego, wikariusza generalnego i oficjała poznańskiego Adama Stanisława Grabowskiego.

 	sygn. AC 200 (kk. 310)                                         1733-1734 
Akta wikariusza generalnego i oficjała poznańskiego Adama Stanisława Grabowskiego, sufragana 'poznańskiego.

 	sygn. AC 201-202 (kk. 402, 394)                         1734-1736 
Akta  (protocollon)   wikariusza   generalnego   i   oficjała   poznańskiego Adama Stanisława Grabowskiego oraz Franciszka Wolińskiego, sędziego, generalnego delegowanego, archidiakona śremskiego.
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 	sygn. AC 203 (kk.  536)                                        	1737 - 1738 
Akta wikariusza generalnego i oficjała poznańskiego Józefa Tadeusza Kierskiego, sufragana i kustosza poznańskiego.
 
 	sygn.  AC  204  (kk.  203)                                           1737-1738 
Akta (protocollon) Konsystorza Poznańskiego.

 	sygn. AC 206 (kk. 349) - 1738 - 1740 
Akta (protocollom) administratora diecezji sede vacante Józefa Kier--skiego, sufragana poznańskiego. Akta (protoeollora) sędziego delegowanego generalnego Franciszka Wolińskiego, wikariusza generalnego i oficjała poznańskiego Józefa Kierskiego, następnie Józefa z Wierzbna Pawłow-skiego, archidiakona pszczewskiego.

 	sygn.   207,   208,   212,   214,   217,   220,   221
(kk. 838, 211, 638, 615, 430, 610, 546)    1739-1759
Akta wikariusza generalnego i oficjała poznańskiego Józefa z Wierzbna Pawłowskiego, archidiakona pszczewskiego. Od 12 VII 1759 
akta sędziego delegowanego generalnego Jana Kralla, kanonika katedralnego.

 	sygn. AC 209 (kk. 326)                                         	1741 - 1742
Akta (pnotocollon) Konsystorza Poznańskiego.

 	sygn. AC 210 (kk. 305)                                         	1741 - 1745 
Akta (susceptarius) Konsystorza Poznańskiego.

 	sygn. AC  211  (kk.  71)                                             1742-1745 
Akta (expeditiones camcellariae) Konsystorza Poznańskiego.

 	sygn. AC 213, 215 (kk. 336, 418)                         	1743 - 1749 
Akta (protocollon) Konsystorza Poznańskiego.
    	 	sygn. AC 216, 223 (kk. 435, 452)                         	1746-1774 
Akta (susceptarius) Konsystorza Poznańskiego.
 	sygn.  AC  218-219,  222,  227  (kk.  313,  358,
474, 537)    1749 - 1772 
Akta (protocollon) Konsystorza Poznańskiego.

 	sygn. AC 225 (kk. 834)                                         	1759-1764 
Akta audytora  (wikariusza  generalnego)  i  sędziego   Stefana  Skrze-bowskiego, kanonika poznańskiego.
 	sygn.  AC 226 (kk. 790)                                            1765-1769 
Akta audytora generalnego i sędziego Stefana Skrzebowskiego. Akta administratora diecezji sede vacante Antoniego Onufrego Okęckiego.
110. Marian Banaszak, Feliks Lenort			

 	sygn. AC 228 (kk. 624)                                           1770-1775 
Akta wikariusza generalnego i oficjała poznańskiego Stefana Skrzebowskiego archidiakona pszczewskiego.

	sygn. AC 229, 232, 236, 240, 242, 244 (kk. 363,
467, 467, 292, 341, 212)    					1773 - 1797 
Akta (protocollon) Konsystorza Poznańskiego.

 	sygn. 230, 238 (kk. 371, 378)                              	1773-1796 
Akta (susceptarium) Konsystorza Poznańskiego.
	sygn. AC 231, 233 (kk. 505, 338)                          1775 - 1781 
Akta wikariusza generalnego i oficjała poznańskiego Wojciecha Wys-kota Zakrzewskiego, kustosza .katedralnego.

 sygn. 234-235, 237, 239, 242 kk. 451, 869, 341, 380, 320 :
                                                                                            1781-1793 
Akta wikariusza generalnego i oficjała poznańskiego Józefa Glaubicz Rokossowskiego, kanonika gnieźnieńskiego i poznańskiego.

 	sygn. AC 243 (kk. 608)                                         	1795 -1797 
Akta wikariusza generalnego i oficjała poznańskiego Ludwika Józefa Mathy, sufragana poznańskiego.
 	sygn. AC 245 - 249 kk. 491, 507, 490, 673, 442)    1798 - 1805 
Akta kurii biskupiej dotyczące działalności audytora i sędziego biskupiego Teofila Wolickiego, w okresie pontyfikatu biskupa Ignacego Ra-czyńskiego.

 	sygn. AC 250 (kk. 345)                                              1806-1807 
Akta  kurii   biskupiej   Ignacego  Raczyńskiego   dotyczące   działalności audytora  generalnego i sędziego Antoniego Cudniewicza, kanonika katedralnego. Akta wikariusza generalnego i oficjała poznańskiego Stanisława Teodora Żarnowieckiego, sufragana i kanonika poznańskiego.

 	sygn. AC 245 - 249
Akta administratora diecezji sede vacante Tymoteusza Gorzeńskiego, sufragana poznańskiego, dotyczące działalności sędziego delegowanego Kazimierza Gołeckiego, archidiakona śremskiego.

 	sygn. AC 252 - 253 (kk. 481, 489),                           1812 - 1818 
Akta wikariusza generalnego i oficjała poznańskiego Klemensa Wie-. rusza Walknowskiego, kustosza poznańskiego.
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 	sygn. AC 255 (kk. 520)                                             1818 - 1820 
Akta wikariusza generalnego i oficjała poznańskiego Klemensa Wie-rusza Walknowskiego, kustosza poznańskiego. Akta kurii biskupiej Tymoteusza Gorzeńskiego, dotyczące działalności audytora i sędziego z uprawnieniami wikariusza generalnego, Józefa Trepanowskiego, kanonika katedralnego.

 	sygn. AC 256 (kk. 349) 				1820 - 1823 
Akta kurii arcybiskupiej Tymoteusza Gorzeńskiego, biskupa poznańskiego, od 1821 arcybiskupa gnieźnieńskiego i poznańskiego.

 	sygn. AC 257 (kk. 134) 				1824-1834 
Akta kurii arcybiskupiej Tymoteusza Gorzeńskiego, arcybiskupa gnieźnieńskiego, dotyczące działalności audytora generalnego cum facul-tatibus vicarii generalis. Akta wikariusza generalnego i oficjała poznańskiego Leona Przyłuskiego, kanonika katedralnego. Akta administratora diecezji sede vacante Teofila Wolickiego, archidiakona poznańskiego, następnie arcybiskupa gnieźnieńskiego i poznańskiego. Akta administratora diecezji sere vacante Marcina Dunina, prepozyta poznańskiego. Akta. wikariusza generalnego i oficjała poznańskiego Leona Przyłuskiego, dziekana katedralnego.

 	sygn. AC 258 (kk. 125)                                           1810 -1871 
Akta  kurii biskupiej   i arcybiskupiej  dotyczące działalności Konsystorza Poznańskiego. Księga zawiera głównie rezygnacje beneficjów.

 EXPEDITIONES CANCELLARIAE         
 	sygn. Exp. Cc. (27 j.a.)                                              1758 - 1832
Expeditiones cancelariae consistorii Posnaniensis obejmują działalność  korespondencyjną tego urzędu  za  lata   1758-1832.  Powstały one w większej części z dissolutów, złożonych a następnie zinwentaryzowanych przez ks. J. Nowackiego.
Zostały wówczas złączone w jedną serię z analogicznymi Expeditiones curiae episcopalis. Posunięcie to może być usprawiedliwione faktem, iż w niektórych latach nie było konsystorza generalnego poznańskiego, w innych znów archiwalia obu władz łączono.
Sensu  stricto charakter  Expeditiones cancellariae  consistorii  posiadają tylko księgi: Exp. Cc. l - 14, 43 - 45 i 45ab - 53.

16.                           ACTA NOTARIORUM APOSTOLICORUM    
 	sygn. AN A (24 j.a.)                                                 1660-1818 
Głównym urzędnikiem kancelarii konsystorskiej był oficjał, niezależnie od tego, czy pełnił równocześnie funkcje wikariusza in spiritualibus.
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Poza tym spotykamy tu sędziów asesorów W charakterze ciała doradczego, instygatorów zwanych fiskałami (pełnili rolę publicznych oskarżycieli w sądzie oficjalskim w sprawach karnych i majątkowych w odniesieniu do poddanych w dobrach stołowych, później stali się publicznymi oskarżycielami także w zakresie ściśle kościelnym), prokuratorów, sędziego surogata (iudex surrogatus), który .pełnił swój urząd wówczas, gdy oficjał był nieobecny. Ważną rolę w kancelarii konsystorskiej pełnili notariusze, mianowani przez oficjała. Zawsze pracowało tu kilka notariuszy, ale ich liczba powiększyła się szczególnie z chwilą połączenia oficjalatu i wikariatu generalnego w jednej osobie. Jako notariusze publiczni (apostolica lub imperiała auctoritate) dopuszczani przez biskupa do działalności notarialnej w myśl statutu prowincjalnego z r. 1406, sprawowali swój urząd przez długie lata, przechodząc niejednokrotnie do najwyższych godności kościelnych. W zachowanych 24 rękopisach znajduje się obfita dokumentacja działalności tych .funkcjonariuszy konsystorskich, ze szczególnym uwzględnieniem aktów nominacji, admisji za lata 1660 - 1818.

17.                 CONSTITUTIONES PROCURATORUM
 	sygn. Co. Proc. (3 j.a.) 				1421 -1443 
Rozbudowane na skutek uzyskanego privilegium fori sądownictwo kościelne powodowało znaczny rozwój kancelarii oficjalskiej. Fakt ten uwidocznił się wyraźnie w produkcji aktotwórczej tego urzędu. Rejestracji czynności zaczęto dokonywać w kilku księgach równolegle. W ten sposób rozpoczęto odrębną, jakkolwiek krótkotrwałą, serię akt pod nazwą Con-stitutiones procuratorum, w której wpisywano dokumenty ustanawiające prokuratorów, czyli pełnomocników, zastępców sądowych. Wpisywano tu niekiedy także inne sprawy. Księgi te stanowią cenne źródło do badań nad sądownictwem kościelnym w przeszłości.

 18.                           DEPOSITIONES TESTIUM     
 	sygn. Dep, Test. (15 j.a.) 			1440 -1686 
Odrębna seria ksiąg konsystorskich-zawierająca wyłącznie zapiski zeznań świadków w sądzie oficjalskim. Ważne źródło badań nad strukturą kościelnego procesu sądowego oraz do studiów nad obrazem średniowiecznej obyczajowości. Zapiski dotyczą lat: 1440-1941, 1471-1478, 1491-- 1497, 1505 - 1686.

19.                                          SENTENTIAE
	sygn. Sent. (3 j.a.)                                                  1458.1609
Wyroki sądów oficjalskich umieszczano w odrębnych Libri sententia-
rum. Zachowały się trzy tego rodzaju 'księgi z rejestracją z lat 1458 - 1609.
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Chociaż sprawozdanie wizytacyjne biskupa Tolibowskiego z r. 1660 wspomina także o dwóch innych libri sententiarurn z lat 1437 - 1551, to jednak później wszelki ślad po nich zaginął i do naszych czasów się nie przechowały.
                     
20.                        ELENCHI                  
	sygn. El. (10 j.a.)                                                     1768-1785 Rękopiśmienne -wykazy   kościołów   parafialnych,   mniejszych   bene-
ficjów i duchowieństwa oraz inne materiały statystyczne dotyczące lud-
ności diecezji poznańskiej w latach 1768 - 1785.

21.                                  FORMULARIA
	sygn. F (6 J.a.) 		XVII - XIX 
Księgi podręcznych formularzy Konsystorza Poznańskiego od w. XVII do początku XIX. Są to wzory pism urzędowych na wszystkie możliwe wypadki zachodzące w praktyce kancelaryjnej albo tylko przykłady pewnego typu. Specjalny dział zajmują w tym zbiorze instruktaże sądowe, ułatwiające notariuszom ułożenie tekstu .samego wyroku lub innych dekretów i pism urzędowych.

22.                              SUBSIDIUM CHARITATIVUM
	sygn. Subs. Char. (16 j.a.)                                      1775 –1789
Wykazy subsidium charitativum beneficjatów z terenu diecezji poznańskiej, ułożone według archidiakonatów.

23.                                                 VARIA
	sygn. ACV (32 j.a)                                                    1548 -1883 
Księgi konsystorskie o różnej treści: rachunkowe, wykazy spraw karnych, wykazy konwertytów XIX w., Relatio status diecezji poznańskiej 'z r. 1744 i inne. Najstarsza z tego zbioru to acta causarum fiscalium consistorii posnaniensis z lat 1548-1622 - księga założona przez wikariusza generalnego i oficjała poznańskiego Jana Skrzetuszewskiego. Znajduje się tu także Liber testamentorum z lat 1731 - 1740 (zbiór testamentów oryginalnych z pieczęciami).

24.                           OFFICIALATUS POSNANIENSIS

2732 	sygn. Otf. P. (20 j.a.)                                              1779-1868 
Różne księgi oficjalskie, zawierające przeważnie wykazy i repertoria
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spraw  sądowych   (głównie  małżeńskich,  rozwodowych),  księgi  sądowe, dzienniki podawcze.
 
25.                      DZIENNIKI KORESPONDENCYJNE
	bez sygn. (330 j.a.)                                               1821 -1931 
Zbiór dzienników  podawczych  korespondencyjnych kancelarii  konsystorza albo Kurii Metropolitalnej w Poznaniu.

26.                                  REPERTORIA
 	sygn. Rep. (38 j.a.) 				XVI-XIX 
Repertoria spełniały w ciągu wieków rolę przewodnika, ułatwiającego korzystanie z całości zasobu archiwum konsystorskiego. Jakkolwiek sporządzono je głównie do akt oficjalskich, to jednak pierwsze dwie księgi tej serii uwzględniają także zawartość akt biskupich XV i XVI w. Na szczególną uwagę zasługuje Rep. 5 pt. Volumen erectionum beneficiorum dioecesis Posnaniensis, sporządzona przez ks. Wojciecha Racięskiego, zawierająca w układzie alfabetycznym wykaz miejscowości diecezji.


Zbiory archiwum konsystorskiego ograniczają się niestety, jedynie do akt zespołu Konsystorza Generalnego w Pognaniu. Istniały jednak w granicach historycznych diecezji poznańskiej także oficjalaty — konsystorze foralne, okręgowe. Ich działalność znamy od •schyłku XIV stulecia. Oficjałowie foralni kalisko-pomorscy posiadali atrybuty wikariuszy generalnych dla zanoteckiej części diecezji. Funkcję tę spełniali proboszczowie Kalisza Pomorskiego, przejściowo tylko plebani w Wałczu i Złocieńcu. Oficjalat kaliski upadł w okresie Reformacji i wznowiony został w r. 1773 w Wałczu, gdy strefa nadnotecka znalazła się pod rządami Prus. Oficjalat foralny w Świebodzinie (również z uprawnieniami wikariatu generalnego) obejmował zachodnie i południowe obszary diecezji. Również i ten oficjalat upadł w okresie Reformacji. Siedzibą trzeciego oficjalatu w wielkopolskiej części diecezji był Pszczew, następnie Międzyrzecz. Oficjałów pszczewskich spotykamy po raz pierwszy w przekazach źródłowych pod r. 1425, ostatni raz natomiast pod r. 1505. Oddzielny oficjalat funkcjonował dla mazowieckiej części diecezji, początkowo w Czersku, od roku 1406 w Warszawie. Akta oficjałów foralnych diecezji poznańskiej nie zachowały się, nie były bowiem przekazywane do Poznania. Archiwum oficjałów i wikariuszy generalnych czerskich (warszawskich), gromadzące dokumenty i księgi od w. XV do 1793 r. spłonęło doszczętnie w powstaniu warszawskim.
Pomoce archiwalne: Inwentarz książkowy (oprać. J. Nowacki).




Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu 		           115.

IV. Kapituła katedralna w Poznaniu

Kapituła katedralna, obok ordynariusza, wikariusza generalnego i oficjała, zajmowała, w życiu diecezji i jej strukturze administracyjnej, bardzo ważne miejsce. Do podstawowych zadań i uprawnień kapituły należała 'bezpośrednia troska o świątynią biskupią, uroczysta służba Boża w katedrze, pomoc biskupowi w zarządzaniu diecezją (konieczność konsultacji w określonych sprawach) oraz zarząd diecezją w okresie kakansu. na stolicy biskupiej (wikariusz kapitulny), wreszcie wybór nowego ordynariusza. Do obowiązków kapituły należał też osobisty udział w synodach diecezjalnych oraz prowincjonalnych (przez delegatów), podobnie udział .w sejmach, sejmikach, trybunałach.
Kapituła poznańska, analogicznie jak inne tego rodzaju korporacje, dzieliła się na prałatów i kanoników, których liczba i ranga bywała różna. W końcu XIII stulecia grupa prałatów składała się z sześciu członków: proboszcz, dziekan, archidiakon, kantor, kustosz i scholastyk,, nieco później także kanclerz. W drugiej połowie XVI stulecia liczba prałatów sięgała dziesięciu, a liczba kanoników w ciągu XIV i XV w. wzrosła do 34. Prałatury stanowiły urzędy w kapitule i jednocześnie godności. Przewodniczył kapitule prepozyt (proboszcz). Dziekan miał pieczę nad katedralną służbą Bożą i sprawował władzę nadrzędną nad kolegiami niższego duchowieństwa. Kustosz opiekował się skarbcem i zakrystią, pełnił też funkcje duszpasterskie sensu stricto, aż nie przeszły one na kolegia niższego duchowieństwa przykatedralnego. Do zadań kantora należała troska, o śpiew liturgiczny. Szkołą katedralną opiekował się scholastyk, do którego też należało nauczanie i głoszenie słowa Bożego w katedrze. Archidiakon miał określone funkcje administracyjne, wykraczające poza uprawnienia kapitulne. Kancelarią kapitulną, jej archiwum i biblioteką kierował kanclerz. Kanonicy, tworzący drugą grupę członków kapituły, określani bywali według nazwy prebendy, która związana była ze wsią uposażeniową, np. kanonia fundi Chwałkowo.
Poza funkcjonowaniem jednostkowych urzędów kapituła prowadziła działalność wspólną, kolegialną, korporacyjną, realizowaną na podstawie własnych statutów. Członkowie kapituły byli zobowiązani do udziału w cotygodniowych sesjach tzw. partykularnych oraz dorocznych tzw. generalnych. Poza tym mieli obowiązek chórowego odmawiania brewiarza w katedrze i uczestniczenia we mszy konwentualnej. W związku z tym ciążył na nich obowiązek rezydencji przy katedrze, który jednak nie 'był zawsze przestrzegany (głównie z powodu kumulacji beneficjów). Z biegiem czasu obowiązek officium divinum przejęło w większości kolegium wikariuszy, a .sami kapitularze spełniali go tylko w większe święta.
Na uposażenie kapituły składał się majątek prebendalny oraz wspólny. Pierwszy przynależny był poszczególnej kanonii (majątek fundacyj-
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ny) i składał się z określonej własności ziemskiej lub dziesięcin i czynszów. Gdy szczególnie w okresie Reformacji niektóre prebendy zostały uszczuplone, biskupi kasowali niektóre z nich, przekazując mienie do masy kapitulnej, np. w r. 1645 zlikwidowano w ten sposób aż siedem kanonikatów.. Istniały też tzw. prebendy gracjalne, niestałe, które przeznaczone były dla duchownych wprowadzonych do kapituły bez możności uzyskania prebend stałych. Prebendy gracjalne oparte były na dochodach z dóbr stołowych biskupstwa (canonici gratiales). Nie otrzymywali prebend canonici supranumerarii, instalowani jedynie na wielki ołtarz i miejsce w chórze. Majątkiem prebendallnym administrowali poszczególni kanonicy. Majątkiem wspólnym natomiast zarządzał z ramienia kapituły administrator. Dochody z tej tzw. masy, kapitulnej przeznaczone były na restaurację katedry, dzienne dystrybucje (refekcje) oraz na takie sejmiki, trybunały, wydatki procesowe itp. Do uposażenia kapituły należały też tzw. prestimonia, czyli grupy majątków (wsi), które rozdzielane były kapitularzom drogą opcji, według starszeństwa pobytu w kapitule (secudum senium). W ramach uposażenia członkowie kapituły otrzymywali domy (rezydencje), zwane kuriami kanonickimi. Kapituła miała swój odrębny herb, a jej członkowie prawo do odrębnego dystynktorium (strój, krzyż). 
Kapituła katedralna, zwłaszcza w średniowieczu, odgrywa znaczną rolę. Agendy jej działania były różnorakie: dotyczyły spraw własnych korporacji, poszczególnych jej członków, stosunku do biskupa i jego majątku stołowego, udziału w ogólnopolskim życiu kościelnym i państwowym. Poprzez swoją kancelarię, kapituła wytworzyła liczne i obszerne serie akt, które są dzisiaj znakomitym źródłem do dziejów regionalnych Wielkopolski. Kancelaria kapitulna miała pewną przewagę nawet nad kancelarią biskupią: była stabilna, w przeciwieństwie do wędrownej często kancelarii ordynariusza, urzędowała stale, także w okresie sede vacante. Personel tej kancelarii tworzyli: notariusz i kanclerz, prokurator i prokurator. Protokołowano uchwały odbywanych sesji, na których podejmowano większość decyzji, rejestrowano administrację majątku kapitulnego, zapisywano dystrybucje, .gratyfikacje, obecności w chórze, wystawiano formalne przywileje i dokumenty; z otrzymywanych dyplomów tworzono kopiarze, z wystawionych księgi regestów.
Podany niżej przegląd produkcji aktowej kapituły poznańskiej, pozwala zorientować się w jej 'bogatej i różnorodnej działalności.

27.                     KOPIARZE — LIBRI PRIYILEGIORUM

 	sygn. cp. l -11 (10 j.a.)                                        XV-XVIII
Kancelaria kapitulna, podobnie  jak inne kancelarie średniowieczne,
sporządzała kopiarze przechowywanych dokumentów, zarówno ze wzglę-
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du na bezpieczeństwo, jak i z powodu częstego użytkowania dyplomów. Kopiarz dokumentów stawał się ich duplikatem i zabezpieczeniem. Kopiarze rekompensują dzisiaj w dużej mierze straty spowodowane w tym
zbiorze w ciągu wieków, głównie w okresie wojen. Pierwszy z serii kpiarzy, p.n. Liber privilegiorum A, zawiera kopie 94 dokumentów odnoszących się (z wyjątkiem pięciu) do swobód i uprawnień, nadanych kościołowi poznańskiemu przez książąt i królów (m. im. 6 dokumentów wszystkich Jagiellonów z wyjątkiem Władysława Warneńczyka). Opatrzony jest w siedem pieczęci zatwierdzeń królewskich z lat 1576 do 1765. Kopiarz powstał w XVI w. Drugi, najstarszy, Liber privilegiorum B, pochodzi z XV w. i liczy 116 kart pergaminowych. Na karty tego kopiarza wpisano tekst 209 dokumentów, w tej liczbie 13 zostało wpisanych dwukrotnie. Najliczniejszą grupę stanowią tu dokumenty książęce (79), biskupów poznańskich (39), urzędników królewskich (31), królewskie (20), instytucji kościelnych (19). Na szczególną uwagę zasługują w tym kopiarzu dokumenty z zakresu problematyki gospodarczej. Znajdują się tu m. in. cztery statuty biskupie dotyczące posiadłości kościelnych, dziesięcin, gospodarowania prebendami. Kolejne kopiarze to Liber privilegiorum C, zawierający 185 odpisów z lat 1324 - 1561, D — 512 odpisów z lat 1297-1628, E— 85 z lat 1218 - 1728,F — 225 z lat 1629 - 1659, G — 186 z lat 1657 - 1695 oraz kopiarze: H z lat 1702-1783, I — z lat 1783 - 1796 oraz kopiarz pt. Liber privilegiorum capituli cathedraliś et ecclesiarum civitatis Posnaniensis, sporządzony w w. XVII - XVIII, zawierający odpisy dokumentów z lat 1299-1629. Zaginął niestety kopiarz dokumentów kolegium wikariuszy przy katedrze poznańskiej, pt. Jura vicariorum ecclesiae cathedraliś Posnaniensis, zawierający odpisy dokumentów z lat 1285-1640. Zabrany został przez okupacyjne władze niemieckie w r. 1939 do Berlina i nie został dotąd, minio intensywnych starań, odzyskany. Większość materiału zawartego w wymienionych kopiarzach opublikowali I. Zakrzewski i F. P i e k o s i ń s k i w Kodeksie dyplomatycznym Wielkopolski (t. l -5). Por. także: B. Turoń: Kopiarz biskupstwa poznańskiego — Liber Privilegiorum B. Acta Universitatis Wratislaviensis. Nr 226. Historia. T. 26: 1974, s. 67-89.

28.                                     SUMARIUSZE — SUMMARIA

	sygn.-CP 12-14 (3 j.a.) 				1784-1786 
Poza kopiarzami w kapitule poznańskiej sporządzano regesty dokumentów, głównie wystawianych i ekspediowanych. Sporządzano równocześnie spisy inwentarzowe posiadanych dokumentów. Trzy bardzo obszerne tomy tego rodzaju sumariusza dokumentów sporządził w latach 1784-1786 kanonik Mateusz Zymchanowski, kustosz kolegiaty NMP in Sumno. Pierwszy tom zawiera wykaz i regesty akt działalności kapituły,
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drugi — obejmuje w pierwszej części najważniejsze oryginalne dokumenty i niektóre odpisy, w drugiej natomiast repertoria wszystkich kopiarzy przechowywanych w archiwum kapitulnym. Dla każdego z nich sporządził Zymchanowski odrębny indeks, a na końcu oddał jeszcze spisy ogólne. Podobnie oddzielne indeksy mają zawarte w pierwszej części dyplomy i odpisy. W tomie trzecim znajdujemy inwentarze dokumentów według podziału rzeczowego, wykazy i regestry kanonickich libri installationum oraz kopiarzy wikariuszy katedralnych, wypisy z akt grodzkich odnoszących się do dóbr kapitulnych, testamenty poszczególnych członków kapituły, zapisy długów (obligationes), a także inne dokumenty o różnej treści. Każdy z dwunastu działów tego tomu opatrzony jest starannie zrobionym indeksem alfabetycznym. Sumariusze Zamchanowskiego są niezwykle cenne i z tego powodu, że wiele archiwaliów przez niego regestowanych, dzisiaj jest już zaginionych.

29.         KSIĘGI BENEFICJÓW — LIBRI BENEFICIORUM

	sygn. CP 15 - 20 (6 j.a.) 			1510 -1622 
Księgi te powstały w związku z płaceniem przez duchowieństwo tzw. subsidium charitativum. Wysokość kontrybucji biskupstwa na rzecz państwa określał każdorazowy synod prowincjalny. Aby uniknąć jednak niesprawiedliwego rozkładu ciężarów na poszczególnych beneficjatów w ramach diecezji, tworzono szczegółowe opisy beneficjów i ich dochodów, które następnie gromadzono w jeden liber beneficiorum. Księgi te, podobnie jak rewizje dóbr biskupich, znajdują się w zespole kapitulnym, ponieważ tworzyli je z polecenia ordynariusza członkowie kapituły katedralnej.  Na szczególną uwagę zasługuje Liber beneficiorum dioecesis Posnaniensis.z r. 1510. Na jego opracowanie wpłynęła decydująco kontrybucja uchwalona w r. 1496 na cele wojenne króla Jana Olbrachta przez synod prowincjonalny gnieźnieński. Wydany w tym samym roku na kapitule generalnej św. Piotra i Pawła w Poznaniu statut o retaksacji beneficjów kościelnych stał się historyczną i prawną podstawą wymienionej księgi uposażeń. Pod względem treści dotyczy wyłącznie uposażenia beneficjów diecezji. Całkowicie natomiast zostało pominięte uposażenie biskupstwa poznańskiego. Kolejne księgi uposażeń wzorowały się całkowicie na swym pierwowzorze z r. 1510.

30.                              REGBSTRY — REGESTRA ACTORUM

	sygn. CP 21-25  (5 j.a.)                               XV-XVIII w. 
Odpisy i excerpta z ksiąg kapitulnych, także odpisy dokumentów i wypisy z ksiąg grodzkich, miejskich
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31.                         KSIĘGI GRANIC — LIMITES, GRANITIES

	sygn. CP 26 - 27, 379 - 385 (9 j.a.)              XVII - XVIII w. 
Księgi granic dóbr kapitulnych i inne transakcje gospodarcze, także
wypisy z ksiąg miejskich. Granice prebend i prestimoniów. Granice dóbr biskupstwa poznańskiego.

37.                    PROTOKOŁY SESJI I CZYNNOŚCI KAPITULNYCH
ACTA ACTORUM CAPITULI

		sygn. CP 28-77 (49 j.a.) 		1428-1817 
Seria ksiąg, zawierających protokóły posiedzeń i czynności kapitulnych, stanowi najznaczniejszą część archiwum kapitulnego. Na-treść tych rękopisów ,(acta actorum, acta et decreta, acta sesionum capituli) składają się w szczególności: protokóły zebrań czyli sesji kapitulnych, zapisy o dokonywanych przez kapitułę czynnościach poza sesjami, ingrosowane dokumenty i listy. Najwięcej miejsca zajmują protokoły posiedzeń. Biorąc pod uwagę znaczny w przeszłości współudział kapituły w rządach diecezją, księgi te nabierają dużego znaczenia historycznego. Właśnie na sesjach kapituły katedralnej wybierano biskupów, wyznaczano rewizorów dla lustracji dóbr, przygotowywano materiał do synodu diecezjalnego, delegowano posłów do króla, na sejm, wysłuchiwano sprawozdań z zarządu majątkiem kościelnym. Wszystko to znalazło swój .oddźwięk w acta actorum. Pierwsza z zachowanych ksiąg tej serii datuje się od r. 1428. Podobnie jak w wypadku ksiąg biskupich, także kancelaria kapitulna posiadała je z pewnością znacznie wcześniej, niż można by to wnosić ze stanu ich zachowania. Istnieją niewielkie przerwy w tej rejestracji, spowodowane zapewne nie obsadzonym chwilowo urzędem notariusza. Niektóre z ksiąg zachowały się w formie brulionów (protocolla). W acta capituli z lat 1664 - 1669 (CP 74) znajduje się pergamin z tekstem liturgiczno-muzycznym XV w. (pasja). Księga z lat 1815 - 1817 zatytułowana jest Raptulare decretorum Capituli Posnaniensis.

38.                 KSIĘGA SENTENCJI — LIBRI SENTENTIARUM
	sygn.  CP  78-81  (4  j.a.)                                       1806-1835
 Księgi wyroków, orzeczeń kapitulnych. Księga z lat 1818 - 1823 w formie brulionu (protocollon).

39.                  KSIĘGI INSTALACJI — LIBRI INSTALLATIONUM

	sygn. CP 82/84 (3 j.a.)                                                    1532 -
Libri instailatiomim zawierają zapisy o instytucji, recepcji, instalacji
Na prałatury i kanonie, pisma z prezentą kolatorów, prowizją apostolską,
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udowodnienia szlachectwa, także to, co dotyczyło przyjmowania nowych biskupów. Tom trzeci pt. Compendium omnium installationum, receptionum ad episcopatum, praelaturas, canononicatus, commendaturas ... prowadzony jest od r. 1696 po dzień dzisiejszy (znajduje się jeszcze w używaniu Kapituły).

40.                      KSIĘGI PREBENDALNE  -  PRAEBENDE

               sygn.  CP 89 (1 j.a.)                                                       1557 - 1762
     Księga prebendalna kanonikatu katedralnego fundi Kaźmierz wraz z rachunkami gospodarczymi.
41.                     STATUTY KAPITULNE – LIBRI STATUTORUM

                 sygn.  CP 90 (1 j.a.)                                                        1298 - 1774
       Obszerny ten rękopis (kart 413) zawiera zbiór ustawy z r. 1517, uzupełniany następnie aż do r. 1774. Por. także: W. Pawelczak: Statuty kapituły katedralnej poznańskiej (Kodeks CP 90). Sprawozdania Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. R. 1961 nr 1 (og zb. nr 63) s. 62 – 64.
42.                       KONTRYBUCJE, SUBSIDIUM CHARITATIVUM

                     sygn.  CP 404 – 413  (10 j.a.)                                    1540 - 1808
           Dokumentacja ciężarów finansowych ponoszonych przez diecezję poznańska w ramach subsidium charitativum. Poszczególne księgi dotyczą następujących lat: 1540, 1711 – 1720, 1717 (1725), 1768 – 1774, 1770, 1774 – 1780, 1893, 1775 – 1808, 1781 – 1790. W księdze CP 405 także taryfy hibernowe archidiecezji gnieźnieńskiej z lat 1711, 1685, 1685, 1695 itd.
43.                        KSIĘGI REFEKCJI  -  LIBRI REFECTIONUM 
                    
                       sygn.  CP 397 – 396  (2 j.a.)                                    1779 -1798
               Dwie odrębne księgi wpisów, w których rejestrowano odpowiednie refekcje (refectiones, consolationes) przydzielane kanonikom.
44.                         WIZYTACJE KATEDRY I KAPITUŁY  

                           sygn.  CP 91 –97 (7 j.a.)                                        1622  - 1784
                 Seria ksiąg wizytacji kościoła katedralnego i kapituły (libri visitationum ecclesiae cathedralis et capituli), która dokonywana była przez biskupa ordynariusza. Zachować księgi dotyczą wizytacji Andrzeja Opaleńskiego (1622), Wojciecha Tolibowskiego (1660), Jana Joachima Tarło (1728), Stanisława Józefa Hozjusza (1737) oraz Antoniego Onufrego Okęc
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kiego (1784). Tekst wizytacji Okęckiego został w skróceniu ogłoszony drukiem w roku 1917 (Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Poznaniu. Wydział Teologiczny. Seria I. Poczyt 1. Materiały).
45.                         INWENTARZE KATEDRY
                 sygn. CP 98 – 104 (7 j.a.)                                          1656 - 1865
          W katedrze przechowywano od wieków zbiór sprzętu liturgicznego i inne kosztowności, z których część przechowywano w zakrystii (przedmioty ze złota, srebra, cyny oraz parametry codziennego lub częstszego użytku), część natomiast w skarbcu, który określano mianem thesaurus ecclesiae cathedralis lub thesaurus capituli. Przechowywano tu głównie monety, bryły i ułomki złota i srebra, perły, sprzęt liturgiczny wysokiej klasy i ceny, niejednokrotnie przywileje i inne dokumenty biskupstwa, katedry, kapituły, wreszcie różne depozyty. Niejednokrotnie już w średniowieczu dokonywano spisu zawartości skarbca i zakrystii. Niestety, inwentarze z tego czasu się nie zachowały. Dopiero wizytacje z lat 1604, 1628, 1660, 1728, 1737 i 1781 oraz księgi inwentarzowe od r. 1656 dają nam w miarę pełen obraz całości, uwzględniając także klejnoty oraz sprzęt kaplic i ołtarzy, zapewne wówczas już znaczniej umniejszony. W inwentarzu z r. 1765 (CP 101) znajdujemy dodatkowo: Regestr ksiąg w bibliotece katedry poznańskiej, katalog książek seminarium gnieźnieńskiego, spis książek z biblioteki kościoła św. Marcina w Poznaniu.
46.                    UTRZYMANIE KATEDRY - FABRICA 
                    sygn.  CP 455 – 462 (8 j.a.)                                  1730 - 1845
           Zbiór ksiąg zawierających dokumentację dochodów i rozchodów w związku z utrzymaniem katedry, jej rozbudowy, upiększania. Także rewizje i kontrakty.            
50.                    BIBLIOTEKA KATEDRALNA                     
                        sygn.  CP 105 – 110, 853 (7 j.a.)                        1598 - 1898
            Spisy ksiąg drukowanych oraz rekopisów bibliotecznych. Najstarszy sporządzony przez Jakuba brzeźnickiego, sufragana poznańskiego w r. 1598. Spisy muzykaliów i instrumentów muzycznych katedry. Dwa egzemplarze Liber divinorum officiorum ecclesiae cathedralis Posnaniensis oraz Diurnale Capituli Posnaniensis 1891 – 1898.

32.                     REWIZJE DÓBR BISKUPICH I KAPITULNYCH
                                       (LIBRI REVISIONUM ET GRANICIERUM)
                     sygn.  26 – 27, 111 – 119, 379 – 385 (18 j.a.)             1393 - 1772
            Administracja rozległymi własnościami ziemskimi spowodowała wytworzenie się w kancelarii kapitulnej pokaźnej serii ksiąg i fascykułów
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o treści gospodarczej i to zarówno w odniesieniu do dóbr własnych Kapituły, jak i dóbr stołu biskupiego. Wśród tej grupy ksiąg na szczególną uwagę zasługują libri revisionum. Jedne z nich dotyczą rewizji całości .dóbr kapitulnych i biskupich, inne majątków poszczególnych kluczy, prebend, wsi prestymonialnych czy wręcz poszczególnych kurii kapitulnych. W niniejszej .grupie mamy do czynienia z dokumentacją całości dóbr biskupich i kapitulnych. Tworzono też odrębne odpisy, libri granicierum ad usum capituli cathedralis.

33.               REWIZJE I INWENTARZE DÓBR BISKUPICH
(LIBHI REYISIONUM ET INYENTARIA)

		sygn. CP 120-159 (39 j.a.) 		1562-1796 
Zbiór ksiąg gospodarczych, dotyczących wyłącznie dóbr stołowych biskupstwa poznańskiego. Są to opisy i inwentarze dóbr biskupich sporządzone przez członków kapituły w okresie wakansu na stolicy biskupiej lub w czasie normalnych lustracji kanonickich. Najstarsza z tej serii ksiąg powstała w latach 1562 - 1574 w okresie pontyfikatu Adama Konarskiego.

34.             REWIZJE POSZCZEGÓLNYCH KLUCZY DÓBR BISKUPICH

	sygn. CP 160 (kk. 2)                                                       1705
 Rewizja wójtostwa w Biskupicach.

	sygn. CP 161 - 164 (kk. 22, 18, l, b.p.)                 1726-1792
 Rewizje i inwentarze klucza bukowskiego.

	sygn.  CP  165 (kk.  21)                                                     1792
 Inwentarz klucza Ciążeń.

	sygn. CP 166-168 (kk. 4, 8, 6 ) 			1771-1792
	Inwentarz klucza dolskiego.
	sygn. cp 169-170 (kk. 6, 5) 			1780-1792 
Inwentarz wsi Domachowo.
sygn. CP 171 (kk. 5)                                        	1737 -1738 
Rejestry gospodarcze Dusznik.
sygn.  CP  172 (kk.  2)                                                           1747
 Rewizja sołectw w Gaworsku i Księginkach w kluczu dolskim biskupstwa poznańskiego.

sygn. CP 173 - 176 ,(kk. 2, 2, 7, 7)                       	1747 – 1792
 Inwentarze wsi Główna.
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	sygn. CP 177 (kk. 7) 			1792 
Inwentarz dóbr Głuszyny.

	sygn.  CP 178 - 179  (kk.  9,  11) 	1778-1792
 Inwentarz klucza Komorniki.

	sygn. CP 180 (kk. 3) 			1764
 Inwentarz dóbr wsi Kozłów Biskupi.

                          sygn.CP181(kk.7)                                           1792 
Inwentarz wsi Krerowo... z opisaniem budynków dworskich, 
posiadłością poddaństwa, ich powinnościami i daninami.

sygn. CP 182 (kk. 15)                                                         
Inwentarz klucza Krobia.
 	sygn. CP 183 (kk. 5)                                              1418 –1607
 Przywileje dla sołectwa w Marzewie (kopiarz XVIII w.).
 	sygn. CP 184-185 (kk. 2 10)                                	1693-1792
 Rewizja dóbr wójtostwa Młodojewo, klucza ciążyńskiego.
 	sygn. CP 186 - 189 (kk. 22, l, 12, 60)                     1729 – 1760
Rewizje i inwentarze klucza pszczewskiego.
 	sygn. CP 190 (kk.  1)                                                        1731 Rewizja wójtostwa Rembów.
 	sygn. CP 191 (kk. 2)                                                         1606 Rewizja wsi Sękowo, klucza bukowskiego.                             
 	sygn. CP 192 (k. 1)                                                            1776    Rewizja wsi Siostruń w mazowieckiej części diecezji.
 	sygn. CP  193 (k. 1)                                                          1777 Inwentarz folwarku Wierzbiny, klucza pilczyńskiego.
 	sygn. CP 194-195 (kk. 4, 5)                              1795-1796 Rewizja wójtostwa w Wilczynie.

35.             REWIZJE DÓBR PRESTYMONIALNYCH, KURIE, OPCJE

 		sygn. CP 196-203, 343, 377,  386-387  (kk.
141, 28, 39, 61, 37, 17, 15, 2,2, 14 16, 54) 		1656-1790
Księgj rewizja i tradycji dóbr prestymonialnych. Księgi lustracji rezydencji (kurii kanonickich). Rejestracja opcji na dobra prestymonialne.
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36.           REWIZJE, TRADYCJE, INWENTARZE DÓBR KAPITULNYCH

 	sygn. CP 204, 328 (kk: l, 2)                                1702 –1704
    Rewizja wsi Binkowo.
                                                                                 
 	sygn. 205 - 223 (18 j.a.)                                          1641 –1795
Acta procuratoralia dotyczące Chwaliszewa. Przywileje bractw chwa-
liszewskich oraz ich księgi. Spisy dochodów (kapitulnych z Chwaliszewa.

 	sygn. CP 224 (kk. 24)                                1440-1664,  1750
 Kodeks przywilejów i dokumentów wsi Glinienko.

 	sygn. CP 225 - 244, 362, 364 - 365, 377 (24 j.a.)   1705 – 1798
 Rewizje klucza głuchowskiego dóbr kapitulnych, inwentarze dóbr, tradycje.

 	sygn. CP 245 - 250 (kk. 15, 6, 4, 2, 8, 3)               1781 – 1795
Ordynacje (kapituły poznańskiej dla wsi prestymonialnej Góra, rewizje, inwentarze, kontrakty, ekscerpty z przywilejów.

 	sygn. CP 377 (kk. 14)                                                      1656
 Rewizja wsi m., in. Junikowo.

 	sygn. CP 294, 377 (kk. 28, 14)                              1655 –1656
 Regestry gospodarskie wsi Kobylniki, rewizje.

 	sygn. CP 294, 377 (kk. 28, 14)                              1655 –1656
 Regestry gospodarskie wsi Kokoszczyn, rewizje.

 	sygn. 251 - 257, 291 - 293, 339, 341-342, 353,     1710 - 1793 356, 357, 359, 361, 362, 364 - 373, 375 --376 (31 j.a.)
Rewizje, inwentarze, rachunki i inne akta gospodarcze, odnoszące się do wsi Konojad.
 	sygn. CP 258 - 262 (kk. 17, 4, 3, 51, 22)               1708 – 1718
 Rewizje, regestry, rachunki z dóbr zastawnych Krotoszyna.

 	sygn. 263-274 (11 j.a.)                                          1716-1762
 Rewizje, tradycje, regestry dotyczące dóbr kapitulnych Lechlin.

 	sygn. 275-279 (5 j.a.)                                           1735-1798
 Regestry, rewizje, tradycje klucza lisowskiego (Lisówki).
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 	sygn. 280 - 323, 362, 364, 377 (69 j.a.)                 1655-1798
 Rewizje, inwentarze klucza mrowinskiego (Mrowino).

 	sygn. 324-325 (kk. 9, 2)                                       1779-1790
 Rewizje i regestry wsi Niesłabin.

 	sygn. CP 326 - 327 (kk. 27, 12)                              1629 –1790
 Akta procuratoralia miasta Ostrówek. Księga różnych kwitów.

 	sygn. CP 377 (kk. 14)                                                      1656
 Rewizja wsi m. in. Pabianowo.

 	sygn. CP 218, 401 - 402 (kk. 12, 32, 2)                 1750 – 1795
 Spisy dochodów z Piotrowa. Rewizja cegielni kapitulnej na Piotrowie.

 	sygn. CP 377 (kk. 14)                                                      1656
 Rewizja w wsi m. in. Przybroda.

 	sygn. CP 329 (kk. 46)                                           1778-1794
 Rachunki z klucza dóbr Puszczykówko.

 	sygn. CP 330 (kk. 34)                                           1790-1798 
Spisy dochodów ze wsi Puszczykowo.

	sygn. CP 328-330 (kk. 2, 46, 34)	1702-1798
Rewizja dóbr prestymonialnych Rogalinka, rachunki, dochody.

  	 	sygn. 275-279 (kk. 88, 18, 20, 43, 41)                 1735-1758
Tradycje, rewizje, regestry, sumariusze wsi Skrzynki.

 	sygn. 331-333 (kk. l, l, 2)                                  1693-1703
Rewizja wsi Starczanowo.
 	sygn. 419 (kk. 4)      '                                              1767-1775 
Akta wsi prestymonialnej Trojanowo (odpis z akt kapitulnych).

 	sygn. 275-279, 377 (kk. 88, 18, 20, 43, 41, 14)     1656-1798
 Tradycje, rewizje, regestry wsi Trzcielno.

 	sygn. CP 250 (kk. 4)                                                         1790
 Rewizja posiadłości Tworzykowo.
 	sygn. CP 334 - 339, 342 - 376 (40 j.a.)                    1713 – 1798
 Księgi gospodarcze Wielichowa i klucza wielichowskiego.
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 sygn. CP 419-(kk. 4)           .                                 1767-1775 
Akta wsi Zegowo fundi canonicatus Posnaniensis.

 sygn. CP 218 (kk. 12)                                1776-1780 –1795
 Regestry dochodów ze wsi Zawady. 
                                                         
47.                INNE KSIĘGI GOSPODARCZE KAPITUŁY

 sygn. CP 389-394, 399-403, 420 (12 j.a.)       	1724-1807 
Księga zaległych procentów, przynależnych kapitule katedralnej, regestr sprzętu łaziebnego, lustracja cegielni w Piotrowie, wykaz regestrów piwnych, specyfikacja sum 'Oryginalnych kapituły, zapisanych na synagodze poznańskiej.
48.                    KSIĘGI ROŻNYCH FUNDACJI
	
                             sygn. CP 414-418, 465-466 (7j.a.)  	XV-XX 
Pod opieką kapituły, według średniowiecznego zwyczaju, pozostawały różne fundacje dobroczynne, szpitale, bursy, wieczyste legaty na wdowy, dla kształcenia zdolnych młodzieńców, dla chorych księży). Były też fundacje ściśle związane z katedrą (z jej kaplicami, ołtarzami). Odrębne miejsce zajmują fundacje aniwersarzy i wotyw, w których uczestniczyło całe duchowieństwo katedralne z kapitułą na czele. Zachowała się np. dokumentacja penitencjarza katedralnego Alojzego Duńskiego, powołana dla wsparcia konwertytów (Victima cardtatis pro convertendis ad fidem sanctam Romano-Catholicam), Fundatio Gorkana seu Liber de censibus Vratislavieosibus venerabili capitulo concreditis z lat 1528 - 1728, regestr bursy fundacji Szołdrskich z lat 1751 - 1782 i 1783 - 1822 wraz z inwentarzem konwiktu tej fundacji z lat 1762 - 1779, wreszcie zbiory aniwersarzy. ' Por. także: W. Pawelczak: Tabula anniversariorum ecclesiae cathe-dralis posnaniensis usque ad annum 1652, 1659. Roczniki Teologiczno-Ka-noniczne. T. 3: 1956 z. 2, s. 371 - 389.
51.           KOLEGIA NIŻSZEGO DUCHOWIEŃSTWA KATEDRALNEGO
                                             (CLERUS MINOR)

Pod określeniem clerus minor rozumiano od średniowiecza ogół duchowieństwa katedralnego, nie wchodzącego w skład kapituły. Poszczególne grupy kleru katedralnego tworzyły odrębne kolegia: penitencjarzy, wikariuszy, mansjonarzy, psałterzystów, rorantystów. Kolegia te prowadziły swego rodzaju kancelarie i wytworzyły pewną ilość akt. Były to acta actorum, naśladujące układem, podobne księgi kapitulne (protokóły posiedzeń,
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zapisy o czynnościach pozasesyjnych, wpisy dokumentów). Druga grupa wytworzonych przez te kolegia ksiąg to najczęściej percepta et expensa — wykazy dochodów i rozchodów wspólnej masy majątkowej. Poniżej podajemy informację o zachowanych rękopisach tej serii.

 	sygn. CP 421 (kk. 3)                                               1796-1806
 Connotatio summarum odnoszących się do kolegium penitencjarzy.

 	sygn. CP 322-323 (kk. 85, 88)                            	1766-1782
 Percepta et expensa kolegium wikariuszy katedralnych.

 	sygn. CP (kk. 34)                                                    1726-1810 
Akta kolegium mansjonarzy Passionis Domini, fundacji biskupa Wojciecha Tolibowskiego.

 	sygn. 425-428 (kk. 79, 66, 33, 79)                     	1726-1810 
Akta i dekrety, rachunki, dochody i wydatki, aniwersarze kolegium psałterzystów.

 	sygn. CP 429 (kk. 48)                                            1708-1762
Akta dotyczące zakrystiana i kampanatora katedralnego. Na ostatniej karcie: Ordo serieri praelatorum et canonicorum catedralium Posnaniesium anno Domini 1747.

49.                         RACHUNKI KAPITUŁY KATEDRALNEJ

	sygn. CP 481 - 874 (393 j.a.) 		XVII - XX wiek 
Obszerny zbiór ksiąg rachunkowych, rozchodów i dochodów, także w odniesieniu do kolegiów niższego duchowieństwa i alumnatów, także wykazy etatów, majątku katedralnego, cathedraticum, spisy listów zastawnych w Wielkim Księstwie Poznańskim w depozycie kapituły .katedralnej itp.

52.              KOŚCIOŁY ZWIĄZANE Z KATEDRĄ I KAPITUŁĄ
(ECCLESIAE ADIUNCTAE)
               sygn. CP 437 (kk. 25)                                 1721 -1779 -1803;
 Akta kościoła św. Barbary w Chwaliszewie (regestrum iurium, obliga-tionum, proventuum, incentaria).

 	sygn. CP 442 - 443 (kk. 69, 86)                             1671-1802 
Akta (Kongregacji św. Filipa Neriusza) dotyczące kościoła parafialnego  św. Małgorzaty na Sródce (iura, privilegia, varia monumemta).
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 	sygn. CP 4502 (kk. 84)                                          1735-1783
 Akta kościoła parafialnego w Rogoźnie (spisy dziesięcin, mesznego itp., inwentarze i rachunki kościoła i beneficium).
      
 	sygn. CP 451  (kk. 2)              .                                     1598
 Fragmenty akt fiskalnych) kościoła i szpitala w Kórniku.

 	sygn. CP 438 - 441 (kk. 73, 55, 30, 28)                  1648-1802
 Akta hospicjum św. Wawrzyńca dla ubogich i chorych księży (liber co-piarum z lat 1648 - 1753, Liber yariarum inscrdptionum et obłigationum, regestra censuum, perceptarum, expensarum).

Poza wymienionymi w zespole akt archiwum kapitulnego przechowywane są dwie księgi z. XVI i XVII w.: lura et privilegia Judaeorum cvitatis Posnaniensis 1520 - 1580 oraz Decreta, iura, priwlegia civitatis Posnaniensis et iudaeorum 1620-1690.
Pomoce archiwalne: Inwentarz książkowy (oprać. J. Nowacki).

53.                KORESPONDENCJA KAPITUŁY KATEDRALNEJ

	sygn. CL (584 j.a.) 				1490-1810 
Ks. J. Nowacki w opracowanym inwentarzu tego zbioru podzielił całą korespondencję na dwanaście działów. Cztery pierwsze obejmują listy różnych osób do kapituły z poszczególnych wieków: wiek XV i XVI, wiek XVII, wiek XVIII, wiek XIX. Następne działy dotyczą kolejno korespondencji jednej osoby: V. bpa Piotra Tarło do kapituły 1716-1719; VI. archidiakona śremskiego Franciszka Wolińskiego 1728-1742; VII. bpa Stanisława Hozjusza do kapituły 1733 - 1737; VIII. bpa J. Szembeka do archidiak. Fr. Wolińskiego 1740-1749; IX; korespondencji kapituły z bpem Teodorem Czartoryskim 1739 - 1768; X. Korespondencji kapituły z bpem A. S. Młodziejowskim 1766 - 1779; XI. korespondencji kapituły z prepozytem, a następnie biskupem poznańskim, A. O. Okęckim 1764-1793; XII.' korespondencji kapituły z arcybiskupem I. Raczyńskim 1810.
 Pomoce archiwalne: Inwentarz książkowy.

