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W poprzednim numerze czasopisma ukazała się I część pracy. Omówiono 
w niej podejmowane od końca XIX w., próby inwentaryzacji zasobu, a także 
ostatnie badania, których efektem jest oddawany do rąk czytelnika poniższy wy-
kaz1. Całość wydawnictwa przewidziano na osiem części. W artykule inicjującym 
serię wydawniczą umieszczono informacje o zasobie ksiąg metrykalnych prze-
chowywanych w archiwach parafi i: Abramowice, Baranów, Bełżyce, Biskupice, 
Bochotnica, Bychawa i Bychawka.

Struktura notki katalogowej
Jednostki archiwalne nie zawierają oryginalnych sygnatur, stąd każdej nadano 

numerację według stałego schematu. Pierwsza liczba w sygnaturze oznacza nu-
mer parafi i, kolejne, oddzielone podkreślnikiem, rodzaj serii (chrztów – 1, ślubów 
– 2, zgonów – 3) i numer kolejnej księgi w danej serii. Opis każdej z ksiąg składa 
się z kilku elementów oddzielonych średnikiem, tj. tytułu jednostki archiwalnej 
umieszczonego na okładce (w sytuacji gdy ksiega nie posiada tytułu, nadano go 
w nawiasach kwadratowych), dat skrajnych zapisów metrykalnych oznaczonych 
miesiącem i rokiem (daty w tytule księgi nie zawsze są zgodne ze stanem fak-
tycznym), rodzaju formularza (f. t. –formularz trydencki, f. a. – formularz au-
striacki, f. p. – formularz polski), języka w jakim sporządzono wpis (łac. – łacina, 
pol. – polski, ros. – rosyjski), liczby stron – jeśli numeracja była prowadzona, 
w przeciwnym wypadku użyto skrótu „bns”. Przykładowy opis najstarszej księgi 
chrztów z parafi i Bystrzyca – „38_1_1; [Liber metrices baptisatorum et copula-
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torum ab anno 1693]; III 1693-VI 1722, V 1693-I 1741; f. t.; łac.; 163” , zawiera 
następujące elementy: 

„38_1_1” – sygnatura księgi;
„[Liber metrices baptisatorum et copulatorum ab anno 1693]” – tytuł nadany;
„III 1693-VI 1722, V 1693-I 1741” – faktyczne daty skrajne zapisów (w tym 

przypadku pierwszy zakres dat odnosi się do chrztów, drugi do ślubów);
„f. t.” – księga prowadzona według formularza trydenckiego;
„łac.” – zapisy sporządzono w języku łacińskim;
„163” – księga składa się ze 163 numerowanych stron.
W przypadku opisu ksiąg prowadzonych według formularza trydenckiego i w 

wyjątkowych przypadkach dla metryk sporządzanych według innych formularzy, 
dołączono uwagi. Zawierają one informacje o formacie księgi, materiale z jakiego 
wykonano oprawę, zniszczeń, ubytkach itp., a także adnotacje o kontroli prowa-
dzonej w czasie wizytacji dziekańskiej.

****
BYSTRZYCA

Chrzty
38_1_1; [Liber metrices baptisatorum et copulatorum ab anno 1693]; III 1693-VI 

1722, V 1693-I 1741; f. t.; łac.; 163.
Uwagi: Księga formatu pełnego arkusza, oprawiona w półskórek. Grzbiet księgi prawie całkowi-

cie zniszczony, zachowały się tylko fragmenty skóry przytrzymujące całość. Blok księgi roz-
kleja się w kilku miejscach. Wewnątrz zabrudzenia, liczne plamy powstałe wskutek wilgoci 
oraz drobne ubytki wyrządzone przez owady. W dolnej części każdej karty pieczęć dziekana 
lubartowskiego. Na końcu księgi wpis dziekana z 12 XI 1852 roku potwierdzający kontrolę 
rejestracji.

38_1_2; Akta urodzonych od roku 1722 do roku 1745; IV 1722-II 1745; f. t.; łac.; 
142.

Uwagi: Księga formatu pełnego arkusza, oprawiona w półskórek. Okładka odklejona od bloku, 
niektóre karty wypadają ze składek. Str. 57-58 oberwane. Ubytki w księdze, począwszy od str. 
98, uzupełniono poprzez podklejenie papierem. Wewnątrz zabrudzenia oraz plamy powstałe 
wskutek wilgoci. W dolnej części każdej karty pieczęć dziekana lubartowskiego. Na końcu 
księgi wpis dziekana z 12 XI 1852 roku potwierdzający kontrolę rejestracji.

38_1_3; Akta urodzonych od roku 1745 do roku 1764 oraz akta zaślubionych od 
roku 1745 do roku 1764; III 1745-III 1764, I 1744-II 1764; f. t.; łac.; 324.

Uwagi: Księga formatu pełnego arkusza, oprawiona w półskórek. Na pierwszej stronie oberwany 
dolny róg, ubytek uzupełniono papierem. Pierwsze 10 kart z zapisami ślubów ma obstrzępione 
brzegi. Wewnątrz księgi zabrudzenia, plamy po wilgoci oraz drobne ubytki wyrządzone przez 
owady. W dolnej części każdej karty pieczęć dziekana lubartowskiego. Na końcu księgi wpis 
dziekana z 12 XI 1852 roku potwierdzający kontrolę rejestracji.

38_1_4; Akta urodzonych od roku 1764 do roku 1775; IV 1764-IV 1775; f. t.; 
łac.; 154.

Uwagi: Księga formatu pełnego arkusza, oprawiona w półskórek, grzbiet i rogi zniszczone. Karta 
45 przecięta prawie na całej długości. Wewnątrz plamy powstałe wskutek wilgoci, ślady za-
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grzybienia oraz liczne przebarwienia atramentu utrudniające odczytanie treści. W dolnej części 
każdej karty pieczęć dziekana lubartowskiego. Na końcu księgi wpis dziekana z 12 XI 1852 
roku potwierdzający kontrolę rejestracji.

38_1_5; Akta urodzonych od roku 1775 do roku 1784; IV 1775-XII 1784; f. t.; 
łac.; 162.

Uwagi: Księga formatu pełnego arkusza, oprawiona w półskórek, grzbiet zniszczony. Wewnątrz 
plamy spowodowane wilgocią oraz ślady zagrzybienia. W dolnej części każdej karty pieczęć 
dziekana lubartowskiego. Na końcu księgi wpis dziekana z 12 XI 1852 roku potwierdzający 
kontrolę rejestracji.

38_1_6; Akta urodzonych od roku 1785 do roku 1826; I 1785-XII 1826; f. t; łac.; 
536.

Uwagi. Księga formatu pełnego arkusza, oprawiona w półskórek. Wewnątrz zabrudzenia, plamy 
atramentu, ślady wilgoci oraz drobne ubytki wyrządzone przez owady. W dolnej części każdej 
karty pieczęć dziekana lubartowskiego. Na końcu księgi wpis dziekana z 12 XI 1852 roku po-
twierdzający kontrolę rejestracji.

38_1_7; Akta urodzonych od roku 1797 do roku 1809 i dalej (z czasów rządu 
austriackiego); I 1797-VIII 1810; f. a.; łac.; 200.

38_1_8; Akta urodzonych od roku 1802 do roku 1810 (z czasów rządu austriac-
kiego); VII 1802-VIII 1810; f. a.; łac.; 200.

38_1_9; Akta stanu cywilnego z roku 1810 (rozpoczęte dnia 14 września); IX 
1810-XII 1810; f. p.; pol.; 90.

38_1_10; Akta stanu cywilnego z roku 1811 A ; I 1811-VII 1811; f. p.; pol.; 102.
38_1_11; Akta stanu cywilnego z roku 1811 B ; VII 1811-XII 1811; f. p.; pol.; 

140.
38_1_12; Akta stanu cywilnego z roku 1812; I 1812-XII 1812; f. p.; pol.; 292.
38_1_13; Akta stanu cywilnego z roku 1813; I 1813-XII 1813; f. p.; pol.; 318.
38_1_14; Akta stanu cywilnego z roku 1814; I 1814-XII 1814; f. p.; pol.; 223.
38_1_15; Akta stanu cywilnego z roku 1815; I 1815-XII 1815; f. p.; pol.; 232.
38_1_16; Akta stanu cywilnego z roku 1816; I 1816-XII 1816; f. p.; pol.; 174.
38_1_17; Akta stanu cywilnego z roku 1817; I 1817-XII 1817; f. p.; pol.; 230.
38_1_18; Akta stanu cywilnego z roku 1818; I 1818-XII 1818; f. p.; pol.; 209.
38_1_19; Akta stanu cywilnego z roku 1819; I 1819-XII 1819; f. p.; pol.; 192.
38_1_20; Akta stanu cywilnego z roku 1820; I 1820-XII 1820; f. p.; pol.; 192.
38_1_21; Akta stanu cywilnego z roku 1821; I 1821-XII 1821; f. p.; pol.; 188.
38_1_22; Akta stanu cywilnego z roku 1822; I 1822-XII 1822; f. p.; pol.; 184.
38_1_23; Akta stanu cywilnego z roku 1823; I 1823-XII 1823; f. p.; pol.; 182.
38_1_24; Akta stanu cywilnego z roku 1824; I 1824-XII 1824; f. p.; pol.; 184.
38_1_25; Akta stanu cywilnego z roku 1825; I 1825-XII 1825; f. p.; pol.; 190.
38_1_26; [Księga urodzeń od 1826 roku] ; I 1826-XII 1840; f. p.; pol.; 595.
38_1_27; Księga szczegółowa urodzonych w kontynuacji, zaczęta 1 stycznia 

1841; I 1846-XII 1858; f. p.; pol.; 822.
38_1_28; [Księga urodzonych od 1859 roku].; I 1859-XII 1866; f. p.; pol.; 556.
38_1_29; Kniga aktov o roždenii Bystrzyckago prihoda ot 1867 goda do 1875; 

I1867-XII 1875; f. p.; pol./ ros. V 1868 r.; 568.
38_1_30; Urodzonych 1876-1883; I 1876-XII 1883; f. p.; ros.; 486.
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Śluby
38_2_1; Akta zaślubionych od roku 1662 do 1693; II 1662-II 1693; f. t.; łac.; 83.
Uwagi: Księga o wymiarach 20×16 cm, oprawiona w półskórek ma oderwany prawie cały grzbiet, 

okładka odklejona, przymocowana do wyklejki taśmą samoprzylepną. Karty w złym stanie, 
mają liczne przebarwienia będące efektem działania wilgoci, a także niewielkie ubytki, na str. 
25,26, 32 i 35 uzupełnione wklejką papierową. Na 80. stronie ubytek wielkości ok. 20 cm². 
W dolnej części każdej karty pieczęć dziekana lubartowskiego.

