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Wstęp
W klasycznym już opracowaniu o archiwach Kościoła katolickiego w Polsce Maria
Dębowska napisała: „ważną rolę w działalności historycznych archiwów diecezjalnych
odgrywa troska o archiwa parafialne – głównie zaś o najstarsze księgi metrykalne [...]”1.
Kolejnym truizmem jest formułowanie wypowiedzi w mowie i piśmie o bogactwie akt
parafialnych2, zwłaszcza o ich przydatności w opracowywaniu różnego rodzaju monografii poszczególnych parafii3, studiów nad życiem religijnym wspólnot lokalnych4,
funkcjonowaniu ośrodków kultu, ale też o ich znaczeniu w demografii i statystyce historycznej5, genealogii6, obyczajowości i topografii7.
1
2

3

4

5

6
7

M. Dębowska, Stan badań nad archiwum parafialnym w Polsce, „Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne”
(dalej: ABMK) 2001, t. 75, s. 11, 12; Archiwa Kościoła katolickiego w Polsce. Informator, oprac. M. Dębowska, Kielce 2002, s. 12.
B. Kumor, Metryki kościelne w archiwach diecezjalnych, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej” (dalej: KHKM) 1966, R.14, z. 1, s. 65–75; tenże, Jakim celom służyły księgi parafialne, „Przeszłość Demograficzna Polski” 1975, t. 7, s. 299–304; W. Froch, Księgi metrykalne, jako ważne i ciekawe źródło
historyczne, „Memoranda. Wiadomości Archidiecezji Lubelskiej” 1999, t. 2, s. 381–389; T. Moskal, Historia ksiąg metrykalnych kościoła katolickiego na ziemiach polskich, „Archiwariusz. Biuletyn Archiwum
Archidiecezjalnego w Poznaniu” 2005, R. 1, s. 55–84; Metryki parafialne wyznania rzymskokatolickiego
– stan i potrzeby badawcze, w: Dyplomatyka staropolska – stan obecny i perspektywy badań, red. W. Chorążyczewski, J. Tandecki, Toruń 2011, s. 143–157; H. Samsonowicz, Archiwa parafialne i ich przydatność
do badań nad dziejami Mazowsza, w: Historia. Memoria. Scriptum. Księga jubileuszowa z okazji osiemdziesięciolecia urodzin Profesora Edwarda Potkowskiego, red. J. Krochmal, Warszawa 2015, s. 60–65.
Np.: D. Olszewski, E. Wiśniowski, Parafia Kije. Zarys dziejów, Kielce 1999, s. 112–133; S. Olczak,
D. Olszewski, Parafia Skalbmierz. Zarys dziejów, Kielce 2000, s. 137–217; W. Kowalski, D. Olszewski,
Parafia Trójcy Świętej w Jędrzejowie na tle dekanatu. Zarys dziejów, Kielce 2003; L. Frączek, Księgi
metrykalne i metody ich wykorzystania w badaniach nad poznaniem historii społeczeństw XIX wieku na
przykładzie parafii szczekocińskiej, Kraków 2012 (mps w zbiorach autorów).
K. Dobrowolski, Znaczenie metryk kościelnych dla badań naukowych, „Rocznik Towarzystwa Heraldycznego we Lwowie” 1920, t. 5, s. 90–110; S. Krakowski, Przyczynek do roli archiwów kościelnych w badaniach regionalnych – archiwa parafii staromiejskiej w Częstochowie, „Rocznik Łódzki” 1961, t. 4,
s. 51–64; W. Szulist, Archiwa parafialne a dzieje życia religijnego, ABMK 1973, R. 26, s. 273; W. Kowalski, Znaczenie archiwów parafialnych w badaniach nad dziejami przedrozbiorowymi, tamże 2001, t. 75,
s. 19–49; J. Kapuściński, Archiwum parafialne w Lgocie Wielkiej, tamże 2006, t. 86, s. 120.
Z. Sułowski, O właściwą metodę wykorzystania metryk kościelnych dla badań demograficznych, KHKM
1962, R. 10, z. 1–2, s. 81–101; I. Gieysztorowa, Badania demograficzne na podstawie metryk parafialnych, tamże, s. 102–121; A. Szczypiorski, Badania ksiąg metrykalnych a oblicza ludności Polski w wieku
XVII–XVIII, tamże, s. 53–75; I. Gieysztorowa, Od metryk do szacunków ludności, tamże 1964, R. 12,
s. 283–298; taż, Wstęp do demografii staropolskiej, Warszawa 1976; C. Kuklo, Demografia Rzeczypospolitej przedrozbiorowej, Warszawa 2009, s. 66 n., 91 n.
W. Dworzaczek, Genealogia, Warszawa 1959; R. Prinke, Poradnik genealoga amatora, Warszawa 1992.
E. Vielrose, Przyczynek do demografii wsi polskiej w XVIII w., „Rocznik Dziejów Społecznych i Gospo-
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Mówiąc i pisząc o aktach parafialnych dekanatu Bodzentyn mamy na myśli księgi
metrykalne oraz zbiory akt, w postaci np. poszytów, teczek z luźnymi dokumentami:
np. aktami fundacyjnymi i erekcyjnymi, listami biskupów, powizytacyjnymi dekretami reformacyjnymi, wyciągami z biskupich ksiąg wpisów, akt grodzkich i radzieckich, okólnikami archidiakonów, opisami posiadłości, dochodami, kwestiami budowy
kościołów i cmentarzy, aktami procesów, inwentarzami, nierzadko zebranymi w postaci
skoroszytu lub księgi dotyczących danej sprawy8. W tym drugim przypadku mamy do
czynienia z archiwum odbiorcy, w którym niejednokrotnie znajdują się wytwory kancelarii tzw. mniejszych, pozostających pod wpływem praktyki kancelaryjnej miejscowego kościoła parafialnego, jak dokumenty i księgi brackie, szpitalne, akta szkolne,
itp.9 Generalnie więc, chodzi o dokumentację wytworzoną i przechowywaną pierwotnie
w parafiach, a nie o dokumenty wytworzone w parafiach, skierowane do kurii biskupiej
i znajdujące się dzisiaj w zespole „Akta kurialne parafii”.
Księgi metrykalne dekanatu Bodzentyn10 przechowywane w Archiwum Diecezjalnym w Kielcach (dalej: ADK) stanowią pokaźny zbiór. Z terenu 10 parafii wchodzących
obecnie w skład tego dekanatu (Bodzentyn, Wzdół, Tarczek, Psary, Świętomarz, Radkowice, Święta Katarzyna, Krajno, Dębno i Krajków11) nie ma ksiąg metrykalnych z Psar,
Radkowic, Świętej Katarzyny, Krajna i Krajkowa. Podstawowe informacje podaje
Katalog duchowieństwa z 1999 r., gdzie zawarto dane o zasobie ksiąg metrykalnych
w parafiach, w postaci inwentarza numerycznego z podaniem granic chronologicznych,
bez wyszczególnienia tytułów metryk12. W przypadku akt parafialnych brak w ADK
dokumentacji z Psar, Bodzentyna, Tarczka, Radkowic, Św. Katarzyny, Krajna, Dębna
i Krajkowa.
Księgi metrykalne z dekanatu Bodzentyn można zasadniczo podzielić na księgi
ochrzczonych/urodzonych (libri baptisatorum/libri natorum), księgi zapowiedzi i ślubów (libri bannorum/libri copulatorum), księgi zmarłych (libri mortuorum). Nie znajduje się wśród nich ani jeden spis wszystkich parafian (libri status animarum)13. Całość
tego zespołu liczy: parafia Wzdół – 37 ksiąg metrykalnych od 1638 do 1872 r. (w tym
akta metrykalne kaplicy Suchedniów); parafia Świętomarz – 33 księgi metrykalne od
1687 r. do 1867 r.; parafia Bodzentyn – 32 księgi od 1697 r. do 1872 r.; parafia Dębno –
25 ksiąg metrykalnych od 1731 r. do r. 1871 r.; wreszcie parafia Tarczek – 20 ksiąg z lat
1795–1874. W sumie stanowi to 147 jednostek archiwalnych. Było to zapewne wynikiem
8
9

10
11
12
13

darczych” 1953, r. 14, s. 122–136.
H.E. Wyczawski, Przygotowanie do studiów w archiwach kościelnych, Kalwaria Zebrzydowska 1989,
s. 278.
Zob.: S. Litak, Z badań nad archiwami parafialnymi, „Sprawozdania z Czynności Wydawniczej i Posiedzeń Naukowych oraz Kronika TN KUL” 1961, r. 11, s. 104; T. Grygier, Z zagadnień archiwistyki kościelnej na przykładzie archiwum parafialnego, ABMK 1971, t. 22, s. 5–54; T. Krawczak, Źródła do dziejów
wsi podlaskiej w archiwach parafialnych, cz. 1–3, w: Prace archiwalno-konserwatorskie na terenie województwa siedleckiego, t. 1–3, Siedlce 1977–1982 ; M.T. Zahajkiewicz, Archiwa kościelne, ich znaczenie
i zadania, ABMK 1989, R. 58, s. 7, 8; F. Stopniak, Przydatność i formacja archiwów kościelnych do badań
historycznych, tamże 1992, t. 61, s. 123.
Na temat archiwum parafialnego w Bodzentynie, zob. W. Kalwat, Archiwum Parafialne w Bodzentynie,
tamże 2005, t. 84, s. 73–91. Dla porównania, zob. R. Skrzyniarz, Archiwum parafialne w Bielinach, tamże
2001, t. 75, s. 251–259.
Katalog duchowieństwa parafii diecezji kieleckiej, Kielce 1999, gdzie oprócz informacji statystyczno-historycznych są także krótkie charakterystyki archiwaliów parafialnych na terenie diecezji i tych zgromadzonych w ADK.
Tamże.
R. Kotecki, Rejestracja metrykalna wiernych w świetle potrydenckiego ustawodawstwa Kościoła katolickiego (ze szczególnym uwzględnieniem prawodawstwa diecezji Chełmińskiej, Gnieźnieńskiej, Płockiej
i Włocławskiej), „Nasza Przeszłość” 2009, t. 112, s. 35–75.
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sprawnego funkcjonowania istniejących miejscowych kancelarii (w tym pieczołowitego
przechowywania akt) lub kształtowania się nowych, jak w przypadku Suchedniowa,
gdzie miejscowy wikary, obsługujący nominalnie kaplicę, prowadził odrębne księgi
metrykalne, zresztą z wyraźną dezaprobatą proboszcza ze Wzdołu14.
Formy zapisów w księgach metrykalnych są wielce zróżnicowane15. Najstarsze, do
pocz. XIX w., przedstawiają się zwykle jako zapisy krótkich informacji, zazwyczaj
oddzielonych od siebie poziomą kreską. Często księgi dawniejsze (do pocz. XIX w.)
mają format tzw. dutki – „najmłodsza” z nich została rozpoczęta w 1812 r. (Świętomarz, sygn. 5, księga ochrzczonych za lata 1812–1823). Pod koniec XVIII w. pojawiły
się też drukowane księgi-formularze, odrębne dla każdego rodzaju aktów, poprzedzone
instrukcją prowadzenia księgi; formularze takie pozostawały w użyciu do 2. poł. XIX w.
Różnie wygląda zawartość poszczególnych ksiąg metrykalnych. Niejednokrotnie już
pobieżna lektura pozwala wnioskować, iż początkowo odrębnie prowadzone księgi –
czy to jako luźne, pojedyncze składki papierowe, czy całe woluminy – następnie były
łączone i oprawiane w jeden klocek, otrzymywały wówczas najczęściej wspólny tytuł.
Ciekawym przykładem są tu dwie najstarsze księgi metrykalne parafii Świętomarz:
sygn. 1 (1687–1723) i sygn. 2 (1678–1797), które zawierają prawdopodobnie fragmenty
jednej (lub kilku) ksiąg stanowiących całość, później rozdzielone i w którymś momencie
chaotycznie, przypadkowo pozszywane w dwa woluminy, co skutkuje brakiem chronologii; szczegółowe badanie tych dwóch ksiąg powinno wykazać, czy możliwe jest
odtworzenie (przynajmniej w formie wirtualnej) ich pierwotnego układu.
Równie często mamy do czynienia z sytuacją, kiedy prowadzący metrykę wpisywał na początku akta ochrzczonych, pozostawiał wystarczającą według niego liczbę
czystych kart, następnie rozpoczynał wpisy zapowiedzi przedślubnych i zawieranych
małżeństw, znowu pozostawiał wolne karty, by ostatecznie rejestrować akty zmarłych. Nierzadko taką „mozaikę” uzupełniały regesty/indeksy poszczególnych rodzajów
aktów. Jeśli dodamy do tego wzrastającą częstotliwość takich regestów / indeksów (aż
do corocznej praktyki), uzyskamy pełny obraz skomplikowania zapisów w księgach
metrykalnych. W tym miejscu warto wspomnieć – jako ciekawostkę – fakt, że sporządzano niekiedy indeksy do ksiąg dawniejszych, pozbawionych takich pomocy. W aktach
metrykalnych parafii Bodzentyn zdarzało się uzupełnianie ksiąg wklejanymi, przygotowanymi później indeksami (np. księga o sygn. 18 z lat 1834–1841). Inny model pomocy
archiwalnej do dawnych ksiąg znaleziono w Wiślicy, gdzie w archiwum parafialnym
zachowała się księga, w której na przełomie lat 40. i 50. XIX w. z inicjatywy proboszcza
ks. Ludwika Strondało (1813–1887) zostały pracowicie spisane wyciągi z zachowanych
metryk z lat 1755–180916.
Spotykamy też księgi, gdzie wyrażone wcześniej cechy charakterystyczne zapisów
aktów ulegają dodatkowo rozbiciu w zależności od danej miejscowości parafialnej.
Wraz z normalizacją sposobu zapisów, zgodnie z normami władz kościelnych i cywilnych rosyjskich, dominować zaczynają całkowicie oddzielne księgi: ochrzczonych,
zaślubionych i zmarłych.

14
15
16

Archiwum Diecezjalne w Sandomierzu, Akta Parafii Suchedniów 1816–1844 (t. 1), nlb.
Szerzej o regulacjach dotyczących prowadzenia akt metrykalnych i praktyce w tym zakresie: R. Kotecki,
Rejestracja metrykalna..., s. 135–179; W. Jemielity, Akta stanu cywilnego w Księstwie Warszawskim i
Królestwie Polskim, „Prawo Kanoniczne: kwartalnik prawno-historyczny” 1995, t. 38, nr 1/2, s. 163–188.
Archiwum parafii Wiślica, Wykaz Urodzonych, Zaślubionych i Zmarłych w Parafii Wiślickiej od r. 1755 do
1809o, sygn. LS II 1.
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Pierwotnie metryki spisywane były po łacinie. W 1808 r. na mocy przepisów
ustawy zasadniczej wprowadzono w miejsce łaciny język polski17, który to utrzymał
się do 1868 r.; wówczas, na skutek zaleceń władz rosyjskich, ustąpił on miejsca j. rosyjskiemu18. Stan ten, mimo drobnej „rebelii” związanej z liberalizacją po rewolucji 1905–
1907 roku19, trwał aż do 1915 r., kiedy to na interesującym nas terenie używanie języka
rosyjskiego we wszelkich sprawach urzędowych i publicznych zostało całkowicie zakazane przez okupacyjne władze austro-węgierskie20.
Warto wreszcie nadmienić, że księgi metrykalne z dekanatu Bodzentyn były przynajmniej dwukrotnie inwentaryzowane (najpierw w parafiach, później w momencie przyjęcia do Archiwum Diecezjalnego w Kielcach), na co wskazują odpowiednie sygnatury.
Archiwalia parafialne21 charakteryzują się, jak wspomniano wyżej, znacznie większym zróżnicowaniem – tak ze względu na ich wygląd zewnętrzny, jak i zawartość. Stanowią one zdecydowanie mniejszy zespół22, niemniej jednak równie ciekawy. Z parafii
17

