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L.p. Sygnatura Tytuł jednostki / Daty skrajne Opis Udostępnianie 

1. 189.1.1 

Księga chrztów, ślubów i pogrzebów 

/czystopis/  

(1778-1811) [1818, 1828] 

księga, łac., pol., 

indeks os., k. 109 
wersja cyfrowa 

2. 189.1.2 
Księga chrztów, ślubów i pogrzebów 

/brudnopis/ (1778-1818) 

księga, łac., pol., 

indeks os., s. 84 
wersja cyfrowa 

3. 189.1.3 Księga chrztów (1798-1807) 
księga, łac., pol., 

indeks os., k. 39 
wersja cyfrowa 

4. 189.1.4 Księga chrztów i pogrzebów (1809) 
księga, łac., pol., 

indeks os., k. 6 
wersja cyfrowa 

5. 189.1.5 Księga chrztów (1827-1846) 
księga, pol., 

indeks os., k. 103 
wersja cyfrowa 

6. 189.1.6 Księga chrztów (1846-1848) 
księga, pol., 

indeks os., k. 100 
wersja cyfrowa 

7. 189.1.7 Księga chrztów (1848-1861) 
księga, ros., 

indeks os., k. 106 
wersja cyfrowa 

8. 189.1.8 Księga chrztów (1861-1869) 
księga, ros., 

indeks os., k. 44 
wersja cyfrowa 

9. 189.1.9 Księga ślubów (1818-1829) 
księga, łac., pol., 

indeks os., k. 14 
wersja cyfrowa 

10. 189.1.10 Księga ślubów (1827-1849) 
księga, pol., łac., 

indeks os., k. 100 
wersja cyfrowa 

11. 189.1.11 Księga ślubów (1848-1866) 
księga, ros., 

indeks os., k. 100 
wersja cyfrowa 

12. 189.1.12 
Księga protokołów przedślubnych  

(1931-1945) [1970] 

księga, pol.,  

k. 107 
nie 

13. 189.1.13 
Księga protokołów przedślubnych  

(1946-1954) 

księga, pol.,  

k. 126 
nie 

14. 189.1.14 Księga pogrzebów (1818-1829) 
księga, łac., 

indeks os., k. 57 
wersja cyfrowa 

15. 189.1.15 Księga pogrzebów (1827-1848) 
księga, pol., ros.,  

indeks os., k. 106 
wersja cyfrowa 
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16. 189.1.16 Księga pogrzebów (1848-1866) 
księga, ros., 

indeks os., k. 90 
wersja cyfrowa 

17. 189.1.17 
Księga pogrzebów 

(1923-1945) [1988] 
księga, pol., k. 58 nie 

18. 189.2.1 Inwentarz kościoła i parafii (1858) 
akta luźne, pol., 

ros., k. 4 
wersja cyfrowa 

19. 189.2.2 
Wizytacja pasterska  

(1928) [1932] 

akta luźne, łac.,  

s. 20 
wersja cyfrowa 

20. 189.2.3 Wizytacja pasterska (1932) 
akta luźne, łac.,  

s. 18 
wersja cyfrowa 

21. 189.2.4 Wizytacja pasterska (1936) 
akta luźne, łac., 

pol., s. 18 
wersja cyfrowa 

22. 189.2.5 Wizytacja pasterska (1946) 
akta luźne, łac., 

pol., k. 8 
wersja cyfrowa 

23. 189.2.6 
Protokoły wizytacji kanonicznych,  

(1969, 1970, 1987, 1992, 1997) 

akta luźne, pol.,  

k. 25 
nie 

24. 189.2.7 

Materiały ks. Eugeniusza Bidy  

(materiały do wizytacji kanonicznej  

z 1982 r.) 

akta luźne, pol.,  

k. 8 
nie 

25. 189.2.8 
Materiały ks. Tadeusza Krawczenko  

/do dziejów parafii/ (1970-1973) 

akta luźne, pol., 

łac., k. 9 
nie 

26. 189.2.9 

Monografia parafii  

/oprac. ks. Tadeusz Krawczenko/  

(po 1970) 

brulion, pol.,  

k. 22, 10 fot. c/b 
wersja cyfrowa 

27. 189.2.10 
Plany i szkice kościoła i posesji 

kościelnej w Narewce (1965-1966) 

akta luźne, 

światłokopie, 

pol., k. 7  

wersja cyfrowa 

28. 189.2.11 
Akta korespondencji przychodzącej  

(1908-1914) 

akta luźne, ros., 

łac., k. 429 
wersja cyfrowa 

29. 189.2.12 
Akta korespondencji przychodzącej  

(1915-1928) 

akta luźne, pol., 

łac., ros., niem.,  

k. 401 

wersja cyfrowa 
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30. 189.2.13 
Akta korespondencji przychodzącej  