38_2_2; Akta zaślubionych od roku 1764 do roku 1785; V 1764-XI 1784; f. t.; 
łac.; 102.

Uwagi: Księga ma format pełnego arkusza, oprawiona w półskórek. Na okładkach niewielkie ubyt-
ki wyrządzone przez owady. Wewnątrz pojedyncze przebarwienia atramentu. W dolnej części 
każdej karty pieczęć dziekana lubartowskiego. Na końcu księgi wpis dziekana z 12 XI 1852 
roku potwierdzający kontrolę rejestracji.

38_2_3; Akta zaślubionych od roku 1785 do roku 1826; I 1785-XI 1825; f. t.; łac.; 
88.

Uwagi: Księga formatu pełnego arkusza, oprawiona w półskórek, grzbiet i okładka częściowo znisz-
czone. Pierwszych 5. kart częściowo oberwanych. Wewnątrz liczne plamy i zacieki spowodo-
wane wilgocią. W dolnej części każdej karty pieczęć dziekana lubartowskiego.

38_2_4; Akty brakosočitaniâ ot goda 1797 do goda 1810; I 1797-XI 1824; f. a.; 
łac.; 200.

38_2_5; Akta zaślubionych 1826-1844; I 1826-XI 1844; f. p.; łac.; 380.
38_2_6; Akta zaślubionych 1845-1862; II 1845-XI 1862; f. p.; pol.; 568.
38_2_7; Kniga aktov brakosočetavšihsâ Bystrzyckago rimsko-katoličeskago pri-

hoda ot 1862 goda do 1883; XI 1862-XII 1883; f. p.; pol./ros. V 1868 r.; 470.
38_2_8; Zaślubionych 1884-1899; I 1884-I 1899; f. p.; ros.; 420.
38_2_9; Kniga brakosočetavšihsâ s 1899 do 1906 god, Bystrzyckago rimsko-ka-

toličeskago prihoda; I 1899-II 1906; f. p.; ros.; 242.

Zgony
38_3_1; Akta zmarłych: dorosłych 1770-1781, dzieci 1781-1784; V 1770-XII 

1784; f. t.; łac.; 125.
Uwagi: Księga formatu dutki, oprawiona w półskórek, grzbiet zniszczony. Większość kart nosi śla-

dy zawilgocenia. Ubytki na stronach 114-125 uzupełnione papierem. Na stronach 79-102 oraz 
103-125 wyodrębniono miejsce na zapisy zmarłych dzieci. Noszą one odpowiednio tytuły:  
Liber mortuorum palvuroru ecclesiae parochialis Bistricensis in anno domini 1775; Liber mor-
tuorum palvuroru ecclesiae parochialis Bistricensis, anno domini 1781.

38_3_2; Zmarłych roku 1785; I 1785-I 1827; f. a./f. t. IX 1810 r.; łac.; 272.
Uwagi: Księga formatu dutki, oprawiona w skórę. Większość kart nosi ślady zawilgocenia, miejsca-

mi drobne ubytki wyrządzone przez owady. Na stronach 1-265 pieczęć dziekana lubartowskie-
go. Na str. 104 wpis dziekana z 12 XI 1852 r. potwierdzający kontrolę rejestracji.

38_3_3; Akta zmarłych od roku 1797 do roku 1805-1810 (niektóre wsie) z czasów 
rządu austriackiego; I 1797-IX 1810; f. a.; łac.; 200.

38_3_4; Akta zmarłych od roku 1805 do roku 1810 (i dalej) z czasów rządu au-
striackiego; I 1805-IX 1810; f. a. ; łac.; 210.

38_3_5; Akta zmarłych od roku 1826 do 1849; I 1826-XII 1849; f. p.; pol.; 552.
38_3_6; Akta zejscia 1850-1859; I 1850-XII 1859; f. p.; pol.; 372.
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38_3_7; Kniga aktov o smerti ot 1860 goda do 1873 goda, Bystrzyckago rimsko-
katoličeskago prihoda; I 1860-XII 1873; f. p.; pol./ ros. V 1868 r.; 472.

38_3_8; Kniga aktov o smertii Bystrzyckago rimsko-katoličeskago prihoda ot 
1874 do 1886; I 1874-XII 1886; f. p.; ros.; 476.

38_3_9; Kniga aktov umerših v Bystrzyckom rimsko-katoličeskom prihode 
s 1887 goda do 1896 goda; I 1887-XII 1896; f. p.; ros.; 472.

38_3_10; Zmarłych 1896-1906; I 1897-XI 1906; f. p.; ros.; 222.

CHODEL
Chrzty
40_1_1; [Liber metrices baptisatorum et copulatorum ab anno 1587]; IX 1587

-I 1650, VI 1590-III 1647; f. t.; łac.; bns.
Uwagi: Księga formatu dutki, oprawiona w półskórek. Grzbiet księgi zniszczony, skóra powleczona 

dodatkowo płótnem. Blok księgi rozklejony, karty luzem, wymieszane, stanowią zbiór pocho-
dzący z kilku różnych woluminów. Stan zachowania zły, odczytanie treści utrudnia wyblakły 
atrament, ubytki w kartach, przebarwienia i plamy powstałe wskutek wilgoci. Najstarsze wpisy 
chrztów parafi i Chodel pochodzą z roku 1587, zachowana jedynie 1 karta z tego roku, zawiera-
jąca wpisy z września i października.

40_1_2; [Liber metrices baptisatorum et copulatorum ab anno 1597]; II 1597-III 
1662, 1599-II 1642; f. t.; łac.; 529.

Uwagi: Księga formatu dutki, oprawiona w półskórek. Grzbiet księgi zniszczony, skóra powleczo-
na dodatkowo płótnem. Blok księgi rozklejony, część kart luzem, stanowią zbiór pochodzący 
z kilku woluminów, chronologia wpisów zakłócona. Część kart z ubytkami, niektóre uzupeł-
niono poprzez podklejenie papierem. Odczytanie treści utrudnia częściowo wyblakły atrament, 
przebarwienia i plamy spowodowane wilgocią.

40_1_3; Księga metryk urodzenia i zmarłych to jest urodzenia od roku 1735 do 
roku 1756; I 1735-VIII 1756, I 1735-V 1758; f. t.; łac.; bns.

Uwagi: Księga formatu dutki, oprawiona w półskórek. Wewnątrz liczne przebarwienia i zacieki spo-
wodowane wilgocią, zniszczenia pozwalają jednak na pełne odczytanie treści. Na końcu księgi 
notatka dziekana chodelskiego z 17 XII 1853 r. zawierająca roczne sumaryczne zestawienia 
wpisanych chrztów i zgonów oraz potwierdzenie kontroli rejestracji.

40_1_4; Księga metryk urodzenia od roku 1765 do roku 1777; II 1765-III 1776; 
f. t.; łac.; bns.

Uwagi: Księga o wymiarach 33×16 cm, oprawiona w tekturę, grzbiet płócienny, rogi oklejone skórą. 
Wewnątrz nieliczne zacieki powstałe wskutek wilgoci oraz przebarwienia atramentu. Na ostat-
niej karcie, częściowo zniszczonej przez insekty, wpis dziekana chodelskiego z 17 XII 1853 r. 
potwierdzający kontrolę rejestracji oraz sumaryczne zestawienie odnotowanych chrztów.

40_1_5; Księga metryk urodzenia od roku 1777 do roku 1796; II 1777-I 1796; 
f. t.; łac.; 185.

Uwagi: Księga o wymiarach 35×15 cm, oprawiona w tekturę, grzbiet płócienny, rogi oklejone skórą. 
Wewnątrz zabrudzenia dolnych rogów powstałe wskutek użytkowania księgi. Na końcu wolu-
minu notatka dziekana chodelskiego z 17 XII 1853 r. zawierająca roczne sumaryczne zestawie-
nie odnotowanych chrztów oraz potwierdzenie kontroli rejestracji.

40_1_6; Księga metryk tylko zaczęta od roku 1796 do 1797 roku; I 1796-I 1797; 
f. t.; łac.; bns.
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Uwagi: Księga o wymiarach 33×16 cm, oprawiona w ćwierćpłótno. W dolnej części przedniej 
okładki oraz pierwszych dwóch kartach ubytek obejmujący ok. 2/10 powierzchni. Na 18 str. 
zestawienie sumaryczne udzielonych chrztów oraz notatka dziekana chodelskiego z 17 XII 
1853 r. potwierdzająca kontrolę rejestracji.

40_1_7; Liber babtisatorum ecclesiae Chodeliensis die 14 februarii 1797 anno 
inchoatus; I 1797-IX 1810; f. a.; łac.; 204.

40_1_8; Liber baptisatorum ecclesiae parochialis Chodeliensis ab die 16 novem-
bris 1806 inchoatus; IV 1806-I 1822; f. a.; łac.; 237.

