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WSTĘP 

 

 

Zespół akt Starszy Notariusz Sądu Okręgowego w Grodnie prze-

chowywany w zasobie Archiwum Państwowego w Białymstoku jest ze-

społem unikalnym w zasobie archiwów polskich. Stanowi on kapitalne 

źródło historyczne o wyjątkowym znaczeniu do badań nad historią regio-

nu na przełomie XIX i XX w. 

W aktach można m.in. akt kupna przez Artura Hasbacha działki grun-

tu od właścicielki majątku Dojlidy Zofii Rüdiger w 1891 r.; transakcja ta 

umożliwiła założenie przez Hasbacha fabryki włókienniczej. W celu roz-

budowy zakładu Towarzystwo Białostockiej Manufaktury pod firmą „Eu-

geniusz Bekker i Spółka” nabyło w 1905 r. plac przy ul. Prudskiej. Dużą 

wartość źródłową przedstawia załączona do umowy dokumentacja, m.in. 

spis akcjonariuszy i protokół walnego zebrania. Niektórzy przemysłowcy 

białostoccy nabywali majątki ziemskie. Przykładem takiej transakcji może 

być zakup na publicznej licytacji majątku Białostoczek w 1905 r. przez Au-

gusta Moesa – współwłaściciela fabryki tekstylnej w Choroszczy. Są też 

informacje dotyczące rodziny Zachertów, znajdziemy materiały dotyczące 

podziału majątku Zabłudów, przeprowadzone w latach 1886-1887 przez 

Aleksandra Kruzenszterna, między syna Aleksandra i córki Helenę Kawelin 

i Zofię Rüdiger. Wśród testamentów znajdują się dwa godne uwagi do-

kumenty: testament generała Aleksandra von Minkwitza, właściciela ma-

jątku Michałowo Niezbudka w powiecie białostockim oraz majoratu Wił-

kowyszki w guberni suwalskiej, z 1879 r. oraz Karola Augusta Moesa, syna 

Christiana, właściciela fabryki w Choroszczy, z 22 marca 1887 r. 



 

Najstarszą datę – wśród załączników do umów, zatwierdzonych przez 

starszego notariusza – nosi dokument stanowiący potwierdzenie przez 

Annę Jagiellonkę w 1581 r. przywileju nadania przez królową Bonę dla 

miasta Bielska 30 włók w leśnictwie bielskim. 

Bardzo cenną i unikalną bazą danych jest Indeks osobowy – liczący 

32871 haseł – opracowany został według zasady: jedna osoba – jedno 

hasło. Oprócz podstawowych danych osobowych (nazwisko, imię, ewen-

tualnie imię ojca) hasła tego indeksu zawierają dane o statusie społecz-

nym osoby – według zapisu w dokumentach oraz o miejscowości, w któ-

rej leżała nieruchomość. Ok. 200 haseł osobowych zawiera informacje o 

adresie zamieszkania osoby, a nie o położeniu nieruchomości. Osoby te 

mieszkały w sąsiednich powiatach i guberniach, ale miały prawa do nie-

ruchomości położonych w powiecie białostockim, bielskim i sokólskim. 

Nazwiska osób zapisano w wersji fonetycznej. Imiona osób – chrześcijan 

zostały – w miarę możliwości – zapisane w wersji miejscowej, ze względu 

na często daleko idące ich zrusyfikowanie. 

 

Zespół opracował i indeks przygotował Jerzy Szumski 
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[1581-1882] 1883-1915 [1920-1930] 

 

 

I. Dzieje ustrojowe urzędu 

 

Rosyjska ustawa o notariacie z 14 kwietnia 1866 r. (st. st.) wprowa-

dziła w Cesarstwie Rosyjskim system notarialnej rejestracji praw do nie-

ruchomości. Wszelkie transakcje dotyczące nieruchomości winny być 

sporządzane w kancelariach notarialnych, a następnie zatwierdzane i re-

jestrowane przez starszych notariuszy przy sądach okręgowych. Utworze-

nie urzędów starszych notariuszy było etapem reformy sądownictwa 

w Rosji, rozpoczętej w 1864 r. przez Aleksandra II. 

Rosyjski system notarialnej rejestracji praw do nieruchomości speł-

niał funkcje zbliżone do tych, które realizował system hipoteczny. Istniały 

jednak zasadnicze różnice. Rosyjski system nie znał zasady jawności, która 

stanowiła podstawę prawa hipotecznego, a więc nie zabezpieczał praw 

osób trzecich. Rejestracji prawa do nieruchomości nie towarzyszyła rę-

kojmia wiary publicznej. Nie występowało pojęcie działania w dobrej wie-

rze, które mocno eksponowało prawo hipoteczne. System notarialny 

przewyższał jednak system hipoteczny pod względem dostępności i upo-

wszechnienia z powodu niskich kosztów i stosunkowo prostej procedury. 

W świetle ustawy notarialnej z 1866 r. do podstawowych kompeten-

cji starszych notariuszy należało zatwierdzanie umów dotyczących dóbr 

nieruchomych, wydawanie świadectw o nieruchomościach, stanowiących 

zabezpieczenie transakcji finansowych, sporządzanie zbiorów tzw. zaka-



 

zów i zwolnień od długów oraz wydawanie odpisów i wypisów z ksiąg 

i akt złożonych w archiwum. 

Każda umowa dotycząca nieruchomości, sporządzona w kancelarii 

notarialnej, powinna być w terminie rocznym przesłana do właściwego 

urzędu starszego notariusza w celu zatwierdzenia i rejestracji nowego 

prawa do tej nieruchomości. Odmowa zatwierdzenia umowy unieważnia-

ła transakcję notarialną. Rosyjskie prawo cywilne przewidywało unieważ-

nienie aktu w sprawach nieruchomości w dwóch wypadkach: jeżeli strona 

zbywająca lub obciążająca prawo własności nie była właścicielem danego 

majątku oraz gdy wykryto długi – nie wymienione w umowie. Od decyzji 

starszego notariusza przysługiwało stronom prawo odwołania się do wła-

ściwego sądu okręgowego. 

Pierwsze wypisy aktów sporządzonych przez notariuszy w danym 

okręgu sądowym i przesłanych do zatwierdzenia gromadzone były 

w księgach aktów wieczystych (kriepostnaja kniga), zakładanych co roku 

oddzielnie dla każdego powiatu i miasta powiatowego. Natomiast w reje-

strach wieczystych (rejestr kriepostnych dieł), również prowadzonych od-

dzielnie dla każdego powiatu i miasta powiatowego, odnotowywano na-

zwę nieruchomości i adres, nazwisko właściciela, wszelkie zmiany i ogra-

niczenia prawa własności, a także wpisywano tam regestry zatwierdzo-

nych umów notarialnych. Niezależnie od ksiąg aktów wieczystych umowy 

nadsyłane do urzędu starszego notariusza w celu zatwierdzenia groma-

dzone były w tzw. aktach czynności. Zakładane na każdą oddzielną spra-

wę, zawierały, obok wypisu umowy, korespondencję i dodatkową doku-

mentację niezbędną do jej zatwierdzenia. Obwoluty akt posiadały adno-

tację o numerze pod którym odnotowywano zatwierdzoną umowę w re-

jestrze wieczystym, a wypis tej umowy wewnątrz poszytu z daną sprawą 

zawierał także informację o stronie i numerze pod którym umieszczono 

pierwszy jej wypis w księdze wieczystej. 

Po zatwierdzeniu umowy notarialnej i wpisaniu tej decyzji do reje-

stru wieczystego strona zainteresowana otrzymywała jej wypis z formułą, 



 

która w tłumaczeniu na j. polski brzmi następująco: „wypis ten zgodny 

słowo w słowo z aktem wniesionym do księgi wieczystej, zapisanym 

w księdze wypisów i kopii za … rok, pod nr …, odnotowany w rejestrze 

wieczystym dla powiatu …, na stronicy … i wydany (data – J. Sz.)”. Wypis 

aktu notarialnego, wraz z powyższą formułą, był dokumentem wiary pu-

blicznej i stanowił podstawę do dokonywania wszelkiego rodzaju czynno-

ści urzędowych związanych z daną nieruchomością. Podobny charakter 

posiadały wyciągi z wykazu hipotecznego w pruskim prawie ksiąg grun-

towych. Natomiast w polskim prawie hipotecznym moc dokumentów 

wiary publicznej posiadały tylko oryginalne księgi hipoteczne, a wszelkie 

wypisy z nich służyły wyłącznie do celów informacyjnych. 

W guberni grodzieńskiej urząd Starszego Notariusza przy Sądzie Okrę-

gowym w Grodnie utworzono w 1883 r. Spowodowane to było późnym 

wprowadzeniem w życie reformy sądownictwa w dziewięciu zachodnich gu-

berniach Cesarstwa Rosyjskiego. Obszar działania Starszego Notariusza Gro-

dzieńskiego stanowiła gubernia grodzieńska. Był on urzędem jednoosobo-

wym, aczkolwiek prawo do zatwierdzania umów i rejestrowania praw do 

nieruchomości posiadał również pomocnik starszego notariusza. Jako urzęd-

nik państwowy był zrównany pod względem służbowym z członkami sądu 

okręgowego, a jego pomocnik – z sekretarzem sądu. Mianowanie i zwalnia-

nie starszych notariuszy należało do kompetencji ministra sprawiedliwości. 

Urząd Starszego Notariusza przy rosyjskim Sądzie Okręgowym 

w Grodnie funkcjonował do czasu objęcia okupacją niemiecką Grodna 

i guberni grodzieńskiej w drugiej połowie 1915 r., podczas I Wojny Świa-

towej. Formalnie jednak nie został zlikwidowany. Działalność wznowił po 

odzyskaniu niepodległości przez Polskę i utworzeniu w 1919 r. grodzień-

skiego okręgu sądowego. Działał na podstawie rosyjskich aktów praw-

nych dotyczących notarialnej rejestracji praw do nieruchomości, ale 

w odmiennych warunkach politycznych i ustrojowych. Natomiast ustawa 

z 31 lipca 1919 r., o utworzeniu białostockiego okręgu sądowego na ob-

szarze zachodnich powiatów byłej guberni grodzieńskiej: białostockim, 



 

bielskim i sokólskim, wprowadzała tam – jako jedynie obowiązujący – sys-

tem hipoteczny oparty na ustawie sejmowej z 1818 r.  

Na terenie państwa polskiego urzędy starszych notariuszy przetrwały 

do 1928 r. Ich działalność została na krótko przerwana rozporządzeniem 

Komisarza Generalnego Ziem Wschodnich z 1 kwietnia 1920 r. o zniesie-

niu na terenach wschodnich Rzeczypospolitej aktów wieczystych i syste-

mu notarialnej rejestracji. Jednak w listopadzie 1920 r. przywrócono 

dawny rosyjski tryb zatwierdzania umów notarialnych dotyczących nieru-

chomości, zachowując – równolegle – system hipoteczny. Urzędnicy, któ-

rzy zatwierdzali i rejestrowali akty na podstawie rosyjskiej ustawy notarial-

nej z 1866 r., nosili po 1920 r. nazwę: „zastępców starszych notariuszy”. 