V. Kolegiaty i kapituły kolegiackie
2
W granicach historycznych archidiecezji poznańskiej -istniało w ciągu wieków 14 kolegiat: Poznań — NMP in Sumno, Grójec, Santok, Czersk, Błonie, Głuszyna, Warszawa, Środa, Poznań — św. Maria Magdalena, Po-
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znań — św. Mikołaj, Kórnik, Szamotuły, Poznań — Wszyscy Święci, Czarnków. Rodzaje wyprodukowanych przez kapituły kolegiackie akt są podobne do analogicznych archiwaliów kapituły katedralnej. Niestety, w zbiorach Archiwum Archidiecezjalnego znajdują się tylko niewielkie szczątki bogatej spuścizny kapituł kolegiackich. Niektóre z nich znajdują się w odpowiednich zespołach parafialnych (i tam zostały w niniejszym informatorze uwzględnione). Część pozostałości ich spuścizny znajduje się jeszcze w terenie i w przyszłości zostanie scalona.

54.	sygn. CP 430-436 (6 j.a.)  			1620-1806 
Akta kolegiaty Najświętszej Maryi Panny in Summo Posnaniensi (na zamku Ostrowia Tumskiego): Liber beneficiorum z roku 1620, iura eccle-siae collegiatae (wiek XV — 1635), księgi gospodarcze dochodów i rozchodów, protocolon actorum, dieoretaruim, installatiarum, quatettationum sc variaruim canstitutionum capituli z lat 1732 -1806, rewizja wsi Mieścisko fundi canonicatus Jerzy Cebrowski.

55.	sygn. CP 444 - 449 (6 j.a.)                                     XV — 1802
Akta kolegiaty św. Mikołaja w Poznaniu: Iura, proventus aliaquae do-
cumenta (privilegia, statuta), protocollon actorum z lat 1728 - 1802, księgi
gospodarcze, finansowe, metrica fraternitatis literatorum z łat 1554-1780.

56.	sygn. CP 450 (l  j.a.)                                             1622, 1628
 Księga akt wizytacyjnych z lat 1622 i 1628. 

57.	bez sygn. (31 j.a.) 				1539 -1695 
Akta kolegiaty i kapituły św. Marii Magdaleny w Poznaniu: księgi wizytacji kolegiaty z lat 1602-1695, inwentarze kościelne, statuta fraternitatis pauperum sacerdotum w r. 1562 i 1570, inne księgi brackie, np. rejestr bractwa ubogich z r. 1621, księga bractwa św. Barbary z r. 1660, wykaz czynszów dla szpitala św. Walentego z r. 1643, metrica collegii canonicorm z r. 1661, księgi gospodarcze kapituły, np. census et contradrus z r. 1539.

VI. Księgi i akta zakonów

Do zadań Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu nie należy przejmowanie archiwów zakonnych, z wyjątkiem archiwów parafii, prowadzonych przez zakonników. Ze względu jednak na kasację klasztorów przez rząd pruski w XIX w. część ich ksiąg archiwalnych i rękopisów bibliotecznych uległa rozproszeniu. Różnymi drogami, np. przez kancelarię parafii, w której znajdował się skasowany klasztor, dotarły niektóre z nich do Archiwum Archidiecezjalnego.
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58.                   BENEDYKTYNI
	sygn. AZ 1/2 (kk. 25;                                                      1625
 Statuta seu Ordinationes Monasterii Lubinensis.

	sygn. AZ 113 (kk. 117)                                            1740-1783
 Decreta Capitulorum Generalium 1740-1783.

59.                      BENEDYKTYNKI
 	sygn. AZ 211  (kk.  163)                                        1612-1842
 Kalendarz zakonny zawierający imiona zmarłych zakonnic i dobrodziejów klasztoru [w Poznaniu].

60.                        BERNARDYNI

 	sygn. AZ 311 (kk. 29)
Derectorium Magistrd Novitiorum ad normam Provinciae Polonae PP. Bernardinorumom compactum.

 	sygn. AZ 3/2 (kk. 80)                                            1587 –1617
[Współoprawne:] 1) Coostitutiones pivinciales anno 1595 canfirmatae. 2) Ordinationes capitulorum generaluim 1587 - 1617.

 	sygn.  AZ 3/3  (kk.  128)                                       1737-1758
Liber protocollorum Ministrorum Provincialium Anno Domini 1737
comparatus pro Conventu Gnodecensi, Almae Prvinciae Maioris Poloniae
post Capitulum Posnaniae oelebratum hoc anno ut supra 10 die Augusta.

 	sygn. AZ 3/4 (kk. 40)                                                      1834 
Acta Commissionis betreffend die Aufnahme und Abschätzung des
Inventar des Klosters — und Kirchen — Vermögens des Bernhardiner —
Mönchs — Kloster zu Grätz 1834.

   	sygn. AZ 31 (kk. 8)                                                1640 -1864
Opis dostateczny klasztoru bernardyńskiego zakonu św. Franciszka de
observantia założonego 1640 przez Imci Xiędza Pawła Gajewskiego [Koźmin]

 	sygn. AŻ 3/6 (kk. 104)                                            1466 -1838
[Współoprawne:]  1) Catalogus Benefactorum mortuorum in hoc loco
sepultorum — a prima loci huius ac Ecclesiae Fundatione 1530 - 1818, 2)
Catalogus Patrum ac Fratrum mortuorum in hoc loco quiescentium 1466 -
-1838.
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61.                                     CYSTERSI
 	sygn. AŻ 4/1 (kk. 51)                                                       b.d.
 Modus Visitandi monasteria S. Ordinis Cisterciensis per vicarium Bohemiae, Moraviae etc.

 sygn. AŻ 4/1 (kk. 120)                                          1771 -1787 
Liber Calculi ex bursa monasterii Bledzeviensis anno domini 1771 in annos ulteniores inchoatus 1771 - 1787. [Bledzew, pow. międzychodzki].

 	sygn. AŻ 4/3  (kk. 52)                                           1231-1809
 Copiae Privelegiorum Monasterii Obrensis etc. [Obra, pow. wolsztyński].

 	sygn. AŻ 4/4 (kk. 162)                                          1778-1834
 [Współoprawne:] 1) Regestra Missarum perceptarum sub regimine AV Patris Emerici Prątnicki P. G. [...] ab anno 1778 Ima Januarii, 1778 -- 1834, 2) Regestra Missarum axpensarum sub regimine AV Patris Emerici Prątnicki P. G, [.. .] ab anno 1778 Ima Januarii, 1778-1834. [Obra].

 	sygn. AŻ 4/5 (kk. 250)                                            1700 –1852
 Liber Contraternitatis Sanctae Barbarae  et visitationum.  [Obra].
 sygn. AŻ 4/6 (kk. 180)
[Wykaz zmarłych benefaktorów klasztoru cysterskiego w Obrze oraz dyspozycje konsystorskie i rejencji pruskiej od 1834 do 1853 r.]

 	sygn. AŻ 4/7 (kk. 200)                                                      1792
Cathalogus Personarum Regularum Obrensium neo non aliorum Con-
fratrum et Benefactorum Perentum Sororum Fratrum Famiiliarium pie
in Domino defumctorum renovatus per R. P. Alexandrum Kędzierżyński.
Anno Nativ. Domini 1792. [Obra].

 	sygn. AŻ 4/8 (kk. 141) 1611 -1792 
Commissio grandtierum inter villas Chociszewo (pow. mdędzychodzki) abbatis Paradisiensis Suchy Lutol i(pow. międzyrzecki) ad capitaneatum Mederecensem tum oppidum Broica (Brójce, pow. międzyrzecki) ad capi-taneatum Babimostensem spectantium in regno et vilis Szczaniec et Me-szenczno in ducatu Silesiae facta, 1611 - 1792.

 	sygn. AŻ 4/9 (kk.  177)                                          1559-1814
[Współoprawne:] 1) Catalogus personarum ordinis nostri utriusque se-
xus defunctorum nec non confra'trum consanguineorum ac benefactorum
nostrum ex vetustissimo libero desumptus renovatus ac iteratus — con-
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scriptus anno 1756 die 18 Februardi, 1559 - 1814 [Przemęt], 2) {druk z XVIII w.]: Martypologium Romanum [...] Gregorii XIII Pont. Max. iussu editum.
 
	sygn. AŻ 4/10 (kk.  112)                                                      1704 [Kopiarz listów do władz zakonnych, biskupów i świeckich panów]
IPrzemęt pow. wolsztyński].

 	sygn. AŻ 4/11  (kk. 30)                                        1278 - 1806 Kalendarz Cysterski Klasztoru niegdyś Wielińskiego Przementskiego.

	sygn. AŻ 4/12 (kk. 48)                                            1408 -1811 Kalendarz Cysterski — klasztoru (Wielin) Przemenckiego, 1408-1811.

 	sygn. AŻ 4/13 (kk. 100) 				1661-1739 
Notitia Exemptionis perpetuae a visitatione ttoci ordinariorum in hoc jsancto loco Rokitneiisi Tum fundationis, Congregationis Roltitnensis Ve-nerabiilium Frątrum Monasterii Bledzowivensis Cacri Ordinis Cysterciensis Professoruin ad Aram Miraculosae Beatissimae Mariae Virginis numc et in futurum semper residentiuin per III. Casimirum Joannem Opolenski pro tunc Abbatem Bledzowiensem erectae Die 10 Mensis Maii Anno 1677-

 	sygn. AŻ 4/14 (kk. 179)
[Kalendarz zmarłych zakonników, ich rodzin i benefaktorów klasztoru w Wągrowcu, XVI-XVIII w.]

 	sygn. AŻ 4/15 (kk. 139)                                          1778 -1810 [Zapisy majątkowe i gospodarcze klasztoru w Wągrowcu].

62.                                 DOMINIKANIE

	sygn. AŻ 51 l(kk. 242)                                         1766-1785
 [Księga kasowa dochodów i rozchodów klasztoru w Kościanie]

 	sygn. AŻ 5/2 (kk. 213)                                              1728 –1753
 [Księga kasowa dochodów i rozchodów klasztoru w Kościanie].

 	sygn. AŻ 5/3 (kk. 83)                                             1764-1781
 [Liber] tam Missarum percipdendarum i[...] quam perceptarum banno-rum 1764 suto Prioratu Adm Rev. Patris Antoni Kiciński. i[Kościan].
 	sygn. AŻ 5/4 (kk. 119)                                           1700-1817
[Dwie części:] 1) Liber Comsiliorum Conventus Costensis tempore Prioratus Adm. Rndi Patris Augustini Marcinkiewicz A. D. 1736, [Kościan]
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2) zbiór różnych dekretów papieskich i zarządzeń władz zakonnych 1700 --1817.
 	sygn. AZ 5/5 (kk. 337)                                            1599 –1616
 [Akta kapituł generalnych i kapituł prowincji polskiej; część drukowanych].

 	sygn. AZ 5/6 (kk. 68) 	1576-1815  
Metrica Fratrum, Professorum in Conventu Posnaniensi S. Dominici Ordinis Praedicatorum ab Anno Domini 1576 etc. [Poznań]

 	sygn. AZ 5/7 (kk. 255)                                          1613 –1798
 [Księga arcybractwa Różańca św.] [Poznań]

 	sygn. AŻ 5/8 (kk. 416) 				1689 -1884 
[Dwie części:] 1) Liber inscribendorum ad Archiconfraternitatem SSmi Rosarii Bmae Virginis Mariae Fratrum et Sororum, vivorum et mortuo-rum restauratus anmo Domini 1795, 2) Liber dnscribendorum ad Archiconfraternitatem SSmi Rosarii Dulcissimi Nominis lesu Fratrum et Sororum, vivorum et mortuorum restauratus anno Domini 1795 [Poznań].

 	sygn. AZ 5/9 (kk. 316)                                            1754-1846
 Paradisus  etc.  [modlitewnik dla  arcybractwa Różańca św.  i wykaz członków 1754 - 1846]. [Poznań].

 	sygn. K.Z 5/10 (kk. 263)                                        1846-1893
 [Księga arcybractwa różańcowego — wykaz członków]. [Poznań].

 	sygn. AZ 5/11 (kk. 87)                                          1787-1803 
Liber Regestrorum Proventus Conventus Posnaniensis Ordinis Prae-dicatorum etc. [Poznań].

 	sygn. AZ 5/12 (kk. 163)         -       .                          1779-1841
 Percepty i Expensy Bractwa Różańcowego od roku 1779 do 1841.
 
 	sygn. AZ 5/13 (kk. 74)                                          1834-1840
 [Księga kasowa Bractwa Różańcowego — Niemców] [Poznań]

 	sygn. AZ 5/14 (kk. 8)                                                        1839
 Wykaz znajdującego się Inwentarza w kaplicy Bractwa Różańcowego przy kościele XX Dominikanów 1839. .[Poznań]
 	sygn. AZ 5/15 (kk. 92)                  .                         1861-1876
 Inwentarium sprzętu ruchomego kościoła podominikańskiego [Poznań].
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                 	sygn. AZ 5/16 (kk. 97)                                            1848 -1887
Ordinatio pro Capella SS. Rosarii B.M.V. Posnaniae [Poznań].
 	sygn. AZ 5/18 (kk. 242)            ok. 1838 
Katalog biblioteki klasztoru Dominikanów [w Sieradzu?]
63.                        FILIPINI
	sygn. AZ  6/1 – 25 (25 j.a – 0,32mb.)                       1716-1894                                          
 Akta majątkowe klasztoru XX. Filipinów w Gostyniu.

64.                           FRANCISZKANIE
                       sygn. AZ 7/1 (kk. 167)                                                       1776
        Miscellanea statum et ordinem trium provinciarum Poloniae aliaque curiosa ad ordinem seraphicum Minorum Conventalium spectantia ex variis locis a fratre Francisco Cybulski ordinis  alumno s. theol. Magistro fideliter transscripta a. D.1778

 	sygn. AZ 7/2   (kk. 411)                                            1752-1823
[Liber Magistralis - Gniezno].

 	sygn. AZ 7/3 (kk. 81)                                        1730-1895
Acta Bractwa Różańca św., S. Franciszka i Antoniego Padewskiego założone 1730 przez X Piotra Tarskiego [Gniezno].

 	sygn. AZ  7/4 (kk. 116)                                          1770-1811 
Inventarium Conventus Gnesnensis [Gniezno].

 	sygn. AZ  7/5  (kk. 232)                                   1630-1820
[Liber Conventus S. Francisci Graboviensis] [Grabów n. Prosną].

 	sygn. AZ  7/6 (kk. 157)                                          1670-1861
Album Confratrum et Consororum Confraternitatis S. Antonii de Padua post triumphalem eiusdem Confraternitatis introductionem, in Ecclesia eiusdem Sancti sub Monticulo Posnaniensi VV. PP. Franciscanorum Conventualium anno Domini 1670 die 18 Maii inchoatum [Poznań].

 	sygn. AZ  7/7 (kk. 40)                                           1643-1820             
 Spis kapitałów na dobrach kościoła franciszkańskiego lokalowych [Poznań].

 	sygn. AZ  7/8  (kk. 12)                  .                         1850-1851
 Wykaz dokumentów dot. Majątku kościoła Niemców – katolików w Poznaniu 1850-1851 sporządzony.
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 	sygn. AZ-7/9 (kk. 21) 				1821-1858              
Księga kasowa nr l Bractwa św. Anny w Poznaniu.

 	sygn. AŻ 7/10 (kk. 22) 				1821-1826
Księga kasowa Bractwa św. Anny 1821 - 1826 [Poznań].

 	sygn. AZ 7/11, (kk. 22S)            		1866-1912
Księga kasowa kościoła franciszkańskiego w Poznaniu.

 	sygn. AZ  7/12 (kk.  86)                                  1876-1880 Wykaz Komunii św. wielkanocnych w kościele św. Antoniego w Poznaniu.

 	sygn. AZ 7/13 (kk. 136)                                  1842-1849 Dziennik podawczy kościoła św. Antoniego w Poznaniu.

 	sygn. AZ 7/14 (kk. 225)                                  1779-1795
 Registra Acceptarum Conventus Sremensis [...] Registra Expensarum etc. [Śrem].

 	sygn. AŻ 7/15 (kk. 82). 			1600-1862
[Dwie części:] 1) Cathalogus novo omnium Fratrum atque Sororum in hac Sacratdssima, Confraternitate existentmm sub Titulo Chordigeroanti-quorura Librorum numero eiusdem Sacratissimae Confraternitatis S.P.N. Francisoi Ord. M. Convevnt, est erectus et descriptus, 1600 - 1862, 2) Ca-thalogus susceptorum ad Confraternitatem S. Aintonii, 1749 - 1862. [Śrem].

65.                         FRANCISZKANIE OBSEBWANCI
 	sygn. AZ 8/1 (kk. 263)                                             1661 -1771 [Copiale Ordinis Min. Regularis Obseryantiae Provinciae Maioris Polo-niae].
 	sygn. AZ 8/2 (kk. 187)                                               1701 - 1826 [Liber Conventus Gołancensis Ordinis Minorum Obseryantium] [Gołańcz].
 	sygn. AZ 8/3 (kk. 124)                                              1636 -1840 
Annales Sepaphici seu Archivum Conventus Gorcensis Ordinis Mino-ruin Observantium S.P.N. Francisci etc. [Łobżenica].
 	sygn.  AZ  8/4 (kk.  172)                                         1643-1774 
Liber seu Gazophilacium beneficdorum notabilium a quibusdam bene-
lactoribus huic Ecclesdae ac Cooventui ad S. Mariam Angelorum in Coten oblatorum {Kościan].
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       sygn. AZ 8/5 (kk. 220) 				1707
Archivum Conveiitus Costensis ad S. Mariam Amgelorum etc. [Kościan]. 
 	sygn. AZ 8/6 (kk. 189)                                  1770 –1814
 Litterae Pastorales R-dorum Provincialium pro Conventu' Costensi [Kościan].
 	sygn. AZ 8/7 (kk. 443)                                  1723 –1921
 Liber Confraternitatis SSmae ac Individuae Trinitatois etc. [Poznań].
 	sygn. AZ 8/8 (kk.  6)                                       1668-1810
 Comfraternitas Domus Lauretanae B. V. Mariae in Ecclesia FF. Mino-rum Obs. erecta anno 1668. [Poznań].

 	sygn. AZ 8/9 (kk. 253)                                          1826 –1864
 Pastorales Provinciae S. Mariae Angelorum Conventus Skąpensis.

 	sygn. AZ 8/10 (kk. 179)                                             1713 –1743
 [Pastorales Provinciae S.  Mariae Angelorum Conventus  Skąpensis].

66.                      FRANCISZKANIE REFORMACI
 	sygn. AZ 9/1 (kk. 454)                                         1752-1800
 [Constitutiomes et Litterae Pastorales Ordinis Minorum S. Francisci Reformatorum Proviniciae Maioris Poloniae].

 	sygn. AZ 9/2 (kk. 466)                                          1755-1820
 [Protocollon Ordinis Minorum S. Francisci Reformatorum Proviniciae-Maioris Poloniae].

 	sygn. AZ 9/3 (kk. 392)                                            1640-1802
 Monologium Patrum et Fratrum in Chnisto quiescentium Ordinis Minorum S. P. N. Francisci Reformatorum Provinciae etc. 
                   
 	sygn. AZ 9/4 (kk. 186)                                        1820-1862 
Ex Protocollis Litterarum Pastoralium Superiorum Generalium et Pro-yincialium sub Guardianatu Patris Francisci Offomański.

 	sygn. AZ 9/5 (kk. 68)                                                1862 –1863
 Protocollum Litterarum Pastoralium Comparatum Anno Domini 1862 sub Guardianatu R. P. Maximi Michalski.

 	sygn. AZ 9/6 (kk. 92)                                                      1836
 Schematismus librorum Bibliothecae Conventus Goruscensis.
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	sygn. AZ 9/7 (Mc. 55)               .                              1621 –1809
 Erectio Ecdesiae et Conventus Paptrum Refonmatorum in Osieczna et reparationes maiores.
 	sygn. AZ 9/8 (kk. 141)                                            1622 –1888
 Scrutinium Antiąuitatis sive Nova Revisio Veteris Archivii Conven tus ad Sanctam Crucem Gorcensis etc.
 	sygn. AZ 9/9 (kk. 121)                                          1657-1822
Scrutiniiim Antiquitatis sive Nova Reyisio veteris Archivii Conventus
ad S. Casimłrum Patr. R. Pol. Posnaniensium PP. S. Francisci Refornatorum etc.

 	sygn. AZ 9/10 (kk. 148)                                           1803-1843 
[Litterae Pastorales superiorum ordinis, Tuszyn].

 	sygn. AZ 9/11 (kk. 3)                                                      1730
Inventarium Conscripyum omnium rerum Conventus Vronrcensis sub-Prioratu R. Patris Augustini Marcinkiewicz Anno Dni 1730.

 	sygn. AZ 9/12 (kk. 256)                                       1765-1797 
[Liber — seu potius Copiae Epistoraum Litterarumque a Nuntiis Reg-
ni Podoniae et praesertim a Ministri Provincialibus Ordinis Minorum S.P.
Francisci Reformatorum.].

67.                              FRANCISZKANI
 	sygn. AZ  10/1  (kk.  69) 170-1828
Akta Konwentu Srzemskiego Wielebnych Panien Franciszkanek etc.
68.                                KARMELICI
 	sygn. AZ  11/1  (kk. 7)                                                      1703
 Preces Fratrum Carmelitarum Posnaniae manentium Sacrae Comgre-gationi porrectae Anno 1703.

 	sygn. AZ 11/2 (kk. 50)                                             1832 -1846 
Rejestra przychodów i wydatków funduszu mszalnego XX Karmelitów
u Bożego Ciała w Poznaniu, poczynające się od dnia 1 stycznia 1832 do
13 stycznia 1846.

	 	sygn. AZ 11/3 .(kk. 62)                                         1758-1814 
Liber censuum Conventus Poananiensis S.P.N. Joseph Cannelitarum.
etc.



138. 			Marian Banaszak, Feliks Lenort		

sygn. AZ 11/4 (kk. 12)                                         1832-1832 Summaryusz Obrachunków Kassy funduszu mszalnego klasztoru Xię-ży Karmelitów u Bożego Ciała w Poznaniu.
69.                                      KARMELITANKI

 sygn. AZ 12/1 (kk. 93)                                          1665 -1771
Regestr wydatków na budynek y kupienie placów klasztoru Panny
Przenaświętszey Czysto Narodzoney y Najświętszego Imienia iey Mariey
w Poznaniu.
70.                         KATARZYNKI — DOMONIKANKI

 	sygn. AZ 13/1 (kk. 34)                                          1785 -1822 
Regestra Przychodu Procentów 'od kapitałów należących się klasztorowi Panien Zakonnic Katarzynek lub Dominikanek Poznańskich od rok 1785 do 1822.
	sygn. AZ 13/2 (kk. 443)                                        1446-181 [Księga dotacji klasztoru św. Katarzyny w Poznaniu].
71.                                    PAULINI

 	sygn. AZ 14/ (kk. 1)  			1908 
Elenchus Religioscrum monasterii Claramontani de mense Novembri 1908.
72.                                      PIJARZY
 	sygn. AŻ 15/1 (kk. 89)                                            1776-1803 
Liber Suffragiorum pro Nostris.
73.                                 SS. MIŁOSIERDZIA

 	sygn. AZ 16/1 (kk. 8)                                            1B23-1865 Pismo Wiel. Zgromadzenia Szarych Sióstr w Poznaniu za przełożeństwa Panny Starszej Petronelli Pyrzanowskiey 1823 względem uwolnienia Instytutu od opłaty pokładnego za zmarłych, tak na cmentarzach katolickich jak i Ewangelików.

 74.                            TRYNITARZE
 	sygn. AZ 17/1 (kk. 92)                                         1738 -1809 Liber visitationum [Krotoszyn].
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75.                          MISJONARZE                    
 	sygn. AZ 18/1 (kk. 46)                                         1792-1835 
Wykazy Księży Misjonarzy szkoły wydziałowe poznańskie
76.                             VII. Szkoły wydziałowe poznańskie
	 sygn. M 1/1 (kk. 28)                                               1782 –1792
 Księga wizyt generalnych, przestróg  i zleceń zostawionych przez generalnych wizytatorów szkołom wydziałowym poznańskim, zaczęta dnia 12 lipca R. P. 1782.
 	sygn. M 1/2 (kk.  30)                                                1781 –1792
 Dzieje domowe albo opis przez dni osobliwszych dziejów i przypadków
zdarzonych w szkołach wydziałowych poznańskich, zaczęty w miesiącu
wrześniu rok 1781

 	sygn. M 1/3 (kk. 15)                                                  1781 – 1794
 Porządek osób Zgromadzenia w szkołach wydziałowych poznańskich, zaczęty w miesiącu październiku R. 1781.
VIII. Akademia Lubrańskiego
77.                      VIII. Akademia Lubrańskiego
 	sygn. M 2/1  (kk. 29)                                                 1785-1787
Księga Percepty i Expensy Funduszu Lubrańskich zwanego, 2-do Per-
cepty oddaney do Kollektoryi Poznańskiey na uczniów szkoły lekarskiej
1785, 3-tio Percepty z najmu Izb i expensy teyże na reparacyą Collegii
Academiae 1787.

78.                                IX. Alumnat opata Kosmowskiego

 	sygn. M 3/1 (kk. 21)                                                   XIX w.
Dokumenty erekcyjne, dotacyjne etc. [w tłumaczeniu niemieckim] alumnatu opata Kosmowsdego w Trzemesznie, .zwrócone z akt prowincjonalnego kolegium szkolnego w Poznaniu.
X. Kolegium penitencjarzy
79.                       X. Kolegium penitencjarzy
 	sygn. M 4/1  (kk. 5)                                                   1662-1706 Regestr percepty.

 	sygn. M 4/2 (kk. 5)                                                1699-1797 
[Młyn świętojański].
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15.                       XI. Fundacja Duńskiego
 	sygn. M 5/1 (kk. 94}                                              1794-1824
Percepta — Expensa Fundationis olim Perillustrissimi et Adm. Rndi
Aloisii Duński Canonici Varsaviensis Collegiatae B. V. Mariae in Summo
Posnaniensi Praepositi Decani Foranei Bucoviensis pro conversis ad S.
Fidem Catholicam factae.

CZĘŚĆ DRUGA: OKRES NOWOŻYTNY — XIX l XX WIEK

80.                   I. Biskupi i arcybiskupi poznańscy

 	sygn. O A (3264 j.a. — 54,36 mb.)                        1794 – 1956
 Wielkopolska część diecezji poznańskiej znajdowała się od 1793 r. całkowicie pod rządami Prus. Od tego też czasu zaczyna się nowy okres w działalności kancelarii biskupów poznańskich, zarówno co do treści w dziedzinie życia kościelnego i stosunków kościelno-państwowych, jak również co do formy prowadzenia akt. Stało się powszechną praktyką łączenie w
jedną całość pism, które odnosiły się do poszczególnych osób, instytucji lub sprawy. Powstawały więc w kancelarii biskupiej fascykuły lub woluminy akt. Nieco później wprowadzono w niej registraturę akt. System registratury został. wypracowany za abpa Marcina Dunina (1831-1842) i udoskonalony za jego następcy, abpa Leona Przyłuskiego (1845-1865). Kancelarię arcybiskupią zwano wtedy kurią arcybiskupią, czego nie należy mylić z Kurią Arcybiskupią, w którą przekształcono w 1927 r. dawny konsystorz generalny. Kancelarię arcybiskupią, wraz z zespołem doradców arcybiskupa, zwano też ordynariatem arcybiskupim, czego ślad pozostał w nadruku na okładce akt: Akta Ordynariatu Arcybiskupiego. Czasem spotyka się na aktach łaciński nadruk: Acta Praesidii. Są to akta spraw, które załatwiano pod bezpośrednim przewodnictwem arcybiskupa. Sygnaturę dawano aktom aż do czasów abpa Floriana Stablewskiego (1891 -1906). Za jego rządów zaniechano tej praktyki, układając odtąd akta w serie alfabetycznie według haseł.
Zatrudniony w kancelarii arcybiskupiej personel nie był początkowo liczny; jeszcze w 1848 r. wymienia się w drukowanym wykazie duchowieństwa jedną osobę jako “kancelistę i registratora arcybiskupiego". W 1851 r. pracowały w kancelarii już trzy osoby: sekretarz i kapelan arcybiskupa (w jednej osobie), registrator i kancelista. Abp Mieczysław Ledócbowski (1866 - 1886) powołał do istnienia Radę Ordynariatu, w której skład wchodzili: arcybiskup jako przewodniczący z urzędu oraz z nami-
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nacji wiceprzewodniczący i dwaj radcy. Dwóch dalszych radców powołano w 1873 r. Etatowymi wszakże pracownikami kancelarii byli nadal registrator i kancelista, obowiązki zaś jej kierownika początkowo pełnił duchowny, który był jednocześnie sekretarzem i kapelanem arcybiskupa. Za abpa F. Stablewskiego otrzymał kierownik nazwę dyrektora kancelarii i wówczas odłączano to stanowisko od funkcji arcybiskupiego kapelana.
Na podstawie .papieskiego zarządzenia z 1910 r. wprowadził bp Edward Likowski jako administrator wakującego arcybiskupstwa Radę Administracyjną, która miała za zadanie opiniować usuniecie duchownego z beneficjum na drodze administracyjnej. W ten sposób powiększyła się “kuria arcybiskupia". Za abpa Edmunda Dalbora (1915-1926) obejmowała trzy jednostki organizacyjne: 1) kancelarię z dyrektorem i sekretarzem, 2) radę ordynariatu z przewodniczącym, wiceprzewodniczącym i trzema radcami, 3) radę administracyjną z egzaminatorami prosynodalnymi i komsultorami. Ich nazwiskami są sygnowane koncepty pism, zależnie od rodzaju spraw.
Całkowitą reformę kancelarii arcybiskupiej przeprowadził w 1927 r. kard. August Hlond (1926-1946). Zniósł urząd, zwany ordynariatem arcybiskupim, a powołał do istnienia Kancelarię Prymasa Polski. Na jej czele postawił dyrektora, którego od 1930 r. zwano szefem kancelarii. Do załatwiania spraw powołał referentów i sekretarzy. Personel kancelarii, początkowo dość (liczny, Okładał się w 1938 r. z szefa, dwóch referentów i kierownika biura. Do kompetencji Kancelarii Prymasa Polski należały także sprawy diecezjalne, m. in. sprawy seminarium duchownego, zagranicznych studiów kleru, katolickich stowarzyszeń, a okresowo także nauczania religii.
Archiwum Archidiecezjalne, zorganizowane w 1925 r. jako samodzielna instytucja kościelna, przejęło z kancelarii arcybiskupiej znaczną część akt dziewiętnastowiecznych. Niektóre wszakże akta, nawet w pierwszej połowy XIX w pozostały nadal w jej posiadaniu. Przechowany w Archiwum Archidiecezjalnym zespół akt arcybiskupich liczył w 1939 r. 3300 j.a. Na początku wojny zabrały go (niemieckie władze okupacyjne. Przechowany w różnych miejscach, powrócił w 1945 r. do. Archiwum Archidiecezjalnego, lecz z poważnymi brakami. Znacznie większemu zniszczeniu uległy akta, które w 1939 r. znajdowały się w Kancelarii Prymasa Polski. Część tych akt zabrał ze sobą ks. kard. A. Hlond, gdy w pierwszych dniach września 1939 r. opuszczał Poznań. Pozostałe zaś akta .zagarnęli Niemcy i po dokonanej rewizji oddali na przemiał w Czerwonaku pod Poznaniem. Akta, które zabezpieczył i wywiózł kard. A. Hlond, zmieniały kilkakrotnie miejsce przechowywania w czasie wojny i po wojnie, aż w 1969 r. zostały przekazane do Archiwum Archidiecezjalnego w Gnieźnie.
Z  przedwojennego  okresu  rządów  kard.   A.  Hlonda  zachowała się
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w Archiwum Archidiecezjalnym w Poznaniu tylko znikoma ilość akt jego kancelarii arcybiskupiej. Natomiast jego akta okresu ^powojennego, jak również akta abpa W. Dymka znajdują się w kancelarii arcybiskupiej. Do Archiwum Archidiecezjalnego przekazano jedynie część spuścizny piśmienniczej po abp W. Dymku.
Akta arcybiskupów obejmują głównie sprawy archidiecezji poznańskiej w jej granicach z XIX i XX w. Częściowo jednak odnoszą się do spraw archidiecezji gnieźnieńskiej, gdyż w 1821 r. bullą De salute animarum biskupstwo  poznańskie zastało podniesione do rangi arcybiskupstwa i unią personalną złączone z arcybiskupstwem ^ gnieźnieńskim. Ze względu na więź archidiecezji z Kościołem Powszechnym znajdują się w nich także sprawy kościelne pozadiecezjalne, a przede wszystkim korespondencja ze Stolicą Apostolską. Akta te, choć dotyczą instytucji lub osób spoza Wielkopolski, np. Polskiego Seminarium w Rzymie, Instytutu Katolickiego w Paryżu, Kapelana emigracyjnego w Londynie, uwzględniono w Informatorze, gdyż stanową źródło do poznania działalności arcybiskupów poznańskich, są- więc ściśle związane z dziejami Wielkopolski. Tę samą metodę zastosowano w podawaniu wykazu akt z innych zespołów okresu nowożytnego. W zespole akt arcybiskupów poznańskich swoistą grupę tworzą akta dotyczące stosunków kościelno-politycznych w archidiecezji poznańskiej oraz narodowo-społecznej działalności arcybiskupów w XIX w.
Do omawianego zespołu dołączono niegdyś zachowaną korespondencję
prywatną  arcybiskupów, a także ich  spuściznę  piśmienniczą.  W czasie
niedawnej   reorganizacji   Archiwum  Archidiecezjalnego   wyłączono  ko-
korespondencję abpa Mieczysława Ledóchowskiego, tworząc z niej osobny zbiór.
W okresie zaborów trwały na ogół dość długo wakanse między rządami poszczególnych arcybiskupów ze względu na przetargi rządu pruskiego ze Stolicą Apostolską o obsadzenie arcybiskupstwa poznańskiego. Na pierwszy bowiem plan wysuwała się kwestia narodowości kandydata na arcybiskupa i jego lojalności wobec reżimu. Na czas wakansu wybierała kapituła katedralna administratora diecezji. Administratorowie korzystali z kancelarii arcybiskupiej, choć prowadzili działalność w nieco mniejszym zakresie niż arcybiskupi, gdyż prawo kościelne nie dawało im wszystkich uprawnień ordynariuszy. Niemniej powstawały także w okresie ich administracji fascykuły akt nowych spraw i zamykano akta spraw już ukończonych. Niektóre sprawy były prowadzone kolejno przez kilku ordynariuszy, dlatego w podanym poniżej chronologicznym szeregu biskupów i arcybiskupów poznańskich uwzględniono ogólną liczbę jednostek akt, które odnoszą się do działalności każdego z nich, niezależnie od tego, czy zostały przez niego zamknięte, czy były kontynuowane przez następców. Natomiast przy administratorach diecezji podano jedynie liczbę tych akt, które w czasie swego urzędowania otworzyli lub zamknęli,
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gdyż bez przeprowadzenia szczegółowych badań nie można ustalić, czy inne akta zawierają ślady ich działalności, chociaż swoją chronologią obejmują także lata wakansu na stolicy arcybiskupiej.
Administratorzy diecezji sprawowali władzę nie do czasu nominacji nowego arcybiskupa, lecz do dnia prawnego objęcia przez niego rządów w archidiecezji. Jest więc rzeczą ważną dla korzystającego z akt omawianego zespołu, aby znał dzień prawnego objęcia rządów w archidiecezji przez poszczególnych arcybiskupów. Wszakże w obecnym stanie badań nie ' zawsze można ustalić ten dzień, dlatego podając poniżej wykaz biskupów, uwzględniono jedynie datę ich prekonizacji na stolicę poznańską.
Józef Miaskowski, administrator diecezji
24 VI 1793-17 XI 1794 
Ignacy Raczyński, biskup poznański
17 XI 1794 - 14 XII 1807 — 30 j.a.
Franciszek Malczewski, administrator diecezji
14 XII 1807 -13 VIII 1808 — 11 j.a. 
Tymoteusz Gorzeński, administrator diecezji 
13 VIII 1808 - 15 V 1809; biskup poznański 
15 V 1809 - 17 VII 1821; ]arcybiskup poznański i gnieźnieński 
17 VII 1821 -.20 XII 1825 — 77 j.a. 
Teofil Wolicki, administrator archidiecezji
27 XII 1825 - 17 V 1829; arcybiskup poznański i gnieźnieński 
17 V 1829-21 XII 1829 — 154 j.a. 
Marcin Dunin, administrator archidiecezji
29 XII 1829-9 VII 1831; arcybiskup poznański i gnieźnieński  
10 VII 1831 - 26 XII 1842 — 481 j.a. 
Stanisław Gajerowicz, administrator archidiecezji
2 I 1843 - 27 IV 1945 — 21 j.a. 
Leon Przyłuski, arcybiskup poznański i gnieźnieński
27 IV 1845 - 13 III 1865 — 1098 j.a. 
Józef Brzeziński, administrator archidiecezji
18 III 1865 - 24 IV 1866 — 114 j.a. 
Mieczysław Ledóchowski, arcybiskup poznański i gnieźnieński
24 IV 1866 - 2 III 1886 — 1053 j.a. 
Juliusz Dinder, arcybiskup poznański i gnieźnieński
2 III 1886 - 30 V 1890 — 533 j.a. 
Edward Likowski, administrator archidiecezji
l VI 1890 - 13 I 1892 — 11 j.a. 
Florian Stablewski, arcybiskup poznański i gnieźnieński
14 XII 1891 - 24 XI 1906 — 919 j.a. 
Edward Likowski, administrator archidiecezji
30 XI 1906-21 IX 1914; arcybiskup poznański i gnieźnieński 
14 VIII 1914 - 20 II 1915 — 828 j.a.
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Paweł Jedzink, administrator archidiecezji
26 II 1915 - 12 IX 1915 — l j.a. 
Edmund Dalbor, arcybiskup poznański i gnieźnieński
10	IX 1915 - 13 II 1926 — 925 j.a. 
Stanisław Łukomski, administrator archidiecezji
19 II 1926-2 X 1926 
August Hlond, arcybiskup poznański i gnieźnieński
24 VI 1926-4 III 1946 — 97 j.a. 
Walenty Dymek, arcybiskup poznański
4 III 1946-22 X 1956 — 25 j.a.

Zawartość akt:
1) Akta arcybiskupów i stolicy arcybiskupiej:
Personalia i spuścizna piśmiennicza 			1794-1956 - 151 j.a.
Wybór i prekonizacja 					1828-1831 - 1 j.a.
Ceremoniał przyjmowania arcybiskupa 			1896-1900  -1 j.a.
Listy pasterskie i rozporządzenia 			1832-1922 - 21 j.a.
Kancelaria i dziennik korespondencyjny 			1829-1927 - 106 j.a.
Majątek i kasa arcybiskupia 				1826-1935 - 26 j.a.
Fundusze zasiłkowe i suplikanci 			1809-1924 - 22 j.a.
2) Stolica Apostolska:
Korespondencja, facultates Romanae itd. 		1819-1921 - 20 j.a.
3) Archidiecezja gnieźnieńska:
Tytuł książęcy arcybiskpów gnieźnieńskich 			1829 - 1 j.a.
Generalia archidiecezji 					1821-1890 - 17 j.a.
Kapituła i katedra 					1832-1890 - 4 j.a.
Konsystorz generalny 					1807-1904 - 10 j.a.
Żnin - probostwo sufragana gnieźnieńskiego 		1835-1902
Konsystorz w Łowiczu 					1815 - 1 j.a.
Archikolegiata w Łęczycy 				1814-1817 - 1 j.a.
Archidiakonat kruszwicki 				1817-1825 - 1 j.a.a
4) inne diecezje
Biskupi i diecezje niemieckie 				1798-1918 - 16 j.a.
Konferencje episkopatu niemieckiego 			1886-1919 - 27 j.a.
Miesięczniki kościelne innych diecezji 			1920-1925 - 4 j.a.
Korespondencja z arcybiskupem warszawskim 		1909-1917 - 1 j.a.
Polskie Seminarium Duchowne w Rzymie 		1867-1902 - 1 j.a.
Instytut Katolicki w Paryżu 				1849-1850 - 1 j.a.
Kapelan emigracyjny w Londynie 			1862-1910 - 1 j.a.
Duszpasterstwo Polaków poza granicami kraju 		1910-1921 - 1 j.a.
Kaplica i pomnik św. Wojciecha - Fischhausen 		1835-1861 - 2 j.a.
Kościół opatrzności w Warszawie 			1920-1925 - 1 j.a.
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5) Archidiecezja poznańska:
Generalia i miscelanea					1832-1934 – 39 j.a.
Granice i ustrój archidiecezji				1803-1929 -  4   j.a.
Administracja podczas wakansu				1825-1915  - 8 j.a.
Korespondencja z oficjałem poznańskim			1802-1806 – 1 j.a.
Konsystorz generalny w Poznaniu			1832-1927   - 34 j.a.
Oficjał wałecki						1798-1918   -  2 j.a.
Katedra i kaplica katedralna				1830-1922  - 10 j.a.
Seminarium Duchowne					1922-1922  -  93 j.a.
Fakultet teologiczny w Poznaniu				1840-1857   - 2 j.a.
Akademia Królewska w Poznaniu – studia kleryków	1903-1918  - 2 j.a.
Gmach dawnej Akademii Lubrańskiego			1859-1915  -  2 j.a.
Archiwum Archidiecezjalne				1915-1927  -  1 j.a.
6) Alumnaty i konwikty:
Alumnaty i fundacja Kosmowskiego w Trzemesznie	1820-1928 -  81 j.a.
Alumnat duchowny przy gimnazjum w Poznaniu		1835-1872  -  1 j.a.
Alumnat ks. Musolffa w Wągrowcu			    1889  -       1 j.a.
Alumnat Lubrańskiego czyli Szołdroskiego		1897   -  1 j.a.
Małe seminarium – alumnat w Poznaniu		1913-1919  -  1 j.a.
Konwikt biskupi w Poznaniu				1834-1923  -  12 j.a.
Konwikt arcybiskupi w Ostrowie				1903-1939  -  3 j.a.
Konwikt w Gnieźnie					1904-1905  - 1 j.a.
Konwikt arcybiskupi w Śremie				1916-1925  -  2 j.a.
7) Szkoły parafialne i nauczanie religii:
Szkoły parafialne					1796-1915  -  223 j.a.
Nauczanie religii w szkołach				1861-1896  -  6 j.a.
Misja kanoniczna					1887-1925  -  14 j.a.
Komisarz arcybiskupi przy egzaminach
Nauczycielskich						1887-1917  -  1 j.a.
Stypendia arcybiskupie dla kandydatów
Na nauczycieli						1835-1842  - 1 j.a.
Gimnazja katolickie i wyższe szkoły			1850-1904  -  1 j.a.
Wyższe szkoły żeńskie					1887-1915  -  1 j.a.
Gimnazja – programy nauczania				1859-1889  -  1 j.a.
Gimnazjum:
Chodzież						1923	      -  1 j.a.
Bydgoszcz						1831-1865  -  1 j.a.
Gniezno						1855-1917  -  1 j.a.
Gostyń							1924   -  1 j.a.
Kępno							1901-1925      - 1 j.a.
Kościan							1851-1925  -  2 j.a.
Koźmin							1925     - 1 j.a.
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Gimnazjum:
	Krotoszyn					1837-1923  -  1 j.a.
	Leszno						1844-1920  -  2 j.a.
	Ostrów Wlkp.					1845-1924  -  2 j.a.
	Ostrów k. Wielenia				1925-1927  -  1 j.a.
	Im. Marii Magd. W Poznaniu			1825-1926  -  3 j.a.
	Humanistyczne, Poznań-Jeżyce			1903-1924  -  1 j.a.
	Im. Jana Kantego w Poznaniu			1923-1924  -  1 j.a.
	Rawicz						         1923  -  1 j.a.
	Rogoźno					1869-1917  -  1 j.a.
	Śrem						1841-1924  - 2 j.a.
	Środa						1922-1928  -  1 j.a.
	Trzemeszno					1834-1864  -  1 j.a.
	Wągrowiec					1866-1918  -  1 j.a.
Miejska Szkoła Średnia w Poznaniu			1861-1917  -  1 j.a.
Szkoła Realna w Bydgoszczy				1863-1900  -  1 j.a.
Szkoła Realna w Poznaniu				1853-1903  -  1 j.a.
Szkoła Realna w Rawiczu				1853-1920  -  1 j.a.
Seminaria nauczycielskie – akta generalne		1898-1925  -  3 j.a.
Seminarium Nauczycielskie:
	Bydgoszcz					1903-1923  -  1 j.a.
	Czarnków					1923	      - 1 j.a.
	Koźmin						1921-1924  -  1 j.a.
	Leszno						1922-1923  -  1 j.a.
	Ostrzeszów					1924-1925  -  1 j.a.
	Poznań						1918-1926  -  7 j.a.
	Rawicz						1837-1921  -  2 j.a.
	Rogoźno					1906-1922  -  1 j.a.
	Trzemeszno					1836-1849  -  1 j.a.
	Wolsztyn					1908-1928  -  1 j.a.
Seminarium nauczycielek – Leszek			1906-1922  -  1 j.a.
Prywatne Żeńskie Semin. Naucz. – Poznań		1924-1926  -  1 j.a.
Liceum Żeńskie – Bydgoszcz				1917-1922  -  1 j.a.
Katolickie Liceum Żeńskie – Poznań			1917-1920  -  1 j.a.
Szkoła Ludwiki w Poznaniu				1916-1919  -  1 j.a.
Instytut Edukacyjny i Naukowy w Ostrowie k. Wielenia	1853-1857  -  1 j.a.
Fundusz naukowy ks. Kan. Tascha			1920-1921  -  1 j.a.
8) Duchowieństwo Diecezjalne:
Peronalia księży					1829-1916  -  381j.a.
Konduita duchowieństwa				1831-1843  -  4 j.a.
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Obsadzanie probostw i notyfikacje władzy
   państwowej                                  			1831 - 1927 —  28 j.a..
Patronat kościołów                             			1827-  1907—    15 j.a.
Dziekani i ich kongregacje                     			1829-  1929—    16 j a.
Wikariusze                                    			1834 - 1925 —    8 j.a .
Duchowni przybywający i opuszczający
   diecezję                                    			1843-  1928 —  16 j .a.
Konwersje duchownych   i innych wyznań         		1857 - 1858 —    l j.a .
Księża z zaboru rosyjskiego                   			1841 -1 888 —   4 j .a. 
Udzielanie jurysdykcji                         			1831 - 1926 —    l j .a.
Rekolekcje kapłańskie                          			1851 - 1923 —    2 j .a.
Przysięga antymodernistyczna                   		1910-  1911—     l j .a.
Uposażenie księży                            			1829-  1920 —    6 j.a.
Dodatki  państwowe  do uposażenia              		1887 -1 914 —    3 j.a.
Zapomogi  drożyźniane                          			1917 -1 926 —    2 j.a.
Dotacje rządowe  dla urzędników konsy-
   storskich                                   			1865-  1868 —    2 j.a.
Długi duchownych                               			1866 -1 904 —    l j.a.
Księża ubodzy i fundusze pomocy                		1834 - 1921 —    8 j.a.
Księża emeryci                                 			1835-1926—    14  j.a.
Urlopy księży                                  			1842-  1904—     l j.a.
Polowania                                      			1905 - 1927 —    l j.a.
Immunitety i wojskowe  obowiązki ducho-
   wnych                                       			1861 - 1919 —    3 j.a.
Ordery dla księży                              			18421-886—       1 j.a .
Jubileusze kapłanów                            			1887-1911—       2 j.a .
Księża emeryci                                 			1829 - 1924 —   12 j.a.
Zażalenia osób prywatnych na księży            		1885 - 1908 —    6 j. a.
Apostazja ks. Jana Czerskiego                   		1845 - 1861 —  l j .a.
Testamenty i legaty kapłanów                   		1835 - 1925 —   20 j.a 
Uwiadomienia  o śmierci księży                		1857 - 1888 —    l j.a.
Pomnik  ks. Karola Antoniewicza                		1853 -1 854 —    l j.a.
9) Zakony  i zgromadzenia zakonne:
Zakony  i zgromadzenia zakonne męskie          		1807-  1930 —    3 j.a.
Zakony  i zgromadzenia żeńskie            			1812-1917-1928—3j.a.
Benedyktyni  w Lubiniu                       			1836- 1 861 —    l j.a.
Bernardyni —  kasacja klasztoru w Kobylinie                    1832 -1847 —    l j.a.
Kaplica w klasztorze pobernardyńskim w
   Kościanie                                    			1835 -1919 —   l j.a.
Bernardyni —   kasacja klasztoru w Koź-
   minie                                        				1841 - 1930 —  l j.a.
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Bernardyni — kasacja klasztoru w Pozna-
      niu                                          			1834 - 1924 — 1 j.a.
   Zniesienie klasztoru bernardyńskiego w
      Łobżenicy (Górka)                            			1836 - 1898 — 1 j.a.
   Kościół poklasztorny w Gołańczy                 		1814 - 1860 — 1 j.a.a
   Cystersi — zniesiony klasztor w Bledze-
      wie    '                                     			1834-1903 — 1 j.a.
   Cystersi — klasztor w Obrze .                   		1835 - 1925 — 1 j.a.
   Cystersi — klasztor w Paradyzu                  		1832-1924 — 1 j.a.
   Cystersi — klasztor w Przemęcie                 		1835 - 1857 - 1 j.a.
   Dominikanie —  kasacja klasztoru w Po-
      znaniu                                       			1834 - 1853 — 2 j.a.
   Dominikanie we Wronkach                         		1817-1918 — 2 j.a.
  Dominikanie'—  zniesienie klasztoru w Żni-
      nie                                         				1817-1825  — 1 j.a.
   Filipini w Gostyniu — msze funduszowe          		1896 - 1920 — 2 j.a.
   Fundusz pofilipiński w Poznaniu                		1847 - 1895 — 1j.a.
  .Franciszkanie — Inowrocław
   Franciszkanie — Poznań                         		1831 - 1922 — 2 j.a.
   Franciszkanie — Śrem                           		1832 - 1853 — 1 j.a.
   Jezuici — Śrem                                 			1867-1888  — 1 j.a.
  Karmelici — klasztor Bożego Ciała w Po-
    .znaniu                                       			1821 - 1854 — 1 j.a.
  Fundusz  pokarmelitański w Poznaniu            		1863 - 1868 — 2 j.a.
  Klasztor pokarmelitański — Kcynia             		1834 - 1871 — 1 j.a.
  Misjonarze —  Bydgoszcz                         		1923 - 1938 — 1 j.a.
  Reformaci — akta  generalne                     		1853 - 1902 — 2 j.a.
Reformaci — kasacja klasztoru w Pakości         		1836 - 1849 — 1 j.a.
  Reformaci — Łabiszyn                            		1832 - 1906 — 1 j.a.
 'Trynitarze — kasacja klasztoru w Kroto-
     szynie                                       			1836 - 1863 — 1 j.a.
  -Biblioteka poklasztorna w Krotoszynie          		1859 - 1889 — 1 j.a.
  Bazylianie z Królestwa Polskiego                		1842 - 1849 — 1 j.a.
  Cysterki — Ołobok                    '          			1836 -1912 — 2 j.a.
Cysterki — majątek zniesionego klasztoru
    w  Owińskach                                  			1833-1846 — 1 j.a.
  Elżbietanki — akta generalne                   		1892 - 1919 — 1 j.a.
 Elżbietanki:
    Bydgoszcz                                    			1901 - 1923 — 2 j.a.
    Pszczew-                                     			1895-1896  — 1 j.a.
    Tuczno                                       			1894-1917  — 1 j.a.
    Wałcz                                       			1886-1915  — 1 j.a.
    Wschowa                                     			1869 -1895 — 1 j.a.
 Franciszkanki — akta generalne               		1860 - 1909 —  1 j.a.
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Franciszkanki — kasacja klasztoru w Śremie                   1836 - 1838 —   l j.a.
Zajęcie klasztorów SS. Katarzynek i OO.
  Dominikanów  w  Poznaniu na cele wojskowe                1843 - 1850 —   l j.a.
Siostry Miłosierdzia — akta generalne           		1830 - 1869 —   2 j.a.
Siostry Miłosierdzia w Bydgoszczy              		1908 - 1924 —   l j.a.
Siostry Miłosierdzia — szpital w Poznaniu        		1831 - 1920 —   l j.a.
Sercanki —  Poznań                               			1867 - 1925 —   l j.a.
Służebniczki — akta generalne                    		1855 - 1923 —   2 j.a.
Służebniczki — Mogilno                        			1922-1937—      l j.a.
Siostry Szkolne —  akta generalne                		1862.- 1866 —  l j.a.
Siostry Szkolne —  Wschowa                       		1872 - 1873 —  1 j.a.
Urszulanki —   Poznań                            			1851 - 1926 —   2 j.a.
Urszulanki —  Gniezno                            		1869 - 1873 —   1 j.a.
Wizytki  —  Ostrów                               			1869 - 1873 —  1 j.a.
Makryna Mieczysławska i zakonnice wy-
   pędzone  z Królestwa Polskiego                		1845 - 1849 —   l j.a.