40_1_9; Księga aktów urodzonych parafi i chodelskiej od roku 1810 po 1815 
włącznie; VIII 1810-XII 1815; f. p.; pol.; 486.

40_1_10; Księga aktów urodzonych parafi i Chodel od roku 1816 po 1819 włącz-
nie; I 1816-XII 1819; f. p.; pol.; 208.

40_1_11; Księga aktów urodzonych parafi i Chodel od roku 1820 po 1825 włącz-
nie; I 1820-XII 1825; f. p.; pol.; 296.

40_1_12; [Księga urodzeń od 1821 roku]; I 1821-XI 1830; f. p.; łac.; bns.
40_1_13; Księga akt urodzenia parafi i chodelskiej od dnia 1 stycznia 1826 po 

koniec 1836; I 1826-XII 1836; f. p.; pol.; 444.
40_1_14; Księga akt urodzenia parafi i chodelskiej od dnia 1 stycznia 1837 po 

koniec roku 1846; I 1837-XII 1846; f. p.; pol.; 486.
40_1_15; Akta religijno-cywilne miejscowe urodzonych parafi i chodelskiej 

z 1847 po 1855 rok; I 1847-VII 1855; f. p.; pol.; 332.
40_1_16; Księga akt cywilno-religijnych urodzonych parafi i chodelskiej od 

r 1866 do 1872 włącznie; IV 1866-XII 1872; f. p.; pol.; bns.
40_1_17; [Księga urodzeń od 1873 roku]; I 1873-XII 1882; f. p.; ros.; 939.
40_1_18; Mestnaâ kniga unikat uroždennyh Hodelskago rimsko-katoličeskago 

prihoda s 1883 do 1886 goda.; I 1883-XII 1886; f. p.; ros.; 366.
40_1_19; [Księga urodzeń od 1890 roku]; V 1890-XII 1896; f. p.; ros.; 402.

Śluby
40_2_1; Księga metryk małżeństw od roku 1721 do roku 1773; I 1721-XI 1773; 

f. t.; łac.; 184.
Uwagi: Księga o wymiarach 34×16 cm, oprawiona w ćwierćpłótno. Wewnątrz liczne przebarwienia 

oraz plamy spowodowane wilgocią. Na końcu woluminu wpis dziekana chodelskiego z 17 XII 
1853 r. potwierdzający kontrolę rejestracji wraz z sumarycznym zestawieniem odnotowanych 
ślubów.

40_2_2; Księga metryk małżeństw od roku 1774 do roku 1797; I 1774-I 1797; 
f. t.; łac.; bns.

Uwagi: Księga o wymiarach 34×16 cm, oprawiona w tekturę, grzbiet płócienny, rogi oklejone skó-
rą. Na końcu woluminu wpis dziekana chodelskiego z 17 XII 1853 r. potwierdzający kontrolę 
rejestracji wraz z sumarycznym zestawieniem odnotowanych ślubów.

40_2_3; Liber sponsorum parochiae Chodeliensis ab anno 1797 ad 1826; I 1797-
II 1830; f. a; łac.; 200.

40_2_4; Księga aktów zaślubionych parafi i chodelskiej od roku 1810 po 1817 
włącznie; X 1810-XI 1817; f. p.; pol.; 392.
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40_2_5; Księga aktów zaślubionych parafi i chodelskiej od roku 1818 po 1825 
włącznie; I 1818-XI 1825; f. p.; pol.; 412.

40_2_6; Księga akt religijnych cywilnych małżeństw parafi i chodelskiej od dnia 
25 maja 1851 roku ; V 1851-II 1863; f. p.; pol.; 284.

40_2_7; Akta zaślubionych parafi i chodelskiej od 1863 r do 1881 r.; II 1863-XI 
1881; f. p.; pol./ros. VI 1868 r.; 472.

40_2_8; Kniga unikat mestnaâ brakosočetavšihsâ Hodelskago rimsko-katoliče-
skago prihoda s 1882 goda po 1891 god; I 1882-XI 1891; f. p.; ros.; 284.

Zgony
40_3_1; [Księga zgonów od 1771 roku]; I 1771-IV 1797; f. t.; łac.; bns.
Uwagi: Księga o wymiarach 36×16 cm, oprawiona w tekturę, grzbiet pokryty płótnem, a rogi skórą. 

Blok księgi odkleja się od okładki, część kart luzem. Wewnątrz liczne zacieki powstałe wsku-
tek wilgoci. Na końcu woluminu wpis dziekana chodelskiego z 17 XII 1853 r. potwierdzający 
kontrolę rejestracji oraz zawierający sumaryczne zestawienie odnotowanych zgonów.

40_3_2; Księga aktów zejścia parafi i chodelskiej od 1810 po 1814 włącznie; VIII 
1810-XII 1815; f. p.; pol.; 360.

40_3_3; Księga aktów zejścia parafi i chodelskiej od roku 1817 po 1825 włącznie; 
I 1817-XII 1825; f. p.; pol.; 372.

40_3_4; Księga akt religijnych cywilnych zejścia czyli zmarłych parafi i Chodel 
od 1826 do 1841; I 1826-VI 1841; f. p.; pol.; 436.

40_3_5; Księga akt stanu cywilnego zejścia czyli śmierci parafi i chodelskiej od 
dnia 2 lipca 1841; VII 1841-IX 1854; f. p.; pol.; 376.

40_3_6; Księga akt religijno-cywilnych zejść parafi i chodelskiej; IX 1854-XII 
1871; f. p.; pol./ros. V 1868 r.; 258.

40_3_7; Mestnaâ kniga o umerših Hodelskago rimsko-katoliczeskogo prihoda 
1872 po 1877 god; I 1872-XII 1877; f. p.; ros.; 250.

40_3_8; Księga akt religijno-cywilnych zejścia parafi i chodelskiej od roku 1878 
do roku 1883 włącznie; I 1878-XII 1883; f. p.; ros.; 265.

40_3_9; Mestnaâ kniga o umerših Hodelskago prihoda, načata [s] 1884 goda, 
okončena [v] 1887 godu.; I 1884-XII 1887; f. p.; ros.; 236.

40_3_10; Kniga „unikat” umerših Hodelskago rimsko-katoliczeskogo prihoda od 
1888 goda po 1894; I 1888-XII 1894; f. p.; ros.; 376.

CZEMIERNIKI
Chrzty
56_1_1; [Liber metrices baptisatorum ab anno 1595]; IX 1595-I 1602; f. t.; łac.; 

bns.
Uwagi: Luźne karty formatu dutki, zawinięte w szary papier. Na kartach liczne plamy powstałe 

wskutek zawilgocenia.
56_1_2; [Liber metrices baptisatorum et copulatorum ab anno 1614]; I 1614-IX 

1626, XI 1617-I 1625; f. t.; łac.; 277.
Uwagi: Księga formatu dutki, bez okładek. Na str. 117-129 ubytek (ok. 3 cm²) uniemożliwia od-

czytanie fragmentu tekstu. Na str. 165 brak ok. 30% powierzchni, niewielki ubytek na 222 str. 
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Strony 166-170 obszarpane, zniszczenia uniemożliwiają pełne odczytanie wpisów. Wewnątrz 
liczne przebarwienia i plamy powstałe wskutek zawilgocenia.

56_1_3; [Liber metrices baptisatorum ab anno 1627]; VI 1627-X 1641; f. t.; łac.; 
346.

Uwagi: Księga formatu dutki, oprawa skórzana, w dolnej części oderwany fragment skóry. Pierwsze 
dwie karty zniszczone, obszarpane brzegi i zabrudzenia częściowo uniemożliwiają odczyta-
nie wpisów. Cztery ostatnie karty księgi z ubytkami (ok. 15% powierzchni). Wewnątrz liczne 
przebarwienia powstałe na skutek działania wilgoci. Na każdej z kart pieczęć dziekana lubar-
towskiego.

56_1_4; [Liber metrices baptisatorum ab anno 1645]; XII 1645-XII 1663; f. t.; 
łac.; 254.

Uwagi: Księga formatu pełnego arkusza, oprawa skórzana. Blok księgi oddziela się od okładki, 
część kart luzem. Na kartach 173-174 i 249 ubytki, które uniemożliwiają odczytanie części 
wpisów. Wewnątrz przebarwienia spowodowane wilgocią.

56_1_5; Liber metrices ecclesiae Czemiernicensis comparatus die primi januarii 
1663 anni ad 1683; I 1663-VIII 1683; f. t.; łac.; 336.

Uwagi: Księga formatu pełnego arkusza, oprawiona w półskórek. Wewnątrz liczne przebarwienia 
oraz plamy powstałe wskutek zawilgocenia. Na każdej z kart pieczęć dziekana lubartowskiego.

56_1_6; Liber baptisatorum ecclesiae comparatus die 22 augusti 1683 anno ad 
1692; VIII 1683-IX 1691; f. t. ; łac.; 300.

Uwagi: Księga formatu dutki, oprawiona w półskórek. Wewnątrz liczne przebarwienia atramentu 
i ślady po zawilgoceniu. Na każdej z kart pieczęć dziekana lubartowskiego.

56_1_7; [Liber metrices baptisatorum et copulatorum ab anno 1692] V 1692-XI 
1711, I 1707-II 1707 ; f. t.; łac.; 134.

Uwagi: Księga formatu dutki, oprawa skórzana z ozdobnymi wytłoczeniami. Oprawa i blok księgi 
oddzielnie. Część kart luzem, brak chronologii w ich ułożeniu. Wewnątrz drobne ubytki oraz 
ślady po zawilgoceniu, brak ok. 50% powierzchni ostatniej karty. Na części kart pieczęć dzie-
kana lubartowskiego.