Urzędy zastępców starszych notariuszy istniały przy sądach okręgowych 

w Grodnie, Łucku, Nowogródku i Pińsku. Rozporządzenie Prezydenta Rze-

czypospolitej Polskiej z 2 lutego 1928 r. znosiło te urzędy, wprowadzając we 

wszystkich wschodnich województwach polski system hipoteczny. 

 

 

II. Dzieje zespołu 

 

Po utworzeniu Sądu Okręgowego w Białymstoku w 1919 r. przeniesio-

no do archiwum Wydziału Hipotecznego część zasobu aktowego Starszego 

Notariusza Grodzieńskiego dotyczącą powiatu białostockiego, bielskiego 

i sokólskiego. Akta te były wykorzystywane w bieżącej działalności Wydzia-

łu. Archiwum Państwowe w Białymstoku przejęło akta Starszego Notariu-

sza w 1953 r. z archiwum Sądu Wojewódzkiego. Nie zostały one jednak za-

rejestrowane w księdze nabytków. Zespołowi akt nadano numer 280. Nie 

określono również liczebności i objętości zespołu. Akta były przejęte bez 

ewidencji. Znajdowały się w stanie rozsypu; w poważnym stopniu były 

zniszczone fizycznie. W latach 1956-1958 prowadzono prace porządkowe, 

polegające na segregacji oraz inwentaryzacji akt. W 1957 r. określono obję-

tość nabytku na ok. 40 m.b. akt. Porządkowanie akt nie zostało zakończo-



 

ne; na koniec 1958 r. liczba jednostek zinwentaryzowanych – według ów-

czesnej ewidencji Archiwum Państwowego – wynosiła 16325, a ich obję-

tość – 20,5 m.b. Poza ewidencją pozostało ok. 5 m.b. akt, które stanowiły 

dissoluta. Za zgodą ówczesnej Centralnej Komisji Brakowania Akt przy Na-

czelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych wybrakowano w 1958 r. 15 m.b. akt 

zespołu. Powyższe dane o objętości funkcjonowały do 2007 r., kiedy to po 

zakończeniu opracowania zespołu okazało się, że obejmuje on 30 m.b. akt. 

 

 

III. Charakterystyka archiwalna zespołu 

 

1. Tytuł zespołu.  

Zespół nosi nazwę „Starszy Notariusz Sądu Okręgowego w Grodnie”. Na-

zwa zespołu odpowiada nazwie urzędu. 
 

2. Granice chronologiczne zespołu. 

Granice chronologiczne akt zespołu stanowią daty 1883-1915 i pokrywają 

się z okresem faktycznej działalności rosyjskiego urzędu Starszego Nota-

riusza w Grodnie. Liczne anteriora, pochodzące z lat 1581-1882, doku-

mentujące prawa własności, wytworzone zostały w kancelarii królew-

skiej, przez władze administracyjne, sądowe oraz osoby prywatne. Nie-

liczne posteriora noszą daty 1920-1930; składają się na nie w większości 

pisma kierowane do Wydziału Hipotecznego Sądu Okręgowego w Bia-

łymstoku przez osoby zainteresowane, a które w Wydziale Hipotecznym 

dołączono do rosyjskich akt spraw Starszego Notariusza. 
 

3. Granice terytorialne zespołu. 

Akta zespołu dotyczą terytorium powiatów białostockiego, bielskiego 

i sokólskiego guberni grodzieńskiej. 
 

4. Rozmiary zespołu. 

Zespół liczy 351 j. a., co stanowi 32 m.b. akt. 



 

5. Procentowy stan zachowania akt. 

Procentowy stan zachowania akt nie jest możliwy do ustalenia. Nie za-

chowały się podstawowe grupy akt: księgi i rejestry wieczyste; brak rów-

nież dokumentacji ewidencyjnej funkcjonującej w registraturze urzędu. 

Dodatkową trudność w ustaleniu procentowego stanu zachowania stwa-

rza fakt, że jest to zespół podzielony. Można jednak z dużym prawdopo-

dobieństwem przyjąć, że zachowała się co najmniej połowa akt zespołu.  
 

6. Struktura archiwalna zespołu. 

Zespół jest zespołem prostym. Zachowane akta czynności Starszego Nota-

riusza stanowią typowe akta spraw, które zakładano w kancelarii rosyj-

skiej. Sygnatura akt była numerem, pod którym zarejestrowano sprawę 

w obrębie roku. Obwoluty akt posiadały adnotację o numerze, pod któ-

rym odnotowano zatwierdzoną umowę notarialną w rejestrze wieczy-

stym. W wyniku opracowania zespołu akta czynności złożyły się na nowe 

jednostki archiwalne. Utworzone zostały następujące serie akt: miasto 

Białystok – 127 j. a., powiat białostocki – 62 j. a., miasto Bielsk – 12 j. a., 

powiat bielski – 72 j. a., miasto Sokółka – 12 j. a., powiat sokólski – 66 j. a. 
 

7. Charakterystyka techniczna zespołu. 

Zespół składa się z poszytów posiadających oryginalne obwoluty oraz 

z akt spraw stanowiących rozsyp. Nowe jednostki archiwalne, utworzone 

w rezultacie opracowania zespołu, na które złożyły się poszyty i akta sta-

nowiące rozsyp są aktami luźnymi, które umieszczone zostały w obwolu-

tach z papieru bezkwasowego i zapakowane w pudła tekturowe.  

 

8. Fizyczny stan zachowania akt. 

Fizyczny stan zachowania akt zespołu jest zły. Liczne partie akt noszą śla-

dy dawnej pleśni. Część kart jest mechanicznie zniekształcona. Zespół 

wymaga konserwacji. 

 

 



 

9. Mikrofilmowanie akt. 

Zespół nie był mikrofilmowany. 

 

10. Brakowanie akt. 

Za zgodą Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych wybrakowano 

w 1958 r. część zespołu liczącą 15 m. b. akt. W późniejszym okresie akta 

zespołu nie były brakowane.  

 

 

IV. Zawartość zespołu 

 

Dokumentacja wytworzona w kancelarii urzędu Starszego Notariusza 

dotyczyła wyłącznie nabywania, zbywania i ograniczenia prawa własności 

do nieruchomości. Zespół składa się wyłącznie z akt czynności, które sta-

nowią sprawy o zatwierdzenie umów notarialnych. Na pierwszy plan wy-

suwają się akty kupna-sprzedaży, które można podzielić na dwie katego-

rie: „kupczaja kriepost`” i „dannaja kriepost`”. Drugą nazwą objęte były 

umowy, na podstawie których zmiana prawa własności odbywała się 

w trybie przymusowym. Wśród aktów kupna-sprzedaży trzeba wyróżnić – 

nie najliczniejsze wprawdzie, ale ważne ze względu na rangę zagadnienia 

– transakcje zawierane przez właścicieli zakładów przemysłowych. Akta te 

mogą być niekiedy przydatne do dokładnego ustalenia początkowej daty 

rozpoczęcia działalności. Można wymienić m.in. akt kupna przez Artura 

Hasbacha działki gruntu od właścicielki majątku Dojlidy Zofii Rüdiger 

w 1891 r.; transakcja ta umożliwiła założenie przez Hasbacha fabryki włó-

kienniczej. W celu rozbudowy zakładu Towarzystwo Białostockiej Manu-

faktury pod firmą „Eugeniusz Bekker i Spółka” nabyło w 1905 r. plac przy 

ul. Prudskiej. Dużą wartość źródłową przedstawia załączona do umowy 

dokumentacja, m.in. spis akcjonariuszy i protokół walnego zebrania. Nie-

którzy przemysłowcy białostoccy nabywali majątki ziemskie. Przykładem 

takiej transakcji może być zakup na publicznej licytacji majątku Białosto-



 

czek w 1905 r. przez Augusta Moesa – współwłaściciela fabryki tekstylnej 

w Choroszczy.  

Akty kupna-sprzedaży, zawierane między chłopami, stanowią nie-

wielki procent zespołu. Stosunkowo liczne są natomiast akty zakupu przez 

spółki chłopskie ziemi dworskiej, głównie za pośrednictwem Banku Wło-

ściańskiego. Na uwagę zasługuje przeprowadzona na przełomie XIX i XX 

wieku parcelacja dużych majątków ziemskich Orla i Siemiatycze w powie-

cie bielskim. Poważna ilość aktów kupna-sprzedaży dotyczyła obowiąz-

kowego wykupu gruntów miejskich i wiejskich pod budowę i rozbudowę 

linii kolejowych, szos oraz obiektów wojskowych. Wykup objął grunty pod 

budowę lub rozbudowę linii kolejowych: Brześć-Grajewo, Białystok-

Baranowicze, Suwałki-Grodno, szos: Białystok-Jeżewo i Bielsk-Prużana 

oraz rozbudowę twierdzy Osowiec. Do ważniejszych transakcji należy wy-

kup w 1906 r. od kilku mieszkańców majątku Zacisze i Kolonia w powiecie 

białostockim działek gruntu pod budowę stacji kolejowej Białystok Pole-

ski. Zachowały się – sporządzone w latach 1889-1890 – 32 akty nadawcze 

dotyczące wsi, które przed uwłaszczeniem wchodziły w skład majątku 

ziemskiego Knyszyn, stanowiącego w połowie XIX w. lenną własność Kra-

sińskich. Każdy akt nadawczy wsi („obszczaja dannaja kriepost`”) zawiera 

m.in. nazwiska uwłaszczonych oraz dane o powierzchni ich nadziałów. 

W zespole występują także akty nadawcze kilkudziesięciu wsi dóbr pań-

stwowych oraz prywatnego majątku Zabłudów. Dokładniejsze informacje 

o nich zawiera aneks załączony do inwentarza zespołu. 

Jeżeli właściciel nieruchomości zaciągał kredyt, to sporządzano akt 

zastawu („zastawnaja kriepost”). Niejednokrotnie jako załączniki wystę-

pują wartościowe dokumenty na temat osoby właściciela i jego nieru-

chomości. Tytułem przykładu warto wymienić akt zastawu przez Herma-

na Kommichau fabryki włókienniczej w uroczysku Antoniuk w powiecie 

białostockim jako zabezpieczenie pożyczki w wysokości 50000 rubli, za-

ciągniętej w 1895 r. u Karola Szulca – kupca z Moskwy. Załącznikiem do 

sprawy zastawu był m.in. testament Hermana Kommichau – ojca, założy-



 

ciela fabryki, sporządzony w 1892 r. oraz akt zakupu ziemi z 1873 r. 

w uroczysku Antoniuk od skarbu państwa, dzierżawionej od 1841 r. Na 

żądanie właściciela starszy notariusz wydawał świadectwo zastawu („za-

łogowoje swidietielstwo”), w którym wymieniano wszystkie długi i zobo-

wiązania finansowe obciążające daną nieruchomość. W charakterze za-

łączników występują doniesienia urzędów administracyjnych o stanie go-

spodarczym, zaległościach podatkowych i zadłużeniu. Ze względu na ran-

gę i wielkość majątku warto wymienić dwie takie sprawy dotyczące dóbr 

ziemskich Rudka w powiecie bielskim. W aktach z 1885 r. znajduje się 

m.in. pismo Grodzieńskiego Urzędu do Spraw Włościańskich, informujące 

o stanie prac nad wydzielaniem gruntów chłopskich i odseparowywaniem 

ich od gruntów dworskich w 18 wsiach, należących przed uwłaszczeniem 

do majątku Rudka. W aktach sprawy z 1909 r. umieszczono – również jako 

załącznik – poprzednie świadectwo z 1888 r., wydane ówczesnej właściciel-

ce Rudki księżnie Wandzie Jabłonowskiej. Świadectwo to informuje m.in. o 

różnych sumach – zapisach dawnych właścicieli Ossolińskich na rzecz kilku 

parafii w powiecie bielskim, pochodzących jeszcze z XVIII w. 