18

19

20
21

22

Art. 84 Konstytucji Księstwa Warszawskiego stanowił, że „Wszystkie akta rządowe, prawodawcze, administracyjne i sądowe pisane będą w języku narodowym”; Dziennik Praw [Księstwa Warszawskiego]
1, 1807 proszę o sprawdzenie tego źródła. W bibliografiach znalazłem Dziennik od 1810 r. Zob też:
D. Dzierożyński, Instrukcya dokładna o urzędnikach i aktach stanu cywilnego[…], Warszawa 1813, s. 19,
228, 229. Zasadę tę utrzymywał art. 28 Ustawy Konstytucyjnej Królestwa Polskiego z 1815 r.: „Wszystkie czynności publiczne Administracyine, Sądowe i Woyskowe, bez żadnego wyłączenia, odbywać się
będą w ięzyku Polskim” („Dziennik Praw Królestwa Polskiego” 1816, T. 1, s. 16) oraz Statut Organiczny
Królestwa Polskiego z 1832 r. w art. 34: „Wszystkie interessa Administracyine i Sądowe w Królestwie
Polskiem będą się odbywać w ięzyku Polskim” (Dziennik Praw Królestwa Polskiego, [Warszawa] 1832,
T. 14, s. 215).
W myśl postanowienia Komitetu Urządzającego z 10/22 listopada 1867 r.: „Z dniem 1 Stycznia 1868 r.
księgi stanu cywilnego dotyczące urodzeń, śmierci i małżeństw dla osób wyznania rzymsko-katolickiego winny być prowadzone w języku ruskim i polskim, dla wszystkich innych wyznań istniejących
w guberniach Królestwa Polskiego winny być prowadzone jedynie w języku ruskim”; Постановления
Учредительного Комитета в Царстве Польском, Warszawa 1865, t. 4, s. (za: A.K., Руководство для
лицъ содержащихъ акты гражданскаго состоянія. Podręcznik dla użytku osób utrzymujących akta
stanu cywilnego, Płock 1894, s. 28, 29).
W 1907 r. generał-gubernator warszawski skazał na kary administracyjne proboszczów parafii rzymskokatolickich z diecezji sandomierskiej i kujawsko-kaliskiej, którzy spisywali akty stanu cywilnego w języku polskim, a także zagroził usunięciem proboszczów, którzy po 22 maja 1907 r. będą nadal spisywali
metryki po polsku. Spowodowało to złożenie do ministra spraw wewnętrznych przez grupę polskich posłów do II Dumy Państwowej memoriału zawierającego wywód prawny o bezprawności używania języka
rosyjskiego w aktach stanu cywilnego; ponadto niektórzy biskupi zwrócili się do Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych (MSW) z żądaniem zezwolenia na prowadzenie metryk po polsku. Na wniosek departamentu ds. wyznań obcych MSW Senat Rządzący w ukazie nr 10997 z dnia 27 października 1907 r. ogłosił,
że akta stanu cywilnego muszą być prowadzone na zasadach ogólnych (tj. w języku państwowym, który
stanowi tekst wiążący, autentyczny), lecz żadne przepisy nie zakazują prowadzenia ich równolegle w języku miejscowym. W sprawie języka aktów stanu cywilnego w Królestwie Polskiem, „Rozwój” 1907, 135,
s. 1–3; Różne wiadomości, „Gazeta Sądowa Warszawska” 1907, nr 50, s. 775.
Allgemeine Grundzüge für die k.u.k. Militärverwaltung in den besetzen Gebieten Polens, [Wien], [sierpień] 1915.
Problematykę archiwów parafialnych przypomniała ostatnio A.T. Pawłowska, Zasady porządkowania
i ewidencjonowania zasobu archiwalnego, ABMK 1993, t. 62, s. 29–38; taż, Zasady uporządkowania
i przechowywania archiwów parafialnych, tamże 2001, t. 75, s. 101–107; zob. też: R. Prejs, Archiwum
kościelne. Rola i znaczenie jako miejsca przechowywania dokumentów przeszłości, tamże 2012, t. 97,
s. 209–216; W. Kowalski, Znaczenie archiwów parafialnych w badaniach nad dziejami przedrozbiorowymi, tamże 2001, t. 75, s. 19–63; H.E. Wyczawski, Polskie archiwa kościelne, w: Księga tysiąclecia katolicyzmu w Polsce, red. M. Rechowicz, cz. 2, Lublin 1969, s. 57–101; R. Kufel, Kancelaria, registratura
i archiwum parafialne na ziemiach polskich od XII do początku XXI wieku, Zielona Góra 2005.
Na temat pojęcia zespołowości w archiwach kościelnych, zob.: M. Dębowska, Problem zespołowości
w praktyce archiwów kościelnych w Polsce, tamże 2004, t. 84, s. 49–57; taż, Poszanowanie zasady przy-
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Wzdół są to 33 j.a. z lat 1659–1985, a z parafii Świętomarz 1 j.a. z lat 1828–1863, razem
34 j.a. Dodać tu trzeba uwagę ogólną, że w zależności od parafii akta są bardziej zróżnicowane niż metrykalne – prowadzenie tych drugich regulowały ścisłe przepisy, natomiast prowadzenie i utrzymywanie akt parafialnych zależało w znacznym stopniu od
praktyki archiwalnej konkretnych kancelarii parafialnych (widać to zwłaszcza w stopniu szczegółowości podziału akt, ich łączeniu, brakowaniu akt, stanie ich zachowania).
Należy także wspomnieć o przypadkach zmikrofilmowania omawianych akt i ich
digitalizacji. W przypadku Bodzentyna zmikrofilmowana został tylko 1 księga metrykalna, z Dębna 3, z parafii Świętomarz 32 na 34, z Tarczka 2 na 20, ze Wzdołu 14 na 37
(przechowywane w Ośrodku ABMK KUL). Akta parafialne nie były mikrofilmowane.
Z kolei wszystkie księgi metrykalne dekanatu Bodzentyn znajdujące się w ADK zostały
zdigitalizowane i są udostępniane w pracowni archiwum.
Po tej krótkiej charakterystyce należy przystąpić do omówienia zasad, jakie powinny
zostać zastosowane w trakcie inwentaryzacji wszystkich akt parafialnych znajdujących
się w ADK. Inwentaryzacja stanowi odrębny etap opracowania zespołu i polega na spisywaniu – opisywaniu według określonego systemu akt – w obrębie zespołu. Jej rezultatem jest inwentarz zespołu (systematyczny), czyli „spis akt zespołu (lub jego części),
sporządzony według porządku kancelaryjnego akt, zawierający elementy rozpoznawcze
i rozstawnicze poszczególnych jednostek archiwalnych”. Inwentarze mogą być realne,
idealne, martwe, ponadto z uwagi na stopień szczegółowości opisu - sumaryczne i szczegółowe, a pod względem formy – kartkowe i książkowe (coraz częściej także cyfrowe)23.
Punktem odniesienia były dla nas opisy skonstruowane przed laty przez Stanisława
Librowskiego24 i Jana Związka25, ostatnio udanie zastosowane przez Jacka Kapuścińskiego26. Warto dodać, że w dużej części opisy te uwzględniają postulowane już od lat
50. XX w. zasady opracowywania inwentarzy archiwalnych archiwów instytucji świeckich, np. Kazimierza Konarskiego27, a także późniejsze, np. Ireny Radtke28 (oczywiście
w odpowiednim dla charakterystyki omawianego przez nas zespołu zakresie).
1. Jako pierwszy element opisu musi wystąpić sygnatura, zapisana w wersji skróconej [Sygn.] w nawiasie kwadratowym. Następnie podana zostanie cyfra arabska oznaczająca numer konkretnej księgi metrykalnej. Informacje o ewentualnych starszych
sygnaturach – od tych nadanych przy przyjmowaniu akt do ADK zdecydowano się
zamieścić w punkcie ostatnim.
2. Tytuł jednostki archiwalnej, w formie zapisu w wersji skróconej [Tyt. nad.] w nawiasie kwadratowym. Także w tym punkcie zdecydowano się umieścić na pierwszym miejscu informację o ewentualnym zachowanym tytule jednostki, powstałym w okresie jej

23
24
25
26
27
28

należności zespołowej w archiwach Kościoła katolickiego w Polsce – problem rzeczywisty czy wydumany, „Archiva Ecclesiastica. Biuletyn Stowarzyszenia Archiwistów Kościelnych” 2005, t. 2, nr 2, s. 5-12;
M. Różański, Rozpoznanie przynależności zespołów, tamże, s. 55–62.
Polski słownik archiwalny, Warszawa 1952, s. 12, 13; W. Kwiatkowska, Tradycyjny model opracowania
zasobu archiwalnego i jego znaczenie w dobie współczesnej, „Archiwa – Kancelarie – Zbiory” 2010,
t. 1, s. 122.
S. Librowski, Repertorium akt wizytacji kanonicznych dawnej archidiecezji gnieźnieńskiej, ABMK 1974,
t. 28, s. 70–78.
J. Związek, Inwentarz łacińskich ksiąg metrykalnych Archiwum Diecezjalnego w Częstochowie, Lublin
1978, passim.
J. Kapuściński, Archiwum parafialne w Lgocie Wielkiej, ABMK 2006, t. 86, s. 132–184.
Zob. K. Konarski, Wstęp do inwentarza zespołu archiwalnego. Zasady opracowania, „Archeion” 1952,
t. 21, s. 192–202.
I. Radtke, „Wskazówki metodyczne do sporządzania inwentarzy archiwalnych zespołów (zbiorów) akt
wytworzonych w okresie kancelarii akt spraw (XIX–XX w.)”; wprowadzone pismem okólnym Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z 28 maja 1984 r.
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założenia, jako zapis w wersji skróconej [Tyt. oryg.] w nawiasie kwadratowym. Jeżeli
tytuł oryginalny jest nadmiernie rozwlekły lub zawiera nieistotne informacje, należy
go skrócić, zaznaczając opuszczenia znakiem […]; tak też zaznaczono nieczytelne fragmenty oryginalnego tytułu29. Zdarzają się także przypadki tytułów nadanych jeszcze
w parafii, ale późniejszych niż tytuł oryginalny, co miało miejsce wtedy, gdy tytuł oryginalny był np. zaklejony lub przeprawiony, ale obecnie jest widoczny i przynajmniej
częściowo czytelny. Także tego rodzaju informacje znalazły się w punkcie 5. W przypadku oryginalnych tytułów jednostek nadanych w języku obcym należy je przenieść do
inwentarza w języku oryginału i obok umieścić w nawiasie kwadratowym tłumaczenie
na język polski.
3. Daty krańcowe, w formie zapisu w wersji skróconej [Daty krań.] w nawiasie kwadratowym, z możliwie wskazaną datą dzienną, podające chronologicznie najwcześniejszy i najpóźniejszy zapis w księdze lub takież daty dokumentów zawartych w jednostce,
przy czym nie uwzględnia się dat załączników do dokumentów (o istotnych załącznikach należy wspomnieć w ostatnim dziale – uwagi) oraz adnotacji wizytatorów parafii
i późniejszych dopisków do aktów metrykalnych. Jeżeli istnieją istotne luki w materiałach w jednostce, zaznaczono to w zapisie dat krańcowych, np. „1856–1893, 1914–1916”,
„1896, 1916–1918”. Jeżeli jednostka nie jest datowana, to przybliżoną datę (daty) podano
w nawiasie kwadratowym (nawiasach kwadratowych), np. „[1860] – 7 VII 1897”,
„[1900]–[1910]”; w przypadku poważnych wątpliwości co do prawidłowości ustalonej
daty umieszczono przy niej znak zapytania, np. „1 X 1903 – [1913?]”. W przypadku, gdy
daty nie da się ustalić, stosowano skrót „b.d.”. Daty podane według kalendarzy innych
niż gregoriański przeliczono na daty w tym kalendarzu.
4. Rozbudowany opis zewnętrzny – zapis w wersji skróconej [Opis. zewn.], w nawiasie kwadratowym. Charakteryzuje zewnętrzną stronę inwentaryzowanej jednostki
archiwalnej. Będą to: oprawa i sposób scalenia, wymiary, stan zachowania (w tym opis
uszkodzeń mechanicznych, biologicznych, chemicznych itp.), sposób pisania (tu ewentualnie rozpoznanie w przypadku autorstwa jednej osoby), istniejąca paginacja/foliacja, rzeczywista liczba stron/kart, język, dla dokumentów samoistnych także pieczęcie.
Tu też można zamieścić szczegółowe informacje o brakowaniu akt danej jednostki i jej
ubytkach w stosunku do stanu pierwotnego; niestety, w przypadku braku dawnej paginacji/foliacji oraz rotulusów, określenie ubytków w aktach jest trudne lub wręcz niemożliwe do ustalenia.
5. Zapis w wersji [Uwagi], w nawiasie kwadratowym. Powinny tu być wszystkie
informacje ważne z punktu widzenia archiwistyki i historii: o alegatach, łączeniu poszytów lub odrębnych ksiąg w jeden klocek, dawnych sygnaturach, o indeksach i rotulusach, istotnych załącznikach, planach i mapach, fotografiach, drukach (ulotki, broszury
itp.), jednostkowe informacje o sukcesji akt (odosobnione przypadki; informacje o sukcesji większych zespołów winny się znaleźć we wstępie do inwentarza) oraz ogólne
informacje o zawartych w aktach uzupełnieniach, „wklejkach” i powiązanych dokumentach. Bardzo ważne jest sygnalizowanie istnienia w jednostce materiałów przypadkowych i informacji nieoczekiwanych, które nie łączą się w oczywisty sposób z jej
treścią i w logiczny sposób byłyby trudne do odnalezienia – są to chociażby dokumenty
i materiały włączone do jednostki omyłkowo (np. w aktach dotyczących Tarczka dokument dotyczący Tarczyna) czy zapiski gospodarcze i inne zapiski typu „silva rerum”
w księgach metrykalnych. Warto też zaznaczać wiadomości istotne dla badań historycznych, np. informacje o zarazach czy akty zgonów uczestników konfliktów zbrojnych.
29

W przypadku problemu z oryginalnymi tytułami jednostek nadanych w języku obcym należy je przenieść
do inwentarza w języku oryginału (w razie potrzeby stosując obowiązujące zasady transliteracji) i obok
umieścić w nawiasie kwadratowym tłumaczenie na język polski.
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Nie zostaną tu natomiast odnotowane informacje o adnotacjach dziekańskich, pieczęciach dziekana czy przedłożeniach w rządzie gubernialnym, znajdują się one bowiem
we wszystkich księgach i ich istnienie jest normą, o której można co najwyżej zamieścić
ogólną uwagę we wstępie do inwentarza. Nie wydaje się też zasadne odnotowywanie
w przypadkach jednostek innych niż samoistne dokumenty istnienia pieczęci, licznych
i różnorodnych, zarówno pod względem techniki utrwalenia, funkcji (w tym pocztowe
czy zabezpieczające), jak i podmiotu pieczętującego, często też nieczytelnych lub słabo
czytelnych; uwaga ta dotyczy także znaków wodnych.
Przy inwentaryzacji akt parafialnych z ADK zastosowaliśmy schemat jak wyżej.
Z powodu ograniczeń związanych z charakterem publikacji całość została podzielona
na dwie części. W pierwszej zostały zamieszczone inwentarze ksiąg metrykalnych i akt
parafialnych z parafii Wzdół, Świętomarz i Dębno. Odpowiednio w drugiej części,
zaplanowanej do druku w następnym tomie, znajdą się metryki parafii Bodzentyn oraz
Tarczek.

Dekanat Bodzentyn
Księgi metrykalne
Wzdół
1
[1. Sygn.] 1
[2. Tyt. nad.] Księga urodzonych parafii Wzdół 1639–1652.
[3. Daty krań.] XII 1638 (sic!) – 24 VII 1652.
[4. Opis zewn.] Oprawa: grzbiet płótno, okładki tektura; wymiary: ok. 30 x 10 cm;
stan zachowania: zły; pisana różnymi rękami; foliacja dawna: k. 55 / paginacja nowa:
ołówkiem 110; język łaciński.
[5. Uwagi] Od s. 101 do 110 wprawione karty z lat 164[?], część kart postrzępionych
i częściowo wydartych, całość słabo zespolona z okładkami.
2
[1. Sygn.] 2
[2. Tyt. oryg.] In Nomine D[omini]. Fasti 1. Ecclesias Wzd[olensis] ex nomina et
seri[es] complectentes qui sacro ab[so]luti fo[…] […]aqua spiritus vene[…]ratur. Sub
Aeconomicus auspicijs Divinas Margaretas Virginis et Mart[yris]. Opera Reverendissimae Łuczkiewicz e[iusdem] Ecclesias […]vis comparavi […]blicam Divinas […]vis
venerat[…] […].
[Tyt. nad.] Księga urodzonych parafii Wzdół 1685–1736.
[3. Daty krań.] I 1685 – VIII 1738 (sic!).
[4. Opis zewn.] Oprawa: grzbiet płótno, okładki tektura; wymiary: ok. 32 x 10 cm;
stan zachowania: zły; pisana różnymi rękami; foliacja dawna: k. 225 / paginacja nowa:
ołówkiem 468; język łaciński.
[5. Uwagi] Część kart postrzępionych i częściowo wydartych, całość słabo zespolona z okładkami, częściowo zaburzona foliacja w wyniku późniejszego oprawienia, np.
k. 224, 225 zawierają wpisy z IX 1704; X 1708, miejscami mocno wyblakły atrament,
np. k. 71–73.
3
[1. Sygn.] 3
[2. Tyt. oryg.] Liber baptisatorum metrices ecclesiae Wzdolensis sup existentia Antonij Bogucki praefatae ecclesiae Wzdolen[sis] paroch[u]s. Conscriptus ab Anno D[om]ni
1738; 1748.
[Tyt. nad.] Księga urodzonych parafii Wzdół 1738–1748.