(1929-1932) 

akta luźne, pol., 

łac., ros., k. 424,  

2 fot. c/b 

wersja cyfrowa 

31. 189.2.14 
Akta korespondencji przychodzącej  

(1933-1938) 

akta luźne, pol., 

łac., niem., ros.,  

k. 377 

wersja cyfrowa 

32. 189.2.15 
Akta korespondencji przychodzącej  

[1927-1937] (1940-1968) 

akta luźne, pol.,  

k. 104 
nie 

33. 189.2.16 
Akta korespondencji przychodzącej  

(1940-1953) 

akta luźne, pol., 

łac., niem., k. 251, 

1 fot. c/b 

nie 

34. 189.2.17 
Akta korespondencji przychodzącej  

(1947-1952) 

akta luźne, pol.,  

k. 86 
nie 

35. 189.2.18 
Pisma urzędowe Kurii Arcybiskupiej  

w Białymstoku (1956-1959) 

akta luźne, pol., 

łac., spis treści,  

k. 277 

nie 

36. 189.2.19 
Pisma urzędowe Kurii Arcybiskupiej  

w Białymstoku (1960-1962) 

akta luźne, pol., 

spis treści, k. 373 
nie 

37. 189.2.20 
Pisma urzędowe Kurii Arcybiskupiej  

w Białymstoku (1963) 

akta luźne, pol., 

spis treści, k. 308 
nie 

38. 189.2.21 
Pisma urzędowe Kurii Arcybiskupiej  

w Białymstoku (1964) 

akta luźne, pol., 

spis treści, k. 295, 

3 fot. c/b 

nie 

39. 189.2.22 
Pisma urzędowe Kurii Arcybiskupiej  

w Białymstoku (1965) 

akta luźne, pol., 

spis treści, k. 533 
nie 

40. 189.2.23 
Pisma urzędowe Kurii Arcybiskupiej  

w Białymstoku (1966) 

akta luźne, pol., 

spis treści, k. 331 
nie 

41. 189.2.24 
Pisma urzędowe Kurii Arcybiskupiej  

w Białymstoku (1967) 

akta luźne, pol., 

spis treści, k. 547 
nie 

42. 189.2.25 
Pisma urzędowe Kurii Arcybiskupiej  

w Białymstoku (1968) 

akta luźne, pol., 

łac., spis treści,  

k. 345 

nie 

43. 189.2.26 
Pisma urzędowe Kurii Arcybiskupiej  

w Białymstoku (1971) 

akta luźne, pol., 

spis treści, k. 330 
nie 
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44. 189.2.27 
Pisma urzędowe Kurii Arcybiskupiej  

w Białymstoku (1972) 

akta luźne, pol., 

spis treści, k. 345 
nie 

45. 189.2.28 
Pisma urzędowe Kurii Arcybiskupiej  

w Białymstoku (1973) 

akta luźne, pol., 

spis treści, k. 306 
nie 

46. 189.2.29 
Pisma urzędowe Kurii Arcybiskupiej  

w Białymstoku (1974) 

akta luźne, pol., 

spis treści, k. 280 
nie 

47. 189.2.30 
Pisma urzędowe Kurii Arcybiskupiej  

w Białymstoku (1975-1976) 

akta luźne, pol.,  

k. 385 
nie 

48. 189.2.31 
Pisma urzędowe Kurii Arcybiskupiej  

w Białymstoku (1976-1978) 

akta luźne, pol.,  

k. 386 
nie 

49. 189.2.32 
Pisma urzędowe Kurii Arcybiskupiej  

w Białymstoku (1979-1980) 

akta luźne, pol.,  

k. 397 
nie 

50. 189.2.33 
Pisma urzędowe Kurii Arcybiskupiej  

w Białymstoku (1981-1990) 

akta luźne, pol.,  

k. 356 
nie 

51. 189.3.1 

Księga przystępujących  

do spowiedzi i komunii św. 

(1853-1856, 1860-1861) 

księga, pol.,  

k. 102 
wersja cyfrowa 

52. 189.3.2 Spis parafian (1927) 
akta szyte, pol.,  

s. 84 
wersja cyfrowa 

53. 189.3.3 Spis parafian (1931-1936) 
księga, pol.,  

k. 103 
wersja cyfrowa 

54. 189.3.4 

Spis członków III Zakonu Św. 

Franciszka i Unii Żywego Różańca  

w parafii Narewka (1975) 

akta luźne, pol.,  

k. 8 
nie 

55. 189.3.5 

Kazania i katechezy na różne okresy 

roku liturgicznego, wzory kazań na III 

Rok Wielkiej Nowenny (1956-1959) 

akta luźne, pol.,  

k. 205 
nie 

56. 189.3.6 

Akta dot. katechizacji w parafii 

Narewka [punkty katechetyczne, 

kwestionariusze w sprawie nauki 

religii, zaświadczenia, dziennik 

katechizacji 1993/1994] (1961-1994) 

akta luźne, akta 

szyte, pol., k. 163 
nie 
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57. 189.3.7 

Informacje i zarządzenia 

katechetyczne, korespondencja z 

Referatem Katechetycznym Kurii 

Arcybiskupiej w Białymstoku 

(1981-1988) 

akta luźne, pol.,  

k. 42 
nie 

58. 189.5.1 
Akta dóbr ziemskich Narewka 

Fascykuł 1 
- w opracowaniu 

59. 189.5.2 
Akta dóbr ziemskich Narewka 

Fascykuł 2 
- w opracowaniu 

60. 189.5.3 
Akta dóbr ziemskich Narewka 

Fascykuł 3 
- w opracowaniu 

61. 189.5.4 
Akta dóbr ziemskich Narewka 

Fascykuł 4 
- w opracowaniu 

62. 189.5.5 
Akta dóbr ziemskich Narewka 

Fascykuł 5 
- w opracowaniu 

63. 189.5.6 
Akta dóbr ziemskich Narewka 

Fascykuł 6 
- w opracowaniu 

 


