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ZASÓB KSIĄG METRYKALNYCH
W ARCHIWACH PARAFII RZYMSKOKATOLICKICH
LUBELSZCZYZNY. CZĘŚĆ III
Streszczenie
Publikacja jest kontynuacją serii wydawniczej rozpoczętej w 109 tomie
czasopisma „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”. W niniejszej części
przedstawiono wykaz ksiąg metrykalnych i akt stanu cywilnego parafii:
Fajsławice, Firlej, Garbów, Gołąb, Kamionka, Karczmiska, Kazimierz,
Kiełczewice, Kijany.
Słowa kluczowe: księgi metrykalne; akta stanu cywilnego; diecezja lubelska;
Fajsławice; Firlej; Garbów; Gołąb; Kamionka; Karczmiska; Kazimierz;
Kiełczewice; Kijany

W 110 numerze czasopisma „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” ukazała
się II część pracy. Umieszczono w niej informacje o zasobie ksiąg metrykalnych
przechowywanych w archiwach parafii: Bystrzyca, Chodel, Czemierniki,
Czerniejów, Częstoborowice, Dys.
Struktura notki katalogowej
Jednostki archiwalne są pozbawione oryginalnych sygnatur, stąd każdej
nadano numerację według stałego schematu. Pierwsza liczba w sygnaturze
oznacza numer parafii, kolejne, oddzielone podkreślnikiem, rodzaj serii (chrztów –
1, ślubów – 2, zgonów – 3) i numer kolejnej księgi w danej serii. Opis każdego
z woluminów składa się z kilku elementów oddzielonych średnikiem, tj.: tytułu
jednostki archiwalnej umieszczonego na okładce (w sytuacji, gdy księga nie
posiadała tytułu, nadano go w nawiasach kwadratowych), dat skrajnych zapisów
metrykalnych oznaczonych miesiącem i rokiem (daty w tytule księgi nie zawsze
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są zgodne ze stanem faktycznym), rodzaju formularza (f. t. – formularz trydencki,
f. a. – formularz austriacki, f. p. – formularz polski), języka, w jakim sporządzono
wpisy (łac. – łacina, pol. – polski, ros. – rosyjski), liczby stron – jeśli numeracja
była prowadzona, w przeciwnym wypadku na oznaczenie numeracji użyto skrótu
„bns”. Przykładowy opis najstarszej księgi chrztów z parafii Abramowice –
„3_1_1; Księga urodzeń od roku 1797; I 1797-XII 1825; f. a.; łac.; 192 + bns.”,
zawiera następujące elementy:
„3_1_1” – sygnatura księgi
„Księga urodzeń od roku 1797” – tytuł umieszczony na okładce;
„I 1797-XII 1825” – faktyczne daty skrajne zapisów;
„f. a.” – księga prowadzona według formularza austriackiego;
„łac.” – zapisy sporządzono w języku łacińskim;
„192 + bns.” – księga składa się ze 192 numerowanych stron i dodatkowo kart
nienumerowanych.
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 oprawy, zniszczeniach, ubytkach itp., a także adnotacje o kontroli
prowadzonej w czasie wizytacji dziekańskiej.
***
FAJSŁAWICE
Chrzty
36_1_1; Metryki urodzonych 1757-1786; XI 1757-XII 1786; f. t.; łac.; 276.

Uwagi: Księga formatu pełnego arkusza, oprawiona w półskórek, grzbiet dodatkowo
obłożony płótnem. Niewielkie ubytki na czterech pierwszych kartach uzupełniono
niebieskim papierem. Na kartach pieczęć dziekana lubelskiego.

36_1_2; Metryki urodzonych od roku 1787-1797; I 1787-IV 1797; f. t.; łac.; bns.

Uwagi: Księga formatu pełnego arkusza, oprawiona w półskórek, grzbiet dodatkowo
obłożony płótnem. Dwie pierwsze karty mają obszarpane dolne narożniki. Karty
oznaczono pieczęcią dziekana lubelskiego.

36_1_3; [Liber natorum ab anno 1797]; I 1797-XI 1808; f. a.; łac.; 200.
36_1_4; Metryki urodzonych od roku 1805 do roku 1816; IX 1808-XII 1816; f. a.;
łac.; 96.
36_1_5; Księga urodzonych 1817-1835; I 1817-XI 1835; f. a. rysowany; łac.; bns.
36_1_6; Akta urodzonych 1826-1837; I 1826-XII 1837; f. p.; pol.; 468.
36_1_7; Akta urodzonych 1838-1856; I 1838-VI 1856; f. p.; pol.; 749.
36_1_8; [Księga urodzonych od 1857 roku]; I 1857-XII 1872; f. p.; pol./ros.
I 1868 r.; 810.
36_1_9; Akta o rodivšihsâ s 1873 po 1879; I 1873-XII 1879; f. p.; ros.; 361.
36_1_10; Akta o rodivšihsâ s 1855 po 1879; I 1885-XII 1893; f. p.; ros.; bns.
Śluby
36_2_1; Metryki zaślubionych od 1797 do roku 1826; I 1797-V 1827; f. a.;
łac.; 204.
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36_2_2; [Księga małżeństw od 1810 roku]; X 1810-XII 1817; f. p.; pol.; bns.
36_2_3; Akta małżeństw 1817-1825; I 1817-XI 1825; f. p.; pol.; bns.
36_2_4; Akta małżeństw 1826-1841; I 1826-XI 1841; f. p.; pol.; 275.
36_2_5; Akta małżeństw od 1842 do 1868; I 1842-XI 1868; f. p.; pol.; 490.
36_2_6; Kniga aktov o brakosočetavšihsâ s 1868 po 1890 god; I 1868-XI 1890;
f. p.; ros.; 468.
36_2_7; [Księga małżeństw od 1891 roku]; I 1891-XI 1910; f. p.; ros.; 550.
Zgony
36_3_1; Metryki zmarłych. Księga pierwsza [od 1757 r.]; II 1757-XII 1794; f. t.;
łac.; 168.

Uwagi: Księga formatu pełnego arkusza, oprawiona w ćwierćpłótno. Część przedniej
okładki obdarta. Na stronie tytułowej dopiski sporządzone fioletową kredką. Str.
133 wyrwana. Wewnątrz księgi liczne zacieki. Karty opatrzono pieczęcią dziekana
lubelskiego.

36_3_2; Metryki zmarłych od 1797-1813; I 1797-XII 1813; f. a.; łac.; 200.
36_3_3; Metryki zmarłych od roku 1813 do roku 1825; VII 1811-XII 1825; f. a.;
łac.; 94.
36_3_4; Akta zejścia 1810-1825; X 1810-XII 1825; f. p.; pol.; 848 + bns.
36_3_5; Zmarłych 1826-1839; I 1826-XII 1839; f. p.; pol.; 382.
36_3_6; [Księga zgonów od 1840 roku]; I 1840-III 1852; f. p.; pol.; 372.
36_3_7; [Księga zgonów od 1852 roku]; IV 1852-XII 1870; f. p.; pol./ros. I 1868
r.; 578.
36_3_8; Akty o umerših s 1870 po 1888.; XII 1870-XII 1888; f. p.; ros.; 259.
36_3_9; [Kniga smerti s 1889 goda]; I 1889-XII 1901; f. p.; ros.; 462.
FIRLEJ
Chrzty
43_1_1; Księga ochrzczonych parafii Firlej (Firlejów) od roku 1687-1789. Księga
numer I i II. [Liber metrices copulatorum ab anno 1729]; XI 1685-III 1789,
IX 1716-V 1745; f. t.; łac.; 586.
Uwagi: Księga formatu dutki, oprawiona w płótno. Karty do 178 numeru mają mniejszy
rozmiar niż okładka, kolejne formatu oprawy. Wewnątrz plamy powstałe wskutek
wilgoci oraz przebarwienia atramentu utrudniające, a niekiedy uniemożliwiające,
odczytanie wpisów.

43_1_2; Księga ochrzczonych parafii Firlej (Firlejów) od roku 1729-1750. Księga
numer III; VII 1729-II 1750; f. t.; łac.; 100.

Uwagi: Księga formatu pełnego arkusza, oprawiona w ćwierćpłótno. Na okładkach drobne
ubytki wyrządzone przez owady. Blok księgi odkleja się od okładki. Wewnątrz karty
z licznymi zaciekami i plamami powstałymi wskutek wilgoci, a także przebarwienia
atramentu utrudniające odczytanie wpisów. Na każdej karcie pieczęć dziekana
lubartowskiego.