Stosunkowo nieliczną grupę spraw stanowią akta darowizn („dar-

stwiennaja zapis`”), podziału nieruchomości otrzymanej w spadku („raz-

dielnaja zapis`”), za życia właściciela („otdielnaja zapis`”) oraz testamen-

towe. W tym ostatnim przypadku starszy notariusz rejestrował wyrok Są-

du Okręgowego w Grodnie w sprawie o zatwierdzenie testamentu. Warto 

wymienić dwie darowizny z 1900 i 1905 r. Józefiny Zachert – wdowy po 

Wilhelmie Zachercie – placów w Supraślu pod budowę szkoły. W aktach 

sprawy z 1900 r. znajduje się, jako załącznik, dokument o zakupie przez 

Wilhelma Zacherta od skarbu państwa w 1867 r. majątku państwowego 

Supraśl, którego był on dzierżawcą od 1836 r. Jako ilustracja podziału nie-

ruchomości za życia właściciela mogą służyć trzy akty podziału majątku 

Zabłudów, przeprowadzone w latach 1886-1887 przez Aleksandra Kru-

zenszterna, między syna Aleksandra i córki Helenę Kawelin i Zofię Rüd-

iger. Do aktu z 1887 r. załączono dokument zakupu majątku od spadko-



 

bierców Izabelli Dęblińskiej w 1856 r. Wśród testamentów znajdują się 

dwa godne uwagi dokumenty: testament generała Aleksandra von Min-

kwitza, właściciela majątku Michałowo Niezbudka w powiecie białostoc-

kim oraz majoratu Wiłkowyszki w guberni suwalskiej, z 1879 r. oraz Karo-

la Augusta Moesa, syna Christiana, właściciela fabryki w Choroszczy, 

z dnia 22 marca 1887 r. 

Najstarszą datę – wśród załączników do umów, zatwierdzonych przez 

starszego notariusza – nosi dokument stanowiący potwierdzenie przez 

Annę Jagiellonkę w 1581 r. przywileju nadania przez królową Bonę dla 

miasta Bielska 30 włók w leśnictwie bielskim. 

Zespół akt Starszego Notariusza Sądu Okręgowego w Grodnie, prze-

chowywany w Archiwum Państwowym w Białymstoku, stanowi mniejszą 

część podzielonego zespołu o tej nazwie. Druga część – identycznie nazy-

wająca się – znajduje się w zasobie Narodowego Archiwum Historyczne-

go Białorusi w Grodnie. Jest to fond 580, obejmujący lata 1883-1914 

i liczący 30536 j. a. Składa się on wyłącznie z akt czynności starszego no-

tariusza dotyczących nieruchomości położonych we wschodnich powia-

tach guberni grodzieńskiej. 

Zespół akt Starszego Notariusza jest zespołem unikalnym w zasobie 

archiwów polskich. Stanowi on źródło historyczne o wyjątkowym znacze-

niu do badań nad historią regionu na przełomie XIX i XX w. 

 

 

V. Analiza metod porządkowania i opracowania zespołu 

 

W rezultacie prac porządkowych nad zespołem, przeprowadzonych 

w latach 1956-1958 przez Mieczysława Kantorskiego, powstał inwentarz 

składający się z dwóch części: kartkowej – obejmującej jednostki dotyczą-

ce miasta i powiatu Białystok z lat 1883-1905 oraz książkowej – zawiera-

jącej pozostałą część akt. Inwentarz książkowy napisany został pismem 

ręcznym na ówczesnym formularzu przeznaczonym do tego celu. Mieczy-



 

sław Kantorski nadał jednostkom zespołu układ terytorialno-chronolo-

giczno-numerowy. Wyodrębnione zostały trzy serie: miasto i powiat Bia-

łystok, miasto i powiat Bielsk oraz miasto i powiat Sokółka. Dodatkową 

czwartą serię – zatytułowaną „aneksy” – tworzyły jednostki dotyczące 

wszystkich powiatów, prawdopodobnie odnalezione lub uformowane 

pod koniec prac. W obrębie każdej serii jednostki ułożono chronologicz-

nie, a w ramach roku – według sygnatur, zgodnie z zasadami kancelarii 

rosyjskiej. Pozostawiono ok. 5 m.b. akt dissolutów, nie ujętych w ewiden-

cji zasobu. Dyrektor Adam Filonik w sprawozdaniu z działalności Archi-

wum za 1958 rok napisał, że „jakość prac porządkowo-inwentaryzacyj-

nych nad tym zespołem nie dała zamierzonych rezultatów”. Zakończenie 

prac planowano na 1959 r.; zamierzano zinwentaryzować dissoluta, spo-

rządzić jednolity inwentarz książkowy oraz opracować wstęp. Prac tych 

jednak nie ukończono. 

Opracowanie zespołu podjęte zostało na nowo w 1983 r. Na zebraniu 

Komisji Metodycznej przy Archiwum Państwowym w Białymstoku w dniu 

21 marca 1983 r. przyjęto propozycję dotyczącą metody końcowego 

opracowania zespołu. Metoda ta polegała na ponownej inwentaryzacji 

akt oraz sporządzeniu dokładnego indeksu geograficznego i osobowego. 

Inwentaryzację akt połączono z tworzeniem nowych jednostek. Nowe 

jednostki nawiązywały do ksiąg wieczystych („kriepostnyje knigi”), zakła-

danych w kancelarii starszego notariusza dla każdego miasta powiatowe-

go i powiatu. Do nowych jednostek włączone zostały dissoluta. Poszcze-

gólne sprawy ułożono w obrębie jednostek chronologicznie – według dat 

sporządzenia umów notarialnych. Akta zespołu podzielone zostały na 

sześć serii: miasto Białystok, powiat Białystok, miasto Bielsk, powiat 

Bielsk, miasto Sokółka, powiat Sokółka. W ramach serii nowe jednostki 

ułożono chronologicznie. Równocześnie z ponowną inwentaryzacją opra-

cowywane były indeksy: geograficzny i osobowy. Indeks geograficzny – 

liczący 2132 hasła – odnosi się do nieruchomości, będących przedmiotem 

transakcji notarialnych i innych, położonych na terenie powiatu biało-



 

stockiego, bielskiego i sokólskiego. Indeks osobowy – liczący 32871 haseł 

– opracowany został według zasady: jedna osoba-jedno hasło. Oprócz 

podstawowych danych osobowych (nazwisko, imię, ewentualnie imię oj-

ca) hasła tego indeksu zawierają dane o statusie społecznym osoby – we-

dług zapisu w dokumentach oraz o miejscowości, w której leżała nieru-

chomość. Ok. 200 haseł osobowych zawiera informacje o adresie za-

mieszkania osoby, a nie o położeniu nieruchomości. Osoby te mieszkały 

w sąsiednich powiatach i guberniach, ale miały prawa do nieruchomości 

położonych w powiecie białostockim, bielskim i sokólskim. Nazwiska osób 

zapisano w wersji fonetycznej. Imiona osób – chrześcijan zostały – w mia-

rę możliwości – zapisane w wersji miejscowej, ze względu na często dale-

ko idące ich zrusyfikowanie. 

Indeksy od 1998 r. opracowywano we własnej komputerowej bazie 

danych GroNo, utworzonej w programie Access. Przed 1998 r. indeksy 

miały postać kartoteki, która w końcowym momencie liczyła ok. 7000 

kart. Po zakończeniu indeksowania akta zespołu zinwentaryzowano w ba-

zie danych IZA 5.01. Końcowy układ akt w zespole jest inny aniżeli kolej-

ność, w jakiej jednostki były indeksowane. Z tego powodu indeksy podają 

sygnatury dawne. Inwentarz zawiera konkordancję sygnatur dawnych na 

aktualne. Do inwentarza załączono spis ważniejszych dokumentów (plany, 

spisy ludności, akty nadawcze wsi, umowy notarialne dotyczące transak-

cji na cele publiczne itp.). Integralną częścią inwentarza są indeksy, które 

posiadają postać wydruków raportów bazy danych GroNo. 

Wymienione prace nad zespołem akt Starszego Notariusza – prowa-

dzone przez autora niniejszego wstępu – trwały, z wieloletnimi przerwa-

mi, od 1883 r. do września 2007 r.  

 



 

 

 

 

 

Aneks. Spis ważniejszych dokumentów 

 

Ancuty majątek; powiat bielski; plan 3 działek ziemi z majątku Ancuty, 

należącego do Wacława Hryniewickiego, które zostały przeznaczone do 

sprzedaży; skala: 1 cal angielski=100 sążni; 1904; sygn. 240; k. 18 
 

Antoniuk uroczysko; powiat białostocki; plan działki ziemi położonej przy 

drodze do wsi Białostoczek, stanowiącej przedłużenie ulicy Antoniukow-

skiej, należącej do Andrzeja Zalewskiego; skala: 1 cal angielski=50 sążni; 

brak daty; sygn. 186; k. 137 
 

Antosik uroczysko; powiat białostocki; plan gruntów uroczyska; skala: 

1:8400; 1880; sygn. 129;k. 202 
 

Bachmatówka wieś; powiat sokólski; spis chłopów gospodarzy wsi, in-

formujący o powierzchni gruntów nadziałowych i dokupionych oraz o ilo-

ści członków rodziny płci męskiej; 1912; sygn. 346; k. 183 
 

Bacieczki wieś; powiat białostocki; rejestr pomiarowy gruntów, wykupio-

nych pod budowę szosy Białystok-Jeżewo; 1907; sygn. 189; k. 331-333 
 

Bacieczki wieś; powiat białostocki; spis chłopów – właścicieli gruntów 

nadziałowych; 1907; sygn. 189; k. 326-330 
 

Bacieczki wieś; powiat białostocki; akt nadawczy uwłaszczonych gruntów 

mieszkańcom wsi; 1874; sygn. 128; k. 73-74 
 

Baciki Dalsze majątek; powiat bielski; plan części majątku, należącego do 

Aleksandry Pimonow, przeznaczonego do parcelacji za pośrednictwem 



 

