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

1. 210.1.1 
Księga chrztów, ślubów i pogrzebów 

(1638-1697) 
dudka, łac., k. 100 wersja cyfrowa 

2. 210.1.2 
Księga chrztów, ślubów i pogrzebów 

(1687-1769) 
dudka, łac., k. 388 wersja cyfrowa 

3. 210.1.3 
Księga ślubów i pogrzebów 

(1698-1785) 
dudka, łac., k. 81 wersja cyfrowa 

4. 210.1.4 Księga pogrzebów (1763-1813) 
dudka, łac., pol., 

indeks os., k. 121 
wersja cyfrowa 

5. 210.1.5 Księga chrztów i ślubów (1769-1798) 
księga, łac., pol., 

indeks os., k. 106 
wersja cyfrowa 

6. 210.1.6 Księga chrztów (1798-1808) 
księga, pol.,  

s. 178 
wersja cyfrowa 

7. 210.1.7 Księga chrztów i ślubów (1798-1814) 
księga, łac., 

indeks os., k. 163 
wersja cyfrowa 

8. 210.1.8 Księga chrztów (1814-1832) 
księga, łac., pol., 

indeks os., k. 229 
wersja cyfrowa 

9. 210.1.9 Księga chrztów (1832-1834) 
księga, pol., 

indeks os., k. 104 
wersja cyfrowa 

10. 210.1.10 Księga chrztów (1835-1841) 
księga, pol., 

indeks os., k. 105 
wersja cyfrowa 

11. 210.1.11 Księga chrztów (1842-1848) 
księga, pol., 

indeks os., k. 79 
wersja cyfrowa 

12. 210.1.12 Księga chrztów (1849-1856) 
księga, ros., 

indeks os., k. 101 
wersja cyfrowa 

13. 210.1.13 Księga chrztów (1856-1862) 
księga, ros., 

indeks os., k. 105 
wersja cyfrowa 

14. 210.1.14 Księga chrztów (1862-1866) 
księga, ros., 

indeks os., k. 105 
wersja cyfrowa 

15. 210.1.15 Księga chrztów (1867-1877) 
księga, ros.,  

k. 206 
wersja cyfrowa 
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16. 210.1.16 Księga chrztów (1877-1888) 
księga, ros., 

indeks os., k. 209 
wersja cyfrowa 

17. 210.1.17 Księga chrztów (1888-1897) 
księga, ros., 

indeks os., k. 210 
wersja cyfrowa 

18. 210.1.18 Księga chrztów (1897-1902) 
księga, ros., pol., 

indeks os., k. 105 
wersja cyfrowa 

19. 210.1.19 
Księga ślubów  

(1797-1807, 1814-1824) 

księga, pol., łac., 

indeks os., k. 63 
wersja cyfrowa 

20. 210.1.20 Księga ślubów (1825-1834) 
księga, łac., pol., 

k. 94 
wersja cyfrowa 

21. 210.1.21 Księga ślubów (1835-1839) 
księga, pol., 

indeks os., k. 28 
wersja cyfrowa 

22. 210.1.22 Księga ślubów (1839-1845) 
księga, pol., 

indeks os., k. 34 
wersja cyfrowa 

23. 210.1.23 Księga ślubów (1846-1848) 
księga, pol., 

indeks os., k. 103 
wersja cyfrowa 

24. 210.1.24 Księga ślubów (1849-1861) 
księga, ros., 

indeks os., k. 80 
wersja cyfrowa 

25. 210.1.25 Księga ślubów (1861-1877) 
księga, ros., 

indeks os., k. 105 
wersja cyfrowa 

26. 210.1.26 Księga ślubów (1877-1892) 
księga, ros., 

indeks os., k. 103 
wersja cyfrowa 

27. 210.1.27 Księga ślubów (1892-1910) 
księga, ros., 

indeks os., k. 105 
wersja cyfrowa 

28. 210.1.28 

Księga egzaminów przedślubnych 

(1821-1825) / Brudnopis metryk 

chrztów i pogrzebów (1826-1827) 

księga, pol., łac., 

k. 55 
wersja cyfrowa 

29. 210.1.29 
Księga egzaminów przedślubnych 

(1824-1830) 

księga, pol.,  

k. 144 
wersja cyfrowa 

30. 210.1.30 
Księga egzaminów przedślubnych 

(1831-1837) 

księga, pol.,  

k. 144 
wersja cyfrowa 

31. 210.1.31 
Księga egzaminów przedślubnych 

(1840-1844) 

księga, pol.,  

k. 105 
wersja cyfrowa 
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32. 210.1.32 
Księga egzaminów przedślubnych 

(1848-1853) 

księga, pol.,  

k. 153 
wersja cyfrowa 

33. 210.1.33 
Księga egzaminów przedślubnych 

(1854-1861) 

księga, pol.,  

k. 101 
wersja cyfrowa 

34. 210.1.34 
Księga egzaminów przedślubnych 

(1861-1864) [1895, 1902-1903] 

księga, pol., ros., 

k. 101 
wersja cyfrowa 

35. 210.1.35 
Księga protokołów przedślubnych 

(1865-1882) 

księga, ros., 

k. 201 
wersja cyfrowa 

36. 210.1.36 
Księga protokołów przedślubnych 

(1882-1888) 

księga, ros., 

k. 101 
wersja cyfrowa 

37. 210.1.37 Księga pogrzebów (1813-1834) 
księga, łac., pol., 

indeks os., k. 197 
wersja cyfrowa 

38. 210.1.38 Księga pogrzebów (1835-1838) 
księga, pol., 

indeks os., k. 27 
wersja cyfrowa 

39. 210.1.39 Księga pogrzebów (1839-1848) 
księga, pol., 

indeks os., k. 106 
wersja cyfrowa 

40. 210.1.40 Księga pogrzebów (1849-1860) 
księga, ros., 

indeks os., k. 76 
wersja cyfrowa 

41. 210.1.41 Księga pogrzebów (1861-1874) 
księga, ros., 

indeks os., k. 105 
wersja cyfrowa 

42. 210.1.42 Księga pogrzebów (1874-1887) 
księga, ros., 

indeks os., k. 107 
wersja cyfrowa 

43. 210.1.43 Księga pogrzebów (1887-1912) 
księga, ros., 

indeks os., k. 218 
wersja cyfrowa 

44. 210.2.1 Spis parafian (1890) księga, ros., k. 56 wersja cyfrowa 

45. 210.2.2 Spis parafian (1898-1899) 
księga, ros.,  

k. 101 
wersja cyfrowa 

46. 210.2.3 Spis parafian (2. poł. XX w., po 1956) 
księga, pol.,  

k. 142 
nie 

47. 210.2.4 Księga nawróconych (1928-1992) brulion, pol., k. 5 nie 

48. 210.3.1 
Inwentarz biblioteki parafialnej  

(1. poł. XX w., po 1930) 
brulion, pol., k. 17 wersja cyfrowa 
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