43_1_3; Księga ochrzczonych parafii Firlej od roku 1750-1763, od strony 1. do
58. Księga zaślubionych parafii Firlej (Firlejów) od roku 1745-1759, od strony
59-71. Księga numer IV; II 1750-III 1763, IX 1745-VII 1760; f. t.; łac.; 142.
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Uwagi: Księga o wymiarach 36×16 cm, oprawiona w skórę. W kilku miejscach blok księgi
rozpada się. Wewnątrz fragmenty kart zabrudzone, a także przebarwienia atramentu
utrudniające odczytanie wpisów. Na każdej karcie pieczęć dziekana lubartowskiego.
Na początku księgi wpis dziekana z 16 XII 1852 roku potwierdzający kontrolę
rejestracji.

43_1_4; Księga ochrzczonych parafii Firlej (Firlejów) od roku 1763-1791. Księga
numer V; III 1763-VI 1791; f. t.; łac.; 248.

Uwagi: Księga formatu pełnego arkusza, oprawiona w skórę. Niewielkie ubytki na tylnej
okładce – obszarpany dolny róg oraz fragment grzbietu. Wewnątrz ślady zabrudzeń
oraz plamy spowodowane wilgocią (szczególnie widoczne na kilku ostatnich kartach),
tam też drobne ubytki wyrządzone przez owady. Na każdej karcie pieczęć dziekana
lubartowskiego. Na końcu księgi wpis dziekana z 13 XII 1852 roku potwierdzający
kontrolę rejestracji.

43_1_5; Księga ochrzczonych parafii Firlej (Firlejów) od roku 1791-1797. Księga
numer VI; VII 1791-VI 1797; f. t.; łac.; 74.
Uwagi: Księga formatu pełnego arkusza, oprawiona w półskórek. Przednia okładka
częściowo zniszczona przez owady. Wewnątrz zabrudzone fragmenty kart oraz ślady
wilgoci. Na każdej karcie pieczęć dziekana lubartowskiego. Na końcu księgi wpis
dziekana z 13 XII 1852 roku potwierdzający kontrolę rejestracji.

43_1_6; Księga ochrzczonych parafii Firlej od roku 1797-1806. Księga numer
VII; I 1797-I 1845; f. a.; łac.; 377.
43_1_7; Książka do zapisywania urodzin, ślubów i zgonów w parafii firlejowskiej,
powiatu lubartowskiego, departamentu lubelskiego roku 1810; VIII 1810XII 1810; f. p.; pol.; bns.
43_1_8; Książka do zapisywania urodzin, ślubów i zgonów w parafii firlejowskiej,
powiatu lubartowskiego, departamentu lubelskiego roku 1811; I 1811XII 1811; f. p.; pol.; bns.
43_1_9; Książka do zapisywania urodzin, ślubów i zgonów w parafii firlejowskiej,
powiatu lubartowskiego, departamentu lubelskiego, na rok 1812; I 1812XII 1812; f. p.; pol.; 114.
43_1_10; Książka do zapisywania urodzin, ślubów i zgonów w parafii firlejowskiej,
powiatu lubartowskiego, departamentu lubelskiego, na rok 1813; I 1813XII 1813; f. p.; pol.; 106.
43_1_11; Książka urodzonych, zmarłych i zaślubionych w parafii i gminie
firlejowskiej na rok 1814; I 1814-XII 1814; f. p.; pol.; 92.
43_1_12; Książka urodzonych, zmarłych i zaślubionych w parafii i gminie
firlejowskiej na rok 1815; I 1815-XII 1815; f. p.; pol.; 96.
43_1_13; Książka do zapisywania aktów ślubów, urodzin, zgonów w parafii
firlejowskiej, na rok 1816; I 1816-XII 1816; f. p.; pol.; 92.
43_1_14; Książka urodzeń, ślubów i zmarłych w parafii firlejowskiej, w gminie
lubartowskiej, na rok 1817; I 1817-XII 1817; f. p.; pol.; 92.
43_1_15; Książka urodzeń, ślubów i zmarłych w parafii firlejowskiej, w gminie
lubartowskiej, na rok 1818; I 1818-XII 1818; f. p.; pol.; 92.
43_1_16; Książka urodzeń, ślubów i zmarłych w parafii firlejowskiej, w gminie
firlejowskiej, na rok 1819; I 1819-XII 1819; f. p.; pol.; 124.
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43_1_17; Książka urodzeń, ślubów i zmarłych w parafii firlejowskiej, w gminie
firlejowskiej, na rok 1820; I 1820-XII 1820; f. p.; pol.; 120.
43_1_18; Książka urodzeń, ślubów i zmarłych w parafii firlejowskiej, w gminie
firlejowskiej, na rok 1821; I 1821-XII 1821; f. p.; pol.; 92.
43_1_19; Książka do zapisywania aktów ślubów, urodzeń i zgonów w parafii
i gminie firlejowskiej, na rok 1822; I 1822-XII 1822; f. p.; pol.; 112.
43_1_20; Księga aktów cywilnych urodzenia, zaślubienia i zejścia w gminie
firlejowskiej a powiecie lubartowskim, w obwodzie i województwie lubelskim,
na rok 1823; I 1823-XII 1823; f. p.; pol.; 140.
43_1_21; Księga do zapisywania aktów urodzenia, zaślubienia i zejścia w gminie
lubartowskiej, miasta Firleja, na rok 1824; I 1824-XII 1824; f. p.; pol.; 112.
43_1_22; Księga do zapisywania aktów urodzenia, zaślubienia i zejścia w gminie
lubartowskiej, miasta Firleja, na rok 1825; I 1825-XII 1825; f. p.; pol.; 57.
43_1_23; [Księga urodzeń od 1826 roku]; I 1826-XII 1829; f. p.; pol.; 88.
43_1_24; Kniga aktov graždanskago sostoâniâ o rodivšihsâ za 1830-1837 goda;
I 1830-XII 1837; f. p.; pol.; 190.
43_1_25; Kniga aktov o rodivšihsâ 1838-1843 goda; I 1838-VII 1843; f. p.; pol.;
120.
43_1_26; Kniga aktov o rodivšihsâ ot 1844 po 1860 god; VII 1843-IV 1860; f. p.;
pol.; 396.
43_1_27; Kniga aktov o rodivšihsâ za 1860-1868 god; IV 1860-XII 1868; f. p.;
pol./ros. II 1868 r.; 288.
43_1_28; Kniga aktov o rodivšihsâ za 1869 po 1875 god; XII 1868-VIII 1875;
f. p.; ros.; 473.
43_1_29; Kniga graždanskih aktow uroždennyh od 1875 goda; VIII 1875XII 1880; f. p.; ros.; 185.
43_1_30; Kniga aktov graždanskago sostoâniâ o rodivšihsâ 1881-1884; I 1881XII 1884; f. p.; ros.; 172.
43_1_31; Kniga aktov graždanskago sostoâniâ o rodivšihsâ Firleevskago rimskokatoličeskago prihoda za 1885 po 1893 god; I 1885-IX 1893; f. p.; ros.; 232.
43_1_32; Akta urodzonych 1893-1898; IX 1893-III 1898; f. p.; ros.; 422.
43_1_33; Akta o roždenii Firleevskago rimsko-katoličeskago prihoda s 1898
goda; III 1898-XII 1903; f. p.; ros.; 282.
Śluby
43_2_1; Księga zaślubionych parafii Firlej (Firlejów) od roku 1760-1796. Księga
numer VIII; VIII 1760-X 1796; f. t.; łac.; 104.

Uwagi: Księga formatu pełnego arkusza, oprawiona w półskórek. Na każdej karcie pieczęć
dziekana lubartowskiego. Na pierwszej karcie wpis dziekana lubartowskiego z 16 XII
1852 roku potwierdzający kontrolę rejestracji.

43_2_2; Księga zaślubionych parafii Firlej (Firlejów) od roku 1775-1789. Księga
numer IX; I 1775-VII 1789; f. t.; łac.; bns.
Uwagi: Księga o wymiarach 35×12 cm, oprawiona w skórę. Na kilku ostatnich kartach
zacieki i plamy powstałe wskutek wilgoci.
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43_2_3; Księga zaślubionych parafii Firlej od roku 1797-1809. Księga numer X;
I 1797-XI 1844; f. a.; łac.; 200.
43_2_4; Księga zaślubionych w parafii Firlej w roku 1826; I 1826-XI 1834; f. p.;
pol.; 88.
43_2_5; Kniga aktov graždanskago sostoâniâ o brakosočetovšihsâ za 1834-1851
goda; I 1834- XI 1851; f. p.; pol.; 178.
43_2_6; Kniga graždanskih aktov brakosočetovšihsâ w Firlejovskom prichodie
s. 1852 po 1870 god; I 1852-XI 1870; f. p.; pol./ros. II 1868 r.; 230.
43_2_7; Akty o brakosočetovšihsâ s 1 ânuaria 1871 goda po konec 1878; I 1871XI 1878; f. p.; ros.; 93.
43_2_8; Kniga aktow brakosočetavšihsâ Firlejovskogo prihoda s. 1 januaria 1879;
I 1879-I 1885; f. p.; ros.; 186.
43_2_9; Kniga graždanskih aktov o brakosočetavšihsâ v Firleevskom prihode
s 1885 do 1912; I 1885-XI 1912; f. p.; ros.; 230.
Zgony
43_3_1; Księga zmarłych parafii Firlej (Firlejów) od roku 1719-1758. Księga
numer XI; III 1719-VII 1758; f. t.; łac.; 50.