Banku Włościańskiego; skala: 1 cal angielski=100 sążni; 1902; sygn. 237; 

k. 95 
 

Bagno wieś; powiat białostocki; akt nadawczy uwłaszczonych gruntów 

mieszkańcom wsi; 1889; sygn. 132; k. 184-185 
 

Bagnówka wieś; powiat białostocki; akt nadawczy uwłaszczonych grun-

tów mieszkańcom wsi; 1867; sygn. 128; k. 34-39 
 

Bajki Starowieś majątek; powiat białostocki; plan części majątku; skala: 1 

cal angielski=25 sążni; 1912; sygn. 189; k. 318 
 

Bajki Zalesie majątek; powiat białostocki; plan 7 parcel, wydzielonych 

z majątku i sprzedanych spółce chłopskiej za pośrednictwem Banku Wło-

ściańskiego; 1899; sygn. 146; k. 95 
 

Białystok miasto powiatowe; akt kupna-sprzedaży na licytacji przez wła-

dze miejskie działki przy szosie Białystok-Wasilków, z przeznaczeniem pod 

budowę wieży ciśnień Towarzystwa Wodociągu Białostockiego; 1893; sy-

gn. 298; k. 147 
 

Białystok miasto powiatowe; akt nabycia przez Białostockie Żydowskie 

Towarzystwo „Szkoła Modlitewna Tanach-Misznaes” nieruchomości przy 

ul. Żołnierskiej; brak daty; sygn. 111; k. 267 
 

Białystok miasto powiatowe; spis placów przy ulicy Bojarskiej i Wasilkow-

skiej, należących do Parafii Rzymskokatolickiej w Białymstoku i dzierża-

wionych przez różne osoby; 1844; sygn. 60; k. 459 
 

Białystok miasto powiatowe; plan sytuacyjny nieruchomości, należącej do 

Manela Kaza, położonej na rogu ulicy Wasilkowskiej i Zaułka Kościelnego; 

skala: 1 cal angielski=10 sążni; 1863; sygn. 36; k. 146 



 

Białystok miasto powiatowe; plan fasady i przekroju drewnianego domu 

na kamiennym fundamencie, należącego do Manela Kaza, położonego 

przy ulicy Wasilkowskiej; skala: 1 cal angielski=4 arszyny; 1863; sygn. 36; 

k. 146 
 

Białystok miasto powiatowe; akt kupna-sprzedaży przez Franciszka Mali-

nowskiego, głowę miasta Białegostoku, działki gruntu w pobliżu lasu 

Zwierzyniec pod budowę koszar wojskowych; 1884; sygn. 6; k. 73-74 
 

Białystok miasto powiatowe; testament fabrykanta Hermana Kommichau 

z dnia 7/19 sierpnia 1888 r.; sygn. 43; k. 205-206 
 

Białystok miasto powiatowe; plan części zabudowanego placu przy ulicy 

Lipowej, sprzedanego przez Szmula Prybulskiego Judelowi i Sarze Kalec-

kim; skala: 1 cal angielski=10 sążni; 1892; sygn. 38; k. 582 
 

Białystok miasto powiatowe; plan części zabudowanego placu przy ulicy 

Lipowej, sprzedanego przez Szmula Prybulskiego Judelowi i Chai Trockim; 

skala: 1 cal angielski=10 sążni; 1892; sygn. 38; k. 595 
 

Białystok miasto powiatowe; akt sprzedaży przez Markusa Zabłudowskie-

go na potrzeby Szkoły Realnej zabudowanego placu w Białymstoku przy 

ulicy Aleksandrowskiej; 1893; sygn. 39; k. 276-278 
 

Białystok miasto powiatowe; plan sytuacyjny zabudowanego placu przy 

Zaułku Bezimiennym (ulica Strukowska), należącego do Antoniego Koło-

mińskiego; skala: 1 cal angielski = 50 sążni; 1893; sygn. 42; k. 453 
 

Białystok miasto powiatowe; plan zabudowanego placu przy ulicy Ku-

pieckiej i Żydowskiej, należącego do Ilii Halperna; skala: 1 cal angielski=10 

sążni; 1893; sygn. 42; k. 474 



 

Białystok miasto powiatowe; plan części zabudowanego placu przy ulicy 

Słonimskiej, należącego do Adolfa i Anny Kaufmanów; skala: 1 cal angiel-

ski=30 sążni; 1893; sygn. 43; k. 228 
 

Białystok miasto powiatowe; plan części zabudowanego placu przy ulicy 

Zamiejskiej, należącego do Mejera i Cypy Rabinowiczów; skala: 1 cal an-

gielski=20 sążni; 1893; sygn. 43; k. 537 
 

Białystok miasto powiatowe; plan sytuacyjny zabudowanego placu przy 

ulicy Zamiejskiej, należącego do Cypy Rabinowicz.; 1893; sygn. 44; k. 505 
 

Białystok miasto powiatowe; plan zabudowanego placu przy ulicy Pocz-

towej, należącego do Grzegorza Szostawickiego; skala: 1 cal angielski=20 

sążni; 1893; sygn. 40; k. 115 
 

Białystok miasto powiatowe; plan części zabudowanego placu przy ulicy 

Cmentarnej, należącego do Lejby i Estery Wole; skala: 1 cal angielski=10 

sążni; 1893; sygn. 45; k. 273 
 

Białystok miasto powiatowe; plan części zabudowanego placu przy ulicy 

Cmentarnej, należącego do Szlomy i Estery Wole; skala: 1 cal angielski=10 

sążni; 1894; sygn. 45; k. 298 
 

Białystok miasto powiatowe; plan sytuacyjny zabudowanego placu przy 

ulicy Instytuckiej, należącego do Szai Lifszyca; skala: 1 cal angielski=10 

sążni; 1894; sygn. 45; k. 606 
 

Białystok miasto powiatowe; plan sytuacyjny nieruchomości przy ulicy 

Lipowej (róg Polowej), należącej do Efraima Perelsztejna; skala: 1 cal an-

gielski=10 sążni.; 1894; sygn. 46; k. 378-379 



 

Białystok miasto powiatowe; protokół pierwszego ogólnego zebrania ak-

cjonariuszy Białostockiej Manufaktury pod firmą „Eugeniusz Bekker 

i Spółka” z dnia 30 czerwca 1895 r.; sygn. 63; k. 407-409 
 

Białystok miasto powiatowe; plan niezabudowanego placu Hermana 

Kommichau, przy zaułku prowadzącym do Starych Bojar; skala: 1 cal an-

gielski=10 sążni; 1896; sygn. 58; k. 429 
 

Białystok miasto powiatowe; plan sytuacyjny zabudowanego placu przy 

ulicy Cmentarnej, należącego do Lejby Rudawskiego; skala: 1 cal angiel-

ski=10 sążni; 1896; sygn. 58; k. 565 
 

Białystok miasto powiatowe; plan sytuacyjny niezabudowanego placu 

przy ulicy Piaskowej-Suchej, należącego do Pinchusa Korniańskiego; ska-

la: 1 cal angielski=50 sążni; 1896; sygn. 59; k. 511 
 

Białystok miasto powiatowe; plan sytuacyjny zabudowanego placu na 

rogu ulicy Kupieckiej i Rożańskiej, należacego do Fiszela i Elki Garbar; ska-

la: 1 cal angielski=10 sążni; 1896; sygn. 61; k. 666 
 

Białystok miasto powiatowe; postanowienia Białostockiej Miejskiej Dumy 

z 4 marca, 20 maja, 18 czerwca i 27 czerwca 1896 r. w sprawie budowy 

koszar dla 7 i 8 baterii artylerii konnej przy ulicy Nowoszosowej; sygn. 61; 

k. 624-627 
 

Białystok miasto powiatowe; plan części placu przy ulicy Instytuckiej i 

Niemieckiej, należącego do Mojsieja Kapłana; skala: 1 cal angielski=10 

sążni; 1897; sygn. 62; k. 55 
 

Białystok miasto powiatowe; plan sytuacyjny zabudowanego placu przy 

ulicy Polowej, należącego do Simchy i Gitli Zylbermanów; skala: 1 cal an-

gielski=10 sążni; 1897; sygn. 63; k. 348 



 

Białystok miasto powiatowe; plan zabudowanego placu przy ulicy Lipo-

wej, należącego do Zelika Kanela; skala: 1 cal angielski=10 sążni; 1897; 

sygn. 75; k. 506 
 

Białystok miasto powiatowe; plan sytuacyjny zabudowanego placu przy 

ulicy Stawowej, należącego do Eugeniusza Bekkera; skala: 1 cal angiel-

ski=10 sążni; 1898; sygn. 69; k. 267 
 

Białystok miasto powiatowe; plan sytuacyjny zabudowanego placu przy 

ulicy Piaskowej, należącego do Jony Wyłużańskiego; skala: 1 cal angiel-

ski=5 sążni; 1898; sygn. 71; k. 13 
 

Białystok miasto powiatowe; plan sytuacyjny zabudowanego placu przy 

ulicy Lipowej, należącego do Zelika Kanela; skala: 1 cal angielski=10 sążni; 

1898; sygn. 76; k. 608 
 

Białystok miasto powiatowe; plan zabudowanego placu przy ulicy Staro-

szosowej i Stołecznej, należącego do Szymona Niemcowicza; skala: 1 cal 

angielski=50 sążni; 1898; sygn. 80; k. 63 
 

Białystok miasto powiatowe; plan części zabudowanego placu w Białym-

stoku przy ulicy Lipowej, należącego do Zelika Kanela; skala: 1 cal angiel-

ski=50 sążni; 1898; sygn. 80; k. 99 
 

Białystok miasto powiatowe; plan zabudowanego placu przy ulicy Lipo-

wej, należącego do Zelika Kanela; skala: 1 cal angielski=50 sążni; 1898; 

sygn. 80; k. 100 
 

Białystok miasto powiatowe; akt kupna-sprzedaży przez zarząd Banku 

Handlowego w Wilnie od Izaaka Barasza zabudowanego placu na rogu 

ulicy Aleksandrowskiej i Mikołajewskiej, z przeznaczeniem na oddział te-

go Banku; 1899; sygn. 80; k. 248-249 



 