   10)  Parafie i kościoły:
Akta  generalne kościołów i kaplic              		1826 - 1935 — 443 j.a.
Wizytacje kościołów                              			1861 - 1926 — 286 j.a.
Reprezentacje parafialne                         		1875 - 1876 —   l j.a.
 Dozory kościelne                               			1887 -1913 —    l j.a.
Kościoły  katolickie zamienione na  cele
   kultu protestanckiego                         			1919-1923—      l j.a.
 Uposażenia kościołów i kasy kościelne           		1833 - 1925 —  34 j.a.
 Fundusz wsparcia 'biednych kościołów            		1846-1923  —    4 j.a.
 Dodatki państwowe  do beneficjów                		1909 - 1910 —   l j.a.
Kapitały zapisane na synagogach                  		1850 - 1859 —  2 j.a.
 Legaty i zapisy w testamentach                  		1821 - 1921 —  18 j.a.
 Kolekty i kwesty                                			1850 - 1927 —   3 j.a.
 Danina diecezjalna                              			1905 - 1919 —   2 j.a.
 Sprawy  budowlane kościołów                     		1836-1930—      8 j.a.
 Fundusz budowlany  kościołów i plebani         		1868 - 1870 —  39 j.a.
"Ubezpieczenie budynków   kościelnych od
    ognia                                      				1895 - 1903 —   l j.a.
Domy   katolickie w parafiach                    		1899 r 1903 —   3 j.a.

    11) Duszpasterstwo:
 Sprawowanie  sakramentów,   nabożeństwa itd.            1828-1927  —   105 j.a.
 Sprawozdania, statystyki, elenchy               		1828-1925  —  101 j.a.
 Sprawy  małżeńskie                              			1837 - 1926 —   17 j.a.
 Misje i rekolekcje parafialne                   			1808 - 1928 —   8 j.a.
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  Kazania —  akta generalne                      		1846-1917—     1 j.a.
  Duszpasterstwo wojskowe                       		1831 -1926 —    7 j.a,
  Duszpasterstwo jeńców wojennych                		1915-1922  —    3 j.a,
  Duszpasterstwo i opieka nad więźniami          		1820 - 1924 —  21 j.a.
  Duszpasterstwo  nerwowo    chorych   w                            
     Owińskach                                        			1846 —   1 j.a.

     Kościanie                                   			1838-1869 —      1 j.a.
  Duszpasterstwo ruskich robotników sezo-
     nowych                                      			1906 - 1914 —  l j.a.
  Konwersje na katolicyzm                        		1837 - 1905 —   9 j.a.
  Misje protestanckie wśród katolików           		1908 - 1912 —   l j.a.
  Katolicy służący u Żydów                       		1836-1845—      l j.a.
  Kanonizacje i kult świętych polskich           		1835 - 1896 — 10 j.a.
  Święto Miłosierdzia Boskiego                         			1864 - 1 j.a.
 .Procesje        .                             			1845-1867 - 1 j.a.
  Organiści, śpiew liturgiczny, organy           		1861 - 1936 - 10 j.a.

     12) Bractwa i stowarzyszenia kościelne:
  Towarzystwo Rozkrzewienia Wiary                		1847-1851 —    6 j.a 
  Towarzystwo św. Wincentego a Paulo             		1850-1864—       j.a. 
  Czytelnie parafialne Tow. św. Wincentego       		1862 -1868 —    1 j.a.
  Bractwo św. Stanisława bp. m.                  		1862 - 1910 —    1 j.a.
  Towarzystwo św. Stanisława Kostki                   		          1866 —    1  j.a..
  Stowarzyszenie Czeladzi Katolickiej           		1870 -1913 —    1  j.a.
  Bractwa kościelne                             			1878-1886—      1  j.a.
  Związek “Dobrego Pasterza"                  		1888 -1889 —    1  j.a. 
 Bractwo Matek  Chrześcijańskich                		1889 -1939 —     3 j.a. 
 Bractwo św. Izydora                            			1892-1905—       1 j,a.
 Stowarzyszenie Terminatorów Katolickich        		1893 - 1911 —    1 j.a.
 Towarzystwo Dobroczynności  “Caritas"          		1897-1907—      1  j.a. 
 Organizacje młodzieży katolickiej ..           		1911-1917—      1  j.a.
 Towarzystwo Zupełnej  Wstrzemięźliwości        		1913-1918  —    1  j.a. 
 Związek Towarzystw  Sług Kościelnych                	        1919—        1j.a,
III Zakon św. Franciszka                      			1921-1926  —     1 j.a.

    13) Towarzystwa i związki świeckie:
 Liga Polska                                    			1848-1849 — 1 j.a.
 Towarzystwo Sztuk Pięknych                     		1852 - 1857 — 1 j.a.
 Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Poznaniu         		1857 - 1918 — 1 j.a.
 Towarzystwo Naukowe  w  Krakowie               		1865 - 1866 — 1 j.a.
 Sprawozdania instytucji świeckich              		1898 - 1918 — 1 j.a.
Towarzystwa niekościelne i bractwa świeckie                   1899 -1917 — 1 j.a.
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Stowarzyszenie "Straż"   				1906-1908 - 1 j.a.
Związek Towarzystw  “Wyzwolenie"               		1919 - 1927 —   l j.a.

  14 Zakłady opiekuńczo-dobroczynne i działalność społeczna:
Dyrektorium Ubogich miasta Poznania            		1794 - 1829 —   1 j.a.
Stowarzyszenie przeciw żebractwu i
   kolonia robocza w Laskach Starych               		1862 - 1893 —   1  j.a.
Instytut Głuchoniemych w Poznaniu              		1863 - 1924 —    1 j.a.
Zakład im. T. Garczyńskiego na Wildzie         		1887 - 1924 —   1 j.a.
Zakłady poprawcze w  Szubinie i Antoniewie                    1890 -1938 —    1 j.a.
Dom  św. Józefa w Poznaniu                     		1900 -1902 —     1 j.a.
Zakład św. Józefa w Poznaniu                   		1918 - 1924 —    1 j.a.
Szpital św. Jana w Gnieźnie                    		1856 - 1865 -   1 j.a.
Szpital św. Walentego w Poznaniu                 		1795 — 1 j.a.
Lazaret miejski w Poznaniu                     			1918 - 1924 — 1 j.a.
Ochronki i sierocińce w Poznaniu               		1848- 1911 — 5 j.a.
Ochronka  w Czerniejewie                            		1898 — 1 j.a.
Ochronka  w Mielżynie                         			1892 - 1907 - 1 j.a.
Ochronka  w Bydgoszczy                       			1920 -1923 - 1 j.a.a
Dom  sierót w Tucznie              .           			1864 - 1872 - 1 j.a.
Dom  sierót w Bydgoszczy                             			1924 — 1 j.a.
Banki ludowe                                   			1915 - 1924 - 1 j.a.
Epidemia cholery                               			1831 - 1873 - 1 j.a.
Pomoc  dla powodzian                           			1855 - 1917 - 2 j.a.
Kwestia  socjalna                              			1891 - 1904 - 1 j.a.
Misja dworcowa                                 			1911 - 1925 - 1 j.a.
Opieka  nad kalekami w Kijaszkowie          		1916 - 1918 - 1 j.a.
Pielęgniarki chorych                           			1917-1924  - 1 j.a.
Wysyłka  dzieci miejskich na wieś              		1917 - 1921 - 1 j.a.

    15) Sprawy wydawnicze  i oświatowe:
Cenzura  kościelna                              			1821 - 1927 - 10 j.a.
Katechizm  diecezjalny                          			1818 - 1903 - 3 j.a.
Subskrypcja  na “Bullarium Magnum   Ro-
    manum"                                      			1833 - 1858 - 1 j.a.
Biblioteki dekanalne                            			1834 - 1923 - 1 j.a.
Podręczniki szkół elementarnych               		1841 - 1842 - 2 j.a.
Pisma  periodyczne                              			1851 - 1874 - 1 j.a.
 Umieszczanie artykułów w gazetach              		1852 - 1902 - 1 j.a.
Książka  do nabożeństwa “Dunin"                 		1852 - 1912 -  1 j.a.
 Szkółka Niedzielna                             			1861 - 1862-  1 j.a.
 Wydawnictwo  dzieł ludowych 					1867 - 1 j.a.
 Przegląd Kościelny 					1894-1902 - 1 j.a.
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  Wydawanie  “Przewodnika  Katolickiego"               	1895 —    l j.a
  Gazety parafialne                              			1917-1920—      l j.a

     16) Administracja państwowa  i działalność narodowa:             
  Konfiskata — zabór gruntów plebańskich	         	1796 - 1804 —   l j.a.
  Placetum regium                               			1824 - 1846 —   l j.a.
  Podatki państwowe                              			1826 - 1936 —   8 j.a.
  Homagium  duchowieństwa                        		1631-1915  —-   3 j.a.
  Korespondencja  arcybiskupa  z  rządem
     pruskim w sprawie języka polskiego          		1831 - 1898 —   2 j.a.
  Sejmy krajowe i prowincjonalne                 		1827 - 1904 —   4 j.a.
  Radca regencyjny                               			1831 - 1832 —  l j.a.
  Małżeństwa mieszane                            		1837-1924—     17 j.a. 
  Pomnik Mieszka  I i Bolesława Chrobrego
     w katedrze poznańskiej                      			1834-1869—      l j.a.
  Modlitwy za króla                              			1841 - 1918 —   3 j.a.
  Pruska ordynacja sądowa § 415                 		1844 - 1854 —   l j.a.
 . Prześladowanie Kościoła                       		1845 - 1865 -  1 j.a.
  Zaburzenia polityczne — zarzuty przeciw
     księżom                                     			1846-.1863—     6 j.a.
  Okręgi gminne i ich zaprowadzenie             		1846 - 1851 —   l j.a.
  Rozdział Kościoła od państwa                   		1848 - 1856 —   2 j.a.
. Korespondencja  rządowa z duchowień-
     stwem tylko za pośrednictwem  władz
     duchownych                                  			1850 -1861 —    l j.a.
  kwaterunek wojska                           			1850 - 1879 — l j.a.
  Zakaz śpiewania pieśni “Boże, coś Polskę"
     i innych                                    			1858 - 1867 —  l j.a.
  Wybory na reprezentantów miast                 		1859-1861—     l j.a.
  Adresy w sprawie  używania języka pol-
     skiego w życiu publicznym
 Wykaz  ludności pod względem językowym          	1862 - 1889 —   l j.a.
  Język polski w nauce religii                   			1887 - 1916 —   3 ja,.
 Kazania niemieckie                             			1863 - 1916 —   7 j.a.
 Kazania polskie                                			1900 -1916 —    l j.a. .
 Korespondencja z powodu   kasacji języka
     polskiego na przesyłkach pocztowych         		1901-1906—     l j.a.
 Września —  strajk szkolny                      		1901-1903—      l j.a.
 Dobrzyca  —   proces o najście kościoła
    przez burmistrza i policję                         			1901 —   l j.a.
 Statystyka szkolna dotycząca nauki reli-
     gii w języku niemieckim                          			1906 —    l j.a.
 Nabożeństwa  dla więźniów politycznych         		1863 -1864 —   l j.a.
 Obchód  1000-letniej rocznicy Piastowskiej    		1862-1863  —    l j.a.
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 Księgi metrykalne kościelne, ich uzupeł-
    nienie i wydawanie dla celów wojskowych                    1863 - 1864 —   l j.a.
 Wojny                                           			1866 - 1870 —   l j.a.
 Małżeństwa  cywilne i prowadzenie reje-
    strów metrycznych  przez urzędy pań-
    stwowe                                      			1873 - 1920 —   l j.a.
 Kulturkampf                                    			1873-1874—      3 j.a.
 Komisarz państwowy  dla zarządu mająt-
    kowego   archidiecezji poznańskiej i
    gnieźnieńskiej                              			1876 - 1886 —   6 j.a;
 Zażalenia rządu pruskiego na księży            		1886 - 1898 —   2 j.a.
Korespondencja ministerstwa z arcybisku-
    pem  względem, duchowieństwa                		1886 - 1900 —   l j.a.
 Kolonizacja w Wielkim Księstwie Poznań-
    skim                                        				1889-1903  —    6 j.a.
 Korespondencja polityczna                      		1896-1920  —    l j.a.
 Korespondencja z władzami pruskimi             		1907-1918  —    2 j.a.
 Protest katolików niemieckich  z powodu
    zaczepek posła Tiedemanna wobec wła-
    dzy duchownej                                     			1895 —    l j.a.
 Wiece i zjazdy                                 			1897 - 1908 —   l j.a.
 Pierwsza wojna światowa                        		1914 - 1921 —   8 j.a.
 Miedź z dachów  kościelnych na cele wo-
    jenne                                       				1915-1918  —    l j.a.
 Duszpasterstwo jeńców wojennych                		1915-1920—      3 j.a.
 Referaty o powrocie żołnierzy i nabożeń-
    stwa powitalne   					1918 - 1919 - 2 j.a.
 Okres przejściowy wywołany  przez .rewo-
    lucję w Niemczech                           			1918 - 1920 —   l j.a.
 Powstanie Wielkopolskie                        			1919-1921  —     2 .j.a.
 Rząd polski, senat i sejm                      			1919-1926  —     3 j.a.
 Główna  Komisja Podatkowa                      		1922 - 1924 —   2 j.a.

    17) Varia:
 Akta spraw  różnych (melioracja ogrodów,
    hodowla  pszczół itp.)                       			1850-1926—     24 j.a.
    Pomoce    archiwalne: Inwentarz książkowy.
    .Indeksy:  osobowy i rzeczowy.

81.	                           II. Konsystorz i Kuria Arcybiskupia
                    sygn. KA  (26929 j.a. — 496,21 m.b.)        	1793 - 1973
    Istniejące od dawna w diecezji dwa urzędy  —  wikariat generalny i oficjalat generalny — które wspomagały biskupa ordynariusza w rządach
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 kościelnych, pierwszy w dziedzinie administracji, drugi w zakresie są-
 downictwa, w .XIX w. były w archidiecezji poznańskiej złączone w jed-
 nej osobie wikariusza generalnego i oficjała oraz określane jedną nazwą, 
 Konsystorz Generalny. W  burzliwym  okresie 1793 - 1812 biskupi poznań-
scy nie mianowali wikariuszy generalnych, lecz wszystkie sprawy diece-
 zjalne skupiali w swoich rękach, posługując się w ich załatwianiu audy-
 torami d sędziami ze swojego dworu biskupiego. Regularnie już występują ,
 wikariusze generalni od 1812 r., najczęściej zwani krótko oficjałami, gdyż 
 pełnili równocześnie urząd oficjalski. Dopiero w 1915 r. powołał abp E.
 Dalbor osobno sąd  duchowny  do  spraw małżeńskich; na którego  czele
 postawił prezesa, lecz nie był nim oficjał. Instytucję tę, działającą w ra-
 mach Konsystorza  Generalnego skasowano w  1922 r., gdy zorganizowano
 według wymogów    Kodeksu prawa  kanonicznego samodzielny Metropoli-
 talny Sąd Duchowny,  któremu przewodniczył oficjał.
    Na początku XIX  w. ustrój kancelarii konsystorskiej był podobny do
 ustroju kancelarii 'biskupiej. Za bpa T. Gorzeńskiego, przed 1821 r., Kon-
 systorz Generalny tworzyli: 1) Wikariusz generalny i -oficjał, 2) sędzia
 surrogat, 3) justycjariusz, 4) notariusz apostolski i konsystorski, 5) regens
 kancelarii, 6) wiceregens kancelarii, 7) fiskał i adwokat, 8) archiwariusz
 i adwokat, 9) obrońca węzła małżeńskiego i notariusz sądu oficjalskiego.
    Zasadniczą zmianę w organizacji Konsystorza Generalnego przeprowa-
dził abp M. Dunnin (183l - 1842). Wikariusz generalny i oficjał miał od-
 tąd trzech radców do  pomocy  w  załatwianiu spraw. Każdemu   z nich
 przydzielał sprawy parafialne kilku dekanatów. Nieco później do radców
 dodano asesorów, którzy byli referentami spraw kościelnych także we-
dług dekanatów i z reguły pełnili obok tego funkcję obrońcy węzła małżeńskiego
 i fiskała. Różnica między radcą a asesorem polegała na tytule
 i pensji. Abp M. Dunin utworzył w Konsystorzu Generalnym także urząd
 syndyka do rozpatrywania  spraw w  aspekcie prawa kościelnego. Urząd
 ten połączył z funkcją justycjariusza. Musiał również zatrudnić tłuma-
 cza ze względu na żądanie władz pruskich, by urzędową korespondencję
 prowadzić w języku niemieckim.
    Pracownikami kancelarii konsystorskiej za abpa M. Dunina byli re-
 gistrator i asystent registratury, trzej kanceliści d woźny, W •późniejszym
 okresie liczba tych pracowników  zachowała się bez większych  zmian,
 jedynie uściślono ich funkcje i dano im częściowo nowe nazwy. Za abpa
 M. Ledóchowskiego wymienia  się w 1871 r. registratora, dwóch asysten-
 tów registratury, skarbnika, rachmistrza, dwóch kancelistów i woźnego.
 Abp J. Dinder wprowadził nazwę dyrektor kancelarii, którą nosił ręgistra-
 tor, z czasem jednak rozdzielono obie te funkcje.
    Reforma abpa A.  Hlonda w  1927 r. wprowadziła nie tylko przemia-
 nowanie Konsystorza Generalnego  na Kurię Arcybiskupią, lecz również
 nowe nazwy  i funkcje dla pracowników  jej kancelarii. Na czele biura
stał kanclerz, któremu podlegali: .notariusz, registrator i asystent registra-
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tury oraz kilku, kancelistów i dwóch woźnych. Własną  strukturę organizacyjną otrzymała Kasa  Kurii Arcybiskupiej, którą zarządzał osobny dyrektor. Początkowo pomagało mu  dwóch kalkulatorów i dwóch asystentów kalkulatury. W  latach trzydziestych zmniejszono liczbę kancelistów w  Kurii i pracowników Kasy Arcybiskupiej.
   Do  Kurii Arcybiskupiej poza pracownikami kancelarii i kasy należeli referenci, niektórzy z tytułem radców. Wikariusz generalny przydzielał im do  załatwiania sprawy nie według dekanatów,  jak było poprzednio, ale w  określonym zakresie rzeczowym. Do  Kurii zaliczano także grono proboszczów konsultorów, egzaminatorów prosynodalnych, cenzorów ksiąg treści religijnej, członków Consilii a vigilantia, Rady Administracyjnej oraz deputatów w sprawach dyscyplinarnych Arcybiskupiego Seminarium Duchownego i deputatów do zarządu dóbr tegoż Seminairium.
   Zakres działalności Konsystorza Generalnego, a potem Kurii Arcybiskupiej, zależał od uprawnień, jakie posiadał wikariusz generalny. Te zaś uprawnienia były określane przez dwa czynniki: przez powszechne prawo kościelne i przez dekret nominacyjny, w którym biskup ordynariusz uściślał zakres władzy swojego wikariusza generalnego. W  XX  w., za arcybiskupów  E. Dalbora  i A.  Hlonda, posiadał wikariusz generalny udzieloną mu  przez ordynariusza ogólną delegację do załatwiania spraw, które powszechnym  prawem  kościelnym były zastrzeżone ordynariuszowi diecezji. Wszakże obaj arcybiskupi ograniczyli tę ogólną delegację do czterech dziedzin: 1) wikariusz generalny mógł jedynie za poprzednim porozumieniem  z arcybiskupem  obsadzać beneficja i kapłańskie urzędy kościelne, stosować kary kościelne względem kapłonów i wdrażać procesy karne  przeciw osobom  duchownym,   2) wikariusz generalny musiał do decyzji arcybiskupa przedkładać sprawy ważniejsze, jak erekcja nowych
parafii, sprzedaż i podział dóbr kościelnych, zwalnianie z ciężarów patronackich, wyrażanie zgody na budowę nowych  kościołów i na ich konsekrację, dokonywanie inikardynacji i ekskardynacji księży, przyjmowana  kandydatów   do Seminarium   Duchownego  i dopuszczanie alumnów do świeceń, 3) wikariusz generalny mógł jedynie w ścisłym porozumieniu z  arcybiskupem  przedkładać jakieś sprawy Stolicy św. i Nuncjaturze Apostolskiej, z .wyjątkiem starań o dyspensy małżeńskie, zbierania i przekazywania  świętopietrza do Rzymu. Do wyłącznej  kompetencji arcybiskupa  należało udzielanie zezwoleń na czytanie książek zakazanych.
   Na  przełomie XVIII i XIX  w.  prowadzono w  Konsystorzu  Generalnym  akta zasadniczo według instytucji, np. Stolica Apostolska, diecezja, dekanat, parafia itp. W ten sposób powstała seria akt, zwana aktami generalnymi. Dość  szybko jednak  zaczęto ujmować  w  osobne wolumeny akta dotyczące poszczególnych kapłanów, co wytworzyło  serię akt personalnych. Nieco później przyjęła się praktyka zakładania osobnych akt dla określonej sprawy jednej parafii, np. patronatu lub gruntów kościelnych, kapitałów  itp. Akta takich spraw określano jako akta specjalne.
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Niewielka  początkowo  liczba akt specjalnych  poszczególnych parafi
zwiększyła się po reorganizacji Konsystorza Generalnego za abpa M. Du-
nina. W  registraturze układano je alfabetycznie według nazwy parafii.
Niektóre serie akt prowadzono najpierw w  kancelarii arcybiskupiej, po-
tem  przejmował je Konsystorz Generalny, gdy przeszły do jego kompe-
tencji sprawy objęte tymi aktami, np. sprawy zakonów i klasztorów, za-
rządu majątkiem seminaryjnym  i nauczania religii.
   W  Archiwum  Archidiecezjalnym starano się zachować układ akt we-
dług praktyki registratury Konsystorza Generalnego, a potem Kurii Arcy-
biskupiej. Ze względu jednak na pewne  zmiany w  tym  układzie, jakich
dokonywała  sama  registratura, Archiwum  podzieliło zespół na dziesięć
serii akt. Zachowując dla całego zespołu sygnaturę KA, dodano dla po-
szczególnych serii kolejną liczbę rzymską od I do XI.
   Składnica akt Kurii Metropolitalnej przekazała dużą ilość archiwa-
liów do  Archiwum  Archidiecezjalnego we  wrześniu 1973 r. Pewną ich
część zdołano już zinwentaryzować, lecz jeszcze 9830 jednostek archiwal-
nych czeka na inwentaryzację. nie zostały one uwzględnione, razem
z 563 j.a. akt luźnych, w podanym  poniżej wykazie zawartości akt. Są
to przeważnie akta hipotek, kapitałów i legatów poszczególnych parafii.

           1. AKTA GENERALNE   ARCHIDIECEZJI  (SYGN. KA I)

Zawartość      akt:          
   1) Stolica Apostolska i obce diecezje:
Korespondencja  z Stolicą Apostolską            	1921 -1939 —      1 j.a.
Facultates Romanae                              		1841 - 1902 —      2 j.a.
Pożyczka  dla Państwa Kościelnego               	1860- 1872—       4 j.a.
Kolekty na bazyliki rzymskie                    	1825 -1830 —     2 j.a.
Wnioski o rozmaite łaski                      		1895 - 1919 —      1 j.a.
Jubileusz                                     		1827-  1829—       1 j.a.
Nuncjatura Apostolska w Warszawie               	1937 - 1939 —     1 j.a.
Kolekta na misje zagraniczne                   	1852 - 1902 —     2  j.a.
Dom  polski w Jerozolimie                           	1927 —     1  j.a.
Korespondencja  z obcymi konsystorzami          	1814-  1887 —      2 ja.
Rubrycele i elenchy obcych diecezji             	1864 - 1914 —      1 j.a.
Składki  na cele  kościelne i społeczne
   w obcych  diecezjach                        		1811 - 1862 —   21  j.a.
Konferencja Episkopatu Polski                       		1939 —     1  j.a.
Synod  plenarny w Polsce                       		1931-1936—        1  j.a.
Synod  prowincjonalny w Gnieźnie                      		1937 —      j.a.,
Miscellanea archidiezji gnieźnieńskiej       	1886-1939—        3  j.a.
Korespondencja  z  Konsystorzem  gnieźnieńskim  1799-1805  - 1 j.a.
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Kasa Konsystorska  w Gnieźnie                  		1830-1839 —    11  j.a.
Katolicki Uniwersytet Lubelski                  		1959 - 1963 —  13 j.a.

   2) Arcybiskupi i stolica arcybiskupia:
Fundacja abpa  M. Ledóchowskiego                		1892-1951—       l j.a.
Personalia abpa F. Stablewskiego               		1862 -1891 —    l j.a.
Pomnik  kard. E. Dalbora                        			1936 - 1937 —    2 j.a.
Jubileusz 25-lecia kapłaństwa kard.
   A. Hlonda                                    			1930 -1932 —     l j.a.
Listy pasterskie arcybiskupów                   		1830 - 1924 —    6 j.a.
Sprawy  majątkowe  stolicy arcybiskupiej        		1812 - 1890 —    3 j.a.
   3) Archidiecezja poznańska:
Generalia archidiecezji                       			1793-1936—     47 j.a.
Miscellanea archidiecezji                      			1793 - 1937 —  40 j.a.
Granice i podział administracyjny               		1810 - 1937 —    7 j.a.
Elenchy i statystyka diecezjalna                		1793 - 1935 —  37 j.a.
Dziennik Urzędowy  Kościelny                    		1862 - 1924 —    5 j.a.
Sufragania poznańska                            			1887-1926—       l j.a.
Oficjalat Prus Zachodnich                       			1795 - 1829 —    2 j.a.
Delegatura arcybiskupia w Tucznie               		1920 - 1937 —    l j.a,
Konwikty  arcybiskupie                          			1823 - 1960 —    4 j.a.
Archiwum   Archidiecezjalne                     		1926 - 1935 —    J j.a.
Katolicki Instytut Wychowawczy                  		1933-1960 —      l j.a.
Instytut Wyższej Kultury Religijnej                  			1938 —    l j.a.
4) Konsystorz i Kuria:
Organizacja Konsystorza                         		1830 -1909 —     l j.a.
Wikariusz Generalny                             			1927 -1928 —     l j.a.
Consilium a vigilantia                          			1930 - 1935 —    l j.a.
Referat duszpasterski                           			1948-1953—       2 j.a.
Wizytacja kanoniczna arcybiskupa                		1930-1931—       l j.a.
Urzędnicy  i ich uposażenie                     		1828-1939—      14 j.a.
Budynek                                         			1883 -1897 —     l j.a.
Spisy akt                                       			1832-1935—       7 j.a.
Biblioteka                                      			1826 -1925 —     2 j.a.
Wydatki  kancelaryjne                           			1803-1936—      14 j.a.
Formularze                                      			1832-1839—      3 j.a. i
Dziennik korespondencyjny                       		1821-1938—    338 j.a.

   5) Kasa  Konsystorza i Kurii:
Organizacja kasy                                			1839 - 1939 —   14 j.a.
Księgi i dowody kasowe                         			1798 - 1939 - 1114 j.a.
Kapitały, hipoteki, legaty, zapisy              		1831 - 1957 —   41 j.a.
Świadczenia materialne na rzecz archidiecezji   		1798 - 1962 —   35 j.a.
Suplikanci                                     			1830 -1890    -   8 j.a.
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    6) Parafie i kościoły:                                          
 Tworzenie, łączenie i podział parafii          		1900 - 1926 —   3 j.oj
 Związek parafii m. Poznania                    		1929 - 1939 —   3 j.aj
 AItarie                                        				1794-1867—      3 j.a.
 Kaplice -                                      			1884 - 1939 —   3 j.a.
 Konsekracje i rekoncyliacje kościołów          		1929 - 1939 —   3 j.a.
 Wizytacje kościołów                            			1822 - 1866 —   l j.a.
 Wakanse d obsadzanie parafii                   		1793-1912—      6 j.a.
 Beneficja i dochody parafialne                 		1797- 1938 —   50 j.a.
 Budowle, naprawy  i  zabezpieczenie bu-                            
dynków  kościelnych                         			1793-1938—     10 j.a.
 Patronat                                       			1794-1939 —     6 j.a.
 Ekonomowie, prowizorowie, dozorcy d ra-                             
    dy parafialne                               			1810 - 1939 —  13 j.a.
 Organiści i organy                             			1831 - 1935 —  13 j.a.
 Sprzęt liturgiczny                             			1829 - 1939 —   3 j.a. 
 Dzwony                                         			1917 -1937 —    l j.a.
 Księgi i pieczęcie parafialne                  			1835-1959 —    31 j.a.
 Cmentarze                                      			1795-1917—      2 j.a.
    7) Duszpasterstwo:
 Spiritualia parafii                            			1868 - 1935 —   2 j.a.
 Liturgia i święta kościelne                    			1800 - 1952 —  7 j.a.
 Misje parafialne                               			1803 - 1933 —   3 j.a.
 Wykazy odpustów                                			1801 - 1871 —   3 j.a.
 Krajowy Kongres Eucharystyczny                      			1930 -     l j.a.
 Nabożeństwa okolicznościowe i pielgrzymki                    1910 - 1939 —   3 j.a.
 Duszpasterstwo emigrantów                      		1915 - 1918 —   2 j.a.
 Duszpasterstwo wśród więźniów                  		1858 - 1939 _   2 j.a.
 Domy  rekolekcyjne                             			1935 - 1939 —   2 j.a.
 Nowe formy  duszpasterstwa                     		1926 - 1937 —   4 j.a.
 Problemy duszpasterskie                        		1926 - 1934 —   3 j.a.
    8) Stowarzyszenia i organizacje kościelne:
 Generalia bractw                              			1876-1938—       2 j.a.
 Towarzystwa Wstrzemięźliwości                 		1841-1937—       6 j.a.
 Stowarzyszenie św. Wincentego a Paulo         		1850-1939—       3 j.a.
Towarzystwo  Misyjne Rozkrzewiania Wiary                     1846 - 1862 —    l j.a.
Bractwo św. Stanisława                         			1860 - 1864 —    3 j.a.
Bractwo św.  Józefata i składki na misje
   wśród Bułgarów                              			1862 -1868—      2 j.a.
Bractwo czci Najśw. Sakramentu                		1863-1872 -       l j.a.
Bractwo Matek  Chrześcijańskich                		1890 - 1920 —    2 j.a.
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Towarzystwo  Panny  Maryi                      		1895 - 1905 —    l j.a.
Bractwo i Stowarzyszenie Żywego  Różańca		1898-1939—       4 j.a.
Apostolstwo Modlitwy                                 			1910 —    l j.a.
Towarzystwo  “Pielgrzym"                       			1911 - 1937 —    l j.a.
Towarzystwa  młodzieżowe                        		1911-1921—       l j.a.
Towarzystwa  robotnicze                         			1912-1914—       l j.a.
Sodalicje Mariańskie                            			1917-1939—       6 j.a.
Liga Katolicka                                  			1924 -1935 —     l j.a.
Bractwo Straży Komorowej  Najśw. S.P.J.         		1925 - 1949 —    2 j.a.
Krucjata Eucharystyczna                         			1928 - 1939 —    4 j.a.
Caritas                                         			1929 -1939 —     3 j.a.
Akcja Katolicka                                 			1929 - 1939 —    4 j.a.
Kat. Związek Kobiet Pracujących                 		1930 - 1939 —    l j.a.
Stowarzyszenie Młodzieży Polskiej              		1931 - 1936 —    l j.a.
Kat. Stowarzyszenie Młodzieży Żeńskiej          		1931 - 1950 —   2 j.a.
Kat. Stowarzyszenie Mężów                       		1934 - 1938 —   l j.a.
Kat. Towarzystwo  Robotników                    		1934 - 1.939 —  l j.a.
Kat. Stowarzyszenie Młodzieży Męskiej           		1937 - 1948 —   l j.a.
Związek Abstynentów                             			1934 - 1939 —   l j.a.
Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary            		1939 - 1938 —   l j.a.
Sodalicja Wieczystej Adoracji i wspierania
   ubogich kościołów                            			1937 - 1939 —   l j.a.
Ustawy  dotyczące stowarzyszeń                  		1932 - 1935 — l j.a.

   9) Książki religijne i czasopisma kościelne:
Szkółka Niedzielna                                  				1852—   1  j.a.
Tygodnik  Katolicki                             			1860 - 1872 —   l j.a.
Subskrypcje  i prenumeraty wydawnictw           		1833 - 1936 —   19 j.a.
Cenzura książek treści religijnej          .    		1800 - 1939 —   16 j.a.
Korespondencja  z  czasopismami  i pole-
mika                                            				1866-1937—     4 j.a.

   10) Inne wyznania:
Chrzest dzieci rodziców ewangelickich           		1828 - 1870 —    l j.a.
Kościół narodowy                                			1923 - 1928 —    2 j.a.
Sekty                                           			1923-1938—       5 j.a.
Konwersje                                       			1798-1950—      62 j.a.
Fundusz  konwersów                              			1822 - 1934 —   79 j.a.

   11) Administracja państwowa   i sprawy społeczno-narodowe:
Rozporządzenia rządowe                          		1795 - 1885 —    4 j.a.
Homagium                                              			1798 —     l ja.
Dezerterzy                                      			1804 - 1815 —   l j.a.
Urzędnicy  stanu cywilnego                            		1810 —     l j.a.
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 Zabrane dobra kościelne i dodatki rządo-                           
    we do beneficjów                            			1812 - 1939 —  46 j.a,
 Jeżyk polski i niemiecki                     			1827-1936—      7 j.a.
Pomnik Mieszka   i Bolesława Chrobrego        		1828 - 1869 —   2 j,a.
 Reprezentacja dóbr kościelnych na  sej-                             
    mikach                                      			1830 - 1838 —   l j.a. 
 Składka na konie pospolitego ruszenia          		1831 - 1832 —   l j.a..
 Epidemia cholery                               			1831 - 1835 —   2 j.a.
 Towarzystwo Sztuk Pięknych                     		1837 - 1921 —   2 j.a.
 Towarzystwo Pomocy  Naukowej                  		1842 - 1848 —   l j.a.
 Odłączenie Kościoła od Państwa                 		1849 - 1854 —   l j.a.
 Pretensje kościołów do rządu                   		1849 - 1850 _   l j.a.
 Spis księży do układania list wyborczych       		1850 - 1874 —   l j.a.
 Składanie przysięgi na konstytucję             		1850 - 1867 —   l j.a.
 Pieśni kościelne                               			1855-1862—      l j.a.
 Kulturkampf                                   			1873-1889—     23 j.a.
 Podział ciężarów publicznych przy parce-
    lacji gruntów                                    			1877 —    l j.a.
 Ustawa o zaopatrzeniu emerytów, wdów
    i sierot                                    				1882 - 1885 —  l j.a.
Uregulowanie etatów parafii                    		1885-1890       j.a.
 Pierwsza wojna światowa                        		1914 - 1920 —  10 j.a.
 Podatki                                        			1895 - 1939 _  13 ja
 Wyroki sądów                                         			1918 —    l j.a.
 Traktat wersalski i zobowiązania rządu
wobec Kościoła                              			1919 - 1924 —     j.a.
 Nadzór nad kościelnymi instytucjami opie-
    kuńczymi                                    			1920 - 1939 —   I j.a.
 Korespondencja z władzami państwowymi                      1921 –1938  -  1 j.a.
Etaty dzielonych parafii                       			1926 - 1927 —   1 j.a.,
Uroczystości narodowe                                		1927 -   1 j.a.
Ustawa o obronie drobnych dzierżawców          		1930 - 1938 —   7 j.a.
Urząd Stanu Cywilnego                          			1932 - 1935 —   1 j.a.
 Legion Młodych                                 			1934-1935 —     l j.a.
    Pomoce   archiwalne:   Inwentarz książkowy.

5.	AKTA OGÓLNE KOŚCIOŁÓW PARAFIALNYCH, FILIALNYCH I KAPLIC (SYGN. KA 11) 
  
2931
Regsitratura nazywała je aktami kościołów, lecz nie w znaczeniu
kościoła jako budynku, ale jako parafii, gdyż na początku XIX w. powszech-
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nie używano   nazwy  kościół jako synonimu  parafii. Zanim  wprowa-
dzono  akta  specjalne dla ważniejszych  spraw  parafii, gromadzono
w  aktach generalnych  wszystkie pisma  dotyczące danej parafii, dość
często dołączając dokumenty   lub pojedyncze  pisma z  okresu  przed
1793 r. W podanym  poniżej wykazie uwzględniono, jako początkową, da-
tę, od której występuje ciągłość akt. Początkowo nie było wiele pism,
gromadzonych   w aktach  generalnych, gdyż Konsystorz Generalny  do-
piero za abpa M.  Dunina rozszerzył zakres swoich zainteresowań spra-
wami  parafialnymi. W najstarszych aktach generalnych najczęściej spo-
tyka się pisma dotyczące obsadzania beneficjum parafialnego, uposażenia
kościoła i proboszcza, spraw szkolnych, działalności organisty i służby
kościelnej, dyspens małżeńskich, petycji i skarg parafian, kompetencji
patrona, korespondencji z władzami państwowymi.   Po wytworzeniu  się
akt  specjalnych i objęciu nimi  •najważniejszych spraw parafialnych,
w  aktach generalnych gromadzono niewiele pism, tak że ich poszczególne
wolumeny   kontynuowano  przez długi okres czasu, szczególnie w odnie-
sieniu do mniejszych parafii.
    Wykaz akt  generalnych podaje się alfabetycznie według nazwy miej-
   scowości, w której znajdował się kościół parafialny, filialny lub kaplica:
                                                    