Uwagi: Księga o wymiarach 21×16 cm, oprawiona w skórę, uszkodzenia wewnętrznej
strony okładek. Na zewnętrznej stronie okładki naklejona kartka z tyułem i datą
sporządzenia – 20 listopad 1955 r. Blok księgi odkleja się od okładki. Na pierwszych
trzech kartach drobne ubytki wyrządzone przez owady.

43_3_2; Księga zmarłych parafii Firlej (Firlejów) od roku 1758-1797. Księga
numer XII; VIII 1758-I 1797; f. t.; łac.; 104.

Uwagi: Księga formatu pełnego arkusza, oprawiona w półskórek. Rogi okładki uszkodzone.
Wewnątrz drobne zacieki i przebarwienia atramentu utrudniające odczytanie wpisów.
Na każdej karcie pieczęć dziekana lubartowskiego. Na początku księgi wpis dziekana
z 13 XII 1852 roku potwierdzający kontrolę rejestracji.

43_3_3; Księga zmarłych parafii Firlej od roku 1797-1809. Księga numer 13;
I 1797-XI 1842; f. a.; łac.; 270.a
43_3_4; [Księga zgonów od 1826 roku]; I 1826-XII 1831; f. p.; pol.; 84.
43_3_5; Kniga aktov smerti za 1832-1841 goda; I 1832-XII 1841; f. p.; pol.; 130.
43_3_6; Kniga aktov ob umerših za 1842-1864 goda; I 1842-IV 1864; f. p.; pol.;
332.
43_3_7; Dalszy ciąg akt zejścia z parafii Firlej od roku 1864; IV 1864-XII 1874;
f. p.; pol./ros. II 1868 r.; 288.
43_3_8; Kniga aktov ob umerših 1875-1882 goda; I 1875-III 1882; f. p.; ros.; 138.
43_3_9; Kniga aktov graždanskago sostoâniâ ob umerših Firleevskago rimskokatoličeskago prihoda za 1882 god po 1900 god; III 1882-IV 1900; f. p.;
ros.; 235.
GARBÓW
Uwagi: Staropolskie księgi metrykalne spaliły się w czasie pożaru kościoła w 1915 roku.
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GOŁĄB
Chrzty
60_1_2; Księga IX. Metryki austriackie urodzeń parafii Gołąb od 1797 do 1810
roku; VIII 1797-XI 1812; f. a.; łac.; 204.
Śluby
60_2_1; Liber copulatorum praeposituralis ecclesia Gołąbiensis sub anno 17971811; X 1797-XII 1812; f. a.; łac.; 188.
Zgony
60_3_1; Księga XIV zmarłych od roku 1776 do 1796; I 1776-XI 1819; f. t.;
łac.; bns.
Uwagi: Księga formatu pełnego arkusza, oprawiona w skórę. Blok księgi częściowo
odklejony od okładki, jej grzbiet uszkodzony. Na kartach prowadzonych według
formularza austriackiego pieczęć dziekana kazimierskiego.

60_3_2; Księga XV akt zejścia parafii Gołąb od roku 1797 do 1811 z czasów
austriackich; IX 1797-VI 1812; f. a.; łac.; 114.
60_3_3; Księga zejścia gminy gołąbskiej na rok 1815; I 1815-XII 1815; f. p.;
pol.; 22.
60_3_4; [Księga zgonów od 1848 roku]; X 1848-XII 1858; f. p.; pol.; 742.
60_3_5; [Kniga smerti s 1870 goda]; VIII 1870-III 1893; f. p.; ros.; 668.
60_3_6; Gruntovaâ kniga aktov o smerti Golombokago rimsko-katoličeskago
prihoda načinaȗŝaâsâ s 11 oktâbrâ 1893 goda lublinskoj gubernii
novoaleksandrijskago…; I 1893-XII 1903; f. p.; ros.; 476.
KAMIONKA
Chrzty
27_1_1; Liber continens metrices baptisatorum ecclesiae parochialis
Camioncoviensis ab anno domini 1711 ad annum 1761; III 1710-V 1761; f. t.;
łac.; 290.

Uwagi: Księga formatu pełnego arkusza, oprawiona w płótno. Pięć pierwszych kart oraz
ostatnia mają ubytki, które uzupełniono papierem, na części plamy spowodowane
wilgocią. Na każdej karcie pieczęć dziekana lubartowskiego.

27_1_2; Liber metrices baptisatorum 1761-1796; X 1761-XII 1796; f. t.; łac.; 510.

Uwagi: Księga formatu pełnego arkusza, oprawiona w skórę. Drobne ubytki w kilku
pierwszych kartach uzupełniono papierem. Na każdej karcie pieczęć dziekana
lubartowskiego. Na 256 stronie wpis dziekana z 15 XII 1852 roku informujący
o kontroli rejestracji.

27_1_3; Liber baptisatorum ecclesiae parochialis Kamionkoviensis ab anno 1797
ad 1807; I 1797-V 1810; f. a.; łac.; 200.
27_1_4; [Liber natorum ab anno 1806]; X 1806-VI 1817; f. a.; łac.; 190.
27_1_5; [Księga urodzeń od 1811 roku]; X 1811-XI 1811; f. p.; łac.; 66.
27_1_6; Książka do zapisywania aktów urodzin z parafii kamioneckiej, powiatu
lubartowskiego, departamentu lubelskiego 1811; I 1811-XII 1811; f. p.;
pol.; 91.
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27_1_7; [Księga urodzeń, małżeństw i zgonów od 1812 roku]; I 1812-XII 1813;
f. p.; pol.; 174.
27_1_8; Księga cywilna urodzin, zgonu i małżeństwa w parafii kamionkowskiej
w roku 1814; I 1814-XII 1814; f. p.; pol.; 107.
27_1_9; Książka do zapisywania aktów urodzin, zgonów, ślubów z parafii
kamioneckiej, powiatu lubartowskiego, departamentu lubelskiego 1815;
I 1815-XII 1815; f. p.; pol.; 111.
27_1_10; Akta stanu cywilnego parafii kamioneckiej urodzonych 1816; I 1816XII 1816; f. p.; pol.; 78.
27_1_11; [Księga urodzeń od 1817 roku]; VI 1817-XII 1824; f. a. ; łac.; bns.
27_1_12; [Księga urodzeń, małżeństw i zgonów od 1817 roku]; I 1817-XII 1817;
f. p.; pol.; 82.
27_1_13; [Księga urodzeń, małżeństw i zgonów od 1818 roku]; I 1818-XII 1818;
f. p.; pol.; 92.
27_1_14; [Księga urodzeń, małżeństw i zgonów od 1819 roku]; I 1819-XII 1819;
f. p.; pol.; 136.
27_1_15; Książka do zapisywania aktów urodzin, zgonów, ślubów z parafii
kamioneckiej, powiatu lubartowskiego, departamentu lubelskiego roku 1820;
I 1820-XII 1820; f. p.; pol.; 92.
27_1_16; Książka do zapisywania aktów urodzin, zgonów, ślubów z parafii
kamioneckiej, powiatu lubartowskiego, departamentu lubelskiego roku 1821
; I 1821-XII 1821; f. p.; pol.; 88.
27_1_17; [Księga urodzeń, małżeństw i ślubów od 1822 roku]; I 1822-XII 822;
f. p.; pol.; 92.
27_1_18; [Księga urodzeń, małżeństw i ślubów od 1823 roku]; I 1823-XII 1823;
f. p.; pol.; 84.
27_1_19; [Księga urodzeń, małżeństw i ślubów od 1824 roku]; I 1824-XII 1824;
f. p.; pol.; 92.
27_1_20; [Księga urodzeń, małżeństw i ślubów od 1825 roku]; I 1825-XII 1825;
f. p.; pol.; 92.
27_1_21; [Księga urodzeń od 1826 roku]; I 1826-XII 1830; f. p.; pol.; 171.
27_1_22; [Księga urodzeń od 1831 roku]; I 1831-XII 1838; f. p.; pol.; 266.
27_1_23; [Księga urodzeń od 1839 roku]; I 1839-XII 1845; f. p.; pol.; 464.
27_1_24; [Księga urodzeń od 1845 roku]; XII 1845-VIII 1852; f. p.; pol.; 376.
27_1_25; [Księga urodzeń od 1852 roku]; VIII 1852-V 1860; f. p.; pol.; 376.
27_1_26; [Księga urodzeń od 1860 roku]; V 1860-XII 1866; f. p.; pol.; 328.
27_1_27; [Księga urodzeń od 1867 roku]; I 1867-XII 1870; f. p.; pol./ros.
IV 1868 r.; 142.
27_1_28; [Kniga rodivšichsâ s 1871 goda]; I 1871-XII 1874; f. p.; ros.; 184.
27_1_29; [Kniga rodivšichsâ s 1875 goda]; I 1875-XII 1883; f. p.; ros.; 282.
27_1_30; [Kniga rodivšichsâ s 1884 goda]; I 1884-XII 1892; f. p.; ros.; 283.
27_1_31; [Kniga rodivšichsâ s 1893 goda]; I 1893-XII 1903; f. p.; ros.; 307.
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Śluby
27_2_1; Liber metrices copulatorum ecclesiae parochialis Camioncoviensis ab
anno Dominum 1610 ad annum 1683; V 1610-II 1686; f. t.; łac.; 158.
Uwagi: Księga formatu dutki, oprawiona w płótno, grzbiet częściowo zniszczony. Na
67 stronie i kolejnych drobne ubytki wyrządzone przez owady. Na każdej karcie
pieczęć dziekana lubartowskiego. Na końcu księgi wpis dziekana z 15 XII 1852 roku
informujący o kontroli rejestracji.