Białystok miasto powiatowe; plan sytuacyjny zabudowanego placu w Bia-

łymstoku przy ulicy Piaskowej, należącego do Wolfa i Kejli Kaczalskich; 

skala: 1 cal angielski=10 sążni; 1899; sygn. 80; k. 339 
 

Białystok miasto powiatowe; plan części placu przy ulicy Piaskowej, nale-

żącego do Wolfa i Kejli Kaczalskich, przeznaczonego do sprzedaży; skala: 1 

cal angielski=10 sążni; 1899; sygn. 80; k. 340 
 

Białystok miasto powiatowe; akt kupna-sprzedaży w dniu 26 stycznia 

1900 r. przez Bank Handlowy w Wilnie od Izaaka Barasza zabudowanej 

nieruchomości na rogu ulicy Aleksandrowskiej i Mikołajewskiej; sygn. 81; 

k. 202-203 
 

Białystok miasto powiatowe; akt kupna-sprzedaży przez Abrama Szpiro 

na rzecz miasta Białystok niezabudowanego placu przy ulicy Cmentarnej, 

przeznaczonego pod budowę siedziby Białostockiego Żydowskiego Towa-

rzystwa Dobroczynności „Talmud Tora”; 1900; sygn. 81; k. 363-364 
 

Białystok miasto powiatowe; plan sytuacyjny zabudowanego placu na 

rogu ulicy Aleksandrowskiej i Mikołajewskiej, należącego do Izaaka Bara-

sza; skala: 1 cal angielski=10 sążni; 1900; sygn. 81; k. 222 
 

Białystok miasto powiatowe; plan sytuacyjny zabudowanego placu na 

rogu ulicy Aleksandrowskiej i Mikołajewskiej, należącego do Izaaka Bara-

sza; skala: 1 cal angielski=10 sążni; 1900; sygn. 81; k. 223 
 

Białystok miasto powiatowe; plan zabudowanego placu na rogu ulicy Su-

raskiej i Szkolnej, należącego do Peszy Białouskiej; skala: 1 cal angielski=5 

sążni; 1900; sygn. 82; k. 245 
 

Białystok miasto powiatowe; plan sytuacyjny zabudowanego placu przy 

zbiegu ulicy Małej, Piwnej i Zaułku Konnego, należącego do Fryderyka 

Küna; skala: 1 cal angielski=10 sążni; 1900; sygn. 83; k. 215 



 

Białystok miasto powiatowe; akt nabycia na licytacji przez Towarzystwo 

Naftowo-Przemysłowe „Kaukaz” placu przy ulicy Gimnazjalnej; 1901; sy-

gn. 86; k. 4-5 
 

Białystok miasto powiatowe; protokół walnego zebrania akcjonariuszy 

Towarzystwa Naftowo-Przemysłowego „Kaukaz” w Białymstoku z dnia 25 

czerwca 1902 r.; sygn. 89; k. 24 
 

Białystok miasto powiatowe; akt kupna-sprzedaży z dnia 28 lutego 1903 r. 

na licytacji przez Towarzystwo „Talmud Tora” nieruchomości w Białymsto-

ku przy ulicy Cmentarnej.; sygn. 91; k. 125-126 
 

Białystok miasto powiatowe; akt kupna-sprzedaży z dnia 28 lutego 1903 r. 

na licytacji przez Towarzystwo „Talmud Tora” nieruchomości w Białymsto-

ku przy ulicy Lipowej; sygn. 91; k. 130-131 
 

Białystok miasto powiatowe; akt kupna-sprzedaży na licytacji w dniu 27 

czerwca 1903 r. przez Towarzystwo Taniej Kuchni dla Biednych Żydów w 

Białymstoku nieruchomości przy ulicy Cmentarnej; sygn. 92; k. 111-112 
 

Białystok miasto powiatowe; plan zabudowanej działki przy ulicy Stawo-

wej; należącej do Antoniego i Marii Macewiczów; skala: 1 cal angiel-

ski=10 sążni; 1903; sygn. 91; 326 
 

Białystok miasto powiatowe; wyrok Sądu Okręgowego w Grodnie z dnia 

20 stycznia 1903 r. w sprawie aktu zakupu przez Towarzystwo „Talmud 

Tora” placu przeznaczonego pod budowę szkoły rzemieślniczej; sygn. 91; 

k. 60 
 

Białystok miasto powiatowe; wyrok Sądu Okręgowego w Grodnie z dnia 

15 listopada 1904 r. o przyznaniu prawa własności, na podstawie tzw. za-

siedzenia, dla Głównego Zarządu Więziennictwa do zabudowanej działki 

na rogu ulicy Mikołajewskiej i Policyjnej; sygn. 98; k. 76 



 

Białystok miasto powiatowe; protokół nadzwyczajnego walnego zebrania 

akcjonariuszy Towarzystwa Białostockiej Manufaktury Eugeniusz Bekker 

i spółka z dnia 3 września 1905 r., jako załącznik występuje spis 35 akcjo-

nariuszy; sygn. 97; k. 201-202 
 

Białystok miasto powiatowe; wyrok Sądu Okręgowego w Grodnie z dnia 

23 marca 1906 r. w sprawie o zatwierdzenie testamentu kupca Antoniego 

Wieczorka, zmarłego 28 lutego 1906 r. w Białymstoku; sygn. 98; k. 191-

192 
 

Białystok miasto powiatowe; akt darowizny z dnia 3 sierpnia 1907 r. na 

podstawie którego Cywa Kapłańska przekazała Białostockiemu Żydow-

skiemu Towarzystwu Dobroczynności nieruchomość przy ulicy Mazowiec-

kiej; sygn. 101; k. 144-145 
 

Białystok miasto powiatowe; akt kupna-sprzedaży z dnia 16 lutego 1907 r. 

przez Abrama Nimcowicza Bankowi Handlowemu w Rydze nieruchomości 

przy ulicy Mikołajewskiej; sygn. 100; k. 184-185 
 

Białystok miasto powiatowe; akt darowizny z dnia 12 sierpnia 1908 r. na 

podstawie którego Cywa Kapłańska przekazała Białostockiemu Żydow-

skiemu Towarzystwu Dobroczynności swoją nieruchomość w Białymstoku 

przy ulicy Mazowieckiej; sygn. 103; k. 261-262 
 

Białystok miasto powiatowe; Helena Trylling aktem z dnia 13 maja 1909 r. 

przekazała na rzecz żydowskiej żeńskiej szkoły zawodowej zabudowaną 

nieruchomość w Białymstoku przy ulicy Rabińskiej; sygn. 106; k. 87-88 
 

Białystok miasto powiatowe; August Moes przekazał w darze na rzecz 

Białostockiego Towarzystwa Upowszechnienia Wykształcenia Handlowe-

go zabudowaną nieruchomość przy ulicy Aleksandrowskiej.; 1909; sygn. 

107; k. 291-292 



 

Białystok miasto powiatowe; Szachna i Szejna Webman przekazali na 

rzecz Białostockiego Żydowskiego Towarzystwa Dobroczynności zabudo-

waną nieruchomość przy ulicy Żołnierskiej; 1909; sygn. 107; k. 385-386 
 

Białystok miasto powiatowe; akt zakupu przez skarb państwa na rzecz 

Głównego Zarządu Więziennictwa od chłopów wsi Słoboda działki gruntu 

w granicach miasta; 1910; sygn. 171; k. 6-7 
 

Białystok miasto powiatowe; protokół zwyczajnego walnego zebrania ak-

cjonariuszy Towarzystwa Białostockiej Manufaktury Eugeniusz Bekker 

i spółka z dnia 10 kwietnia 1910 r.; sygn. 113; k. 309-310 
 

Białystok miasto powiatowe; akt sprzedaży przez Witolda Łuszczewskiego 

na rzecz Towarzystwa Opieki nad Biednymi i Bezdomnymi Dziećmi Ży-

dowskimi niezabudowanej nieruchomości przy ulicy Częstochowskiej; 

1911; sygn. 111; k. 162-163 
 

Białystok miasto powiatowe; akt kupna-sprzedaży na publicznej licytacji 

w dniu 6 listopada 1912 r. przez Białostockie Żydowskie Towarzystwo Do-

broczynności nieruchomości przy Rynku z przeznaczeniem na utrzymanie 

domu dziecka; sygn. 119; k. 24 
 

Białystok miasto powiatowe; akt kupna-sprzedaży na licytacji publicznej 

w dniu 9 listopada 1912 r. przez Białostockie Żydowskie Towarzystwo Do-

broczynności nieruchomości przy ulicy Brzozowej z przeznaczeniem na 

utrzymanie domu dziecka; sygn. 119; k. 46 
 

Białystok miasto powiatowe; akt kupna-sprzedaży na publicznej licytacji 

w dniu 23 listopada 1912 r. przez Białostockie Żydowskie Towarzystwo 

Dobroczynności nieruchomości przy Rynku z przeznaczeniem na utrzy-

manie domu dziecka; sygn. 119; k. 205 



 

Białystok miasto powiatowe; akt kupna-sprzedaży w dniu 8 grudnia 1912 r. 

przez Augusta Moesa akcjonariuszom reprezentowanym przez Juliusza 

Zommera i Roberta Frelicha zakładu budowy maszyn i odlewniczego pod 

firmą „A. Wieczorek” przy ulicy Nowoszosowej. Moes kupił zakład na pu-

blicznej licytacji w dniu 5 maja 1912 r. Dokument zawiera dokładny opis 

budynków i pomieszczeń zakładu; sygn. 119; k. 344-347 
 

Białystok miasto powiatowe; plan zabudowanego placu należącego do 

Bolesława Reuckiego, położonego przy ulicy Brzeskiej; skala: 1 cal angiel-

ski=5 sążni; 1912; sygn. 120; k. 81 
 

Białystok miasto powiatowe; protokół pierwszego walnego zebrania ak-

cjonariuszy Zakładu Budowy Maszyn i Odlewniczego pod firmą „A. Wie-

czorek” w dniu 10 listopada 1912 r.; 1912; sygn. 119; k. 352-353 
 

Białystok miasto powiatowe; akt kupna-sprzedaży w dniu 1 lutego 1913 r. 

przez Augusta Moesa od zarządu zakładu budowy maszyn i odlewniczego 

pod firmą „A. Wieczorek”, w osobach dyrektorów Tadeusza Straszewicza, 

Juliusza Zommera, Roberta Frelicha i Romana Wieczorka, położonego 

przy ulicy Nowoszosowej. Moes kupił zakład na publicznej licytacji w dniu 

5 maja 1912 r. Dokument zawiera dokładny opis budynków i pomieszczeń 

zakładu; sygn. 120; k. 356-358 
 

Białystok miasto powiatowe; akt kupna-sprzedaży z dnia 30 maja 1913 r., 

na podstawie którego Bank Handlowy w Białymstoku, reprezentowany 

przez członków zarządu Jana Dąbrowskiego i Edwarda Steinhagena 

sprzedał Spółce Akcyjnej „Ritz”, reprezentowanej przez Dymitra Rubinste-

ina i generała majora Iwana Efirowa, nieruchomość na rogu ulicy Insty-

tuckiej i Niemieckiej; na placu tym wznoszony był przez nabywców mu-

rowany budynek hotelu; sygn. 122; k. 214-215 



 

Białystok miasto powiatowe; akt kupna-sprzedaży z dnia 27 listopada 

1913 r. przez Mejera Mońkowskiego Białostockiemu Towarzystwu Opieki 

nad Biednymi niezabudowanej nieruchomości z przeznaczeniem na dom 

opieki, położonej przy ulicy Gogolewskiej.; 1913; sygn. 124; k. 300-301 
 

Białystok miasto powiatowe; akt kupna-sprzedaży z dnia 18 grudnia 1913 r. 