56_1_8; Metrice baptisatorum ecclesiae Czemiernicensis comparatus die 26 mar-
tii 1713 anno ad 1729; III 1713-VIII 1729; f. t.; łac.; 288.

Uwagi: Księga o wymiarach 37×18, oprawiona w półskórek. Na przedniej wyklejce notatka dzie-
kana lubartowskiego z 20 XII 1852 r. o kontroli księgi. Wewnątrz liczne ślady przebarwień 
atramentu oraz plamy powstałe wskutek zawilgocenia. Na każdej karcie pieczęć dziekana 
lubartowskiego.

56_1_9; Metrice baptisatorum ecclesiae Czemiernicensis comparatus die 9 augu-
sti 1729 anno ad 1756; VIII 1729-VII 1755; f. t.; łac.; 344.

Uwagi: Księga formatu pełnego arkusza, oprawiona w półskórek. W części kart na rogach oraz dol-
nym marginesie niewielkie ubytki. Wewnątrz ślady zabrudzeń powstałe wskutek użytkowania 
księgi. Każda z kart zaopatrzona w pieczęć dziekana lubartowskiego. Na przedniej wyklejce 
notatka dziekana lubartowskiego z 20 XII 1852 r. o kontroli księgi.

56_1_10; Metrice baptisatorum ecclesiae Czemiernicensis comparatus die 29 ju-
nii 1756 anni ad 1769; VI 1756-IV 1769; f. t.; łac.; 220.

Uwagi: Księga formatu pełnego arkusza, oprawiona w półskórek. Karta 105. i następne z wyraźnym 
zaciekiem w górnej części. Na każdej karcie pieczęć dziekana lubartowskiego. Na przedniej 
wyklejce notatka dziekana z 20 XII 1852 r. o kontroli księgi.

56_1_11; Metrice baptisatorum ecclesiae Czemiernicensis comparatus die 2 janu-
arii ab 1802 anno; I 1802-IX 1817; f. t.; łac.; 326.
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56_1_12; Metrice baptisatorum ecclesiae Czemiernicensis comparatus die 24 julii 
1804 anno; III 1803-VII 1809 ; f. a.; łac.; 190.

56_1_13; Księga akt urodzenia parafi i Czemieniki z roku 1810; VIII 1810-I 1811; 
f. p.; pol.; 130.

56_1_14; Urodzin akta gminy czemiernickiej, powiatu radzyńskiego, w departa-
mencie siedleckim na rok 1811; I 1811-XII 1811; f. p.; pol.; 44.

56_1_15; Urodzin akta gminy czemiernickiej, powiatu lubartowskiego, w depar-
tamencie lubelskim na rok 1811; I 1811-XII 1811; f. p.; pol.; 120.

56_1_16; [Księga urodzeń od 1812 roku]; I 1812-XII 1812; f. p.; pol.; 124.
56_1_17; Urodzin księga gminy czemiernickiej na rok 1813; I 1813-XII 1813; 

f. p.; pol.; 104.
56_1_18; Książka cywilna urodzonych w parafi i czemiernickiej zaczęta od dnia 

3 stycznia 1814 roku; I 1814-XII 1814; f. p.; pol.; 92.
56_1_19; Księga akt urodzenia parafi i czemiernickiej z roku 1815; I 1815-XII 

1815; f. p.; pol.; 80.
56_1_20; Urodzonych księga gminy i parafi i czemiernickiej, rok 1816; I 1816-XII 

1816; f. p.; pol.; 68.
56_1_21; Księga aktów urodzonych, zaślubionych, zmarłych w gminach do para-
fi i czemiernickiej należących w roku 1818; I 1818-XII 1818, I 1818-XI 1818, 
I 1818-XII 1818; f. p.; pol.; 212.

56_1_22; Księga akt urodzenia, zejścia i zaślubionych parafi i Czemierniki z roku 
1819; I 1819-XII 1819, I 1819-XII 1819, I 1819-XI 1819; f. p.; pol.; 214.

56_1_23; [Księga urodzeń od 1821 roku]; I 1821-XII 1821; f. p.; pol.; 88.
56_1_24; Urodzin księga gminy i parafi i Czemierniki na rok 1822; I 1822-XII 

1822; f. p.; pol.; 184.
56_1_25; [Księga urodzeń od 1823 roku]; I 1823-XII 1823; f. p.; pol.; 133.
56_1_26; [Księga urodzeń od 1824 roku]; I 1824-XII 1824; f. p.; pol.; 140.
56_1_27; Księga aktów urodzeń 1825; I 1825-IV 1825; f. p.; pol.; 144.
56_1_28; Księga akt urodzenia parafi i Czemierniki od roku 1826 do roku 1829; 

I 1826-VIII 1829; f. p.; pol.; 282.
56_1_29; Kopie aktów stanu cywilnego parafi i czemiernickiej, urodzenia z lat 

1829, 1830, 1831, 1832, 1833; I 1829-XII 1833; f. p.; pol.; 346.
56_1_30; [Księga urodzeń od 1829 roku]; VIII 1829-XII 1837; f. t.; łac.; bns.
56_1_31; Księga aktów urodzenia parafi i Czemierniki od roku 1835 do roku 

1837; I 1835 -VIII 1837; f. p.; pol.; 238.
56_1_32; Księga aktów urodzenia parafi i Czemierniki od roku 1837 do roku 

1839; IX 1837-III 1840; f. p.; pol.; 282.
56_1_33; Akta urodzenia w parafi i Czemiernickiej od dnia 11 marca 1840 roku po 

dzień 1 czerwca 1844 r.; III 1840-VI 1844; f. p.; pol.; 480.
56_1_34; [Księga urodzeń od 1834 roku]; I 1834-XII 1834, VI 1844-XII 1844, 

I 1845 -XII 1845, I 1846-XII 1846, X 1847-XII 1847; f. p.; pol.; 245.
56_1_35; Księga akt urodzenia parafi i Czemierniki od r. 1847 do r. 1850; X 1847-

VII 1851; f. p.; pol.; 474.
56_1_36; Księga urodzenia parafi i Czemierniki od r. 1851 do r. 1856; VII 1851-X 

1856; f. p.; pol.; 570.
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56_1_37; [Ksiega urodzeń od roku 1856]; X 1856-III 1861; f. p.; pol.; 554.
56_1_38; Księga akt urodzenia parafi i Czemierniki od r. 1861 do r. 1865; III 1861-

III 1865; f. p.; pol.; 566.
56_1_39; Dalszy ciąg aktów urodzeń z 1865, nr 115, do 1869; III 1865-XIII 1869; 

f. p.; pol./ros. IV 1868; 556.
56_1_40; [Kniga rodivšichsâ s 1869 goda]; I 1869-VII 1873; f. p.; ros.; 524.
56_1_41; [Kniga rodivšichsâ ot 1873 goda]; VII 1873-I 1878; f. p.; ros.; 656.
56_1_42; [Kniga rodivšichsâ ot 1878 goda]; XII 1878-XII 1881; f. p.; ros.; 564.
56_1_43; Księga aktów urodzenia w rzymskokatolickiej parafi i Czemierniki od 

1882 do 1885 roku; I 1882-IX 1885; f. p.; ros. ; 564.
56_1_44; Unikat aktov graždanskago sostoâniâ prihoda Čemerniki i rodivšehsâ 

s 1885 goda po 1887; IX 1885-V 1888; f. p.; ros.; 476.
56_1_45; [Kniga rodivšichsâ ot 1888 goda]; IV 1888-XII 1890; f. p.; ros.; 446.
56_1_46; Kniga duplikat aktov o roždenii, brakosočetavšihsâ i umerših v Čemer-

nickom rimsko-katoličeskom prihodie za 1888 god; I 1888-XII 1888; f. p.; 
ros.; 354.

56_1_47; Duplikat aktov o rodivšehsâ, brakosočetavšihsâ i umerših v Čemer-
nickom rimsko-katoličeskom prihodie Lubartowskogo uezda za 1890 god; 
I 1890-XII 1890; f. p.; ros.; 358.

56_1_48; Kniga duplikat aktov o roždenii, brakosočetavšihsâ i smerti v Čemer-
nickom rimsko-katoličeskom prihodie za 1891 god; I 1891-XII 1891; f. p.; 
ros. ; 350.

56_1_49; Duplikat aktov o rodivšehsâ, brakosočetavšihsâ i smerti v Čemernickom 
rimsko-katoličeskom prihodie za 1892 goda.; I 1892-XII 1892; f. p.; ros.; 338.

56_1_50; Duplikat o rodivšehsâ, brakosočetavšihsâ i umerših činownika graždan-
skago sostoâniâ Čemernickogo rimsko-katoličeskogo prihoda za 1893 goda.; 
I 1893 -XII 1893; f. p.; ros.; 384.

56_1_51; Unikat aktov graždanskago sostoâniâ prihoda Čemernickogo o rodivše-
hsâ ot 1894; I 1894-XII 1896; f. p.; ros.; 478.

56_1_52; Duplikat aktov o rodivšehsâ, brakosočetavšihsâ i umerših w Čemer-
nickom rimsko-katoličeskom prihode Lubartowskogo uezda za 1897 god; 
I 1897-XII 1897, I 1897-XI 1897, I 1897-XII 1897; f. p.; ros.; 430.

56_1_53; Duplikat aktov o rodivšehsâ, brakosočetavšihsâ i umerših w Čemer-
nickom rimsko-katoličeskom prihode Lubartowskogo uezda za 1899 god; 
I 1899-XII 1899, I 1899-XI 1899, I 1899-XII 1899; f. p.; ros.; 732.