27_2_2; Liber metrices copulatorum et mortuorum ecclesiae parochialis
Camioncoviensis ab anno Domini 1712 ad annum 1761; I 1712-VIII 1760,
IX 1715-IX 1761; f. t.; łac.; 134.
Uwagi: Księga formatu pełnego arkusza, oprawiona w płótno. Ubytek w pierwszej karcie
uzupełniono papierem. Wewnątrz liczne plamy spowodowane wilgocią. Na każdej
karcie pieczęć dziekana lubartowskiego. Na końcu księgi wpis dziekana z 15 XII
1852 roku potwierdzająca kontrolę rejestracji.

27_2_3; [Liber metrices copulatorum ab anno 1761]; X 1761-IX 1796; f. t.; łac.;
78.
Uwagi: Księga formatu pełnego arkusza, pozbawiona okładek. Na każdej karcie pieczęć
dziekana lubartowskiego.

27_2_4; Liber metrices copulatorum ecclesiae parochialis Camioncoviensis ab
anno 1797 ad annum 1810; I 1797-IX 1824; f. a.; łac.; 200.
27_2_5; Książka do zapisywania aktów ślubów z parafii kamioneckiej, powiatu
lubartowskiego, departamentu lubelskiego 1811; I 1811-VIII 1811; f. p.; pol.;
52.
27_2_6; Książka do zapisywania aktów ślubów z parafii kamioneckiej, powiatu
lubartowskiego, departamentu lubelskiego 1811; I 1811-XI 1811; f. p.; pol.;
68.
27_2_7; [Księga małżeństw od 1826 roku]; I 1826-XI 1837; f. p.; pol.; 172.
27_2_8; Akta ślubów parafii kamionkowskiej zaczęte od listopada 1837 roku;
XI 1837-XI 1851; f. p.; pol.; 276.
27_2_9; Księga ślubów kamionkowskiej parafii od 1852 do 1867; I 1852-XI 1867;
f. p.; pol.; 332.
27_2_10; Księga zaślubień 1867-1879/80; XI 1867-VIII 1880; f. p.; pol./ros.
V 1868 r.; 284.
27_2_11; Księga ślubów kamionkowskiej parafii od 1880 do 1886; VIII 1880X 1886; f. p.; ros.; 184.
27_2_12; Akta brakosočetaniâ 1886-1910; X 1886-XI 1910; f. p.; ros.; 484.
Zgony
27_3_1; Liber metrices mortuorum 1767-1796; I 1767-X 1796; f. t.; łac.; 55.

Uwagi: Księga formatu pełnego arkusza, oprawiona w skórę. Na każdej karcie pieczęć
dziekana lubartowskiego. Na odwrocie strony tytułowej wpis dziekana z 15 XII 1852 roku
potwierdzający kontrolę rejestracji.

27_3_2; Liber metrices mortuorum ecclesiae parochialis camioncoviensis ab
anno domini 1797 ad annum 1806; I 1797-I 1812; f. a.; łac.; 200.
27_3_3; [Liber mortuorum ab anno1805]; VIII 1805-XII 1821; f. a.; łac.; 194.
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27_3_4; Książka do zapisywania aktów zgonów z parafii kamioneckiej, powiatu
lubartowskiego, departamentu lubelskiego 1811; I 1811-XII 1811; f. p.;
łac.; 64.
27_3_5; [Księga zgonów od 1826 roku]; I 1826-XII 1832; f. p.; pol.; 172.
27_3_6; Akta zejścia parafii kamionkowskiej od roku 1833; I 1833-XII 1842;
f. p.; pol.; 255.
27_3_7; Akta zmarłych w parafii kamionkowskiej od roku 1843; I 1843-XII 1846;
f. p.; pol.; 188.
27_3_10; [Kniga smerti s 1847 goda]; I 1847-VIII 1854; f. p.; ros.; 325.
27_3_8; Akta zmarłych w parafii Kamionka od roku 1854; VIII 1854-VI 1862;
f. p.; pol.; 364.
27_3_9; Unikat aktów zejścia w parafii kamionkowskiej roku 1862; VII 1862XII 1871; f. p.; pol./ros. IV 1868; 190.
27_3_11; [Kniga smerti s 1872 goda]; I 1872-VII 1890; f. p.; ros.; 380.
27_3_12; [Kniga smerti s 1890 goda]; VII 1890-VIII 1906; f. p.; ros.; 476.
KARCZMISKA
Chrzty
47_1_1; Księga pierwsza. Metryki kościelne urodzonych filii karczmiskiej od
dnia 17 września 1710 roku do dnia 3 września 1780 roku; IX 1710-IX 1780;
f. t.; łac.; 345.

Uwagi: Księga o wymiarach 38×16 cm, oprawiona w półskórek. Każda karta opatrzona
pieczęcią dziekana kazimierskiego. Na ostatniej stronie wpis dziekana kazimierskiego
z 2 III 1854 r. potwierdzający kontrolę księgi.

47_1_2; Księga druga. Metryki kościelne urodzonych filii karczmiskiej od dnia
4 września 1780 roku do dnia 16 maja 1802 roku i w 2. części od dnia 7 sierpnia
1814 roku do 1825 roku; IX 1780-XII 1825; f. t.; łac.; 211.

Uwagi: Księga ma wymiary 45× 8 cm. Oprawę wykonano ze skóry, znaczny fragment
części grzbietowej został oderwany. Na ostatniej stronie wpis dziekana kazimierskiego
z 2 III 1854 r. potwierdzający kontrolę księgi.