przez Sendera Niewodowskiego na rzecz Szkoły Modlitewnej „Miszkon-

Jakub” zabudowanej nieruchomości przy ulicy Mikołajewskiej; sygn. 124; 

k. 501-502 
 

Białystok miasto powiatowe; akt kupna-sprzedaży z dnia 2 stycznia 1914 r. 

przez Juliusza Flakera na rzecz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Bia-

łymstoku zabudowanej nieruchomości położonej przy ulicy Aleksandrow-

skiej; sygn. 125; k. 1-2 
 

Bielany wieś; powiat sokólski; akt nadawczy uwłaszczonych gruntów 

mieszkańcom wsi; 1873; sygn. 307; k. 110-111 
 

Bielany wieś; powiat sokólski; akt nadawczy uwłaszczonych gruntów 

mieszkańcom wsi; 1873; sygn. 315; k. 154-155 
 

Bielsk miasto powiatowe; potwierdzenie przez Annę Jagiellonkę przywile-

ju nadania przez królową Bonę dla miasta Bielska 30 włók lasu w leśnic-

twie bielskim. Przekład na j. rosyjski z j. polskiego; 1581; sygn. 238; k. 74-

76 
 

Bielsk miasto powiatowe; plan gruntów należących do kościoła prawo-

sławnego pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Biel-

sku; skala: 1 cal angielski=100 sążni; 1856; sygn. 199; k. 220-221 
 

Bielsk miasto powiatowe; akt kupna-sprzedaży z dnia 27 grudnia 1887 r., 

na podstawie którego gmina żydowska nabyła na licytacji zabudowaną 

nieruchomość przy ulicy Brzeskiej; sygn. 192; k. 232-233 



 

Bielsk miasto powiatowe; akt kupna-sprzedaży z dnia 12 marca 1890 r., 

na podstawie którego Zelko Farber sprzedał gminie żydowskiej zabudo-

waną nieruchomość przy ulicy Brzeskiej; sygn. 193; k. 141-142 
 

Bielsk miasto powiatowe; plan sytuacyjny części placu wchodzącego 

w skład nieruchomości położonej przy ulicy Brzeskiej, należącej do Lejze-

ra Kapłana; skala: 1 cal angielski=25 sążni; 1900; sygn. 198; k. 22 
 

Bielsk miasto powiatowe; plan działki położonej przy ulicy Żydowskiej, 

należącej do Hersza Gutmana; skala: 1 cal angielski=25 sążni; 1904; sygn. 

198; k. 424 
 

Bobrowa wieś; powiat białostocki; akty nadawcze uwłaszczonych grun-

tów mieszkańcom wsi; 1868; sygn. 130; k. 235-236, 342-343 
 

Bobrowa wieś; powiat białostocki; akt nadawczy uwłaszczonych gruntów 

mieszkańcom wsi; 1868; sygn. 131; k. 294-295 
 

Bobrówka wieś; powiat białostocki; akt nadawczy uwłaszczonych gruntów 

mieszkańcom wsi; 1889; sygn. 132; k. 266-269 
 

Boćki miasteczko; powiat bielski; akt nadawczy uwłaszczonych gruntów 

mieszkańcom miasteczka; 1866; sygn. 246; k. 9-12 
 

Borsukówka wieś; powiat białostocki; akt nadawczy uwłaszczonych grun-

tów mieszkańcom wsi; 1889; sygn. 132; k. 438-439 
 

Brańsk miasto nadetatowe; powiat bielski; akt kupna z dnia 27 czerwca 

1902 r. przez parafię prawosławną w Brańsku od mieszczanki Maszy Gro-

dzińskiej działki gruntu pod budowę miejskiej szkoły cerkiewnej; sygn. 

236; k. 390-391 
 

Budzisk uroczysko; powiat sokólski; plan podziału gruntów wiejskich na 

chutory; skala: 1 cal angielski = 100 sążni; 1912; sygn. 348; k. 14 



 

Budzisk uroczysko; powiat sokólski; postanowienie Sokólskiej Komisji do 

Spraw Urządzeń Rolnych w sprawie komasacji gruntów chłopskich; 1912; 

sygn. 348; k. 4-7 
 

Choroszcz miasteczko; powiat białostocki; akt darowizny gruntów na 

rzecz mieszczan przez Honoratę de Moni, właścicielkę majątku Klucz Cho-

roszczański; 1880; sygn. 162; k. 169-175 
 

Choroszcz miasteczko; powiat białostocki; testament Karola Augusta Mo-

esa, syna Christiana, właściciela fabryki sukna, z dnia 22 marca 1887 r.; 

sygn. 151; k. 218-219 
 

Chraboły wieś; powiat białostocki; akt nadawczy uwłaszczonych gruntów 

mieszkańcom wsi; 1889; sygn. 132; k. 443-444 
 

Chrebtowce majątek; powiat sokólski; plan części majątku, należącego do 

Aleksandra Łobkowskiego, przeznaczonej do sprzedaży; skala: 1 cal an-

gielski = 100 sążni; 1896; sygn. 303; k. 275 
 

Chrebtowce majątek; powiat sokólski; plan łąki przeznaczonej do sprze-

daży; skala: 1 cal angielski = 50 sążni; 1896; sygn. 303; k. 277 
 

Chrebtowce majątek; powiat sokólski; plan parceli z gruntów majątku, 

należącego do radcy stanu Aleksandra Łobkowskiego, przeznaczonej do 

sprzedaży Józefowi Paszkowskiemu, mieszkańcowi wsi Wojnowce; skala: 

1 cal angielski = 100 sążni; 1896; sygn. 303; k. 276 
 

Chronibory uroczysko; powiat bielski; plan uroczyska, wchodzącego 

w skład majątku Boćki, należącego do hrabiny Darii z Potockich Młodec-

kiej; skala: 1 cal angielski=100 sążni; 1885; sygn. 207; k. 55 



 

Ciechanowiec miasteczko; powiat bielski; akt kupna-sprzedaży z dnia 14 

grudnia 1908 r., na podstawie którego ksiądz Józef Gaul sprzedał spół-

dzielni spożywców niezabudowany plac przy Rynku; sygn. 251; k. 269-270 
 

Ciechanowiec miasteczko; powiat bielski; akt kupna-sprzedaży z dnia 20 

stycznia 1914 r., na podstawie którego Stanisław Boguszewski sprzedał na 

rzecz skarbu państwa działkę gruntu w folwarku Adelin w majątku Bojen-

ka w celu urządzenia wyższej szkoły elementarnej; sygn. 272; k. 38 
 

Cieliczanka wieś; powiat białostocki; akt nadawczy uwłaszczonych grun-

tów mieszkańcom wsi; 1867; sygn. 128; k. 34-39 
 

Ciesze wieś; powiat białostocki; akt nadawczy uwłaszczonych gruntów 

mieszkańcom wsi; 1889; sygn. 132; k. 330-334 
 

Czechowizna wieś; powiat białostocki; akt nadawczy uwłaszczonych grun-

tów mieszkańcom wsi; 1889; sygn. 132; k. 157-158 
 

Dąbrowa miasto nadetatowe; powiat sokólski; rejestr działki wchodzącej 

w skład gruntów miejskich; 1862; sygn. 295; k. 65-66 
 

Dąbrowa miasto nadetatowe; powiat sokólski; akt darowizny przez mia-

sto Ministerstwu Oświaty działki gruntu miejskiego o nazwie Donatoria 

o powierzchni 0,75 dziesięciny pod budowę szkoły; 1911; sygn. 342; 

k. 107-110 
 

Długołęka wieś; powiat białostocki; akt nadawczy uwłaszczonych gruntów 

mieszkańcom wsi; 1889; sygn. 132; k. 473-475 
 

Dobrzyniewo wieś; powiat białostocki; akt nadawczy uwłaszczonych 

gruntów mieszkańcom wsi; 1890; sygn. 133; k. 69-70 
 

Dobrzyniewo Mostowe wieś; powiat białostocki; akt nadawczy uwłasz-

czonych gruntów mieszkańcom wsi; 1890; sygn. 133; k. 84 



 

Dojlidy wieś; powiat białostocki; akt nadawczy uwłaszczonych gruntów 

mieszkańcom wsi; 1868; sygn. 130; k. 385-386 
 

Doktorce wieś; powiat bielski; akt nadawczy uwłaszczonych gruntów 

mieszkańcom wsi; 1865; sygn. 202; k. 42-43 
 

Dolistowo Nowa Wieś majątek; powiat białostocki; plan działki gruntu 

(łąki i pastwiska) – o powierzchni 20 dziesięcin – kupionej przez spółkę 

chłopską za pośrednictwem Banku Włościańskiego; skala: 1 cal angielski = 

100 sążni; 1898; sygn. 144; k. 165 
 

Drukowszczyzna uroczysko; powiat białostocki; akt nadawczy uwłaszczo-

nych gruntów mieszkańcom uroczyska; 1867; sygn. 128; k. 34-39 
 

Dubaśna wieś; powiat sokólski; akt nadawczy uwłaszczonych gruntów 

mieszkańcom wsi; 1873; sygn. 286; k. 29-30 
 

Dudki wieś; powiat białostocki; akt nadawczy uwłaszczonych gruntów 

mieszkańcom wsi; 1889; sygn. 132; k. 241-242 
 

Folwarki Małe wieś; powiat białostocki; akty nadawcze uwłaszczonych 

gruntów mieszkańcom wsi; 1868; sygn. 130; k. 385-386, 445-446 
 

Folwarki Wielkie wieś; powiat białostocki; akt nadawczy uwłaszczonych 

gruntów mieszkańcom wsi; 1868; sygn. 130; k. 445-446 
 

Ginie wieś; powiat białostocki; akt nadawczy uwłaszczonych gruntów 

mieszkańcom wsi; 1889; sygn. 132; k. 304-305 
 

Gniła wieś; powiat białostocki; akt nadawczy uwłaszczonych gruntów 

mieszkańcom wsi; 1889; sygn. 132; k. 307-309 



 

Goniądz miasto nadetatowe; powiat białostocki; akt kupna-sprzedaży 

placu należącego do skarbu państwa na rzecz miasta; 1885; sygn. 130; k. 

15-24 
 

Góry wieś; powiat białostocki; akt nadawczy uwłaszczonych gruntów 

mieszkańcom wsi; 1889; sygn. 132; k. 477-478 
 

Grabówka wieś; powiat białostocki; akt nadawczy uwłaszczonych grun-

tów mieszkańcom wsi; 1868; sygn. 130; k. 445-446 
 

Gródek miasteczko; powiat białostocki; akt nadawczy uwłaszczonych 

gruntów mieszkańcom miasteczka; 1866; sygn. 130; k. 258-259 
 

Gródek miasteczko; powiat białostocki; akt darowizny na rzecz skarbu 

przez Eugenię Hasbach, właścicielkę majątku Waliły, działki gruntu w mia-

steczku z przeznaczeniem na budowę lecznicy wiejskiej; 1899; sygn. 144; 

k. 215 
 

Guzy wieś; powiat białostocki; akt nadawczy uwłaszczonych gruntów 

mieszkańcom wsi; 1889; sygn. 132; k. 257-258 
 

Halickie wieś; powiat białostocki; akt nadawczy uwłaszczonych gruntów 

mieszkańcom wsi; 1868; sygn. 130; k. 461-462 
 

Harasimowicze wieś; powiat sokólski; akt nadawczy uwłaszczonych grun-

tów mieszkańcom wsi; 1873; sygn. 286; k. 27-28 
 

Hołody wieś; powiat bielski; plan pomiarowy sytuacyjny gruntów należą-

cych do chłopów wsi, wykupionych pod budowę szosy Bielsk-Prużana; 

skala: 1 cal angielski=25 sążni; 1901; sygn. 249; k. 157 
 

Hołody wieś; powiat bielski; spis chłopów-właścicieli we wsi, od których 

wykupiono część gruntów pod budowę szosy Bielsk-Prużana; 1908; sygn. 