Śluby
56_2_1; [Liber metrices copulatorum ab anno 1615]; III 1615-I 1631; f. t.; łac.; 

bns.
Uwagi: Księga formatu dutki, pozbawiona okładek. Część kart uszkodzona, z niewielkimi ubytkami 

na rogach i marginesach, ślady zawilgocenia.
56_2_2; [Liber metrices copulatorum ab anno 1714]; I 1714-III 1767; f. t.; łac.; 

184.
Uwagi: Księga o wymiarach 37×16 cm, oprawiona w tekturę, pierwotnie w skórę (widoczne jej 

pozostałości). Na siedmiu ostatnich kartach lista członków bractwa św. Barbary. Wpisy spo-
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rządzono obracając księgę o 180º w stosunku to zapisów metrykalnych. Na kartach wyraźne 
plamy powstałe w wyniku zawilgocenia. Na każdej z kart pieczęć dziekana lubartowskiego.

56_2_4; [Liber metrices copulatorum ab anno 1791]; I 1792-XI 1798; f. t.; łac.; 
54.

Uwagi: Księga formatu pełnego arkusza, oprawiona w półskórek. Wewnątrz przebarwienia atra-
mentu. Na każdej karcie pieczęć dziekana lubartowskiego. Na przedniej wyklejce notatka dzie-
kana z 20 XII 1852 r. o kontroli księgi.

56_2_6; Ślubów akta gminy czemiernickiej, powiatu lubartowskiego w departa-
mencie lubelskim na rok 1810; IX 1810-XI 1810; f. p.; pol.; 86.

56_2_7; Księga małżeństw akt cywilnych departamentu lubelskiego, powiatu 
lubartowskiego, kościoła parafi alnego czemiernickiego na rok tysiąc osiemset 
jedenasty; I 1811-XI 1811; f. p.; pol.; 52.

56_2_8; Ślubów akta gminy czemiernickiej, powiatu radzyńskiego w departa-
mencie siedleckim na rok 1811; I 1811-XI 1811; f. p.; pol.; 20.

56_2_9; Ślubów książka gminy czemiernickiej na rok 1812; I 1812-XI 1812; 
f. p.; pol.; 62.

56_2_10; Ślubów księga gminy czemiernickiej na rok 1813; I 1813-XII 1813; 
f. p.; pol.; 68.

56_2_11; Ślubów księga gminy i parafi i czemiernickiej rok 1814; I 1814-XI 1814; 
f. p.; pol.; 68.

56_2_12; Ślubów księga gmin parafi i czemiernickiej rok 1815; I 1815-XII 1815; 
f. p.; pol.; 68.

56_2_13; Ślubów księga gmin parafi i czemiernickiej rok 1816; I 1816-XI 1816; 
f. p.; pol.; 68.

56_2_14; [Księga małżeństw od 1821 roku]; I 1821-XII 1821; f. p.; pol.; 120.
56_2_15; Księga gminy i parafi i czemiernickiej na rok 1822; I 1822-XI 1822; 

f. p.; pol.; 188.
56_2_16; Księga aktów stanu cywilnego urodzonych, zaślubionych i zmarłych 

w gminie czemiernickiej, powiecie lubartowskim, województwie lubelskim 
w roku 1823; I 1823-XI 1823; f. p.; pol.; 132.

56_2_17; Księga aktów stanu cywilnego urodzonych, zaślubionych i zmarłych 
w gminie czemiernickiej, powiecie lubartowskim, województwie lubelskim 
w roku 1824; I 1824-XII 1824; f. p.; pol.; 140.

56_2_18; Księga aktów zapowiedzi i ślubów z roku 1825; I 1825-II 1825; f. p.; 
pol.; 140.

56_2_19; Księga akt zaślubionych parafi i Czemierniki 1826 do 1835; I 1826-II 
1835; f. p.; pol.; 282.

56_2_20; Księga akt zaślubionych parafi i Czemierniki od roku 1835 do roku 
1840; I 1835-XI 1840; f. p.; pol.; 228.

56_2_21; Księga akt zaślubionych parafi i Czemierniki od 1841 r. do 1849 r.; 
I 1841-XI 1850; f. p.; pol.; 393.

56_2_22; Księga akt zaślubionych parafi i Czemierniki od r. 1850 do r. 1857; XI 
1850-XI 1857; f. p; pol.; 278.
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56_2_23; Unikat zaślubionych w parafi i czemiernickiej poczynający się od dnia 
1 stycznia tysiąc osiemset pięćdziesiątego ósmego, 1858 do dnia 1 stycznia 
1866; XI 1857-XI 1865; f. p.; pol.; 378.

56_2_24; Księga małżeństw od r. 1866 do r. 1878; I 1866-II 1878; f. p.; pol./ros. 
II 1868; 464.

56_2_25; [Kniga brakosočetavšichsâ s 1878 goda]; II 1878-XII 1887; f. p.; ros.; 
490.

Zgony
56_3_1; [Liber metrices mortuorum ab anno 1739]; I 1739-XII 1776; f. t.; łac.; 

206.
Uwagi: Księga formatu dutki, oprawiona w półskórek. Na czterech ostatnich kartach wyraźne plamy 

powstałe wskutek zawilgocenia. Na przedniej wyklejce notatka dziekana lubartowskiego z 20 
XII 1852 r. o kontroli rejestracji.

56_3_2; [Liber metrices mortuorum ab anno1777]; I 1777-XII 1789; f. t.; łac.; 
184.
Uwagi: Księga formatu dutki, oprawiona w półskórek. Okładka mocno zniszczona, widoczne 

są warstwy tektury. Wewnątrz ciemne plamy powstałe wskutek działania wilgoci. Na pierwszej 
stronie notatka dziekana lubartowskiego z 20 XII 1852 r. o kontroli księgi.
56_3_3; [Liber metrices mortuorum ab anno1790]; I 1790-XII 1799; f. t.; łac.; 

184.
Uwagi: Księga formatu dutki, oprawiona w półskórek. Wewnątrz, na części kart plamy powstałe 

wskutek zawilgocenia. Na tylnej okładce drobne ubytki wyrządzone przez owady. Na przedniej 
wyklejce notatka dziekana lubartowskiego z 20 XII 1852 r. o kontroli rejestracji.

56_3_4; [Liber metrices mortuorum ab anno1801]; II 1801-XII 1817; f. t.; łac.; 
288.

Uwagi: Księga o wymiarach 38×12 cm, oprawiona w półskórek. Wewnątrz ślady powstałe wskutek 
zawilgocenia oraz przebarwienia atramentu. Na przedniej wyklejce notatka dziekana lubartow-
skiego z 20 XII 1852 r. o kontroli rejestracji.

56_3_5; Liber mortuorum ecclesiae parochialis Czemiernicensis anno domini 
1806 ad 1810; I 1806-I 1809; f. a.; łac.; 192.

56_3_6; Zejścia akta gminy czemiernickiej, powiatu lubartowskiego, w departa-
mencie lubelskim na rok 1810; VIII 1810-I 1811; f. p.; pol.; 86.

56_3_7; Zejścia akta gminy czemiernickiej powiatu radzyńskiego, w departamen-
cie siedleckim na rok 1811; I 1811-XII 1811; f. p.; pol.; 32.

56_3_8; Księga zejścia akt cywilnych departamentu lubelskiego, powiatu lubar-
towskiego, kościoła parafi alnego czemiernickiego na rok tysiąc osiemset je-
denasty; I 1811-XII 1811; f. p.; pol.; 86.

56_3_9; Zejścia książka gminy czemiernickiej na rok 1812; I 1812-XII 1812; 
f. p.; pol.; 102.

56_3_10; Zejścia księga gminy czemiernickiej na rok 1813; I 1813-XII 1813; 
f. p.; pol.; 90.

56_3_11; Zejścia księga gminy i parafi i czemiernickiej, rok 1814; I 1814-XII 
1814; f. p.; pol.; 92.

56_3_12; Zmarłych księga gmin parafi i czemiernickiej roku 1815; I 1815-XII 
1815; f. p.; pol.; 75.
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56_3_13; Zmarłych księga gmin parafi i czemiernickiej roku 1816; I 1816-XII 
1816; f. p.; pol.; 84.

56_3_14; [Księga zmarłych od 1818 roku]; I 1818-VI 1842; f. p.; pol.; bns.
56_3_15; [Księga zmarłych od 1821 roku]; I 1821-XII 1821; f. p.; pol.; 120,
56_3_16; Zmarłych księga gminy i parafi i czemiernickiej ; I 1822-XII 1822; f. p.; 

pol.; 180.
56_3_17; Księga aktów stanu cywilnego urodzonych, zaślubionych i zmarłych 

w gminie czemiernickiej, powiatu lubartowskiego w województwie lubelskim 
na rok 1823 sporządzona; I 1823-XII 1823; f. p.; pol.; 132.

Uwagi: Księga zawiera tylko metryki zmarłych.
56_3_18; Księga aktów stanu cywilnego urodzonych, zaślubionych i zmarłych 

w gminie czemiernickiej, powiatu lubartowskiego w województwie lubelskim 
na rok 1824 sporządzona; I 1824-XII 1824; f. p.; pol.; 140.

56_3_19; Księga aktów zejścia rok 1825; I 1825-XII 1825; f. p.; pol.; 142.
56_3_20; [Księga zgonów od 1826 roku]; I 1826-XII 1830; f. p.; pol.; 282.
56_3_21; Książka aktów zejścia w parafi i czemiernickiej; I 1831-X 1832; f. p.; 

pol.; 175.
56_3_22; [Księga zgonów od 1832 roku]; X 1832-III 1838; f. p.; pol.; 283.
56_3_23; Zmarłych księga szczegółowa parafi i czemiernickiej zaczynająca się 

w roku 1838 od dnia 31 marca w Czemiernikach; III 1838-V 1842; f. p.; pol.; 
285.