47_1_3; Księga trzecia. Metryki kościelne urodzonych filii karczmiskiej od roku
1797 do 1810; I 1797-I 1811; f. a.; łac.; 194.
47_1_4; Księga urodzenia gminy karczmiskiej 1810; XI 1810-XII 1810; f. p.;
pol.; bns.
47_1_5; Księga urodzenia gminy karczmiskiej 1811; I 1811-XII 1811; f. p.;
pol.; 89.
47_1_6; Akta stanu cywilnego. Księga urodzeń gminy karczmiskiej 1812; I 1812XII 1812; f. p.; pol.; 20.
47_1_7; Księga urodzenia, małżeństwa i zapowiedzi oraz zejścia gminy
karczmiskiej z roku 1813; I 1813-XII 1813; f. p.; pol.; 94.
47_1_8; Księga urodzenia, zapowiedzi, małżeństw oraz zejścia gminy karczmiska
roku 1814; I 1814-VII 1814; f. p.; pol.; 107.
47_1_9; Akta stanu cywilnego urodzenia gminy karczmisk w powiecie
kazimierskim, województwie lubelskim na rok 1815; I 1815-XII 1815; f. p.;
pol.; 46.
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47_1_10; Akta stanu cywilnego gminy karczmiskiej na rok 1818. Księga urodzeń;
I 1818-XII 1818; f. p.; pol.; 36.
47_1_11; Akta stanu cywilnego gminy karczmiskiej na rok 1819; I 1819-XII 1819;
f. p.; pol.; 44.
47_1_12; Akta urodzin, znania, przysposobienia gminy karczmiskiej, w obwodzie
i województwie lubelskim, w powiecie kazimierskim na rok pański 1820;
I 1820-XII 1820; f. p.; pol.; 34.
47_1_13; Akta stanu cywilnego gminy karczmiskiej na rok 1821. Urodzenia;
I 1821-XI 1821; f. p.; pol.; 44.
47_1_14; Akta urodzeń gminy karczmiskiej na rok 1822; I 1822-XII 1822; f. p.;
pol.; 32.
47_1_15; Księga urodzeń filii karczmiskiej zaczynająca się od 1 stycznia 1826 do
1832; I 1826-XII 1839; f. p.; pol.; 190.
47_1_16; Księga unikat akt urodzeń filii karczmiskiej od roku 1832 do 1836;
I 1832-XII 1836; f. p.; pol.; 176.
47_1_17; Księga aktów urodzeń filii karczmiskiej od dnia 1 stycznia 1837 do
1853 roku; I 1837-III 1853; f. p.; pol.; 460.
47_1_18; Księga aktów urodzeń filii karczmiskiej od dnia 1 kwietnia 1853 do
1866 roku; I IV 1853-V 1866; f. p.; pol.; 356.
47_1_19; Duplikat akt urodzonych, zaślubionych, zmarłych, filii karczmiskiej na
rok 1858; I 1858-XII 1858; f. p.; pol.; 92.
47_1_20; Duplikat akt urodzonych, zaślubionych, zmarłych, filii karczmiskiej na
rok 1859; I 1859-XII 1859; f. p.; pol.; 100.
47_1_21; Księga aktów urodzeń filii karczmiskiej od dnia 5 czerwca 1866 roku do
1880; VI 1868-XII 1880; f. p.; pol./ ros. V 1868 r.; 458.
47_1_23; Księga chrztów, 16. aktów z 1890; I 1890-II 1890; f. p.; pol.; 8.
47_1_22; Księga aktów urodzeń parafii Karczmiska od 1880 roku do 1900 roku;
XII 1880-IV 1900; f. p.; ros.; 564.
Śluby
47_2_1; Księga pierwsza. Metryki kościelne małżeństw filii karczmiskiej od dnia
7 stycznia 1783 roku do dnia 11 lipca 1802; IX 1780-XI 1824; f. t.; łac.; 86.

Uwagi: Księga o wymiarach 41×17 cm, oprawiona w skórę. Każda karta opatrzona
pieczęcią dziekana kazimierskiego. Na ostatniej stronie wpis dziekana z 2 III 1854 r.
potwierdzający kontrolę księgi.

47_2_2; Księga druga. Metryki kościelne małżeństw filii karczmiskiej od roku
1797 do roku 1810; I 1797-VIII 1811; f. a.; łac.; 200.
47_2_3; Księga zapowiedzi i małżeństw gminy karczmiskiej 1810; X 1810XI 1810; f. p.; pol.; 28.
47_2_4; Księga zapowiedzi i małżeństw gminy karczmiskiej 1811; I 1811XI 1811; f. p.; pol.; 92.
47_2_5; Księga zapowiedzi i małżeństw dla gminy karczmiskiej 1812; X 1812XI 1812; f. p.; pol.; 88.
47_2_6; [Księga małżeństw od roku 1815]; I 1815-XI 1815; f. p.; pol.; 34.
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47_2_7; Akta stanu cywilnego gminy karczmiskiej na rok 1818. Księga małżeństw;
I 1818-II 1818; f. p.; pol.; 52.
47_2_8; Akta stanu cywilnego gminy karczmiskiej na rok 1819, małżeństw;
I 1819-XI 1819; f. p.; pol.; 48.
47_2_9; Akta stanu cywilnego gminy karczmiskiej na rok 1820. Księga małżeństw;
I 1820-XI 1820; f. p.; pol.; 40.
47_2_10; Akta stanu cywilnego gminy karczmiskiej małżeństw na rok 1821;
I 1821-XI 1821; f. p.; pol.; 28.
47_2_11; Akta ślubów gminy karczmiskiej na rok 1822; I 1822-XI 1822; f. p.;
pol.; 32.
47_2_12; Księga małżeństw dla filii karczmiskiej zaczynająca się od 1 stycznia
1826 roku do 1832; I 1826-XI 1832; f. p.; pol.; 94.
47_2_13; Księga zaślubienia filii karczmiskiej zaczynająca się od 17 stycznia
1832 do 1838 roku; I 1832-XI 1837; f. p.; pol.; 92.
47_2_14; [Księga małżeństw od 1838 roku]; II 1838-XI 1851; f. p.; pol.; 168.
47_2_15; [Księga małżeństw od 1852 roku]; I 1852-XI 1869; f. p.; pol./ ros.
IX 1868 r.; 168.
47_2_16; [Kniga brakosočetavšichsâ s 1870 goda]; II 1870-XI 1886; f. p.; ros.;
180.
47_2_17; [Kniga brakosočetavšichsâ s 1887 goda]; I 1887-VII 1916; f. p.;
ros.; 463.
Zgony
47_3_1; Księga druga. Metryki kościelne zejścia filii karczmiskiej od dnia
9 września 1780 roku; IX 1780-XI 1824; f. t.; łac.; 117.

Uwagi: Księga o wymiarach 45 × 17 cm, oprawiona w półskórek. Okładki częściowo
zniszczone. Wewnątrz plamy powstałe wskutek wilgoci. Każda karta opatrzona
pieczęcią dziekana kazimierskiego. Na ostatniej stronie wpis dziekana z 2 III 1854 r.
potwierdzający kontrolę księgi.

47_3_2; [Liber mortuorum ab anno 1797]; I 1797-VIII 1811; f. a.; łac.; 200.
47_3_3; Księga zejścia gminy karczmiskiej 1810; XI 1810-XII 1810; f. p; pol.;
36.
47_3_4; [Księga zgonów od 1811 roku]; I 1811-XI 1811; f. p; pol.; 52.
47_3_5; Akta stanu cywilnego. Księga zejścia gminy karczmiskiej 1812; I 1812XII 1812; f. p; pol.; 44.
47_3_6; Akta stanu cywilnego. Księga zejścia gminy karczmiskiej w powiecie
lubelskim, na rok 1814; I 1814-XII 1814; f. p; pol.; 87.
47_3_7; Akta stanu cywilnego. Księga zejścia gminy karczmiska w powiecie
kazimierskim, departamencie lubelskim, na rok 1815; I 1815-XII 1815; f. p;
pol.; 36.
47_3_8; Akta stanu cywilnego gminy karczmiskiej na rok 1818. Księga zejścia;
II 1818-XI 1818; f. p; pol.; 36.
47_3_9; Akta stanu cywilnego gminy karczmiskiej na rok 1819. Zejścia; I 1819XII 1819; f. p; pol.; 36.
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47_3_10; Akta zejścia czyli śmierci gminy karczmiskiej w obwodzie
i województwie lubelskim, w powiecie kazimierskim, na rok Pański 1820;
II 1820-X 1820; f. p; pol.; 36.
47_3_11; Akta stanu cywilnego gminy karczmiskiej. Zejścia na rok 1821; I 1820XII 1821; f. p; pol.; 28.
47_3_12; Akta zejścia gminy karczmiskiej na rok 1822; I 1822-XII 1822; f. p;
pol.; 44.
47_3_13; Księga zejścia filii karczmiskiej zaczynająca się 7 stycznia 1826 roku;
I 1826-XII 1831; f. p; pol.; 182.
47_3_14; Księga zejścia filii karczmiskiej zawierająca się od 12 stycznia 1832
roku; I 1832-XII 1837; f. p; pol.; 184.
47_3_15; Akta zejścia filii karczmiskiej od roku 1838 do 11 stycznia 1853; I 1838VI 1853; f. p; pol.; 260.
47_3_16; Księga aktów zejścia filii karczmiskiej od dnia 1 lipca 1853 do 1873;
VIII 1853-XII 1872; f. p; pol./ros. V 1868 r.; 340.
47_3_17; Kniga smerti s 1873 goda]; I 1873-I 1892; f. p; ros.; 376.
47_3_18; Księga aktów zejścia parafii Karczmiska od roku 1892 do 1916; I 1892V 1916; f. p; ros.; 468.
KAZIMIERZ
Chrzty
52_1_1; [Liber metrices baptisatorum ab anno 1617]; VII 1617-I 1635; f. t.; łac.; 350.

Uwagi: Księga formatu dutki, oprawiona w ćwierćskórek. Okładki są pozbawione
wierzchniej warstwy, a grzbiet jest rozpruty i oddzielony od bloku, sprzyja to
wypadaniu kart. Obszarpane brzegi części kart, noszą także ślady po zawilgoceniu.
Karty opatrzono pieczęcią dziekana kazimierskiego. Na końcu księgi wpis dziekana
z 2 III 1854 r. potwierdzający kontrolę rejestracji.