249; k. 178-196 



 

Hołody wieś; powiat bielski; spis lustracyjny wsi – imienna ewidencja 

uwłaszczonych mieszkańców wraz z wykazem użytków gruntowych; 1869; 

sygn. 202; k. 61-64 
 

Hołody wieś; powiat bielski; akt nadawczy uwłaszczonych gruntów miesz-

kańcom wsi; 1871; sygn. 202; k. 77-79 
 

Horodniany majątek; powiat białostocki; Nadieżda Rajewska sprzedała 

działkę gruntu pod budowę koszar 12 pułku dragonów; 1891; sygn. 134; 

k. 90-91 
 

Horodniany majątek; powiat białostocki; plan działki o nazwie „Uroczysko 

Pod Klinem”, wchodzącej w skład majątku Horodniany, należącego do 

Nadieżdy Rajewskiej; 1895; sygn. 141; k. 265 
 

Istok wieś; powiat bielski; akt nadawczy uwłaszczonych gruntów miesz-

kańcom wsi; 1871; sygn. 239; k. 192-194 
 

Jałowo majątek; powiat sokólski; plan parceli wyodrębnionej z gruntów 

majątku i nabytej przez Stanisława Sulika; skala: 1 cal angielski = 50 sążni; 

1906; sygn. 351; k. 122 
 

Jasionówka majątek; powiat białostocki; plan części gruntów w uroczysku 

„Pod młynem”, wchodzącego w skład majątku, należącego do Marii Li-

ders; skala: 1 cal angielski=100 sążni; 1909; sygn. 166; k. 118 
 

Jasionówka majątek; powiat białostocki; plany uroczyska Pohulanka 

wchodzącego w skład majątku, należącego do Marii Liders; skala: 1 cal 

angielski = 100 sążni; 1909; sygn. 169; k. 197-198 
 

Jaskra wieś; powiat białostocki; akt nadawczy uwłaszczonych gruntów 

mieszkańcom wsi; 1889; sygn. 132; k. 495-496 



 

Jatwieź Duża wieś; powiat białostocki; akt nadawczy uwłaszczonych grun-

tów mieszkańcom wsi; 1889; sygn. 132; k. 426-427 
 

Jatwieź Mała wieś; powiat białostocki; akt nadawczy uwłaszczonych grun-

tów mieszkańcom wsi; 1889; sygn. 132; k. 421-422 

Jurowce majątek; powiat białostocki; darowizna działki gruntu przez wła-

ściciela majątku Sergiusza Sazonowa na rzecz skarbu, z przeznaczeniem 

na budowę szkoły początkowej; 1912; sygn. 179; k. 69-70 
 

Kamienna Nowa wieś; powiat sokólski; akt nadawczy uwłaszczonych 

gruntów mieszkańcom wsi; 1873; sygn. 286; k. 25-26 
 

Kamionka wieś; powiat białostocki; akty nadawcze uwłaszczonych grun-

tów mieszkańcom wsi; 1869; sygn. 130; k. 290-291, 353-354 
 

Kamionka wieś; powiat białostocki; akty nadawcze uwłaszczonych grun-

tów mieszkańcom wsi; 1869; sygn. 131; k. 305-306, 322-323 
 

Karpowicze majątek; powiat białostocki; plan 14 działek należących do 

majątku Zofii Krejbich, położonych w szachownicy z gruntami wsi Karpo-

wicze; 1906; sygn. 164; k. 16 
 

Karpowicze majątek; powiat białostocki; plan łąki wchodzącej w skład 

majątku Karpowicze, należącego do Zofii Krejbich; skala: 1 cal angiel-

ski=100 sążni; 1908; sygn. 164; k. 311 
 

Kępa majątek, powiat białostocki; plan łąki z majątku, nabytej przez Jana 

Sulewskiego; skala: 1 cal angielski = 50 sążni; 1906; sygn. 159; k. 72 
 

Kępa majątek; powiat białostocki; plan – przeznaczonej do sprzedaży – 

części majątku, należącego do Aleksandra Ronczewskiego; 1908; sygn. 

164; k. 277 



 

Klejniki majątek; powiat bielski; plan gruntów parafii prawosławnej w 

Nowym Berezowie, należących do byłego państwowego majątku Klejniki; 

skala: 1 cal angielski=100 sążni; 1866; sygn. 250; k. 183 
 

Klepacze wieś; powiat białostocki; akt nadawczy uwłaszczonych gruntów 

mieszkańcom wsi; 1874; sygn. 128; k. 75-76 
 

Klepacze wieś; powiat białostocki; rejestr pomiarowy gruntów wsi, wyku-

pionych pod budowę szosy Białystok-Jeżewo; 1907; sygn. 160; k. 374-378 
 

Klepacze wieś; powiat białostocki; spis chłopów-właścicieli, od których 

wykupiono część gruntów pod budowę szosy Białystok-Jeżewo; 1907; sy-

gn. 160; k. 369-373 
 

Klepacze wieś; powiat białostocki; spis chłopów – właścicieli gruntów na-

działowych we wsi Klepacze; 1907; sygn. 160; k. 379-384 
 

Kleszczele miasto nadetatowe; powiat bielski; akt darowizny z dnia 31 

marca 1904 r. na podstawie którego Mowsza Gwin podarował gminie ży-

dowskiej działkę gruntu; sygn. 239; k. 200-201 
 

Klinczany wieś; powiat sokólski; akt nadawczy uwłaszczonych gruntów 

mieszkańcom wsi; 1872; sygn. 328; k. 121-122 
 

Kobuzie wieś; powiat białostocki; akt nadawczy uwłaszczonych gruntów 

mieszkańcom wsi; 1889; sygn. 132; k. 447 
 

Kołodzież wieś; powiat białostocki; akt nadawczy uwłaszczonych gruntów 

mieszkańcom wsi; 1889; sygn. 132; k. 262-263 
 

Konopczyn wieś; powiat białostocki; akt nadawczy uwłaszczonych grun-

tów mieszkańcom wsi; 1889; sygn. 132; k. 254-255 



 

Korobczyce majątek; powiat sokólski; plan trzech działek gruntów mająt-

ku położonych przy wsi Korobczyce; skala: 1 cal angielski = 100 sążni; 

1906; sygn. 345; k. 245 
 

Kościuki wieś; powiat białostocki; spis chłopów-właścicieli, od których 

wykupiono część gruntów pod budowę szosy Białystok-Jeżewo; 1907; sy-

gn. 161; k. 66-69 
 

Kościuki wieś; powiat białostocki; spis chłopów – właścicieli gruntów na-

działowych; 1907; sygn. 161; k. 70-78 
 

Kozińce wieś; powiat białostocki; akt nadawczy uwłaszczonych gruntów 

mieszkańcom wsi; 1889; sygn. 132; k. 451 
 

Koźliki wieś; powiat bielski; akt lustracyjny dotyczący uwłaszczenia chło-

pów – mieszkańców wsi w dobrach państwowych; 1869; sygn. 202; k. 59-

60 
 

Koźliki wieś; powiat Białystok; akt nadawczy uwłaszczonych gruntów 

mieszkańcom wsi; 1868; sygn. 130; k. 445-446 
 

Krasne Folwarczne wieś; powiat białostocki; akt nadawczy uwłaszczonych 

gruntów mieszkańcom wsi; 1889; sygn. 132; k. 418-419 
 

Krasne Stare wieś; powiat białostocki; akt nadawczy uwłaszczonych grun-

tów mieszkańcom wsi; 1889; sygn. 132; k. 398-399 
 

Krasnowieś wieś; powiat bielski; akt kupna-sprzedaży z dnia 1 grudnia 1905 r., 

na podstawie którego Ignacy Tomaszewski sprzedał parafii prawosławnej 

w Wólce Wygonowskiej zabudowany plac na użytek cerkiewnej szkoły 

parafialnej we wsi Krasnowieś; sygn. 241; k. 457-458 
 

Krecze wieś; powiat białostocki; akt nadawczy uwłaszczonych gruntów 

mieszkańcom wsi.; 1889; sygn. 132; k. 412 



 

Krupniki wieś; powiat białostocki; plan gruntów chłopów wsi i osady 

Sienkiewicze, wykupionych pod budowę szosy Białystok-Jeżewo; skala: 1 

cal angielski=20 sążni; 1903; sygn. 160; k. 366 
 

Krupniki wieś; powiat białostocki; rejestr pomiarowy gruntów, wykupio-

nych pod budowę szosy Białystok-Jeżewo; 1907; sygn. 160; k. 359-363 
 

Krupniki wieś; powiat białostocki; spis chłopów-właścicieli, od których 

wykupiono część gruntów pod budowę szosy Białystok-Jeżewo; 1907; sy-

gn. 160; k. 356-358 
 

Krupniki wieś; powiat białostocki; spis chłopów – właścicieli gruntów na-

działowych; 1907; sygn. 160; k. 364-365 
 

Kruszewo wieś; powiat białostocki; rejestr pomiarowy gruntów, wykupio-

nych pod budowę szosy Białystok-Jeżewo; 1907; sygn. 160; k. 315-324 
 

Kruszewo wieś; powiat białostocki; spis chłopów-właścicieli, od których 

wykupiono część gruntów pod budowę szosy Białystok-Jeżewo; 1907; sy-

gn. 160; k. 309-314 
 

Kruszewo wieś; powiat białostocki; spis chłopów gospodarzy i ogrodni-

ków – właścicieli gruntów nadziałowych; 1907; sygn. 160; k. 336-345 
 

Krynice wieś; powiat białostocki; akt nadawczy uwłaszczonych gruntów 

mieszkańcom wsi; 1889; sygn. 132; k. 454-455 
 

Krypno Poduchowne wieś; powiat białostocki; akt zamiany gruntów mię-

dzy gromadą wiejską Krypno Poduchowne a parafią rzymskokatolicką 

w Knyszynie; 1911; sygn. 176; k. 240 
 

Krzysztoforowo majątek; powiat sokólski; plany części majątku należące-

go do Juliana Siemieniuka; skala: 1 cal angielski = 100 sążni; 1911; sygn. 