56_3_24; Kopie aktów stanu cywilnego parafi i Czemierniki, zejścia z lat 
1842,1843,1844,1845,1846 i 1847; V 1842-XII 1847; f. p.; pol.; 254.

56_3_25; Księga akt zejścia parafi i Czemierniki od r. 1848 do r. 1853; I 1848-XII 
1853; f. p.; pol.; 200.

56_3_26; [Księga zgonów od 1854 roku]; I 1854-VI 1857; f. p.; pol.; 462.
56_3_27; [Księga zgonów od 1857 roku]; VI 1857-VI 1864; f. p.; pol.; 464.
56_3_28; Księga akt zejścia parafi i Czemierniki rozpoczynająca się od dnia 13 

sierpnia 1864 roku do 1873; VIII 1864-XII 1873; f. p.; pol./ros. IV 1868 r.; 
954.

56_3_29; Mestnaâ kniga lic umerših Čemernickogo rimsko-katoličeskogo priho-
da s 1874 goda po 1882 god; I 1873-III 1883; f. p.; ros.; 664.

CZEMIERNIKI
Chrzty
9_1_1; [Liber metrices baptisatorum ab anno 1673]; XI 1673-II 1706; f. t.; łac.; 

150.
Uwagi: Księga formatu dutki, oprawiona w ćwierćpłótno. Na str. 145-150 wyraźne zaciemnienie 

obejmujące środkową część kart powstałe wskutek zamoczenia, prawdopodobnie rozlanym 
woskiem. Na ostatniej stronie wpis dziekana lubelskiego potwierdzający kontrolę księgi.

9_1_2; Akta urodzeń 1711-1706; II 1711-III 1748; f. t.; łac.; 134.
Uwagi: Księga formatu pełnego arkusza, oprawiona w ćwierćpłótno. W dolnej i górnej części dwóch 

pierwszych kart ubytki, uniemożliwia to odczytanie kilu wpisów. Od strony 95 do 126 ślady 
zawilgocenia oraz ubytek o średnicy ok. 2 cm znajdujący się przy wewnętrznym marginesie; 
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dodatkowo, na stronach 125-126 kilka ubytków w części centralnej. Na ostatniej karcie wybla-
kły atrament, tam też wpis dziekana lubelskiego potwierdzający kontrolę księgi.

9_1_3; Baptisatorum 1748-1760; IV 1748-XII 1760; f. t.; łac.; 90.
Uwagi: Księga formatu dutki, oprawiona w półskórek. Tylna okładka zniszczona, grzbiet woluminu 

odkleja się od bloku, co skutkuje rozsypywanie się składek, widoczne są fragmenty skórzanej 
scyzury. Wewnątrz zacieki spowodowane wilgocią oraz drobne ubytki wyrządzone przez owa-
dy. Na str. 90. wpis dziekana lubelskiego potwierdzający kontrolę księgi.

9_1_4; [Liber metrices baptisatorum ab anno 1761]; I 1761-XII 1779; f. t.; łac.; 
160.

Uwagi: Księga formatu dutki, oprawiona w ćwierćpłótno. Na ostatnich trzech kartach niewielki 
ubytek wyrządzony przez insekty. Wewnątrz miejscami wyblakły atrament, zabrudzenia oraz 
zacieki powstałe wskutek wilgoci oraz drobne ubytki wyrządzone przez owady. Na ostatniej 
stronie wpis dziekana lubelskiego potwierdzający kontrolę księgi.

9_1_5; [Liber metrices baptisatorum ab anno 1780]; I 1780-I 1798; f. t.; łac.; 183.
Uwagi: Księga formatu dutki, oprawiona w półskórek. W woluminie znajdują się także zapisy za-

powiedzi z lat 1798- 1799 oraz 1826-1858. Na ostatniej stronie wpis dziekana lubelskiego 
potwierdzający kontrolę księgi.

9_1_6; Liber natorum 1799-1825; I 1798-I 1826; f. a.; łac.; 116 + bns.
9_1_7; Księga akt cywilnych 1810; IX 1810-XII 1810; f. p.; pol.; 20.
9_1_8; Księga akt cywilnych urodzenia, uznania, przysposobienia, zapowiedzi, 

małżeństwa i zejścia w parafi i Czerniejów 1811; I 1811-XII 1811; f. p.; pol.; 
138.

9_1_9; Księga akt cywilnych urodzenia, uznania, przysposobienia, zapowiedzi, 
małżeństwa i zejścia w parafi i Czerniejów 1812; I 1812-XII 1812; f. p.; pol.; 
87.

9_1_10; Księga akt cywilnych urodzenia, uznania, przysposobienia, zapowiedzi, 
małżeństwa i zejścia w parafi i Czerniejów 1813; I 1813-XII 1813; f. p.; pol.; 
90.

9_1_11; Księga akt cywilnych urodzenia, uznania, przysposobienia, zapowiedzi, 
małżeństwa i zejścia w parafi i Czerniejów 1814; I 1814-XII 1814; f. p.; pol.; 
138.

9_1_12; Księga akt cywilnych urodzenia, uznania, przysposobienia, zapowiedzi, 
małżeństwa i zejścia w parafi i Czerniejów 1815; I 1815-XII 1815; f. p.; pol.; 
74.

9_1_13; Księga akt cywilnych urodzenia, uznania, przysposobienia, zapowiedzi, 
małżeństwa i zejścia w parafi i Czerniejów 1816; I 1816-XII 1816; f. p.; pol.; 
138.

9_1_14; Księga akt cywilnych urodzenia, uznania, przysposobienia, zapowiedzi, 
małżeństwa i zejścia w parafi i Czerniejów 1817; I 1817-XII 1817; f. p.; pol.; 
78.

9_1_15; Księga akt cywilnych urodzenia, uznania, przysposobienia, zapowiedzi, 
małżeństwa i zejścia w parafi i Czerniejów 1818; I 1818-XII 1818; f. p.; pol.; 
134.

9_1_16; Księga akt cywilnych urodzenia, uznania, przysposobienia, zapowiedzi, 
małżeństwa i zejścia w parafi i Czerniejów 1819; I 1819-XII 1819; f. p.; pol.; 
90.



303KSIĘGI METRYKALNE W PARAFIACH LUBELSZCZYZNY

9_1_17; Księga akt cywilnych urodzenia, uznania, przysposobienia, zapowiedzi, 
małżeństwa i zejścia w parafi i Czerniejów 1820; I 1820-XII 1820; f. p.; pol.; 
78.

9_1_18; Księga akt cywilnych urodzenia, uznania, przysposobienia, zapowiedzi, 
małżeństwa i zejścia w parafi i Czerniejów 1821; I 1821-XII 1821; f. p.; pol.; 
90.

9_1_19; Księga akt cywilnych urodzenia, uznania, przysposobienia, zapowiedzi, 
małżeństwa i zejścia w parafi i Czerniejów 1822; I 1822-XII 1822; f. p.; pol.; 
90.

9_1_20; Księga akt cywilnych urodzenia, uznania, przysposobienia, zapowiedzi, 
małżeństwa i zejścia w parafi i Czerniejów 1823; I 1823-XII 1823; f. p.; pol.; 
70.

9_1_21; Księga akt cywilnych urodzenia, uznania, przysposobienia, zapowiedzi, 
małżeństwa i zejścia w parafi i Czerniejów 1824; I 1824-XII 1824; f. p.; pol.; 
70.

9_1_22; Księga akt cywilnych urodzenia, uznania, przysposobienia, zapowiedzi, 
małżeństwa i zejścia w parafi i Czerniejów 1825; I 1825-XII 1825; f. p.; pol.; 
70.

9_1_23; Księga urodzenia zawierająca metryki kościelne połączone z aktami cy-
wilnymi zaczynająca się od 1 stycznia 1826 roku do 1836; I 1826-XII 1835; 
f. p.; pol.; 98.

9_1_24; Akta urodzonych parafi i czerniejowskiej od dnia 10 stycznia 1836 do 
dnia 4 września 1857; I 1836-IX 1857; f. p.; pol.; 100.

9_1_25; Akta urodzeń cywilno-religijnych parafi i czerniejowskiej zaczętych 
1858-1868; IX 1857-IX 1867; f. p.; pol.; 174.

9_1_26; [Księga urodzeń od 1867 roku]; IX 1867-III 1882; f. p.; pol./ros. I 1868 
r.; 236.

9_1_27; Księga unikat aktów urodzonych rzymskokatolickiej parafi i Czerniejów 
od 1882 do 1909 roku; III 1882-XII 1908; f. p.; ros.; 664.

Śluby
9_2_1; Copulatorum 1668-1705; I 1668-XI 1705; f. t.; łac.; 42.
Uwagi: Księga formatu dutki, oprawiona w skórę. Grzbiet księgi odkleja się od bloku (część kart 

poluzowanych), widoczne są fragmenty scyzury. Na ostatniej stronie wpis dziekana lubelskie-
go potwierdzający kontrolę księgi.

9_2_2; Liber copulatorum ab anno 1710 ad 1785 annum. Sepultorum ab anno 
1736-1793 annum; I 1710-X 1785 II 1736-XI 1793; f. t.; łac.; 138.

Uwagi: Księga formatu pełnego arkusza, oprawiona w ćwierćpłótno. Na str. 7-8 oraz 13-24 brakuje 
fragmentów kart. Ubytki uniemożliwiają odczytanie kilkunastu zapisów ślubów. Na ostatniej 
stronie wpis dziekana lubelskiego potwierdzający kontrolę księgi.

9_2_3; [Liber metrices copulatorum et mortuorum ab anno 1798]; II 1798-XI 
1825 I 1798-XII 1825; f .a.; łac.; 200.

