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

1. 206.1.1 
Księga chrztów i ślubów (1600-1611, 

1675-1686, 1739, 1744, 1765) 
dudka, łac., k. 95 wersja cyfrowa 

2. 206.1.2 
Księga chrztów (1612-1618, 

1650-1651, 1659, 1677, 1755) 
dudka, łac., k. 84 wersja cyfrowa 

3. 206.1.3 
Księga chrztów 

(1637-1639, 1642-1646) 
księga, łac., k. 51 wersja cyfrowa 

4. 206.1.4 
Księga chrztów 

(1652-1668, 1784) 
dudka, łac., k. 66 wersja cyfrowa 

5. 206.1.5 
Księga chrztów 

(1670-1671, 1678-1679, 1682-1698) 
dudka, łac., k. 108 wersja cyfrowa 

6. 206.1.6 Księga chrztów (1698-1707) dudka, łac., s. 144 wersja cyfrowa 

7. 206.1.7 Księga chrztów (1707-1726) dudka, łac., k. 77 wersja cyfrowa 

8. 206.1.8 Księga chrztów (1747-1757) dudka, łac., k. 79 wersja cyfrowa 

9. 206.1.9 Księga chrztów (1757-1770) dudka, łac., k. 68 wersja cyfrowa 

10. 206.1.10 Księga chrztów (1770-1792) księga, łac., k. 175 wersja cyfrowa 

11. 206.1.11 Księga chrztów (1792-1815) 
księga, łac., pol., 

k. 130 
wersja cyfrowa 

12. 206.1.12 Księga chrztów (1797-1804) księga, pol., k. 46 wersja cyfrowa 

13. 206.1.13 Księga chrztów (1816-1833) księga, łac., k. 113 wersja cyfrowa 

14. 206.1.14 Księga chrztów (1827-1833) księga, pol., k. 99 wersja cyfrowa 

15. 206.1.15 Księga chrztów (1833-1841) 
księga, pol., ros., 

indeks os., k. 114 
wersja cyfrowa 

16. 206.1.16 
Księga chrztów 

[1720, 1733] (1835-1843) 

księga, 

pol., ros., łac., 

indeks os., k. 112 

wersja cyfrowa 

17. 206.1.17 Księga chrztów (1843-1848) 
księga, pol., ros., 

indeks os., k. 150 
wersja cyfrowa 

18. 206.1.18 Księga chrztów (1849-1853) 
księga, ros., 

indeks os., k. 85 
wersja cyfrowa 
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19. 206.1.19 Księga chrztów (1853-1862) 
księga, ros., 

indeks os., k. 123 
wersja cyfrowa 

20. 206.1.20 Księga chrztów (1863-1868) 
księga, ros., 

indeks os., k. 109 
wersja cyfrowa 

21. 206.1.21 Księga chrztów (1868-1877) 
księga, ros., 

indeks os., k. 216 
wersja cyfrowa 

22. 206.1.22 
Księga chrztów 

(1877-1885) [1898,1933] 

księga, ros., pol., 

indeks os., k. 211 
wersja cyfrowa 

23. 206.1.23 
Indeks osobowy urodzonych 

w latach 1792-1877 

księga, pol.,  

k. 109 
wersja cyfrowa 

24. 206.1.24 Księga ślubów (1686-1727) dudka, łac., k. 116 wersja cyfrowa 

25. 206.1.25 Księga ślubów (1728-1756) dudka, łac., k. 93 wersja cyfrowa 

26. 206.1.26 Księga ślubów (1770-1804) księga, łac., k. 100 wersja cyfrowa 

27. 206.1.27 
Księga ślubów 

[1797-1804] 1805-1818 
księga, łac., k. 50 wersja cyfrowa 

28. 206.1.28 Księga ślubów (1818-1831) księga, łac., k. 43 wersja cyfrowa 

29. 206.1.29 Księga ślubów (1827-1837) 
księga, pol., 

k. 101 
wersja cyfrowa 

30. 206.1.30 Księga ślubów (1835-1841) księga, pol., k. 27 wersja cyfrowa 

31. 206.1.31 Księga ślubów (1841-1848) księga, pol., k. 31 wersja cyfrowa 

32. 206.1.32 Księga ślubów (1849-1862) księga, ros., k. 78 wersja cyfrowa 

33. 206.1.33 Księga ślubów (1863-1884) 
księga, ros., łac., 

k. 107 
wersja cyfrowa 

34. 206.1.34 
Księga egzaminów przedślubnych 

(1825-1832) 

księga, pol., 

k. 144 
wersja cyfrowa 

35. 206.1.35 
Księga egzaminów przedślubnych 

[1790] (1832-1838) 

księga, pol., łac., 

k. 146 
wersja cyfrowa 

36. 206.1.36 
Księga egzaminów przedślubnych 

(1838-1845) 
księga, pol., k. 99 wersja cyfrowa 

37. 206.1.37 
Księga protokołów przedślubnych 

(1845-1852) 

księga, pol., 

k. 153 
wersja cyfrowa 
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38. 206.1.38 
Księga protokołów przedślubnych 

(1863-1874) 

księga, ros., 

k. 101 
wersja cyfrowa 

39. 206.1.39 
Księga protokołów przedślubnych 

(1874-1895) 

księga, ros., 

k. 203 
wersja cyfrowa 

40. 206.1.40 Księga pogrzebów (1745-1780) księga, łac., k. 101 wersja cyfrowa 

41. 206.1.41 Księga pogrzebów (1780-1804) 
księga, łac., pol., 

k. 88 
wersja cyfrowa 

42. 206.1.42 Księga pogrzebów (1797-1805) księga, pol., k. 48 wersja cyfrowa 

43. 206.1.43 Księga pogrzebów (1806-1824) 
księga, pol., łac., 

k. 70 
wersja cyfrowa 

44. 206.1.44 Księga pogrzebów (1825-1831) księga, łac., k. 38 wersja cyfrowa 

45. 206.1.45 Księga pogrzebów (1827-1839) 
księga, pol., 

indeks os., k. 117 
wersja cyfrowa 

46. 206.1.46 Księga pogrzebów (1835-1838) księga, pol., k. 25 wersja cyfrowa 

47. 206.1.47 Księga pogrzebów (1839-1849) księga, pol., k. 56 wersja cyfrowa 

48. 206.1.48 Księga pogrzebów (1849-1852) księga, ros., k. 76 wersja cyfrowa 

49. 206.1.49 Księga pogrzebów (1853-1871) 
księga, ros., 

indeks os., k. 131 
wersja cyfrowa 

50. b. sygn. 
Brudnopis metryk chrztów 

i pogrzebów (1926-1928) 
księga, pol., k. 38 nie 

51. b. sygn. 
Dziennik korespondencji 

wychodzącej (1932-1935) 
księga, pol., k. 25 nie 

52. b. sygn. 
Varia – fragmenty korespondencji 

parafialnej (1933, 1940, 1957) 

akta luźne, pol., 

ros., k. 9 
nie 

 