 Babimost  				1798-1905 - 5 j.a.
 Baranów  				1801-1938 - 7 j.a.
 Bardo  					1796-1900 - 1 j.a.
 Baszków  				1846-1912 - 2 j.a.
 Benice  				1795-1924 - 2 j.a.
 Biała 					1811-1920 - 2 j.a.
 Białcz Stary 				1726-1868 - 1 j.a.
 Białężyn 				1772-1904 - 3 j.a.
 Biechowo				1796-1913 - 3 j.a.
 Biezdrowo 				1796-1938 - 3 j.a.
 Biskupice 				1818-1907 - 2 j.a.
 Bledzew 				1797-1920 - 3 j.a.
 Błociszewo 				1815-1915 - 2 j.a.
 Bnin 					1803-1916 - 3 j.a.
 Bogdannowo 				1794-1803 - 1 j.a.
 Bolewice 				1926-1938 - 1 j.a.
 Bonikowo 				1854-1909 - 1 j.a.
 Borek 					1792-1939 - 12 j.a.
 Boruszyn 				1798-1920 - 2 j.a.
 Borzęciczki 				1796-1894 - 2 j.a.
 Bógaj                                                   	1930-1939 - 1 j.a.
 Bralin                                                   	1817-1878 - 5 j.a.
 Brenno                                              	1797-1938 - 3 j.a.
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Brodnica 				1797-1930 - 2 j.a.
Brody Poznańskie 			1798-1938 - 4 j.a.
Bronikowo 				1797-1863 - 1 j.a.
Brójce  					1797-1890 - 1 j.a.
Brzeźnica				1820-1842 - 1 j.a.
Brzostków  				1798-1905 - 2 j.a.
Bucz  					1797-1868 - 1 j.a.
Budziszewko  				1871-1905 -  1 j.a.
Budzyń  				1812-1933 - 4 j.a.
Buk  					1772-1939 -  11 j.a.
Bukowiec  				1747-1936 - 2 j.a.
Bukowiec Górny  			1799-1913 - 2 j.a.
Bukownica  				1796-1847 - 1 j.a.
Bytyń  					1796-1861 - 2 j.a.
Ceradz Kościelny  			1798-1935 - 3 j.a.
Cerekwica Nowa  			1806-1935 - 2 j.a.
Cerekwica  				1797-1845 - 1 j.a.
Charbielin  				1825-1937 - 1 j.a.
Chełmsko  				1850-1914 - 1 j.a.
Chlewo 				1797-1888 - 3 j.a.
Chludowo                                       	1877-1906 1 j.a.
Chociszewo  				1798-1886 - 2 j.a.
Chodzież  				1809-1938  -  7 j.a.
Chojnica  				1808-1938 - 2 j.a.
Chojno  				1934-1938 - 1 j.a.
Choryń  				1804-1867 - 1 j.a.
Chrzypsko  				1802-1915 - 3 j.a.
Chwałkowo 				1795-1881 - 1 j.a.
Chwałkowo Kościelne 			1804-1938 - 2 j.a.
Chynowa  				1804-1938 - 2 j.a. 
Cieszyn  				1856-1899 - 2 j.a.
Ciosaniec  				1801-1895 - 2 j.a.
Czachorowo  				1802-1868 - 1 j.a.
Czacz  					1802-1936 - 2 j.a.
Czaplinek  				1808-1918 - 2 j.a.
Czarnków  				1818-1938 - 6 j.a.
Czarnylas  				1923-1935 - 1 j.a.
Czempiń  				1802-1938 - 5 j.a.
Czerlejno  				1797-1858 - 4 j.a.
Czerwonawieś  				1797-1858 - 4 j.a.
Czeczewo       n. Wartą  		1797-1908 - 3 j.a.
Dakowy  Mokre  			1796-1888 - 2 j.a.
Dalewo                                               	1794-1919 - 1 j.a.
Dąbcze                                               	1870- 1934 - 1 j.a.
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Dąbrówka                                        	1797 - 1912 — 3 j.a.
Dębno                                           	1797 - 1908 — 1 j.a.
Dębowałęka                                      	1800 -  1933—2    j.a.
Długa Goślina                                   	1808 -  1904 —    j.a.
Długie Stare                                  	1797 -1868 - 2 j.a.
Dłużyna                                         	1794 -1934 - 2 j.a.
Dobino (Breksztyn)                               	1830 -1835 - 1 j.a.
Dobrzyca                                       	1797-1932 - 2 j.a.
Dolsk                                           	1795-1937 - 3 j.a.
Domachowo                                       	1795 -1864 - 1 j.a.
Domasłów                                        	1927 -1933 - 1 j.a.
Donaborów                                       	1826 -1931 - 2 j.a.
Doruchów                                       	1823-1931 - 2 j.a.
Drobnin                                         	1924 -1934 - 1 j.a.
Droszew                                         	1823-1935 - 2 j.a.
Drzeczkowo                                      	1797-1935 - 2 j.a.
Dubin                                           	1798-1886 - 3 j.a.
Duszniki                                        	1794 -1938 - 3 j.a.
Dzikowo                                         	1905 -1911 - 1 j.a.
Giecz                                           	1800 -1865 - 1 j.a.
Głuchowo                                        	1801 -1939 - 2 j.a.
 Gnin                                                	1797-1959 - 2 j.a.
Gogolewo                                        	1794 -1848 - 1 j.a.
Golejewko                                       	1794 -1911 - 3 j.a.
Golina      				1809-1881 - 2 j.a.
Gołanice                                       	1802-1936 - 2 j.a.
Gołaszyn —  Bojanowo                           1798 -1938 - 3 j.a.
Gołębin Stary                                   	1801 -1939 - 2 j.a.
Goniembice                                      	1797-1907 - 2 j.a.
Goraj                                          		1799-1914 - 2 j.a.
Gorazdowo                                      	1801 - 1891 —  1 j.a
Górzyce Wielkie                                  	1933-1939—     1  j.a.
Gostomia                                         	1892-  1893—   1  j.a.
Gostyczyna                                      	1819-1939 - 3 j.a.
Gostyń                                           	1797-1938 - 6 j.a.
Gostyń, kościół ks. Filipinów   		1888-1919 - 1 j.a.
Gostyń  Stary   				1802-1938 - 2 j.a.
 Gościeszyn                                     	1800 - 1919 —  3 j.a.
Gozdowo                                        	1797   -1909 —  2 j.a.
Góra                                               	1798-1939    -    2 j.a.
 Górka Duchowna                                  	1797 -  1916 —  2 j.a.
 Górzno                                          	1823-1921—     I j.a.
 Grabów n. Prosną                                	1797-1922 —  4 j.a.
Granowo                                         	1799  - 1938 — 2 j.a.
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Grębanin                                       	1797 - 1936 —   3 j.a
Grodzisk                                          	1795 - 1939 — 1 j.a
Grodziszczko                                      	1793 _ 1933 —   j.a
Gryżyna                                           	1801-1936—     2 j.a.
Gulcz                                             	1927 -1937 —   1 j.a.
Gułtowy                                           	1802 -1925 —   2 j.a
Iłówiec                                         	1797 -1913 —   2 j.a
Iwno                                              	1800 - 1939 —   2 j.a.
Janków  Przygodzki                                1914 - 1930.—   1 j.a.
Janków  Zaleśny                                  	1810 - 1939 —   2 j,a.
Jaraczewo                                         	1796- 1926—     4 j.a.
Jarocin                                           	1758 - 1917 —   3 j.a.
.Jastrowie                                    	1824-1912—      3 j.a.
-Jeziorki                                        	1910 - 1920 —   1 j.a
Jeżewo                                      		1795-1856—      2 j. a.
Jutrosin                                    		1795 - 1930 —   4 j. a
Kaczanowo                                        	1795 - 1913 —    2 j.a.
Kalsk                                                 	1911—       1.al
Kaława                                            	1797 - 1896 —     2.ja.
Kamieniec                                         	1799 - 1936 —   2  j.a.
Kamionna                                          	1787 - 1933 —    4.j.a.
Kaszczor                                         	1795 - 1930    3 j. .a.
Kaźmierz                                          	1798 - 1939 —   3 j .a.
Kakolewo                                          	1797 - 1904 —   2 j.a.
Kłębowiec (Klausdorf)                           1910 - 1918 —   1 j.a.
Kębłowo                                           	1778 - 1939 —   3 j.a.
Kępno                                            	1797 - 1938 —   6 j.a.
Kęszyce                                           	1884 - 1919 —   1 j.a.
Kicin                                             	1801 - 1923 —   3 j.a.
Kiekrz                                            	1816- 1931 —    2 j.a.
Kiszewo                                          	1793- 1930—     2 j.a.
Kleszczewo                                        	1777 - 1865 —  2 j.a. 
Kobierno                                          	1805 - 1935 — 3  j.a.
Kobylagóra                                       	1822-- 1939 —   2 j.a.
Kobylin                                           	1876- 1939      2 j.a.
Kolniczki                                       	1804- 1913,—    4 j.a.
Koteczkowice                                      	1794 - 1938 —   2 j.a.
Kołaczkowo                                        	1802 - 1916 —   2 j a.
Komorniki                                         	1810 - 1939 —  2  j.a.
Konary                                           	1794-1907  —   2  j.a.
Konarzewo                                        	1801 - 1939 —  2  j.a.
Konojad                                          	1758 - 1856 —  1 j.a.
Konradowo  (Kursdorf)                            1813-1911—    5   j.a.
Kopanica                                          	1796- 1934—     3 j.a.
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Kosieczyn                                          	1794-1909—2      j.a.
Kostrzyn                                           	1797-1920—    4  j.a.
Koszuty                                            	1798-1929—3      j.a.
Kościan                                            	1793 - 1936 —  10 j.a.
Kotłów                                             	1822-1935—3      j.a.
Koźmin                                          	1791 - 1939 —   9 j.a.
Koźminek                                           	1797-1868—1      j.a.
Kórnik                                             	1799 - 1937 —   3 j.a.
Kramsko                                          	1798-1937—2      j.a.
Krerowo                                            	1797 - 1906 —  2 j.a.
Krobia                                             	1796-1939  —   6 j.a.
Krotoszyn, par. św. Jana                         1851 - 1938 —  2 j.a.
Krotoszyn, par. św. Piotra i Pawła           1810 - 1886 —  2 j.a.
Krzycko  Małe                                     	1798 - 1926 —  2 j.a.
Krzywiń                                           	1797 - 1916 —  4 j.a.
Krzyżowniki                                       	1800-1933    —   4 j.a.
Książ                                              	1793 - 1966 —   4 j.a.
Kucharki                                           	1815 - 1937 —   4 j.a.
Kuchary                                            	1829 - 1939 —   4 j.a.
Klinowo                                            	1797-1934—2      j.a.
Kwilcz                                             	1798-1935   —   2 j.a.
Laski                                              	1932-1939—1       j.a.
Lechlin                                           	1804-1938—2       j.a.
Leszno                                            	1795-1938—5       j.a.
Lewice                                             	1800 - 1868 —   l j.a.
Lewków                                             	1815-1922—3       j.a.
Leżenica                                                 	1903 —   l j.a.
Lgiń                                              	1801-1909—2       j.a.
Lubasz                                             	1794-1938—3       j.a.
Lubin                                            	1801-  1935 —   2 j.a.
Lubosz                                            	1805 - 1862 —   l j.a.
 udomy                                          	1794 - 1938 —   2 j.a.
 Lusowo                                           	1805 - 1864 —   l j.a.
 Lutogniew                                        	1808 - 1939 —   3 j.a.
 Lutom                                           	1797 -1936 —   2 j.a.
 utynia                                          	1787 - 1899 —  3 j.a.
 Lwówek                                           	1795-1939—     7 j.a.
 Łasowiec                                         	1906-1910  —   l j.a.
 Łaszcz                          .               	1790 - 1868 —  3 j.a.
 Łęki Wielkie                                      	1799-1909 —   2 j.a.
 ężce                              .              	1801 - 1856 —  l j.a.
 Łowyń                                             	1917-1939   —    l j.a.
 Łódź                                              	1802-1936 — 2 j.a.
 Łubianka                                         	1812-1865-     l j.a.
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Łukowo                                            	1790- 1862 —    1 j.a.
Łysiny                                            	1795-  1901 —   2  j.a.
Maniewo                                		1795-    1917 —   2  j.a.
Marcinki                                          	1821 - 1931 —    2 j.a.
Margonin                                          	1809-  1930 —  2  j.a.
Mączniki                                          	1802-  1865 —   1  j.a.
Mądre                                            	1811 - 1936 —    2 j.a.
Mąkoszyce                                         	1897 - 1935 —   1  j.a.'
Mchy                                              	1797 - 1938 —   2  j.a.
Michorzewo                                        	1799 - 1933 —    2 j.a
Miedzichowo                                       	1921 - 1939 —    1 j.a.
Miejska Górka                                     	1795 - 1936 —    4 j.a. :
Mielęcin                                          	1832 - 1915 —   1  j.a.
Mieszków                                         	1803 - 1939 —   2  j.a.
Międzychód                                        	1797-  1939 —   3  j.a.
Międzyrzecz                                     	1793-  1918 —   6  j.a.
Mikorzyn                                         	1822 - 1939 _   3  j.a.
Mikstat                                      		1822-  1901 —   3  j.a.
Miłosław                                          	1799-  1910 —  3   j.a.
Modrze                                            	1799 -  1860  —   1  j.a.
Mokronos.                                         	1797 -  1937  —   4  j.a.
Morawin                                           	1921-  1932 —   1  j.a.
Mosina                                            	1795 - 1930  —  3   j.a.
Mórka           .                                 	1797-  1935 —   3  j.a.
Mórkowo                                           	1797-1924—       2  j.a.
Murowana   Goślina                                1794-  1939  —   5  j.a.
Murzynowo   Kościelne                           1831-  1911—    3  j.a.
Myjomice                                          	1825-  1935  —   2  j.a.
Nakielno                                          	1841 - 1907  —  2   j.a.
Nekla          .                                 	1806-  1935 —    2 j.a.
Niechłód                                            	1877 - 1892 —   1  j.a.
Niekurski (Nikorsk)                             	1910-  1911—     1  j.a.
Niepart                                           	1795 - 1908  —   3  j.a.
N'iepruszewo                                      	1795 - 1936  —    2 j.a.
Nietrzanowo                                       	1796-  1851 —   1  j.a.
Nosków                                            	1792-  1864—    1   j.a.
Nowawieś                                          	1920 - 1939  —  1   j.a.
Nowawieś  Królewska                              1867 - 1893  —   1  j.a.
Nowawieś   Książęca                               1852 - 1867  —   1  j.a,
Nowe  Miasto                                      	1797 - 1935  —   4  j a.
Nowy  Tomyśl                                      	1905 - 1939  —     j.a.
Objezierze                                           	1800 - 1918  —   2  j.a.
Oborniki                                           	1795-  1936  —    4 j.a.
Oborzyska  Stare                                     1805 - 1871  —   2  j.a.
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Obra                                          		1794 - 1905 — 2 j.a.
Obrzycko                                      	1797-1895  — 2 j.a.
Ociąż                                         		1831-1939  — 3 j.a.
Odolanów                                      	1809-1939  —4 j.a.
Olszowa                                       	1823-1918  — 2 j.a.
Ołobok                                       		1820 -1938 — 3 j.a.
Opalenica     .                               	1795 -1936 — 3.j.a.
Opatów                                        	1823 - 1841 — 1 j.a.
Opatówko                                      	1794 - 1935 — 2 j.a.
Oporowo                                       	1798-1939  — 2 j.a.
Osieczna                                      	1794 - 1842 — 1 j.a.
Osowa  Sień                                   	1804-1919  — 2 j.a.
Ostroróg                                      	1801 - 1912 — 2 j.a.
Ostrów, par. św. Stanisława                   1803 - 1939 — 6 j.a.
Ostrzeszów                                    	1717 - 1939 — 6 j.a.
Otorowo                                       	1791 - 1845 — 1 j.a.
Owińska                                      		1796-1867  — 2 j.a.
Pakosław                                     	1810-1934  —2 j.a.
Panienka                                      	1797-1939  — 2 j.a.
Parkowo                                       	1802 - 1939 — 2 j.a.
Parzęczewo                                    	1803 - 1863 — 1 j.a.
Parzynów                                      	1801 - 1939 — 3 j.a.
Pawłowice                                      	1795-1847 — 1 j.a.
Pępowo                                        	1797-1938  — 4 j.a.
Piła                                           		1797-1916 — 6 j.a.
Piłka                                          		1810-1939 — 3 j.a.
Pniewy                                        		1793-1920  — 5 j.a.
Podstolice    .                               	1920-1938.— 1 j.a.
Podzamcze                                      	1881 - 1916 — 1 j.a.
Pogorzela                                       	1802 - 1925 — 3 j.a.
Pogorzelica                                  	1800 -1918 — 3 j.a.
Pogrzybów                                      	1812-1939 — 2 ja.
Pokrzywnica                                    	1852 - 1920 — 1 j.a.
Połajewo                                       	1793-1915 — 3 j.a.
Poniec                                        		1794-1882 — 4 j.a.
Potulne                                        	1807-1899 — 2 j.a.
Poznań, par. archikated i św. Małgorzaty       1804 - 1933 — 6 j.a.
Poznań, par. Bożego Ciała                      1846 - 1938 — 1 j.a.
Poznań, par. Chrystusa Odkupiciela       1934 - 1939 — 1 j.a.
Poznań, par. św. Jana Jerozolimskiego   1809 - 1939 — 3 j.a.
Poznań,  par. św. Jana Kantego              1930 - 1938 — 1 j.a.
Poznań  nar. św. Jana Vianey i kaplica
    na Podolanach                               	1928 - 1939 — 1 j.a.
Poznań, kościół św. Józefa                     1919 - 1928 — 2 j.a.
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 Poznań, kościół Katarzynek (M.B.                                    
    Wspomożycielki  Wiernych)                    1829 - 1923 —    1 j.a.
 Poznań, kościół św. Krzyża                       1801 - 1840 —    1 ja.
 Poznań, par. św. Krzyża                           1921 - 1939 —   1  j.a.
 Poznań, kaplica św. Leonarda                    1806 - 1835 —    1 j.a. 
 Poznań, par. i koleg. św. Marii Magdaleny 1858 - 1936 -- 13  j.a. 
 Poznań, par. św. Marcina                         1794 - 1938 —   5  j.a.
 Poznań, par. Matki Boskiej Bolesnej         1901 - 1938 —   1  j.a. 
 Poznań, kolegiata św. Mikołaja                 1795 - 1815 —   2  j.a. 
 Poznań, par. Najśw. S.P.J. i św. Floriana  1904 - 1939 —   1  j.a.
 Poznań, par. Niepokalanego Poczęcia                                  •
    N.M.P.                                         	1918-  1939 —   1  j.a.
 Poznań, kaplica Pana Jezusa                    1825 - 1857 —   1  j.a.
Poznań, kościół Podwyższenia Krzyża św. 1929 - 1938 —    1 j.a. 
 Poznań, kaplica Przemienienia Pańskiego 1931 - 1939 —    1 j.a.
 Poznań, par. św. Rocha                             1795 - 1939 —   1  j.a. 
 Poznań, par. św. Stanisława Kostki           1928-  1939—    1  j.a.
 Poznań, kaplica św. Wawrzyńca   
    i św. Barbary                                  	   1805 - 1808 —   1 j.a.
 Poznań, par.św. Wojciecha                       1805-  1937 —   8  j.a.
 Poznań, par. Zmartwychwstania Pańskiego           1916-  1936—    1  j.a.
 Prochy                                            	1806-  1939 —   2  j.a;
 Pruśce                                            	1807-  1905 —   1  j.a.
 Przedborów                                        	1824-  1939 —  2   j.a.
Przemęt                                           	1803 - 1914 —   4  j.a.
 rzygodzice                                       	1925-  1939 —   1  j.a.
 Przytoczna                                        	1791 - 1900 —   3  j.a.
 Psarskie                                        	1797-  1936 —   2  j.a.
 Pszczew                                           	1798-  1917 —   6  j.a.
 taszkowo                                          	1799 - 1936 —  2   j.a.
 Puszczykowo                                        	1919 - 1937 —   1  j.a.
 Radlin                                             	1796-  1937 —   2  j.a.
 Radomicko                                          	1799 - 1939 —   2  j.a.
 Radzim                                            	1793 - 186O —  1  j.a.
 Rakoniewice                                       	1798 - 1903 —  3   j.a,
 Raszków                                          	1809 - 1938 —   5  j.a.
Rawicz                                              	1819-  1921 —  2   j.a.
 Rabin                                              	1805 - 1894 —   2  j.a.
 Rogalinek                                          	1800 - 1935 —   3  j.a.
 Rogaszyce                                          	1824-  1939 —   2  j.a.
Rogoźno                                            	1793-  1930 —  6   j.a.
 Rokitno   .           .                           	1801 - 1918 —  4   j.a.
 Rosko                                            	1868-  1936 —   1  j.a.
Rozdrażew                                          	1799-  1939 —   5  j.a.
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Różowo                                          	1871 - 1908 — l j.a.
Rożmowo                                         	1795 - 1891 — l j.a.
Róża                                            	1821 - 1914 — 2 j.a.
Ruchocice                                       	1799.- 1939 — 2 j.a.
Rumiejki                                       	1824 -1846 —  l j.a.
Rusko                                      		1797-1939—    3 j.a,
Rusinowo                                        	1913-1920—    1 j.a.
Rychtal                                         	1798-1935 —   8  j.a. 
Ryczywół                                         	1796 - 1908 - 3 j.a.
Rydzyna                                          	1771 -1930 - 5 j.a.
Sarnowa                                           	1797 - 1919 - 3 j.a.
Sędziny                                          	1922 -1937 - 1 j.a.
Siedlec k. Wolsztyna                             	1812 - 1935 - 3 j.a.
Siedlec                                          	1810-1931- 2 j.a.
Siedlemin                                       	1812 - 1904 - 2 j.a.
Siedlików                                        	1891 - 1938 - 1 j.a.
Siedlnica                                       	1808 - 1908 - 2 j.a.
Siekierki                                        	1805-1919- 2 j.a.
Siemianice                                      	1823 - 1905 - 1 j.a.
Siemowo                                          	1801 - 1892 - 1 j.a.
Sieraków                                        	1799 -1938 - 5 j.a.
Silna                                            	1924 - 1928 - 1 j.a.
Skalmierzyce                                     	1816 - 1936 - 3 j.a.
 Skalmierzyce Nowe                               1925 - 1936 - 1 j.a.
Skoki                                           	1793-1918- 2 j.a.
Skoraszewice                                   	1810-1867 -     1 j.a.
Skórzewo                                        	1798 -1939 —   2  j.a.
Strzebowa                                      	1805 -1935 —    2 j.a.
Skrzetusz                                   	1814-1898—     2 j.a.
Skwierzyna                                     	1794-1900—     3 j.a.
 Sławoszew                                       	1799-1924-     2 j.a.
Słomowo                                         	1802-1868—.     1 j.a.
Słopanowo                			1795-1885 - 2 j.a.
 Słupia k. Kępna                                    	1805-1910-    3 j.a.
 Słupia                                           	1804-1938     2 j.a,
 Słupa  Kapitulna                                 	1815-1918—   1 j.a.
 Smolice                                          	1805-1931 —   3 j.a.
 Sobiałkowo                                       	1867-1909-    1 j.a.
 Sobota                                          	1797-1914-     2 j.a.
 Sobótka                                          	1818-1938-    3 j.a.
 Sokolniki                                        	1801-1914—    3 j.a.
 Solec                                           	1798-1994—   3 i.a.
Spławie                                        	1795-1938 -    2 j.a.
 Stare Bojanowo                                   	1794-1868—     1 j.a.
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  Stary Dwór                                      	1796-1908—    3 j.a.
  Stary Dworek                                    	1890 - 1920 — 1 j.a.
 .Starygród                                       	1797 -1845 —  1  j.a.
Stęszew                                         	1798-1938—     4 j.a
  Strzelce Wielkie                                	1797-1848—      j.a.
  Sulmierzyce                                    	1814 -1531 —    j.a.'
 .Swarzędz                                       	1795-1938-     3 j.a.
Sypniewo                                        	1808-1919-    3  j.a.
 Szamocin                                        	1914 -1937 — 1   j.a.:
 Szamotuły                                       	1794-1938—   9   j.a.
 Szczury                                          	1817-1866—    1  j.a.
 .Szkaradowo                                      	1807 -1937 —  2  j.a.
 Szwecja                                          	1915 -1917 —  1  j.a,
Śmieszkowo                                      	1805 - 1919 —  2 j.a.
 Śmigieł                                          	1795- 936—    5  j.a,
 Śnieciska                                        	1797- 913—   2   j.a.
 Śrem                                            	1793 - 939 —  6  j.a.
 Środa                                            	1793- 929 —   6 j.a.
 Świerczyna                                       	1799- 935—    3 j.a.
 Swieciechowa                                     	1794-939—     5 j.a,.
 Targowa  Góra                                 	1801 - 909 —  2 j.a.:
 Tarnowo  Podgórne                               1798-1934—     3 j.a.'
 Tomice                                           	1795-1912 —   2 j.a.
 Trębaczów                                        	1804 - 1873 — 4 j.a.
 Trzcianka                                        	1812-1919—    3 j.a.
 Trzciel                                          	1798-1914—    3 j.a.;
 Trzcinica                                        	1823-1910—    3 j.a,
 Trzebisz                                        	1796- 1911 —   2 j.a.;
 Tuchorza                                         	1806-1937—2      j.a.
Tuczno                                   		1808-  1909—    2 j.a.'
 Tulce                                           	1796-  1934—    2 j.a,
 Turkowy                                         	1806-  1896—    3 j.a.
 Twierdzielewo                                   	1889-1890—      l j.a.
 Ujście                                          	1809- 1 939 -   4 j.a.
 Uzarzewo                                        	1802 - 1936 -   3 j.a.
 Wałcz                                            	1798-  1918—    3 j.a.
 Wałków                                         	1801 - 1892 -   2 j.a.
 Wieleń n. Notecią                              	1805 - 9^6 —   6 j.a.
 Wielichowo                                      	1799-   1934-    3 j.a.
Wielowieś                                      	1797-  1938-     2 j.a.
 Werzbno                        .                	1793-  1906—    2 j.a.
 Wierzenica                                     	1795-1905     2 j.a,:
 Wieszyczyn                                      	1794-1936     2 j.a.
 Wilczyna                                        	1798-1932-     2 j.a.
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Wilkowo  Leszczyńskie                             1797 - 1939 —  2  j.a.
Wilkowo  Polskie                                  	1797 - 1938 —  3  j.a.
Wilkowyja                                         	1798- 1919 —   3  j.a.
Winnagóra                                         	1794- 1901 —  2   j.a.
Wiry                                              	1794 - 1928 —   3 j.a.
Witaszyce                                        	1797 - 1904 —  2  j.a.
Włoszakowice                                     	1795 - 1893 — 3   j.a.
Wiościejewki                                     	1806- 1939 —   3  j.a.
Wolsztyn                                          	1802 - 1936 —  4  j.a.
Wonieść                                           	1803 - 1938 —  2  j.a.
Wronki                                            	1796 - 1938 —  4  j.a.
Wschowa                                          	1789 -1917 —  5  j.a.
Wszemborz                                        	1805 -1822 —  2  j.a.
Wyganów                                          	1824 -1935 —  3  j.a.
Wyskoć                                           	1805 -1935 —  3  j.a.
Wysocko  Wielkie                                	1811 -1919 — 2  j.a.
Wyszanów                                         	1822 - 1939 —  2  j.a.
Wyszyny                                          	1797- 1925 —   2  j.a.
Wytomyśl                                         	1798- 1939 —  2  j.a.
Zajączkowo                                       	1797 - 1927 —  2  j.a.
Zakrzewo  k. Rawicza                             1802 - 1938 —. 2  j.a.,
Zakrzewo                                         	1931 - 1939 —  1  j.a.
Zaniemyśl                                         	1795 - 1936 — 2   j a.
Zbarzewo                                          	1805 - 1895 — 2   j.a.
Zbąszyń                                           	1770 - 1938 —  6  j.a.
Zdbowo                                            	1900- 1901 —  1   j.a.
Zduny                                             	1812 - 1930 —   4 j.a.
Zemsko                                            	1901 - 1919 —  1  j.a.
Zielęcin                                         	1805 - 1881 —  1  j.a.
Zieleniec                                         	1799 - 1887 —  1  j.a.
Zielonawieś                                       	1901 - 19S5 — 1   j.a.
Żabikowo                                          	1926-  1939 —  1  .j.a
Zabno                                             	1797 - 1902 —  1  j.a.
Żertów                                            	1804 - 1918 — 4   j.a.
Żydowo                                           	1797 - 1914 — 2   j.a.
Żytowiecko                                        	1798- 1906 —  1   j.a.


   3. AKTA SZCZEGÓŁOWE    KOŚCIOŁÓW   PARAFIALNYCH,  FILIALNYCH
    		I KAPLIC (SYGN. KA III)

   	Pierwsze akta z tej serii obejmowały z reguły sprawy sporne określonej parafii, np. zatarg o oprawo patronatu lub o świadczenia dla kp-
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ścioła. Powszechnie występują od 1831 r., po reformie Konsystarza Gene-
 ralnego, którą przeprowadził abp. M. Dunin. Akta  obejmują najczęściej
następujące sprawy parafii: zmianę księży i tradycję majątku beneficjal-1
nego, zmiana  granic parafii, wizytacje dziekańskie i biskupie, patronat,
 prowizorowie kościoła, reprezentacje parafii, rady parafialne, budowle
i remonty  budynków  kościelnych d plebańskich, cmentarze, etaty i ra-
 chunki kasy kościelnej, zarząd majątkiem wakującego beneficjum w okre-
 sie Kulturkampfu,  różnego rodzaju świadczenia  dla kościoła i plebana,-
jak dziesięciny, wolne pastwisko, wyrąb drzewa w lesie, a także kapi-
 tały, fundusze, legaty i darowizny. Nie każda parafia posiada akta spec-
 jalne wszystkich wymienionych   spraw, stąd wielka rozpiętość w liczbie^
 wolumenów   tych akt dla poszczególnych parafii. W Archiwum  Archadie-
 cezjalnym  przechowuje się zarówno akta generalne, jak i specjalne także 
 tych kościołów parafialnych, filialnych i kaplic, które aktualnie nie na- 
 leżą do archidiecezji poznańskiej, lecz w XIX w. i na początku XX  w. były objęte jej granicami.                                            
  Babimost  				1827-1920 - 55 j.a.
  Bagrowo 				1832-1938 - 3 j.a.
  Baranów  				1832-1917 - 14 j.a.
  Bardo  				1832-1904 - 4 j.a.
  Baszków 				1836-1927 - 20 j.a.
  Benice  				1831-1928 - 7 j.a.
  Biała 					1820-1919 - 25 j.a.
  Białcz  				1831-193 - 7 j.a.
  Białężyn  				1826-1905 - 10 j.a.
  Biechowo  				1798-1912 - 19 j.a.
  Bieganowo  				1840-1900 - 3 j.a.
  Biezdrowo  				1823-1937 - 29 j.a.
  Biskupice Ołoboczne  			1827-1937 - 30 j.a.
  Bledzew  				1808-1917 - 26 j.a.
  Błociszewo  				1821-19191 - 10 j.a.
  Bnin  					1828-1933 - 15 j.a.
  Bojanice  				1830-1846 - 1 j.a.
  Bonikowo  				1837-1900 - 3 j.a.
  Borek  				1806-1929 - 46 j.a.
  Boruszyn  				1832-1912 - 8 j.a.
  Borzęciczki  				1816-1936 - 10 j.a.
  Bralin  				1801-1934 - 8 j.a.
  Brenno  				1827-1911 - 9 j.a.
  Brodnica  				1828-1917 - 15 j.a.
  Brody  				1827-1937 - 15 j.a.
  Bronikowo   				1830-1929 - 14 j.a.
  Bronilkowo k. Mierosławca  		1809-1911 - 2 j.a.
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Brójce                                           	1839-1897  —   6 j.a.
Brzeźnica                                        	1808-1915  —   3 j.a.
Brzostków                                        	1840-1918—     9 j.a.
Bucz                                             	1829 - 1929 —  6 j.a.
Budy                                             	1853 - 1913 —  2 j.a.
Budziszewo                                   	1871-1905 - 1   j.a.
Budzyń                                           	1811 -1 917 —   9 j.a.
Buk                                             		1807 - 1936 —  52 j.a.
Bukowiec                                         	1832 - 1938 —  25 j.a.
Bukowiec  Górny                                  	1830 - 1929 _   3 j.a.
Bukownica                                      	1828 - 1903 —  12 j.a.
Bytyń                                           	1830 - 1907 —  10  j.a.
Ceradz Kościelny                                 	1825 - 1935 —  17 j.a:
Cerekwica  Nowa                                  	1828 - 1913 —  13 j.a.
Cerekwica                                       	1830 - 1920 —  13  j.a.
Charbielin                                      	1859-  1864—   1   j.a.
Chełmsko                                         	1830-  1912 —   7  j.a.
Chlewo                                           	1833-1914   —  8   j.a.
Chludowo                                        	1773-  1930 —  10  j.a.
Chobienice                                       	1846-  1923 —   4  j.a.
Chociszewo                                       	1830-  1920 —  8   j.a.
Chodzież                                         	1828-- 1939 —  9  j.a.
Chojnica                                         	1832-  1912 —  17  .j.a.
Chomęcice                                              1820 —   1  j.a.
Choryń                                          	1832 - 1903 —  5   j.a.
Ćhrzypsko                                       	1822 - 1937 —  9   j.a.
Chwaliszew                                       	1810 - 1920 —  6   j.a.
Chwałkowo                                      	1830 - 1906 —  4   j.a.
Chwałkowo  Kościelne                             1830-1911  —  1  j.a.
Chynowa                                       	1827 -1938 —   1  j.a.
Cielcza                                          	1833 - 1939 —  9   j.a.
Cieszyn                                         	1803 - 1930 —  9   j.a.
Ciosaniec                                        	1827-1918   —  1  j.a.
Czachorowo                                       	1850 - 1918 —   2  j.a.  
Czacz                                            	1831 - 1937 —     j.a.
Czaplinek                                        	1729 - 1917 —  l  j.a.
Czarnków                                         	1818-  1938 —  8  j.a.
Czempiń                                          	1829-1939   —  18 j.a.
Czerlejno                                        	1824 - 1933 —  16 j.a.
Czerwonawieś                                     	1828 - 1938 —  10 j.a.
Czeszewo                                        	1831 - 1918 —   7 j.a.
Człopa                                		1818-  1919 —  13 la.
Dakowy   Mokre                                   	1832 - 1931 —   9 j.a.
Dalewo                                          	1830 - 1932 —   9 j.a.
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  Daleszewo                                        	1853-1886—    2 j.a.
   Dąbcze                                          	1872 - 1929 — 3 j.a.
   Dąbrówka                                       	1830- 1915 -   9 j.a.
   Dębno                                            	1930 - 1938-36    j.a
   Dębowałąka                                       	1830.- 1901 _   5 j.a.
   Długa Goślina,                                   	1830 - 1916 —  21 j.a
   Długie Stare                                     	1828 - 1925 —  12 j.a;
   Dłużyna                                          	1821 - 1913 —  10 j.a,
   Dobino  -                                        	1850 - 1896 —  2 j.a.
   Dobrzyca                                         	1831 - 1937 —  15 j.a,
   Dolsk   -                                        	1828-  1939 —  19 j.a.
   Domachowo                                        	1805 - 1928 —   8 j.a
   Domasłów                                         	1926-  1931—1     j.a
   Donaborów                                        	1796-  1939—7     j.a.
   Dopiewo                                          	1831. - 1833 _  1 j.a.
   Doruchów                                        	1799.-  1932 —  24 j.a.
   Drawsko                                          	1914 _ 1925 —   1 j.a.
   Droszew                                          	1829 - 1929 —  18 j.a.
   Draeczkowo                                       	1830-1921—9       j.a.
   Dubin                                            	1822 - 1910 —  27 j.a,
   Dudytany                                       	1853. -  1898—2     j.a.
   Duszniki                                         	1797. - 1938 _  21 j a.
   Dzikowo                                          	1854 -1885 _   2 j.a.
   Dziekanowice                                    	1851-  53—1     j.a.
   Dzwonowa                                         	1788 -  1919 _   1 j.a.
   Giecz                                           	1800 - 19 02 —  10 j.a.
   Głogowa                                         	1818-1842—1        j.a.
   Głowaczewo                                      	1851-1911—       2 j.a.-
   Głuchowo                                        	1828-   1906—8     j.a.
   Głuszyna                                        	1829 _  1930 —  18 j.a,
   Gnin                                           	1835-   1952—9     j.a.
   Gogokwo                                        	1821 -  1937 —  15 j.a.
   Golejewko                                       	1832.   1938 —  30 j.a.
   Golina                                           	1829-   1905—9     j.a.
   Gdłanice                                         	1828 -  1929 —   8 j.a.
   Gołaszya                                        	1830.-   1936 —  19 j.a.
   Gołębin Stary                                    	1833.-   1896  -   3 j.a.
   Goniembice                                      	1824-1938 -27        j.a.
   Goraj                                            	1826-1917—20      20  j.a.
   Gorazdawo                                       	1840 -  1842  —   7 j.a.
   Goruńsko                                        	1871 -  1896  _   1 j.a.
   Gostomia                                  .     	1816 - 1899  —  5  j.a.'
   Gostyczyna                                      	1832-1938    —  10 j.a.
   Gostyń                                           	1828-1929    —  43 j.a.
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Gozdowo                                       	1831 - 895 —  2 j.a.
Gościeszyn                                    	1827 - 914 —  6 j.a.
Góra                                          		1828 - 1937 — 12 j.a.
Górka Duchowna                                	1830-913  —  10 j.a,
Górzno                                        		1802 - 1925 - 11 j.a.
Grabów                                        	1797-  1933 - 27 j.a.
Grahowo  Królewskie                           	1832 - 1897 - 1 j.a.
Granowo                                       	1830-  1934 - 9 j.a.
Grębanin                                      	1830-   1914 -  10 j.a.
Grodzisk                                		1827-  1933 - 61 j.a.
Grodziszczko                                  	1831 - 1930 - 5 j.a.
Gryżyna                                       	1831 - 1918 - 8 j.a.
Gułtowy                                       	1822 - 1906 - 5 j.a.
Iłówiec                                       		1830 - 1917 - 8 j.a.
Iwno                                         		1832 - 1909 - 6 j.a.
Janków  Zaleśny                               	1830 - 1931 - 14 j.a.
Jaraczewo                                     	1827-  1910 - 19 j.a.
Jarocin                                       		1827 - 1908 - 19 j.a.
Jastrowie                                     	1825 - 1919 - 17 j.a.
Jaszkowo                                     	1821-  1918- 6 j.a.
Jezierzyce                                    	1830- 1920 - 4 j.a.
Jeziorki                                      		1821 -  1880 - 1 j.a.
Jeżewo                                       		1810-  1920 - 9 j.a.
Jutrosin                                      		1828-  1916 - 56 j.a.
Kaczaraowo                                    	1832-  1912-- 2 j.a.
Kalawa                               		1830-1917 - - 13 j.a.
Kalak                                 		1830-1897- 2 j.a.
Karaieniec                                    	1828-1911 - 14 j.a.
Kamionna                                      	1827-1924- 19 j.a.
Kargowa                                      	1894 - 1929 - 1 j.a.
Kaszczor                                      	1830-  1956- 13 j.a.
Każmierz                                      	1831 - 1925 - 15 j.a.
Kakolewo                                      	1827 - 1933 - 7 j.a.
Kębłowo                                       	1824 - 1934 - 12 j.a.
Kępno                                      		1822 - 1930 - 37 j.a.
Ke-zyce                                       	1844-  1899 - 6 j.a.
Kicin                                     		1801 - 1905 - 13 j.a.
Kiekrz                                        		1830 - 1915 - 16 j.a.
Kjerzno                                       		1879-  1913 - 2 j.a.
Kiszewo                                       	1812-  1912 - 4 j.a.
Kleszczewo                                   	1834-  1935 - 12 j.a.
Kłebowiec                                     	1877-1879- 1 j.a.
Kłoda                                         		1831 - 1881 - 1 j.a.
Kobierno                                      	1818 - 1924 — 14 j.a.
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 Kobylagóra                                     	1799 - 1 937 - 20 j.a.
 Kobylin                                       		1814 - 1929 — 22 j:a.
 Kochłowy                                       	1840-  1901 —  3 j.a.
 Kolniczki                                      	1824-  1911 —  5 j.a.
 Kołaczkowice                                   	1832 - 1930 —  7 j.a
 Kołaczkowo                                     	1831 - 1897 —  3 j.a.
 Komornik                                      	1812 - 1930 — 10  j.a.
 Komorowo                                     	1800-  1810—   1 j.a.
 Konary                                        	1831-  1954 — 11 j.a,
.Konarzewo                                      	1828-  1908—   8 j.a.
 Kanojad                                      	1830-  1930 — 10 j,a.
 Konradowo                                    	1813-  1915 — 71 j.a,
 Kopanica                                       	1833-  1930 - 12 j.a.:
 Kosieczyn         .                           	1830 - 1919—9    j.a.
 Kostrzyn                                       	1793-  1920—    57 j.a,
 Koszuty                                        	1830 - 1930 —11    j.a.
 Kościan                                       	1809-  1946—   72  j.a..
 Kotłów                                         	1797-  1939-   13  j.a.
 Koźmin                                         	1827- 1939 —   94 j.a.;
 Koźminek                                      	1830 - 1921 — 9   j.a.
 Kórnik                                         	1830-  1936— 9    j.a.
 Kramsko Nowe                                  	1830 - 1921 — 15   j.a.
 Krerowo                                        	1829-  930 —   9 j.a. 
 Krobia                                        		1808 - 1931 —     231 j.a.
 Krotoszyn                                     	1822-  1939 -    40 j.a.
 Krucz                                          	1831- 1843 —     1 j.a--
 Krzycko Małe                                   	1827-  1929-  9   j.a.:
 Krzywiń                                       	1830- 1906—   14  j.a.
 Krzyżowniki                                    	1793- 1924-  13   j.a.
 Książ                                          		1817- 1915~     18 j.a-
 Kucharki                                      	1829 - 1925 —   11 j.a-
 Kuchary                                       	1811-    1937-     14 j.a.
 Kunowo                                        	1827- 1938 —   16 j.a.
 Kwilicz                                        	1832-  1905     3  j.a-
 Laski                                         		1877-  1906-    1 j.a.
 Latowice                                      	1830-  1848-    1 j.a.
 Lechlm                                        	1828-  1920 -    1 j'a-
 Leszno                                      		1831-   1960-    30 j.a.
 Lewice                                        	18S2   1901 -    5 j.a.
 Lewków                                        	1832   19S8-     10 j.a.
 Leżenica                                      	1861   1908 -  4 j.a.
 Lgiń                                          		1830- 1919-    13  j.a.
Lubasz                                           	1822-1911-   24   j.a-
 Lubiesz                                      		1809-1903-    6  j.a.
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Lubin                                            	1830-1938—   3  j.a.
Lubosz                                           	1831 - 1910 —  8  j.a.
Ludomy                                           	1830-  1907—  20  j.a.
Lusowo                                           	1825-  1912 —11   j.a.
Lutogniew                                        	1826-  1930 —   14 j.a.
Lutom                                           	1828 -1 914 —  17  j.a.
Lutynia                                          	1832 - 1902 — 3   j.a.
Lwówek                                           	1820 - 1913 — 83   j.a.
Łagowiec                                        	1830-  1911 —  5  j.a.
Łaszczyn                                        	1832 - 1930 — 10   j.a.
Łęgowo                                           	1830 - 1836 —  1  j.a.
Łęki Wielkie                                    	1826-  1914—  6   j.a.
Łezce                                            	1828-  1867 —  7  j.a.
Łódź                                             	1823-  1938—   10  j.a.
Łubianka  Stara                                  	1832 - 1920 —  10  j.a.
Łukowo                                          	1812 - 1920 —   7 j.a.
Łysiny                                           	1827 - 1908 —  18   j.a.
Maniewo                                          	1835-  1913 —  6   j.a.
Marcinki                                         	1848-  1925 —  2   ja.
Marcinkowice                                     	1809 - 1902 —  9  j.a.
Margoniri                                        	1831 - 1931 —  17   j.a.
Martew                                          	1853-  1884 — 2   j.a.
Mączniki                                         	1802-  1914—    6  j.a.
Mądre                                           	1830 - 1939 —   19  j.a.
Mąkoszyce                                       	1870-  1925 —   6  j.a.
Mchy                                             	1809-  1952 —   16  j.a.
Michorzewo                                       	1822 - 1918 —  27   j.a.
Miejska  Górka                                 	1827 - 1929 —  60   j.a.
Mielęein                                         	820 - 1923 —  7   j a.
Mieszków                                         	1822-  1906—  5    j.a.
Międzychód                                       	1829 - 1912 —   15  j.a.
Międzyrzecz                                      	1810-  1920—  34    j.a.
Mrkorzyn                                         	1808-  1929—   8   j.a.
Mikstat                                          	1803 - 1929 —   8  j.a.
Milogoszcz                                       	1854-  1907 —  2   j.a.
Miłosław                                         	1829-  1905 —   6  j.a.
Mnichowice                                       	1784-  1900 —  1   j.a.
Mochy                                                   	1913 —  1   j.a.
Modrze                                           	1829- 1 939 — 10    j.a. .
Mokronos                                         	1820-  1929 —  23   j.a.
Mosina                                          	1829 - 1939 -   23  j.a.
Mórka                                            	1830-  1951 —  6   j.a.
Mórkowo                                          	1820-  1932—    6 j.a.
Murowana   Goślina                              	1829-  1931 —   11 j.a.
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Murzynowo   Kościelne                            1832 - 1937 - 11 j.a.
Myjomice                                        	1807 - 1938 — 7 j.a.
Myślniew                                        	1877-1909 - 1 j.a.
Nadarzyce                                        	1814 -1917 - 6 j.a.
Nakielno                                         	1809- 1919 - 11 j.a.
Nekla                                            	1826- 1937 - 8 j.a.
Kistek Wielki                                   	1799 - 1858 - 1 j.a.
NiechłÓd                                         	1852- 1900 - 3 j.a.
Niekursko                                        	1877- 1911- 1 j.a.
Niepart                                     		1808- 1930 - 21 j.a.
Niepruszewo                                      	1827 -1929 - 11 j.a.
Niesłabin                                        	1810- 1811- 1 j.a.
Nietrzanowo                                      	1828- 1928 - 14 j.a.
Nosków                                           	1831- 1903 - 3 j.a.
Nowawieś                                         	1830- 1915 - 5 j.a.
Nowawieś  Królewska                             1832 - 1896 - 1 j.a.
Nowawieś  Książęca                              	1866 - 1930 - 6 j.a.
Nowe  Miasto                                     	1821 - 1935 - 14 j.a.
Nowy  Tomyśl                                     	1894 - 1938 - 2 j.a.
Objezderze                                       	1797 - 1913 -  3 j.a.
Oborniki                                        	1830 - 1939 —  9 j.a.
Oborzyska                                       	1832 - 1929 —  3 j.a.
Obra                                             	1833- 1912 —   6 j.a.
Obrzycko                                        	1829 - 1931 —  l j.a.
Ociaż             				1825 - 1938 —  6 j.a.
Odolanów                                        	1827- 1939 —   4 j.a.
Olszowa  -                                       	1799- 1958 —'  7 j.a.
Olszyna                                         	1854 - 1930 -  l j.a.
Ołobok                                           	1832- 1938 -  10 j.a.
Opalenica                                        	1831 - 1939 — 36 j.a.
Opatów                                           	1797- 1904 —  16 j.a.
Opatówko                                         	1822- 1903 —   4 j.a.
Oporowo                                          	1832 - 1918 — 19 j.a.
Olecko                                           	1830- 1912 -   3 j.a.
Osieczna                                         	1827 - 1918 — 12. j.a.
Osowa Sień                                      	1829 - 1918 —  8 j.a.
Ostroróg                                         	1831 - 1914 — 20 j.a.
Ostrów                                           	1832 - 1936 - 27 j.a.
Ostrzeszów                                       	1804- 1928 —  19 j.a.
Otorowo                                          	1830 - 1930 — 19 j.a.
Owińska                                          	1773- 1915-17    j.a.
Pakosław                                         	1831 - 1906 -   9 j.a.
Pieńka                                          	1829-1939 - 9 j.a.
Parkowo                                         	1830- 1912-11    j.a.
Archiwum  Archidiecezjalne w Poznaniu 		                 179.	

Parzęczewo                                         	1830 - 1930 —  11 j.a.
Parzynów                                           	1804-  1937 —  21 j.a.
Pawłowice                                         	18 32-  1918 —  11 j.a.
Pępowo                                             	1832 - 1916 —  25 j.a.
Piła                                               	1824 - 1932 —  34 j.a_
Piłka                                              	1830 - 1962 —  13 j.a.
Pniewy                                             	1823 - 1918 —  23 j.a.
Podzamcze                                          	1863-1931—3        j.a.
Pogorzela                                          	1824 -  1902 —  22 j.a.
Pogorzelica                                        	1822-1  1923 —  29 j.a.
Pogrzybów                                          	1830-   1900—5     j.a.
Pakrzywnica                                        	1841-1909—5        j.a.
Połajewo                                           	1821-1939    —  15 j.a,
Poniec                                             	1822 -  1938 —  71 j.a.
Popowo  Skierzyńskie                             1 831-1903—5        j.a.
Potarzyca                                         	1831-  1912—    6 j.a.
Potulice                                          	1830 -  1921 —  17 j.a.
Poznań,  par. archikatedralna i św. Mał-
    gorzaty                                       	1798 - 1902 —  13 j.a.
Poznań, kościół św. Anny                        1832-  1835—    'l j.a.
Poznań, par. Bożego Ciała                      1897 - 1939 —   4 j.a
Poznań, par; św. Antoniego                              1935—1     j.a.
Poznań, par. św. Jana Jerozolimskiego   1822 - 1948 —  19 j.a.
Poznań, par. św. Jana Vianney                1935-1939—2        j.a.
Poznań, kościół św. Krzywa                     1824 - 1835 —    l j.a.
Poznań, par. i koleg. św. Marii Magdaleny 1793 - 1959 —  93 j.a.
Poznań, par. św. Marcina                          1802 - 1938 —  38 j.a..
Poznań,  par. Matki Boskiej Bolesnej        1821-  1935—     5 j.a.
Poznań, par. św. Michała                          1835 - 1836 —    l j.a.
Poanań,  kolegiata św. Mikołaja                1830 - 1855 —    3 j a.
Poznań,  par. Najśw. S.P.J. i św. Floriana        1891 - 1935 —    9 j.a.
Poznań,  kaplica Pana Jezusa                   1850 - 1930 —    4 j.a.
Poznań, kościół Panny Maryi                     1805 - 1832 —    4 j.a.
 Poznań, par. św. Rocha                            1820 - 1904 —  10  j.a.
Poznań,  par. św. Stanisława Kostki          1935 - 1936 —   l j.a.
 Poznań, kaplica św. Wawrzyńca
    i św. Barbary                                 	1830 - 1831 —   l j.a.
 Poznań, par. św. 'Wojciecha                   1810 - 1939 —  68 j.a.
Poznań,  par. Zmartwychwstania Pańskiego     1929-1937—1   j.a.
 Prochy                                            	1833 -  193O —   6 j.a.
 Prusinowo                                         	1818 -  1886 —   3 j a.
 Pruśce                                            	1808 - 1931 — 13 j.a..
 Przedborów                                       	1817 -  1818 —  10 j.a.
 Przemęt                                           	1830 -  1916 —  18 j.a.
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Przytoczna                                      	1830 - 1917 — 10 j.a.
 Przyczyna Górna                                  	1880-  1906 —   1 j.a-
 Psarakie                                      	1805-  1918—    8 j.a.
 Pszczew                                          	1800 - 1924 —  51 j.a.
 Ptaszkowo                                        	1791 - 1910 —  18 j.a,
 Radlin                                          	1826-  1937 —  12 j.a.
 Radomicko                                       	1830 - 1938 —   6 j.a.
 Radzim                                           	1831 - 1890 —   5 j.a.
 Rakoniewice                                     	1835 - 1912 —  9 j.a.
 Raszków                                        	1826 - 1933 —  24 j.a.
 Rawicz                                          	1811-1931—9       j.a.
 Babin                                            	1831 - 1909 —   8 j.a.
 Rogalinek                                 		1832 - 1901—7     j.a.
 Rogaszyce                                       	1801-1930—9       j.a.
 Rogoziniec                                       	1839 - 1866 —   1 j.a.
 Rogożno                                          	1827-  1933 —  27 j.a.
 Rojów                                            	1831 - 1867 —   1 j.a.
 Rokitno                                          	1804 - 1918 —  23 j.a.
 Rosko                                            	1832 - 1935 —   8 j.a.
 Rosoczyca                                        	1835-  1900 —  14  j.a.
 Rostarzewo                                       	1855 - 1889 —   1 j.a.
 Rozdrażew                                       	1831 - 1930 —  16 j.a.
 Rożnowo                                         	1809 - 1935 —   9 j a.
 Róża                                             	1835 - 1919 —  12 j.a.
Różowo                                            	1872 - 1909 —   4 j.a..
 Ruchocice                                        	1825-  1908 —  13 j.a. ;
Rusinowo                                         	1820 - 1893 —   3 j.a.
 Rusiko                                           	1828-  1901 —   8 j.a.
Rutwica  (dawniej: Harmelsdorf)             1854 - 1892 —   3 j.a. ,
Rychtal                                           	1822-  1931 —  15 j.a.
Ryczywól                                          	1821-  1916 —  18 j.a.
Rydzyna                                          	1824 - 1924 — 35  j.a.
 Rzeczyca (dawniej: Knackendiorf)         1856 - 1898 —   6 j.a. :
 Sarnowa                                          	1832 - 1939 — 48  j.a.
Siedlec                                          	1832-  897—    6 j.a.
 Siedlec k. Wolsztyna                             	1835 - 1936 —   4 j.a. 
Siedlemin                                          	1831-  1908—    9 j.a.
 Siedlików                                             	1853 —   1 j:a.
Siedlnica dawniej. Świdnica                    1811-1920  —  34 j.a. 
Siekierki                                         	1830 - 1955 — 14 j.a. 
Siemianice                                       	1813- 1930 —    8 j.a. 
Siemowo                                          	1830-1930—    8 j.a. 
Sieraków                                        	1824 -1930 - 41 j.a.
Skalmierzyce                                      	1816-1927 —  19 j.a. 
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Skoki                                              	1821 - 1914 —  l4 j.a.
Skoraszewice                                      	1828 -1917 —   7  j.a.
Skórzewo                                           	1830-1929   —   1 j.a.
Skrzebowa                                          	1824-1928—1       j.a.
Skrzatusz                                         	1809 -  1914 — 2 j.a.
Skwierzyna                                        	1818-1916   —   1 j.a.
Sławoszew                                          	1830 -  1907 —  5  j.a.
Słomowo                                            	1815-   1868 — 5   j.a.
Słopamowo                                          	1840 - 1896 —  2  j.a.
Słupia Kapitulna                                   	1832 - 1915 —  2 j.a
Słupia k. Kępna                                    	1832 -  1899 — 10   j.a.
Słupia                                             	1831 - 1900 —    5 j.a.
Smolice                                           	1832 - 1936 - 16   j.a.
Sobiałkowo                                         	1852-  1937 —  7   j.a..
Sobota                                           	1831 - 1910 —  12   j.a.
Sobótka                                            	1827-  1932 —   20  j.a.
Sokola Dą'bnowa  (dawniej. Fafełcfe)     1802 - 1919 —  8   j.a.
Sckolniki                                          	1833 - 1898 —  5   j.a.
Solec                                              	1825 - 1936 —  17   j.a.
Spławie                                           	1829 - 1930 —  7   j.a.
Stare Bojanowo                                       1830 - 1929 —   6  j.a.
Stary, Dworek                                      	1830-  1911—   3   j.a.
Stary Dwór                                         	1830 - 1914 —  6   j.a.
 Stary Gostyń                                     	1831 - 1920 —   15  j.a.
 Starygród                                         	1831 - 1930 — 12    j.a.
Stęszew                                            	1804-  1919 —  37   j.a.
Stobnica                                           	1811-  1855 —  5   j.a.
Straczno                                           	1836 - 1900 —  3   j.a.
Strzalrny                                          	1840 - 1902 —   2  j.a.
 Strzelce Wielkie                                  	1827-  1930 —  16   j.a.
 Sulmierzyce                                       	1834-  1930 —  42   j.a.
 Swarzędz                                          	1823 - 1927 —  14   j.a.
 Sypmiewo                                          	1832 - 1920 —  8   j.a.
 Szamotuły                                         	1821 - 1910 —  56   j.a.
 Szczury                                          	1835 - 1914 —   8  j.a.
 Szkaradowo                                        	1830 - 1907 —  17   j.a.
 Szwecja                                           	1820 -1912 —  3    j.a.
 Szydłowo                                         	1846 -1905 —   3   j.a.
 Smieszkowo               .                        	1831-1911—   21     j.a.
 Sriaiel                                           	1826 -.1930—  24    j.a.
 Smiłowo                                           	1856 -1879 —    2  j.a.
 Snieciska                                          	1832-1930—  16     j.a.
 Śrem                                               	1836-1931 —    16  j.a.
 Środa                                              	1829 - 1936 — 45 j.a.
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 Świba                                        		1833 - 1842 —   1 j.a.
 Święciechowa                                  	1827- 1919 _  27 ja
 Świerczyna                                     	1829 - 1938 — 16 j.a.
 Targowa  Górka                                 	1822 - 1913 —  8 j.a.
 Tarnawo                                        	1826- 1931 _   8 j.a.
Tomice                 			1801-1915 - 11 j.a.
  Trębaczów                                          	1871-1937 - 9 j.a.
 Trzcianka                                      	1832-  1920 — 19 .a.
 Trzciel                                             	1830- 1905 -62 j.a.
 Trzcinica                                        	1802 - 1936 — 12 j a
 Trzebielino                                   	1788- 1795 - 1  j a.
 Trzebisz                                        	1795- 1916-    8 j.a.
 Tuchorza                                      	1834.  1939 -   8 j.a.
 Tuczno                                         	1822-1 920 —  15 j.a.
 Tulce                                           	1830-1 929-14   j.a.
 Turkowy                                       	1821 . 1930 _  10 j.a.
 Twierdzielewo                                 	1830 _ 1898 _   2 j a
 Tylewice                                      	18271 - 1911-12   j.a.'
 Uchorowo                                      	1829 -  1868 _   1j.-a
 Ujście                                        		1830 - 1938 —  17 j.a.
Uzarzewo               			1827 - 1933 - 7 j.a.
 Wałcz                                         		1829 - 1920 —  30 j.a.
 Wałków                                        	1830-  1939 -12  j.a.
 Wielen                                        	1828-1838   —  21 j a.
 Wielichowo                                     	1833 - 1929 - 15 j.a.
 Wielowieś                                     	1831 - 1914  -   6 j.a.
 Wierzbno k. Daniszyna                         1830 - 1908  —  11 j.a.
 Wierzbno                                      	1903 -  1909  __  1 j.a.
 Wierzenica                                    	1830-  1900  —  7 j.a.
 Wieszyczyn                                    	1828. - 1939 - 9 j.a.
 Wilczyna                                       	1798-  1935 —  20 j.a.
 Wilkowo Leszczyńskie                          	1831 - 1937 —   14 j. a
 Wilkowo Polskie                               	1831 .1938-9      j.a
 Wilkowyja                                   	1829.  1902 _  12 j.a
 Winnogóra                                      	1832-  1901 —   2 j.a
 Wiry                                         		1832 - 1936 —   9 j.a.
 Witaszyce                                    	1828-  1903 —  11  ja
 Włoszakowice                                   	1830_  1917 _  10 j.a.
Włościejewki                                   	1823.  1909 - 10    j.a'
Wojciechowo                                    	1865-  1915    3 j.a-
 Wolsztyn                                     	1801-  1932 —  32 j. a
Wołówe  Lasy                                   	1853.  1913   2 j.a
Wonieść                                          	1831.  1912 —   9 j.a.
Wożniki                                         	1763-1836-    1 j.a.
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Wronki                                           	1829 - 1939 —  30 j.a.
Wschowa                                          	1832 -  1914 —  54 j.a.
Wszemborz                                        	1832-1902—     3   j.a.
Wyganów                                          	1829-  1937 —  14 j.a.
Wyskoć                                           	1831 - 1907 —   8 j.a.
Wysocko  Wielkie                                 	1830 - 1936 —   6 j.a.
Wysoka                                           	1830-1917—5       j.a.
Wyszanów                                         	1822-  1939 —   9 j.a.
Wyszanów                                         	1830 - 1904 —   7 j.a.
Wyszyny                                          	1822 - 1932 —  12 j.a.
Wytomyśl                       .                 	1798-  1935 —  16 j.a.
Zajączkowo                                       	1825-  1910 —   8 j.a.
Zakrzewo                                        	1830 - 1953 —   9 j.a.
Zamysłów                                         	1830 - 1915 —  26 j.a.
Zaniemyśl                                        	1824-  1928 —  18 j.a.
Zawada                                           	1850 - 1902 —   2 j.a.
Zbarzewo                                         	1818-  1934 —  11 j.a.
Zbąszyń                                         	1828 - 1912 —  4  j.a.
Zdobice                                         	1800 - 1904 —   4  j.a.
Zdbowo                                           	1858 - 1927 —   4  j.a.
Zduny                                             	1823 - 1923 — 2  j.a.
Zdzież                                            	1821- 1921 —  2  j.a.
Zemsko                                            	1830 - 1915 —  7  j.a.
Zielęcin                                          	1831 - 1907 —    3 j.a.
Zieleniec                                         	1832 - 1899 —   2  j.a.
Zielonawieś                                       	1894- 1938 —   5   j.a.
Żabno                                             	1828-  1916 —  11  j.a.
Żerków                                            	1832-  1913 —   4  j.a.
Żydowo                                            	1830 - 1936 —  8   j.a.
Żytowiecko                                       	1832 - 1930 —  13  j.a.
Pomoce archiwalne: Inwentarz książkowy, inwentarz kartkowy.

4.  AKTA KONSYSTORSKIE DEKANATÓW - (SYGN. KA IV)

    Niektóre sprawy dotyczące parafii w całej archidiecezji załatwiał Kon-
systorz Generalny, a potem Kuria  Arcybiskupia za pośrednictwem dzie-
kanów.  Akta tych spraw łączono w woluminy według dekanatów. Prowa-
dzono  także akta ogólne pojedynczego dekanatu oraz akta wizytacji koś-
ciołów,  dokonywanych  przez dziekanów.  W  układzie chronologicznym
obejmuje  ta seria akt następujące sprawy odnoszące się do wszystkich
dekanatów,  choć nie dla wszystkich zachowały się akta każdej z wymie-
nionych  spraw: 1) akta generalne dekanatów od 1795 r. 2) altarie i beneficja tzw. proste, 1798 r., 3) wizytacje dziekańskie, XIX w., 4) opisy

184.     			Marian Banaszak, Feliks Lenort			

 nabożeństw, 1828 r., 5) depozyty .i rachunki kościołów, 1835 r., 6) biblio-
 teki, 1835 r., 7) ubezpieczenie ogniowe budynków kościelnych, 1851 r.,
 8) kataster beneficjów, 1869 r., 9) małżeństwa mieszane, 1889 r., 10) kon-
 gregacje dekanalne, XX w., 11) statystyka kościelna, 1925 r., 12) deklara-
 cje dochodowe  beneficjów, 1925 r., 13) podatek diecezjalny i tzw. cathe-
 draticum, XX  w., 14) sprawozdania duszpasterskie, XX w. W tej serii akt
 występuje 'niekiedy sprawa, dotycząca tylko jednego dekanatu, np. wykaz
 zmarłych  na cholerę w dekanacie bukowskim  1831 - 1852. Różny czas po-
 wstania poszczególnych dekanatów  i zmieniająca się ich przynależność
 do diecezji stały się przyczyną różnej ilości jednostek archiwalnych akt
 dla poszczególnych dekanatów.

 Dekanat
 borecki                                          	1795-  1962 —  12  j.a.
 braliński                                         	1925-  1961 —   3  j.a.
 bukowski                                          	1795 - 1962 —  1  j.a.
 czamkowski                                        	1804-  1962 —  13  j.a.
 gniewkowski                                           1828 —   1  j.a.
 gostyński                                         	1924 - 962 —  5   j.a.
 gośliński                                         	1928-  1962 —   4  j.a.
 grodziski                                         	1797-  1963 —  14  j.a.
 jarociński                                              	1925 —  1   j.a.
 jutrosiński                                     	1889-  1962 —  4   j.a.
 kępiński                                       	1794-  1962 —  17  j.a.
 kostrzyński                                      	1797-  1962 —  13  j.a.
 kościański                                       	1797-  1959 —  15  j.a.
 kożmiński                                       	1798-  1962 —  14  j.a.
 krobski                                           	1795-  1938 - 13 j.a.
 krotoszyński                                      	1828-  1962 —  5   j.a.
 leszczyński                                       	1889-  1962 —  5   j.a.
 lwówecki                                          	1795- 1 962 —  14  j.a.
 międzychodzki                                        1925 —  1   j.a.
 miłoslawski                                      	1822 -1 923 —  8   j.a.
 nowomiejski                                       	1798- 1962  —  11  j.a.
obornicki                                          	1797- 1963  —  15  j.a.
odolanowski                                       	1063 - 1971 —  1  j.a. ,
ołobocki         '                                 	1835- 1938—    5   j.a.
ostrowski                                          	1913- 1962  —  4   j.a.
ostrzeszowski                                      	1821 - 1959 — 14l  j.a.
poznański                                         	1822 - 1936 —  13  j.a.
przemęoki                                               1925  —  1   j.a.
pszczewski                                        	1893 - 1917 —  4   j.a.
pyzdrski                                         	1796- 1819  —   1  j.a.
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rogoziński                                      	1795 - 1962 — 14 j.a.
stęszewski                                      	1925 - 1962 —  6 j.a.
szamotulski                                     	1795 - 1962 — 34 j.a.
śmigielski                                      	1925 - 1962 —  4 j.a.
średzki                                         	1798 - 1962 — 13 j.a.
śremski                                         	1797-1963  —  13 j.o.
wałecki,                                       		1800-1920  —  17 j.a,
wroniecki                                       	1917 - 1956 —  6 j.a.
wschowski                                      	1'75 - 1920 — 25 j.a.
zbąszyński                                      	1791 - 1963 — 33 j.a.

