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Klasyfikacje i nazewnictwo pieczęci 
 

   Od kilku lat badania sfragistyczne są prowadzone ze zwiększoną intensywnością i zmierzają 

do systematycznego opracowywania poszczególnych działów sfragistyki. Konferencje w 

Toruniu (2003), Krakowie (2004) i Zielonej Górze (2007) przyczyniły się do lepszego 

poznania stanu i perspektyw badań sfragistycznych, zbiorów pieczęci oraz problematyki 

heraldycznej związanej z pieczęciami. I i II Seminarium sfragistyczne (2005, 2006) 

podejmowało zróżnicowaną problematykę dotyczącą pieczęci od średniowiecza do XX 

wieku. 

   Tematem kolejnego III Seminarium będzie „Klasyfikacja i nazewnictwo pieczęci”. Przy 

niewątpliwych osiągnięciach dotychczasowych badań sfragistycznych, dotkliwie odczuwalny 

jest brak refleksji metodologicznej. Jeśli polskie badania sfragistyczne mają się skutecznie 

rozwijać, należy wypracować jednolity system klasyfikacji pieczęci, a także właściwą mu 

nomenklaturę. W dotychczasowej praktyce bądź posługiwano się przestarzałymi 

klasyfikacjami, bądź badacze tworzyli własne klasyfikacje na użytek prowadzonych badań, 

nie zawsze jednak stosowane przez innych. W zbyt małym stopniu uwzględniano 

doświadczenia zagraniczne, co prowadziło do pewnej izolacji polskich badań. Wypracowanie 

poprawnej klasyfikacji pieczęci i nomenklatury sfragistycznej, to fundament na którym będą 

opierały się dalsze badania. Należy dążyć do tego celu etapami.  

   Wypracowanie ogólnej klasyfikacji powinna poprzedzić dyskusja dotycząca problemów 

klasyfikacji na poziomie poszczególnych działów sfragistyki. W trakcie III Seminarium 

zostanie omówiona problematyka klasyfikacji m.in. pieczęci królewskich, biskupich, 

klasztornych, miejskich i urzędowych, zostaną omówione także zasady inwentaryzacji 

pieczęci w archiwach polskich i czeskich.  

Program III Seminarium sfragistycznego: 
9.30 - 9. 45 - Powitanie uczestników seminarium 

9.45 – 10.15 

Dr hab. Zenon Piech (Kraków) – Klasyfikacje i nazewnictwo pieczęci w polskich i 

zagranicznych badaniach sfragistycznych 

10.15 – 10.45 

Dr Marcin Hlebionek (Toruń) - Systematyka pieczęci królów polskich. Wybrane problemy 

10.45 – 11.15 



Dr Henryk Palkij (Kraków) - Stosowanie pieczęci w kancelarii koronnej Augusta II 

11.15 – 11.45 Przerwa 

11.45 – 12.15 

Dr Piotr Pokora (Poznań) - Typologia i nazewnictwo pieczęci biskupich 

12.15 – 12.45 

Dr Paweł Stróżyk (Poznań) - Klasyfikacja pieczęci benedyktyńskich i cysterskich z ziem 

polskich 

12.45 – 13.15 

Dr Janusz Trupinda (Malbork) - Pieczęcie urzędników krzyżackich w Prusach – założenia do 

opracowania systemu klasyfikacji i nazewnictwa 

13.15 – 13.45 

Dr Marek Adamczewski (Łodź), Dr Henryk Seroka (Lublin) - Problematyka klasyfikacji 

małopolskich i wielkopolskich pieczęci miejskich 

13.45 - 14.45 Dyskusja 

14.45 – 16.00 Przerwa 

16.00 – 16.30 

Dr Paweł Gut (Szczecin) - System sfragistyczny w pruskiej administracji w XIX i XX wieku 

16.30 – 17.00 

Mgr Agnieszka Kuś (Warszawa) - Klasyfikacje i kolekcje pieczęci we Włoszech. Wybrane 

przykłady 

17.00 – 17.15 Przerwa 

17.15 – 17.45 

Mgr Wojciech Mischke (Kraków) - Klasyfikacja materiału sfragistycznego w komputerowej 

bazie danych Archiwów Republiki Czeskiej 

17.45 – 18.15  

Dr Dariusz Bednarek (Wrocław) - Nowe zasady inwentaryzacji pieczęci w archiwach 

państwowych. Główne problemy i stan prac 

18.15 – 19.00 Dyskusja i zakończenie obrad 

Obrady odbywają się w Instytucie Historii UJ, ul. Gołębia 13  

(Collegium Witkowskiego) sala 17 