9_2_4; Księga małżeństw zawierająca metryki kościelne z aktami cywilnymi od 
1 stycznia 1826 roku w Czerniejowie do roku 1852; I 1826-XI 1852; f. p.; 
pol.; 84.
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9_2_5; Akta ślubnych parafi i czerniejowskiej od roku 1853 do 1878; I 1853-XI 
1878; f. p.; pol./ros. I 1868 r.; 184.

9_2_6; Akta ślubnych parafi i czerniejowskiej od roku 1879 do 1894; I 1879-XI 
1894; f. p.; ros.; 188.

9_2_7; [Kniga brakosočetavšichsâ s 1895 goda]; II 1895-XI 1907; f. p.; ros.; 210.

Zgony
9_3_1; Księga śmierci zawierająca metryki kościelne połączone z aktami cywil-

nymi zaczynające się od 1 stycznia 1826 roku do 1846. Czerniejów; I 1825-
XII 1846; f. p.; pol.; 84.

9_3_2; Akta zejścia parafi i czerniejowskiej od dnia 11 stycznia 1847 roku do dnia 
17 grudnia 1873 roku; I 1847-XII 1873; f. p.; pol./ros. I 1868 r.; 176.

9_3_3; Akty religiozno-graždanskie o smerti prihoda Černeev ot 1874 goda do 
1887 god; I 1874-XII 1887; f. p.; ros.; 176.

9_3_4; Akta zejścia rozpoczęte od 1888 roku włącznie parafi i Czerniejów do roku 
1903 włącznie; I 1888-XII 1903; f. p.; pol.; 182.

CZĘSTOBOROWICE

W archiwum parafi alnym brak ksiąg metrykalnych z badanego okresu. Księgi 
zaginęły prawdopodobnie w czasie, gdy prowadzono specjalistyczne prace kon-
serwatorskie w kościele parafi alnym w latach 1984-1996. W latach 70. XX w., 
w czasie akcji mikrofi lmowania ksiąg metrykalnych prowadzonej w Archiwum 
Państwowym w Lublinie, zmikrofi lmowano następujące księgi z okresu sprzed 
1810 roku. Chrzty: IX 1701-III 1714 (także zapisy ślubów z I 1701-XI 1714 
i zgonów z XII 1702-II 1712); VIII 1714-XII 1760; I 1761-II 1780; III 1780-IX 
1798; IV 1797-XII 1808; I 1809 – XI 1821. Śluby: I 1715-VIII 1793 (także zapisy 
zgonów z II 1720-XII 1760); V 1793-I 1797; III 1797-IX 1832. Zgony: I 1761-IV 
1797; III 1797-XII 1811.

DYS
Chrzty
5_1_1; Liber natorum ecclesiae parochialis Dysensis ab anno 1647 usque ad 

annum 1698, [Liber metrices copulatorum ab anno 1693]; I 1647-III 1695, 
I 1693-II 1700; f. t.; łac.; 332.

Uwagi: Księga o wymiarach 16×20 cm, oprawiona w półskórek. Karty 156-166 mają ubytki. We-
wnątrz przebarwienia atramentu oraz plamy powstałe wskutek wilgoci. W dolnej części każdej 
karty pieczęć dziekana lubartowskiego. Na ostatniej stronie wpis dziekana lubartowskiego z 16 
XI 1852 r. potwierdzający kontrolę księgi.

5_1_2; Liber natorum ecclesiae parochialis Dysensis ab anno 1698 usque ad an-
num 1720; V 1698-VII 1720; f. t.; łac.; 164.

Uwagi: Księga formatu pełnego arkusza, oprawiona w półskórek. Wewnątrz nieliczne przebarwie-
nia i plamy wilgoci. Na dole każdej karty pieczęć dziekana lubartowskiego. Na ostatniej stronie 
wpis dziekana z 16 XI 1852 r. potwierdzający kontrolę księgi.
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5_1_3; Liber natorum ecclesiae parochialis Dysensis ab anno 1720 usque ad an-
num 1730; VII 1720-II 1730; f. t.; łac.; 78.

Uwagi: Księga ma wymiary 38×16 cm, oprawiona w półskórek. Wewnątrz niewielkie ubytki wy-
rządzone przez owady oraz ślady zagrzybienia. W dolnej części każdej karty pieczęć dziekana 
lubartowskiego. Na ostatniej stronie wpis dziekana lubartowskiego z 16 XI 1852 r. potwierdza-
jący kontrolę księgi.

5_1_4; Liber natorum ecclesiae parochialis Dysensis ab anno 1730 usgue; II 
1730-IV 1748; f. t.; łac.; 166.

Uwagi: Księga o wymiarach 36×15 cm, oprawiona w półskórek. Na stronach 1-18 ubytki, wskutek 
tego nie można odczytać części wpisów. Wewnątrz niewielkie zacieki oraz ślady zagrzybienia. 
Na każdej karcie pieczęć dziekana lubartowskiego. Na ostatniej stronie wpis dziekana z 16 XI 
1852 r. potwierdzający kontrolę księgi.

5_1_5; Liber natorum ecclesiae parochialis Dysensis ab anno 1748 usque ad an-
num 1760; V 1748-I 1760; f. t.; łac.; 198.

Uwagi: Księga o wymiarach 20×16 cm, oprawiona w półskórek. Na kilku ostatnich kartach plamy. 
Na każdej karcie pieczęć dziekana lubartowskiego. Na końcu księgi wpis dziekana lubartow-
skiego z 16 XI 1852 r. potwierdzający kontrolę rejestracji.

5_1_6; Liber natorum ecclesiae parochialis Dysensis ab anno 1760 usque ad an-
num 1797; I 1760- III 1800; f. t.; łac.; 560.

Uwagi: Księga formatu dutki, oprawiona w skórę. W kartach 242, 250, 275-290 brakuje dolnych 
fragmentów, uniemożliwia to odczytanie części zapisów. Na dole każdej karty pieczęć dziekana 
lubartowskiego. Na ostatniej stronie wpis dziekana z 16 XI 1852 r. potwierdzający kontrolę 
księgi.

5_1_7; Liber natorum ecclesiae parochialis Dysensis ab anno 1797 usque ad anno 
1806; I 1797-IV 1806; f. a.; łac.; 200.

5_1_8; Liber natorum ecclesiae parochialis Dysensis ab anno 1806 usque ad an-
num 1819; V 1806-XII 1819; f. a.; łac.; 258.

5_1_9; Księga akta urodzin przy kościele parafi alnym dyskim 1810; X 1810
-I 1811; f. p.; pol.; 92.

5_1_10; Księga aktów urodzin, ślubów i zejścia przy kościele parafi alnym dyskim 
na rok 1811; I 1811-XII 1811; f. p.; pol.; 244.

5_1_11; Księga aktów urodzin, ślubów i zejścia przy kościele parafi alnym dyskim 
na rok 1812; I 1812-XII 1812; f. p.; pol.; 180.

5_1_12; Księga aktów cywilnych urodzenia, zaślubienia i zejścia parafi i dyskiej 
sporządzona na rok 1813; I 1813-XII 1813; f. p.; pol.; 188.

5_1_13; Akta urodzonych, zaślubionych i zmarłych w 1814 roku; I 1814-XII 
1814; f. p.; pol.; 188.

5_1_14; Książka do zapisywania aktów urodzin, ślubów i zgonów z parafi i dys-
kiej, powiatu lubartowskiego w departamencie lubelskim z roku 1815; I 1815-
XII 1815; f. p.; pol.; 140.

5_1_15; Akta urodzonych, zaślubionych i zmarłych w 1816 roku; I 1816-XII 
1816; f. p.; pol.; 180.

5_1_16; Akta urodzonych, zaślubionych i zmarłych w 1817 roku; I 1817-XII 
1817; f. p.; pol.; 177.

5_1_17; Akta urodzonych, zaślubionych i zmarłych w 1818 roku; I 1818-XII 
1818; f. p.; pol.; 156.
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5_1_18; Akta urodzonych, zaślubionych i zmarłych w 1819 roku; I 1819-XII 
1819; f. p.; pol.; 136.

5_1_19; Księga aktów cywilnych urodzenia, zapowiedzi, zaślubienia i zejścia w 
parafi i dyskiej, powiecie lubartowskim, w obwodzie i województwie lubel-
skim na rok 1820; I 1820-XII 1820; f. p.; pol.; 140.

5_1_20; Księga aktów urodzenia, zaślubienia i zejścia cywilnego stanu gmin na-
leżących do parafi i dyskiej w powiecie lubartowskim, w obwodzie i woje-
wództwie lubelskim na rok 1821; I 1821- XII 1821; f. p.; pol.; 136.

5_1_21; Księga aktów cywilnych urodzenia, zaślubienia i zejścia w gminie dys-
kiej, w powiecie lubartowskim, w obwodzie i województwie lubelskim na rok 
1822; I 1822-XII 1822; f. p.; pol.; 140.

5_1_22; Księga aktów cywilnych urodzenia, zaślubienia i zejścia w gminie dys-
kiej, w powiecie lubartowskim, w obwodzie i województwie lubelskim na rok 
1823; I 1823-XII 1823; f. p.; pol.; 192.

5_1_23; Księga aktów cywilnych urodzenia, zaślubienia i zejścia w gminie dys-
kiej, w powiecie lubartowskim, w obwodzie i województwie lubelskim na rok 
Pański 1824; I 1824-XII 1824; f. p.; pol.; 218.

5_1_24; Księga aktów cywilnych urodzenia, zaślubienia i zejścia w gminie dys-
kiej, w powiecie lubartowskim, w obwodzie i województwie lubelskim na rok 
Pański 1825; I 1825-XII 1825; f. p.; pol.; 236.