  5. AKTA KONSYSTORSKIE  SEMINARIUM   DUCHOWNEGO    — (SYGN. KA V.)

      Sprawy   Seminarium  Duchownego   zawsze  podlegały bezpośredniej
kompetencji biskupa ordynariusza. Niektórymi jednak, np. sprawami ma-
terialnymi, zajmował się Konsystorz Generalny, potem Kuria Arcybisku-
pia. W ten sposób wytworzyła się w zespole akt konsystorskich i kurial-
nych  odrębna seria akt seminaryjnych.

Zawartość  akt:

Akta  ogólne Seminarium                        	1829-1939  —  12 j.a.
Alumna  i wewnętrzne sprawy seminaryjne         1804 - 1930 —  6 j.a.
Studia kleryków  i księży na uniwersyte-
    tach                                          		1851 - 1939 —  4 j.a.
Biblioteka seminaryjna                           		1848 - 1925 —  3 j.a.
Gmach   i ogród                                   		1835 - 1920 — 30 j.a.
Zajęcie Seminarium  na cele wojenne                     1914 —   3 j.a.
Reprezentacja z majątków  seminaryjnych
    ma sejmikach powiatowych                     	1847-1920—5       j.a.
Opłaty  i świadczenia dla Seminarium              	1922 - 1939 —  30 j.a.
Kapitały, fundusze i legaty                       	1802 -  1939 —  73 j.a.
Etaty  i rachunki                                 		1835-  1934 —  365 j.a.
Administracja majątków                            	1834 - 1950 —  26 j.a.
Majątki  ziemskie:
    Bielawy i Separowo                            		1835 - 1939 —  349 j.a.
    Biskupice                                     		1787 - 1887 —  35 j.a.
    Braciszewo                                    		1889 - 1939 —  32 j.a.
    Grodnica                                  		1841 - 1939 —  21 j.a.
   Januszewice                                   		1836-  1883 —  39 j.a..
    Nadziejewo i Mądre                           		1803 - 1946 —  33 j.a
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     Pętkowo                                      		1794-1955  —  25 j.a.
     Rościnno                                     		1926-1939  —   4 j.a.
     Zemsko                                       		1825-1911  —  27 j.a.
     Pomoce   archiwalne:   Inwentarz książkowy.                    

    .6. AKTA KONSYSTORSKIE   ZAKONÓW   I KLASZTORÓW    
(SYGN. KA VI)

     
     Zakony  i zgromadzenia  zakonne korzystały na  ogół z przywileju
egzempcjj spod władzy biskupa ordynariusza, lecz pewne sprawy musia-
  ły być załatwiane w porozumieniu z nim czy nawet wprost za jego zgodą..
  -Prowadzono więc w 'kancelaria biskupiej akta spraw poszczególnych za-
  konów i klasztorów. Niektórymi zaś sprawami, szczególnie materialnymi,
  z polecenia ordynariusza zajmował się Konsystorz Generalny. Po kasacji ,
  przez rząd pruski wszystkich klasztorów w Wielkopolsce z wyjątkiem do-
  mów  zgromadzeń żeńskich, które zajmowały się opieką nad chorymi, czy-
  li po 1835 r., przekazano Konsystorzowi kapitały fundacyjne klasztorów, 
  obciążanie obligami mszalnymi. Najwięcej też akt konsystorskich dotyczy '
tej właśnie sprawy, a częściowo bibliotek poklasztornych, sprzętu litur- ;
  gicznego i sreber z kościołów poklasztornych. Konsystorz prowadził rów- 
  nież akta ogólne kościołów klasztornych, zwłaszcza po kasacji zakonów. 
  Akta te włączono do omawianej serii, chyba że jakiś z kościołów paklasz- 
 tornych stał się parafialnym, wówczas jego akta znajdują się w serii 
  KA II lub KA III.                                                  

  Zawartość akt:

    1) Sprawy  ogólnozakonne:
  Generalia zakonów i klasztorów                 	1793-1939  —  11 j.a.
  Wykaz osób i majątków klasztornych             	1820 - 1830 —  1 j.a.
  Raporty dziekanów o klasztorach                	1800-1831—     3 j.a.
  Fundusz sekularyzacyjny                        	1833 - 1835 —  1 j.a.
  Ustawa o zakonach i zgromadzeniach             	1923 - 1939 —  1 j.a.
 Zbieranie ofiar przez zgromadzenia  za-
    konne                                        		1875 - 1877 —  1 j.a. .
 Wizytacje kanoniczne klasztorów                 	1928-1939—     1 j.a. •
    2) Zakony i zgromadzenia męskie
 Benedyktyni —  Lubin                            		1800 - 1963 — 4  j.a.
 Bernardyni:
    akta ogólne zakonu                           		1794 - 1819 — 1 j.a.
    Kobylin                                      		1832 - 1907 — 1 j.a. i
    Kościan                                      		1838-1841—    3 j.a. 
    Koźmin                                       		1828 - 1915 — 5 j.a.
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   Ostrzeszów                                    		1828 - 1853 —  3 j.a.
   Poznań                                        		1818-1891  —   5 j.a.
   Sieraków                                      		1830 - 1831 —  1 j.a.
   Wschowa                                       		1828-1917—     7 j.a.
Bracia Serca Jezusowego — akta ogólne           1921 - 1930 —  1 j.a.
Cystersi:         
   akta ogólne zakonu                          		1797-1848—     1 j.a.
   Bledzew                                            		1831 —   1 j.a.
   Obra                                        			1833 -1882 —   2 j.a.
   Paradyż                                           		1830 —   1 j.a.
   Kościan                                     		1831 - 1845 —  2 j.a.
   Poznań                                       		1820 - 1965 — 52 j.a.
Środa                                        		1821 - 1881 —  2 j.a.
   Wronki                                      		1827-1868  —   3 j.a.
Filipini:
   Gostyń                                       		1797-1960-42    j.a.
   Poznań (Sródka)                             		1835 - 1918 — 18 j.a.
Franciszkanie:
   akta ogólne zakonu                           		1797-1846—     1 j.a.
   Grabów                                       		1821 - 1908 —  3 j.a.
   Oborniki                                     		1830-1939  —   2 j.a.
   Poznań                                       		1830-1917  —33   j.a.
   Śrem                                        			1851 - 1828 —  2 j.a.
Jezuici — akta ogólne zakonu                    	1866-- 1872 —  l j.a.
Karmelici trzewiczkowi — Poznań               	1793 - 1905 — 72 j.a,.
Misjonarze św. Rodziny —  akta ogólne          	1935 - 1963 —  1 j.a.
Oblaci —  akta ogólne zgromadzenia              	1922 - 1939 —  1 j.a.
akta ogólne zakonu                           		1796 - 1848 —  1 j.a.
   Ołobok
   Osieczna
   Poznań
   Szamotuły                                         		1832 —   1 j.a.
   Wożniki                              .       		1765-1836  —   1 j.a.
   Wronki                                       		1868 - 1926 —  1 j.a.
Salezjanie — akta ogólne i personalne          	1926 - 1972 —  2 j.a.
Trymitarze —  Krotoszyn                         		1867 - 1910 —  2 j.a.
Zmartwychwstańcy   —  akta personalne          	1929 - 1970 —  2 j.a.

   3) Zakony i zgromadzenia żeńskie
Benedyktynki  —  Poznań                         	1794 - 1857 —  7 j.a.
Bernardynki  —  Poznań                           	1794-1857—    2 j.a.
Boromeuszki  —  Kępno                           	1886 - 1966 — 1 j.a.
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Cysterki:
    Ołobok                                       		1810 -1904 —   1 j.a.
    Owińska                                       		1798-1859  —   3 j.a.
Elżbietanki — akta ogólne zgromadzenia            1900 - 1939 —  3 j.a.
Franciszkanki (klaryski) — Śrem                 	1801 - 1842 —  6 j.a.
Franciszkanki  Nieustającej Adoracji  —
    Granowo                                      		1871 - 1877 —  l j.a.
Franciszkanki Rodzony Maryi —  akta ogól-
ne                                            		1924 - 1960 —  l j.a.
SS.  Imienia Jezus —  akta  ogólne zgro-
    madzenia                                            		1923 —   1 j.a.
Karmelitanki—   Poznań                            	1768-1939  —   6 j.a.
SS. Miłosierdzia — Bralin                        		1916 - 1919 —  1 j.a.
SS. Miłosierdzia — Poznań                         	1827 - 1879 —  5 j.a.
Nazaretanki —  Ostrzeszów                         	1933 - 1954 —  l j.a.
Niepokalanki —  akta ogólne zgromadzenia        1900 - 1922 —  l j.a.
Pasterski — akta ogólne zgromadzenia              1894-1935  —   4 j.a.
Serafitki — akta ogólne zgromadzenia             	1920 - 1953 —  3 j.a.
Służebniczki Niepok. Poczęcia NMP.              1909 - 1960 —  4 j.a.
Urszulanki —  Poznań                              	1868 - 1939 —  4 j.a.
Urszulanki  Najśw. Serca J. K. —  akta
    ogólnie                                       		1922 - 1954 —  2 j.a.
Zgnomiadzenie Sług Jezusa                         	1921 - 1939 —  l j.a.
    4) Trzecie zakony:
III zakon św. Dominika          '                 		1933-1935—     1 j.a.
III zakon św. Franciszka                          		1888 - 1939 —  2 j.a.

  7. AKTA KONSYSTORSKIE   SZKÓŁ  I NAUCZANIA  RELIGII 
(SYGN. K.A VII)


   Szkołami parafialnymi zajmował się zasadniczo arcybiskup i jego kan-
celaria. W zespole akt ordynariatu (OA) zachowały się m. in. dwa wy-
kazy szkół, z 1822 d 1828 r. Według drugiego z nich 'było w archidiecezji
poznańskiej 435 .szkół kościelno-katolickich na 355 uwzględnionych para-
fii. Uczyło w nich 440 Nauczycieli, z których 151 'było zarazem organista-
mi; w  dwóch  szkołach uczyli sami plebani z powodu braku nauczycieli.
Powszechne  pruskie prawo krajowe z  1794 r. uznało wszystkie szkoły za
instytucje publiczne, czyli państwowe. Dawne jednak  szkoły parafialne
stanowiły nadal własność Kościoła, lecz władze pruskie ograniczyły jego
uprawnienia; całkowicie przejęły nominację nauczycieli, a niektóre szko-
ły parafialnych zamieniły na komunalne. Ustawą zaś z 1872 r. zastrzegły
sobie wyłącznie nadzór nad  wszelkimi szkołami, zostawiając Kościołowi
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jedynie .inspekcję nauki religii, w czym mieściło się prawo do przeprowa-
dzania egzaminu  kwalifikacyjnego nauczycieli reglii oraz udzielania im
i odbierania misji kanonicznej.
   Konsystorz Generalny  w XIX  w. wyjątkowo  zajmował  się sprawami
szkół, podobnie jak i nauczaniem religii, gdyż obie te dziedziny w zakre-
sie należącym do Kościoła podlegały kampetencji ordynariusza. Niemniej
powstały  w kancelarii konsystorskiej pewne woluminy   akt, dotyczące
szkół i nauczania religii w XIX w. Ks. abp kard. A. Hlond, reorganizując
w  1927 r. swoją kancelarię arcybiskupią, utworzył w niej osobny referat
szkolny, jednakże z dniem 31 stycznia 1932 r. przekazał jego agendy Kurii
Arcybiskupiej, a referent kurialny do spraw szkolnych, .mianowany przez
Arcybiskupa, wykonywał  swój urząd w 'zależności od wikariusza general-
nego. Kuria Arcybiskupia przejęła także z Kancelarii Prymasa wszystkie
akta tego referatu.

Zawartość       akt:
Wykazy  i opisy szkół                          	1794 -1850 —    5 j.a.
Szkoła:
   Bałdowice                                    	1800-1803—     1  j.a.
   Bralin                                       		1865 -1973 —  1   j.a.
   Brody                                        	1830 -1836 —   1  j.a.
   Chojnica                                           	1852 —. 1  j.a.
   Czarnków                                     	1831-1833—    1   j.a.
   Czechyń.                                     	1840-1903—    1   j.a.
   Czempiń                                             	1852 — 1   j.a.
   Dubin                                              	1852 —   1 j.a.
   Kolniczki                                       .   	1852 — 1   j.a.
   Lutogniew                                    	1832 -1842 —    1  j.a.
   Marcinki                                     	1865 -1900 —   1   j.a.
   Mądre                                        	1844-1847—   1     j.a.
   Mąkoszyce                                    	1861 -1925 —    1  j.a.
   Mnichowice                                  	1794-1900—   1     j.a.
   Owińska                                      	1877-1902—     1   j.a.
   Poznań                                        	1834 -1852 —   1  j.a.
   Szamotuły                                     	1839-1852—    2   j.a.
   Smieszkowo                                          1851 —  1   j.a.
   Womieść                                             	1852 — 1   j.a.
 Nauka religii w szkołach średnich — gimnazja,
 seminaria nauczycielskie, szkoły rolnicze i inne:
   Bojanowo                                      	1910 -1931 —  1  j.a.
   Chodzież                                      	1927-1937—     1  j.a.
    Czarnków   .                                 	1926 -1933 —  2   j.a.
   Gostyń                                        	1927-1938—     1  j.a.
   Grodzisk                                     	1932 -1938 —  1   j.a.
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   Kępno                                         	1927 - 1936 —   2 j.a.
   Kościan                                       	1927-  1931—    2 j.a.
   Koźmin                                        	1926-  1938—    2 j.a.
   Krotoszyn                                     	1926 - 1938 —   2 j.a. 
   Leszno                                        	1926 - 1939 —   5 j.a.
   Marszałki                                            	1931 —   1 j.a.
   Międzychód                                    	1927 - 1939 —   I j.a;
   Oborniki                                     	1931- 1938—    l j.a.
   Ostrów                                        	1927-  1936—    l j.a.
   Ostrzeszów                                   	1927 - 1937 —   3 j.a.
   Paradyz                                      	1887-  1915—    l j.a.
   Poznań                                        	1925- 1939—   35 j.a.
   Rawicz                                        	1922 - 1938 —   2 j.a.
   Rogoźno                                       	1926 - 1937 —   3 j.a.
   Rydzyna                                      	1928 - 1939 —   l j.a.
   Szamotuły                                     	1888 - 1928 —   2 j.a.
   Śrem                                         	1927 - 1936 —   l j.a.
   Środa                                         	1927 - 1939 —   l j.a.
   Wolsztyn                                      	1922 - 1938—   4 j.a.
   Zbąszyń                                             	1928—1     j.a.
Nauka  religii w szkołach średnich — akta
   ogólne                                        	1888 - 1933 —   3 j.a.
Nauka  religii w szkołach elementarnych          1887 - 1915 —   l j.a.
Nauczanie  religii według obwodów  i re-
   jonów szkolnych    .                         	1935 - 1939 — 135 j.a.
Rady  szkolne                                    	1923 - 1939 —   3 j.a.
Wizytacje nauki religii                          	1830-  1939—   12 j.a.
Referaty o stanie nauczania i statystyki         1906 - 1939 —   6 j.a.
Egzaminy  z religii                              	1918 -  1936 —   4 j.a.
Programy  i plany nauczania religii          1919 -  1938 —   7 j.a.
Podręczniki i pomoce szkolne                  1819 -  1934 —   6 j.a.
Kształcenie nauczycieli religii                  1912 -  1939 —   5 j.a.
Akta personalne niektórych nauczycieli   1921 -  1938 — 23 j.a.
Misja kanoniczna-                                	1926 - 1945 -— 32 j.a.
Duszpasterstwo młodzieży szkolnej        1920 - 1937 —   5 j.a.
Encyklika o wychowaniu                          1931 - 1932 —   1 j.a.
Koedukacja  i szkoła symultanna             1920 - 1938 —   2 j.a.
Zagadnienia wychowawcze                      1922 - 1938 —  10 j.a.
Nauka  religii innych wyznań                     1925 - 1931 —   2 j.a.
Zmiana  wyznania uczniów                        1929—1      j.a. :
Organizacje młodzieżowe                          1924-  1938 —   2 j.a.
Organizacje nauczycielskie                      1905 - 1938 —   3 j.a.
Strajk szkolny                                   	1906 - 1907 —   1 j.a.
Język polski w nauczaniu religii               1914 - 1924—   2 j.a.
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Nauczyciele i inspektorzy protestanccy          	1920 - 1938 —  1 j.a.
Niemiecki język wykładowy,                      	1925-1938—     1 j.a. '
Zatargi między szkołą a proboszczem             	1931 - 1939 —  1 j.a.
Korespondencja  duchownych  z władzami
   szkolnymi                                    		1933-1936—     1 j.a.
   Pomoce   archiwalne:  Inwentarz książkowy.

     8. AKTA KONSYSTORSKIE  SZPITALI, SIEROCIŃCÓW   I OCHRONEK
                   PARAFIALNYCH   (SYGN. KA VIII.)


   Łączne niegdyś szpitale parafialne w diecezji poznańskiej podupadły
w  XVIII w. Wizytacja z 1787 r. wylicza ich zaledwie 129, zachowane, zaś
akta konsystorskie z XIX w. dotyczą już tylko 115.
   Konsystorz Generalny  prowadził akta ogólne szpitali i akta szczegó-
łowe. Z  tej drugiej grupy najwięcej akt .'Odnosi się do kapitałów, fun-
duszów,  legatów i rachunków. Czasem   ujmowano  w  osobny  wolumen
sprawy  prowizorów szpitala, dzierżawę 'gruntów szpitalnych d sporne spra-
wy  majątkowe. Kościoły szpitalne także miały niekiedy wydzielone akta.
Zostały one włączone do tej samej serii akt.
   W  XIX  i XX  w. powstało kalka sierocińców i ochronek parafialnych.

Zawartość      akt:
   1) Akta szpitali:
Akta  ogólne szpitali                              		1829- 1880—    3 j.a.
Szpitale parafialne i zakłady opiekuńcze           	1934- 1936—    l j.a.
Ogólne  wykazy  majątkowe                          	1851 - 1857 —  4 j.a.
Fundacją  7 wdów  i 5 panien                       	1846-1939  —   3 j.a.
Szpital:
   Biezdrowo                                       		1877 - 1892 —  3 j.a.
   Bledzew.                                        		1844- 1913—    5 j.a.
   Bnin                                            		1870 - 1912   2 j.a.
   Borek                                           		1816- 1862—    8 j.a.
   Borzęciczki                                     		1870 - 1900 —  2 j.a.
   Brenno                                          		1873- 1938—    l j.d,
   Brody                                           		1860- 1873—    2 j.a.
   Buk                                             		1852 - 1857—2   j.a.
    Cerekwica                                      		1870- 1917—    l j.a.
   Chobienice                                          		1853 —   l j.a.
   Chodzież                                      		1829 - 1838 —  l j.a.
    Chojnica                                      		1828 - 1857 —  l j.a.
    Czarnków                                     		1868-  1929—    2 j.a.
    Dobrzyca                                      		1824 - 1886 — 13 j.a.
    Domachowo                                    		1867-1906—     3 j.a.
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    Dubin                                         		1815 - 1895 —  6 j.a.
    Duszniki                                     		1831 - 1907 —  4 j.a.
    Golejewko                                     		1833-1872—3     j.a.
    Goraj                                         		1847 - 1919 —  2 j.a.
    Gostyń                                        		1817 - 1919 — 53 j.a.
    Granowo                                       		1861 - 1905 —  2 j.a.
    Grodzisk                                      		1817-1930  —27  j.a.
    Iwno                                          		1841 - 1937 —  2 j.a.
    Jarocin                                       		1824 - 1901 —  4 j.a.
    Jutrosin                                      		1818-1911—     2 j.a.
    Kaszczor                                      		1877 - 1908 —  2 j.a.
    Kawcze                                        		1855 - 1879 —  l j.a.
    Kaźmierz                                      		1859 - 1910 —  l j.a.
    Kępno                                         		1862 - 1909 —  l j.a.
    Kobylin                 .                     		1818 - 1896 —  3 j.a.
    Kołaczkowice                                  		1869 - 1930 —  l j.a.
  Kopanica                                     		1827-1845—     l j.a.
    Kostrzyn                                      		1868 - 1900 —  l j.a.
    Koźmin                                        		1815-1904  — 10 j.a.
    Kórnik                                        		1870 - 1872 —  l j.a.
    Krobia                                        		1853 - 1935 —  l j.a.
    Krotoszyn                                     		1821 - 1872 —  3 j.a.
   Książ                                         		1810-1879—     l j.a.
    Kwilcz                                        		1820 - 1875 —  l j.a.
    Leszno                                        		1817-1920 —    7 j.a.
    Lutogniew                                     		1869 - 1905 —  l j.a.
    Lwówek                                        		1858 - 1859 —  2 j.a.
    Michorzewo                                   		1868 - 1899 — 3 j.a.
    Miejska Górka                                 		1840 - 1932 — 25 j.a.
    Mieszków                                      		1816-1911—    4 j.a.
    Międzyrzecz                                   		1820 - 1902 — 10 j.a.
    Mokronos                                      		1867-1910—    4 j.a.
    Mosina                                             		1872 —   l j.a.
    Murowana Goślina                              		1860 - 1906 — l j.a.
    Nowe Miasto                                		1817-1900—    4 j.a.
    Oborniki                                      		1859 - 1912 —  2 j.a.
    Odolanów                                      		1872 - 1906 —  l j.a.
    Opalenica                                     		1822-1914  —  12 j.a.
    Oporowo                                       		1877-1937  —   I j.a.
    Osieczna                                     		1816 -1915 —   5 j.a.
   Ostrzeszów                                     		1856 - 1938 —  4 j.a.
   Piła                                           		1798-1914—     5 j.a.
   Pniewy                                          		1816 - 1928 —  9 j.a.
   Pogorzela                                      		1831- 1342 -  1 j.a.
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Pogrzybów                                          		1877 —  l j.a.
Połajewo                                     			1854-1895—     2 j.a.
Paniec                                          		1816 - 1899 — 7 j.a.
Poznań —  św. Jan                              		1829-1938—    4 j.a.
Poznań —  św. Małgorzata                        	1832-1870—2    j.a.
Poznań —  przy kościele św. Antoniego           	1847 - 1856 — l j.a.
Przemęt                                        		1860 - 1924 — 3 j.a.
Pszczew                                        		18 91-1922—    4 j.a.
Raszków                                         		1848-1909—    4 j.a.
Rawicz                                         		1868 - 1914 — l j.a.
Rabin                                           		1877-1898 —   3 j.a.
Rogoźno                                         		1847-1917—    I j.a.
Rozdrażew                                      		1858-1905—    4 j.a.
Ruchocice                                     		1854-1871—    l j.a.
Rychtal                                        		1826-1902—    4 j.a.
Ryczywół                                       		1816-1906—    2 j.a.
Rydzyna                                       		1822-1929—    7 j.a.
Samowa                                         		1869 - 1930 — l j.a.
Skrzatusz                                      		1872 - 1880 — l j.a.
Słupia Kapitulna                               		1832 - 1939 — 3 j.a.
Stary Gostyń                                   		1790 - 1853 — 6 j.a.
Strączno                                      		1850 - 1900 — l j.a.
Swarzędz                                       		1860 - 1905 — 2 j.a.
Szamotuły                                      		1828-1905—    4 j.a.
Śmigiel                                        			1818-1899 —   14 j.a.
Środa                                         			1839 -1878 —  20 j.a.
Swierczyna                                    		1878-1899—    l j.a.
Ujście                                         			1871 - 1906 — 2 j.a.
Trębaczów                                     		1871 - 1902 — l j.a.
Trzcianka                                     		1871 - 1900 — 7 j.a.
Trzciel                                       			1817-1818—    l j.a.
Tuczno                                          		1879-1918—   2 j.a.
Wałcz                                           		1877 - 1912 — 2 j.a.
Wałków                                          		1870 - 1918 — 2 j.a.
Wieleń                                              		1853 —   l j.a
Wielichowo                                     		1872 - 1929 —  l j.a.
Wilczyna                                        		1856-1902—    4 j.a.
Wilkowo   Leszczyńskie                          		1863 - 1869 — l j.a.
Wilkowyja                                       		1869 - 1903 — 2 j.a.
 Włoszakowice                                   		1850 - 1905 — l j.a.
 Wolsztyn                                       		1837 - 1931 — 19 j.a.
 Wronki                                         		1816-1913—    5 j.a.
 Wschowa                                        		1817 - 1904 — 9 j.a.
 Wyskoć                                         		1882 - 1908 — l j.a.
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    Wysocko                                             		1903 -   l j.a.
    Wytomyśl                                     		1866 - 1937 — '2 j.a.
    Zakrzewo                                     		1849 -1891 —   2 j.a.
    Zamysłów                                      		1862-1921—     4 j.a.
    Zaniemyśl                                    		1870 -1929 —   l j.a.
    Zbaszyń                                             		1853  - l j.a.
    Zdzież                                        		1867 - 1928 —3 j.a.
    Żerków                                        		1860 - 1894 —  l j.a.
    Zytowiecko                                   		1832-1925—     2 j.a.
    2) Sierocińce:
 Legat ks. Schulza dla sierot                     	1859 - 1872 —  l j.a.
 Sierociniec:
    Miejska Górka                                 		1881 - 1899 —  l j.a.
    Rokitno                                     		1848-1850—     l j.a.
    Wolsztyn                                   .  		1869 - 1931 — 3 j.a.
    Wronki                                       		1902-1929—    2 j.a.
    Wschowa                                       		1851 - 1900 — 8 j.a.

 Akta ogólne ochronek                             	1850 - 1939 — 5 j.a.
 Statystyka i wykazy ochronek                     	1922 - 1938 — 2 j.a.
 Koło kierowniczek ochronek                       	1921 - 1931 — l j.a
 Kwalifikacje ochroniarek                              	1938 -  1 j.a.
 Nauka religii w ochronkach i przedszko-
    lach                                         			1921 -1922 —  l j.a.
 Nauka religii w seminariach ochroniar-
skich                                        			1930 - 1933 — l j.a.
 Ochronka:
    Poniec                                                		1901—    3j.a,
    Poznań —  Środka                             		1892 - 1911 —  l j.a.
    Swięciechowa                                 		1893-1935—     2 j.a.
    Tarnowo                                            		1923—    1 j.a.
    4) Zakłady opiekuńcze i działalność dobroczynna:
 Dom dla dziewcząt “Przystań"                    	1930 - 1938 _  l j.a.
 Izba zatrzymań                                  		1938 _ 1939 _  1 j a
Przedszkola paragfialne                           	1949 - 1951 —  l j a,
Kościelne zakłady lecznicze                     	1929 - 1939 -  I j.a.
Sprawozdania  kościelnych zakładów opie-
   kuńczych                                      		1931 - 1936 —  2 j.a.
Legat na  dom dla nieuleczalnie chorych          	1914 - 1918 —  l j.a.
Opieka nad małoletnimi                           		1852 - 1925 —  l j a
Opieka nad dziećmi                               		1931 - 1933 - 1 j.a.

   P o m o c e archiwalne: Inwentarz książkowy.
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        9. AKTA KONSYSTORSKIE   DUCHOWIEŃSTWA   (SYGN. KA IX)

    
    W  tej serii znajdują się przede wszystkim akta personalne ducho-
 wieństwa diecezjalnego, które zachowały się jednak z dość znacznymi
 lukami. Najstarsze z zachowanych zaczynają się od 1796 r. Systematycz-
 ne prowadzenie tych  akt zauważa się od 1828 r. Do akt personalnych
 włączono dokumenty  i pisma, które kandydat do Seminarium  Duchow-
 nego był zobowiązany przedstawić przy zgłoszeniu się, wniosek o przyje-
 cie, życiorys, metrykę urodzenia i chrztu, świadectwo maturalne (od-
,kąd matura stała się obowiązkowa). Włączano także dokumentację, którą
 gromadził rektorat Seminarium Duchownego  w  okresie studiów kleryka
 oraz dokumentację Konsystorza Generalnego, dotyczącą kapłana po przy-
 jęciu święceń. Dość często nie są te akta kompletne, np. brakuje jednej
 lub drugiej wokacji na wikariat, nie zawsze znajduje się w nich życiorys,.
 który trzeba było przedstawić przy wniosku o dopuszczenie do egzami-
 nu proboszczowskiego.
    Inne akta z tej serii dotyczą ogólnych spraw duchowieństwa, jak wy-
kazy i listy konduity,' egzaminy wikariuszowskie i proboszczowskie, kon-
 ferencje dekanalne i rekolekcje; a także spraw poszczególnych grup du-
 chowieństwa, np. dziekanów, proboszczów itp.

 Zawartość      akt:
 Akta personalne                                  		1796 - 1973 —  2478 j.a.
Listy konduity i wykazy księży                 	1801 - 1939 —    38 j.a.
 Zapytania urzędów  o księży                     	1874 - 1885 —    l j.a.
 Świadectwa  niezbędności księży w przy-
    padku mobilizacji                            		1886-  1896—     l j.a.
 Sekularyzacja zakonników                        	1805 - 1811 —    7 j.a.
 Duchowni  nie należący do diecezji              	1842 - 1935 —    5 j.a.
 Litterae testimoniales et dimissoriales         	1921 - 1939 —    14 j.a.
 Dziekani                                        		1799 - 1949 —    3 j.a.
 Kongregacje XX  Dziekanów                             	1927 —    l j.a.
 Tytuł proboszcza lub plebana                    	1836-  1923—     2 j.a.
 Prefekci                                        		1919-  1939—     21 j.a.
 Wikariusze                                   		1876 - 1932 —    4 j.a.
 Kapelani wojskowi                               		1831 - 1922 —    J j.a.
 Kapelani więzień w Poznaniu i Kościanie         	1828 - 1876 —    l j.a.
 Kapelani harcerscy                              		1930 - 1939 —    l j.a.
 Jubilaci                                        		1930-  1933—     l j.a.
 Emeryci i fundusz emerytalny                    	1797 - 1939 —    74 j.a.
 Dom  emerytów  w  Obrze                         	1838 - 1925 —    5 j.a.
 Dom  emerytów  w  Osiecznej                    	1887 - 1914 —    5 j.a,
 Demeryci —  akta .ogólne i fundusz              	1821-  1865—     7 j.a.
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   Dom  demerytów  w Osiecznej                	1839 - 1938 —   28 j.a.
   Związek Księży  Misjonarzy Dobrego Pa-                    
      sterza                                     		1891 - 1952 —  3  j.a.
Związek Kapłanów  “Unitas"                    	1912 - 1938 —     l j.a.
   Związek Księży Abstynentów                    	1930 - 1938 —     l j.a.
   Kongregacje dekanalne                         	1835 - 1912 —     9 j.a.
   Konferencje księży m. Poznania               	1929 - 1939 —     l j.a.
   Rekolekcje kapłańskie                         		1856 - 1957 —    12 j.a.
   Składanie przysięgi antymodernistycznej          1911 —     l j.a.
   Działalność księży w bankach ludowych         	1911 -  1935 —    l j.a.
   Urlopy                                        		1833-  1846—      l j.a.
   Egzaminy  “pro approbattione"                 	1862-  1953—      3 j.a.
  Uposażenie i dotacje                          		1794-  1939—    10 j.a.
   Stypendia mszalne                             		1895-  1930—     13 j.a.
   Podatek dochodowy                            		1850 - 1904 —     l j.a.
   Testamenty                                    		1928 - 1931 —     l j.a.:
   Legaty i zapisy                               		1846 - 1939 —    13 j.a.
   Sprawy  sporne i karne                        		1808 - 1927 —    21 j.a.
      Pomoce   archiwalne:   Inwentarz książkowy, indeks osobowy.     

   10. AKTA KONSYSTORSKIE   SĄDU  DUCHOWNEGO    I SPRAW  MAŁŻEŃSKICH:
                              (SYGW. KA X.)                           
      
      Sprawy sądowe  należały do kompetencji oficjała, którym w XIX w.'
  z reguły był wikariusz generalny. Registratura Konsystorza Generalnego i
  prowadziła więc  akta spraw sądowych i to aż do 1920 r. Wprawdzie już-
  w   1915 r. ukonstytuowano samodzielny sąd małżeński, lecz dopiero od
   1919 r. istniał Sąd Arcybiskupi, później nazwany Metropolitalnym, który ;
  posiadał własną kancelarię. Najwięcej :akt w tej serii dotyczy sądowych
spraw  małżeńskich, lecz znajdują się w niej tafcie akta spraw organiza-
  jnych  diecezjalnego trybunału i spraw małżeńskich pozasądowych, np.
  małżeństw  mieszanych, dyspens rzymskich i dyspens arcybiskupich. Spra-
  wy  małżeńskie .pozasądowe pozostały po 1920 r. w (kompetencjach Kurii
  Arcybiskupiej.

  Zawartość      akt:
  Akta  ogólne Sądu Duchownego                   	1793 - 1921 —   2 j.a.
  Akta  różne (miscellanea)                     		1798 - 1925 —  19 j.a.
  Sędziowie i urzędnicy                          		1797 - 1888 —   5 j.a.
  Repertoria i dziennik spraw                    	1796-1908 —     7 j.a.
  Korespondencja  z bpem Raczyńskim              	1802 - 1803 —   l j.a.
  Korespondencja  z rządem                       	1797 - 1806 —   l j.a.
  Korespondencja z sądami gminnymi               	1798 - 1800 —   ,1 j.a.
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Raporty dla Król. Najwyższego Sądu Ape-
   lacyjnego o stanie procesów fiskalnych      	1833 - 1850 —   2 j.a.
Wykaz   spraw  fiskalnych dla  Kamery
   Król.                                       			1802 - 1806 —    l j.a.
Rozporządzenia rządowe                              	1807 —     l j.a.
Suplikanci                                      		1798- 1808—      2 j.a.
Kasa Sądu Duch.  i fundusze dyspens mał-
   żeńskich                                    		1798 - 1871 —   80 j.a.
Akta ogólne spraw małżeńskich                 	1803-1939—      16 j.a.
Procesy małżeńskie                             		1793- 1924 —  1396 j.a.
Dyspensy  małżeńskie rzymskie                  	1826 - 1959 —   74 j.a.
Dyspensy  małżeńskie arcybiskupie              	1868 - 1959 —   91 j.a.
Niedoszłe dyspensy małżeńskie                 	1886 - 1936 —    2 j.a.
Dyspensy  od zapowiedzi                        		1797- 1938—      3 j.a.
Śluby poza diecezją                            		1909-  1920—     1 j.a.
Śluby wojskowych                                     	1873 —     1 j.a.
Małżeństwa  mieszane                           		1804 - 1889 —    3 j.a.
Religijne wychowanie dzieci z małżeństw
   mieszanych                                  		1916-  1917-     1 j.a.
Rozwody   katolików z dysydentami              	1801 - 1828 —    1 j.a.
Wykazy  rozwodów                               		1801 - 1841 —    2 j.a.
Jubileusze małżeńskie                          		1937-  1967—    18 j.a.

83.                  III. Metropolitalny Sąd Duchowny

          sygn. SM (1759 j.a. ,— 7,78 m.b.)          1919 -1939
   Na podstawie  Kodeksu prawa kanonicznego, obowiązującego od 1918 r.,
zorganizowano  Sąd  Duchowny   jako samodzielną instytucję kościelną.
Najpierw  zwano  go Arcybiskupim Sądem Duchownym,  potem Metropoli-
talnym. Jego  kancelaria prowadziła akta spraw od  1919 r. Najwięcej
z nich odnosi się do spraw małżeńskich, które rozpatrywano w I i II in-
stancji. Sprawy  sporne osób duchownych   i świeckich dotyczyły naj-
częściej roszczeń pieniężnych i zniesławienia. Bezpośrednio po pierwszej
wojnie światowej prowadzono wiele spraw osób zaginionych, co do któ-
rych nie posiadano kościelnego świadectwa zgonu.

 Zawartość     akt:
 Sprawy małżeńskie                  .        		1919 -1939 —  3249 j.a.
 Sprawy domniemanej  śmierci                   	1919 - 1939 —  253 j.a.
 Spory osób duchownych  i świeckich            	1919 - 1939 —  224 j.a.
 Nieważność święceń kapłańskich                	1933 - 1934 —    5 j.a.
 Sprawa diakonatu katolickiego                       	1930—1      j.a.
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  Sprawa  diakonatu kościoła asyryjskiego              1927 -     1 j.a.
  Sprawa  księży cenzorów                   		1931 —     1 j.a
  Procesy o bigamię                              		1924 - 1925 —   2 j.a
  Sprawa  separacji                              		1920 -1931 —     2 j.a
  Wystąpienie z Kościoła Katolickiego                  1932 —     1 j.a
  Powrót do Kościoła Katolickiego,.                    	1927—      1 j.a,
  Spór o przyłączenie miejscowości do in-
     nych parafii                               		1930 -1937 —     3 j.a.
  Sprawa kolegiaty w Środzie                           	1922 —     1 j.a.
  Sprawa kolegiaty w Szamotułach                      	1925 —     1 j.a.
  Sprawa domu  katolickiego w Kaźmierzu          	1920 - 1924 —    1 j.a.
  Metryki kościelne                              		1928-1935—       4 j.a.
  Skorowidze spraw sądowych                      	1936 - 1938 —    5 j.a.
  Miscellanea                                    		1925 - 1938 —    4 j.a
 84.                    IV. Kapituła Metropolitalna

                      sygn. KM   (1636 j.a. — 24,41 m.b.)          1793-1939
    Kapituła katedralna w Poznaniu uległa w XIX  w. zasadniczej reorga-
 nizacji, spowodowanej nowymi  warunkami  kościelno-politycznymi. Utra-
 ciła przede wszystkim dawne  swoje  posiadłości d znaczną liczbę kano-
 nikatów. Po konfiskacie dóbr kapitulnych w 1798 r. przez rząd pruski,
 bp Tymoteusz  Gorzeński był zmuszony dokonać  w 1810  r. redukcji pre-
 bend kapitulnych. Na podstawie jego dekretu pozostały nadal trzy pra-
 łatury — prepozyta, archidiakona i kustosza — d tylko dwanaście kano-
 nikatów z prebendami  oraz trzynaście kanonikatów bez prebend. Nową
 redukcję wprowadziła w  1821 r. bulla De salute animarum. Liczbę pra-
łatur ograniczyła dla dwóch, prepozytury i (dziekanii, ustaliła zaś tylko
 dziesięć kanonikatów gremialnych r cztery kanonikaty  honorowe. Cał-
 kowicie zniosła dotychczasowe prebendy kanonickie, w zamian za co rząd
 ruski zobowiązał się do wypłacania dotacji prałatom a kanonikom z ty-
 tułu zabranych majątków (kapitulnych. Dopiero w 1930 r. przywrócił pap.
 Pius XI (trzecią godność prałacką, mianowicie kustodię.
   Katedra  jest kościołem 'biskupim, lecz jej zarząd nad dawna należał
 zarówno do biskupa, jak i jego kapituły. Z tego względu w aktach kapi-
 tulnych znajduje się wiele 'spraw kościoła katedralnego i kleru katedral-
 nego. W 1802 r. złączono z katedrą parafię, którą odtąd zarządzał kano- ,
 nik — administrator parafii. Gdy w 1821 r. na podstawie bulli De salute -
 animarum katedra  otrzymała tytuł kościoła metropolitalnego, kapituła
 katedralna także przyjęła nazwę metropolitalnej.
   W  kapitule istniały funkcje, pełnione okresowo lub na stałe przez -
 kanoników. Kanonik —  teolog, mianowany  przez arcybiskupa na wnio- 
sek kapituły, pełnił od 1621 r. funkcję świątecznego kaznodziei w katedrze.
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Kanonik  —  penitencjarz większy  był wyposażany  przez  ordynariusza
w  nadzwyczajne uprawnienia do udzielania rozgrzeszania w sakramencie
pokuty. Kanonik —  ceremoniarz czuwał nad wykonywaniem   w  katedrze
funkcji liturgicznych. Kanonik — prefekt fabryki (magister fabricae) miał
pod swoją  opieką sprawy budowlane  katedry d. troskę o jej wystrój we-
wnętrzny.  Kanonik —  prokurator kapituły zarządzał jej finansami. Ka-
nonik,— archiwariusz i sekretarz opiekował się archiwum d bibliotekę ka-
pitulną, załatwiał korespondencję urzędową i prowadził akta czynności
kapituły. Wymienione  funkcje powstały w  dawnych  wiekach  i istniały
w  XIX  i XX  iw. Skasowano  jedynie urząd skarbnika, którego funkcję .
pełnił od 1810 -r. prałat — kustosz, później kanonik — prokurator. Znie-
siono także urząd kanclerza kapituły, przekazując jego uprawnienia ka-
nonikowi  — archiwariuszowi
   Kler  katedralny, podlegający kapitule, w XIX i XX  w.  składał się z penitencjarzy, kaznodziejów i wikariuszy. Dawne kolegium psałterzystów  Skasowano w  1810 r., przekazując jego mienie tzw. klerowi niższemu   przy katedrze. Podobnie  1810 r. zniesiono kolegium mansjonarzy, rorantystów i altarzystów.
   W  kolegium wikariuszy wyróżniano  trzy funkcje stałe, oznaczone spe-
cjalnymi  nazwami: 1) wicedziekana, zwanego też poddziekanem, którym
był wikariusz czuwający w  zastępstwie prałata - dziekana kapituły nad
liturgią i chórowym  śpiewem  wikariuszy, 2) podkustoszy, którym  był
wikariusz, zastępujący prałata — kustosza w opiekowaniu  się skarbcem
i zakrystią katedralną, 3) precentor, który dawniej zastępował prałata —
kantora, a w  XIX  i XX  w. samodzielnie przewodniczył śpiewom  litur-
gicznym  w  katedrze.                              
   Członkowie kapituły, zobowiązani do rezydencji przy katedrze, posia- •
dali wokół niej mieszkania, czyli tzw. kurie kapitulne. W dawnych wie-
kach  było ich kilkadziesiąt, natomiast po 1821 r., na skutek rozebrania
nadniszczonych i zbędnych  domów,  pozostało tylko dziesięć kurii dla
prałatów  i kanoników, dwa gmachy, psałteria i wikariat dla tzw. niższego
kleru oraz pięć innych domów  zamieszkałych częściowo przez kler, częś-
ciowo  przez, zakrystianów i świecką służbę katedralną.

 Zawartość      akt:
    1) Arcybiskupi:
 Akta personalne i legaty                        		1793-1930—     20 j.a.
Abp  M. Dunin i zatarg o małżeństwa mie-
    szane                          .             		1838-  840 —    l j.a.
 Wybór, nominacja i prekonizacja                	1793-  1953 —    10 j.a.
Korespondencja   z kapitułą                  		1835 - 1862; 1920 —   1 j.a.
 Koadiutor                                       		1793 - 1828 —    2 j.a.
 Sufragan                                       		1795-  1806—     1 j.a.
 Rezydencja arcybiskupia                                	1829 —    1 j.a.
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    2) Administracja diecezji podczas wakansu:
 Wybór  wikariusza-kapitulnego                         	1926 —  1 j.a.
 Akta administracji                              		1827  1890 —    5 j.a,
    3) Archidiecezja:
 Ściąganie kontrybucji na wojsko                      	1789 —    1 j.a.
Zatarg o małżeństwa mieszane                    	1838 - 1840 —    1 j.a:
 Kulturkampf                                     		1874 - 1877 —   1 j.a.
 Układ z regencją o etat arcybiskupstwa               1833 —    1 j.a.
 Okólniki dla duchowieństwa                       	1831 - 1876 —   1 j.a.
 Patronat kościołów                              		1822 - 1862 —   1 j.a.
 Kongregacje dziekanów                           	1867- 1872—    2 j.a.
 Seminarium  Duchowne                            	1832- 1874—     2 j.a.
 Związek Gmin  Kościelnych m. Poznania                 1931 —    l j.a.
 Parafie i kościoły                              		1796 - 1886 —   8 j.a;
 Figura św. Jana na Rynku poznańskim             	1828- 1866 —    l j.a.
 Sprawa ks. J. Czerskiego                              	1845—1      j.a.
 Alumnaty i konwikty                             		1799 - 1919 — 141 j.a.
   4) Kapituła katedralna:
 Statuty                                        		1801 - 1902 —    4 j.a.
 Prawa i przywileje                              		1838 - 1886 —   1 j.a,
 Akta ogólne kapituły                           		1794-  1930—     7 j.a.'
 Rozporządzenia władz świeckich                 	1812 - 1869 —    1 j.a.
 Korespondencja w  sprawie  kompetencji                         
   d dodatków do pensji                         		1799-  1920—     7 j.a.
 Korespondencja ogólna z władzami prus-
   kimi                                         			1793-  1806—     2 j.a.
 Korespondencja ogólna kapituły                 	1920-  1930—     1 j.a.
 Biblioteka, archiwum i kancelaria              	1804 - 1890  —    4 j.a.
 Akta personalne kanoników                      	1794-  1937  —  117 j.a.
 Godności i urzędy w kapitułę                   	1794 - 930 —  14  j.a.
 Testamenty kanoników                           	1802  - 1905  —    5 j.a.
 Akta ogólne majątku kapitulnego                	1796-  1880—     8 ja
Majątki:                                                       
   Góra  i Jankowo                              		1836 - 1878  -  4 j.a.
   Jarzykowo                                    		1829 - 1879  —   1 j.a.
   Krzekotowice i Pępowo                        		1867 - 1873  —   1 j.a.
   Łączny Młyn                                  		1836 - 1856  —   7 j.a,
   Mrowino                                     		1828 - 1846  —   2 j.a.
   Młyn  Nadolnik                               		1798 - 1880  —   1 j.a.
Młyn  Olszak                                 		1797-  1850—     1 j.a.
   Stęszewko                                    		1830.-  1859  _   1 j.a;
   Wielichowo                                   		1795.  1857  _   3 j.a.
   Poznań-Zagórze                               		1824 - 1891  —   9 j.a.
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   Poznań-Zawady                                		1824-1860-    3 j.a.
Daniny                                         		1793-1845—     2 j.a.
Etaty kapituły i katedry                        		1828-1923—     10 j.a.
Etaty i rachunki                                		1839 - 1917 -  8 j.a.
Deputat drzewa  opałowego                       	1797-1876—     6 j.a.
Łąki kapitulne                                  		1789-1905-     20 j.a. 
Dochód  z kompetencji                           		1798-1851-     2 j.a.
Listy zastawne                                  		1866-1869     l j.a.
Dochód  z dzwonnego                             		1824-1863-     1 j.a..
Hipoteki i kapitały                             		1797 - 1929 — 359.j.a.
Kapitały księży emerytów                         	1805 - 1868 — l j.a.
Procesy o kapitały i czynsze                     	1795 - 1875 —  36 j.a.
Aniwersarze i legaty                            		1800-1920—     67 j.a.
Stypendia mszalne                                		1819 - 1883 —  5 j.a..
Refekcje i dystrybucje                           		1830 - 1892 —  27 j.a.
Fundusze                                         		1821 - 1918 —  28 j.a.
Kasa  i dowody kasowe                            	1820 - 1939 — 286 j.a.
Podatki i świadczenia kapituły                   	1795-1928—      5 j.a.
Stypendyści                                      		1869-1916—      3 j.a.
Suplikanci                                        		1833-1880—      3 j.a.
Kurie kanonickie                                 		1780 - 1930 —  33 j.a.
Psałteria i wikariat                           		1817-1929—     17 j.a.
Plac katedralny                                  		1857 - 1886 —   2 j.a.
    5) Katedra:
Akta  ogólne i budowlane                         	1820 - 1891 —  24 j.a.
Kaplice w katedrze                               		1816-1908—     13 j.a.
Pomniki  i nagrobki                              		1831 - 1937 —   8 j.a.
Skarbiec i inwentarz                             		1816 - 1877 —   7 j.a.
Zwiedzanie  katedry                                   	1929 —    l j.a.
Nabożeństwa                                      		1795 - 1931 —   6 j.a.
Organista i chór                                  		1793-1933—    17 j.a.
Kler  katedralny —  akta personalne               	1794 - 1931 — 14 j.a.
Wikariusze                                        		1819 - 1885 - 9 j.a.
Penitencjarze                                    		1805-1887—     2 j.a.
Uposażenie  kleru katedralnego                    	1815 - 1890 — 76 j.a.
 Zakrystianie i służba katedralna                	1815 - 1901 — 10 j.a.

    6) Parafie i kościoły podlegające kapitule:
 Inkorporowana  parafia Rogoźno                   	1797 - 1891 —  5 j.a.
 Kościół św. Małgorzaty                            	1819 - 1852 —  5 j.a.
 Kościół św. Barbary                               		1794 - 1840 —  2 j.a.
 Kościół św. Mikołaja i jego fundusze              	1801 - 1907 —  16 j.a.
 Kościół Najśw. Maryi Panny                        	1793 - 1904 —  12 j.a.
 Kościół św. Wawrzyńca d jego fundusze           	1793 - 1863 —  3 j.a.
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      7) Fundacje:     
  Fundacja ks, Kropownickiego                  	1867 - 1912 — 28 j.a,
  Inne fundacje                                   		1793 - 1938 —  9 j.a.
      8) Dobroczynność:
  Szpital parafialny.                            		1826-1857—     7 j.a.
  Legaty dla ubogich                              		1820 - 1926 —  8 j.a.
     9) Inne:
  Szkota parafialna ,                             		1833- 1866 —   l j.a.
  Bractwo św. Józefa                             		1870 - 1918 —  l j.a.
  Epidemia cholery                               		1831 - 1860 —  l j.a.

     Pomoce    archiwalne:   Inwantarz książkowy, indeks osobowy.

  88.                 V. Arcybiskupie Seminarium Duchowne

                sygn. SD  (138 j.a. —  2,47 m.b.)  ,        1718-1937
     Po zniesieniu Akademii Lubrańskiego w 1780 r. przez Komisję Edu-
 kacji Narodowej powstała konieczność zreorganizowania seminarium du-
 chownego, by  zapewnić mu  własne studium teologiczne. Umieszczono je
 w  gmachu dawnej  Akademii Lubrańskiego, a ze względu na 'brak kwalifi- 
 kowanych  sił profesorskich z kleru diecezjalnego powierzono w 1781 r, 
 jego zarząd oraz wychowanie i wykształcenie alumnów doświadczonemu 
 na  tym polu Zgromadzeniu  Księży Misjonarzy. Wszakże już w 1822 r.,-
 rząd pruski przeprowadził kasacją tego Zgromadzenia w granicach swoje-
 go państwa  i jedynie konieczność zmusiła do udzielenia zgody na pro-
 wadzenie  działalności w poznańskim  seminarium  do  1834 r. Po  ich
 odejściu objęli seminarium  księża diecezjalna. Studia zorganizowano
 w  nim w ten sposób, że alumni obu archidiecezji wielkopolskich. przez
 trzy lata uczyli się teologii w Poznaniu, a na tzw. rok praktyczny uda-
 wali się do Gniezna.
    Z okresu administracji Księży Misjonarzy nie zachowały się akta do-"
 tyczące wewnętrznych spraw seminaryjnych. Prawdopodobnie  zabrali je, 
 opuszczając Poznań. Pozostały jedynie odpisy dokumentów z lat 1554 - 
 -1751, zbiór statutów i regulaminów n XVIII w. oraz zapoczątkowane l
 już przed 1793 r. akta majątków seminaryjnych.                      
    Wspomniane akta majątków  seminaryjnych, kontynuowane w XIX  w., 
 są często wspólne dla dwóch lub więcej majątków, co zdarzało się wtedy, 
 gdy miały jednego administratora lub dzierżawcę. Podając zawartość akt, 
 uwzględniono przy każdym  majątku  tę liczbę jednostek archiwalnych, 
 które do niego się odnoszą.                                         
    W  działalności seminarium duchownego w Poznaniu nastąpiła długa 
przerwa  w okresie kulturkampfu.  'Dekretem rządowym   z 23 sierpnia 
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1873 r. zostało ono zamkmięte. Alumni kształcili się wówczas na wy-
działach teologicznych poza granicami państwa pruskiego. Poznańskie se-
minarium mogło wznowić swoją działalność dopiero 1889 r. Druga przer-
wa miała miejsce w okresie I wojny światowej. Prusacy zabrali w 1914 r.
gmach  seminaryjny na szpital,wojskowy, znaczna zaś część alumnów zo-
stała powołana do  wojska. Po półrocznej przerwie zebrano alumnów,
którzy uniknęli służby wojskowej, i prowadzono dla nich wykłady w gma-
chu dawnej  Akademii  Lubrańskiego od  1915 - 1917 r. Natomiast w la-
tach 1917 - 1919 wysłano ich na studia do Monasteru i Fuldy. W tym
czasie jedynie w Gnieźnie mogli alumni Studiować na tzw. roku prak-
tycznym.
   Czteroletnie studia seminaryjne przedłużono od 1919 r. do pięciu a od
1933 r. do sześciu lat. Gdy w 1929 r. ukończono rozbudowę  budynku
seminaryjnego  w Gnieźnie, urządzono tam dwuletnie studium tzw. filo-
zoficzne, w Poznaniu zaś trzyletnie, potem czteroletnie studium teologicz-
ne dla alumnów  obu  archidiecezji. System ten pozostał bez zmian do
1953 r. Niewiele akt zachowało się z okresu międzywojennego, gdyż zo-
stały zniszczone w 1939 r., gdy Niemcy zamknęli seminarium duchowne
i zajęli jego gmach.