52_1_2; Metryki kościelne urodzonych parafii kazimierskiej od dnia 1 maja 1663
roku do dnia 4 lipca 1680; V 1663-VII 1680; f. t.; łac.; 146.
Uwagi: Księga formatu pełnego arkusza, oprawiona w półskórek. Pierwsze cztery karty
mają oberwane dolne rogi. Kilkanaście kart ma niewielkie ubytki spowodowane przez
owady. Strony 75-76 wypadają, na stronach 111-114 oderwany dolny margines. Karty
zostały opatrzone pieczęcią dziekana kazimierskiego. Na końcu księgi wpis dziekana
z 2 III 1854 r. potwierdzający kontrolę rejestracji.

52_1_3; [Liber metrices baptisatorum ab anno 1687]; I 1687-I 1725; f. t.; łac.; 260.

Uwagi: Księga formatu pełnego arkusza, oprawiona w półskórek. Strona tytułowa
bogato ilustrowana – napis rozpoczynający się od słów: „Liber conscribendorum
baptizatorum…” otoczony wieńcem laurowym. Na stronie 5 niewielki ubytek. Na
każdej karcie pieczęć dziekana kazimierskiego. Na końcu księgi wpis dziekana z 2 III
1854 r. potwierdzający kontrolę rejestracji.

52_1_4; Metryki kościelne urodzonych parafii kazimierskiej od dnia 20 stycznia
1725 do dnia 19 maja 1767 roku; I 1726-IV 1767; f. t.; łac.; 372.
Uwagi: Księga formatu pełnego arkusza, oprawiona w półskórek. Ubytki w pierwszych
trzech kartach księgi uzupełniono zielonym papierem. Na każdej karcie pieczęć
dziekana kazimierskiego. Na końcu księgi wpis dziekana z 2 III 1854 r. potwierdzający
kontrolę rejestracji.
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52_1_5; [Liber metrices baptisatorum ab anno 1794]; IV 1794-IX 1797; f. t.;
łac.; 55.
Uwagi: Księga o wymiarach 39×15 cm, oprawiona w półskórek. Przednia część okładki
zniszczona, pozbawiona zewnętrznej warstwy. Dwie pierwsze karty z oderwanymi
dolnymi rogami. Wewnątrz księgi zaciemnienia spowodowane zawilgoceniem. Karty
opatrzono pieczęcią dziekana kazimierskiego. Na końcu księgi wpis dziekana z 2 III
1854 r. potwierdzający kontrolę rejestracji.

52_1_6; Metryki kościelne urodzonych parafii kazimierskiej od roku 1797 do
roku 1809; I 1797-XII 1809; f. a.; łac.; 247.
52_1_7; [Liber natorum ab anno 1809]; IV 1809-XII 1824; f. a.; łac.; 211.
52_1_8; [Księga urodzeń od 1810 roku]; IX 1810-XII 1810; f. p.; pol.; 87.
52_1_9; Księga urodzenia gminy kazimierskiej, powiatu kazimierskiego roku
1811; I 1811-XII 1811; f. p.; pol.; 142.
52_1_10; Akta stanu cywilnego, księga urodzeń na rok 1812; I 1812-XII 1812;
f. p.; pol.; 156.
52_1_11; Akta stanu cywilnego, księgi urodzenia, zapowiedzi, małżeństwa
i zejścia gminy kazimierskiej, powiatu kazimierskiego, w departamencie
lubelskim na rok 1813; I 1813-XII 1813; f. p.; pol.; 172.
52_1_12; Akta stanu cywilnego, księga urodzenia gminy kazimierskiej,
w powiecie kazimierskim, w departamencie lubelskim na rok 1814; I 1814XII 1814; f. p.; pol.; 91.
52_1_13; Akta stanu cywilnego, księga urodzenia gminy kazimierskiej,
w powiecie kazimierskim, w departamencie lubelskim na rok 1815; I 1815XII 1815; f. p.; pol.; 87.
52_1_14; Akta stanu cywilnego, księga urodzenia, gminy kazimierskiej
w województwie lubelskim w roku 1817; I 1817-XII 1817; f. p.; pol.; 88.
52_1_15; [Księga urodzeń, małżeństw i zgonów od roku 1818]; I 1818-XII 1818;
f. p.; pol.; 352.
52_1_16; [Księga urodzeń, małżeństw i zgonów od roku 1819]; I 1819-XII 819;
f. p.; pol.; 181.
52_1_17; Akta urodzenia i zejścia gminy kazimierskiej na rok 1820; I 1820XII 1820; f. p.; pol.; 180.
52_1_18; Księga dodatkowa aktów cywilnych urodzenia, gminy kazimierskiej
tyczące się urodzenia i zejścia na rok 1821; I 1821-XII 1821, I 1821-XII 1821;
f. p.; pol.; 144.
52_1_19; Akta urodzenia i zejścia gminy kazimierskiej na rok 1822; I 1822XII 1822, I 1822-XII 1822; f. p.; pol.; 180.
52_1_20; Akta stanu cywilnego, księga urodzenia i zejścia gminy kaziemirskiej
na rok 1823; I 1823-XII 1823, I 1823-XII 1823; f. p.; pol.; 112.
52_1_21; Książka do zapisywania aktów cywilnych urodzeń i zejścia w gminie
kazimierskiej, powiecie kazimierskim na rok 1824; I 1824-XII 1824, I 1824XII 1824; f. p.; pol.; 124.
52_1_22; [Księga urodzeń i zgonów od 1825 roku]; I 1825-XII 1825, I 1825XII 1825; f. p.; pol.; 136.
52_1_23; [Księga urodzeń od 1826 roku ]; I 1826-XII 1834; f. p.; pol.; 354.
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52_1_24; Akta urodzenia parafii kazimierskiej od 1835 roku do 1840 roku; I 1835IX 1840; f. p.; pol.; 274.
52_1_25; Akta urodzenia parafii kazimierskiej od 1840 roku do 1851 roku;
IX 1840-XI 1851; f. p.; pol.; 460.
52_1_26; [Księga urodzeń od 1851 roku]; XI 1851-IV 1858; f. p.; pol.; 264.
52_1_27; [Księga urodzeń od 1859 roku ]; I 1859-IV 1873; f. p.; pol./ros. V 1868
r.; 597.
52_1_28; [Kniga rodivšichsâ s 1873 goda]; IV 1873-XII 1880; f. p.; ros.; 548.
52_1_29; [Kniga rodivšichsâ s 1881 goda]; I 1881 -XII 1884; f. p.; ros.; 188.
52_1_30; [Kniga rodivšichsâ s 1885 goda]; I 1885-VI 1891; f. p.; ros.; 360.
52_1_31; [Kniga rodivšichsâ s 1891 goda]; VI 1891-XII 1900; f. p.; ros.; 560.
Śluby
52_2_1; [Liber metrices copulatorum ab anno1585]; [?]1585- VII 1636; f. t.; łac.; 352.

Uwagi: Księga o wymiarach 38×14 cm, oprawiona w półskórek, brak przedniej okładki.
Oberwane fragmenty kart numer 1-2 oraz 146-176. W księdze liczne plamy
i zaciemnienia będące efektem zawilgocenia. Karty zaopatrzone pieczęcią dziekana
kazimierskiego. Na końcu księgi wpis dziekana z 2 III 1854 r. potwierdzający kontrolę
rejestracji.

52_2_2; Metryki kościelne małżeństw parafii kazimierskiej od dnia 4 października
1637 do dnia 3 czerwca 1686 roku X 1637-VI 1686; X 1637-VI 686; f. t.;
łac.; 149.
Uwagi: Księga formatu pełnego arkusza, oprawiona w półskórek. Strony 1-26 mają
obszarpane brzegi i niewielkie ubytki. Wewnątrz liczne plamy powstałe wskutek
zawilgocenia oraz rozmazany atrament. Na każdej karcie pieczęć dziekana
kazimierskiego. Na końcu księgi wpis dziekana z 2 III 1854 r. potwierdzający kontrolę
rejestracji.

52_2_3; Metryki kościelne małżeństw parafii kazimierskiej od dnia 26 stycznia
1687 do dnia 6 października 1754 roku; I 1687-X 1754; f. t.; łac.; 158.

Księga formatu pełnego arkusza, oprawiona w półskórek. Strona tytułowa bogato
ilustrowana – napis: „Liber matrimoniorum contractorum ab Anno 1768” otoczony
wieńcem laurowym. Rozmazany atrament na stronie 17 utrudnia odczytanie jednego
zapisu ślubu. Karty opatrzono pieczęcią dziekana kazimierskiego. Na końcu księgi
wpis dziekana z 2 III 1854 r. potwierdzający kontrolę rejestracji.