80

Studia i materiały

[3. Daty krań.] 1 VIII 1738 – IX 1748.
[4. Opis zewn.] Oprawa: grzbiet płótno, okładki tektura; wymiary: ok. 32 x 10 cm;
stan zachowania: dobry; pisana różnymi rękami; foliacja dawna: k. 33 / paginacja nowa:
ołówkiem 68; język łaciński.
[5. Uwagi] Jedynie kilka ostatnich kart postrzępionych i częściowo zagrzybionych
lub zalanych.
4
[1. Sygn.] 4
[2. Tyt. oryg.] Liber de conscriptus continens in se nomina infantium baptisatorum
parentes nomina et cognomina illorum ac Patrinorum eorundem. Anno Domini 1749
diebus ultimis decembris 1748.
[Tyt. nad.] Księga urodzonych parafii Wzdół 1748–1765.
[3. Daty krań.] IV 1748 – II 1765.
[4. Opis zewn.] Oprawa: okładki tekturowe obciągnięte płótnem; wymiary: ok. 19 x
16,5 cm; stan zachowania: zły; pisana różnymi rękami; foliacja dawna: k. 65 / paginacja
nowa: ołówkiem 138; język łaciński.
[5. Uwagi] Część kart postrzępionych i częściowo wydartych, całość słabo zespolona
z okładkami, na ostatniej stronie dopisano pod tekstem Metryka.
5
[1. Sygn.] 5
[2. Tyt. nad.] Księga urodzonych parafii Wzdół 1766–1779.
[3. Daty krań.] I 1766 – 8 III 1780 (sic!).
[4. Opis zewn.] Oprawa: grzbiet płótno, okładki tektura; wymiary: ok. 31,5 x 19 cm;
stan zachowania zły; pisana różnymi rękami; foliacja dawna: k. 74 / paginacja nowa:
ołówkiem s. 151; język łaciński.
[5. Uwagi] Część kart postrzępionych i częściowo wydartych, całość słabo zespolona
z okładkami, na k. 151 dwie zapiski z lat 1778 i 1780.
6
[1. Sygn.] 6
[2. Tyt. nad.] Księga urodzonych parafii Wzdół 1780–1798.
[3. Daty krań.] 12 VII 1780 – 25 III 1799 (sic!).
[4. Opis zewn.] Oprawa: okładki obciągnięte brązową skórą; wymiary:
ok. 31,5 x 19 cm; stan zachowania: zły; pisana różnymi rękami; paginacja dawna s. 162 +
foliacja dawna : k. 1–68, 63–74, 64, 65 / paginacja nowa: ołówkiem s. 215; język łaciński.
[5. Uwagi] W księdze współoprawiono dwie pierwotnie osobne księgi, pierwotna
paginacja, która zachowała się do s. 162, pokrywa się częściowo z późniejszą foliacją
wykonaną niestarannie atramentem do k. 68 (s. 135); do tego dochodzi paginacja późniejsza ołówkiem niepokrywająca się z paginacją starą (np. 162/165); od s. 191 paginacji
ołówkowej rozpoczyna się współoprawny fragment drugiej księgi od stycznia 1782 r. do
stycznia 1793 r., z foliacją dawną od k. 63 do k. 74, na końcu doklejono przy oprawianiu
k. 65 i 66.
7.
[1. Sygn.] 7
[2. Tyt. oryg.] Liber Baptisatorum parochiae Wzdolensis ab anno 1797 usque ad
annum 1818 inclusive.
[Tyt. nad.] Księga urodzonych parafii Wzdół 1797–1818.
[3. Daty krań.] 2 III 1797 – 2 IX 1818.
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[4. Opis zewn.] Oprawa: okładki tekturowe; wymiary: ok. 36 x 24 cm; stan zachowania: dobry; pisana różnymi rękami; foliacja dawna: k. 164 / paginacja nowa: ołówkiem
(nie pokrywa się z foliacją) s. 332; język łaciński.
[5. Uwagi] Na k. 1 informacja o przedstawieniu księgi w trakcie wizytacji dekanalnych 1809 r., 1810 r. i 1812 r.; Księgę rozpoczyna drukowana instrukcja s. 3-6, o sposobie
prowadzenia metryk urodzenia, pod którą ciekawa zapiska: Jako bez errorów zapisywałem te metrykę chrztów, na to się podpisuję d. 7 lutego roku 1799 ks. Antoni Gadnicki,
na s. 332 informacja o przedstawieniu księgi w trakcie wizytacji dekanalnej w 1819 r.
8.
[1. Sygn.] 8
[2. Tyt. oryg.] Księga kościelna urodzenia w parafii Wzdół od roku 1818 do 1834.
[Tyt. nad.] Księga urodzonych parafii Wzdół 1818–1834.
[3. Daty krań.] 6 IX 1818 – X 1834.
[4. Opis zewn.] Oprawa: okładki tekturowe; wymiary: ok. 37,5 x 24 cm; stan zachowania: dobry; pisana różnymi rękami; paginacja dawna: do k. 51, faktyczna liczba stron
to s. 171; język łaciński.
[5. Uwagi] Na s. 171 i wklejce okładki tylnej 7 luźnych fragmentów wklejonych, na
których zapisy o chrztach z lat 1819–1827.
9.
[1. Sygn.] 9
[2. Tyt. oryg.] Akta urodzonych w parafii Wzdół w roku 1826, 1827, 1828, 1829, 1830,
1831, 1832.
[Tyt. nad.] Księga urodzonych parafii Wzdół 1826–1832.
[3. Daty krań.] 1 I 1826 – 30 XII 1832.
[4. Opis zewn.] Oprawa: grzbiet płótno, okładki tektura; wymiary: ok. 41 x 25,5 cm;
stan zachowania: dobry; pisana różnymi rękami; paginacja dawna: s. 296; język polski.
[5. Uwagi] Na początku, pomiędzy okleinę okładki przedniej a stronę 1, wszyto
Rejestr aktów urodzenia z roku 1826, liczący 6 stron, z czego 5 zapisanych, rejestr urodzonych w roku 1827 po s. 46, rejestr urodzonych w roku 1828 po s. 130, rejestr urodzonych w roku 1829 po s. 174, rejestr urodzonych w roku 1830 po s. 212, rejestr urodzonych
w roku 1831 po s. 246, rejestr urodzonych w roku 1832 po s. 290.
10.
[1. Sygn.] 10
[2. Tyt. oryg.] Akta urodzin w parafii Wzdół za 1833–1839 rok włącznie.
[Tyt. nad.] Księga urodzonych parafii Wzdół 1833–1839.
[3. Daty krań.] 1 I 1833 – XII 1839.
[4. Opis zewn.] Oprawa: grzbiet płótno, okładki tektura; wymiary: ok. 39 x 26,5 cm;
stan zachowania: dobry; pisana różnymi rękami; paginacja dawna: s. 506; język polski.
[5. Uwagi] W trakcie oprawiania przycięto częściowo dawną paginację, skorowidze
alfabetyczne urodzonych za poszczególne lata z podaniem numeru wpisu w poszczególnym roku, następują po zakończeniu roku, pomiędzy s. 168–169 (alegata) włożony odpis
aktu urodzenia wydany w kościele w Przewodowie w 1838 r., zachowane protokoły
sprawdzenia przez dziekana bodzentyńskiego.
11.
[1. Sygn.] 11
[2. Tyt. oryg.] Akta urodzonych w parafii Wzdół w roku 1840–1846.
[Tyt. nad.] Księga urodzonych parafii Wzdół 1840–1846.
[3. Daty krań.] 1 I 1840 – 28 XII 1846.
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[4. Opis zewn.] Oprawa: grzbiet płótno, okładki tektura; wymiary: ok. 39 x 26 cm;
stan zachowania: dobry; pisana różnymi rękami; foliacja dawna: k. 190; język polski.
[5. Uwagi] W trakcie oprawiania przycięto częściowo dawną foliację, ogólny stan
zachowania dobry, ale uszkodzone pierwsze i ostatnie karty, zapewne jeszcze przed
oprawieniem, skorowidze alfabetyczne urodzonych za poszczególne lata, zachowane
protokoły sprawdzenia przez dziekana bodzentyńskiego.
12.
[1. Sygn.] 12
[2. Tyt. oryg.] Akta urodzonych w parafii Wzdół za rok 1847–20 grudnia 1856.
[Tyt. nad.] Księga urodzonych parafii Wzdół 1847–1856.
[3. Daty krań.] 1 I 1847 – 20 XII 1856.
[4. Opis zewn.] Oprawa: grzbiet płótno, okładki tektura; wymiary: ok. 39 x 26 cm;
stan zachowania: dobry; pisana różnymi rękami; foliacja dawna: k. 186; język polski.
[5. Uwagi] W trakcie oprawiania przycięto dawną foliację, ogólny stan zachowania
dobry, ale uszkodzone dolne rogi kart i ostatnie karty, skorowidze alfabetyczne urodzonych za poszczególne lata, zachowane protokoły sprawdzenia przez dziekana opatowskiego (sic!), alegata – włożone pomiędzy okładkę tylną a ostatnią kartę świadectwo
urodzenia z parafii Krzeszów wydane 27 stycznia1883 r.
13.
[1. Sygn.] 13
[2. Tyt. oryg.] Akta urodzonych w parafii Wzdół za 1857–1865.
[Tyt. nad.] Księga urodzonych parafii Wzdół 1857–1865.
[3. Daty krań.] 1 I 1857 – 20 IX 1865.
[4. Opis zewn.] Oprawa: grzbiet płótno, okładki tektura; wymiary: ok. 39 x 26 cm;
stan zachowania: zły; pisana różnymi rękami; foliacja dawna: k. 236; język polski.
[5. Uwagi] W trakcie oprawiania przycięto częściowo dawną foliację, ogólny stan
zachowania dobry, ale w trakcie oprawiania część składek oprawiono odwrotnie k. 178190 (rok 1863 od aktu nr 28 do nr 131) zapewne jeszcze przed oprawieniem, uszkodzona
część kart, poluzowane szycie, skorowidze alfabetyczne urodzonych za poszczególne
lata, zachowane protokoły sprawdzenia przez dziekana bodzentyńskiego, alegata –
pomiędzy okładkę tylną a ostatnią kartę włożony odpis aktu urodzenia sporządzony
w jęz. rosyjskim w 1892 r., k. 2.
14.
[1. Sygn.] 14
[2. Tyt. oryg.] Księga aktów religijnych urodzenia parafii Wzdół od roku 1835 do
roku 1860 włącznie.
[Tyt. nad.] Księga urodzonych parafii Wzdół 1835–1860.
[3. Daty krań.] I 1835 – IX 1860.
[4. Opis zewn.] Oprawa: grzbiet skóra, okładki tektura; wymiary: ok. 41 x 23 cm;
stan zachowania: dobry; pisana różnymi rękami; foliacja nowa: k. 123; język polski.
[5. Uwagi] W trakcie oprawiania przyklejono fiszkę na okładce, na której tytuł
i dawna sygnatura 16, przycięto w całości dawną foliację lub paginację, pomiędzy
metryki urodzonych z Gozdu w 1858 r. wszyto fiszkę z notką o ochrzczeniu dziecka
Mateusza Moskala, pomiędzy metryki urodzonych z Ogonowa w 1855 r. wszyto odpis
z konsystorza kieleckiego z 1808 r., dot. Doroty Skurzyńskiej.
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15.
[1. Sygn.] 15
[2. Tyt. oryg.] Liber copulatorum Metrices ecclesiae Wzdolensis sub Existentia per
illustris ad modum R[evere]ndi Gregorij Nitkowski canonici kielcensis praepositi Wzdolensis conscriptus ab anno Domini 1781 annum.
[Tyt. nad.] Księga zaślubionych parafii Wzdół 1781–1797.
[3. Daty krań.] I 1781 – 27 II 1797.
[4. Opis zewn.] Oprawa: grzbiet skóra, okładki tektura; wymiary: ok. 33,5 x 9,5 cm;
stan zachowania: zły; pisana różnymi rękami; foliacja dawna: k. 133 / paginacja: ołówkiem nowa s. 266; język łaciński.
[5. Uwagi] Na s. 2 nowej paginacji wykaz wsi i osad należących do parafii Wzdół, od
dawnej k. 41v/nowej paginacji s. 82 do końca karty niezapisane, na stronie ostatniej trzy
wpisy z lat 1797, 1798 i 1799 dotyczące wydatków na wyposażenie kościoła, na okładce
dawna sygnatura 8.
16.
[1. Sygn.] 16
[2. Tyt. oryg.] Księga kościelna małżeństw w parafii Wzdół od roku 1797 do 1823.
[Tyt. nad.] Księga zaślubionych parafii Wzdół 1797–1826.
[3. Daty krań.] 19 II 1797 – 31 X 1826.
[4. Opis zewn.] Oprawa: grzbiet skóra, okładki tektura; wymiary: ok. 36,5 x 24 cm;
stan zachowania: zły; pisana różnymi rękami; foliacja dawna: k. 98 / paginacja nowa:
ołówkiem s. 202; język polski.
[5. Uwagi] Na wklejce okładki przedniej dawna sygnatura 12, w księdze notki o przeprowadzonej kontroli w trakcie wizytacji dziekańskich, na początku współoprawiono
instrukcję w sprawie prowadzenia ksiąg zaślubionych s. 1–6, wspólna dawna paginacja
i nowa paginacja od k. 1/s. 7, częściowo zagrzybiona lub ślady dawnego zawilgocenia,
analiza zapisów wskazuje, że księga ta jest niekompletna, brak ostatnich kart.
17.
[1. Sygn.] 17
[2. Tyt. oryg.] Akta małżeństw w parafii Wzdół od roku 1826–1839 roku.
[Tyt. nad.] Księga zaślubionych parafii Wzdół 1826–1839.
[3. Daty krań.] 1 I 1826 – 20 XI 1839.
[4. Opis zewn.] Oprawa: skóra; wymiary: ok. 40,5 x 22,5 cm; stan zachowania:
dobry; pisana różnymi rękami; paginacja dawna: s. 279; język polski, język łaciński.
[5. Uwagi] Po s. 278 nie policzono 8 stron, które zostały zapisane w okresie późniejszym, całość liczy w rzeczywistości s. 296, po zakończeniu wpisów na dany rok
następują rejestry zaślubionych z tegoż roku, adnotacja o sprawdzeniu księgi w trakcie
wizytacji dekanalnej, pomiędzy ostatnią kartą a okładką odpis z konsystorza kieleckiego z roku 1834 w sprawie małżeństwa Szczepana Ogonowskiego.
18.
[1. Sygn.] 18
[2. Tyt. oryg.] Akta małżeństw w parafii Wzdół w roku 1840–1850.
[Tyt. nad.] Księga zaślubionych parafii Wzdół 1840–1850.
[3. Daty krań.] 9 I 1840 – 25 IX 1850.
[4. Opis zewn.] Oprawa: grzbiet skóra, okładki tektura; wymiary: ok. 40,5 x 25,5 cm;
stan zachowania: dobry; pisana różnymi rękami; foliacja dawna: k. 187; język polski.
[5. Uwagi] Po zakończeniu wpisów na dany rok następują rejestry (skorowidze) zaślubionych z tegoż roku, adnotacje o sprawdzeniu księgi w trakcie wizytacji dekanalnych.
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19.
[1. Sygn.] 19
[2. Tyt. oryg.] Księga kościelna zaślubionych parafii Wzdół od roku 1823 do 1858.
[Tyt. nad.] Księga zaślubionych parafii Wzdół 1823–1858.
[3. Daty krań.] 9 II 1823 – 27 X 1858.
[4. Opis zewn.] Oprawa: grzbiet skóra, okładki tektura; wymiary: ok. 37,5 x 24 cm;
stan zachowania: dobry; pisana różnymi rękami; foliacja nowa: k. 2+107; język polski.
[5. Uwagi] Na początku współoprawiono instrukcję w sprawie prowadzenia ksiąg
zaślubionych k. 1, 2.
20.
[1. Sygn.] 20
[2. Tyt. oryg.] Księga aktów małżeństw parafii Wzdół od roku 1850 do roku 1872
włącznie.
[Tyt. nad.] Księga zaślubionych parafii Wzdół 1850–1872.
[3. Daty krań.] 7 X 1850 – XII 1872.
[4. Opis zewn.] Oprawa: grzbiet skóra, okładki tektura; wymiary: ok. 41,5 x 25 cm;
stan zachowania: dobry; pisana różnymi rękami; paginacja dawna: s. 560; język polski,
język rosyjski.
[5. Uwagi] Brakuje aktów małżeństw nry od 1 do 51 z 1850 r., regestry zaślubionych
w danym roku po zakończeniu wpisów na tenże rok, adnotacje o sprawdzeniu księgi
w trakcie wizytacji dekanalnych, alegata – pomiędzy ostatnią stronę a okładkę włożony
odpis aktu urodzenia Wiktorii Kuszewskiej i świadectwo zapowiedzi dla tejże z Antonim Skąpskim, wystawione w parafii Wzdół w 1858 r.
21.
[1. Sygn.] 21
[2. Tyt. oryg.] Liber de novo Com[paratus] ad Conscriben[dos] defunctos Anno
Domini 1748 dies 16 Januarij.
[Tyt. nad.] Księga zmarłych parafii Wzdół 1748–1772.
[3. Daty krań.] 16 I 1748 – 2 IV 1772.
[4. Opis zewn.] Oprawa: grzbiet skóra, okładki tektura; wymiary: ok. 31 x 10 cm;
stan zachowania: zły; pisana różnymi rękami; foliacja dawna: k. 57 / paginacja nowa: s.
114; język łaciński.
[5. Uwagi] Całość odspojona od grzbietu, luźne zwięzy, część kart zawilgoconych.
22.
[1. Sygn.] 22
[2. Tyt. oryg.] Liber de novo Comparatus ad Conscribendos defunctos Anno Domini
1773 die vero 8va Aprilis.
[Tyt. nad.] Księga zmarłych parafii Wzdół 1773–1781.
[3. Daty krań.] 8 IV 1773 – 3 V 1781.
[4. Opis zewn.] Oprawa: grzbiet skóra, okładki tektura; wymiary: ok. 32 x 10 cm;
stan zachowania: zły; pisana różnymi rękami; foliacja dawna: k. 54 / paginacja nowa: s.
110; język łaciński.
[5. Uwagi] Całość odspojona od grzbietu, luźne zwięzy, część kart zawilgoconych,
zniszczona zwłaszcza na brzegach i rogach kart.
23.
[1. Sygn.] 23
[2. Tyt. oryg.] Incipit Liber mortuorum ab Anno 1782 die 4ta Maji.
[Tyt. nad.] Księga zmarłych parafii Wzdół 1782–1797.
[3. Daty krań.] 4 IV 1782 – 9 XI 1797.
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[4. Opis zewn.] Oprawa: grzbiet skóra, okładki tektura; wymiary: ok. 33 x 10 cm;
stan zachowania: zły; pisana różnymi rękami; foliacja dawna: k. 134 / paginacja nowa:
s. 280; język łaciński, język polski.
[5. Uwagi] Całość odspojona od grzbietu, luźne zwięzy, część kart zawilgoconych,
na ostatniej stronie rejestr wydatków na reparację i zakupy paramentów liturgicznych
we Wzdole z 1790 r.
24.
[1. Sygn.] 24
[2. Tyt. oryg.] Liber mortuorum Wzdół od roku 1797 do 1836.
[Tyt. nad.] Księga zmarłych parafii Wzdół 1797–1835.
[3. Daty krań.] 19 II 1797 – XII 1835.
[4. Opis zewn.] Oprawa: grzbiet skóra, okładki tektura; wymiary: ok. 38 x 24 cm;
stan zachowania: dobry; pisana różnymi rękami; foliacja dawna: k. 155 / paginacja
nowa: s. 310; język łaciński, język polski.
[5. Uwagi] Dawna sygnatura 14 na wklejce okładki przedniej, informacje o przedstawieniu księgi w trakcie wizytacji dekanalnych, na początku współoprawiono drukowaną instrukcję dla ksiąg zmarłych, pomiędzy okładkę tylną a ostatnią kartę wklejona
fiszka z aktem zgonu z 1821 r.
25.
[1. Sygn.] 25
[2. Tyt. oryg.] Liber mortuorum de Suchedniów, Baranów, Berezów, Stokowiec,
Błoto, Kuźniczka, Gorczyca, Konstantynów, Ostojów, Ogonów, Gózd, Jędrów od roku
1797 do roku 1831.
[Tyt. nad.] Księga zmarłych parafii Wzdół 1797–1831.
[3. Daty krań.] 11 III 1797 – 7 VIII 1831.
[4. Opis zewn.] Oprawa: grzbiet skóra, okładki tektura; wymiary: ok. 38 x 24 cm;
stan zachowania: dobry; pisana różnymi rękami; paginacja: nowa s. 256; język łaciński,
język polski.
[5. Uwagi] Dawna sygnatura 14 (sic!) na wklejce okładki przedniej, co wskazuje, że
pierwotnie obecne 24 i 25 były jedną księgą, na początku współoprawiono drukowaną
instrukcję dla ksiąg zmarłych.
26.
[1. Sygn.] 26
[2. Tyt. oryg.] Akta zejścia w parafii Wzdół za rok 1826–1834 włącznie.
[Tyt. nad.] Księga zmarłych parafii Wzdół 1826–1834.
[3. Daty krań.] 2 I 1826 – 29 XII 1834.
[4. Opis zewn.] Oprawa: grzbiet i okładki obciągnięte skórą; wymiary: ok. 41 x 25
cm; stan zachowania: dobry; pisana różnymi rękami; paginacja: dawna s. 276; język
polski.
[5. Uwagi] Dawna sygnatura 22 na wklejce okładki przedniej, adnotacje o sprawdzeniu księgi w trakcie wizytacji dekanalnych, alfabetyczne rejestry zmarłych po zakończeniu wpisów na tenże rok, zapisane do s. 257.
27.
[1. Sygn.] 27
[2. Tyt. oryg.] Akta zejścia w parafii Wzdół od roku 1835 do 1845 włącznie.
[Tyt. nad.] Księga zmarłych parafii Wzdół 1835–1845.
[3. Daty krań.] 6 I 1835 – 28 XII 1845.
[4. Opis zewn.] Oprawa: grzbiet skóra, okładki tektura; wymiary: ok. 39 x 24 cm;
stan zachowania: dobry; pisana różnymi rękami; paginacja: dawna s. 412; język polski.
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[5. Uwagi] Adnotacje o sprawdzeniu księgi w trakcie wizytacji dekanalnych, alfabetyczne regestry zmarłych po zakończeniu wpisów na tenże rok, pomimo dobrego stanu
całości księgi odspojony blok kart od grzbietu i zniszczone częściowo zwięzy.
28.
[1. Sygn.] 28
[2. Tyt. oryg.] Akta zejścia w parafii Wzdół od roku 1846–1855 włącznie.
[Tyt. nad.] Księga zmarłych parafii Wzdół 1846–1855.
[3. Daty krań.] 2 I 1846 – 31 XII 1855.
[4. Opis zewn.] Oprawa: tektura; wymiary: ok. 39 x 24 cm; stan zachowania: dobry;
pisana różnymi rękami; paginacja: dawna s. 376; język polski.
[5. Uwagi] Dawna sygnatura 22 na wklejce okładki przedniej (podobnie, jak w nr 26,
sic!), adnotacje o sprawdzeniu księgi w trakcie wizytacji dekanalnych, alfabetyczne rejestry zmarłych po zakończeniu wpisów na tenże rok, zapisane do s. 358, pomimo dobrego
stanu całości księgi odspojony blok kart od grzbietu i zniszczone częściowo zwięzy.
29.
[1. Sygn.] 29
[2. Tyt. oryg.] Księga kościelna zmarłych parafii wzdolskiej zaczynająca się od roku
1836.
[Tyt. nad.] Księga zmarłych parafii Wzdół 1836–1860.
[3. Daty krań.] 3 I 1836 – 15 I 1860.
[4. Opis zewn.] Oprawa: grzbiet skóra, okładki tektura; wymiary: ok. 40 x 24 cm;
stan zachowania: dobry; pisana różnymi rękami; paginacja nowa s. 240; język polski,
język łaciński.
[5. Uwagi] W trakcie oprawy całość bloku została przycięta, dawna sygnatura 19,
poprawiona na 18 na wklejce okładki przedniej.
30.
[1. Sygn.] 30
[2. Tyt. oryg.] Akta urodzin, małżeństw i zejść w parafii Wzdół za rok 1812.
[Tyt. nad.] Księga urodzeń, małżeństw i zgonów parafii Wzdół 1812.
[3. Daty krań.] 3 I 1812 – 30 XII 1812.
[4. Opis zewn.] Oprawa: grzbiet płótno, okładki tektura; wymiary: ok. 34 x 24,5 cm;
stan zachowania: dobry; pisana jedną ręką; foliacja dawna k. 60; język polski, język
łaciński.
[5. Uwagi] W trakcie oprawy całość bloku została przycięta, stąd słabo zachowana
foliacja, całość spisał ks. Joachim Winkler, pleban we Wzdole, na końcu rejestr wpisów,
na ostatniej karcie księgi adnotacja o przedstawieniu w Sądzie Pokoju w Szydłowcu.
31.
[1. Sygn.] 31
[2. Tyt. oryg.] Akta [cywilne] urodzin, małżeństw i zejść w parafii Wzdół [i kaplicy
Suchedniów, dopisane później] departamentu radomskiego powiatu szydłowieckiego za
rok 1813.
[Tyt. nad.] Księga urodzin, małżeństw i zgonów parafii Wzdół, i kaplicy Suchedniów
1813.
[3. Daty krań.] 1 I 1813 – 29 XII 1813.
[4. Opis zewn.] Oprawa: grzbiet płótno, okładki tektura; wymiary: ok. 35 x 22 cm;
stan zachowania: dobry; pisana różnymi rękami; paginacja: dawna s. 124 + 42; język
polski.
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[5. Uwagi] W trakcie oprawy całość bloku została przycięta, stąd słabo zachowana
foliacja, współoprawiono akta parafii Wzdół i kaplicy w Suchedniowie, o czym świadczy zaburzona dawna paginacja, s. od 69 do 124 czyste, rejestry wpisów po zakończeniu
danej serii (np. po aktach urodzenia rejestr aktów urodzenia, itd.), na ostatniej karcie
księgi adnotacja o przedstawieniu w Sądzie Pokoju w Szydłowcu.
32.
[1. Sygn.] 32
[2. Tyt. oryg.] Akta urodzonych, małżeństw i zejść w parafii Wzdół [i kaplicy
Suchedniów, dopisane później] departamentu radomskiego powiatu szydłowieckiego za
1814 i 1815.
[Tyt. nad.] Księga urodzin, małżeństw i zgonów parafii Wzdół, i kaplicy Suchedniów
1814-1815.
[3. Daty krań.] 2 I 1814 – 29 XII 1815.
[4. Opis zewn.] Oprawa: grzbiet płótno, okładki tektura; wymiary: ok. 38 x 25 cm;
stan zachowania: dobry; pisana różnymi rękami; paginacja: dawna s. 173; język polski.
[5. Uwagi] W trakcie oprawy całość bloku została złożona z trzech serii ksiąg (urodzin, małżeństw i zgonów), przycięta, stąd słabo zachowana foliacja, współoprawiono
akta parafii Wzdół i kaplicy w Suchedniowie o czym świadczy zaburzona dawna paginacja, rejestry wpisów po zakończeniu danej serii (np. po aktach urodzenia rejestr aktów
urodzenia, itd.), na ostatniej karcie księgi adnotacja o przedstawieniu w Sądzie Pokoju
w Szydłowcu.
33.
[1. Sygn.] 33
[2. Tyt. oryg.] Akta urodzin, małżeństw i zejść w parafii Wzdół [i kaplicy Suchedniów, dopisane później] od roku 1817 –1818 – 1819 rok [oraz za rok 1816 akta urodzonych
z kaplicy Suchedniów].
[Tyt. nad.] Księga urodzin, małżeństw i zgonów parafii Wzdół, i kaplicy Suchedniów
1816-1819.
[3. Daty krań.] 31 I 1816; 31 XII 1819.
[4. Opis zewn.] Oprawa: grzbiet płótno, okładki tektura; wymiary: ok. 36 x 22 cm;
stan zachowania: dobry; pisana jedną ręką; paginacja: dawna s. 364; język polski.
[5. Uwagi] W trakcie oprawy całość bloku została złożona z trzech serii ksiąg (urodzin, małżeństw i zgonów), przycięta, stąd słabo zachowana foliacja, współoprawiono
akta parafii Wzdół i kaplicy w Suchedniowie, pisane ręką ks. Joachima Winklera proboszcza parafii Wzdół, po skończonej danej serii rejestr wpisów, na ostatniej karcie
księgi adnotacja o przedstawieniu w Sądzie Pokoju w Szydłowcu.
34.
[1. Sygn.] 34
[2. Tyt. oryg.] Akta urodzin, małżeństw i zejść w parafii Wzdół [i kaplicy Suchedniów, dopisane później] za 1820; 1821; 1822 rok.
[Tyt. nad.] Księga urodzin, małżeństw i zgonów parafii Wzdół, i kaplicy Suchedniów
1820 -1822.
[3. Daty krań.] 1 I 1820 – 26 XII 1822.
[4. Opis zewn.] Oprawa: grzbiet płótno, okładki tektura; wymiary: ok. 40 x 26,5 cm;
stan zachowania: dobry; pisana jedną ręką; paginacja: dawna s. 314; język polski.
[5. Uwagi] W trakcie oprawy całość bloku została złożona z trzech serii ksiąg (urodzin, małżeństw i zgonów), przycięta, stąd słabo zachowana foliacja, współoprawiono
akta parafii Wzdół i kaplicy w Suchedniowie, pisane ręką ks. Joachima Winklera
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proboszcza parafii Wzdół, po skończonej danej serii regest wpisów, na ostatniej karcie
księgi adnotacja o przedstawieniu w Sądzie Pokoju w Szydłowcu.
35.
[1. Sygn.] 35
[2. Tyt. oryg.] Akta zapowiedzi, małżeństw, urodzeń, zgonów gminy wzdolskiej
powiatu szydłowieckiego obwodu opoczyńskiego w województwie sandomierskim na
rok 1823.
[Tyt. nad.] Księga urodzin, zapowiedzi, małżeństw i zgonów parafii Wzdół
1822–1823.
[3. Daty krań.] 29 XII 1822 – 31 XII 1823.
[4. Opis zewn.] Oprawa: grzbiet skóra, okładki tektura; wymiary: ok. 39 x 23,5 cm;
stan zachowania: dobry; pisana jedną ręką; paginacja: dawna s. 124; język polski.
[5. Uwagi] Na wklejce okładki przedniej zachowane dawne sygnatury, przekreślone
20, wpisana nowa 19, pisane ręką ks. Joachima Winklera proboszcza parafii Wzdół, na
końcu rejestr wpisów, na ostatniej karcie księgi adnotacja o przedstawieniu w Sądzie
Pokoju w Szydłowcu.
36.
[1. Sygn.] 36
[2. Tyt. oryg.] Akta urodzonych, zaślubionych i zejść w parafii Wzdół [i kaplicy
Suchedniów, dopisane później] za rok 1825.
[Tyt. nad.] Księga urodzin, małżeństw i zgonów parafii Wzdół [i kaplicy Suchedniów] 1825.
[3. Daty krań.] 2 I 1825 – 31 XII 1825.
[4. Opis zewn.] Oprawa: grzbiet skóra, okładki tektura; wymiary: ok. 39 x 23,5 cm;
stan zachowania: dobry; pisana jedną ręką; paginacja: dawna s. 98; język polski.
[5. Uwagi] Współoprawiono odrębne serie ksiąg (urodzin, małżeństw i zgonów)
z parafii Wzdół i kaplicy Suchedniów, pisane ręką ks. Joachima Winklera proboszcza
parafii Wzdół, na końcu rejestr wpisów, adnotacje o przedstawieniu w Sądzie Pokoju
w Szydłowcu.
37.
[1. Sygn.] 37
[2. Tyt. oryg.] Akta urodzeń za rok 1823 [kaplica Suchedniów, dopisano później].
[Tyt. nad.] Księga urodzin kaplicy w Suchedniowie 1823.
[3. Daty krań.] 3 I 1823 – 28 XII 1823.
[4. Opis zewn.] Oprawa: papier; wymiary: ok. 37 x 26,5 cm; stan zachowania: zły;
pisana jedną ręką; paginacja: dawna s. 16; język polski.
[5. Uwagi] Pisana ręką ks. Joachima Winklera proboszcza parafii Wzdół, na wklejce
okładki przedniej zachowane dawne sygnatury, przekreślone 20, wpisana nowa 19
(zob. nr 35 sic!), na końcu rejestr wpisów, adnotacje o przedstawieniu w Sądzie Pokoju
w Szydłowcu.