Zawartość      akt:

Statuty i regulaminy                             	1718- 1888—  2   j.a.
Korespondencja  rektoratu                      1836- 1925 —  2 j.a.
Profesorowie                                	1808; 1901 - 1916—  2 j.a.
Alumni                                           	1833- 1937-2    j.a.
Rozkład  prelekcji                               	1842- 1908—   1  j.a.
Biblioteka                                       	1815- 1918—   5  j.a.
Budynki  seminaryjne                             	1839 - 1928 —   3  j.a.
Organy  w kaplicy                                    1909 —    j.a.
Majątki  seminaryjne:
   Bielawy                                       	1786- 1924 -  3 j.a.
   Biskupice                                     	1743- 1857-  4   j.a.
   Grodnica                                      	1782- 1834—  1   j.a.
   Januszewice                                 	1795-1829-   2    j.a.
   Mądre                                        	1719- 1902-  8    j.a.
   Nadziejewo                                    	1796- 1829 -    8  j.a.
   Pętkowo                                       	1796- 1834 -   9   j.a.
   Piekary                                       	1812- 1900 -    3  j.a.
   Separowo                                    	1812- 1925—   3   j.a.
   Zemsko                                      	1794- 1829-   4   j.a.
Dowody   rachunkowe                             1836- 1924-3     j.a.

    P o m o c e a r c h i w a l n e: Inwentarz książkowy.
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85.             VI. Kolegiata św. Marii Magdaleny w Poznaniu
           sygn. KF  (927 j.a. —  8,42 bm.)           1793 - 1939
  Kapituła kolegiacka liczyła w 1773 r. czterech prałatów i jedynastu,
kanoników.  Kościół zaś, zwany farnym,  posiadał 15 kaplic i 52 ołtarze,
oraz około 70 altarii. Jednakże już w tym roku 1773 pożar zniszczył całą;
świątynię  z jej wyposażeniem.  Próbowano   ją odbudować,  lecz nowy
pożar w  1780 r. powtórnie ją zniszczył. Rząd pruski sprzeciwił się zamia-
rowi nowej odbudowy,  rudny więc usunięto w 1802 r. Po pierwszym poża-
rze świątyni -kapituła kolegiacka i parafia fama otrzymały do użytko-
wana  kościół św. Stanisława, opuszczony w 1773 r. przez jezuitów poi
kasacie ich zakonu. Miasto Poznań jako patron  dawnego  kościoła far-
nego  przejęło także obowiązki patronackie wobec   kościoła św. Stani-
sława.
   Na  skutek  utraty znacznej części majątku kościelnego przy  końcu
XVIII w., bp Ignacy Raczyński ograniczył liczbę członków kapituły kole-
giackiej. Jego -ordynacja z 1800 r. ustalała w kapitule tuzy godności prą-';
łąckie: prepozyta, dziekana i kustosza, oraz dwa kanonikaty. Od 1831 r. i
przestano obsadzać dziekanię. Oprócz kapituły istniało kolegium mansjo
narzy. Ta 'struktura organizacyjna utrzymała się bez zmian do 1939 r.
   Archiwum   kolegiaty św. Marii Magdaleny przechowywało  dokumenty -
i akta dotyczące kapituły i parafii farnej. Zespół akt XIX ii XX w. obej-
muje sprawy duchowieństwa farnego, bractw i stowarzyszeń kościelnych,
nabożeństw  i duszpasterstwa parafialnego, przede wszystkim jednak ka- 
pituły, fundusze i czynsze. Częściowo znajdują się w nim także akta do-
tyczące parafii Głuszyna, która od 1720 r. była inkorporowana do prepo-
zytury kolegiaty św. Marii Magdaleny.                              
   Archiwum   kolegiaty zostało przekazane do Archiwum Archidiecezjal-
nego  przez, prepozyta (ks. inf. J. Jamego w marcu 1974 r. Zespół ten
został już zinwentaryzowany.
   Pomoce   archiwalne:    Protokóły zdawczo-odbiorcze i inwentarz książko-
86.           Kolegiata NMP w Środzie
87.              VII.  Kolegiaty zniesione

   W  1793 r., w  wielkopolskiej części diecezji poznańskiej, istniały —
oprócz kolegiaty św. Marii Magdaleny w  Poznaniu —  jeszcze inne kole-
giaty: 1) Najśw. Maryi  P.  w Poznaniu, 2) św.  Mikołaja, w Poznaniu,
3) Najśw. Maryi P. w  Środzie, 4) św. Stanisława w Szamotułach, 5) św.
Marii Magdaleny  w Czarnkowie.
   Pierwsza z  nich podupadła już na przełomie XVIII  i XIX w.  Kiedy
zaś po rozbiorach jej fundusze całkowicie zmalały, a nawet kościół zna-
lazł się w ruinie, top I. Raczyński skasował ją w 1805 r. Odrestaurowany
kościół podlegał odtąd kapitule katedralnej. Niewielka ilość akt dotycząca
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tej kapituły i kościoła N.M.P. zachowała się w zespole akt kapituły ka-
tedralnej (sygn. KM).
Podobne  losy przechodziła kolegiata św. Mikołaja w Poznaniu, skaso-
wana  w tym  samym  1805 r. Jej kościół, zrujnowany, został wówczas ro-
zebrany. Ocalałe uposażenie przekazał top I. Raczyński klerowi katedral-
nemu.  W  zespole akt kapituły katedralnej przechowuje się także kilka
woluminów   akt Odnoszących się do kolegiaty św. Mikołaja.
   Kapituła kolegiacka w Środzie zastała w 1802 r. zredukowania do trzech
prałatur i trzech kanonikatów, później jednak nie obsadzono niektórych.
z nich ze względu na brak należytego uposażenia. W latach trzydziestych
XIX  w. był już tylko jeden członek kapitały, prepozyt Marceli Weychan,
który zmarł w  1890 r. Ze względu na to, że nie upłynął jeszcze stuletni
okres czasu od wygaśnięcia kapituły średzkiej, w 1960 r. abp A. Bara-
niak dokonał jej wznowienia. Znikoma działalność kapituły w pierwszej
połowie XIX  w. i wyłączna działalność jej prepozyta w następnych latach
jako proboszcza parafii średzkiej spowodowały brak akt kapituły, zacho-
wały  się jedynie nieliczne akta parafialne, częściowo przechowywane W
archiwum  parafialnym  w  Środzie, częściowo w zespole PA  Archiwum
Archidiecezjalnego.
   Szamotulska  kapituła kolegiacka otrzymała nową  ordynację od  bpa
I. Raczyńskiego 1803 r., która ograniczyła ją do dwóch prałatur i czte-
rech kanonikatów. Stopniowo jednak  przestano obsadzać kanonikaty, kie-
dy  zaś w 1835 r. zmarł ostatni prepozyt i nie było żadnego kanonika,
kapituła 'Wygasła. Tytuł prepozyta zachował proboszcz parafii w Szamo-
tułach. Akta kapituły przechowywano  w archiwum   parafialnym, którego
część została przekazana do Archiwum Archidiecezjalnego d znajduje się
w  jego zbiorach w zespole PA.
   Kapituła  kolegiacka w   Czarnkowie  istniała jeszcze na  początku
XIX   w., lecz w 1816 r. składała się z prepozyta i dwóch kanoników,
wkrótce  zaś nie miała żadnego kanonika. Wprawdzie w 1839 r. i w latach
następnych  wykazywano  osobno  majątek kapituły i majątek parafialny,
lecz kapituła już nie istniała. W -zespole akt parafialnych Czarnkowa,
przechowywanym    w Archiwum   Archidiecezjalnym (sygn. PA 120/3) znaj-
duje się jedna księga czynności kapituły od 1711 do 1801 r.

 89.        VIII.  Archiwum   Archidiecezjalne (Muzeum, Biblioteka)

                sygn. AW  (246 j.a. — 5,30 bm.)              1898 -1973
    Do tzw. naczelnych instytucji diecezjalnych należy Archiwum Archi-
diecezjalne, które zostało zorganizowane w 1925 r. jako centralna insty-
tucja przechowująca  produkcję aktową. Myśl  jednak zabezpieczenia za-
bytków   kulturalnych przez zgromadzenie ich w  jednej instytucji była
podjęta  już przez abpa F. Stablewskiego. Przy współpracy  Bolesława.
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Erzepkiego zorganizował w 1893 r. Muzeum  Archidiecezjalne, nie zdołał
 wszakże doprowadzić do  koncentracji także zabytków archiwalnych i bi-
 bliotecznych. Myśl ta odżyła za abpa E. Dalbora, który w 1915 r. zamia-
 nował archiwariusza diecezjalnego. Został Odm te. Kamil Kantak, którego
 działalność dotyczyła wyłącznie  archiwum  konsystorskiego. Po   nim
 w  1919 r. objął urząd archiwariusza diecezjalnego ks. Edmund Majkow-
 ski, czyniąc starania o zorganizowanie Archiwum   Archidiecezjalnego.
 Trudności okresu powojennego  wstrzymywały  realizację zamierzeń, dla-
 tego zaczął od 1921 r. organizować bibliotekę podręczną dla przyszłego
 archiwum. Kiedy  zaś doprowadzono do 'końca utworzenie archiwum jako
 centralnej instytucji, dano mu nazwę Archiwum  i Muzeum  Archidiece-
 zjalne. Do  jego zadań  należało  gromadzenie diecezjalnych zbiorów
 archiwalnych i muzealnych oraz utrzymywanie biblioteki z dziedziny te-
 ologii i filozofii chrześcijańskiej. 'Przejęto więc bibliotekę seminaryjną,
 zostawiając w Seminarium  Duchownym   tylko księgozbiór podręczny. W
 ten sposób powstała biblioteka archidiecezjalna, która posiada rękopisy-
 biblioteczne, inkunabuły, Starodruki i książki nowe, chociaż nie ujaw-
 niało się to -w nazwie instytucji. Kancelaria tej instytucji prowadzała akta
 działalności we wszystkich trzech dziedzinach, archiwalnej, muzealnej
 i bibliotecznej.                                   .
    Dopiero w  1964 r. odłączono Muzeum   Archidiecezjalne jako samo-
 dzielną instytucję kościelną, w roku zaś 1972 dokonano dalszej reorgani-
 zacji. Bibliotekę archidiecezjalną przejęło Seminarium Duchowne, a Ar-
 chiwum  pozostawiło sobie jedynie księgozbiór podręczny. Ze względu
 jednak na trudności 'lokalowe w Seminarium  Duchownym   nie przenie-
 siono do niego rękopisów  bibliotecznych, inkunabułów i starodruków,
 lecz pozostawiono je w 'budynku Archiwum. Administracyjnie podlegają
 nadal dyrekcji Archiwum, organizacyjnie wszakże stanowią samodzielny
 Oddział Rękopisów i Starodruków Biblioteki Arcybiskupiego Seminarium -
 Duchownego  w  Poznaniu.
    Reorganizacja Archiwum  Archidiecezjalnego w 1972 r. spowodowała
l zamknięcie akt dotychczasowej działalności jego kancelarii. Jako osobny
 zespół zostały włączone do zbiorów Archiwum Archidiecezjalnego. W tym
 zespole przechowuje się także pisma Arcybiskupa Poznańskiego d Kurii
 Metropolitalnej o przeznaczeniu ogólnodiecezjalnym, które w okresie po-
 wojennym  otrzymuje kancelaria Archiwum  do wiadomości. Są to przede
 wszystkim listy i orędzia arcypasterskie, okólniki i komunikaty kurialne,
 kopie pism z nominacjami a odznaczeniami kościelnymi. Do omawianego
 zespołu naleją także akta administracji gmachu dawnej  Akademii Lu-
 brańskiego, w którym obecnie mieści snę Archiwum  Archidiecezjalne.

 Zawartość     akt:
 Akta działalności Archiwum                     	1915 - 1972 — 127 j.a.
 Akta działalności Muzeum                        	1898-1964 —   11 j.a.
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Akta  działalności Biblioteki                    		1916-1971 -  46 j.a.
Pisma  Arcybiskupa d Kurii Metropolitalnej       	1946 - 1972 — 43 j.a.
Akta  administracji budynku Archiwum             	1925 -1969 —  19 j.a.
    Pomoce   a r c h i w a l n e: Inwentarz książkowy.

90.                            IX  Dekanaty

                  sygn, DA  (1806 j.a. — 20,87 bm.)           1960 -1953
    W  1793 r. wielkopolska część diecezji poznańskiej dzieliła się na dwa-
 dzieścia dekanatów: borecki, bukowski, czamkowski,, grodziski, kostrzyń-
 ski, kościański, kożmiński, krobski, lwówecki, nowomiejski, obornicki, po-
 znański, pyzderski, rogoziński, śmigielski, śremski, wałecki, wschowski,
zbąszyński. W tej sieci dekanatów zaszły pierwsze zmiany w   1815 r.
 Pyzdry i dwie parafie tego dekanatu, Ciążeń i Smarzewo, zostały objęte
 granicami Królestwa  Kongresowego,  przez co odpadły  od diecezji po-
 znańskiej. Przeniesiono wówczas siedzibę dekanatu do Miłosławia, nazy-
wając dekanatem  miłosławskim 17 parafii dawnego dekanatu pyzderskie-
 go. Na podstawie bulli De salute animarum  z 1821 r. archidiecezja po-
 znańska otrzymała od diecezji wrocławskiej dwa dekanaty: kępiński i ost-
 rzeszowski. Abp M. 'Ledóchowski wydzielił dekanat jutrosiński z rozle-
 głego dekanatu krobskiego, a w 1873 r. —  dekanat leszczyński z deka-
 natu wschowskiego. Abp   F. Stablewski w 1894 r. przywrócił istniejący
 niegdyś dekanat pszczewski, przydzielając mu 11 paraf id, odłączonych od
 dekanatu zbąszyńskiego. Jego też dziełem było utworzenie w 1902 r. de-
 kanatu  ostrowskiego z 9 parafiami, które wydzielono z dekanatów koż-
 mińskiego i ostrzeszowskiego. Znaczniejsze jeszcze zmiany w sieci deka-
 natów  nastąpiły za kard. E. Dalbora (1915 - 1926), częściowo z uwagi na
 dobro  administracji kościelnej i duszpasterstwa parafialnego, częściowo
 z  powodów  politycznych. Arcybiskup ten  podzielił w 1916 r. dekanat
 lwówecka, tworząc nowy  dekanat wroniecki; w 1918 r. zorganizował deka-
 nat gostyński przez podział dekanatu śremskiego; w tym samym roku wy-
 dzielił nowy dekanat jarociński z nowowiejskiego, 'szamotulski z obornic-
 kiego i stęszewski z bukowskiego. Traktat wersalski w ,1919 r. odciął od
 Polski  trzy dekanaty "archidiecezji poznańskiej: pszczewski, wałecki
 i wschówski  oraz znaczną liczbę parafii z innych dekanatów. Parafie te
  i dekanaty pozostały W zakresie kościelnym nadal pod jurysdykcją arcy-
 biskupa  poznańskiego, lecz jej wykonywanie było  znacznie utrudnione.
 Dla  wspomnianych  parafii utworzył kard. E. Dalbor w 1920 r. dwa nowe
 dekanaty, w  Babimoście  i Pile, lecz już w 1923 r. wraz z dekanatami,
 pszczewskim,  wałeckim  i wschowskim,  weszły w  skład zorganizowanej
 wówczas   administratury apostolskiej, która w 1923 r. została nazwana
 Wolną   Prałaturą Pilską. Nowa 'bulla cyrkumpskrypcyjna, wydana przez
 Piusa XI w  1925 r. dla Polski, odebrała archidiecezji poznańskiej dwa de-
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  kanaty, jarociński i miłośławski, na korzyść archidiecezji gnieźnieńskiej
  a przydzieliła zebrane od niej także dwa dekanaty, krotoszyński i obłocki.
  Archidiecezje poznańska -zyskała natomiast dekanat braliński wskutek
zimienionych granic państwowych (odpadł od diecezja wrocławskiej. Kard1.
  A. Hlond utworzył w  d 1927 r. dwa nowe dekanaty, gośliński Murowana
  Goślina) i przemęcki. W ten sposób liczyła archidiecezja poznańska w
  okresie do 1939 r. 31 dekanatów o bardzo zróżnicowanej wielkości, gdyż
  najmniejszy liczebnie obejmował 6 parafii, największy 25 parafii.
     Archiwum  Archidiecezjalne przejęło przed drugą wojną światową nie-
  wielką ilość archiwaliów dziekańskich. W 1973 r. podjęto akcję scalenia
  w nim  wszystkich zespołów akt dekanatów.  Akcja  przyniosła znaczny,
  lecz nie całkowity rezultat. Dziekani nie zawsze potrafili wyszukać daw-
  ne akta dziekańskie, gdyż w XIX w., a nawet w XX w. dziekan nie rezy-
dował stale w parafii, od której dekanat ma nazwę. Wyszukanie wszyst-
  kich paraiifl, w (których rezydowali dziekani oraz oddzielnie w archiwum
  parafialnym akt dziekańskich od parafialnych będzie dopiero stanowić
  drugi etap akcji scalania tych zbiorów.
    Dziekani mieli dość skromny zakres działania, dopóki istniał urząd ar-
 chidiakona, któremu bezpośrednio podlegali. Archidiakonaty w  diecezji
 poznańskiej przestały istnieć na początku XIX w. -Ostatni archidiakoni
 zmarli , śremski w 1808 r., pszczewski w 1809 r., jedynie poznański pro
 wadził działalność do 1821 r. Do tego też roku praktykowano w roczni-
 kach  statycznych diecezji poznańskiej (elenchy) podawanie dekanatów
 i parafii według trzech archidiakonatów. Brak archidiakonatów przyczy-
 nił się do rozszerzenia zakresu władzy dziekańskiej. Arcybiskupi wyda-
 wali  kilkakrotnie zarządzenia o prawach   ii obowiązkach  dziekanów
 (w 1841 r., w 1867 r., w 1902 r. i w 1932 r.).
    Dziekan w  pełnieniu obowiązków swego  urzędu miał do pomocy  no-
 tariusza dekanalnego i dwóch asesorów dekanalnych. Notariusz spisywał -
 protokóły z urzędowej działalności dziekana, np. z wprowadzenia  no-
 wego  proboszcza na beneficjum parafialne z kongregacji dekanalnych.
 Asesorowie wspomagali  dziekana w   pełnieniu urzędu, bez ściślejszego
 określenia ich obowiązków. Od 1902 r. pierwszy z 'nich obejmował funk-
 cje dziekańskie po zmarłym lub przeniesionym gdzie indziej dziekanie, aż
 do mianowania  jego następcy. Ordynariusz mianował niekiedy  prodzie-
 kana na okres przejściowy.
    Do Zasadniczych uprawnień dziekana należało czuwanie w  dekanacie "
 nad klerem i jego działalnością. On sporządzał (listę konduity duchowień-
 stwa. Przez niego szły zarządzenia arcybiskupa, Konsystorza Generalnego, 
a potem  Kurii Arcybiskupiej. On był odpowiedzialny za ich wykonanie
w dekanacie i na żądanie słał w tej sprawne sprawozdania.
   Wśród  czynności dziekańskich 'szczególnego znaczenia w XIX w. na-
brały wizytacje parafii w dekanacie. Od 1810 do 1867 r., gdy nie było
już wizytacji archidiakonów, a jeszcze nie przyjęły się jako powszechna
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praktyka wizytacje biskupie, stały się wizytacje dziekańskie jedyną for-
mą  systematycznej kontroli życia religijnego d kościelnego w parafiach.
Akta zaś ich wizytacji są cennym źródłem do poznania obrazu parafii
w  wymiarach   nie tylko  kościelnych. Abp M.   Ledóchowski  wznowił
w  1867 r. wizytacje biskupie, lecz przewidziane w dłuższych odstępach
czasu. Zarządził więc, łby dziekani uroczyście wizytowali parafie co dwa
lata. Abp F. Stablewski w 1893 r. wprowadził do tego zarządzenia pewną
modyfikację. Nakazał uroczystą -wizytację dziekańską odbywać  co trzy
lata, lecz pozostawił co- dwa lata tzw. rewizję kasy kościelnej. Kard.
A. Hlond  pozostawił jego przepisy, jedynie domagał się co roku składania
dziekańskich i proboszczowskich sprawozdań według  ustalonego wzoru.
   Do  ściśle określonych obowiązków dziekana  należało systematyczne
zwoływanie  księży swojego dekanatu  na zebrania, zwane dawniej  kon-
gregacjami dekanalnymi,  a w nowszych  czasach konferencjami. Według
przyjętej początkowo praktyki odbywały się one dwa  razy w roku. Abp
•J. Dinder wprowadził w 1889 r. przepis o jędrnej kongregacji dekanalnej
w  roku, co obowiązywało  przez długi okres czasu. Dopiero w  1934 r.
kard. A. Hlond  nakazał ich zwoływanie trzy razy  w roku, nadając im
wtedy nazwę  konferencji dekanalnych.
   Sprawy  duchowieństwa  dekanalnego, sprawozdania z wizytacji i pro-
tokoły z kongregacji dekanalych, najczęściej spotyka się w aktach oma-
wianych  zespołów. Układ  akt w kancelarii dziekańskiej nigdy nie miał
jednolitego wzoru. W tym  zespole akt można jednak wyróżnić: 1) rozpo-
rządzenia władzy duchownej,  często także świeckiej, 2) akta ogólne dzie-
kana, księży dekanalnych  i spraw dotyczących całego dekanatu, np. bi-
blioteki dekanalnej, konferencji, wizytacji, bractw kościelnych, 3) akta
szczegółowe każdej parafii w dekanacie, podzielone z reguły na wolu-
miny, obejmujące  jedną ze spraw danej parafii, np. przekazanie majątku
beneficjalnego, prowadzenie kasy kościelnej i jej rachunki, budowle pa-
rafialne, sprawy szpitala, szkoły parafialnej, organisty.
   Przechowywane   w Archiwum   Archidiecezjalnym zespoły akt dziekań-
skich oznaczono wspólną sygnaturą DA, lecz dla odróżnienia dodano każ-
demu  z nich rzymską  cyfrę od I do XLI  według alfabetycznego układu
dekanatów,  zarówno dawniej, jak i aktualnie należących do archidiecezji
poznańskiej. W  niektórych zespołach występują  pojedyncze księgi lub
woluminy  akt z okresu przed 1793 r. Jest ich niewiele.

Dekanaty:
borecki                                           	1820 - 1953 — 57  j.a.
braliński                                         	1750 - 1922 — 47  j.a.
bukowski                                      	1789 - 1937 — 100 j.a.
czarnkowski                                        	1749 - 1939 — 43  j.a.
gośliński                                         	1797 - 1935 — 36  j.a.
grodziski                                         	1855 - 1939 — 18  j.a.
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  jutrosiński                                    	1804- 1906—     10 j.a
  kępiński                                        	1759-  1930 —  317 j.a
  kostrzyński                                     	1789 - 1939 —  118 j.a.
  kościański                                      	1795-1846   —   42 j.a.
  koźmiński                                       	1793-. 1939 —  124 j.a.
  krobaki                                         	1782-  1939—    13 j.a.
  krotoszyński                                    	1709-1859—3        j.a.
  leszczyński                                    	1789 - 1939 -  173 j.a.
  lwówecki                                        	1815-  1917 —   11 j.a.
  miłosławski                                   	1819-1902—2       2 j.a.
  nowomiejski                                     	1744-  1939 —  142 j.a.
  obornicki                                      	1740 - 1929 —  138 j.a.
  ostrzeszowski                                   	1775-  1939 —   36 j.a.
  poznański                                       	1690 - 1952 —   85 j.a.
  przemęcki                                       	1801-  1939—    17 j.a.
  rogoziński                                      	1720 - 1927 —   4  j.a.
  stęszewski                                      	1738 - 1947 —   24 j.a.
  śmigielski                                      	1860-  1937 —   4  j.a.
 średzki                                          	1700 - 1939 —  200 j.a.
 śremski                                          	1794-  1841—3      j.a.
 wroniecki                                       	1826 - 1896 —  36  j.a.
 wschowski                                       	1800 - 1896 —   3  j.a.
 zbąszyński                                             1864—2      j.a.

  91.  X. Związek Gmin  kościelnych rzymskokatolickich miasta Poznania

            sygn. ZGK  (167 j.a. — 2,34 mb.)            1931 -1935
    Terytorialnie pokrywał się Związek nieomal z dekanatem poznańskim.
 Obejmował w  chwili powstania wszystkie parafie miasta Poznania w licz-
 bie szesnastu. Na przyszłość mogły do niego przystąpić nowe parafie poz-
 nańskie. Celem Związku  Gmin  było udzielenie Arcybiskupowi pomocy
 w dziele budowy kościołów i domów  parafialnych, jak również przy za-
 kładaniu nowych cmentarzy  parafialnych w Poznaniu.  Ten cel starano
 się osiągnąć głównie przez ściąganie tzw. podatku kościelnego od katoli-
 ków, zamieszkałych w Poznaniu.
   Związek został powołany  do istnienia dekretem kard. A. Hlonda z 24
stycznia 1931 r, a zatwierdzony przez władze państwowe pismem ministra^
wyznań  i oświecenia publicznego z 11 lutego 1931 r. Jego działalność
szczegółowo określał regulamin, ogłoszony przez kard. A. Hlonda w Mie-
sięczniku Kościelnym Archidiecezji Gnieźnieńskiej i Poznańskiej (R. 36 r
1931 s. 92). Istnienie Związku Gmin było krótkie. Nowa  ustawa  pań- ,
stwowa  z 17 marca 1932 r. o składkach na rzecz Kościoła Katolickiego
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nakazywała, łby sprawy podatków kościelnych, rozpoczęte przed jej wyda-
niem na podstawie uchwał reprezentacji gmin kościelnych i dozorów ko-
ścielnych w województwach  poznańskim j pomorskim,  zostały zakończo-
ne do 31 grudnia 1934 r. Od tej daty tracił Związek Gmin sens swojego
istnienia.
   Zespół akt Związku  Gmin  obejmuje przede wszystkim  wykazy  lud-
ności katolickiej Poznania według 21 obwodów  kościelnych, następnie
tabele ustalonego podatku kościelnego i księgi kasowe.
Pomoce archiwalne:  Inwentarz książkowy.

  92.                           XI. Parafie

          sygn. P A —  2754 j.a. — 31,85 mb.          1461 - 194»
   Archiwum   Archidiecezjalne miało według swojego statutu z 1925 r.
objąć m. in. dokumenty, księgi i akta archiwów parafialnych z ubiegłych
wieków do  1850 r. W  rzeczywistości jednak akcja przejmowania tych
zbiorów archiwalnych nie została w całej rozciągłości przeprowadzona.
Z  niektórych parafii otrzymano tylko jedną bądź drugą księgę zapisów
lub kilka fascykułów akt. Dopiero po drugiej wojnie światowej oddało
kilka parafii całe swoje archiwum do 1939 r. Stąd powstała duża dyspro-
porcja co do ilości jednostek archiwalnych poszczególnych zespołów para-
fialnych.
   W   omawianych  zespołach nie przeprowadzono  podziału na archiwa
okresu staropolskiego i czasów nowożytnych. Jedynie wyłączono  z nich
w osobny zbiór księgi metryczne
   Zespoły  parafialne przedstawiają różną wartość pod  względem  ja-
kościowym.  Znajdują się w mich  mniej wartościowe  zbiory, np. listów
pasterskich lub okólników konsystorskich, które nie są kompletne; zresz-
tą łatwo korzystać z nich w innych zespołach, przechowywanych w Archi-
wum   Archidiecezjalnym. Nie brakuje jednak ksiąg i akt bardzo cennych,
np. wizytacji z XVII i XVIII w., dawnych bractw kościelnych; są wykazy
komunikujących   w parafii, akta szpitali parafialnych, czasem także szkół
parafialnych.
   W   Archiwum   Archidiecezjalnym przechowuje się zasadniczo zespoły
tych  parafii, które aktualnie należą do archidiecezji poznańskiej, a jedy-
nie wyjątkowo także parafii, niegdyś do niej należących, lecz przez zmia-
ny  granic w ciągu, wieków od niej odpadłych.

Parafie:
 Babimost                                        1789-1849—      1 j.a.
 Bagrowo                                         1878-1881—      1 j.a.
 Baranów                                        1778 - 1908 — 18 j.a.
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 Bardo                                          	1795  1826 —    1 j.a,
 Walcz  Stary                                   	1826  1848 —    2 j.a.
 Białężyn                                        	1835  1866 —    2 j.a.
 Bieganowo                                          	1934—1      j.a.
 Biskupice Ołobaczne                                  1793 —   l j.a,
 Błociszewo                                     	1820  1894 —    2 j.a.'
 Bnin                                            	1829  1831 —    I j.a.
 Bojanowo-Gołaszyn                               1657  1967 —    2 j.a.
 Bonikowo                                        	1813 - 1858 —   2 j.a.
 Borek                                            	1681 - 1827 —  4 j.a.
 Borzęciczki                                   	1810 - 1947 —  25 j.a.
 Bralin                                          	1740 - 1911 —   6 j.a.
 Brodnica                                        	1926 - 1936 —   l j.a.
 Brody                                          	1672 - 1891 —  10 j.a.
 Budzyń                                         	1821-1829— 2       j.a.
 Buk                                             	1820. 1940 —    4 j.a.
 Bukowiec                                       	1904-  1912 —    l j.a.
 Bukownica                                      	1909 - 1919 —    1 j.a.
 Bytyń                                          	1803 - 1900 —   48 j.a.
 Ceradz Kośc.                                     	1788.  1918 _   13 j.a.
 Cenkwica                                       	1709 - 1806 —    2 j.a.
 Chodzież                                       	1663 _  1939 —  169 j.a. 
 Chojnica                                       	1746.   1934— 7     j.a
 Chojno  .                                       	1919-  1939  —    l j.a.
 'Charyń         .                              	1848.  1901  —    l j.a.
 Chrzypsko Wielkie                              	1641-1940— 6     j.a.
 Chwałkowo Kość.                               	1839.  1928—      3 j.a.
 Czacz                                           	1808-1911— 4         j.a.
 Czarnków                                        	1642-1887— 9         j.a,
 Czempiń.                                        	1684-1809— 3         j.a.
 Czeszewo                                        	1594_  1875  _    2 ^
 Czerwonawieś                                    	1737.  1799  _    1 j.a
 Dakowy  Mokre                                   	1834 - 1932  —   2 j a
 Dalewo                                          	1844 _ 1869  —    l j.a.
 Dębno                                           	1662-1872—  2        j.a,.
 Dłużyna                                         	1838-  1875 -   2 j.a.
Dabrzyca                                         	1825-1891—  2        j.a
 Dolsk                                           	1747-1908—  4        j.a.
Domachowo                                        	1690-1936   _   10 j a
Donaborów                                        	1837-1936—    11 j.a.
Dopiewo                                          	1757-1938—     2 j.a-
Doroichów                                        	1614-1871—     7 j.a.
Drzeczkowo                                       	1901 -1936 —   1 j.a.
Dubiń                                            	1723-1862—3      j.a.
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 Duszniki                                     		1831 - 1836 —    1 j.a.
 Golejewko                                    	1689 - 1822 —    4 j.a.
 Gołanice                                     	1850-  1938—    11 j.a.
 Głuchowo                                       	1810 - 1865 —   2 j.a.
 Głuszyna                                       	1865 - 1930 —    5 j.a.
 Goniembice                                    	1835-  1939 —   18 j.a.
 Górzyce                   .                           	1936-—    1 j.o.
 Gostyń                                         	1626-  1930 —   22 j.o.
 Gozdowo                                        	1754-1798—      1 j.a.
 Góra                                           	1710-1939—     10 j.a.
 Górka  Duchowna                                	1825-1912—      2 j.a.
 Górzno                                         	1607-   1835 —    1 j.a.
 Grabów                                       	1762-   1941 —   12 j.o.
 Granowo                                       	1722 -  1778 —    2 j.a.
 Grębanin                                       	1718-   1891—    20 j.a.
 Grodzisk                                       	1641-   1856—     8 j.a.
 Gryżyna                                 .      	1697-   1941 —    4 j.a.
 Gułtowy                                        	1840-   1891 —    1 j.a.
 Janków   Zaleśny                                	1840 -18 66 —    2 j.a.
 Jaszkowo                                        	1926 - 1934 —    1 j.a.
 Jeżewo                                                 	1899 —     1 j.a.
 Jutrosin                                        	1657 - 1935 —    4 j.a.
 Kamienna                                        	1661 - 1930 —    32 j.a.
 Kębłowo                                        	1614-  1920—     19 j.a.
 Kępno                                          	1760-  1949 —   315 j.a.
 Kiszewo                                         	1833 - 1861 —    1 j.a.
 Kabierno                                        	1673-  1910—     4 j.a.
 Kobylin,                                      		1646-  1939 —   34 j.a.
  Kołaczkowice                                   	1754-  1792 —   2 j.a.
  Kanary                                         	1684-  1940 —    4 j.a.
  Kopanica                                      	1727-  1938 —   14 j.a.
  Kościan                                        	1612 - 1865 —   62 j.a.
  Kotłów                                         	1845 - 1888 —    3 .j.a.
  Kostrzyn                                       	1702 - 1892 —    4 j.a.
  Roźmiń                                         	1567 - 1935 —   33 j.a.
  Kórnik                                         	1678 - 1820 —    1 j.a.
  Krerowo                                        	1867 - 1873 —    1 j.a.
  Krabia                                         	1653 - 1920 —   28 j.a.
  Krotoszyn                                      	1701-  1821—     2 j.a.
  Krzywiń                 .                      	1765-  1860—     3 j.a.
  Krzyżowniki                                    	1719 - 1928 —    2 j.a.
  Książ                                          	1775 - 1916 —    5 j.a.
  Kunowo                                         	1704   1878 —    3 j.a.
  Kwilcz                                       		1779   1879 —    2 j.a.
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 Leszno                                          	1835-  1924 —   33 j.a.
 Lewice                                          	1725-  1781 —    1  j.a.
 Lewków                                          	1872 - 1912 —   3   j.a,
 Lgiń                                            		1857 - 1860 —   1   j.a.
 Lubasz                                          	1631 - 1851 —   12  j.a.
 Lubań                                           	1722-  1882 —   17  j.a.
 Luboń                                                 	1938 —   1   j.a.
 Lubosz                                         	1771 - 1843 —    3  j.a.
 Ludomy                                          	1826 - 1868 —    2  j.a.
 Lusowo                                          	1813-  1861 —    4  j.a..
 Lutogniew                                       	1683-  1870 —   4   j.a.
 Lwówek                                         	1679 - 1873 —    7  j.a.
 Łaszczyn                                        	1658-  1935 —   7   j.a.
 Łężce                                           	1805-  1829 —    1  j.a.
 Łódź                                            	1799-  1884 —    5  j.a.
 Łubianka Stara                                       1793 —    1  j.a.
 Mandewo                                         	1848-  1911 —   1   j.a.
 Margonin                                       	1689 - 1872 —    8  j.a.
 Mączniki                                       	1822-  1930 —    3  j.a.
 Mąkoszyce                                       	1776 - 1913 —  2    j.a.
 Mchy                                            	1799 - 1918 —    6  j.a.
 Michorzewo                                     	1807 - 1887 —    5  j.a.
 Miejska Górka                                   	1722 - 1889 —  13   j.a.
 Międzychód                                      	1663 - 1939 —  54   j.a.
 Międzyrzecz                                   	1604-  1865 —  1   j.a.
 Mikorzyn                                      	1864  1926 —   5  j.a.
 Mikstat                                        	1836 - 1843 —    1  j.a.
 Modrze                                         	1609 - 1866 —    7  j.a.
 Mokranos                                       	1676 - 1856 —  5    j.a.
 Mosina                                          	1783- 1937 —     4  j.a.
 Miłosław                                        	1737- 1844 —   2   j.a.
 Mókowo                                        	1637 - 1916 —   5  j.a.
 Murzynowo  Kość.                                	1862 - 1936 —  3   j.a.
 Myjomice                                        	1789 - 1934 —   4  j.a.
 Niechłód                                        	1832 - 1873 —   4  j.a.
 Niepart                                         	1667- 1849 —    9  j.a.
 Niepruszewo                                    	1585 - 1940 —    3  j.a.;
 Nietrzanowo                                    	1808-  1815 —    2  j.a.
Nosków                                          	1799 - 1933 —    2  j.a.
Nowawieś  Książęca                              	1789 - 1919 —   3   j.a. 
Nowe  Miasto                                    	1654 - 1918 —  3    j.a. 
Nowy  Tomyśl                                          1924 —     1 j.a.
Objezierze                                      	1932-  1939 —    1  j.a.
Oborniki                                       	1738-  1911 —     6 j.a.
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Oborzyska Stare                                  	1819 - 1838 —   1   j.a.
Obra                                             	1913 - 1924 —    2  j.a.
Odolanów                                         	1810 - 1818 —   1   j.a.
Olszowa                                          	1694-  1883 —    4  j.a.
Ołobok                                           	1796 - 1803 —  1    j.a.
Opalenica                                        	1799 - 1817 —    1  j.a.
Opatów                                          	1802 - 1936 —    3  j.a.
Opatówko                                        	1750 - 1849 —    1  j.a.
Oporowo                                    		1839-  1841 —    1  j.a.
Osieczna                                         	1795 - 1796 —  . 1  j.a.
Ostrów                                           	1619 - 1784 —    3  j.a.
Ostrzeszów                                      	1785 - 1893 —    3  j.a.
Ostroróg                                       	1842 - 1872 —    1  j.a.
Pakosław                                        	1873-  1931 —    1  j.a.
Parzęczewo                           .          	1882 - 1885 —    2  j.a.
Parzynów                                        	1797-  1918 —    3  j.a.
Pępowo                                          	1627-  1892 —    12 j.a.
Pila                                            		1783 - 1784 —   1  j.a.
Piłka                                           		1792 - 1874 —   1   j.a.
Pogorzela                                       	1806-  1827 —    5  j.a.
Pogrzybów                                      	1792-  1850 —   1   j.a.
Połajewo                                       	1802 - 1810 —    1  j.a.
 Poniec                                    .    	1648-  1880 —    31 j.a.

 Poznań:
    par. archiktedralna                          	1835 - 1889 —   2  j.a.
    par. św. Andrzeja Boboli                           1937 —    1  j.a.
    par. św. Antoniego (Starołęka)                    1869 —    1  j.a.
    kość. św. Antoniego (franciszkański)-  1816-1923  —   160  j.a.
    par. Bożego Ciała                                      —    6   j.a.
    par. Imienia Maryi                           	1934 - 1937 —    1  j.a.
    par. św. Jana Jerozolimskiego.           1737 - 1919 —   7   j.a.
    par. św. Jana Kantego                              1941 —    1   j.a.
    par. św. Jana Vianey                        	1934 - 1939 —   1   j.a.
    par. św. Krzyża                                     1937 —   1   j.a.
    par. M.B. Bolesnej                           	1909 - 1921 —  1    j.a.
    par. M.B. Częstochowskiej                  	1935 - 1939 —    1  j.a.
   kość. M.B. Pocieszenia
    (podomnikański)                             	1828 - 1938 —   176  j.a.
    par. św. Marcina                             	1662 - 1923 —   10  j.a.
    par. św. Marii Magdaleny                    1781-  1800—     3  j.a.
    par. Najśw. S.P.J. i św. Floriana         1899 - 1941 —    8  j.a. 
    par. N.M.P. Niepokalanie P.               1909 - 1912 —    1  j.a.
    par. św. Rocha                               	1829 - 1939 —    2  j.a.
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  par. św. Wojciecha  			1737-1876- 17  j.a.
  par. Zmartwychwstania P. 		1937- 1941 -  2 j.a.
Przemęt          				1848 - 1 j.a.
Psarskie   				1593-1843 - 1 j.a.
Pszczew   				1784 - 1904 - 6 j.a.
 Ptaszkowo                     		1742-1836 - 1 j.a.
Radlin  					1825-1868 - 2 j.a.
 Radomicko                    		1724-1910 - 14 j.a.
Rakoniewice   				1603-1797 - 1 j.a.
Raszków                   			1804-1824 - 1 j.a.
Rogaszyce   				1638-1871 - 2 j.a.
Rogoźno          				1727 - 2 j.a.
Rosko  					1695-1899 - 3 j.a.
Rosoczyca   				1927 - 1 j.a.
 Rozdrażew   				1820-1848 - 4 j.a.
Ruchocice   				1630-1806 - 1 j.a.
Rusko   				1740-1866 - 2 j.a.
 Rychtal            				1843-1875- 2 j.a.
Ryczywół    				1726-1933 - 6 j.a.
Rydzyna  				1707-1872 - 3 j.a.
Sarnowa  				1721-1888 - 5 j.a.
Siedlemin  				1714-1900 - 3 j.a.
Siemianice  				1756-1934 - 29 j.a.
Siemowo  				1726-1859 - 2 j.a.
 Sieraków             			1924-1927 - 1 j.a.
Skalmierzyce   				1623-1850 - 2 j.a.
Skoraszewice   				1616-1867 - 3 j.a.
Słupia k. Kępna  			1817-1938 - 4 j.a.
Słupia   				1800-1911 - 5 j.a.
Smolice   				1746-1938 - 4 j.a.
Sobiałkowo  				1879 - -1 j.a.
Sokolniki  				1727-1777 - 1 j.a.
Solec   					1886-1868 - 2 j.a.
Srtary Gostyń   				1802-1892 - 3 j.a.
Starygród   				1674-1882 - 2 j.a.
Stęszew   				1552-1940 - 204 j.a. 
Strzelce Wielkie   			1666-1899 - 12 j.a.
Sulmierzyce   				1753 - 1 j.a.
 Swarzędz               			1695-1902 - 3 j.a.
 Szamotuły             			1521-1939- 254 j.a.
 Szczury         .   			1926 - 1 j.a.
 Szkaradowo             			1778-1830 - 4 j.a.
Śnieciska           			1688-1896- 5 j.a.
Śrem                 				1745 - 1939 -  27 j.a.
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 Środa                                          	1570-1924—      7 j.a.
 Swierczyna                                      	1548-1933—      8 j.a.
 Swięciechowa                                   	1731 - 1939 —   54 j.a.
 Targowa   Górka                                 	1813 - 1890 —    7  j.a.
 Tarnowo  Podgórne                               1799 - 1918 —     4 j.a.
 Tomice                                         	1463 - 1876 —    3  j.a,
 Trębaczów                                       	1673 - 1918 —    5  j.a.
 Trzcimoa                                        	1797 - 1868 —    3  j.a.
 Trzcianka                                     	1 837 - 1848 —   1   j.a.
 Turkowy                                         	1909 - 1918 —   1   j.a.
 Ujście                                          	1461 - 1795 —   1   j.a.
 Wałcz                                           	1696-  1836 —    2  j.a.
 Wałków                                          	1866-  1890 —    2  j.a.
 Wieleń                                          	1615 - 1875 —    4  j.a.
 Wielowieś                                       	1831 - 1872 —    3  j.a..
 Wierzbno                                      	1891 - 1931 —    2  j.a.
 Wilczyna                                         	1740 - 1844 —    6  j.a.
 Wilkowo Leszczyńskie                          	1756 - 1835 —   1   j.a.
 Wilkowo  Polskie                                	1812  1814 —   11  j.a.
 Wiry                                            	1796- 1875 —   1   j.a.
 Włościejewki                                  	1724-  1869 —    3  j.a.
 Wronki                                          	1691-  1937 —    11 j.a.
 Wolsztyn                                        	1566-  1869 —    29 j.a.
 Wschowa                                               1863 —    1  j.a.
. Wyganów                                        	1620 - 1863 —    5  j.a.
 Wyskoć                                          	1837 - 1940 —    25 j.a.
 Wysocko  Wielkie                                      1776 —     1 j.a.
 'Wyszanów                                      	1795 - 1915 —   6   j.a.
 Wytomyśl                                        	1737 - 1940 —    6  j.a.
 Zajączkowo                                       	1796- 1817 —   1  j.a.
 Zakrzewo                                         	1758 - 1913 —   2  j.a.
 Zamiemyśl                                        	1718- 1903 —    6   j.a.
 Żabikowo                                          	1928 - 1933 —   1   j.a.
 Żabno                                            	1812-  1897 —    2  j.a.
 Żerków                                          	1613 - 1850 —    5  j.a.
 Żytawiecko                                       	1725 - 1833 —   1   j.a.

93.                         XII.  Parafia wojskowa

     2949       sygn. PW  (33 j.a. — 0,42 inb.)            1860 -1939
     Na podstawie konkordatu  z  1925 r., biskup polowy utworzył w roku
 następnym   parafię wojskową p.w. św. Józefa w  Poznaniu, która objęła
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 miasto  Poznań  i powiaty, czarnkowski, grodziski, kościański, między-
 chodzki, nowotomyski, obornicki, poznański, szamotulski, średzki, śrem-'
 ski i wolsztyński. Kancelaria tej parafii przejęła od kapelana wojskowe-
 go  akta wcześniejsze, np. dotyczące świąt wojskowych (od 1860 r.), ko-
 respondencji kapelana 1919 - 1920. Prowadzane przez nią akta odnosiły
 się przede wszystkim do spraw  kościoła garnizonowego w Poznaniu, me-
 -tryk urodzeń, spraw małżeńskich,  protokołów  śmierci, korespondencji
 i rachunków.

 Pomoce   archiwalne:   Spis akt.                                    ;

                         XIII. Rejencje pruskie


     Pierwszy rozbiór 'Polski w 1772 r. spowodował oderwanie od diecezji ,
 poznańskiej w aspekcie politycznym całego obszaru nadnoteckiego. Rząd
 pruski był przeciętny sprawowaniu na tym terenie jurysdykcji kościelnej
 przez biskupa poznańskiego i jego Konsystorz Generalny, zamierzał nawet
 przez starania w Rzymie przyłączyć go do planowanej nowej  diecezji na
 Pomorzu,  ostatecznie zadowolił się wznowieniem dawnego oficjalatu wa-
 łeckiego, zwanego teraz Oficjalatem Prus Zachodnich. Ostry kurs polityki i
 pruskiej wobec Kościoła Katolickiego zaznaczył się nie tylko w stawianiu
 przeszkód biskupowi  polskiemu w  sprawowaniu  władzy  kościelnej, lecz
 także w  podporządkowaniu sobie lokalnej administracji kościelnej. Istnie- :
 jące w  regencjach królewskich wydalały dla spraw kościelnych czuwały |
 i kontrolowały  duchowieństwo  parafialne, zwłaszcza w zakresie spraw '
 materialnych. 'Prowadzono w tych wydziałach  akta parafii, zmiany pro- ,
 boszczów,  szpitali parafialnych itp. Podobny system  zastosowano  od
 1793 r., gdy cała wielkopolska część archidiecezji znalazła się pod berłem
 króla pruskiego. Dopiero konstytucja ogłoszona w 1848 r. usuwała wy-
 raźną ingerencję władz pruskich w sprawy  kościelne. Wprowadzone  od-
 prężenie ujawniło się także w tym, że regencje przekazały do Konsysto-
 rza Generalnego  akta niektórych spraw kościelnych, zwłaszcza akta szpi-
 tali, parafialnych. Akcja przekazywania akt nie była przeprowadzona
 w  jednym  terminie, jednak większość z nich znalazła się' w Konsystorzu
 Generalnym   przed 1850 r. Niektóre z tych akt  kontynuowano  jeszcze
 przez pewien  czas po przejęciu. Biorąc wszakże pod uwagę, że były one
 produktem  kancelarii regencji pruskich, ujęto je w Archiwum Archidie-
 cezjalnym w  osobne zespoły. W tym samym  czasie przekazano Konsysto-
 rzowi  Generalnemu   akta szpitali parafialnych, prowadzone przedtem
 przez administrację państwową  lub miejską. One także zostały potrakto-
 wane  jako osobne zespoły.
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94.  			1. REGENCJA BYDGOSKA

               sygn. RB (19 j.a. — 0,37 mb.)              1783-1875

Zawartość      a k t:
Budzyń  —  akta budowlane                        	1783.- 1825 —   3 j.a.
Piła —  akta mesznego dla probostwa             	1835 - 1845 —   8 j.a.
Piła —  akta szpitala                            		1818 - 1875 —   5 j.a.
Ujście —  akta szpitala                          		1826 - 1869 —   1 j.a.

95.                     2. REGENCJA POZNAŃSKA

         sygn. RP  (312 j.a. — 7,03 mb.)              1806-1910
   W  tym  zespole dwie jednostki archiwalne dotyczą klasztorów (wykaz
klasztorów i ich majątków, 1826 - 1831), wszystkie inne odnoszą się wy-
łącznie do szpitali parafialnych:

Baranów                                          	1817 - 1828 —    1  j.a.
Bledzew                                           	1816 - 1844 —  4    j.a.
Bnin                                              	1828 - 1829 —   1   j.a.
Bonikowo                                           	1816-  1861 —    3  j.a.
Borek                                             	1819-  1862 —   10  j.a.
Brenno                                           	1823 - 1905 —    1  j.a.
Dobrzyca                                          	1816-  1866 —    5  j.a.
Dubin                                             	1841 - 1884 —    2  j.a.
Gogolewo                                          	1821 - 1837 —   1   j.a.
Gołębin  Stary                                    	1832 - 1833 —    1  j.a.
Goraj                                             	1835 - 1845 —   1   j.a.
Gostyń                                           	1816 - 1853 —   5   j.a.
Grabów                                            	1837 - 1839 —  1    j.a.
Granowo                                                	1847 -  1   j.a.
Grodzisk                                          	1816-  1901 —    13 j.a.
Iwno                                              	1834 - 1841 —   1   j.a.
Jaraczewo                                        	1 828 - 1838 —    1  j.a.
Jarocin;                                         	1816 - 1866 —   4   j.a.
Jutrosin                                          	1813-  1860 —   3   j.a.
Kępno                                             	1816-  1859 —   2   j.a.
Kobylim           .                               	1833 - 1881 —   2   j.a.
Kopanica                                          	1817 - 1850 —    4  j.a.
Koryta                                                  	1830 —   1   j.a.
Koźmin                                           	1828 - 1848 —   2   j.a.
Krotoszyn                                        	1806 - 1905 —   7   j.a.
Książ                                            	1820 - 1836 —   1   j.a.
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  Leszno                                          	1817 -1840 —    7 j.a.
  Mchy                                            	1823 -1836 —   1  j.a.
  Michorzewo                                     	1830 -1890 —   1  j.a
  Miejska Górka                                   	1816 -1873 —   10  j.a.
  Mieszków                                        	1828 -1878 —   3  j.a.
  Mokronos          .                             	1817 -1867 —  1   j.a.
  Murowana   Goślina                             	1822-1868—    2   j.a.
  Nowe  Miasto                                    	1817 -1868 —   3  j.a.
  Odolanów          .                            	1816-1850 —    4  j.a.
  Opalenica                                       	1822 -1860 —   3  j.a.
  Osieczna                                        	1816 -1870 —  5   j.a.
  Ostrów                                          	1816 -1842 —   3  j.a.
  Pniewy                                         	1816-1870—      6  j.a.
  Poniec                                         	1821 -1869 —    3  j.a.
  Raszków                                        	1817-1883—     6   j.a.
  Rozdrażew                                      	1816-1867—      3  j.a.
  Rusko                                          	1826 -1828 —    1  j.a.,
  Ryczywół                                       	1806 -1877 —    4  j.a,..
  Rydzyna                                        	1806-1881  —    6  j.a.
  Sarnowa                                        	1818-1867—      3  j.a.-
  Stary Gostyń                                   	1816 - 1853 —  10  j.a.
  Strzelce Wielkie                               	182.9 -1850 —   1  j.a.
  Szamotuły,                                .    	1816-1866 —    4  j.a 
  Śmigiel                                         	1818-1870  —    6  j.a.
  Środa                                          	1817-1859—     9   j.a.
 Swierczyna                                   	1822-1858—     1   j.a.
  Trziel                                         		1817-1818—     1   j.a.
  Trzcinica                                    	1816-1832—    1    j.a. 
  Wałków                                         	1816-1840—     3   j.a.
  Wielichowo                                    	1819-1867—     1   j.a. i
  Wolsztyn                                       	18l7-1879—    5   j.a.
  Wonieść                                        	1845 -1881 —    1  j.a. -
  Wronki                                         	1816 -1910 —    6  j.a. 
  Wschowa      .                                 	1820-11860—   4    j.a.
  Zamysłów  (Hintzendorf)                      1844 -1912 —    1  j.a.
  Żerków                                          	1815.-1855—    5   j.a.