52_2_4; Metryki kościelne małżeństw parafii kazimierskiej od roku 1797; I 1797VIII 1824; f. a.; łac.; 188.
52_2_5; Akta zapowiedzi i małżeństwa 1810 gminy kazimierz; X 1810-XII 1810;
f. p.; pol.; 94.
52_2_6; Księga zapowiedzi i małżeństw gminy kazimierskiej, powiatu
kazimierskiego roku 1811; I 1811-XII 1811; f. p.; pol.; 116.
52_2_7; Akta stanu cywilnego, księga zapowiedzi i małżeństw gminy
kazimierskiej, w departamencie lubelskim na rok 1812; I 1812-XII 1812; f. p.;
pol.; 134.
52_2_8; Akta stanu cywilnego, księga zapowiedzi i małżeństw gminy
kazimierskiej, w departamencie lubelskim, na rok 1814; I 1814-XI 1814; f. p.;
pol.; 87.
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52_2_9; Akta stanu cywilnego, księga zapowiedzi i małżeństw gminy
kazimierskiej, w departamencie lubelskim, na rok 1815; I 1815-XI 1815; f. p.;
pol.; 87.
52_2_10; [Księga małżeństw od 1816 roku]; I 1816-XI 1816; f. p.; pol.; 38.
52_2_11; [Księga małżeństw od 1817 roku]; I 1817-XI 1817; f. p.; pol.; 68.
52_2_12; Akta małżeństw stanu cywilnego gminy kazimierskiej, na rok 1820;
I 1820-XII 1820; f. p.; pol.; 134.
52_2_13; Akta małżeństwa stanu cywilnego gminy kazimierskiej, na rok 1822;
I 1822-II 1822; f. p.; pol.; 88.
52_2_14; Akta stanu cywilnego, księga zapowiedzi i małżeństwa, na rok 1823;
I 1823-XI 1823; f. p.; pol.; 88.
52_2_15; Książka do zapisywania aktów cywilnych małżeństw oraz zapowiedzi
w gminie kazimierskiej, na rok 1824; I 1824-XII 1824; f. p.; pol.; 92.
52_2_16; [Księga małżeństw od 1826 roku]; I 1826-XI 1843; f. p.; pol.; 282.
52_2_17; [Księga małżeństw od 1844 roku]; I 1844-XI 1878; f. p.; pol./ros.
VI 1868 r.; 494.
52_2_18; [Kniga brakosočetavšichsâ s 1878 goda]; IX 1878-XI 1889; f. p.; ros.;
408.
52_2_19; [Kniga brakosočetavšichsâ s 1890 goda]; I 1890-XI 1908; f. p.; ros.; 239.
Zgony
52_3_1; Metryki kościelne zejścia parafii kazimierskiej od dnia 11 stycznia 1687
roku do dnia 13 maja 1767; I 1687-V 1767; f. t.; łac.; 166.

Uwagi: Księga formatu pełnego arkusza, oprawiona w półskórek, część pierwszej strony
okładki obdarta. Pierwsze dwie karty księgi mają mniejszy format. Na wewnętrznej
stronie okładki oraz części kart ślady pleśni, wewnątrz liczne zacieki. Miejscami
niewielkie ubytki spowodowane przez owady. Karty opatrzono pieczęcią dziekana
kazimierskiego. Na końcu księgi wpis dziekana z 2 III 1854 r. potwierdzający kontrolę
rejestracji.

52_3_2; [Liber mortuorum ab anno 1790]; II 1790-IX 1797; f. t.; łac.; 120.

Uwagi: Księga formatu dutki, oprawiona w półskórek. Tekura z przedniej strony okładki
rozwarstwiona, niewielkie ubytki spowodowane przez owady na przedniej i tylnej
okładce. Grzbiet księgi oddzielnie od bloku, widoczne scyzury. Karty opatrzono
pieczęcią dziekana kazimierskiego. Na końcu księgi wpis dziekana z 2 III 1854 r.
potwierdzający kontrolę rejestracji.

52_3_3; Akta zejścia 1810, gmina Kazimierz; IX 1810-XII 1810; f. p.; pol.; 88.
52_3_4; Księga zejścia gminy kazimierskiej, powiatu kazimierskiego roku 1811;
I 1811-XII 1811; f. p.; pol.; 116.
52_3_5; Akta stanu cywilnego zejścia gminy kazimierskiej, w powiecie
kazimierskim, w departamencie lubelskim, na rok 1812; I 1812-XII 1812;
f. p.; pol.; 164.
52_3_6; Akta stanu cywilnego, księga urodzenia gminy kazimierskiej w powiecie
kazimierskim, w departamencie lubelskim, na rok 1815; I 1815-XII 1815;
f. p.; pol.; 87.
52_3_7; [Księga zgonów od 1816 roku]; I 1816-XII 1816; f. p.; pol.; 32.
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52_3_8; [Księga zgonów od 1817 roku]; I 1817-XII 1817; f. p.; pol.; 88.
52_3_9; [Księga zgonów od 1826 roku]; I 1826-XII 1835; f. p.; pol.; 330.
52_3_10; [Księga zgonów od 1836 roku]; I 1836-XII 1851; f. p.; pol.; 448.
KIEŁCZEWICE
Chrzty
29_1_1; [Liber metrices baptisatorum ab anno 1679]; VII 1679-IV 1716; f. t.; łac.; 100.

Uwagi: Księga o wymiarach 30×20 cm, oprawiona w papier. Część kart luzem. Na
pierwszych czterech kartach ubytki na zewnętrznych marginesach. Dwie ostatnie
karty oddzielone od woluminu, zniszczone, z licznymi ubytkami, co uniemożliwia
odczytanie treści. Na końcu księgi wpis dziekana z 23 XII 1853 r. poświadczający
kontrolę rejestracji, zawiera on także rejestr małżeństw, który podaje ogólną liczbę
ślubów w danym roku, obejmujący lata 1619-1638.

29_1_2; [Liber metrices baptisatorum et copulatorum ab anno 1761]; I 1761IV 1797, II 1761-II 1797; f. t.; łac.; 193.
Uwagi: Księga o wymiarach 34 × 15 cm, oprawa papierowa. Wewnątrz zacieki
i przebarwienia spowodowane wilgocią. Na końcu zapisów odnotowujących śluby
wpis dziekana chodelskiego z 23 XII 1853 r. poświadczający kontrolę rejestracji.

29_1_3; [Liber natorum ab anno 1797]; V 1797-III 1827; f. a.; łac.; 101.
29_1_4; Księga akt cywilnych urodzenia, uznania i przysposobienia w parafii
kiełczewickiej, sporządzona w roku 1810; IX 1810-XII 1810; f. p.; pol.; 26.
29_1_5; Księga akt cywilnych urodzin, uznania i przysposobienia, zapowiedzi,
małżeństwa i zejścia w parafii kiełczewickiej roku 1811 sporządzona; I 1811XI 1811; f. p.; pol.; 160.
29_1_6; Księga akt cywilnych urodzin, uznania i przysposobienia, zapowiedzi,
małżeństwa i zejścia w parafii kiełczewickiej, sporządzona w roku 1812;
I 1812-XII 1812; f. p.; pol.; 94.
29_1_7; Księga akt cywilnych urodzin, uznania i przysposobienia, zapowiedzi,
małżeństwa i zejścia w parafii kiełczewickiej, sporządzona w roku 1813;
I 1813-XII 1813; f. p.; pol.; 32.
29_1_8; Księga akt cywilnych urodzin, uznania i przysposobienia, zapowiedzi,
małżeństwa i zejścia w parafii keiłczewickiej, sporządzona w roku 1814;
I 1814-XII 1814; f. p.; pol.; 33.
29_1_9; Księga akt cywilnych urodzin, uznania i przysposobienia, zapowiedzi,
małżeństwa i zejścia w parafii kiełczewickiej, sporządzona w roku 1815;
I 1815-X 1815; f. p.; pol.; 32.
29_1_10; Księga akt cywilnych urodzin, uznania i przysposobienia, zapowiedzi,
małżeństwa i zejścia w parafii kiełczewickiej, sporządzona w roku 1816;
I 1816-XII 1816; f. p.; pol.; 46.
29_1_11; Księga akt cywilnych urodzin, uznania i przysposobienia, zapowiedzi,
małżeństwa i zejścia w parafii kiełczewickiej, sporządzona w roku 1817;
I 1817-XII 1817; f. p.; pol.; 40.
29_1_12; Księga akt cywilnych urodzin, uznania i przysposobienia, zapowiedzi,
małżeństwa i zejścia w parafii kiełczewickiej, sporządzona na rok 1818;
I 1818-XII 1818; f. p.; pol.; 32.