Akta parafialne II
Wzdół
1.
[1. Sygn.] IIPW-X/1
[2. Tyt. oryg.] Akta kościelne parafii Wzdół tyczące się spisów inwentarza oraz funduszów kościoła 1804–1851.
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[3. Daty krań.] 1804–1851.
[4. Opis zewn.] Oprawa: teczka tekturowa, w której poszyt – wymiary: ok. 37 x 22 cm;
stan zachowania: dobry; pisane różnymi rękami; foliacja nowa: k. 38; język polski.
[5. Uwagi] W teczce znajduje się korespondencja proboszcza z komisarzem okręgu
opoczyńskiego, dziekanem bodzentyńskim, konsystorzem sandomierskim, rządem
gubernialnym sandomierskim w sprawie funduszów i inwentarzy kościoła wzdolskiego.
2.
[1. Sygn.] IIPW-X/2/1/2
[2. Tyt. oryg.] Akta tyczące się budowli plebańskich upadku, oraz wzniesienia i reparacji takowych; Repertorium Akt kościelnych parafii Wzdół ułożonych w roku 1850.
[3. Daty krań.] 1836–1866 (sic!).
[4. Opis zewn.] Oprawa: teczka tekturowa, w której poszyt; wymiary: ok. 37 x 22
cm; stan zachowania: dobry; pisane różnymi rękami; foliacja nowa: X/2/1 k. 41; X/2/2
k. 4; język polski.
[5.] Uwagi] W teczce znajdują się dwa poszyty korespondencji proboszcza z komisją województwa sandomierskiego, rządem gubernialnym radomskim, rachunki z prac
budowlanych przy budynkach plebańskich, plan domu mieszkalnego sługi kościelnego;
spis akt kościelnych ułożony w 1850 r., informacja o zabraniu dokumentów kościelnych
przez urzędnika gubernialnego w 1866 r.
3.
[1. Sygn.] IIPW-X/3
[2. Tyt. oryg.] Akta kościelne parafii Wzdół tyczące się oczyszczenia gruntów plebańskich z zarośli (k. 4, j. polski, 1857); Akta kościelne parafii Wzdół tyczące się Akt
kominów sztagowych zniesienia a w miejsce tych zaprowadzenia murowanych (k. 7,
j. polski, 1841); Akta kościelne parafii Wzdół tyczące się Akt funduszu pokładnego,
składania z tegoż rachunku i opłat zwanych Jura Stole (k. 26, j. polski, 1835–1841);
Akta kościelne parafii Wzdół tyczące się Akt chowania zmarłych (1844–1858, k. 16,
j. polski); Akta kościelne parafii Wzdół tyczące się Akt Stanu Cywilnego utrzymywania
i odsyłania duplikatów do Sądu Pokoju Okręgu Szydłowieckiego (k. 7, j. polski, 1844-);
Akta kościelne parafii Wzdół tyczące się Akt opłaty czynszu przez Stanisława Dulębę
w miejsce odrabiania pańszczyzny (k. 2, j. polski, rok 1844?).
[3. Daty krań.] 1835–1858.
[4. Opis zewn.] Oprawa: teczka tekturowa, w której poszyty ; wymiary: ok.
37 x 22 cm; stan zachowania: dobry; pisane różnymi rękami; foliacja nowa: k. 62; język
polski.
[5. Uwagi] W teczce znajduje się 6 poszytów zawierających różną dokumentację
wytworzoną przez parafię i dokumenty dla parafii ze strony władz administracyjnych.
4.
[1. Sygn.] IIPW-X/4
[2. Tyt. oryg.] Inwentarz z roku 1852. Fundi instructi kościoła parafialnego i probostwa we wsi Wzdole w Powiecie Opoczyńskim Guberni Radomskiej na rzecz osoby
W. X. Pawła Cybulskiego proboszcza w roku 1850 spisany.
[3. Daty krań.] 1850–1852.
[4. Opis zewn.] Oprawa: teczka tekturowa, w której poszyt; wymiary: ok. 34 x 21 cm;
stan zachowania: dobry; pisane różnymi rękami; foliacja nowa: k. 43; język polski.
[5. Uwagi] W teczce znajduje się foliał oprawny w okładkę tekturową, całość inwentarza potwierdzona została na k. 43 przez naczelnika Kancelarii Rządu Gubernialnego
Radomskiego pieczęcią w roku 1852.
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5.
[1. Sygn.] IIPW-X/5
[2. Tyt. oryg.] Akta tyczące się funduszu szpitala przy kościele parafialnym
wzdolskim.
[3. Daty krań.] 1819–1830.
[4. Opis zewn.] Oprawa: teczka tekturowa, w której poszyt; wymiary: ok. 37 x 24
cm; stan zachowania: dobry (ale częściowo wydarte brzegi kart); pisane różnymi rękami;
foliacja nowa: k. 113; język polski, język łaciński.
[5. Uwagi] W teczce znajdują się odpisy aktów notarialnych z ksiąg grodzkich nowokorczyńskich na fundusze szpitalne, w tym odpis aktu założenia szpitala z 1715 r., korespondencja z Komisją Rządową Województwa, Komisją Rządową Wyznań Religijnych
i Oświecenia Publicznego, wykaz funduszów szpitalnych.
6.
[1. Sygn.] IIPW-X/6
[2. Tyt. oryg.] Akta kościelne parafii Wzdół tyczące się reparacji kościoła parafialnego i cmentarzy.
[3. Daty krań.] 1824–1858.
[4. Opis zewn.] Oprawa: teczka tekturowa, w której poszyt; wymiary: ok. 37 x 22
cm; stan zachowania: dobry; pisane różnymi rękami; foliacja nowa: k. 37; język polski.
[5. Uwagi] W teczce znajdują się m.in.: druk dotyczący budowy oraz reparacji kościołów parafialnych wydany w 1824 r., korespondencja z naczelnikiem powiatu opoczyńskiego, z rządem gubernialnym radomskim, wykaz funduszów na naprawę kościoła we
Wzdole.
7.
[1. Sygn.] IIPW-X/7
[2. Tyt. oryg.] Akta kościelne parafii Wzdół tyczące się cmentarza grzebalnego przeniesienia i obmurowania oraz opłaty czynszu z tegoż.
[3. Daty krań.] 1808–1854.
[4. Opis zewn.] Oprawa: teczka tekturowa, w której poszyt; wymiary: ok. 37 x 22
cm; stan zachowania: dobry; pisane różnymi rękami; foliacja nowa: k. 77; język polski,
język łaciński.
[5. Uwagi] W poszycie znajdują się wykazy gmin i wsi parafii Wzdół, funduszów na
oparkanienie cmentarza, korespondencja z rządem gubernialnym radomskim, z administratorem generalnym/archidiakonem ks. Klemensem Bąkiewiczem, protokoły z narad
Dozoru Kościelnego parafii Wzdół w sprawie cmentarza, plan obmurowania cmentarza
grzebalnego, korespondencja z Budowniczym Powiatu Opoczyńskiego i wójtem gminy
Wzdół.
8.
[1. Sygn.] IIPW-X/8
[2. Tyt. oryg.] Akta kościelne parafii Wzdół tyczące się suplikat przez Prześwietny
Konsystorz Generalny diecezji sandomierskiej na wikariuszów udzielanych.
[3. Daty krań.] 1836.
[4. Opis zewn.] Oprawa: teczka tekturowa, w której poszyt; wymiary: ok. 37 x 22
cm; stan zachowania: dobry; pisane różnymi rękami; foliacja nowa: k. 11; język polski.
[5. Uwagi] W poszycie znajdują się korespondencja z konsystorzem generalnym
i administratorem generalnym/archidiakonem ks. Klemensem Bąkiewiczem.
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9.
[1. Sygn.] IIPW-X/9
[2. Tyt. oryg.] Akta kościelne parafii Wzdół tyczące się ogłoszeń z ambony w kościele,
rozporządzeń i obwieszczeń władz rządowych.
[3. Daty krań.] 1845
[4. Opis zewn.] Oprawa: teczka tekturowa, w której poszyt; wymiary: ok. 37 x 24 cm;
stan zachowania: dobry; pisane różnymi rękami; foliacja nowa: k. 56; język polski.
[5. Uwagi] W teczce znajduje się druk pt. Przestroga jak zaradzać szkodliwym skutkom z użycia chleba z żyta niedostałego […], druki inspektora wydziału lekarskiego
w Radomiu, inspektora Zakładów Górniczych Okręgu Wschodniego dotyczące zatrudniania robotników, manifesty cesarskie, ogłoszenia konsystorza sandomierskiego, druk
o zarazie bydła rogatego, obwieszczenia rządu gubernialnego radomskiego.
10.
[1. Sygn.] IIPW-X/10
[2. Tyt. oryg.] Akta kościelne parafii Wzdół tyczące się pomiaru i separacji od rządowych oraz podzielenia tych pomiędzy plebana i włościan plebańskich.
[3. Daty krań.] 1849–1852.
[4. Opis zewn.] Oprawa: teczka tekturowa, w której poszyt; wymiary: ok. 37 x 22 cm;
stan zachowania: dobry; pisane różnymi rękami; foliacja nowa: k. 185; język polski.
[5. Uwagi] W teczce korespondencja z Komisją Rządową Przychodów i Skarbu,
namiestnikiem Królestwa Polskiego w sprawie urządzenia wsi, plan odręczny odseparowania gruntów plebańskich, wykaz gruntów plebańskich i włościan, korespondencja z konsystorzem generalnym sandomierskim, gubernatorem cywilnym guberni
radomskiej.
11.
[1. Sygn.] IIPW-X/11
[2. Tyt. oryg.] Akta dziekana dekanatu bodzentyńskiego tyczące się odbywania
straży nocnej przy kościołach parafialnych (k. 8, język polski); Akta kościoła parafii
Wzdół tyczące się kradzieży popełnionych oraz wezwań sądowych i dostarczania osób
(k. 5, język polski); Akta kościelne parafii Wzdół tyczące się stałej składki ogniowej
z kościoła i zabudowań plebańskich (k. 45, język polski); Akta kościelne parafii Wzdół
tyczące się wizyt kościoła (k. 5, język polski); Akta wójta gminy Suchedniów tyczące
się dozoru kościoła parafii Wzdół (k. 47, język polski).
[3. Daty krań.] 1825–1860.
[4. Opis zewn.] Oprawa: teczka tekturowa, w której pięć poszytów; wymiary:
ok. 37 x 22 cm; stan zachowania: dobry; pisane różnymi rękami; foliacja nowa: k. 110;
język polski.
[5. Uwagi] W teczce znajduje się pięć poszytów, w których korespondencja z dziekanem bodzentyńskim, z naczelnikiem powiatu opoczyńskiego, Sądem Administracyjnym Województwa Sandomierskiego, otaksowanie zabudowań plebańskich i kościoła,
korespondencja z wójtem gminy Suchedniów i Wzdół, wykaz ubezpieczenia zabudowań, rachunek dochodów, wydatków i funduszu pokładnego parafii Wzdół, korespondencja z rządem gubernialnym radomskim, protokół wyboru Dozoru Kościelnego parafii Wzdół.
12.
[1. Sygn.] IIPW-X/12
[2. Tyt. oryg.] Papiery w przedmiocie wynikłych pogorzelisk, restauracji zgorzałych
budynków, bonifikaty z Towarzystwa Ogniowego przychodzącej, niemniej akcyj(?)
w podatkach za utracone w pożarach zbiory.
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[3. Daty krań.] 1825.
[4. Opis zewn.] Oprawa: teczka tekturowa, w której poszyt; wymiary: ok. 37 x 22 cm;
stan zachowania: dobry; pisane różnymi rękami; foliacja nowa: k. 36; język polski.
[5. Uwagi] W teczce korespondencja z Komisarzem Obwodu Opoczyńskiego,
z Wysoką Komisją Rządową Przychodów i Skarbu, wójtem gminy Bodzentyn, Komisją
Rządową Województwa Sandomierskiego, Dyrekcją Główną Górniczą, Dyrekcją Generalną Towarzystwa Ogniowego Królestwa Polskiego.
13.
[1. Sygn.] IIPW-X/13
[2. Tyt. oryg.] Akta kościelne parafii Wzdół tyczące się zamiany gruntu kościelnego
na inne grunta folwarku wzdolskiego (j. polski, k. 3); Akta kościelne parafii Wzdół
tyczące się dozoru kościelnego tejże parafii (j. polski, k. 19); Akta kościelne parafii
Wzdół tyczące się załatwiania poleceń władz wyższych, tak duchownych jak i cywilnych (j. polski k. 10).
[3. Daty krań.] 1835–1857.
[4. Opis zewn.] Oprawa: teczka tekturowa, w której trzy poszyty; wymiary:
ok. 37 x 22 cm; stan zachowania: dobry; pisane różnymi rękami; foliacja nowa: k. 32;
język polski.
[5. Uwagi] W teczce trzy poszyty, w których korespondencja z rządem gubernialnym sandomierskim, naczelnikiem powiatu opoczyńskiego, Bankiem Polskim, protokoły wyboru Dozoru Kościelnego parafii Wzdół, konsystorzem generalnym diecezji
sandomierskiej.
14.
[1. Sygn.] IIPW-X/14
[2. Tyt. oryg.] Akta wójta gminy Wzdół Plebański tyczące się opłaty podatków skarbowych i innych należności oraz egzekucji tychże (j. polski, k. 70); Akta kościelne parafii Wzdół tyczące się raportów kwartalnych składania do kontroli skarbowej przy sądach
guberni radomskiej w wypadkach śmierci za pośrednictwem Sądu Pokoju (j. polski,
k. 1); Kwity opłacanych podatków ofiary 50/100 od roku 1809 (j. polski, k. 51).
[3. Daty krań.] 1809–1853.
[4. Opis zewn.] Oprawa: teczka tekturowa, w której trzy poszyty; wymiary:
ok. 37 x 22 cm; stan zachowania: dobry; pisane różnymi rękami; foliacja nowa: k. 122;
język polski.
[5. Uwagi] W teczce trzy poszyty, w których wykazy podatków i spisy domów oraz
budowli, protokół kontrolera kontroli skarbowej, kwity podatkowe.
15.
[1. Sygn.] IIPW-X/15
[2. Tyt. oryg.] Akta kościelne parafii Wzdół tyczące się posługi pomocniczej przy
kościele parafialnym Wzdół od księdza kapelana kaplicy w Suchedniowie wymaganej
(j. polski, k. 2); Akta kościelne parafii Wzdół tyczące się kanonu kapitule katedralnej
krakowskiej opłaty na utrzymanie kościoła katedralnego w Krakowie (j. polski, j. łaciński, k. 4); Kwity opłacanego podatku […] przez probostwo wzdolskie (j. polski, k. 29);
Kwity opłacanych podatków za byłego rządu polskiego (j. polski, k. 16); Kwity opłacanych podatków byłego rządu cesarsko-austriackiego (j. polski, k. 40).
[3. Daty krań.] 1789–1843.
[4. Opis zewn.] Oprawa: teczka tekturowa, w której pięć poszytów; wymiary:
ok. 37 x 22 cm; stan zachowania: dobry; pisane różnymi rękami; foliacja nowa: k. 71;
język polski, j. łaciński.