96.                    3. MAGISTRATY  I LANDRATURY                      

                          MAGISTRAT GOSTYŃSKI

           sygn. MG  ( 1 j.a. - 0,02 mb.)               1826 -1848
    Stary Gostyń: sprawy hipoteczne majątku szpitala: 

Archiwum    Archidiecezjalne w Poznaniu    			221.

                          MAGISTRAT KOŹMIŃSKI

           sygn. MK   (5 j.a. — 0,10 mb.)               	1800-1879
    Koźmin:  akta ogólne szpitala .                		1800 - 1822 — 2 j.a.
            rachunki szpitala                      			1821 - 1879 — 3 j.a.

LANDRATURA KROTOSZYŃSKA

           sygn. SK  (1 j.a. —  0,05 mb.)               	1844 -1867
    Dobrzyca: akta ogólne szpitala                         

LANDRATURA ŚREDZKA

           sygn. SR (2 j.a. — 0,07 mb.)                 	1817-1844
    Środa: rachunki szpitala

LANDRATURA WRZESIŃSKA

          sygn. SW  (2 j.a. — 0,04 mb.)            	1830-1853
    Żerków: prowizorowie i rendanci szpitala, rachunki szpitala

 97.        XIV.  I Krajowy Kongres Eucharystyczny  w Poznaniu

           sygn. KE (70 j.a. — 0,83 mb.)                     1930
    Kongres odbył się w Poznaniu 26 - 29 czerwca 1930 r. Jego organiza-
 cją z polecenia kard. A. Hlonda zajęła się Liga Katolicka. Przewodniczą-"
 cy Ligi, ks. J. Prądzyński, zwołał pierwsze zebranie komitetu organiza-
 cyjnego 25 lutego 1930 r. Na jego wniosek zatwierdził kard. A. Hlond
 Komitet Honorowy  i Komitet Wykonawczy.
    Następnie utworzono 15 sekcji, których przewodniczący wraz z ścisłym
 Komitetem  .Wykonawczym   mieli odbywać  zebrania  co drugi  tydzień.
 Ostatnie zebranie, likwidacyjne, odbyło się 28 października 1930 r. w
 obecności kard. A. Hlonda. Przyjęto na nim sprawozdanie z działalności
 Komitetu Wykonawczego  d poszczególnych, sekcji, zamknięto bilans Kon-
 gresu, przekazano jego agendy Lidze Katolickiej i postanowiono wydać
 Pamiętnik Kongresu.
    Akta obejmują: oprócz protokołów z działalności Komitetu Wykonaw-
czego i poszczególnych sekcji — korespondencję, referaty wygłoszone na
 Kongresie, listy 'składek i rachunki oraz dokumentację medali pamiątko-
 wych, które wybito z tej okazji.
    P o m o c e  a r c h i w a l n e: Inwentarz kartkowy.
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 98.              XV. Katolicka Szkoła Społeczna w Poznaniu

                 sygn. KSS (17 j.a. — 0,19 mb.)              1926 -1939 
    Utworzona   13 czerwca 1927 r., po długich 'przygotowaniach, jako od-
  rębna instytucja 'kościelna archidiecezja poznańskiej, stała się w rzeczy-
  wistości instytucją dla wszystkich 'diecezji. Działalność prowadziła w
  dwóch kierunkach. Dla pracowników  organizacji' kościelnych, stowarzy-
  szeń i zakładów opiekuńczo-dobroczynnych -urządzała -krótkie kursy do-
  kształcające. Wszakże za swoje główne zadanie uważała prowadzenie dwu-
  letniego studium społecznego. W 1935 r. to studium otrzymało prawa pań-
  stwowe i odtąd nosiło nazwę Wyższe Katolickie Studium Społeczne w Po-
  znaniu. W okresie organizowania Katolickiej Szkoły Społecznej, od l
  stycznia 1926 r., przekazano jej dyrekcja wydawanie miesięcznika “Prze-
 wodnik  Społeczny"  (wychodził od 1919 r.). Działalność Szkoły została
 przerwana  wybuchem  drugiej wojny  światowej. Jej akta przejęły wła-
  dze okupacyjne. Zachowała się zaledwie znikoma część tych akt. W więk-
 szości obejmują one prace seminaryjne i dyplomowe  słuchaczy studium
społecznego; w jednej teczce znajdują się odpowiedzi na ankietę rozpisaną
 wśród  uczestników kursu dokształcającego dla wychowawców   czyn-
 nych; w 'innej — akta organizacji takich kursów.
Pomoce archiwalne: Inwentarz kartkowy.

  99.            XVI. Archidiecezjalny Komitet Ofiarowania

           sygn. AKO  (16 j.a. — 0,27 mb.)             1946 -1948
    Abp W.  Dymek  powołał go 14  maja 1946 r. w celu przygotowania i
 przeprowadzenia religijnego aktu ofiarowania Matce Bożej najpierw para-
 fii, a potem .archidiecezji. Komitet jednak przyjął na siebie jeszcze, obo-
 wiązek niesienia pomocy przy odbudowie  Seminarium   Duchownego   w
 Poznaniu, zniszczonego działaniami wojennymi. W tym  drugim zakresie
 działalność dotyczyła zbierania ofiar, urządzenia loterii fantowej, sprze-
 daży broszur i książek. Niektóre z broszur i książek zostały wydane przez
 Komitet Ofiarowania. Od 15 października 1948 r. przejął agendy tego Ko-
 mitetu zorganizowany na nieco innych zasadach Archidiecezjalny Komitet
 Katolicki.                                              .
Pomoce archiwalne: Inwentarz kartkowy.

100.               XVII. Archidiecezjalny Komitet Katolicki

          sygn. AKK   (27 j.a. — 1,03 mb.)            1948 - 1952
   Pomyślany  jako organ pomocniczy Arcybiskupa Poznańskiego, oddany
pod kierownictwo  referenta duszpasterskiego Kurii Metropolitalnej jako
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dyrektora, miał za zadanie — według  regulaminu, ogłoszonego 11 paź-
dziernika 1948 r. — szerzyć wiedzę religijną i pielęgnować życie nad-
przyrodzone, urządzać kursy duszpasterskie, konferencje religijne i reko-
lekcje, koordynować działalność bractw i stowarzyszeń kościelnych oraz
wykonywać  zadania zlecone przez ordynariusza. Wśród zadań zleconych
wysunęło się na pierwsze miejsce zbieranie funduszów społecznych na 
odbudową  katedry poznańskiej. Starano się uzyskać te fundusze z  ofiar
zbieranych w parafiach, dlatego tworzono parafialne komitety katolickie,
oraz ze sprzedaży broszur i książek. Własnym nakładem Komitet wydał
kalendarz poznański aa r. 1950, przeznaczając czysty zysk nią powyższy
cel. Akta Komitetu dotyczą przede wszystkim korespondencji z parafial-
nymi  'komitetami, sprawozdań kasowych i dowodów   kasowych  za lata
1949 - 1952. Na polecenia abpa W. Dymka z 23 października 1952 r. został
rozwiązany.
Pomoce archiwalne: Inwentarz kartkowy

101.                 XVIII. Dyrekcja Odbudowy  Katedry

          sygn. DOK   (272 j.a. — 4,OS mb.)           1946-1956
   Działania wojenne w  1945 r. zniszczyły na Ostrowie Tumskim w Po-
znaniu  znaczną część zabudowań, przede wszystkim   jednak katedrę i
gmach  seminarium  duchownego.  W  celu systematycznego prowadzenia
działa odbudowy powołał abp W.  Dymek  13 czerwca 1946 r. Radę Odbu-
dowy  Ostrowia Tumskiego, której czynnikiem wykonawczym    został dy-
rektor odbudowy. On  zorganizował personel biurowy i techniczny, two-
rząc Dyrekcję Odbudowy   Ostrowia  Tumskiego. Po otwarciu  w 1947 r.
odbudowanego  seminarium  duchownego,  'zmniejszył się zakres działania^
zarówno  Rady jak i Dyrekcji, dlatego w lipcu tego roku przemianowano
pierwszą na Arcybiskupi Komitet Odbudowy  'Katedry, a drugą na Dyrek-
cję Odbudowy  Katedry. Jednakże już po kilku miesiącach jedyną instan-
cją, kierującą odbudową katedry, stała się Dyrekcja. Do pomocy przy--
dzielono jej Komisję Doradczą, działającą od 1951 r. w pięciu podkomi-
sjach: architektury, witraży, malarstwa, architektury wnętrza i sprzętu
liturgicznego. Gdy katedra została do tego stopnia odbudowana, iż było
można  ją otworzyć, dalsza troska o jej upiększanie przeszła na ordynariu-
sza i kapitułę. Dyrekcja Odbudowy   Katedry   została zlikwidowana z
dniem  31 grudnia 1956 r.
   Wśród  akt tego  zespołu przedstawiają szczególną wartość dzienniki
wykonywanych  prac, prowadzone bardzo szczegółowo, oraz plany i szki-
ce architektoniczne.

   Zespół nie opracowany.
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102.                    XIX. Wiadomości  Duszpasterskie

        sygn. WD   (91 j.a. — 2,86 mb.)              1945-1953
    Miesięcznik, przeznaczony dla duchowieństwa, zawierał artykuły, po-
 święcane różnym  zagadnieniom teologicznym  i praktyce duszpasterskiej,
 a także szkice kazań. Ukazywał się od sierpnia 1945 r. do grudnia 1952 r.
Po likwidacji w 1953 r. akta redakcji i administracji czasopisma zostały
 przekazane do Archiwum  Archidiecezjalnego.
    Zespół nie opracowany.

 103.                        XX.  Głos Katolicki

          sygn. GK  (381 j.a. — 8,86 mb.)              1945 -1954
    Tygodnik “Głos Katolicki" wychodził od 29 IV 1945 r. w Poznaniu, wy-
dawany   przez Katolicki Komitet Wydawniczy   pod  redakcją ks, dr. R.
Mielińskiego. Po krótkiej przerwie w wydawaniu został przejęty -przez
Kurię  Metropolitalną w grudniu 1948 r. Kontynuowany  w latach następ-
nych,  uległ likwidacji w 1954 r., a akta redakcji i administracji zostały
przekazane do  Archiwum  Archidiecezjalnego.
Zespół nie opracowany.


               XXI. Katolickie stowarzyszenia diecezjalne

     Przed wybuchem  drugiej wojny światowej mieściło się w Poznaniu 20
sekretariatów katolickich organizacji i stowarzyszeń o zasięgu diecezjal-
nym,  a więc działających w granicach archidiecezji gnieźnieńskiej i po-
znańskiej. Akta tych sekretariatów, zabrane przez władze okupacyjne w
znacznej części trafiły po wojnie do Archiwum Archidiecezjalnego, lecz
me  dotyczą wszystkich dwudziestu stowarzyszeń.
    Katolickie stowarzyszenia, zapoczątkowane przy końcu XIX w., rozwi-
nięte w okresie międzywojennym,  a  częściowo kontynuowane  w  pierw-
szych latach powojennych, biorą swój rodowód z bractw kościelnych, zna-
nych w  Kościele Katolickim od czasów średniowiecza. Bractwa jednak nie
miały więzi organizacyjnej dla całej diecezji, dlatego ich akta nie są sa- '
modzielnymi  zespołami, jak akta stowarzyszeń, lecz mieszczą się w zespo-
łach akt biskupich, konsytorskich, dziekańskich lub parafialnych.
    Nazwa niektórych stowarzyszeń uległa z czasem ewolucji. W tytule ze-
społu ich ,akt podaje się nazwę ostatnią z używanych. -
    Do omawianej grupy  stowarzyszeń zaliczano także związki kapłanów,
które działały na terenie obu wielkopolskich archidiecezji.
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    Zespoły akt stowarzyszeń diecezjalnych ułożono w Archiwum   Archi-
 diecezjalnym w takiej kolejności, w jakiej wyliczano oficjalnie te stowa-
 rzyszenia w 'Okresie przedwojennym, biorąc wówczas jako kryterium ich
 miejsce w Akcji Katolickiej, która miała na czele Archidiecezjalny Insty-
 tut Akcji Katolickiej i cztery zasadnicze swoje stowarzyszenia według
 czterech stanów (mężczyzn, kobiet, młodzieży męskiej i młodzieży żeń-
 skiej) oraz inne pomocnicze stowarzyszenia.

 104.              1. ARCHIDIECEZJALNE INSTYTUT AKCJI KATOLICKIEJ
          sygn. AIAK  (620 j.d. — 4,03 mb.)            1930 - 1939
    Akcję Katolicką w  obu swoich archidiecezjach wielkopolskich zorga-
 nizował kard. A. Hlond w 1930 r. Wtedy  też powołał do istnienia, 25 li-
 stopada 1930. r., 'jej centralę kierowniczą, Archidiecezjalny Instytut Akcji
 Katolickiej, który tworzyli prezes, sekretarz, asystent kościelny i perso-
 nel pomocniczy. Do głównych zadań Instytutu należało tworzenie po deka-
 natach i parafiach terenowych ogniw Akcji Katolickiej. Powstały więc w
 obu archidiecezjach Dekanalne  Akcje  Katolickie (D.A.K.) i Parafialne
 Akcje Katolickie (P.A.K.) o takiej samej strukturze organizacyjnej. Kie-
 rowali nimi prezes d asystent kościelny, którym był dziekan w pierwszym
 "wypadku i proboszcz w drugim  wypadku.  Instytut prowadził z nimi ko-
 respondencję i otrzymywał  od nich sprawozdania. Powstały więc  odpo-
 wiednie serie akt. Drugie zasadnicze zadanie Instytutu polegało na orga-
' nizowaniu stowarzyszeń, które miały wejść do Akcji Katolickiej, oraz na
 ideologicznym oddziałowywaniu  na istniejące stowarzyszenia i koordyno-
 waniu ich działalność.! dla celów Akcji Katolickiej. Prowadzono więc akta
 tych stowarzyszeń, jak również akta zagadnień kościelnych, duszpaster-
 skich i społecznych. Instytut stał się w pewnym sensie spadkobiercą Ligi
 Katolickiej. Po jej likwidacji w 1934 r. przejął praktykę organizowania
 co roku zjazdów katolickich, wspólnych dla obu archidiecezji. Akta tych
 zjazdów znajdują się w omawianym    zespole. Jest w nim również  seria
 akt, dotyczących wydawania biuletynu informacyjnego Doniesienia Archi-
 diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej '(R. l - 9: 1931 - 1939), jak rów-
 nież propagowania  i kolportażu wydawnictw Akcji Katolickiej. •
Pomoce archiwalne: Inwentarz kartkowy.

105.                2. KATOLICKIE STOWARZYSZENIE    MĘŻÓW

            sygn. KSM  (380 j.a. — 2,03 mb.)            1934 - 1939
    W  archidiecezji poznańskiej istniała już od końca XIX w. organizacja
 katolicka, skupiająca mężczyzn, Towarzystwo   Robotników  Katolickich.
 Nie obejmowało  ono  wszystkich. mężczyzn, niemniej dopiero w  1934 r.
 stworzono w  archidiecezji gnieźnieńskiej i poznańskiej Stowarzyszenie
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   Mężów. Sekretariat generalny KSM  rozpoczął działalność od zakładania
   parafialnych oddziałów stowarzyszenia. Niektóre z nich powstały już w
   1934 r., większość jednak dopiero w latach następnych, a kilka tuż przed
   wybuchem  II wojny światowej. Prowadzone  przez sekretariat generalny
akta parafialnych oddziałów tworzą najliczniejszą serię w omawianym  zespole (355 j.a.), chociaż znaczna część tych akta zawiera zaledwie kilka pism.
Pomoce archiwalne: Inwentarz kartkowy.

106.          3. KATOLICKIE  STOWARZYSZENIE   MŁODZIEŻY  MĘSKIEJ   

            sygn. KSMM   I (973 j.a. — 11,76 mb.)       1917-1939
     Pierwszymi towarzystwami,  które obejmowały  młodzież katolicką w
  archidiecezjach, gnieźnieńskiej i poznańskiej, były stowarzyszenia czeladzi
  katolickiej i stowarzyszenia terminatorów katolickich, zakładane w para-
fiach od 1855 r. Ograniczały się one do młodzieży starszej, uczącej się
  zawodu. Nie były  złączone w  jedną organizację 'diecezjalną. Od 1895 r.
  zaczęto tworzyć stowarzyszenia dla młodzieży nie tylko rzemieślniczej,
  a w 1912 r. rządca diecezji wydał dekret, nakazujący zakładanie towa-
  rzystw młodzieży katolickiej w każdej parafii. W tym także czasie podję-
  to starania o złączenie towarzystw parafialnych w jeden związek diece-
  zjalny. Napotykano wszakże na trudności ze strony władz pruskich, do-
  piero więc w 1914 r. powstał 'sekretariat generalny Związku Towarzystw
 Młodzieży, obejmujący nominalnie  blisko 200 towarzystw  parafialnych
 młodzieży katolickiej w obu archidiecezjach. Faktycznie bowiem więź to-
 warzystw  (parafialnych z sekretariatem generalnym opierała się na za-
 sadzie dobrowolności. Obowiązująca zaś z prawa kościelnego stała się od
 1917 r., gdy arcybiskup zamianował osobnego “duszpasterza młodzieży w
 obu archidiecezjach". Po odzyskaniu 'niepodległości towarzystwa młodzie-
 ży katolickiej przejęły wspólną dla obu archidiecezji nazwę na Katolickie
 Stowarzyszenie Młodzieży Męskiej:
Akta   sekretariatu generalnego zaczynają się od 1917 r. Obejmują
 przede wszystkim akta dotyczące poszczególnych oddziałów parafialnych
 i okręgów, które były ogniwem pośrednim między  jednostkami parafial-
 nymi a centralą.
Pomoce archiwalne. inwentarz książkowy.

107.        4. KATOLICKIE  STOWARZYSZENIE   MŁODZIEŻY   MĘSKIEJ

          sygn. KSMM   II (971 j.a. — 7,70 mb.;       1945-1949
   Wznowione  po  drugiej wojnie światowej,  KSMM   zakończyło swą
działalność w 1949 r. Zespół różni się od poprzedniego, bo obejmuje nie
tylko akta sekretariatu generalnego, ale również akta, prowadzone w pa-
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rafiach przez oddziały. Kiedy bowiem nastąpiła likwidacja Stowarzysze-
nia, Kuria Metropolitalna poleciła przekazać z parafii wszystkie akta od-
działów KSMM.
    Zespól nie opracowany.

108.        5. KATOLICKIE STOWARZYSZENIE    MŁODZIEŻY   ŻEŃSKIEJ

          sygn. KSMŻ   I (1753 j.a. — 16,93 mb.)       1919 - 1939
   Ustawodawstwo   pruskie zabraniało tworzenia jakichkolwiek stowarzy-
szeń dla dziewcząt niepełnoletnich, przed 18 rokiem życia. Dziewczęta
starsze, pracujące, łączyły się przed '1919 r. w własne 'organizacje, np. Sto-
warzyszenie  Katolickiej Służby Żeńskiej w Poznaniu,  lub należały do
Stowarzyszenia Kobiet Pracujących. Odzyskanie niepodległości umożliwi-
ło zakładanie stowarzyszeń dla młodzieży żeńskiej od 14 do 21 roku życia.
Przygotowaniami  do utworzenia nowej organizacji zajął się sekretarz ge-
neralny Związku  Kobiet Pracujących, ks. J. Schulz. W sierpniu 1919 r.
był gotowy projekt ustaw, zachęcono też proboszczów do zakładania sto-
warzyszeń  w parafiach. W porozumieniu z abpem  E. Dalborem  odbył się
21 października 1919 r. pierwszy zjazd patronów i prezesek istniejących
stowarzyszeń młodzieży  żeńskiej, na którym przyjęto ustawy, wybrano
zarząd Związku Stowarzyszeń  Polskiej Młodzieży Żeńskiej, funkcję sekre-
tarza generalnego powierzono ks. J. Schulzowi. Pierwotną nazwę Związek
Stowarzyszeń Polskiej Młodzieży Żeńskiej zastępowano  później skróconą
nazwą  Związek  młodych Polek, a od 1934 r. wprowadzono  jedną  nazwę
Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Żeńskiej. Szybkie powstawanie od-
działów parafialnych skłoniło do wprowadzenia  pewnej   decentralizacji
przez tworzenie okręgów. W  1938 r. istniało 29 okręgów w obu archidie-
cezjach wielkopolskich, a odziałów ok. 870. 'Oprócz działalności organiza-
cyjnej, prowadzono pracownię parametrów kościelnych, zajmowano się
także rozwojem   wychowania  fizycznego i przysposobieniem  rolniczym
dla dziewcząt na wsiach. Wszechstronną działalność w wymienionych za-
kresach, udokumentowaną   w  zachowanym  zespole akt, ułatwiał własny
Dom  Związkowy   w Bninie.
Pomoce archiwalne: Inwentarz książkowy.


109.        6. KATOLICKIE STOWARZYSZENIE    MŁODZIEŻY   ŻEŃSKIEJ

          sygn. KSMŻ   II (939 j.a. — 692 mb.)         1945 - 1949
   Reaktywowane   w  1945 r., KSMŻ zastało zlikwidowane w  1949 r. Ku-
ria Metropolitalna przejęła akta nie tylko sekretariatu generalnego, ale
również akta oddziałów parafialnych, które w całości zostały przekazane
do Archiwum  Archidiecezjalnego. Akta te dotyczą działalności KSMŻ tyl-
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  ko na terenie archidiecezji poznańskiej, (natomiast zespół akt do 1939 r. —
   podobnie jak było w przypadku  KSMM   —  odnosi się do działalności se-
   kretariatu generalnego na terenie obu archidiecezji wielkopolskich.
      Zespół nie opracowany.

110.                        7. SODALICJE MARIAŃSKIE

             sygn. MR (138 j.a. — 1,66 mb.)             1927 -1949
     Sodalicja Mariańska była znana już w XVI  w. w kolegiach jezuickich
  w Polsce, m. in. także w Poznaniu. Pierwsza natomiast sodalicja pod kie-
rownictwem kapłanów diecezjalnych powstała w archidiecezji poznańskiej
  za abpa F. Stablewskiego w 1897 r.; gdy polecił ich zakładanie na kon-
  gregacji dziekanów. Kard. A. Hlond powołał w 1927 r. sekretarza 'gene-
  ralnego Związku  Sodalicji Mariańskich w archidiecezjach, gnieźnieńskiej
  i poznańskiej. Związek ten wszedł w  1934 r. do Akcji Katolickiej jako
stowarzyszenie pomocnicze i był popierany przez arcybiskupa. Jednakże
  nie zachowały się akta sekretariatu generalnego tego. Związku, lecz tyl-
  ko szczątkowe zespoły akt kilku sodalicji, które istniały do ich rozwią-
zania w 1949 r. na terenie archidiecezji poznańskiej.
Zespół nie opracowany.

111.               8. KATOLICKI ZWIĄZEK ROBOTNIKÓW POLSKICH

            sygn. ZR (659  j.a. — 7-,23 mb.)          1901 -1939
    Pierwszą  zachętą do zakładania  towarzystw  robotników katolickich
  dali administratorzy archidiecezji gnieźnieńskiej i poznańskiej w swoim
  okólniku z 30 września 1890 r. Po zakończeniu wakansu na stolicy arcy-
  biskupiej, nowy ordynariusz, abp P. Stabłewski, pod wpływem encykliki
  Rerum Novarum  przynaglał duchowieństwo  do działalności w tym kierun-
 ku. Jako pierwsze w archidiecezji poznańskiej powstało Katolickie Towa-
 rzystwo  Robotników w  Poznaniu, przy  kościele farnym, założone -przez
 ks. A. Stychła. Ułożone przez niego ustawy tego towarzystwa zostały w
 1893 r. jako wzór  dla innych opublikowane  w   Kościelnym Dzienniku
 Urzędowym   dla archidiecezji gnieźnieńskiej i poznańskiej-. Szybki wzrost,
 po parafiach, liczby towarzystw robotników katolickich skłonił abpa F.
 Stablewskiego do zamianowania l marca  1895 r. ks. A. Stychla “prezesem
 diecezjalnym dla. bractw wzgl, towarzystw robotniczych, będących pod
patronatem duchownym w archidiecezji gnieźnieńskiej i poznańskiej".
 W  ten sposób powstała funkcja, później nazwana sekretariatem general-
 nym  i rozbudowana jako centrala związkowa. Ks. A. Stychel jako prezes
 diecezjalny nie prowadził początkowo działalności kancelaryjnej, dopiero
-w  1901 r. wysłał do proboszczów kwestionariusz sprawozdawczy. 'Od tej
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daty więc rozpoczynają się akta Związku Towarzystw Robotników  Kato-
lickich. Sekretariat generalny organizował kursy społeczne, propagował .
tworzenie kas pośmiertnych, prowadził i zalecał w parafiach otwieranie
biura porady pranej,  wydawał  własny organ “Robotnika". Ponad 500 j.a.
odnosi się do parafialnych towarzystw robotniczych i do działalności okrę-
gów. W  chwili wejścia do Akcji Katolickiej jako stowarzyszenie pomocni-
cze, w 1931 r. Katolicka Związek Robotników Polskich liczył w obu archi- 
diecezjach 236 stowarzyszeń parafialnych i 17 161 członków
Pomoce archiwalne: Inwentarz kartkowy.

 112.                   9. KRUCJATA EUCHARYSTYCZNA

         sygn.  KRĘ  (9 j.a. — 0,20 mb.)               1948 - 1949
   Znana  -w archidiecezji 'poznańskiej przed wojną, poparta pismem po-
chwalnym  kard. A. Hlonda  w 1931, otrzymała w 1938 r. dyrektora archi-
diecezjalnego, lecz dopiero po drugiej wojnie światowej utworzono Sekre-
tariat Krucjaty Eucharystycznej Archidiecezji Poznańskiej. Zakończył on
swoje istnienie w 1949 r. razem z likwidacją Krucjaty Eucharystycznej.
Zespół nie opracowany.

  113.                       10. LIGA KATOLICKA

          sygn.  LK (l j.a. — 0,02 mb.)                 1920-1933
   Założona  została 21 marca 1920 r. Stała się centralą organizacji katolic-
kich w  archidiecezjach, gnieźnieńskiej i poznańskiej. Kiedy jej zadania
przejęła Akcja Katolicka, kard. A. Blond  rozwiązał ją 28 lipca 1934 r.
Ze  względu na wszechstronną i dynamiczną  działalność Ligi Katolickiej
musiało  pozostać po niej zasobne archiwum. Z niego zachował  się tylko
jeden fascykuł akt, który zawiera wykazy  instytucji, organizacji i osób,
przewidzianych  do współpracy z Ligą.

                XXII. Związki katolickich stowarzyszeń

   
   Do  1918 r. nieco inaczej kształtowały się stowarzyszenia kościelne i ich
działalność na ziemiach polskich w poszczególnych zaborach. Niekorzyst-
ne warunki  polityczne utrudniały ich centralizację na szczeblu diecezjal-
nym,  a wprost uniemożliwiały tworzenie central krajowych. Po odzyska-  ,
niu 'niepodległości 'starano się wprowadzić trójstopniową formę organiza-
cyjną: stowarzyszenie (w parafii), związek stowarzyszeń (w diecezji), zjed-
noczenie  związków, stowarzyszeń l(w kraju). Od. 1934 r. pozostawiono ją,
lecz z nazwami: oddział (w parafii), stowarzyszenie (w diecezji), związek
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 (w kraju). W  Poznaniu mieściło się kilka krajowych central katolickich.
 stowarzyszeń. Od 1930 r. koordynował ich działalność, jak również kiero-
 wał całą Akcją Katolicką w Polsce, Naczelny Instytut Akcji Katolickiej..'

114.	1. NACZELNY INSTYTUT AKCJI KATOLICKIEJ
             sygn. NIAK  (230 j.a. — 3,22 mb.)           1930 - 1939
    Krygowany  w Poznaniu dekretem  kard. A. Hlonda 24 listopada 1930 r.,.
 działał w oparciu o regulamin, opracowany dla niego przez Komisję Epi-
 skopatu dla Akcji Katolickiej. Składał się z prezesa, dyrektora i sekreta-
 rza. Prezes miał prawo mianować i odwoływać urzędników biura Naczel-
 nego Instytutu AK, natomiast szefem personelu tego biura był dyrektor,"
 który też przyjmował i podpisywał Korespondencję. Według statutu kon-
 stytucyjnego Akcji Katolickiej w Polsce zadaniem Naczelnego Instytutu
 było: a) badanie potrzeb życia katolickiego b) studium teorii i praktyki
 Akcji Katolickiej oraz 'krzewienie jej ducha i zrozumienia, c) budzenie
 inicjatywy katolickiej i wyrabianie poglądu katolickiego .na zagadnienia,
 wchodzące w zakres  Akcji Katolickiej, d) szkolenie do katolickiego życia
 organizacyjnego a do apostolstwa katolickiego przez kursy, zjazdy, mani-
festacje itd., e) udzielanie fachowej porady i pomocy w organizowaniu
 Akcji Katolickiej i stowarzyszeń katolickich, f) popieranie katolickiego ru-
 chu wydawniczego  i propagandy wydawnictw  z dziedziny Akcji Katolic-
 kiej, g) wydawanie miesięcznego pisma dla spraw Akcji Katolickiej oraz
 książek, broszur, ulotek itd/ z jej zakresu. Swoje wnioski, inicjatywy, spo-
 strzeżenia i publikacje miał Naczelny Instytut komunikować diecezjalnym
 instytutom Akcji Katolickiej. Zachowane akta dotyczą tych kierunków
 działalności, przede wszystkim jednak zawierają korespondencją z 20 die-
 cezjalnymi instytutami Akcji Katolickiej akta organizacji i materiały stu-
 dium katolickiego, odbywanego co roku od 1934 r., materiały redakcyjne
 czasopisma “Kultura" i “Mysterium Christi", rękopisy książek i broszur,
 wydawanych  nakładem  Instytutu. Natomiast brakuje w tym  zespole akt
 dotyczących czasopisma “Ruch Katolicki", który według Regulaminu Na-
 czelnego Instytutu był jego organem wychodził w Poznaniu od 1931 r.
 do 1939 r. pod redakcją jego dyrektora, ks. St. Brossa.
Pomoce archiwalne: Inwentarz kartkowy.

115.             2. KATOLICKI ZWIĄZEK   MŁODZIEŻY  MĘSKIEJ

           sygn. KZMM   (1603 j.a. — 19,03 mb.)        1919-1939
   Kierownictwo  Związku  Stowarzyszeń Młodzieży Polskiej "w Poznaniu
 zaczęło już w styczniu 1919 r. porozumiewać się z podobnymi związkami
 i stowarzyszeniami młodzieży katolickiej w innych dzielnicach Polski, by
doprowadzić do utworzenia pierwszej  ogólnopolskiej centrali organizacji
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katolickiej młodzieży pozaszkolnej. Na zjeździe sekretarzy generalnych
tych związków  i stowarzyszeń 20 maja  1919 r. przyjęto ustawy i nazwę
centrali, która wówczas brzmiała “Zjednoczenie Stowarzyszeń Młodzieży
Polskiej", a dopiero od 1934 r. została zmieniona na Katolicka Związek
Młodzieży  Męskiej. Wtedy  jednak  wyłączano katolickie stowarzyszenia
młodzieży  żeńskiej, tworząc dla nich  własną centralę p.n. “Katolicki
Związek Młodzieży Żeńskiej", Natomiast w (latach 1919 - 1934 żeńskie sto-
warzyszenia  młodzieży polskiej, czyli Młode Polski, należały do Zjed-
noczenia. Najwyższą  władzą   Zjednoczenia była Bada  Naczelna, która -
składała się z przedstawicieli wszystkich związków. Działalnością jednak
kierował  Zarząd  Zjednoczenia, Który prowadził szereg referatów; ich
liczba w  1931 r. wynosiła 21 referatów. Akta prowadzono  według tych
referatów, noszących następujące nazwy: 1) ogólnospołeczny, 2) perso-
nalny, 3) prawny,  4) sprawozdawczy, 5) wewnętrzny  (prowadził sprawy
Zjednoczenia  jako centrali i sprawy poszczególnych Związków),  6) ze-
wnętrzny  ((zajmował się organizacjami młodzieżowymi, istniejącymi poza
Zjednoczeniem), 7) zagraniczny (sprawy młodzieżowe w świecie), 
8) ogólnoekomomiczny,   9) finansowy, 10) spółdzielczy, 11) ogólnotechniczny, 12) wychowania  fizycznego i przysposobienia wojskowego, 13) abstynencki,
 14) przysposobienia rolniczego, 15) ogólnoreligijny, 16) ogólnoestetyczny,
 17) ogólnooświatowy, 18) biblioteczny, 19) wydawniczy, 20) prasowy, 21)
naukowy.   Szeroko rozbudowana  działalność Zjednoczenia w 1934 r. zo-
stała zacieśniona do spraw kościelno-religijnych. Osobną serię tworzyły
akta  własne Sekretariatu, dotyczące jego organizacji i działalności biu-
rowej.  Niektóre sprawy, odnoszące się wyłącznie do żeńskich związków
młodzieży  polskiej, ujmowano w osobne fascykuły akt. Kiedy w 1934 r.
 powstał Katolicki Związek Młodzieży  Żeńskiej przekazano mu   te akta,
razem   z archiwaliami dotyczącymi wydawania   czasopisma “Młoda  Pol-
 ka'".
    Rozległą swoją działalność starało się Zjednoczenie oprzeć na silnej
 bazie materialnej, dlatego zorganizowało jako instytucję finansującą je
 drukarnię i księgarnię w Poznaniu  p.n. “Spółka Akcyjna  "Ostoja".
Pomoce archiwalne. Inwentarz kartkowy.

116.              Z. KATOLICKI ZWIĄZEK  MŁODZIEŻY   ZEŃSKIEJ

           sygn. KZMŻ    (338 j.o. — 3,19 mb.)         1926-1939
    W  Poznaniu  odbył się 3 lipca 1934 r. zjazd Rady Naczelnej Zjedno-
 czenia Młodzieży  Polskiej, na którym  przyjęto nowe  statuty, wydane
 przez episkopat polski dla Katolickiego Związku Młodzieży Żeńskiej. Ra-
 da stwierdziła wówczas, że Katolicki Związek  Młodzieży Żeńskiej wraz
 z Katolickim Związkiem  Młodzieży  Męskiej są dalszym ciągiem Zjedno-
 czenia Młodzieży  Polskiej. Postanowiła także dokonać podziału akt do-
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 tychczasowego Zjednoczenia według  zasady: akta  specjalne, dotyczące
 spraw  młodzieży męskiej otrzyma Związek Męski, dotyczące spraw mło-
 dzieży żeńskiej otrzyma Związek Żeński, natomiast akta i księgi miesza-
 ne  otrzyma  Związek  Młodzieży Męskiej  ponieważ  pierwotnym  celem
 Zjednoczenia  było zajmowanie  się wyłącznie sprawami  młodzieży mę-
 skiej; pozostawiano wszakże Związkowi Młodzieży  Żeńskiej prawo wglą-
 du i użytku akt i ksiąg mieszanych. Ze względu na trudności organiza-
 cyjne oba związki prowadziły wspólne biura do 1 listopada 1938 r. Zwią-
 zek Młodzieży  Żeńskiej posiadał wszakże od 1934 r. własny zespół akt
 dawniejszych  i aktualnie prowadzonych. Jego zawartość odpowiada  za-
 wartości zespołu akt Związku Młodzieży Męskiej.

 117.                   4. KATOLICKI ZWIĄZEK   KOBIET

           sygn. KZK  (431 j.a. — 5,93 mb.)            1929 - 1939
    Ruch  organizacyjny, obejmujący  kobiety katolickie w archidiecezji
 poznańskiej, 'zaczął się w Poznaniu od założenia w 1889 x. przez Anielę
 Karłowską  Towarzystwa  Robotnic Fabrycznych p.w. Matki  B.N.P. Było
 to jednak bractwo kościelne, wzorowane na zasadach tercjarstwa, w celu
 szerzenia religijności i moralności wśród robotnic fabrycznych. Po kilku
 latach postanowiono zreformować   to stowarzyszenie, dodając do jego
 celów, prowadzenie bezpłatnej porady  prawnej, kasy  chorych  i kasy
 oszczędności. Przygotowane w tym  duchu  ustawy, zatwierdził 25 listo-
 pada 1905 r. abp F. Stablewski, a patronem stowarzyszenia został ks. St,
 Adamski. Przez rok zwiększyła się tak znacznie liczba członków, że po-
 stanowiono podzielić je na kilka stowarzyszeń i zakładać nowe, ujmując
 wszystkie w Związek Katolickich Towarzystw Kobiet Pracujących, które-
 go ustawy zatwierdził abp E. Stablewski w 1906 r.
   Związek  Kobiet Pracujących, zwany  też Związkiem  Polek, został w
 1934 r. przemianowany na Katolickie Stowarzyszenie Kobiet, lecz przez
 cały okres, od 1906 do 1939 r., był centralą dla katolickich stowarzyszeń
 kobiecych w obu archidiecezjach, gnieźnieńskiej i poznańskiej, i posiadał
 przed i po 1934 r. własny sekretariat generalny. Niestety, jego akta się
 nie zachowały.
   Z  tego Związku  Kobiet  Pracujących, wyszła w  1929 r. inicjatywa
 utworzenia centrali krajowej dla wszystkich katolickich Związków Po-
 lek. Na zjeździe delegatek w Poznaniu 20 czerwca 1929 r. przyjęto przy-
 gotowane statuty' i utworzono Zjednoczenie Katolickich Związków Po-  ,
 lek. W artykule pierwszym statutów ustalono, .że pierwszą siedzibą Zjed- 
 noczenia jest Poznań, później zaś siedzibę dostosuje się do miejsca urzę-
 dowania każdorazowej przewodniczącej. W 1934 r. przemianowania Zjed-
noczenie na Katolicki Związek Kobiet, którego siedzibę ustanowiono na
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 stałe w Poznaniu. Sekretariat tego Zjednoczenia, a potem Katolickiego
 Związku  Kobiet, prowadził akta według czterech działów. Pierwszy obej-
 mował  akta Związku  jako  krajowej centrali, a więc korespondencję z
 władzami  kościelnymi, dokumentację  zjazdów związkowych,  protokóły
 zebrań Komitetu  Wykonawczego  i Zarządu itp. Drugi zawierał akta Ka-
 tolickich Stowarzyszeń Kobiet z poszczególnych diecezji, czyli członków
 Związku. Trzeci dział skupiał akta poszczególnych diecezji, głównie ko-
respondencję z  kuriami diecezjalnymi; do  niego należały także akta,
 trzech 'pozostałych Katolickich Związków — od 1934 r. — Mężów, Mło- ,
 dzieży Męskiej i Młodzieży Żeńskiej. Czwarty dział, mało liczmy, groma-
 dził akta (biura, wśród których ważniejsze były akta personalne pracow-
 ników biurowych.  Ten 'podział pozostawiono w zespole, tworząc cztery
 serie akt.
    Pomoce   archiwalne:   Inwentarz kartkowy.

118.           5. OPIEKA POLSKA  NAD 'RODAKAMI  NA  OBCZYŹNIE

           sygn. OP (91 j.a. — 1,22 mb.)               1926-1933
    Powstała w  Warszawie  z inicjatywy tamtejszych  katolickich towa-
 rzystw kobiecych. Pierwotnie miała nosić nazwę miedzystowarzyszenio-
 wego katolickiego komitetu opieki moralnej nad wychodźctwem. Pierw-
• sze zebranie organizacyjne odbyło się 29 marca 1926 r. Państwowe -za-
 twierdzenie otrzymało stowarzyszenie 26 listopada tegoż roku. Jego za-
 rząd ściśle współpracował z kard. A.  Hlondem,  który zainteresowany.
 problemami  emigracji, szczególnie w aspekcie duszpasterskim, wyraził
 w  1933 r. życzenie przeniesienia śledziłby stowarzyszenia do Poznania. W
 porozumieniu  z Ministerstwem  Spraw   Zagranicznych  nastąpiło to l
 kwietnia- tegoż roku zresztą w wyniku nowego  prawa  o stowarzysze-
 niach z 1932 r. Istniała bowiem konieczność zmiany statutów tego stowa-
 rzyszenia, by zapewnić mu dalsze istnienie w charakterze stowarzyszenia
 kościelnego. Wydaje się, że brak zgody dotychczasowego zarządu na po-
 prawki w projekcie nowego  statutu, spowodował zawieszenie aktywności
 towarzystwa na  przeszło rok. Dopiero 29 kwietnia 1935 r. odbyło się
 zebranie konstytucyjne stowarzyszenia, 'opartego na nowych  zasadach,
 choć pozostającego pod dawną nazwą.
Zespół nie opracowany.

119.                    6. DZIAŁ WYDAWNICZY   “OSTOI"

           sygn. WO  (292 j.a. — 4,03 mb.)             1925-1939
    Zjednoczenie Młodzieży Polskiej (zob. wyżej) powstało w 1919 r, w
 okresie, kiedy zaczęła się dewaluacja. Centralna nie mogła liczyć na
 składki związków, które same były w trudnościach finansowych. Wobec
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  tego postanowiono zyskać fundusze z wydawnictw  własnych d ze sprze-
 daży książek. W pierwszym  roku istnienia Zjednoczenia liczba różnych
  wydawnictw  własnych 'była tak wielka, że postanowiono zakupić drukar-
 nię, która byłaby (instytucją finansującą Zjednoczenie. Drukarnię zaku-
  piono w 1920 r., przyłączając do niej dotychczasowy dział handlowy. No-
  wą instytucją nazwano Spółką Akcyjną “Ostoja", której prawie wszyst-
  kie akcje były w rękach Zjednoczenia. Spółka prowadziła także księgar-
 nię, która miała dział handlowy i dział wydawniczy. W 1931 r. dział
  wydawniczy zatrudniał 4 osoby. Wszystkie prace w dziale wydawniczym
  były prowadzone  w ścisłej łączności ze Zjednoczeniem. Do jego zadań
  należało załatwianie przede wszystkim technicznej strony wydawniczej,
  jak umowy  z autorami, przygotowywanie rękopisów  do druku,' korekty
  itp.
    Zespół akt składa się z serii, według układu kancelarii: 1) korespon-
  dencji, ogólnej i z autorami (102 autorów), 2) recenzji, 3) korespondencji
  z obcymi nakładcami, 4) spraw finansowych, 5) spraw artystyczno-wy-
 dawniczych,  6) planów wydawniczych, 7) reklamy wydawnictw, 8) mate-
 riałów do wydania.
    Pomoce    archiwalne:  Inwentarz 'książkowy.

                       XXIII. Związki kapłanów
        Przed  rokiem 1939 .istniało w archidiecezji poznańskiej kilka związ-
 ków  kapłanów, które powstały z inicjatywy miejscowego duchowieństwa
 i kilka odgałęzień ogółnokościelnych związków (kapłanów, np. Unia Apo-
 stolska, Związek Księży Prefektów. Niektóre z nich miały tylko dyrek-
 tora lub prezesa, który prowadził  znikomą  działalność kancelaryjną,
 część zaś posiadała sekretariaty aktotwórcze.

 120.                   1. ZWIĄZEK KAPŁANÓW   “UNITAS"

           sygn. ZKU   (161 j.a. — 1,43 mb.)          1907-1939
    Związek  powstał z inicjatywy ks. P. Wawrzyniaka i przy jego współ-
 udziale w 1907 r. Od początku istnienia postawił sobie cele nie tylko do-
 tyczące kapłańskiej ascezy, ale również spraw ekonomicznych kapłanów
 i rozwijania życia naukowego. Dlatego prowadził m. in. ubezpieczenie na
 wypadek  śmierci, ubezpieczenie ogniowe, .emerytalne, udzielał porad pra-
 wnych. Związek  dzielił się na okręgi w obu archidiecezjach, gnieźnień-
 skiej i poznańskiej. Na zebraniach okręgów prowadzono  wykłady nau-
 kowe. Związek  wydawał  kwartalnik teologiczny i naukowy “Miesięcznik
 Kościelny  “Uinitas" (1909 - 1914), “Wiadomości dla Duchowieństwa"
 (1914 - 1933), a od 1935 r. mały Biuletyn. Z inicjatywy Związku i przy
 jego wydatnej pomocy  założono w  Zakopanem  dom  zdrowia dla kapła-
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   nów, który  pozostawał pod  zarządem  księży  z diecezji tarnowskiej
   (1909). Zorganizowano także nad morzem “Letnisko dla księży Hel" z do-
   mem  wypoczynkowym    p.n. “Gwiazda Morza". Związek przejął wcześniej
   już założone Stowarzyszenie Ubezpieczeniowe św. Floriana. Prowadzono
  wszakże osobno jego akta. W 1934 r. wydał kand. A. Hlond nowy statut,
   który  dostosowując Związek  do  aktualnych przepisów  państwowych,
   uczynił z niego stowarzyszenie, tzw. “pia unio".
      Własny  sekretariat generalny posiadał Związek dopiero od 1929  r.
   Od  tego też czasu wzrosła liczba prowadzonych akt. Nie wszystkie jed-
   nak z lat 1929 - 1933 zachowały się w posiadanym zespole. Większość za-
   chowanych  akt dotyczy lat 1934 - 1939.
       Pomoce  archiwalne:   Inwentarz kartkowy.

 121.           2. STOWARZYSZENIE   KAPŁANÓW   P.W. ŚW. FLORIANA,

          sygn. SF (86 j.a. — 1,14 mb.)              1913-1939
      Istniało od 1898 r., założone w Poznaniu przez abpa F. Stablewskiego
   jako instytucja ubezpieczeniowa księży na życie i od pożaru ich osobiste-
   go mienia. Zachowane  akta zaczynają się dopiero od 1913 r., lecz znaj-
   duje się w nich drukowany  egzemplarz pierwszego statutu stowarzysze-
   nia. Akta prowadzono  w  dwóch  działach: 1) akta ogólne instytucji, 2)
   akta rachunkowości.                                          

122.                   3. LETNISKO KSIĘŻY  — HEL

             sygn, DH  (18 j.a. — 0,13 mb.)              1948 -1956
      Założone i prowadzone w  okresie przedwojennym przez Związek  Ka-
   płanów  “Unitas" tzw. Letnisko Księży  —  Bel, starano się po wojnie
   reaktywować,  organizując w tym celu Spółdzielnię z o.o. “Letnisko Księ-
   ży —  Hel", która przestała istnieć w 1956 r.
       Zespól nie opracowany.

  123.               4. ZWIĄZEK  MISYJNY  DUCHOWIEŃSTWA

             sygn. ZMD   (2 j.a. — 0,03 mb.)             1930-1939
      W  1926 r. Episkopat zachęcił duchowieństwo do wstępowania w szere-
   gi Związku Misyjnego Kleru, później nazwanego  Związkiem  Misyjnym
   Duchowieństwa.  W  archidiecezjach, gnieźnieńskiej i poznańskiej, kard.
   A. Blond polecił, aby do tego Związku zapisali się wszyscy bez wyjątku
   księża. Według' statystyki z. 1929 r. było napisanych 68% duchowieństwa
   obu archidiecezji. Dyrektorem diecezjalnym Związku został ks. K. Baje-
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   rowicz, (który jednocześnie był prezydentem krajowym Papieskiego Dzie-
   ła Rozkrzewienia Wiary. Z niewiadomych  powodów  zachowały  się tylko
   dwa fascykuły akt, dotyczących działalności Związku w obu wielkopol-
   skich archidiecezjach.

                      XXIV.  Stowarzyszenia misyjne
                 
      W kościele Powszechnym   rozwinęło się po pierwszej wojnie świato-
   wej zainteresowanie misjami. Pracowały  nad tym,  zajmując się także
   zbieraniem ofiar na misje, tzw. papieskie dzieła misyjne: 1) Papieskie
   Dzieło Rozkrzewienia Wiary, 2) Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła, 3)
   Papieskie Dzieło św. Dziecięctwa P. Jezusa. Swoją działalnością obejmo-
   wały także Polskę, w której powstało oprócz nich jedno rodzime stowa-
   rzyszenie misyjne.

  124.                     1. PAPIESKIE DZIEŁA MISYJNE

             sygn. PDM  (145 j.a.a — 2,17 mb.)           1927-1939
      Krajowa  centrala Papieskiego Dzieła Rozkrzewienia, Wiary i Papies-
   kiego Dzieła św. Piotra Apostoła znajdowała się w Poznaniu, gdzie oprócz
   niej istniał także Misyjny Sekretariat 'Generalny dla archidiecezji gnieź-
 ieńskiej i poznańskiej. Zespół PDM zawiera akta krajowej centrali Pa-
   pieskiego dzieła Rozkrzewienia Wiary i Papieskiego Dzieła św. Piotra
   Apostoła.
   Zespół! nie opracowany.

 125.                      2. ZWIĄZEK  MISYJNY  POLEK

           sygn. ZM  (10  j.a. — 0,20 mb.)              1927 -1933
      Powstał l października 1927 r. w celu szerzenia w Polsce idei misyj-
   nej i pomagania kościołom na terenach misyjnych. Był związkiem krajo-
 wym  z siedzibą w Poznaniu. Został rozwiązany 27 kwietnia 1934 r. de-
   kretem kard. A. Hlonda.


                 CZĘŚĆ   TRZECIA:  ZBIORY   SPECJALNE
   
      W tej części zbiorów Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu znaj-
   duje się przede wszystkim korespondencja z XIX   i XX  w., wyłączony
   z archiwów  parafialnych zbiór ksiąg metrycznych, spuścizny osób pry-
   watnych, depozyty i archiwa szczątkowe instytucji niekościelnych.
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                              		1. Listy
    
    Korespondencja  urzędowa  i prywatna biskupów  poznańskich  zasad-
 niczo się nie zachowała. A to, co w niewielkiej liczbie pozostało, naj-
 częściej znajduje się wszyte w akta czynności biskupów. Jedynie udało
 się zebrać korespondencje kard. M. Ledóchowskiego,  .przekazaną przez
 jego rodzinę do Archiwum   Archidiecezjalnego w okresie międzywojen-
 nym. Istnieje także zbiór okazyjnie nabytych listów różnych osób.