5_1_25; Księga urodzonych 1826-1829; I 1826-XII 1829; f. p.; pol.; 288.
5_1_26; Akta urodzonych w parafi i Dys od roku 1830 do 1833 i początku 1834; 

I 1830-II 1834; f. p.; pol.; 283.
5_1_27; Akta urodzonych w parafi i Dys od roku 1834 do 1837 roku; II 1834-XII 

1837; f. p.; pol.; 278.
5_1_28; Akta urodzonych od 1838 do 1846 roku; I 1838-XII 1846; f. p.; pol.; 366.
5_1_29; Akta urodzonych od 1847 do 1857; I 1847-XII 1857; f. p.; pol.; 475.
5_1_30; Akta urodzonych od 1858 do 1861; I 1858-XII 1861; f. p.; pol.; 236.
5_1_31; Akta urodzonych od 1861 do 1866; XII 1861-XII 1866; f. p.; pol.; 270.
5_1_32; Akta urodzonych od 1867 do 1874 roku; I 1867-VI 1874; f. p.; pol./ ros. 

V 1868 r.; 470.
5_1_33; Akta urodzonych 1874-1878 parafi i Dys; VI 1874-VI 1878; f. p.; ros.; 

370.
5_1_34; Akta urodzonych 1878-1883 parafi i Dys; VI 1878-VI 1883; f. p.; ros.; 

280.
5_1_35; Akta urodzonych w parafi i Dys 1888-1889; I 1882-XII 1892; f. p.; ros.; 

375.
5_1_36; Akta urodzonych w parafi i Dys 1893-1897; I 1893-XII 1897; f. p.; ros.; 

464.
5_1_37; Akta urodzonych parafi i rzymskokatolickiej Dys 1898 -1900; I 1898-XII 

1900; f. p.; ros.; 280.

Śluby
5_2_1; Liber copulatorum ecclesiae parochialis Dysensis ab anno 1698 usque ad 

annum 1721; VI 1698- IX 1721; f. t.; łac.; 74.
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Uwagi: Księga formatu dutki, oprawiona w półskórek. W dolnej części każdej karty pieczęć dzie-
kana lubartowskiego.

5_2_2; Księga zaślubionych parafi i dyskiej od roku 1721 do roku 1751; XI 1721
-I 1751; f. t.; łac.; 78.

Uwagi: Księga formatu pełnego arkusza, oprawiona w półskórek, rogi okładki uszkodzone. Na 
dolnym marginesie od str. 1-18 widoczna ciemna plama. Na każdej karcie pieczęć dziekana 
lubartowskiego. Na początku księgi notatka dziekana z 16 XI 1852 r. potwierdzająca kontrolę 
rejestracji.

5_2_3; Księga zaślubionych parafi i dyskiej od roku 1751 do roku 1773; I 1751-XI 
1773; f. t.; łac.; 102.

Księga formatu dutki, oprawiona w półskórek. Kilka ostatnich kart księgi ma drobne ubytki wy-
rządzone przez owady. Na każdej karcie pieczęć dziekana lubartowskiego. Na ostatniej stronie 
wpis dziekana z 16 XI 1852 r. potwierdzający kontrolę księgi.

5_2_4; Księga zaślubionych parafi i dyskiej od roku 1774 do roku 1797; I 1774-X 
1796; f. t./f. a. rysowany X 1796; łac.; 372.

Księga formatu dutki, oprawiona w półskórek. Na każdej karcie pieczęć dziekana lubartowskiego. 
Na pierwszej karcie wpis dziekana z 16 XI 1852 r. potwierdzający kontrolę rejestracji.

5_2_5; Liber copulatorum ecclesiae parochialis Dysensis ab anno 1797 usque ad 
annum 1819; I 1797-XI 1819; f. a. ; łac.; 200.

5_2_6; Księga zaślubionych parafi i Dys 1820-1834; I 1820-XI 1834; f. a. ; łac.; 
bns.

5_2_7; Akta ślubów [od 1826 roku]; I 1826-VI 1834; f. p.; pol.; 284.
5_2_8; Księga, zwana unikat, do zapisywania akt ślubnych parafi i Dys od połowy 

roku 1834 do 8 października 1848 roku; VI 1834-X 1848; f. p.; pol.; 278.
5_2_9; Akta zaślubionych od 1848 do 1859 roku; X 1848-XII 1859; f. p.; pol.; 

198.
5_2_10; Akta zaślubionych w parafi i Dys 1860-1881; I 1860-V 1881; f. p.; pol./ 

ros. V 1868 r.; 386..
5_2_11; Akty o brakosočetovšihsâ 1881-1898; V 1881-XI 1898; f. p.; ros.; 468.
5_2_12; Akty o brakosočetovšihsâ 1899-1914; I 1899-XII 1911; f. p.; ros.; 379.

Zgony
5_3_1; Liber mortuorum ecclesiae parochialis Dysensis ab anno 1721 usque ad 

annum 1748 ; VIII 1721-VI 1748; f. t.; łac.; 154.
Uwagi: Księga formatu dutki, oprawiona w półskórek. Na każdej karcie pieczęć dziekana lubar-

towskiego. Na ostatniej stronie wpis dziekana z 16 XI 1852 r. potwierdzający kontrolę księgi.
5_3_2; Liber mortuorum ecclesiae parochialis Dysensis ab anno 1748 usque ad 

annum 1769; VI 1748-XII 1769; f. t.; łac.; 166.
Uwagi: Księga formatu dutki, oprawiona w ćwierćskórek. Na każdej karcie pieczęć dziekana lubar-

towskiego. Na początku księgi wpis dziekana z 16 XI 1852 r. potwierdzający kontrolę rejestra-
cji.

5_3_3; Liber mortuorum ecclesiae parochialis Dyssensis ab anno 1770-1793; 
I 1770-XII 1793; f. t.; łac.; 260.

Uwagi: Księga formatu dutki, oprawiona w ćwierćskórek. Na każdej karcie pieczęć dziekana lubar-
towskiego. Na ostatniej stronie wpis dziekana z 16 XI 1852 r. potwierdzający kontrolę księgi.
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5_3_4; Liber mortuorum ecclesiae parochialis Dyssensis ab anno 1794 usque ad 
annum 1798; I 1794-X 1798; f. t./f. a. rysowany X 1796 r.; łac.; 40.

Uwagi: Księga formatu dutki, oprawiona w półskórek. Wpisy od 1797 r. sporządzono w odręcznie 
rysowanej tabeli. Na części kart pieczęć dziekana lubartowskiego.

5_3_5; Liber mortuorum ecclesiae parochialis Dysensis ab anno 1797 usque ad 
annum 1806; I 1797-IV 1806; f. a.; łac.; 198.

5_3_6; Liber mortuorum ecclesiae parochialis Dysensis ab anno 1806 usque ad 
annum 1819; V 1806-XII 1819; f. a. rysowany; łac.; 250.

5_3_7; Liber mortuorum ecclesiae parochialis Dyssensis ab anno 1820-1834; 
I 1820-XII 1834; f. t.; łac.; bns.

5_3_8; [Księga zgonów od roku 1826]; I 1826-VI 1830; f. p.; pol.; 288.
5_3_9; Akta zejścia w parafi i Dys od roku 1830 do 1834 i początku 1835; VI 

1830-V 1835; f. p.; pol.; 282.
5_3_10; Księga do zapisywania aktów zejścia parafi i dyskiej-1835 ; V 1835-VIII 

1845; f. p.; pol.; 366.
5_3_11; Księga, unikat zwana, do zapisywania akt zmarłych w parafi i Dys od 

roku 1845 do roku 1854; VIII 1845-XI 1854; f. p.; pol.; 378.
5_3_12; Księga, unikat zwana, do zapisywania akt zmarłych w parafi i Dys od 

roku 1854 do 1862 włącznie; XI 1854-XII 1861; f. p.; pol.; 374.
5_3_13; Akta zmarłych od 1862 do 1868 roku; I 1862-XII 1868; f. p.; pol./ ros. 

IV 1868 r.; 260.
5_3_14; Akta zmarłych od 1869 do 1874 roku; I 1869-III 1874; f. p.; ros.; 182.
5_3_15; Księga miejscowa zmarłych w parafi i Dys od 1874 roku do 1881; III 

1874-VI 1881; f. p.; ros.; 280.
5_3_16; [Kniga smerti s 1881 goda]; VII 1881-XII 1893; f. p.; ros.; 240.
5_3_17; [Kniga smerti s 1894 goda]; I 1894-XII 1902; f. p.; ros.; 370.

ZASÓB KSIĄG METRYKALNYCH 
W ARCHIWACH PARAFII RZYMSKOKATOLICKICH LUBELSZCZYZNY. 

CZĘŚĆ II.

Streszczenie

W poprzednim numerze czasopisma ukazała się I część pracy. Omówiono w niej 
podejmowane od końca XIX w., próby inwentaryzacji zasobu, a także ostatnie badania, 
których efektem jest oddawany do rąk czytelnika poniższy wykaz. W artykule umiesz-
czono informacje o zasobie ksiąg metrykalnych przechowywanych w archiwach parafi i: 
Bystrzyca, Chodel, Czemierniki, Częstoborowice, Dys.

Słowa kluczowe: akta metrykalne; metryki; diecezja lubelska; Bystrzyca; Chodel; Cze-
mierniki; Częstoborowice; Dys
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THE COLLECTION OF THE REGISTER BOOKS IN THE ARCHIVES 
OF THE ROMAN CATHOLIC CHURCHES IN THE LUBLIN REGION. 

PART 2

Summary

The previous issue of the journal contains part 1 of the work. The paper presents the 
late 19th -century attempts to catalogue the whole collection and recent research, which 
resulted in the following work. The article includes information about the collection of the 
register books held in the archives of the following parishes: Bystrzyca, Chodel, Czemier-
niki, Częstoborowice, Dys.

Keywords: register records; registers; the diocese of Lublin; Bystrzyca; Chodel; Czemier-
niki; Częstoborowice; Dys
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