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

1. 146.1.1 Księga chrztów i ślubów (1611-1689) księga, łac., k. 155 wersja cyfrowa 

2. 146.1.2 Księga chrztów (1726-1735) dudka, łac., k. 94 wersja cyfrowa 

3. 146.1.2a Księga chrztów (1738-1749) dudka, łac., k. 108 wersja cyfrowa 

4. 146.1.3 Księga chrztów (1750-1770) księga, łac., k. 133 wersja cyfrowa 

5. 146.1.4 
Księga chrztów 

(1770-1771, 1785-1798) 

księga, łac., pol., 

k. 97 
wersja cyfrowa 

6. 146.1.5 

Księga chrztów (1771-1785) 

/ Zapiski nt. nabytków do kościoła 

w Dolistowie z lat 1755-1758 

księga, łac., pol., 

k. 85 
wersja cyfrowa 

7. 146.1.6 Księga chrztów (1811-1818) [1975] księga, łac., k. 73 wersja cyfrowa 

8. 146.1.7 Księga chrztów (1835-1848) 
księga, pol., 

k. 192 
wersja cyfrowa 

9. 146.1.8 Księga chrztów (1849-1856) 
księga, ros., 

k. 144 
wersja cyfrowa 

10. 146.1.9 Księga chrztów (1856-1868) 
księga, ros., 

indeks os., k. 208 
wersja cyfrowa 

11. 146.1.10 Księga chrztów (1868-1876) 
księga, ros., 

indeks os., k. 205 
wersja cyfrowa 

12. 146.1.11 Księga chrztów (1876-1882) 
księga, ros., 

k. 201 
wersja cyfrowa 

13. 146.1.12 Księga chrztów (1882-1887) [1898] 
księga, ros., 

k. 193 
wersja cyfrowa 

14. 146.1.13 Księga chrztów (1887-1893) 
księga, ros., 

k. 200 
wersja cyfrowa 

15. 146.1.14 Księga chrztów (1893-1900) 
księga, ros., 

k. 200 
wersja cyfrowa 

16. 146.1.15 Księga chrztów (1901-1906) 
księga, ros., 

k. 200 
wersja cyfrowa 

17. 146.1.16 Księga chrztów (1906-1921) 
księga, ros., pol., 

k. 416 
wersja cyfrowa 
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18. 146.1.17 Księga chrztów (1921-1925) [1990] 
księga, pol., 

k. 202 

częściowo 

wersja cyfrowa 

19. 146.1.18 Księga chrztów (1926-1937) 
księga, pol., 

k. 200 
nie 

20. 146.1.19 Księga chrztów (1930-1935) 
księga, pol., 

k. 322 
nie 

21. 146.1.20 
Indeks osobowy urodzonych 

w latach 1877-1917 
księga, ros., k. 49 wersja cyfrowa 

22. 146.1.20a 
Księga ślubów (1710-1744) 

/ Inwentarz kościoła (1712) 
dudka, łac., k. 93 wersja cyfrowa 

23. 146.1.21 Księga ślubów (1744-1782) księga, łac., k. 65 wersja cyfrowa 

24. 146.1.22 Księga ślubów (1835-1844) 
księga, pol., ros., 

indeks os., k. 52 
wersja cyfrowa 

25. 146.1.23 Księga ślubów (1849-1861) 
księga, ros., 

indeks os., k. 79 
wersja cyfrowa 

26. 146.1.24 Księga ślubów (1862-1878) księga, ros., k. 96 wersja cyfrowa 

27. 146.1.25 Księga ślubów (1878-1893) 
księga, ros., 

k. 181 
wersja cyfrowa 

28. 146.1.26 Księga ślubów (1893-1916) 
księga, ros., 

indeks os., k. 203 
wersja cyfrowa 

29. 146.1.27 Księga ślubów (1916-1925) 
księga, pol., ros., 

indeks os., k. 198 

częściowo 

wersja cyfrowa 

30. 146.1.27a 
Księga protokołów przedślubnych 

(1840-1844) 

księga, pol.,  

k. 141 
tak 

31. 146.1.27b 
Księga protokołów przedślubnych 

(1845-1848) 
księga, pol., k. 98 tak 

32. 146.1.28 
Księga egzaminów przedślubnych 

(1848-1853) 
księga, pol., k. 32 wersja cyfrowa 

33. 146.1.29 
Księga pogrzebów 

(1804-1821) [1824] 

księga, pol., łac., 

k. 140 
wersja cyfrowa 

34. 146.1.30 Księga pogrzebów (1835-1841) księga, pol., k. 49 wersja cyfrowa 
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35. 146.1.31 
Księga pogrzebów 

(1841-1848) [1917] 

księga, pol., 

indeks os., k. 107 
wersja cyfrowa 

36. 146.1.32 Księga pogrzebów (1849-1855) 
księga, ros., 

indeks os., k. 75 
wersja cyfrowa 

37. 146.1.33 Księga pogrzebów (1855-1872) 
księga, ros., 

indeks os., k. 108 
wersja cyfrowa 

38. 146.1.34 Księga pogrzebów (1874-1881) 
poszyt, ros., k. 77 

zach. częściowo 
wersja cyfrowa 

39. 146.1.35 Księga pogrzebów (1881-1897) 
księga, ros., 

k. 193 
wersja cyfrowa 

40. 146.1.36 Księga pogrzebów (1897-1914) 
księga, ros., 

k. 200 
wersja cyfrowa 

41. 146.1.37 Księga pogrzebów (1914-1921) 
księga, ros., pol., 

k. 103 
wersja cyfrowa 

42. 146.1.38 Księga pogrzebów (1921-1925) 
księga, pol.,  

k. 198 

częściowo 

wersja cyfrowa 

 