 127.          1. KORESPONDENCJA   KARD. M. LEDÓCHOWSKIEGO

           sygn. LL  (2685 j.a.a)                       1845 - 1902
    Kard. M. Ledóchowski,  arcybiskup gnieźnieński i poznański w latach
 1866-1886, został uwięziony, podczas Kulturkampfu w  1874 r., dwa lata
 przebywał w  więzieniu w Ostrowie Wlkp., potem  nie otrzymał pozwole-
 nia rządu pruskiego na powrót do archidiecezji, musiał opuścić Polskę w '
 1876 r., zamieszkał w Rzymie do końca życia, do 1902 r. Z dala od kraju,
 przez dziesięć lat, 1876 - 1886, pozostawał ordynariuszem obu archidiece-
 zji,. Skłoniony do rezygnacji, nie przestał interesować się sprawami swo-
 ich dawnych  stolic arcybiskupich.. Najwięcej listów w zbiorze pochodzi
 z okresu Kulturkampfu i z lat późniejszych, tylko nieliczne dotyczą okre-
 su przed 1874 r. Zbiór dzieli się na trzy działy: 1) fety pisanie przez kard.
 M. Ledóchowskiego, 2) listy pisane do kard. M. Ledóchowskiego,  3)
 korespomdencja osób ściśle związanych z kard. M. Ledóchowskim. W1
 tym   trzecim  dziale  znajdują  się przede   wszystkim   listy te.
 prał. W.  Meszczyńskiego, (kapelana kardynała,  korespondencja  ks.
 F. Stablewskiego, późniejszego arcybiskupa gnieźnieńskiego i poznań-
 skiego, korespondencja ks. Jana Koźmiana.  Z 'drugiego działu zasługują
 na szczególniejszą uwagę listy księży z archidiecezji gnieźnieńskiej i po-
 znańskiej, tzw. “braciszków", pisane do kard. M. Ledóchowskiego  pod-
 czas Kulturkampfu,  1874-1884. Obfita jest także korespondencją, którą
 otrzymywał  kardynał po swoim uwolnieniu  i wyjeździe do Rzymu  z róż-
 nych krajów  świata. Najliczniejsze wszakże są listy — adresy, wysyła-
 ne przez katolików  obu archidiecezji na znak solidarności z nieugiętą
 postawą ich arcybiskupa podczas Kulturkampfu.

 128.                 2. KORESPONDENCJA   RÓŻNYCH   OSÓB

           sygn. LR   (215 j.a.)                        1703-1933
    W  tym zbiorze  najliczniejszą grupę tworzą listy, zebrane przez ks. J.
 Koźmiana  (84 listy), częściowo pisane do niego. Wszystkie dotyczą misji
 wśród  Bułgarów  i bractwa  bł. Józefata, które na terenie archidiecezji
 gnieźnieńskiej i poznańskiej zajmowało się niesieniem materialnej porno-
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cy misjonarzom. Ks. J. Kożmin był sekretarzem Rady  tego bractwa. Jest
także 14 listów z (korespondencji ks. M. Chwaliszewskiego, 7 listów do
ks. J. Kłosa, Mika listów biskupów i arcybiskupów poznańskich. Do tego
zbioru dołączono -niedawno przyjęte listy z archiwum Kolegiaty św. Ma-
rii Magdaleny.
Zespół nie opracowany.

 129.                      3. ZBIÓR MORAWSKICH

          sygn, LM  (3594 j.a.)                        XIX  wiek
   W  większości są to listy. Zbiór nie opracowany.

                        II. Księgi metrykalne
   
   Według  założeń, ustalonych przy organizowaniu Archiwum  Archidie-
cezjalnego w 1925 r., parafie miały do niego przekazać swoje księgi me-
trykalne od najdawniejszych  do  1800 r. Nie wszystkie jednak parafie
wypełniły otrzymane polecenie, natomiast niektóre z własnej woli oddały
w  depozyt księgi metrykalne także z XIX w. Akcja scalenia tego zbioru
do 1900 r. jest przewidziana w najbliższym czasie.

 130.                1. KSIĘGI METRYKALNE   KATOLICKIE

         sygn. PM  (1512 j.a.a — 36,27 mb.)         1577 - 1909
   Zbiór zawiera zasadniczo księgi chrztów, małżeństw i pogrzebów, czę-
sto współprawne.  Czasem jednak  znajdują się w nim księgi zapowiedzi,
wykazy  parafian zobowiązanych  do spowiedzi i komunii św. wielkanoc-
nej, księgi bierzmowanych. Rzadkością  są indeksy do ksiąg metrykal-
nych. Na ogół zachowany  jest ciąg chronologiczny w poszczególnych ze-
społach ksiąg metrykalnych  parafii, niekiedy jednak zdarzają się luki,
obejmujące kilka lub nawet kilkanaście lat.

Parafie:
Bagrowo                                          	1682-1772— 1         j.a.
Bardo                                            	1710-  1726  —    1 j.a.
Białężyn                                         	1658-  1824— 3     j.a.
Biechowo                                         	1736-  1743  —    1 j.a.
Biezdrowo                                        	1695 -1808  —    8 j.a.
Bieganowo                                        	1732-1743— 1     j.a.
Biezdziadów                                      	1700 - 1743  —   1 j.a.
Biskupice                                       	1782-1835— 6         j.a.
Błociszewo                                       	1759-1796—     1  j.a.
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 Bnin                                        		1636 - 1850 — 20 j.a.
 Bonikowo                                 	 	1776-1811-     l j.a.
 Borek                                       		1774-1818—     6 j.a.
 Boruszyn                                    	1750-1839—     4 j.a.
 Borzęciczki                                		1798-1864—     5 j.a.
 Bremo                                       		1741-1848-     4 .j.a.
 Brodnica                                    		1727-1874-    37 j.a.
 Brody Poznańskie                            	1604-1823—    24 j.a.
 Bronikowo                                   	1647-1795-     4 j.a.
 Brzostków                                  		1700-1743—     1 j.a.
 Bucz                                        		1777 - 1836 —  2 j.a.
 Budzyń                                      		1771 - 1845 -  4 j.a.
 Buk                                        		1701 -1893 —  37 j.a.
 Bukowiec                                  		1633-1752-     Ż j.a.
 Bukowiec  Górny                             	1596 - 1813 —  7 j.a.
 Bytyń                                       		1704 -1841 —   5 j.a.
 Ceradz Kościelny                            	1678-1814—     17 j.a.
 Cerekwica                                   	1690-1823-     8 j.a.
  Chobienice                                	1718-1771-     i j.a.
  Chodzież                                   	1675 - 1838 —  11 j.a.
  Chojnica                                   		1643-1818-     6 j.a.
  Choryń                                     		1789-1868 —   2 j.a.
  Chrzypsko Wielkie                          	1611 - 1789 -  3 j.a,
  Chwałkowo                                  	1662 -1799 —   5 j.a.
  Cielcza                                    		1714 -1774 —   1 j.a.
  Cieszyn                                     		1719-1843-    4 j.a.
  Czacz                                       		1598-1788—    2 j.a.
  Czarnków                                   	1699 -1798 -  7 j.a.
  Czempiń                                      	1687-1814-    7 j.a.
  Czerlejno                                   	1596-1886-    12 j.a.
  Czewonawieś                                 	1724-1865-    6 j.a.
  Dakowy   Mokre                               	1612 - 1829 - 17 j.a.
  Dalewo                                      	1608 - 1828 — 3 j.a.
  Dębna                                       		1623-1761-    4 j.a.
  Dębowałęka                                       	1745 —    l 'j.a.
  Długa Goślina                                	1763-1825-     4 j.a.
, Długie Stare                               	1644-1880-     7 j.a.
  Dłuzyna                                    		1742-1744-     l j.a.
  Dolsk                                       		1616-1795—     5 j.a.
  Domachowo                                   	1603-1752-     6 j.a.
  Droszew                                     	1608-1823-    10 j.a.
Drzeczkowo              			1740-1885 - 4 j.a.
Dubin                               		1709-1817 - 3 j.a.       
  Duszniki                            		1624-1803-     5 j.a.
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 Głuchowo   			1679-1817 - 6 j.a.
Głuszyna   			1743-1827 - 8 j.a.
Gnin    				1737-1819 -   2 j.a.
Gogolewo   			1662-1806 - 4 j.a.
Golejewko   			1584-1801 - 11 j.a.
Golina    			1700-1743 - 1 j.a.
Gołanice   			1722-1909 - 7 j.a.
Gołaszyn   			1639-1810 - 3 j.a.
Gołębin Stary   			1790-1812 - 1 j.a.
Goniembice  			1740-1892 - 5 j.a.
Gostyczyna   			1769-1828 - 8 j.a.
Gostyń   			1633-1779 - 7 j.a.
Gościeszyn   			1658-1825 - 11 j.a.
Góra    				1700-1798 - 2 j.a.
Górka Duchowna   		1710-1837 - 3 j.a.
Górzno   			1765-1793 - 1 j.a.
Grabów n. Prosną   		1726-1867 - 19 j.a.
Granowo   			1673-1783 - 2 j.a.
Grodzisk   			1590-1773 - 1 j.a.
Grodzisko n. Prosną   		1631-1728 - 1 j.a.
Gryżyna   			1741-1830 - 4 j.a.
Gułtowy   			1722-1794 - 1 j.a.
Iłówiec   			1649-1797 - 2 j.a.
Iwno   				1784-1852 - 5 j.a.
Janków Zaleśny   		1700-1820 - 12 j.a.
Jaraczewo   			1643-1758 - 4 j.a.
Jezierzyce Kościelne   		1722-1797 - 1 j.a.
Jeżewo   			1788-1865 - 7 j.a.
Jutrosin   			1700-1744 - 2 j.a.
Kaczkowo   			1676-1797 - 3 j.a.
Kamieniec   			1780-1795 - 1 j.a.
 Kamionna   			1700-1796 - 4 j.a.
Kaszczor   			1744-1760 - 1 j.a.
Kaźmierz   			1780-1901 - 18 j.a.
Kąkolewo   			1740-1835 - 2 j.a.
Kłębowo   			1676-1829 - 9 j.a.
Kicin   				1798-1836 - 1 j.a.
Kiekrz   			1751-1868 - 4 j.a.
Kobierno   			1618-1791 - 3 j.a.
Kobylin   			1645-1821 - 4 j.a.
Kołaczkowice           		1634-1842- 5 j.a.
Komorniki         			1726-1833- 4 j.a.
Konary            			1700-1840  3 j.a.
 Konarzewo         		1715-1819 - 5 j.a.
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Konojad                                         1666-1809—     6 j.a.
Kostrzyn                                        1776 - 1847 —  7 j.a.
Koszuty                                        1718 - 1796 —  1 j.a.
Kościan                                         1798 -1848 —  10 j.a.
Kotłów                                           1704 - 1817 —  5 j.a.
Koźmin                                          1635 - 1830 —  7 j.a.
Kórnik  .                                       1732 -1848 —   5 j.a.
Krobia                                       	1636 -1846 —   8 j.a.
Krotoszyn                                    1601 - 1768 —  3 j.a.
Krzycko  Małe                              1667 -1843 —   7 j.a.
Krzywiń                                        1700-1745—1      j.a.
Książ                                            1632 - 1795 —  4 j.a.
Kucharki                                       1670 -1778 —   1 j.a.
Kwilcz                                           1695 - 1795 —  2 j.a.
Lechlin                                          1763-1807—     2 j.a.
Leszno                                          1718 -1745 —   1 j.a.
Lewice                                           1717-1796—      2 j.a.
Lewków                                         1700 - 1861 —   5 j.a.
Lgin                                               1742 —    1 j.a.
Lgów                                             1700 - 1743 —   1 j.a.
Lubasz                                           1677-  1820 —   13 j.a.
Lubin                           .                 1700 - 1786 —    2 j.a.
Lubosz                                           1770-  1820 —    3 j.a.
Ludomy                                          1746-  1799 —    2 j.a.
Lusawo                                           1732-  1818 —    6 j.a.
Lutogniew                                       1688-  1750—     3 j.a.
Lutyoia                                       	   1700 - 1744 —    1 j.a.
Lutom  .                                         1773 - 1798 —    1 j.a.
Lwówek                                          1602 - 1794 —   10 j.a.
Łaszczyn                                        1645 - 1833 —    8 j.a.
Łężyce                                           1781-  1801 —    1 j.a.
Łódź                                              1773-  1823 —    2 j.a.
Łukowo                                         1743 - 1829 —   5 j.a.
Łysiny                                           1743 —    1 j.a.
Magnuszewice                              1668-1743—1        j.a.
Maniewo                                       1746 - 1818 —    3 j.a.
Marganin                                       1690 - 1797 —    4 j.a.
Mączniki                                        1719-1795^—1       j.a.
Mądre                                           1687-  1806 —    2 j.a.
Mchy                                             1700-1850—41       j.a.
Miejska  Górka                              1713-  1809 —    2 j.a.
Mieszków                                       1597-1753—2        j.a.
Miłosław                                        1732 - 1743 —   1 j.a.
Międzychód                                   1627-1800—2       j.a.
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 Mikorzym                                      1687 - 1856 —   23 j.a.
 Mikstat                                         1639 - 1808 —    5 j.a.
 Modrze                                         1795.  1808 —    3 j.a.
 Mokronos                                     1647 - 1741 —    1 j.a.
 Mosina                                          1632-  1787 —    6 j.a.
 Mórka                                           1677-  1795 —    2 j.a.
 Markowa                                       1682 - 1847 —    5 j.a.
 Murowana  Gośłina                       1603 - 1847 —    4 j.a.
 Niechłód                                        1674- 1819 _    3 ja
 Niepart                                         1700-  1750—     2 j.a.
 Niepruszewo                                 1659 - 1850 —   14 j.a.
 Nowe  Miasto                                1614 - 1778 —    6 j.a.
 Objezierze                                     1602-  1813—    10 j.a.
 Oborniki                                        1787- 1814 _    2 j.a.
 Obra                                            1656-  1741 —    l j.a.
 Obrzycko                                     1730 - 1796 —    2 j.a.
 Ociąż                                           1795- 1845 —    3 j.a.
 Odolanów                                     1711 - 1807 —    4 j.a.
 Ołobok                                          1757 - 1813 —    3 j.a.
 Opalenica                                      1727 - 1853 -   3 j.a.
 Oporowo                                        1605 -  1868 —    4 j.a.
 Osieczna                                       1794-1873—3         j.a.
 Osowa Sień                                  1739-  1744 _.   1 j.a.
 Ostroróg                                       1753 -  1817 —    1 j.a.
 Ostrów                                         1741- 1809 —    4 j.a.
 Otorowo                                        1736-  1805 —   3  j.a.
 Owińska                                       1743-1837—     10 j.a.
 Pakosław                                       1687-1811  —   3  j.a.
 Panienka                                     1700 -  1743 —    3 j.a.
 Parkowo                                      1695-  1819 —    8  j.a.
 Parzynów                                     1725 - 1729 —    1  j.a.
 Pawłowice                                    1701 - 1834 —    6  j.a.
 Pępowo                                       1629 - 1896 —    7  j.a.
 Piłka                                         	1767 - 1830 —    4  j.a.
 Pniewy                                         1766-  1832 —    4  j.a.
 Pogorzela                                     1608 - 1825 —    3  j.a.
 Pogorzelica                                  1700-  1743 —    1 j.a.
 Pogrzybów                                   1745 - 1812 —    2 j.a.
 Polajewo                                      1689-  1850 —    5 j.a.
Poniec                                          1604-  1789 —    8 j.a.
Potulice                                        1759-  1831 —    4 j.a.
Poznań, parafia archikatedralna
 . (św. Małgorzaty)                             1639 - 1843 —  36 j.a.
Poznań, parafia Bożego Ciała           1799 - 1829 —   1 j.a.
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Poznań, parafia św. Jana Jerozol.              	1620 - 1898 —  25 j.a..
Poznań, kolegiata św. Marii Magdaleny           	1577- 1899 —   35 ja..
Poznań, parafia św. Marcina                     	1599 - 1817 —  10 j.a.-
Poznań, kolegiata św. Mikołaja                  	1714-1812 —  -  6 j.a.
Poznań, parafia św. Rocha                       	1657 - 1834 —   4 j.a.,.
Poznań, paraffia św. Wojciecha                  	1632-1861 —    20 j.a..
Poznań, parafia wojskowa                        	1927 - 1939 —   3 j.a.
Przemęt                                         		1617-1806—      6 j.a..
Psarskie                                        		1704 - 1781 —   l j.a.
Ptaszkowo                                      		1631-1770—      2 j.a..
Pyzdry                                          		1713 - 1743 —   1 j.a.
Radlin                                          		1700-1743 —     1 j.a..
Radomicko                                       		1679-1858—      3 j.a.,
Rakoniewice                -                    		1702 - 1767 —   2 j.a.
Raszków                                         		1731 - 1820 —   7 j.a..
Rawicz                                          		1690-1795—5       j.a.
Rąbin                                           		1614 - 1817 —   4 j.a.
Rogalinek                                       		1737-1865—      2 j.a..
Rogoźno       .                                 		1706-1813—      6 j.a..
Rososzyca                                       		1728-1815-      6 j.a..
Rozdrażew                                       		1736 - 1764 —   2 j.a.
Rożnowo                                         		1656-1799—      2 j.a.
Ruchocice                                      		1631-1800-      2 j.a.
Rusko                                          		1661 - 1884 —   7 j.a.
Ryczywół                                        		1774-1806-      1 j.a.
Rydzyna                                         		1615 - 1817 —   7 j.a.
Sarnowa                                          		1664 - 1826 -   7 j.a.
Siekierki                                       		1639-1781-      1 j.a.
Siemianice                                     		1681 - 1838 —   13 j.a.
Siemowo                                         		1613-1747-      2 j.a.
Sieraków                                        		1688-1718-      1 j.a.
Skalmierzyce                                   		1597-1778-      3 j.a.
Skoki                                           			1690-1852-      5 j.a.
 Skoraszewice                                     		1614-1857-      3 j.a.
 Skórzewo                                   			1744-1817-      7 j.a.
 Skrzebowa                                     		1719-1811-      2 j.a.
 Słupia                                          		1676-1818—     5 j.o.
 Słupia Kapitulna                                		1743-1829-     2 j.o.
 Smolice                                           		1743-1744-     1 j.a.
 Sobótka                                        		1761-1842-     1 j.a.
 Solec                                           		1746 - 1817 -   4 j.a.
 Spławie                                        		1752-1807-     3 j.a.
 Stare Bojanowo                                 		1740  - 1872 -  2 j.a.
 Stary Gostyń                                   		1603-1790-      7 j.a.
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  Starygród                                        	1640 - 1785 —  3   j.a.
  Stęszew                                          	1631 - 1874 —   13  j.a.
  Strzelce Wielkie                                	1721 - 1788 —   2   j.a.
  Sulmierzyce                                      	1588 - 1766 —   2   j.a.
  Swarzędz                                        	1772 - 1835 —   4   j.a.
  Szamarzewb                                       	1700-  1743 —   1   j.a.
  Szamotuły    .                                   	1602-1843—  15      j.a.
  Szczury                                         	1678-  1805 —   4   j.a.
  Szkaradowo                                       	1631 - 1789 —   3   j.a.
Śmieszkowo               			1742 - 1 j.a.
  Śmigieł                                       	1595 - 1819 —  8    j.a.
  Śniecóska                                       	1677-  1804 —   4   j.a.
  Śrem                                             	1677-  1810 —  7  j.a.
  Środa                                            	1615-  1817 —   5   j.a.
  Swierczyna                                       	1702 - 1809 —   4   j.a.
  Swięciechowa                                    	1738-  1854 —   4   j.a.
  Targowa Górka                                    	1665- 1796 —  4   j.a.
  Tamowo  Podgórne                                1798 - 1832 —   1   j.a.
 Tomice                                           	1719 - 1865 —    8  j.a.
  Tulce                                            	1724-  1787 —    1  j.a.
  Uchorowo                                         	1776 - 1796 —   1   j.a.
  Ujście                                           	1709 - 1835 —   4   j.a.
  Uzarzewio                                        	1786-  1820 —   1   j.a.
  Wałków                                    		1700 - 1852 —  13   j.a.
  Wieleń                                           	1606-1816— 11        j,a.
  Wielowieś                                        	1659 - 1777 —   2   j.a.
  Wierzenicą                                       	1731 - 1836 —   4   j.a.
  Wieszczyczyn                                     	1818-  1874 —  100    j.a.
  Wilczyna                                        	1702 - 1816 —  14   j.a.
  Wilkowo Leszczyńskie                             1637 - 1836 —   6   j.a.
  Wilkowyja                                        	1700 - 1743 —  1   j.a.
  Winnagóra                                        	1700 - 1743 —   1   j.a.
  Wiry                                          .  	1669 - 1840 —   6   j.a.
  Właszakowiice                                    	1795-  1848—     4  j.a.
  Włościejewki                           .         	1651 - 1853 —   6   j.a.
  Wolsztyn                                        	1700 - 1792 —   3   j.a.
  Wonieść                                          	1758-  1845 —   5   j.a.
  Wronki                                           	1756 - 1796 —    1  j.a.
  Wschowa                      .                        1743 —    1  j.a.
  Wyganów                                         	1689-  1691 —   1   j.a.
  Wyskoć                                           	1718 -1834 —  2   j.a.
  Wysocko Wielkie                                  1614 - 1844 —  8    j.a.
  Wytomyśl                                         	1662 - 1752 —   2   j.a.
  Zajączkowo                                       	1710-1797—    2     j.a.
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Zakrzewo    .                                    	1701-  1881 —    4 j.a.
Zaniemyśl                                        	1720 -1 813 —    7 j.a.
Zbarzewo,                                        	1676 - 1880 —  5   j.a.
Zbąszyń                                         	1 672 - 1697 —    1  j.a.
Zduny                                          	1629 - 1799 —    3  j.a.
Zielęcin                                        	1741 - 1799 —    1  j.a.
Żabno                                           	1735-  1791 —   1  j.a.
Żydowo                                           	1780 - 1816 —  2    j.a.
Żytowiecko                                      	1700 -1743 —   1   j.a.

131.       2. DUPLIKATY   KSIĄG METRYKALNYCH     KATOLICKICH

          sygn. DM  (8725  j.a. — 100,34 mb.)         1949 -1969
    Od 1949 r. parafie prowadzą duplikaty ksiąg metrykalnych ochrzczo-
nych,  małżeństw i zmarłych. Po zakończeniu roku kalendarzowego  prze-
kazują  je, oprawione i zaopatrzone w indeksy, do Kurii Metropolitalnej,
gdzie  dokonuje się sprawdzenia zapisów, a następnie przekazuje do Archi-
wum    Archidiecezjalnego. Zbiór jest otwarty. Aktualnie zawiera duplikaty
ksiąg  metrycznych  wszystkich parafii w  archidiecezji poznańskiej do
 1969 r.
     Pomoce   archiwalne:  Inwentarz książkowy.

   132.         3. KSIĘGI METRYKALNE  GMIN EWANGELICKICH

         sygn. PME   (63 j.a. — 3,07 mb.)             1631 -1942
     Gminy  ewangelickie
 Czarnków                                        	1773 - 1875 —    19 j.a.
 Kwiejce                                          	1846-1941—      2   j.a.
 Lipia Góra                                       	1837-  1941 —   4    j.a.
 Margonin                                        	1790 - 1874 —   4    j.a.'
 Maruszewo                                        	1917-  1941 —    1   j.a.
 Podamszewo                                         1780 - 1813 —    1  j.a.
 Połajewo                                         	1851 - 1917 —    3   j.a.
 Poznań                                         	1779 - 1794 —     2  j.a.
 Sokołowo                                        	1781-  1942—     6   j.a.
 Stajkowo                                         	1859 - 1867 —    2   j.a.
 Stróżewo  (Kirchdorf)                            	1783 - 1813 —    1   j.a.
  Swarzędz                                     	1631 - 1633 —    1   j.a.
  Szamocin                                       	1790-  1941 —     5  j.a.
  Szamotuły                                     	1812 - 1874  —   12 j.o.
      Pomoce   archiwalne:  Inwentarz książkowy.
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 133               4. AKTA URZĘDÓW   STANU  CYWILNEGO

         sygn. USC  (96 j.a. — 1,08 mb.)             1808-1820
   Miejscowości:
 Doruchów                                       	1808-  1812 —   5 j.a.
 Mikorzyn                                       	1809 - 1816 —  21 j.a.
 Myjomice                                        	1808 - 182O —   5 j.a.
 Opatów                           '              	1808-  1817 —  28 j.a.
 Ostrzeszów                                      	1808 - 18171 —  21 j.a.
 Rogaszyce                                       	1815 - 1816 —   l j.a.
 Siemianice                                    	1808-  1811 —   5 j.a.
 Stęszew                                         	1808 - 1817 —  .8 j.a.
 Szamotuły                                       	1808-  1809 —   1 j.a.
 Trzcinica                                       	1808 - 8116 —   4 j.a.
 Wyszanów                                        	1811-  1815 —   3 j.a.
  126.         MIKROFILMY
   134.    III. Archiwum Związku  Polskich Kawalerów Maltańskich

         sygn. ZKM  (283 j.a. — 3,14 mb.)           1923 - 1939
 Edmund  Majkowski  był honorowym  kapelanem  zakonu kawalerów mal-
 tańskich. On też prowadził archiwum Związku Polskich Kawalerów Mal-
 tańskich, które obejmuje m. in. personalia członków związku, korespon-/
 dencję dotyczącą przejęcia kandydatów, akta  mianowania  poszczegól-
 nych członków związku, ich tablice genealogiczne, sprawę szpitala w Ryb-
 niku.
   Pomoce   archiwalne:   Spis akt.
    135.     Archiwum Związku Polskich Kawalerów Maltańskich (1939 -)

          IV. Materiały do dziejów archidiecezji poznańskiej

     136.          1. ARCHIDIECEZJA W  LATACH  OKUPACJI

         sygn. OK  (213 j.a. — 1,54 mb.)             1939-1974
   W  zespole przechowuje się akta, zbierane po wojnie do dziejów Koś-
cioła Katolickiego w  archidiecezji poznańskiej, w latach 1939-1945.
Znaczną część zbioru stanowi dokumentacja dotycząca sprawozdań o ma-
terialnych stratach Kościoła, zwłaszcza o zagrabionych przez okupanta
dzwonach, naczyniach i szatach liturgicznych, jak również dotycząca re-
windykacji mienia kościelnego. Sprawą rewindykacji  zajmował się ks.
J. Nowacki, dyrektor Archiwum Archidiecezjalnego, mając z upoważnię-
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nią kard. A. Hlonda  szeroki zasiąg działania, bo obejmował nim także
diecezje, częstochowską, gnieźnieńską, łódzką, chełmińską, płocką. Z tego
względu  akta rewindykacji nie ograniczają się wyłącznie do archidiecezji
poznańskiej. Materiały ze zbioru OK   dotyczą także księży więzionych
w  latach 1939 -1945. Wśród  nich są zeznania księży —  więźniów  obo-
zów  koncentracyjnych, wykazy księży, którzy po wojnie powrócili z obo-
zów, zeznania kapłanów i osób świeckich o księżach, którzy zginęli, w obo-
zach  i więzieniach. Zbiór jest stale uzupełniany dalszymi materiałami.
W   1974 r. przeprowadza  się ankietę szczegółową wśród księży, którzy
przeżyli wojnę n.t. ich losów wojennych.

137.                     2. SYNOD POZNAŃSKI  w  1968 r.

          sygn. SP  (47 j.a. — 0,77 mb.)               1966 -1968
    Od  1738 r. nie 'Odbywano w archidiecezji poznańskiej synodów, dopiero
 w  1966 r. zapowiedział abp A. Baraniak synod diecezjalny w roku milenij-
 nym  biskupstwa  poznańskiego, w 1968 r. Zostały także powołane komi-
 sje w liczbie dwunastu. Niektóre z 'nich dzieliły się ma szereg sekcji. Ich
 zadaniem było zebranie materiału do statutów synodalnych i przygotowa-
 nie projektów tychże statutów. Synod obradował w trzech sesjach, 4 czer-
 wca, 12 września ii 12 października 1968 r. Akta synodu przechowuje się w
 w  kancelaria arcybiskupiej, natomiast materiały zabrane przez komisje i
 sesje zostały w Smaczniej części przekazane do Archiwum Archidiecezjal-
 nego,                                                       .
     Zespół nie opracowany.

                             V. Nuty, grafika, fotografia

  138.                            1. ZBIÓR NUT

           sygn. ZNF  (326 j.a.)
     Od  Archiwum  Archidiecezjalnego przekazała go Kolegiata św. Marii
  Magdaleny  w 1974 r. wraz z swoim archiwum. Obejmuje  utwory polskich
  i obcych kompozytorów  XIV - XX  w.

 139.               Zbiory nut Koścoła farnego w Grodzisku 
                            (sygn. ZNG)
     140.                          2. GRAFIKA
                 sygn.  GR (30 j.a.)
     Zbiór obejmuje oryginalne rysunki i sztychy, przedstawiające kościoły,
osoby, wydarzenia biblijne i sceny historyczne.
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141.                            3. REPRODUKCJE
            sygn. GD  (65 j.a.)
      W  obiorze znajdują się m. in. litografie abpa M. Dunina i abpa M. Le-
   dóchowskiego, fotodruki abpów F. Stablewskiego, E. Łukowskiego, i E.
   Dadbora i A. Hlonda.

   142.                           4. FOTOGRAFIE
              sygn. FO (575 j.a.)
      Zbiór podzielony jest tematycznie na 23 działy i obejmuje m. in. fo-
   tografie katedry i kościołów poznańskich oraz niektórych dzieł sztuki,
   w nich się znajdujących.

    143.             VI. Spuścizny osób prywatnych

            sygn. SOP  (415 j.a. — 9,23 mb.)            1801 - 1974
     Do  zbioru należą prywatne akta przede wszystkim księży z archidiece-
  zji poznańskiej. Wyjątek stanowi spuścizna Kazimiery Berkan, działaczki
  katolickiej w okresie międzywojennym.  Na szczególniejszą uwagę zasłu-
  guje spuścizna ks. E. Majakowskiego,  pierwszego dyrektora Archiwum
Archidiecezjalnego w -Poznaniu, następcy ks. J. Nowackiego, spuścizna
  mediewisty, ks. W.  Karasiewicza, jak również bpa Edwarda  O'Rourke,
  pierwszego biskupa  gdańskiego i kanonika poznańskiego. Najliczniejsza
 dotychczas w tym  zbiorze jest spuścizna 'ks. kań. Fr. Dziaska, profesora
  Arcybiskupiego Seminarium  Duchownego   (173 j.a.).

                            VIII. Miscellanea

     
     W  Archiwum  Archidiecezjalnym  znajduje się pewna ilość ksiąg i akt,
  które pochodzą z instytucji niekościelnych lub kościelnych, nie mieszczą-'
  cych się w poprzednich działach informatora, jak również ze zbiorów pry
  watnych, zachowanych  tylko częściowo.

     144.                   1. BRACTWA  RÓŻAŃCOWE

            sygn. M  6/1 (kk. 38)                            b.d.
Ustawa Arcy-Bractwa świętego Różańca w praktycznym zastosowaniu
  do życia parafialnego.
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       sygn. M 6/2 (kk. 30)                         1872 -1898
   Książka protokolarna Arcy-Rractwa Różańca  Świętego.

       sygn. M  6/3 (kk. 83).                       1792-1845
   Die Recbmmg    der  deutschen Rosemkranz  —   Bruderschaft welche
übergeben wordem Ferdinad Wunsche 1792.

 145.                      2. BRACTWA  SW. JÓZEFA

         sygn. M  7/1 (kk. 195)                       1660 -1822
   Liber albus Confraternitatis Satncti Josephi.

        sygn. M  7/2 (kk. 31)                        1900 - 1916
   Protokoły Rady  Generalnej Straży św. Józefa w Poznaniu.

  146.                 3. BRACTWO  UBOGICH  KAPŁANÓW             

         sygn. M  8/1 (kk. 264)                       1688-1773
   Liber Berceptarum   Ceinsuum Fraternitatis pauperum  Saoerdotum  in
Ecclesia Collegiata as Parochiali Divae Mariae Magdalenae Posnaniae si-
tae.

          sygn. M 8/2 (kk. 51)                        1802 - 1824
   Liber Perceptae et Espensae Xendochii Pauperum   Sacerdotum ab  an-
no 1802-1824.                  

  147.             4. KATOLICKIE  STOWARZYSZENIE    MĘŻÓW

        sygn. M  9/1 (kk. 62)                        1934 - 1939
   Protokólarz  Katolickiego Stowarzyszenia Mężów   w Poznaniu.

  148.            5. KATOLICKIE STOWARZYSZENIE    MŁODZIEŻY
              sygn. M  10/1 (kk. 32)                       1936-1939:
    Protokólarz Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Męskiej w Pnie-
 wach.

    149.                   6. TOWARZYSTWO   MISYJNE
             sygn. M  11/1 (kk. 58)                        1923 - 1937
    Rada  Diecezjalna Poznańska Towarzystwa  Misyjnego — księga proto-
 kolarna.
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150.            7. TOWARZYSTWO   ŚW. WOJCIECHA  W  MONASTERZE

            sygn. M 12/1 (kk. 7)                            1895
    Wykaz   członków [załączone drukowane statuty].

  151.                     8. DOM SIEROT  NA ŚRÓDCE

            sygn. M 13/1 (l j.a.)                       1848 - 18S2
    Akta  Komitetu  Domu  Sierót Katolickich w Poznaniu na Śródce —
 Jego posiedzeń tyczące się 1848 - 1852.

            sygn. M 13/2 (l j o.)                       1860-1893
    Akta  Komitetu  Domu  Sierót  Katolickich w Poznaniu na Sródce —
 jego posiedzeń tyczące się 1860 - 1893.

  152.                     9. BRACTWO  BŁ. JOZEFATA

            sygn. M 14/1 (l j.a.)                       1870-1872
    Akta  Rady  Bractwa Błog. Józefata tyczące się zawiązania Bractwa i
  korespondencji generalnych.
           sygn. M 14/2  (l j.a.)       ,               1862-1865
Akta  Rady  Bractwa Błog. Józefata tyczące się ustanowienia Podskar-
  biego i korespondencji kasowych.
          sygn. M 14/3 (j.a.)                         1862 - 1867
    Akta  Rady  Bractwa Błog. Józefata tyczące się korespondencji z Rada-
mi zagranicą.
             sygn. M 14/4 (l j.a.)                       1862-1868
    Protokóły posiedzeń Rady Bractwa.
            sygn. M 14/5 (l j.a.)                       1862 -1865
    Sprawozdania  o postępie sprawy Bractwa.
            sygn. M 14/6 (l j.a.)                      1864 -1865
    Korespondencja  z członkami! Bractwa i księżmi dziekanami.

    153.               10. ZWIĄZEK KAPŁANÓW   “UNITAS"

            sygn. M 15/1 (l j.a.)                       1907-1935
    Statuty, sprawozdania i korespondencja okręgu miedzychodzkiego.
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        sygn. M 15/2 (l j.a.)                     1908-1922
Broszury, drukowane sprawozdania i korespondencja okręgu 
międzychodzkiego.

 154.                 11. TOWARZYSTWO   SW. TOMASZA

          sygn. M 16/1 (l j.a.)                    1935-1939
   Statut, wykaz członków, korespondencja.

155.                     12. ORGANIZACJE POMOCY

          sygn. M  17/1 (l j.a.)                     1846-1847
   Beträge żur Rechinumg des Rendanten  des Vereins für Armen  und
Notleidende in Posen.

          sygn. M 1712 (l j.a.)                      1916-1918
   Akta Arcybiskupiego Komitetu Ratunkowego  dla miasta Poznania.

 156.            13. TOWARZYSTWO.POMOCY    NAUKOWEJ
    
          sygn. M 18/1 (l j.a.)                      1846 -1851
   Akta tyczące się Towarzystwa Pomocy Naukowej w  powiecie pleszew-
skim.
         sygn. M 18/2 (l j.a.)                      1854-1871
   Akta Towarzystwa  Pomocy  Naukowej  powiatu pleszewskiego tyczące
się korespondencji z pojedynczymi członkami, a mianowicie kollektorami.

         sygn. M 18/3 (l j.a.)                      1850 -1851
   Rachunki  Towarzystwa Pomocy  Naukowej  powiatu pleszewskiego.

          sygn. M 18/4 (l j.a.)                      1877 -1879
   Akta Komitetu Naukowej  Pomocy  powiatu wągrowieckiego.

  157.         14. TOWARZYSTWO   PRZEMYSŁOWE   W  OSIECZNEJ
   
      sygn. M  19/1 (l j.a.)                     1829 -1902
   Księga protokółów posiedzeń I.
      sygn. M  19/2 (l j.a.)                     1902 -1928
   Księga protokółów posiedzeń II.
       sygn. M  18/3 (l j.a.)                     1928-1939
   Księga protokółów posiedzeń III.
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        sygn. M  19/4 (l j.a.)                      1927-1938
   Korespondencja.

        sygn. M  1915 (l j.a.)                      1933 -1938
   Kurendy  dotyczące posiedzeń i in.

          sygn. M  19/6 (l j.a.)                      1949 -1953
   Pisma  ogólne.

 158.               15. ZBIÓR AUGUSTYNA   GORZEŃSKIEGO

          sygn. M  20/1 (kk. 270)                           1632
   Acta interregni Anni Domini 1632 post mortem Serenissimi Sigismun-
di III Regis Polomiae etc.

         sygn, M  20/2 (kk. 126)                     1718 -1732
   Manifestum  Rei Publicae Poloiae in Congressu Generała Tarnogroden-
si, [i inne].

         sygn. M  20/3 (kk. 66)
   Glos wolny wolność  ubezpieczający.

          sygn. M  20/4 (kk. 74)
   Glos wolny  wolność ubezpieczający [rękopis inną ręką pisany].

          sygn. M  20/5 (kk. 288)                     1689 -1721
   [Kopie  pism publicznych d listów z okresu Jana III i Augusta II].

         sygn. M  20/6 (kk. 184)
   Apologia  pro libertate Reipublicae et Legibus Regni Poloniae contra
Callidos novi iuris Repertores posterior, auctior et correctior.

   159.                        16. KSIĘGI ROŻNE
             sygn.  M 21/1  (kk. 646)                     1736 -1771
   Liber  secundus documentorum  ad bona  et procedeptiam Domu  Scza-
nieccyanae  sese regulantium Anno 1790 per Jacobum  Biliński auctarum
Casterensium  Posnanienalum regentem  eonscriptum.

           sygn. M 2112 (kk. 290)                           1805
    Summarium  Documentorum   Granitialium Resignationutn, Divisionum
Bonorum,   Villarum etc. [ze zbioru Augustyna Miaskowskiego?].
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          sygn. M 21/3 (kk. 96)                            1808
    Xsiążka 2ga Przepisanych Rozkazów Dywizyjnych.

         sygn. M 21/4 (kk. 115)                    1696-1727
    [Zbiór odpisów dokumentów, pism, mów sejmowych  etc.].
         sygn. M 21/5 (kk. 124)                            b.d.
    Zebrani wszystkich Kościołów Parafialnych, filialnych i kaplic w
Królestwie Polskim, alfabetycznie ułożone, układał Hiller Tomasz.

           sygn. M 21/6 (kk. 37)
    Rejestr podatkowy województwa  poznańskiego [po 1681 r.].

          sygn. M 21/7 (kk. 123)                           1624
    Rejestr podatkowy województwa poznańskiego.
           sygn. M 21/8 (kk. 67)                            1652
    Rejestr podatkowy województwa poznańskiego.

           sygn. M 21/9 (kk. 273)                      1841 -1859
    Dziennik Zapisów Drukarni Reyzner  w Poznaniu założonej 1841.

          sygn. M 21/10 (kk. 430)                    1836-1842
    [Księga zapisów drukarni — księgarni K. Reyzner w Poznaniu].

          sygn. M 21/11 (kk. 2)                            1753
Inwentarz dóbr części Karchowa y Bolęcina y Trzebca — 28 Augusti
1753.
           sygn. M 21/12 (kk. 23)                      1801-1825
    [Kopiarz zarządzeń władz kościelnych i cywilnych].

           sygn. M 21/13 (kk. 65)              .       1833 -1855
    [Kopiarz rozporządzeń władzy cywilnej i kościelnej archidiecezji war-
szawskiej].
          sygn. M 21/14 (kk. 2)              l        1638-1639
    Rejestr wynałożonych ekspens 1638-1639  w majętności klonowskiej
na  potrzeby JMP wojewody  -sieradzkiego.

           sygn. M 21/15 (kk. 2S)                      1630 -1637
[Liber actorum cvilium Civitatis Gnesnesis].

           sygn. M 21/16 (kk. 264).                    1713-1729
    Acta Consularia Oostinensia Resignationum, Intromiśsionum, Quieta-
tionuim et omnium in genere transactionum.
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          sygn. M  21/17 (kk. 243)              .    1478-1529
[Liber actarum civilium Civitatiis Gostiniensis].

         sygn. M  21/18 (kk. 253)                     1664 -1668
   Protocollon Consulare 1664 - 1668 [Grodzisk].
Protocollon. Advocaciale 1664 - 1668 [Grodzisk].

          sygn. M  21/19 (kk. 60)                           1838
   Książka  dla Cechu Płuczynieckiegb, kupiona jest w Roku  1838 dnia
5go sierpnia, Kazimierz Małecki Cechmistrz.

          sygn. M  21/20 (kk. 148)                     1661 -1758
   [Akta  urzędu wójtowskiego, Stęszew].

          sygn. M  21/21 (kk. 34)                      1837 -1875
   Księga  Cechu Płócienników.

          sygn. M 21/22 (kk. 473)                     1554-1600
   Temporameneum    Actorum  Civitatis Sremensis in se suscipiens gene-
ralliter universas inscriptjones civiles noviter comparatum etc.

          sygn. M 21/23 (kk. 67C)                     1589-1604
   [Acta  Advocatialia Sremensia].

          sygn. M 21/24 (kk. 202)                     1643 -1644
   Acta  Spectabilis Magistratus Cvitatis Sacrae Regiae Maiestatis Śrem
 in determinatione anni 1643 ad annum 1644 etc.

           sygn. M  21/25 (kk. 35)                     1615-1704
    [Księga Cechu Krawieckiego w Zbąszyniu; fragment].

162.             TOWARZYSTWO    NUMIZMATYCZNE    W POZNANIU

           sygn. TN  (l j.a. — 0,31 mb.)               1920 -1932
    Akta  prowadzone  przez ks. E. Majkowskiego; wyłączone z jego spu-
 ścizny.

160.               RADA  SPOŁECZNA   PRZY PRYMASIE  POLSKI
               sygn. M  22/1 - 3 (j.a. 3 — 0,05 mb.)        1935 - 1939
    Akta  obejmują jedynie sprawy administracyjno-finansowe i prace kon-
 kursowe  na temat encykliki Quadragesimo anno.
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161.           KOMITET  BUDOWY   POMNIKA  NAJŚW. SERCA  P.J.

             sygn. M 23/1 - 4 (j.a. 3 — 0,08 mb.)        1930 - 1939
       Zachowały  się nieliczne akta Komitetu budowy pomnika (luźne akta),
    księgi rachunkowe z 1935 i 1938 r. oraz 13 fotografii pomnika.

               VIII. Elenchy i roczniki archidiecezji poznańskiej

       
       Niekwestionowaną  wartość  jako źródło historyczne posiadają druko-
   wane (w języku łacińskim aż do 1928 r.) wykazy duchowieństwa i parafii,
   niekiedy zwane w innych częściach Polski schematyzmami, natomiast w
    archidiecezji poznańskiej do 1928 r. nieomal wyłącznie elenchami — je-
    dynie wykazy  z r. 1821 i 1822 nazwano katalogami duchowieństwa, a z lat
    1823 - 1834 “series" — od r. 1929 wyłącznie rocznikami. Ich początek sta-
    nowią  “series" prałatów i kanoników kapituły katedralnej w Poznaniu,
    dodawane  do  drukowanych kalendarzy  liturgicznych, czyli rubryceli. W
    zachowanym   zbiorze występują “series" po raz pierwszy w 1759 r. Od
    r. 1770 dołączano do rubryceli także “elenchus" duchownych, zmarłych
    w  minionym roku, a od 1792 r. “elenchus" całego duchowieństwa wielko-
    polskiej części diecezji poznańskiej. Przez następne lata, do r. 1820, za-
    chowano  Wszakże osobną nazwę “series" dla wykazów prałatów i kanoni-
    ków  katedralnych. Dość długo, bo do 1831 r., podawano w wykazach jedy-
    nie imię i nazwisko duchownego oraz jego funkcję w administracji diece-
    zjalnej (proboszcz, wikariusz itp.). Wyjątek' czyniono dla kapituły kate-
    dralnej, gdyż zaznaczano dokładną datę instalacji kanonickiej. Kler die-
    cezjalny wymieniano  początkowo według  schematu: kapituła katedralna,
    kler katedralny niższy, przełożeni i profesorowie Seminarium Duchowne-
    go, kler parafialny według trzech archidiakonatów, poznańskiego, śrem-
    skiego i pszezewskiego, a w ramach każdego  archidiakonatu —  według
    dekanatów.  Do tego schematu dodano od 1799 r. — po klerze katedralnym
    niższym  —  egzaminatorów i sędziów prosynodalnych,  a od 1801 r. także
    cenzorów  książek treści religijnej. W 1802 r. .podano po raz pierwszy wy-
    kaz  alumnów  pod tytułem Seminarium  Duchowne.  Kolejną nowością był
    od  18lO r. wykaz pracowników kancelarii biskupiej pod nazwą kuria bi-
    skupia  (curia episcopalis), zmienianej w 1818 r. — po reorganizacji —.na
    konsystorz generalny. W  latach 1818 - 1819 elenchy diecezji poznańskiej
    obejmują  wykazy  duchowieństwa i parafii oficjalatu kruszwickiego (jed-
    na  kolegiata ,i trzy dekanaty), gdyż jego administratorem był biskup po-
    znański Tymoteusz   Gorzeńska. Korzystną innowacją od 1831 r. stały się
    cztery rubryki, wprowadzone  do elenchów.  Podawano w  nich: 1) liczbę
dusz w parafii (numerus animarum), 2) rok urodzenia każdego duchowne-
    go, 3) roku przyjęcia święceń kapłańskich, 4) rok ustanowienia w parafii
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(annus intitutionis vel applications). W 1832 r. zaniechano podziału na -
archidiakonaty, lecz wymieniono dekanaty według dawnej ich kolejności
w poszczególnym  archidiakonacie, stosując dopiero od 1838 r. alfabetyczną
kolejność dekanatów. Nieco wcześniej, od 1833 r. zaczęto podawać na koń-
cu elenchów alfabetyczny wykaz duchowieństwa   z podaniem stronicy, na
której poszczególni duchowni występują, a od  1838 r. podobnie alfabe-
tyczny wykaz  parafii. Krótką statystykę ogólnodiecezjalną podaje się od
1839 r. Obejmuje ona  ogólną liczbę: dekanatów, kościołów parafialnych,
kościołów filialnych, duchownych, wiernych.. Siostry zakonne wymieniono
po raz pierwszy w  elenchu z 1847 r. Za abp. L. Przyłuskiego, w 1852 r.
zaczęto wymieniać obok konsystorza generalnego kurię arcybiskupią, któ-
ra zanika w 1867 r., a na jej miejsce pojawia się Rada Ordynariatu (con-
silium Ordianariatus); jej etatowi urzędnicy są wymienieni jako pracujący
“in curia". Od 1872 r. poszerzono tytuł: “elench wszystkich kościołów i
całego duchowieństwa archidiecezji poznańskiej", podając też szczegółowy
wykaz  kościołów parafialnych, filialnych ii kaplic, a nawet osobno wy-
mieniając liczbę wiernych przy kościele parafialnym, a osobno przy ko-
ściele filialnym.
   W   okresie Kulturkampfu  musiano  zaniechać wydawania   elenchów.
Do rubryceli dołączano jedynie elench zmarłych kapłanów obu wielkopol-
skich archidiecezji, gnieźnieńskiej i poznańskiej (w latach 1875- 1885).
Według  dawnego  schematu  wznowiono  wydawanie  elenchu w 1887 r.
(w  łączności z rubrycelą). Wszakże w  roku następnym,  1888, zamiast
zwykłego  elenchu wydano dzieło ks. J. Korytkowskiego pt. Brems descrip-
tio historieo-geogmphica ecclesiarum archidibecesis Gnesnensis et Posna-
niensis. Nec non elenchus universi cleri. Podano w nim krótką historię
kościoła lub kościołów w każdej parafii, wymieniono szczególnie czczone
obrazy  j figury, jak również pomniki, zaznaczono czyjego patronatu jest
kościół, uwzględniono altarie i kaplice, aktualnie istniejący szpital para-
fialny oraz bractwa kościelne, nie pominięto uroczystości odpustowych.
Po  raz pierwszy zamieszczono szczegółowy wykaz  miejscowości należą-
cych  do danej parafii. W tym dziele dla obu archidiecezji znalazły się tak-
że “series" arcybiskupów gnieźnieńskich i biskupów, a potem arcybisku-
pów  poznańskich.
   Na  pracy ks. Korytkowskiego wzorowano   następne elenchy, uwzględ-
niając w  skróconej formie tytuł kościoła, srok jego fundacji lub erekcji,
patronat, odpusty, adres 'pocztowy parafii. Na stałe pozostał w elenchach
wykaz   biskupów i arcybiskupów poznańskich. Obok szpitali parafialnych
zaznaczono później, gdzie istnieją sierocińce. W wykazie księży podawa-
no od  1899 r. oddzielnie tych, którzy posiadali godności papieskie (familia-
res Suae  Sanctitatis). W 1910 r. dodano do listy biskupów ordynariuszów,
także  wykaz biskupów  sufraganów  poznańskich, a w 1924 r. wymieniono
po raz  pierwszy hierarchię Kościoła Katolickiego w Polsce: w tym samym
roku  rozbudowano  informację o księżach nauczających religii w szkołach
Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu  	                  257.

i zatrudnionych w organizacjach kościelnych.. W elenchach z 1922 i 1923 r.
osobno podano wykaz parafii i księży znajdujących się na terenach archi-
diecezji! poznańskiej w państwie niemieckim (Delegatura Archiepiscopalis
pro parte Archidioecesis Posnamiensis in Germania sita).
   Od  r. 1929 wydawano elenchy w języku polskim pod nazwą “Rocznik"
i jako wydawnictwo  samoistne, wspólne dla archidiecezji gnieźnieńskiej
i poznańskiej. Uwzględniono w nim po raz pierwszy papieży i całe kole-
gium  kardynalskie. Nawiązując do pracy ks. Korytkowskiego, podano wy-
kaz miejscowości, należących do poszczególnych parafii. Bo części szcze-
gółowej umieszczono ogólną statystykę archidiecezji.
Na tym  roczniku wzorowano następne. Ks. kard. A. Hlond postanowił, by
od r.  1932 “Rocznik" ukazywał  się co dwa  lato. Przed wojną ostatni
“Rocznik" ukazał się w 1938 r.
   Po  wojnie ograniczono się z konieczności do wydania w 1945 r. tylko
Spis kapłanów archidiecezji gnieźnieńskiej i poznańskiej w numerze 5
zarządzenia Władzy Duchownej  dla Archid. Gniezn, i Pozn. “Rocznik" zaś
wydano   w  1947 r., 'wyłącznie w archidiecezji poznańskiej, gdyż rok
wcześniej została zawieszona unia personalna Gniezna d Poznania. W tym
roczniku na  szczególną uwagę zasługuje —  choć nie jest kompletny —
wykaz   "kapłanów zmarłych w  obozach, więzieniach i w czasie działań
wojennych".
   Najobszerniejszy rocznik wydano w 1968 r. z okazji milenium, biskup-
stwa  poznańskiego: “Rocznik Archidiecezji Poznańskiej na Rok Tysiącle-
cia 1968". Umieszczono w nim  historię każdej, parafii i każdego kościoła,
uwzględniono  zachowane  dzieła sztuki, wspomniano wybitniejszych ka-
płanów.
    Elenchy i roczniki jako informatory bieżące na ogół nie są przechowy-
wane  w parafiach przez dłuższy czas. Z tego względu szczególnej wartości
nabiera ich zbiór w Archiwum Archidiecezjalnym. W czasie drugiej woj-
ny światowej  zdekompletowany nie jest jeszcze w pełni uzupełniony. Ak-
tualnie obejmuje on następujące elenchy i roczniki:
   1759, 1763, 1767, 1771, 1779, 1789, 1793, 1794, 1796, 1799, 1801,1802,
1807,  1808, 1810,1814-1816, 1819, 1821-1825,  1827, 1828, 1831, 1832,
1834-1839,  1841, 1842, 1844-1848, 1850, 1852-1854,  1856-1874, 1879-
- 1886 (tylko wykazy zmarłych kapłanów),  1887, 1888 (dzieło ks. J. Ko-
rytkowskiego), 1889-1920,  1922-1934,  1936,  1938, 1945 (spis księży),
 1947, 1952, 1955, 1960, 1968.
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