276

PIOTR RACHWAŁ

29_1_13; [Księga urodzeń, małżeństw i zgonów od 1819 roku]; I 1819-XII 1819;
f. p.; pol.; 40.
29_1_14; Księga akt cywilnych urodzin, uznania i przysposobienia, zapowiedzi,
małżeństwa i zejścia w parafii kiełczewickiej, sporządzona na rok 1820;
I 1820-XII 1820; f. p.; pol.; 72.
29_1_15; Księga akt cywilnych urodzin, uznania i przysposobienia, zapowiedzi,
małżeństwa i zejścia w parafii kiełczewickiej, sporządzona na rok 1821;
I 1821-XII 1821; f. p.; pol.; 60.
29_1_16; Księga akt cywilnych urodzin, uznania i przysposobienia, zapowiedzi,
małżeństwa i zejścia w parafii kiełczewickiej, sporządzona na rok 1822;
I 1822-XII 1822; f. p.; pol.; 60.
29_1_17; Księga akt cywilnych urodzin, uznania i przysposobienia, zapowiedzi,
małżeństwa i zejścia w parafii kiełczewickiej, sporządzona na rok 1823;
I 1823-XII 1823; f. p.; pol.; 40.
29_1_18; Księga akt cywilnych urodzin, uznania i przysposobienia, zapowiedzi,
małżeństwa i zejścia w parafii kiełczewickiej, sporządzona na rok 1824;
I 1824-XII 1824; f. p.; pol.; 60.
29_1_19; Księga akt cywilnych urodzin, uznania i przysposobienia, zapowiedzi,
małżeństwa i zejścia w parafii kiełczewickiej, sporządzona na rok 1825;
I 1825-XII 1825; f. p.; pol.; 52.
29_1_19; Unikat aktów urodzonych parafii Kiełczewice od 1826 roku do 1835
roku; I 1825-XI 1835; f. p.; pol.; 124.
29_1_19; Księga urodzonych parafii rzymskokatolickiej Kiełczewice od 1836
roku do 1843; I 1836-XII 1843; f. p.; pol.; 188.
29_1_19; Księga urodzonych parafii rzymskokatolickiej Kiełczewice od roku
1844 do 1859; I 1844-V 1859; f. p.; pol.; 376.
29_1_19; Księga urodzonych parafii rzymskokatolickiej Kiełczewice od roku
1859 do roku 1877; V 1859-XII 1877; f. p.; pol./ros. V 1868 r.; 426.
29_1_19; Księga urodzonych parafii rzymskokatolickiej Kiełczewice od roku
1878 do roku 1886; I 1878-IX 1886; f. p.; ros.; 280.
29_1_19; Księga urodzonych parafii rzymskokatolickiej Kiełczewice od roku
1886 do roku 1891; IX 1886-VIII 1891; f. p.; ros.; 184.
29_1_19; Księga urodzonych parafii rzymskokatolickiej Kiełczewice od roku
1891 do roku 1898; VIII 1891-XII 1897; f. p.; ros.; 283.
29_1_19; Księga urodzonych parafii rzymskokatolickiej Kiełczewice od roku
1898 do roku 1910; I 1898-XII 1910; f. p.; ros.; 576.
Śluby
29_2_1; [Liber copulatorum ab anno 1797]; IX 1797-XI 1826; f. a.; łac.; bns.
29_2_2; Księga do zapisywania zaślubionych czyli akta małżeństw dla parafii
kiełczewickiej począwszy od 1 stycznia 1826 roku; I 1826-XI 1849; f. p.;
pol.; 84.
29_2_3; [Księga małżeństw od 1841 roku]; II 1841-IX 1863; f. p.; pol.; 188.
29_2_4; [Księga małżeństw od 1864 roku]; I 1864-X 1876; f. p.; pol./ros.
V 1868 r.; 138.
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29_2_5; Księga aktów zaślubionych parafii rzymskokatolickiej Kiełczewice od
roku 1877 do roku 1891; I 1877-XI 1891; f. p.; ros.; 186.
29_2_6; Księga aktów zaślubionych parafii rzymskokatolickiej Kiełczewice od
roku 1892 do roku 1910; II 1892-XI 1911; f. p.; ros.; 274.
Zgony
29_3_1; [Liber mortuorum ab anno 1797]; V 1797-I 1827; f. a.; łac.; bns.
29_3_2; Księga akt cywilnych zejścia czyli śmierci w parafii kiełczewickiej
sporządzona w roku 1810; IX 1810-XII 1810; f. p.; pol.; 26.
29_3_3; Księga do zapisywania zmarłych czyli aktów zejścia dla parafii
kiełczewickiej; II 1826-XII 1836; f. p.; pol.; 92.
29_3_4; Księga aktów zejścia w parafii kiełczewickiej od roku 1837 zaczęta;
I 1837-XII 1851; f. p.; pol.; 188.
29_3_5; Księga aktów zejścia w parafii kiełczewickiej zaczęta w roku 1852
a zakończona w 1870 roku; I 1852- XII 1869; f. p.; pol./ros. IV 1868 r.; 280.
29_3_6; Księga aktów zmarłych parafii rzymskokatolickiej Kiełczewice od roku
1871 do roku 1880; I 1871-XII 1880; f. p.; ros.; 186.
29_3_7; Księga aktów zmarłych parafii rzymskokatolickiej Kiełczewice od roku
1881 do roku 1892; I 1881-XII 1891; f. p.; ros.; 183.
29_3_8; Księga aktów zmarłych parafii rzymskokatolickiej Kiełczewice od roku
1872 do roku 1903; I 1892-X 1903; f. p.; ros.; 188.
KIJANY
Chrzty
12_1_1; Liber baptisatorum ecclesiae Kijanensis ab anno 1725 ad annum 1740;
IV 1724-II 1740; f. t.; łac.; 140.
Uwagi: Księga ma format pełnego arkusza, oprawę skórzaną. W kilku miejscach wolumin
rozkleja się. Wpisy z kolejnych lat i miejscowości parafialnych wymieszane, za rok
1730 zdublowano 13 wpisów. Każda karta posiada pieczęć dziekana lubartowskiego.
Na końcu księgi wpis dziekana z 11 XI 1852 r. poświadczający kontrolę rejestracji.

12_1_2; Liber baptisatorum ecclesiae Kijanensis et Luszczowiensis ab anno 1740
ad annum 1748; II 1740-II 1748; f. t.; łac.; 114.
Uwagi: Księga o wymiarach 31×19 cm, oprawiona w ćwierćpłótno. Dolne rogi kart 49.
i 50. oberwane. Karta 56. z ubytkiem (ok. 3/5 powierzchni). Wewnątrz plamy powstałe
wskutek zawilgocenia. Na każdej karcie widnieje pieczęć dziekana lubartowskiego.
Na końcu księgi wpis dziekana z 11 XI 1852 r. potwierdzający kontrolę rejestracji.

12_1_3; [Liber metrices baptisatorum ab anno 1748]; II 1748-IX 1774; f. t.; łac.; 282.

Uwagi: Księga formatu pełnego arkusza, oprawiona w skórę z ozdobnymi przetłoczeniami
na jej brzegach. Grzbiet i okładki księgi odpadają od bloku, zniszczona wyklejka.
Karty opatrzone pieczęcią dziekana lubartowskiego. Na końcu księgi wpis dziekana
z 11 XI 1852 r. potwierdzający kontrolę rejestracji.
12_1_4; [Liber metrices baptisatorum ab anno 1774]; IX 1774-X 1798; f. t.; łac.; 300.
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Uwagi: Księga formatu pełnego arkusza, oprawiona w ćwierćpłótno. Zapisy chrztów za
1797 rok powtórzono w następnej w księdze o syg. 12_1_5. Karty księgi opatrzono
pieczęcią dziekana lubartowskiego. Na stronie 140 wpis dziekana z 11 XI 1852
potwierdzający kontrolę rejestracji.

12_1_5; Liber natorum ab anno 1797 ad annum 1806 parochiae Kijanensis;
I 1797-VII 1806; f. a.; łac.; 200.
12_1_6; Liber natorum ab anno 1806 ad annum 1817 parochiae Kijanensis;
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THE COLLECTION OF THE REGISTER BOOKS IN THE ARCHIVES
OF THE ROMAN CATHOLIC CHURCHES
IN THE LUBLIN REGION. PART 3
Summary
The previous issue of the journal contains part 2 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: Fajsławice; Firlej; Garbów; Gołąb; Kamionka;
Karczmiska; Kazimierz; Kiełczewice; Kijany.
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