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

1. 211.1.1 Księga chrztów, ślubów i pogrzebów 
(1753-1778) 

księga, łac., ros., 
indeks os., k. 114 

wersja cyfrowa 

2. 211.1.2 Księga chrztów (1770-1795) 
księga, łac., ros., 
indeks os., k. 104 

wersja cyfrowa 

3. 211.1.3 Księga chrztów (1795-1805) 
księga, łac., pol., 
ros., indeks os., 

k. 64 
wersja cyfrowa 

4. 211.1.4 Księga chrztów (1806-1827) 
księga, łac., pol., 
ros., indeks os., 

k. 99 
wersja cyfrowa 

5. 211.1.5 Księga chrztów [1797, 1803] (1835-1844) 
księga, pol., ros., 
indeks os., k. 57 

wersja cyfrowa 

6. 211.1.6 Księga chrztów (1851-1855) 
księga, pol., ros., 
indeks os., k. 19 

wersja cyfrowa 

7. 211.1.7 Księga chrztów (1856-1865) [1899, 1926] 
księga, ros., 

indeks os., k. 109 
wersja cyfrowa 

8. 211.1.8 Księga chrztów (1866-1884) [1927] księga, ros., k. 201 wersja cyfrowa 

9. 211.1.9 Księga ślubów (1767-1800) dudka, łac., k. 86 wersja cyfrowa 

10. 211.1.10 Księga ślubów (1800-1826) 
księga, pol., łac., 

k. 44 
wersja cyfrowa 

11. 211.1.11 Księga ślubów (1827-1835) 
księga, pol., łac., 

k. 25 
wersja cyfrowa 

12. 211.1.12 Księga ślubów (1856-1895) 
księga, ros., łac., 

k. 100 
wersja cyfrowa 

13. 211.1.13 Księga egzaminów przedślubnych 
(1825-1841) 

księga, pol., k. 144 wersja cyfrowa 

14. 211.1.14 Księga protokołów przedślubnych 
(1841-1857) 

księga, pol., k. 151 wersja cyfrowa 

15. 211.1.15 Księga protokołów przedślubnych 
(1865-1889) 

księga, ros., k. 101 wersja cyfrowa 

16. 211.1.16 Księga protokołów przedślubnych 
(1909-1926) 

księga, ros., pol., 
k. 100 

częściowo 
wersja cyfrowa 

17. 211.1.17 Księga protokołów przedślubnych 
(1926-1937) 

księga, pol., k. 102 nie 

18. 211.1.18 Księga pogrzebów (1778-1826) księga, łac., pol., wersja cyfrowa 
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k. 115 

19. 211.1.19 Księga pogrzebów (1827-1835, 1853-1855) 
księga, pol., łac., 
ros., indeks os., 

k. 69 

wersja cyfrowa 

20. 211.1.20 Księga pogrzebów (1839-1853) księga, pol., k. 49 wersja cyfrowa 

21. 211.1.21 Księga pogrzebów (1856-1886) księga, ros., k. 101 wersja cyfrowa 

22. 211.1.22 Księga pogrzebów (1939) 
akta luźne, 

destrukt, pol., k. 3 nie 

 