Kardyś, Medyński
Inwentarz akt parafialnych dekanatu Bodzentyn,
przechowywanych w Archiwum Diecezjalnym w Kielcach (cz. I)

93

[5. Uwagi] W teczce pięć poszytów, w których korespondencja z konsystorzem generalnym sandomierskim, naczelnikiem powiatu opoczyńskiego, kwity podatkowe i towarowe, kwity z ofiary z dóbr duchownych, kwity z ofiary dziesiątego i dwudziestego
grosza, kwity z kontrybucji.
16.
[1. Sygn.] IIPW-X/16
[2. Tyt. oryg.] Akta kościelne parafii Wzdół tyczące się powinności pańszczyźnianych przez włościan do plebanii Wzdół należących odbywanych (j. polski, k. 10); Akta
wójta gminy Wzdół Plebański tyczące się nieposłuszeństwa włościan w odrabianiu
pańszczyzny (k. 8, j. polski); Akta kościelne parafii Wzdół tyczące się wrębu wolnego
w lasach rządowych dla kościoła parafialnego Wzdół (k. 38, j. polski).
[3. Daty krań.] 1834–1855.
[4. Opis zewn.] Oprawa: teczka tekturowa, w której trzy poszyty; wymiary:
ok. 37 x 22 cm; stan zachowania: dobry; pisane różnymi rękami; foliacja nowa: k. 56;
język polski.
[5. Uwagi] W teczce trzy poszyty, w których korespondencja z Komisarzem Obwodu
Opoczyńskiego, rządem guberni sandomierskiej, obwieszczenie Komisji Rządowej,
korespondencja z naczelnikiem powiatu opoczyńskiego, Komisją Rządową Spraw
Wewnętrznych, Duchownych i Oświecenia Publicznego, administratorem diecezji sandomierskiej, Urzędem Leśnym w Bodzentynie.
17.
[1. Sygn.] IIPW-X/17
[2. Tyt. oryg.] Wykaz praw i funduszów kościoła wzdolskiego na dobrach ziemskich
zabezpieczyć się mających w województwie sandomierskim do przyszłej regulacji hipotek mający posłużyć w dniu 22 września 1823 roku (k. 29, j. polski); Wykaz majątków
nieruchomych duchowieństwa świeckiego rzymsko-katolickiego wyznania w dekanacie
bodzentyńskim diecezji sandomierskiej w roku 1853 (k. 18, j. polski).
[3. Daty krań.] 1816–1853.
[4. Opis zewn.] Oprawa: teczka tekturowa, w której dwa poszyty; wymiary:
ok. 37 x 22 cm; stan zachowania: dobry; pisane różnymi rękami; foliacja nowa: k. 47;
język polski.
[5. Uwagi] W teczce dwa poszyty, w których wykaz praw i funduszów, korespondencja z radcą prawnym przy komisji rządowej województwa sandomierskiego, wykaz
majątków ruchomych duchowieństwa, dochodów i należnych podatków, protokół
w sprawie funduszu pokładnego.
18.
[1. Sygn.] IIPW-X/18
[2. Tyt. oryg.] Akta kościelne parafii Wzdół tyczące się rozporządzeń rządowych tak
władz duchownych, jako i cywilnych.
[3. Daty krań.] 1844–1850.
[4. Opis zewn.] Oprawa: teczka tekturowa, w której poszyt; wymiary: ok. 37 x 22 cm;
stan zachowania: dobry; pisane różnymi rękami; foliacja nowa: k. 40; język polski,
j. łaciński.
[5. Uwagi] W poszycie informacje z konsystorza diecezji sandomierskiej o braku
dokumentów erekcyjnych kościoła we Wzdole, informacja o organiście miejscowym,
listy konsystorza i biskupa sandomierskiego do duchowieństwa w sprawie rozporządzeń
gubernatora radomskiego, obwieszczenia Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu.
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19.
[1. Sygn.] IIPW-X/19
[2. Tyt. oryg.] Akta dotyczące się dziesięcin kościołowi parafialnemu wzdolskiemu
przynależnych.
[3. Daty krań.] 1817–1830.
[4. Opis zewn.] Oprawa: teczka tekturowa, w której poszyt; wymiary: ok. 37 x 22 cm;
stan zachowania: dobry; pisane różnymi rękami; foliacja nowa: k. 35; język polski.
[5. Uwagi] W poszycie instrukcje w sprawie dziesięcin wytycznych i ich zamiany,
wykaz szczegółowy zamienionych i pozostałych do zamiany dziesięcin w Ekonomii
Bodzentyńskiej, korespondencja z Dyrekcją Górniczą, komisarzem urządzającym
układy dziesięcinne w obwodzie opoczyńskim, Komisją Rządową Województwa Sandomierskiego, komisarzem województwa sandomierskiego, układ wieczysty o zamianę
dziesięciny wytycznej snopowej pomiędzy włościanami a plebanem.
20.
[1. Sygn.] IIPW-X/20
[2. Tyt. oryg.] Reskrypta, polecenia i podania konsystorza diecezji sandomierskiej.
[3. Daty krań.] 1806–1829.
[4. Opis zewn.] Oprawa: teczka tekturowa, w której poszyt; wymiary: ok. 37 x 22 cm;
stan zachowania: dobry; pisane różnymi rękami; foliacja nowa: k. 49; język polski,
j. łaciński.
[5.] Uwagi] W poszycie instrukcje od biskupa kieleckiego, administratora krakowskiego, biskupa sandomierskiego, korespondencja z konsystorzem kieleckim
i sandomierskim.
21.
[1. Sygn.] IIPW-X/21
[2. Tyt. oryg.] Akta reskrypcyjne, wyższych władz oraz różne podania plebana.
[3. Daty krań.] 1813–1828.
[4. Opis zewn.] Oprawa: teczka tekturowa, w której poszyt; wymiary: ok. 37 x 22 cm;
stan zachowania: dobry; pisane różnymi rękami; foliacja nowa: k. 108; język polski.
[5. Uwagi] W poszycie korespondencja z Komisją Rządową Województwa Sandomierskiego, Komisarzem Obwodu Opoczyńskiego, wójtem gminy Suchedniów, Trybunałem Cywilnym Województwa Sandomierskiego, podprefektem powiatu szydłowieckiego, Komisją Rządową Przychodów i Skarbu, wójtem gminy Bodzentyn, opis
wyprawy żołnierza Macieja z parafii wzdolskiej w roku 1813.
22.
[1. Sygn.] IIPW-X/22
[2. Tyt. oryg.] Akta kościelne parafii Wzdół tyczące się podatków skarbowych,
opłaty i kar od takowych, (j. polski, k. 26); Akta kościelne parafii Wzdół tyczące się dyspensy udzielonej przez Stolicę Apostolską do zawarcia związków małżeńskich Janowi
Zygadło z wsi Suchedniowa z Małgorzatą Glijer (j. polski, k. 6); Akta znania w Sądzie
Pokoju powiatu szydłowieckiego z działania (j. polski, k. 10).
[3. Daty krań.] 1822–1851.
[4. Opis zewn.] Oprawa: teczka tekturowa, w której trzy poszyty; wymiary:
ok. 37 x 22 cm; stan zachowania: dobry; pisane różnymi rękami; foliacja nowa: k. 42;
język polski.
[5. Uwagi] W poszytach kwity skarbowe, korespondencja z konsystorzem sandomierskim, wójtem gminy Suchedniów, administratorem diecezji sandomierskiej,
Sądem Pokoju powiatu szydłowieckiego, dyrektorem Fabryki Pocisków Artyleryjskich
w Suchedniowie.
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23.
[1. Sygn.] IIPW-X/23
[2. Tyt. oryg.] Wyroki różne sądowe (j. polski, j. łaciński, k. 66); Akta dotyczące
śledztwa w Szydłowcu 1841 (j. polski, j. rosyjski, k. 17).
[3. Daty krań.] 1819–1841.
[4. Opis zewn.] Oprawa: teczka tekturowa, w której dwa poszyty; wymiary:
ok. 37 x 22 cm; stan zachowania: dobry; pisane różnymi rękami; foliacja nowa: k. 84;
język polski, j. łaciński, j. rosyjski.
[5. Uwagi] W poszytach odpisy z akt konsystorza krakowskiego dotyczące uposażenia i fundacji kościoła parafialnego we Wzdole oraz wójtostwa od roku 1604, Sądu
Pokoju powiatu szydłowieckiego, Komisji Skarbu Koronnego, Rady i Trybunału Koronnego, korespondencja z administratorem biskupim diecezji sandomierskiej, Naczelnikiem Krajowym guberni sandomierskiej, Rządem Gubernialnym Sandomierskim.
24.
[1. Sygn.] IIPW-X/24
[2. Tyt. oryg.] Akta kościelne.
[Tyt. nad.] Różne dokumenty parafii Wzdół z XIX w.
[3. Daty krań.] 1837 (1797)–1855.
[4. Opis zewn.] Oprawa: teczka tekturowa, w której poszyt; wymiary: ok. 37 x 22 cm;
stan zachowania: dobry; pisane różnymi rękami; foliacja nowa: k. 133; język polski,
j. łaciński.
[5. Uwagi] W poszycie odpis dokumentu wydanego dla parafii Wzdół przez biskupa
Pawła Turskiego, ks. Klemensa Bąkiewicza – administratora generalnego diecezji sandomierskiej, biskupa Józefa Goldmana, korespondencja do Komisarza Obwodu Opoczyńskiego, druki Rządu Gubernialnego Sandomierskiego, korespondencja z Rządem
Gubernialnym Sandomierskim i Radomskim, rachunki Dozoru Kościelnego parafii
Wzdół, rachunki dochodów i wydatków funduszu pokładnego, korespondencja z wójtem gminy Suchedniów – prezesem dozoru kościelnego.
25.
[1. Sygn.] IIPW-X/25
[2. Tyt. nad.] Różne dokumenty parafii Wzdół z XIX w. (k. 167, k. 22).
[3. Daty krań.] 1841–1859.
[4. Opis zewn.] Oprawa: teczka tekturowa, w której dwa poszyty; wymiary:
ok. 37 x 22 cm; stan zachowania: zły; pisane różnymi rękami; foliacja nowa: k. 167 +
k. 22; język polski.
[5. Uwagi] W poszytach korespondencja z Komisarzem i Naczelnikiem Obwodu
Opoczyńskiego, spisy, wykazy inwentarza parafii, zakładów na terenie parafii, ogólnych wiadomości o parafii (grunty, ludność, statystyka), dane do raportów policyjnych,
drukowana instrukcja do tychże, korespondencja z Rządem Gubernialnym Sandomierskim, zapisy na ubogich, kwity z dochodów budżetowych.
26.
[1. Sygn.] IIPW-X/26
[2. Tyt. nad.] Różne akta 1844–1906.
[3. Daty krań.] 1844–1906.
[4. Opis zewn.] Oprawa: teczka tekturowa, w której poszyt; wymiary: ok. 37 x 22 cm;
stan zachowania: dobry; pisane różnymi rękami; foliacja nowa: k. 85; język polski,
j.rosyjski.
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[5. Uwagi] W poszycie korespondencja z Naczelnikiem Powiatu Opoczyńskiego,
rządcą gubernialnym, wójtem gminy Suchedniów, konsystorzem sandomierskim,
naczelnikiem kieleckim, spis inwentaryzacyjny akt wójtowskich, korespondencja
z Urzędem Leśnym w Bodzentynie, z biskupem diecezji sandomierskiej.
27.
[1. Sygn.] IIPW-X/27
[2. Tyt. nad.] Różne akta 1440 (sic!)– 1920.
[3. Daty krań.] 1659–1920.
[4. Opis zewn.] Oprawa: teczka tekturowa, w której poszyt; wymiary:
ok. 37 x 22/28 cm; stan zachowania: zły; pisane różnymi rękami; foliacja nowa: k. 92;
język polski, j. łaciński, j. rosyjski.
[5. Uwagi] W poszycie spisanie praw, przywilejów i uposażenia kościoła we Wzdole
począwszy od Liber Beneficiorum J. Długosza, ksiąg kontrybucji parafialnych z XVI w.,
wizytacji biskupich z XVI–XVIII w., opis wójtostwa w Siekiernie i Wzdole z akt kapituły krakowskiej z XVII w., wypis krzywd kościoła wzdolskiego z akt miejscowych,
odpisy z akt wizytacji dekanalnych, wypisy z akt wójtowskich wzdolskich i siekierkowskich, wyciąg z lustracji 1789 r., informacje o dziesięcinach, wykaz duchowieństwa
dekanatu Bodzentyn i jego uposażenia z 1867 r., korespondencja z Komisją Rządową
Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, protokoły ze stanu gruntów i funduszy
kościoła wzdolskiego, spory włościan z kościołem o grunty, inwentarz fundi instructi
1891 r.
28.
[1. Sygn.] IIPW-X/28
[2. Tyt. nad.] Inwentarz kościoła parafialnego 1835.
[3. Daty krań.] 1835.
[4. Opis zewn.] Oprawa: teczka tekturowa, w której dwa poszyty; wymiary:
ok. 37 x 22 cm; stan zachowania: zły; każdy poszyt pisany jedną ręką; foliacja nowa:
k. 34+34; język polski.
[5. Uwagi] W teczce dwa poszyty, z których jeden jest kopią idealną (1:1), oba zawierają inwentarz kościoła parafialnego i plebani we Wzdole.
29.
[1. Sygn.] IIPW-X/29
[2. Tyt. oryg.] Instrukcja i wzory przez rząd wydane do podawania różnych raportów
tudzież rachunków z pokładnego do których stosować się polecono.
[3. Daty krań.] 1827–1850.
[4. Opis zewn.] Oprawa: teczka tekturowa, w której poszyt; wymiary: ok. 37 x 22 cm;
stan zachowania: zły; pisane różnymi rękami; brak foliacji (k. 79); język polski.
[5. Uwagi] W teczce poszyt, w którym druk Komisji Województwa Sandomierskiego
z instrukcją i wzorami w sprawie raportów i skarg, raport z gminy Wzdół z 1827 r., mianowanie proboszcza urzędnikiem stanu cywilnego, protokół z fundi instructi kościoła
i plebani.
30.
[1. Sygn.] IIPW-X/30
[2. Tyt. nad.] Opracowanie na podstawie archiwów folwarków w parafii Wzdół znalezione w rzeczach ks. Stanisława Kotarzewskiego.
[3. Daty krań.] 1985.
[4. Opis zewn.] Oprawa: teczka tekturowa, w której poszyt; wymiary: ok. 29 x 21 cm;
stan zachowania: dobry; pisane jedną ręką; foliacja nowa: k. 146; język polski.
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[5. Uwagi] W teczce poszyt, w którym wypisy autorstwa ks. S. Kotarzewskiego
z lustracji zachowanych w AGAD ASK XLVI.
31.
[1. Sygn.] IIPW-X/31
[2. Tyt. nad.] Archiwalia dotyczące parafii Wzdół zebrane przez ks. Stanisława
Kotarzewskiego.
[3. Daty krań.] 1985.
[4. Opis zewn.] Oprawa: teczka tekturowa, w której poszyt; wymiary: ok. 29 x 21 cm;
stan zachowania: dobry; pisane jedną ręką; foliacja nowa: k. 84; język polski.
[5. Uwagi] W teczce poszyt, w którym odręczny szkic Berezowa i Stokowca,
wypisy autorstwa ks. S. Kotarzewskiego z publikacji dotyczących dziejów Kościoła
krakowskiego, wydawnictw źródłowych, źródeł rękopiśmiennych (np. Acta Episcopalia
Cracoviensia).
32.
[1. Sygn.] IIPW-X/32
[2. Tyt. nad.] Opracowanie dotyczące parafii Wzdół po ks. Stanisławie Kotarzewskim, duchowieństwa, cmentarzy, szpitala, szkół, sołectw, procesów i Klonowa.
[3. Daty krań.] 1985.
[4. Opis zewn.] Oprawa: teczka tekturowa, w której poszyt; wymiary: ok. 29 x 21 cm;
stan zachowania: dobry; maszynopis; foliacja nowa: k. 233; język polski.
[5. Uwagi] W teczce poszyt, w którym maszynopis z odręcznymi notatkami, traktujący o historii parafii Wzdół.
33.
[1. Sygn.] IIPW-X/31
[2. Tyt. nad.] Różne akta 1857–1893.
[3. Daty krań.] 1857–1893.
[4. Opis zewn.] Oprawa: teczka tekturowa, w której poszyt; wymiary: ok. 34 x 22 cm;
stan zachowania: dobry; pisane jedną ręką; foliacja nowa: k. 35; język polski.
[5. Uwagi] W teczce poszyt, w którym protokół o stanie i powinnościach włościan,
kartka z fragmentem porządku wizytacji biskupiej w czerwcu 1893 r.

Akta parafii Świętomarz
Księgi metrykalne
1.
[1. Sygn.] 1
[2. Tyt. nad.] Księga urodzonych, zaślubionych i zmarłych parafii Świętomarz
1687-1769.
[3. Daty krań.] 15 X 1687 – 3 X 1769.
[4. Opis zewn.] Oprawa: okładki tektura; wymiary: ok. 30 x 9,5 cm; stan zachowania: zły; pisana różnymi rękami; paginacja nowa: ołówkiem s. 301; język łaciński.
[5. Uwagi] W księdze znajdują się współoprawne pierwotnie trzy odrębne metryki:
urodzonych, ślubów i pogrzebów, nowa paginacja ołówkiem gubi chronologię, całość
w bardzo złym stanie, część kart postrzępionych i luźnych, blok książki odspojony od
okładek.
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2.
[1. Sygn.] 2
[2. Tyt. nad.] Księga urodzonych, zaślubionych i zmarłych parafii Świętomarz
1678-1796.
[3. Daty krań.] I 1662–23 X 1796.
[4. Opis zewn.] Oprawa: grzbiet skóra, okładki tektura; wymiary: ok. 30 x 10 cm;
stan zachowania: zły; pisana różnymi rękami; paginacja nowa: ołówkiem s. 606; język
łaciński.
[5. Uwagi] W księdze znajdują się współoprawne pierwotnie trzy odrębne metryki:
urodzonych, ślubów i pogrzebów, nowa paginacja ołówkiem gubi chronologię, całość
w bardzo złym stanie, część kart postrzępionych i luźnych, blok książki odspojony od
okładek.
3.
[1. Sygn.] 3
[2. Tyt. oryg.] Księga ochrzczonych parafii Świętomarz 1760–1785.
[Tyt. nad.] Księga ochrzczonych i zaślubionych 1760–1797.
[3. Daty krań.] X 1760–1797
[4. Opis zewn.] Oprawa: papier; wymiary: ok. 38 x 16,5 cm; stan zachowania: zły;
pisana różnymi rękami; paginacja nowa: ołówkiem s. 277; język łaciński.
[5. Uwagi] W księdze znajdują się współoprawne pierwotnie dwie odrębne metryki:
urodzonych i ślubów, nowa paginacja ołówkiem, od s. 1-182 metryka urodzonych, od
s. 183-277 ślubów, całość w bardzo złym stanie, część kart postrzępionych i luźnych,
blok książki odspojony od okładek.
4.
[1. Sygn.] 4
[2. Tyt. nad.] Księga urodzonych parafii Świętomarz 1798–1812.
[3. Daty krań.] 1 I 1798 – 30 X 1811.
[4. Opis zewn.] Oprawa: grzbiet skóra, okładki tektura; wymiary: ok. 38 x 24,5 cm;
stan zachowania: zły; pisana różnymi rękami; paginacja dawna: piórem, nowa ołówkiem, s. 210; język łaciński.
[5. Uwagi] Na okładce mało czytelny dawny tytuł: Liber Baptisatorum Parochia
Świętomarz, na początek współoprawiono instrukcję Liber Natorum, całość w złym stanie, część kart postrzępionych i luźnych, blok książki odspojony od okładek, na s. 205
zachowała się informacja o przesłaniu księgi do wójta z Rzepina, s. 207–210 protokół
przysięgi z 15 VIII 1809 r.
5.
[1. Sygn.] 5
[2. Tyt. nad.] Księga ochrzczonych parafii Świętomarz 1812–1823.
[3. Daty krań.] I 1812 – 23 X 1823.
[4. Opis zewn.] Oprawa: grzbiet skóra, okładki tektura; wymiary: ok. 37 x 12 cm;
stan zachowania: zły; pisana różnymi rękami; paginacja: dawna i nowa ołówkiem s. 228;
język łaciński.
[5. Uwagi] W księdze zaburzona dawna i nowa paginacja, zanumerowane okładziny
wewnętrzne wklejki górnej i dolnej, blok książki odspojony od okładek, na obecnej s. 2
dawny tytuł: In tue Nomine Incipio Domine Anno Domini 1812.
6.
[1. Sygn.] 6
[2. Tyt. nad.] Księga ochrzczonych, zapowiedzi i zaślubionych, zmarłych parafii
Świętomarz 1811.
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[3. Daty krań.] 13 I 1811 – 28 XII 1811.
[4. Opis zewn.] Oprawa: grzbiet skóra, okładki tektura - wymiary: ok. 35 x 23 cm;
stan zachowania: zły; pisana jedną ręką; paginacja: dawna tuszem, nowa ołówkiem s.
150; język polski.
[5. Uwagi] W księdze zaburzona dawna i nowa paginacja, pierwotnie były to trzy
osobne poszyty urodzonych, zapowiedzi i ślubów oraz zmarłych z odrębną paginacją,
po każdej rejestry, na okładce naklejka z tytułem.
7.
[1. Sygn.] 7
[2. Tyt. nad.] Księga ochrzczonych, zaślubionych i zmarłych parafii Świętomarz 1810.
[3. Daty krań.] 19 VIII 1810 – 31 XII 1810.
[4. Opis zewn.] Oprawa: grzbiet skóra, okładki tektura; wymiary: ok. 35 x 21,5 cm;
stan zachowania: dobry; pisana jedną ręką; paginacja: dawna tuszem, nowa ołówkiem
s. 54; język polski.
[5. Uwagi] W księdze zaburzona dawna i nowa paginacja, pierwotnie były to trzy
osobne poszyty urodzonych, ślubów oraz zmarłych z odrębną paginacją, po każdej rejestry, na okładce naklejka z tytułem.
8.
[1. Sygn.] 8
[2. Tyt. nad.] Księga ochrzczonych, zaślubionych i zmarłych parafii Świętomarz
1812.
[3. Daty krań.] 4 I 1812 – 28 XII 1812.
[4. Opis zewn.] Oprawa: grzbiet skóra, okładki tektura - wymiary: ok. 35 x 22,5 cm;
stan zachowania: dobry; pisana dwoma rękami; paginacja: dawna tuszem, nowa ołówkiem s. 82; język polski.
[5. Uwagi] W księdze zaburzona dawna i nowa paginacja, pierwotnie były to trzy
osobne poszyty urodzonych, ślubów oraz zmarłych z odrębną paginacją, po każdej rejestry, na okładce naklejka z tytułem.
9.
[1. Sygn.] 9
[2. Tyt. nad.] Księga ochrzczonych, zaślubionych i zmarłych parafii Świętomarz
1813.
[3. Daty krań.] 3 I 1813; 25 X 1813.
[4. Opis zewn.] Oprawa: grzbiet skóra, okładki tektura; wymiary: ok. 38 x 24 cm;
stan zachowania: dobry; pisana dwoma rękami; paginacja: dawna tuszem, nowa ołówkiem s. 93; język polski.
[5. Uwagi] W księdze zaburzona dawna i nowa paginacja, pierwotnie były to trzy
osobne poszyty ochrzczonych, ślubów oraz zmarłych z odrębną paginacją, po każdej
rejestry, na okładce naklejka z tytułem.
10.
[1. Sygn.] 10
[2. Tyt. nad.] Księga urodzonych, zaślubionych i zmarłych parafii Świętomarz 1816.
[3. Daty krań.] 1 I 1816 – 30 XII 1816.
[4. Opis zewn.] Oprawa: grzbiet skóra, okładki tektura; wymiary: ok. 38,5 x 24,5 cm;
stan zachowania: dobry; pisana jedną ręką; paginacja: dawna tuszem, nowa ołówkiem
s. 103; język polski.
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[5. Uwagi] W księdze zaburzona dawna i nowa paginacja, pierwotnie były to trzy
osobne poszyty ochrzczonych, ślubów oraz zmarłych z odrębną paginacją, całość spisana przez ks. Józefa Popiela, proboszcza w Świętomarzy, po każdej rejestry, na okładce
naklejka z tytułem.
11.
[1. Sygn.] 11
[2. Tyt. nad.] Akta urodzonych, zaślubionych i zmarłych parafii Świętomarz 1817.
[3. Daty krań.] 29XII 1816 (sic!) – 29 XII 1817.
[4. Opis zewn.] Oprawa: grzbiet skóra, okładki tektura; wymiary: ok. 36 x 24 cm;
stan zachowania: dobry; pisana jedną ręką; paginacja dawna: piórem i nowa ołówkiem
s. 104; język polski.
[5. Uwagi] W księdze pierwotnie trzy osobne poszyty ochrzczonych, ślubów oraz
zmarłych z odrębną paginacją, całość spisana przez ks. J. Popiela, po każdej rejestry,
na okładce naklejka z tytułem.
12.
[1. Sygn.] 12
[2. Tyt. nad.] Akta urodzonych, zaślubionych i zmarłych parafii Świętomarz 1818.
[3. Daty krań.] 2 I 1818 – 28 XII 1818.
[4. Opis zewn.] Oprawa: grzbiet skóra, okładki tektura; wymiary: ok. 38 x 24 cm;
stan zachowania: dobry; pisana jedną ręką; paginacja dawna: piórem i nowa ołówkiem
s. 100; język polski.
[5. Uwagi] W księdze pierwotnie trzy osobne poszyty ochrzczonych, ślubów oraz
zmarłych z odrębną paginacją, całość spisana przez ks. J. Popiela, po każdej rejestry,
na okładce naklejka z tytułem.
13.
[1. Sygn.] 13
[2. Tyt. nad.] Akta zaślubionych, urodzonych i zmarłych parafii Świętomarz 1819.
[3. Daty krań.] 1 I 1819 – 28 XII 1819.
[4. Opis zewn.] Oprawa: grzbiet skóra, okładki tektura; wymiary: ok. 38 x 24 cm;
stan zachowania: dobry; pisana jedną ręką; paginacja dawna: piórem i nowa ołówkiem
s. 118; język polski.
[5. Uwagi] W księdze pierwotnie trzy osobne poszyty ochrzczonych, ślubów oraz
zmarłych z odrębną paginacją, całość spisana przez ks. J. Popiela, po każdej rejestry,
na okładce naklejka z tytułem.
14.
[1. Sygn.] 14
[2. Tyt. nad.] Akta urodzonych, zaślubionych i zmarłych parafii Świętomarz 1820.
[3. Daty krań.] 2 I 1820 – 31 XII 1820.
[4. Opis zewn.] Oprawa: grzbiet skóra, okładki tektura; wymiary: ok. 36 x 23,5 cm;
stan zachowania: dobry; pisana jedną ręką; paginacja dawna: piórem i nowa ołówkiem
s. 100; język polski.
[5. Uwagi] W księdze pierwotnie trzy osobne poszyty ochrzczonych, ślubów oraz
zmarłych z odrębną paginacją, całość spisana przez ks. J. Popiela, po każdej rejestry, na
okładce naklejka z tytułem.
15.
[1. Sygn.] 15
[2. Tyt. nad.] Akta urodzonych, zaślubionych i zmarłych parafii Świętomarz 1821.
[3. Daty krań.] 2 I 1821 – 27 XII 1821.
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[4. Opis zewn.] Oprawa: grzbiet skóra, okładki tektura; wymiary: ok. 38 x 24 cm;
stan zachowania: dobry; pisana jedną ręką; paginacja dawna: piórem i nowa ołówkiem
s. 130; język polski.
[5. Uwagi] W księdze pierwotnie trzy osobne poszyty ochrzczonych, ślubów oraz
zmarłych z odrębną paginacją, całość spisana przez ks. Ignacego Dwernickiego, po każdej rejestry, na okładce naklejka z tytułem.
16.
[1. Sygn.] 16
[2. Tyt. nad.] Akta urodzonych, zaślubionych i zmarłych parafii Świętomarz 1822.
[3. Daty krań.] 6 I 1822 – 29 XII 1822.
[4. Opis zewn.] Oprawa: grzbiet skóra, okładki tektura; wymiary: ok. 38,5 x 24 cm;
stan zachowania: dobry; pisana jedną ręką; paginacja dawna: piórem i nowa ołówkiem
s. 96; język polski.
[5. Uwagi] W księdze pierwotnie trzy osobne poszyty ochrzczonych, ślubów oraz
zmarłych z odrębną paginacją, całość spisana przez ks. I. Dwernickiego, po każdej rejestry, na okładce naklejka z tytułem.
17.
[1. Sygn.] 17
[2. Tyt. nad.] Akta urodzonych, zaślubionych i zmarłych parafii Świętomarz 1823.
[3. Daty krań.] 1 I 1823 – 26 XII 1823.
[4. Opis zewn.] Oprawa: grzbiet skóra, okładki tektura; wymiary: ok. 38,5 x 24 cm;
stan zachowania: dobry; pisana jedną ręką; paginacja dawna: piórem i nowa ołówkiem
s. 108; język polski.
[5. Uwagi] W księdze pierwotnie trzy osobne poszyty ochrzczonych, ślubów oraz
zmarłych z odrębną paginacją, całość spisana przez ks. I. Dwernickiego, po każdej rejestry, na okładce naklejka z tytułem, m.in. na s. 35 jako świadek wystąpił Żyd, który
podpisał się po hebrajsku.
18.
[1. Sygn.] 18
[2. Tyt. nad.] Akta urodzonych, zaślubionych i zmarłych parafii Świętomarz 1824.
[3. Daty krań.] 1 I 1824 – 31 XII 1824.
[4. Opis zewn.] Oprawa: grzbiet skóra, okładki tektura; wymiary: ok. 40 x 24 cm;
stan zachowania: dobry; pisana jedną ręką; paginacja dawna: piórem i nowa ołówkiem
s. 100; język polski.
[5. Uwagi] W księdze pierwotnie trzy osobne poszyty ochrzczonych, ślubów oraz
zmarłych z odrębną paginacją, całość spisana przez ks. I. Dwernickiego, po każdej rejestry, na okładce naklejka z tytułem.
19.
[1. Sygn.] 19
[2. Tyt. nad.] Akta urodzonych, zaślubionych i zmarłych parafii Świętomarz 1825.
[3. Daty krań.] 2 I 1825 – 30 XII 1825.
[4. Opis zewn.] Oprawa: grzbiet skóra, okładki tektura; wymiary: ok. 40 x 24 cm;
stan zachowania: dobry; pisana jedną ręką; paginacja dawna: piórem i nowa ołówkiem
s. 116; język polski.
[5. Uwagi] Uwaga: trzy pierwotnie osobne poszyty posiadaja zgodną dawną i nową
paginację, całość spisana przez ks. I. Dwernickiego, po każdej rejestry, na okładce
naklejka z tytułem.
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20.
[1. Sygn.] 20
[2. Tyt. oryg.] Liber Baptisatorum Ecclesiae [...].
[Tyt. nad.] Księga ochrzczonych parafii Świętomarz 1823–1833.
[3. Daty krań.] 28 VII 1823 – 28 VI 1833.
[4. Opis zewn.] Oprawa: grzbiet skóra, okładki tektura; wymiary: ok. 40 x 24 cm;
stan zachowania: dobry; pisana jedną ręką; paginacja dawna: piórem i nowa ołówkiem
s. 108; język łaciński.
[5. Uwagi] Całość spisana przez ks. I. Dwernickiego, na okładce naklejka z mało
czytelnym tytułem, na s. 1 tytuł: Incipit Liber Matrices Baptisator[um] Ecclesiae Parochialis Svientomariensis una cum ulterioris continuatione Anni [...].
21.
[1. Sygn.] 21
[2. Tyt. oryg.] Akta urodzonych w 1826 do 1835.
[Tyt. nad.] Akta urodzonych parafii Świętomarz 1826–1835.
[3. Daty krań.] 1 I 1826; 14 V 1835.
[4. Opis zewn.] Oprawa: grzbiet skóra, okładki tektura; wymiary: ok. 39,5 x 25,5 cm;
stan zachowania: dobry; pisana jedną ręką; paginacja dawna: piórem i nowa ołówkiem
s. 276; język polski.
[5. Uwagi] Całość spisana przez proboszcza ks. I. Dwernickiego, na okładce naklejka
z tytułem, paginacja dawna i nowa różnią się.
22.
[1. Sygn.] 22
[2. Tyt. oryg.] Liber Metrices Baptisatorum Ecclesiae Parochialis Svientomariensis
ab anno 1833.
[Tyt. nad.] Akta urodzonych parafii Świętomarz 1833–1835.
[3. Daty krań.] 2 VII 1833 – 25 I 1835.
[4. Opis zewn.] Oprawa: grzbiet skóra, okładki tektura; wymiary: ok. 38,5 x 24,5
cm; stan zachowania: dobry; pisana jedną ręką; paginacja nowa: ołówkiem s. 116; język
łaciński.
[5. Uwagi] Całość spisana przez proboszcza ks. I. Dwernickiego, na okładce naklejka
z tytułem, zapisane tylko strony 1–12, pozostałe czyste.
23.
[1. Sygn.] 23
[2. Tyt. nad.] Akta urodzonych parafii Świętomarz 1835–1848.
[3. Daty krań.] 19 V 1835 – 13 IX 1847 (sic!).
[4. Opis zewn.] Oprawa: grzbiet skóra, okładki tektura; wymiary: ok. 39,5 x 25,5 cm;
stan zachowania: zły; pisana jedną ręką; paginacja nowa: ołówkiem s. 282; język polski.
[5. Uwagi] Całość spisana przez proboszcza ks. I. Dwernickiego, po każdym roku
skorowidz urodzonych, blok księgi odspojony od grzbietu, brakuje początku, o czym
świadczy numeracja pierwszego wpisu (39).
24.
[1. Sygn.] 24
[2. Tyt. nad.] Akta urodzonych parafii Świętomarz 1847–1859.
[3. Daty krań.] 11 X 1847 – 28 IX 1858 (sic!).
[4. Opis zewn.] Oprawa: grzbiet skóra, okładki tektura; wymiary: ok. 38,5 x 25,5
cm; stan zachowania: dobry; pisana jedną ręką; paginacja nowa: ołówkiem s. 280; język
polski.
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[5. Uwagi] Całość spisana przez proboszcza ks. I. Dwernickiego, wewnątrz korespondencja do proboszcza parafii z 1969 r. od L. Hayto z Krakowa w sprawie Feliksa
Kwiecińskiego, po każdym roku skorowidz urodzonych.
25.
[1. Sygn.] 25
[2. Tyt. nad.] Akta urodzonych parafii Świętomarz 1858–1867.
[3. Daty krań.] 2 I 1858 – 28 XII 1867.
[4. Opis zewn.] Oprawa: skóra; wymiary: ok. 44,5 x 26,5 cm; stan zachowania: zły;
pisana jedną ręką; paginacja dawna: piórem i nowa ołówkiem s. 268; język polski.
[5. Uwagi] Na okładce naklejka z tytułem, całość spisana ręką ks. Bogdańskiego,
początkowe i końcowe karty podniszczone, dawna i nowa paginacja zgodne, po każdym
roku skorowidz urodzonych.
26.
[1. Sygn.] 26
[2. Tyt. oryg.] Liber Copulatorum ab Anno 1798 Świętomarz.
[Tyt. nad.] Akta zaślubionych parafii Świętomarz 1798–1830.
[3. Daty krań.] 14 I 1798 – 21 II 1830.
[4. Opis zewn.] Oprawa: okładki tektura; wymiary: ok. 37,5 x 24,5 cm; stan zachowania: dobry; pisana różnymi rękoma; paginacja nowa: ołówkiem s. 204; język łaciński.
[5. Uwagi] Na okładce naklejka z tytułem, stan zły - brak grzbietu, blok książki
odspojony, na s. 1-4 przy oprawianiu dodano na początku Liber Copulatorum Instructio,
zapisana jedynie do s. 104, dalej czyste.
27.
[1. Sygn.] 27
[2. Tyt. oryg.] Księga zaślubionych zapisywanych w parafii Świętomarz od 1826 po
1840.
[Tyt. nad.] Akta zaślubionych parafii Świętomarz 1826–1840.
[3. Daty krań.] 16 I 1826 – 28 X 1840.
[4. Opis zewn.] Oprawa: grzbiet skóra, okładki tektura; stan zachowania: dobry;
wymiary: ok. 39,5 x 25,5 cm; pisana jedną ręką; paginacja dawna: piórem i nowa ołówkiem s. 192; język polski.
[5. Uwagi] Na okładce naklejka z tytułem, paginacja dawna i nowa zgodne, całość
spisana przez ks. I. Dwernickiego, po każdym roku rejestr zaślubionych, s. 189 w formie
dodatkowej współprawionej karty protokół dziekana kunowskiego z przyjęcia w dniu
17 X 1829 aktów ślubów za 1828 r.
28.
[1. Sygn.] 28
[2. Tyt. nad.] Akta zaślubionych parafii Świętomarz 1841–1862.
[3. Daty krań.] 18 I 1841 – 25 XI 1862.
[4. Opis zewn.] Oprawa: grzbiet skóra, okładki tektura; wymiary: ok. 39,5 x 25,5
cm; stan zachowania: dobry; pisana różnymi rękami; paginacja dawna: piórem i nowa
ołówkiem s. 272; język polski.
[5. Uwagi] Na okładce naklejka z mało czytelnym tytułem, paginacja dawna i nowa
zgodne, po każdym roku rejestr zaślubionych.
29.
[1. Sygn.] 29
[2. Tyt. nad.] Akta zapowiedzi w parafii Świętomarz 1825–1867.
[3. Daty krań.] 2 I 1825 – 12 XI 1867.
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[4. Opis zewn.] Oprawa: okładki tektura; wymiary: ok. 34 x 21 cm; stan zachowania:
zły; pisana różnymi rękami; paginacja dawna: piórem i nowa ołówkiem s. 85; język
polski.
[5. Uwagi] Na okładce naklejka z nieczytelnym tytułem, blok książki odspojony od
grzbietu, ostatnia karta stanowi wklejkę okładki tylnego bloku książki.
30.
[1. Sygn.] 30
[2. Tyt. oryg.] Liber Mortuorum ab Anno 1818.
[Tyt. nad.] Księga zmarłych parafii Świętomarz 1818 –1831.
[3. Daty krań.] 19 II 1818 – 4 IV 1831.
[4. Opis zewn.] Oprawa: grzbiet skóra okładki tektura; wymiary: ok. 37,5 x 12,5 cm;
stan zachowania: zły; pisana różnymi rękami; paginacja dawna: piórem i nowa ołówkiem s. 198; język łaciński.
[5. Uwagi] Na okładce naklejka z tytułem, blok książki odspojony od grzbietu, ślady
po wiązaniach na okładkach od zewnątrz, zapisane s. 1–89.
31.
[1. Sygn.] 31
[2. Tyt. oryg.] Księga zapisywania aktów zejścia w parafii Świętomarz 1826–1837.
[Tyt. nad.] Księga zmarłych parafii Świętomarz 1826–1831.
[3. Daty krań.] 8 I 1826 – 4 IV 1831.
[4. Opis zewn.] Oprawa: grzbiet skóra okładki tektura - wymiary: ok. 39,5 x 25,5 cm;
pisana jedną ręką; paginacja dawna: piórem i nowa ołówkiem s. 186; język łaciński.
[5. Uwagi] Na okładce naklejka z tytułem, całość spisana przez ks. I. Dwernickiego,
rejestry zmarłych po każdym roku, paginacja dawna i nowa zgodne.
32.
[1. Sygn.] 32
[2. Tyt. nad.] Księga zmarłych parafii Świętomarz 1838–1852.
[3. Daty krań.] 31 I 1838 – 4 IV 1851 (sic!).
[4. Opis zewn.] Oprawa: grzbiet skóra okładki tektura; wymiary: ok. 39,5 x 25,5
cm; stan zachowania: dobry; pisana jedną ręką; paginacja nowa: ołówkiem s. 273; język
polski.
[5. Uwagi] Na okładce naklejka z mało czytelnym tytułem, całość spisana przez
ks. I. Dwernickiego, rejestry zmarłych po każdym roku, alegata s. 117a z 15 III 1832.
33.
[1. Sygn.] 33
[2. Tyt. nad.] Księga zmarłych parafii Świętomarz 1853–1861.
[3. Daty krań.] 3 I 1853 – 4 IV 1861.
[4. Opis zewn.] Oprawa: grzbiet skóra okładki tektura; wymiary: ok. 40 x 33 cm;
stan zachowania: dobry; pisana różnymi rękami; paginacja dawna: piórem nowa ołówkiem s. 208; język polski.
[5. Uwagi] Na okładce naklejka z tytułem, rejestry zmarłych po każdym roku, paginacja dawna i nowa niezgodne, poza blokiem – między ostatnią kartą a okładką tylną
pismo od proboszcza parafii Wierzbica z października 1909 i zapis nutowy piosenki
„Królewicz Maj”.
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Akta parafialne II
Świętomarz
1.
[1. Sygn.] IIPS-XXV/1
[2. Tyt. oryg.] Kopiarz rozporządzeń 1828–1848.
[Tyt. nad.] Kopiarz rozporządzeń 1828–1863.
[3. Daty krań.] 1828 – V 1863.
[4. Opis zewn.] Oprawa: teczka tekturowa, w której dwa poszyty, pierwszy to zeszyt
oprawny w tekturowe okładki, grzbiet skóra; wymiary: ok. 36 x 22,5 cm / drugi poszyt
bez okładek 39,5 x 25 cm; stan zachowania: dobry; pisane różnymi rękami; paginacja
nowa: ołówkiem s. 75 / foliacja nowa: ołówkiem k. 29; język polski.
[5. Uwagi] W teczce znajdują się dwa poszyty, pierwszy z nich zawiera rozporządzenia Komisji Rządowej Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, odpisy wzorów
do prowadzenia rachunków, odpisy korespondencji proboszcza; w drugim, który zachował się w postaci poszytu bez okładek, odpisy manifestów carskich, listów biskupich
do duchowieństwa diecezji sandomierskiej, korespondencji z konsystorzem sandomierskim, wykaz oficjalistów i służących na probostwie Świętomarz.

Akta parafii Dębno
Księgi metrykalne
1.
[1. Sygn.] 1
[2. Tyt. oryg.] Księga Ia urodzonych z Dębna od 1731 do 1792 r. zmarłych do 1794 r.
[Tyt. nad.] Księga urodzonych, zaślubionych i zmarłych parafii Dębno 1731–1794.
[3. Daty krań.] VII 1731 – 25 IV 1794.
[4. Opis zewn.] Oprawa: okładki tektura; wymiary: ok. 39 x 16 cm; stan zachowania:
dobry; pisana różnymi rękami; paginacja dawna: piórem i nowa ołówkiem s. 186; język
łaciński.
[5. Uwagi] W księdze znajdują się współoprawne pierwotnie trzy odrębne metryki:
urodzonych, ślubów i pogrzebów, dawna paginacja gubi chronologię, ponieważ na
początku wszyto rejestr sporządzony później na kartach o wym. 32 x 10,5 cm, s. 1-35,
zatytułowany: Spis urodzonych od 1731 do m. czerwca 1792 r., na s. 154-178 zapisywano
zgony w odwrotnej kolejności chronologicznej, bowiem źle współoprawiono akta zgonów, na okładce tytuł.
2.
[1. Sygn.] 2
[2. Tyt. oryg.] Księga 2a Natorum a 1792 ad 1807.
[Tyt. nad.] Księga urodzonych parafii Dębno 1792–1807.
[3. Daty krań.] 8 VI 1792 – 26 X 1807.
[4. Opis zewn.] Oprawa: grzbiet skóra, okładki tektura; wymiary: ok. 34,5 x 22,5 cm;
stan zachowania: dobry; pisana różnymi rękami; paginacja dawna: piórem i nowa ołówkiem s. 58; język łaciński.
[5. Uwagi] W księdze znajdują się współoprawne pierwotnie luźne akta urodzonych,
np. po s. 16, gdzie zgadzają sią stara i nowa pagina wszyte karty z rejestrem od czerwca
1792 r. do lutego 1798 r. i dawna paginacja gubi chronologię, na okładce tytuł, blok
książki odspojony od grzbietu, ostatnie karty wycięte.
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3.
[1. Sygn.] 3
[2. Tyt. oryg.] Liber 3ius Baptisatorum in Dębno 1798 ad 1872 a.
[Tyt. nad.] Księga urodzonych parafii Dębno 1798–1872.
[3. Daty krań.] 1 I 1798 – 17 XII 1884 (sic!).
[4. Opis zewn.] Oprawa: grzbiet skóra, okładki tektura; wymiary: ok. 37 x 24 cm; stan
zachowania: dobry; pisana różnymi rękami; brak foliacji i paginacji, s. 264; język łaciński.
[5. Uwagi] W księdze znajdują się współoprawne różne pierwotnie akta urodzonych,
na okładce naklejka z tytułem, blok książki odspojony od okładek.
4.
[1. Sygn.] 4
[2. Tyt. oryg.] z Parafii Dębińskiej 1810 r.
[Tyt. nad.] Księga urodzonych, zapowiedzi, małżeństw i zgonów parafii Dębno 1810.
[3. Daty krań.] 18 VIII 1810 – 20 XII 1810.
[4. Opis zewn.] Oprawa: grzbiet skóra, okładki tektura; wymiary: ok. 39 x 24,5 cm;
stan zachowania: dobry; pisana jedną ręką; paginacja dawna: piórem i nowa ołówkiem
s. 32; język polski.
[5. Uwagi] W księdze znajdują się współoprawne różne pierwotnie poszyty akt
urodzonych, zapowiedzi, małżeństw i zgonów, występuje niezgodność paginacji dawnej i nowej, ponieważ brakuje dawnych s. 19–36 (dawna paginacja s. 48), na okładce
naklejka z tytułem, część kart została wycięta, blok książki odspojony od okładek,
rejestr do poszczególnych rodzajów akt na końcu, s. 25–26 zostały wszyte do księgi po
17 II 1813 r. i zawierają potwierdzenie ślubu z 1774 r. wystawione przez wójta gminy
bodzentyńskiej.
5.
[1. Sygn.] 5
[2. Tyt. oryg.] Liber perceptarum et expensarum, [przekreślone, nadpisane] Księga
zmarłych z par. Dębno za 1811 r.
[Tyt. nad.] Księga urodzonych, zapowiedzi, małżeństw i zgonów parafii Dębno 1811.
[3. Daty krań.] 12 I 1811 – 30 XII 1811.
[4. Opis zewn.] Oprawa: okładki tektura; wymiary: ok. 40 x 25 cm; stan zachowania:
zły; pisana jedną ręką; paginacja dawna: piórem s. 56; język polski.
[5. Uwagi] W księdze znajdują się współoprawne różne pierwotnie poszyty akt
urodzonych, zapowiedzi, małżeństw i zgonów, spisane ręką ks. Michała Grzywaczewskiego, na okładce tytuł, rejestry do poszczególnych rodzajów akt na końcu.
6.
[1. Sygn.] 6
[2. Tyt. nad.] Księga urodzonych, zapowiedzi, małżeństw i zgonów parafii Dębno
1812.
[3. Daty krań.] 13 I 1812 – 29 XII 1812.
[4. Opis zewn.] Oprawa: okładki tektura; wymiary: ok. 40 x 25 cm; stan zachowania:
zły; pisane różnymi rękami; paginacja dawna: piórem s. 64; język polski.
[5. Uwagi] W księdze znajdują się współoprawne różne pierwotnie poszyty akt urodzonych, zapowiedzi, małżeństw i zgonów, brak s. 1, paginacja rozpoczyna się od s. 2,
w księdze znajdują się protokóły urządzeń obwodu opoczyńskiego na 1816 rok s. 15–28,
na s. 32 wypisy z kursów konsystorskich, rejestry do poszczególnych rodzajów akt na
końcowych stronach.

Kardyś, Medyński
Inwentarz akt parafialnych dekanatu Bodzentyn,
przechowywanych w Archiwum Diecezjalnym w Kielcach (cz. I)

107

7.
[1. Sygn.] 7
[2. Tyt. oryg.] Akta urzędnika stanu cywilnego z Gminy i parafii Dembno z roku
1813.
[Tyt. nad.] Księga urodzonych, zapowiedzi, małżeństw i zgonów parafii Dębno 1813.
[3. Daty krań.] 1 I 1813 – 14 IX 1813.
[4. Opis zewn.] Oprawa: okładki tektura; wymiary: ok. 37 x 22,5 cm; stan zachowania: dobry; pisane jedną ręką; paginacja dawna: piórem s. 60; język polski.
[5. Uwagi] W księdze znajdują się współoprawne różne pierwotnie poszyty akt
urodzonych, zapowiedzi, małżeństw i zgonów, spisane ręką ks. Michała Grzywaczewskiego, na s. 1 tytuł, stan zachowania zły, blok książki odspojony od grzbietu, rejestry
do poszczególnych rodzajów akt na końcu (w większości poza tytułami nieuzupełnione).
8.
[1. Sygn.] 8
[2. Tyt. nad.] Księga urodzonych, zapowiedzi, małżeństw i zgonów parafii Dębno 1814.
[3. Daty krań.] 21 I 1814 – 30 XII 1814.
[4. Opis zewn.] Oprawa: spięte w poszyt A4 w okładkach z tektury; wymiary:
ok. 37,5 x 25 cm; stan zachowania: zły; pisane jedną ręką; paginacja dawna: piórem
s. 60; język polski.
[5. Uwagi] W księdze znajdują się współoprawne różne pierwotnie poszyty akt
urodzonych, zapowiedzi, małżeństw i zgonów, spisane ręką ks. Michała Grzywaczewskiego, rejestry do poszczególnych rodzajów akt na końcu.
9.
[1. Sygn.] 9
[2. Tyt. nad.] Księga urodzonych, zapowiedzi, małżeństw i zgonów parafii Dębno
1815.
[3. Daty krań.] 8 I 1815 – 24 XII 1815.
[4. Opis zewn.] Oprawa: spięte w poszyt A4 w okładkach z tektury; wymiary:
ok. 40 x 25,5 cm; stan zachowania: zły; pisane różnymi rękami; paginacja dawna: piórem s. 66; język polski.
[5. Uwagi] W księdze znajdują się współoprawne różne pierwotnie poszyty akt urodzonych, zapowiedzi, małżeństw i zgonów, blok książki odspojony od grzbietu, rejestry
do poszczególnych rodzajów akt na końcu.
10.
[1. Sygn.] 10
[2. Tyt. oryg.] Księga urodzin, zejść, zapowiedzi i ślubów gminy dębnińskiej powiatu
szydłowieckiego w departamencie radomskim z 1816 r.
[Tyt. nad.] Księga urodzonych, zapowiedzi, małżeństw i zgonów parafii Dębno 1816.
[3. Daty krań.] I 1816 – XII 1816.
[4. Opis zewn.] Oprawa: okładki tektura; wymiary: ok. 37,5 x 24,5 cm; stan zachowania: zły; pisane jedną ręką; paginacja dawna: piórem s. 76; język polski.
[5. Uwagi] W księdze znajdują się współoprawne różne pierwotnie poszyty akt
urodzonych, zapowiedzi, małżeństw i zgonów, blok książki rozspojony, spisane ręką
ks. Bernarda Szczepanowskiego, na okładce naklejka z tytułem, rejestry do poszczególnych rodzajów akt na końcu.
11.
[1. Sygn.] 11
[2. Tyt. nad.] Księga urodzonych, zapowiedzi i zgonów parafii Dębno 1817.
[3. Daty krań.] 13 I 1817 – 10 XII 1817.
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[4. Opis zewn.] Oprawa: okładki tektura; wymiary: ok. 37,5 x 25 cm; stan zachowania: zły; pisane jedną ręką; paginacja dawna: piórem s. 1–49, 87–88; język polski.
[5. Uwagi] W księdze znajdują się współoprawne akty urodzonych, zapowiedzi
cywilnych i zgonów, blok książki rozspojony, spisane ręką ks. B. Szczepanowskiego, na
okładce naklejka z tytułem częściowo czytelna, po s. 49 wycięto resztę kart do s. 87–88.
12.
[1. Sygn.] 12
[2. Tyt. oryg.] Akta stanu cywilnego urodzin, zejścia, zapowiedzi i małżeństw
gminy dębińskiej województwa sandomierskiego obwodu opoczyńskiego powiatu
szydłowieckiego.
[Tyt. nad.] Księga urodzonych, zapowiedzi, małżeństw i zgonów parafii Dębno 1819.
[3. Daty krań.] 3 I 1819 – 26 XII 1819.
[4. Opis zewn.] Oprawa: okładki tektura; wymiary: ok. 36,5 x 23 cm; stan zachowania: dobry; pisane jedną ręką; paginacja dawna: piórem s. 1–30, 39–46, 75–76; język
polski.
[5. Uwagi] W księdze znajdują się współoprawne akty urodzonych, zapowiedzi, małżeństw i zgonów, blok książki rozspojony, spisane ręką ks. B. Szczepanowskiego, na
okładce naklejka z tytułem, część kart wycięta (s. 31–38, s. 47–74).
13.
[1. Sygn.] 13
[2. Tyt. oryg.] Akta stanu cywilnego urodzin, zejścia, zapowiedzi i małżeństw
gminy dębińskiej województwa sandomierskiego obwodu opoczyńskiego powiatu
szydłowieckiego.
[Tyt. nad.] Księga urodzonych, zapowiedzi, małżeństw i zgonów parafii Dębno 1821.
[3. Daty krań.] 8 I 1821 – 22 XII 1821.
[4. Opis zewn.] Oprawa: okładki tektura; wymiary: ok. 32 x 20 cm; stan zachowania:
dobry; pisane jedną ręką; paginacja dawna: piórem s. 44; język polski.
[5. Uwagi] W księdze znajdują się współoprawne akty urodzonych, zapowiedzi, małżeństw i zgonów, spisane ręką ks. B. Szczepanowskiego, na okładce naklejka z tytułem
identycznym jak w poz. 12, rejestry po poszczególnych rodzajach akt.
14.
[1. Sygn.] 14
[2. Tyt. oryg.] Akta stanu cywilnego urodzin, zejścia, zapowiedzi i małżeństw
gminy dębińskiej województwa sandomierskiego obwodu opoczyńskiego powiatu
szydłowieckiego.
[Tyt. nad.] Księga urodzonych, zapowiedzi, małżeństw i zgonów parafii Dębno 1822.
[3. Daty krań.] 18 I 1822 – 24 XII 1822.
[4. Opis zewn.] Oprawa: okładki tektura; wymiary: ok. 37 x 23 cm; stan zachowania:
dobry; pisane jedną ręką; paginacja dawna: piórem s. 28 (36); język polski.
[5. Uwagi] W księdze znajdują się współoprawne akty urodzonych, zapowiedzi, małżeństw i zgonów, spisane ręką ks. B. Szczepanowskiego, na okładce naklejka z tytułem
identycznym jak w poz. 12, rejestry po poszczególnych rodzajach akt, wycięte karty po
s. 25–32.
15.
[1. Sygn.] 15
[2. Tyt. oryg.] Akta stanu cywilnego urodzin, zejścia, zapowiedzi i małżeństw
gminy dębińskiej województwa sandomierskiego obwodu opoczyńskiego powiatu
szydłowieckiego.
[Tyt. nad.] Księga urodzonych, zapowiedzi, małżeństw i zgonów parafii Dębno 1823.
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[3. Daty krań.] 5 I 1823 – 23 XII 1823.
[4. Opis zewn.] Oprawa: grzbiet skóra, okładki tektura; wymiary: ok. 38,5 x 23 cm;
stan zachowania: dobry; pisane jedną ręką; paginacja dawna: piórem s. 92; język polski.
[5. Uwagi] W księdze znajdują się współoprawne akty urodzonych, zapowiedzi, małżeństw i zgonów, spisane ręką ks. B. Szczepanowskiego, na okładce naklejka z tytułem
identycznym jak w poz. 12, rejestry po poszczególnych rodzajach akt, po s. 37 następują
czyste, nienumerowane strony.
16.
[1. Sygn.] 16
[2. Tyt. oryg.] Akta stanu cywilnego urodzin, zejścia, zapowiedzi i małżeństw
gminy dębińskiej województwa sandomierskiego obwodu opoczyńskiego powiatu
szydłowieckiego.
[Tyt. nad.] Księga urodzonych, zapowiedzi, małżeństw i zgonów parafii Dębno 1824.
[3. Daty krań.] 1 I 1824 – 27 XII 1824.
[4. Opis zewn.] Oprawa: grzbiet skóra, okładki tektura; wymiary: ok. 35 x 25,5 cm;
stan zachowania: dobry; pisane jedną ręką; paginacja dawna: piórem s. 46; język polski.
[5. Uwagi] W księdze znajdują się współoprawne akty urodzonych, zapowiedzi, małżeństw i zgonów, spisane ręką ks. B. Szczepanowskiego, na okładce naklejka z tytułem
identycznym jak w poz. 12, rejestry po poszczególnych rodzajach akt.
17.
[1. Sygn.] 17
[2. Tyt. oryg.] Akta stanu cywilnego urodzin, zejścia, zapowiedzi i małżeństw
gminy dębińskiej województwa sandomierskiego obwodu opoczyńskiego powiatu
szydłowieckiego.
[Tyt. nad.] Księga urodzonych, zapowiedzi, małżeństw i zgonów parafii Dębno 1825.
[3. Daty krań.] 8 I 1825 – 22 XII 1825.
[4. Opis zewn.] Oprawa: grzbiet skóra, okładki tektura; wymiary: ok. 36 x 25,5 cm;
stan zachowania: dobry; pisane jedną ręką; paginacja dawna: piórem s. 28; język polski.
[5. Uwagi] W księdze znajdują się współoprawne akty urodzonych, zapowiedzi, małżeństw i zgonów, spisane ręką ks. B. Szczepanowskiego, na okładce naklejka z tytułem
identycznym jak w poz. 12, rejestry po poszczególnych rodzajach akt.
18.
[1. Sygn.] 18
[2. Tyt. oryg.] Księga urodzonych z Dębna od 1826 do 1835 r.
[Tyt. nad.] Księga urodzonych parafii Dębno od 1826 do 1835.
[3. Daty krań.] 4 I 1826 – 13 X 1835.
[4. Opis zewn.] Oprawa: grzbiet skóra, okładki tektura; wymiary: ok. 40 x 26 cm;
stan zachowania: dobry; pisane jedną ręką; paginacja dawna: piórem s. 60; język polski.
[5. Uwagi] Spisane ręką ks. B. Szczepanowskiego, na okładce naklejka z tytułem,
rejestry po każdym roku.
19.
[1. Sygn.] 19
[2. Tyt. oryg.] Księga urodzonych z Dębna od 1835 do 1840 r.
[Tyt. nad.] Księga urodzonych parafii Dębno od 1835 do 1840.
[3. Daty krań.] 19 X 1835 – 28 XII 1840.
[4. Opis zewn.] Oprawa: grzbiet skóra okładki tektura; wymiary: ok. 39,5 x 25 cm;
stan zachowania: dobry; pisane jedną ręką; foliacja dawna piórem k. 18; język polski.
[5. Uwagi] Spisane ręką ks. B. Szczepanowskiego, na okładce naklejka z tytułem,
rejestry po każdym roku.
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20.
[1. Sygn.] 20
[2. Tyt. oryg.] Urodzonych z Dębna od 1841 do 1859 r.
[Tyt. nad.] Księga urodzonych parafii Dębno od 1841 do 1859.
[3. Daty krań.] 15 I 1841 – 26 XII 1859.
[4. Opis zewn.] Oprawa: grzbiet płótno okładki tektura; wymiary: ok. 41,5 x 26 cm;
stan zachowania: dobry; pisane różnymi rękami; foliacja dawna piórem k. 94; język polski.
[5. Uwagi] Na okładce naklejka z tytułem, rejestry po każdym roku.
21.
[1. Sygn.] 21
[2. Tyt. oryg.] Księga 3tia Liber Metrices Mortuorum, Copulatorum ab anno 1794.
[Tyt. nad.] Księga urodzonych, zapowiedzi, ślubów i zgonów parafii Dębno od 1794
do 1807.
[3. Daty krań.] 5 V 1794 – 6 XII 1807.
[4. Opis zewn.] Oprawa: okładki tektura; wymiary: ok. 33 x 20,5 cm; stan zachowania: zły; pisane różnymi rękami; foliacja dawna piórem paginacja nowa: ołówkiem
s. 48+1; język polski, język łaciński.
[5. Uwagi] Blok książki odspojony od grzbietu, pierwotnie mogły to być osobne
poszyty z odrębną foliacją, na okładce naklejka z tytułem, poza księgą odpis metryki
chrztu w Odrowążu z 1793 r., sporządzony w 1815 r.
22.
[1. Sygn.] 22
[2. Tyt. oryg.] Małżeństw z Dębna od 1826 do 1846.
[Tyt. nad.] Księga ślubów parafii Dębno od 1826 do 1846.
[3. Daty krań.] 17 I 1826 – 22 IX 1846.
[4. Opis zewn.] Oprawa: grzbiet skóra, okładki tektura; wymiary: ok. 40 x 25,5 cm;
stan zachowania: dobry; pisane jedną ręką; paginacja dawna: piórem s. 60; język polski.
[5. Uwagi] Spisane ręką ks. B. Szczepanowskiego, na okładce tytuł, rejestry aktów
po każdym roku.
23.
[1. Sygn.] 23
[2. Tyt. oryg.] Księga zaślubionych z Dębna od 1847 do 1863.
[Tyt. nad.] Księga ślubów parafii Dębno od 1847 do 1863.
[3. Daty krań.] 10 II 1847 – 31 XII 1863.
[4. Opis zewn.] Oprawa: grzbiet skóra, okładki tektura; wymiary: ok. 40 x 25,5 cm;
stan zachowania: dobry; pisane różnymi rękami; foliacja dawna: piórem k. 44;
język polski.
[5. Uwagi] Na okładce tytuł, rejestry aktów po każdym roku.
24.
[1. Sygn.] 24
[2. Tyt. oryg.] Księga zmarłych z Dębna od 1826 do 1847.
[Tyt. nad.] Księga zmarłych parafii Dębno od 1826 do 1847.
[3. Daty krań.] 10 I 1826 – 8 XII 1847.
[4. Opis zewn.] Oprawa: grzbiet skóra okładki tektura; wymiary: ok. 40 x 26 cm;
stan zachowania: dobry; pisane jedną ręką; paginacja dawna: piórem s. 60; język polski.
[5. Uwagi] Spisane ręką ks. B. Szczepanowskiego, na okładce tytuł, rejestry aktów
po każdym roku.
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25.
[1. Sygn.] 25
[2. Tyt. oryg.] Księżna zmarłych od 1848 do 1859 z Dębna.
[Tyt. nad.] Księga zmarłych parafii Dębno od 1848 do 1859.
[3. Daty krań.] 10 I 1826 – 8 XII 1847.
[4. Opis zewn.] Oprawa: grzbiet skóra, okładki tektura; wymiary: ok. 39 x 25,5 cm;
stan zachowania: dobry; pisane różnymi rękami; foliacja dawna: k. 44; język polski.
[5. Uwagi] Na okładce tytuł, rejestry aktów po każdym roku.
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Piotr Kardyś (Jan Kochanowski University in Kielce)
Marcin Medyński (Polish Historical Society, branch in Skarżysko-Kamienna)
Inventory of Parish Records of Bodzentyn Deanery Stored in the
Diocesan Archives in Kielce (part 1)
The inventory provides information about parish registers and various types of parish
records generated in parish offices in the area of the present Bodzentyn deanery and
currently stored at the Diocesan Archives in Kielce. In the first part of the inventory,
there are parish registers and records from Wzdół (including the Suchedniów chapel),
Świętomarz and Dębno. The second part includes Bodzentyn and Tarczek. The Kielce
Diocesan Archives did not collect parish registers and records from the remaining
parishes (i.e. Święta Katarzyna, Radkowice, Psary, Krajno and Krajków). Curia records
of parishes, frequently generated in parishes, which belonged to bishop consistory’s files
and were not collected at parishes remained outside the present study. The published
inventory includes descriptions of vital records starting from 1638 and parish records
dating back to 1659. The collected material is the first comprehensive attempt to identify
parish records collected at the Diocesan Archives in Kielce.
Keywords: parish records, Bodzentyn deanery, 17th – 19th centuries, Diocesan
Archives in Kielce, parish registers, parish records, inventory.