340; k. 32-33 



 

Krzywa majątek; powiat białostocki; plan części uroczyska „Mostek”, 

wchodzącego w skład majątku, należącego do Zofii Songin; skala: 1 cal 

angielski = 100 sążni; 1908; sygn. 167; k. 208 
 

Krzywa majątek; powiat białostocki; plan części uroczyska „Olszanka”, 

wchodzącego w skład majątku, należącego do Zofii Songin; skala: 1 cal 

angielski = 100 sążni; 1908; sygn. 167; k. 217 
 

Krzywa majątek; powiat białostocki; plan parceli wyodrębnionej z mająt-

ku, należącego do Zofii Songin; skala: 1 cal angielski = 100 sążni; 1910; 

sygn. 174; k. 278 
 

Krzywa wieś; powiat białostocki; akt nadawczy uwłaszczonych gruntów 

mieszkańcom wsi; 1890; sygn. 133; k. 74 
 

Kudelicze wieś; powiat bielski; akt nadawczy uwłaszczonych gruntów 

mieszkańcom wsi; 1870; sygn. 202; k. 67-70 
 

Kudelicze wieś; powiat bielski; akt nadawczy uwłaszczonych gruntów 

mieszkańcom wsi; 1870; sygn. 240; k. 246-248 
 

Kulikówka wieś; powiat białostocki; akt nadawczy uwłaszczonych gruntów 

mieszkańcom wsi; 1889; sygn. 132; k. 458 
 

Kuriany wieś; powiat białostocki; akt nadawczy uwłaszczonych gruntów 

mieszkańcom wsi; 1868; sygn. 130; k. 445-446 
 

Kuścin majątek; powiat sokólski; plan parceli w uroczysku Bagon przezna-

czonej do sprzedaży; skala: 1 cal angielski = 100 sążni; 1901; sygn. 324; 

k. 100 
 

Kuścin majątek; powiat sokólski; plan działki gruntu w majątku radcy ko-

legialnego Mikołaja Apiechtina; skala: 1 cal angielski = 100 sążni; 1905; 

sygn. 339; k. 141 



 

Kuścin majątek; powiat sokólski; plan parceli gruntu ornego przeznaczo-

nej do sprzedaży; skala: 1 cal angielski = 50 sążni; 1905; sygn. 339; k. 142 
 

Lacka Buda uroczysko; powiat białostocki; postanowienie Białostockiej 

Powiatowej Komisji do Spraw Urządzeń Rolnych w sprawie podziału grun-

tów wiejskich na chutory; 1912; sygn. 180; k. 35-36 
 

Letniki wieś; powiat białostocki; akt nadawczy uwłaszczonych gruntów 

mieszkańcom wsi; 1890; sygn. 133; k. 64-65 
 

Letniki wieś; powiat białostocki; akt sprzedaży przez Aleksandra i Józefa 

Jackowskich na rzecz Dyrekcji Szkół Ludowych domu z placem z przezna-

czeniem na szkołę ludową; 1913; sygn. 186; k. 320-321 
 

Łękobudy wieś; powiat białostocki; akt nadawczy uwłaszczonych gruntów 

mieszkańcom wsi; 1889; sygn. 132; k. 175 
 

Łosośna majątek; powiat sokólski; plan parceli, utworzonej w rezultacie 

wycięcia lasu, w majątku generała majora Aleksandra Wasilkowskiego; 

skala: 1 cal angielski = 100 sążni; 1875; sygn. 303; k. 278 
 

Łukiany wieś; powiat białostocki; akt nadawczy uwłaszczonych gruntów 

mieszkańcom wsi; 1868; sygn. 130; k. 235-236, 342-343 
 

Łukiany wieś; powiat białostocki; akt nadawczy uwłaszczonych gruntów 

mieszkańcom wsi; 1868; sygn. 131; k. 294-295, 330-331 
 

Łyse wieś; powiat bielski; akt nadawczy uwłaszczonych gruntów miesz-

kańcom wsi; 1870; sygn. 224; k. 432-433 
 

Maciesze wieś; powiat białostocki; akt nadawczy uwłaszczonych gruntów 

mieszkańcom wsi; 1889; sygn. 132; k. 188-189 



 

Maćkowicze wieś; powiat bielski; akt nadawczy uwłaszczonych gruntów 

mieszkańcom wsi; 1870; sygn. 202; k. 67-70 

 

Maćkowicze wieś; powiat bielski; akt nadawczy uwłaszczonych gruntów 

mieszkańcom wsi; 1870; sygn. 240; k. 246-248 
 

Małynka majątek; powiat białostocki; plan części uroczyska „Za Hoźną”, 

wchodzącego w skład majątku należącego do Zbigniewa Kołątaja; skala: 1 

cal angielski=100 sążni; 1908; sygn. 165; k. 68 
 

Michałowo Niezbudka majątek; powiat białostocki; plan działki wieczy-

stoczynszowej kolonisty Juliusza Krabsza, wchodzącej w skład majątku, 

należącego do Ewy Engelhardt z domu von Minkwitz; skala: 1 cal angiel-

ski=25 sążni; 1890; sygn. 185; k. 91 
 

Michałowo Niezbutka majątek; powiat białostocki; testament Aleksandra 

von Minkwitz, generała adiutanta, właściciela majątku oraz majoratu 

Wiłkowyszki w guberni suwalskiej; 1879; sygn. 158; k. 240-246 
 

Milewskie wieś; powiat białostocki; akt nadawczy uwłaszczonych grun-

tów mieszkańcom wsi; 1889; sygn. 132; k. 486-487 
 

Mokre wieś; powiat bielski; akt nadawczy uwłaszczonych gruntów miesz-

kańcom wsi; 1865; sygn. 202; k. 40-41 
 

Moszczona wieś; powiat bielski; akt nadawczy uwłaszczonych gruntów 

mieszkańcom wsi; 1866; sygn. 239; k. 419-420 
 

Narew miasto nadetatowe; powiat bielski; akt sprzedaży przez Czesława 

Szujeckiego w dniu 20 lutego 1904 r. na rzecz skarbu placu pod budowę 

parafialnej szkółki ludowej przy ul. Mohylewskiej; sygn. 239; k. 119-120 
 

Narew miasto nadetatowe; powiat bielski; Akt sprzedaży przez Abrama 

Chajeta w dniu 8 października 1910 r. na rzecz miasta zabudowanej nie-



 

ruchomości przy ul. Rybackiej na urządzenie jednoklasowej szkółki żeń-

skiej; sygn. 259; k. 42-43 
 

Nowe Aleksandrowo wieś; powiat białostocki; akt nadawczy uwłaszczo-

nych gruntów mieszkańcom wsi; 1890; sygn. 133; k. 77-78 
 

Nowe Berezowo wieś; powiat bielski; spis lustracyjny chłopów właścicieli; 

1869; sygn. 244; k. 1-8 
 

Nowe Berezowo wieś; powiat bielski; akt nadawczy uwłaszczonych grun-

tów mieszkańcom wsi; 1872; sygn. 202; k. 86-91 
 

Nowe Berezowo wieś; powiat bielski; spis chłopów-właścicieli wsi, od 

których wykupiono część gruntów pod budowę szosy Bielsk-Prużana; 

1907; sygn. 244; k. 10-23 
 

Nowe Stojło wieś; powiat sokólski; postanowienie Sokólskiej Komisji do 

Spraw Urządzeń Rolnych w sprawie podziału gruntów wiejskich na chuto-

ry; 1911; sygn. 344; k. 197-200 
 

Nowiny majątek; powiat białostocki; plan łąki sprzedanej przez Elżbietę 

Bielińską Janowi Remża; 1902; sygn. 151; k. 374 
 

Nowiny wieś; powiat białostocki; akt nadawczy uwłaszczonych gruntów 

mieszkańcom wsi; 1889; sygn. 132; k. 505-506 
 

Nowodworce wieś; powiat białostocki; akt nadawczy uwłaszczonych 

gruntów mieszkańcom wsi; 1867; sygn. 128; k. 34-39 
 

Nowosiółki wieś; powiat białostocki; akt nadawczy uwłaszczonych grun-

tów mieszkańcom wsi; 1889; sygn. 132; k. 462 
 

Obrubniki wieś; powiat białostocki; akt nadawczy uwłaszczonych gruntów 

mieszkańcom wsi; 1889; sygn. 132; k. 466 



 

Olmonty wieś; powiat białostocki; akt nadawczy uwłaszczonych gruntów 

mieszkańcom wsi; 1868; sygn. 130; k. 385-386 
 

Orla majątek; powiat bielski; akt darowizny z dnia 25 lutego 1854 r. ma-

jątku, w składzie innych dóbr w guberni grodzieńskiej, mińskiej i wileń-

skiej, przez księcia Leona Witgensztejna na rzecz syna Piotra; sygn. 203; k. 

235-248, 561-573 
 

Osmołowszczyzna wieś; powiat sokólski; akt nadawczy uwłaszczonych 

gruntów mieszkańcom wsi; 1874; sygn. 286; k. 31-32 
 

Ostrówki wieś; powiat białostocki; akt kupna-sprzedaży przez Mikołaja 

Koszelewa – właściciela majątku Ostrówki – gruntu z budynkami w celu 

założenia we wsi parafialnej szkoły cerkiewnej; 1905; sygn. 156; k. 292-

293, 297 
 

Pańki wieś; powiat białostocki; rejestr pomiarowy gruntów wsi, wykupio-

nych pod budowę szosy Białystok-Jeżewo; 1907; sygn. 160; k. 329-335 
 

Pańki wieś; powiat białostocki; spis chłopów-właścicieli wsi, od których 

wykupiono część gruntów pod budowę szosy Białystok-Jeżewo; 1907; sy-

gn. 160; k. 325-328 
 

Pasynki wieś; powiat białostocki; akt nadawczy uwłaszczonych gruntów 

mieszkańcom wsi; 1868; sygn. 130; k. 445-446 
 

Pieczurki wieś; powiat białostocki; akt nadawczy uwłaszczonych gruntów 

mieszkańcom wsi; 1867; sygn. 128; k. 34-39 
 

Pieczurki wieś; powiat białostocki; akt nadawczy uwłaszczonych gruntów 

mieszkańcom wsi; 1867; sygn. 130; k. 385-386 
 

Piliki wieś; powiat bielski; akt nadawczy uwłaszczonych gruntów miesz-

kańcom wsi; 1872; sygn. 202; k. 82-85 



 

Piwowary wieś; powiat białostocki; akt nadawczy uwłaszczonych gruntów 

mieszkańcom wsi; 1889; sygn. 132; k. 176 
 

Plutycze wieś; powiat bielski; akt nadawczy uwłaszczonych gruntów 

mieszkańcom wsi; 1872; sygn. 224; k. 430-431 
 

Pogorzałki wieś; powiat białostocki; akt nadawczy uwłaszczonych grun-

tów mieszkańcom wsi; 1889; sygn. 132; k. 297-298 
 

Ponikła wieś; powiat białostocki; akt nadawczy uwłaszczonych gruntów 

mieszkańcom wsi; 1889; sygn. 132; k. 470-471 
 

Potoczyzna wieś; powiat białostocki; akt nadawczy uwłaszczonych grun-

tów mieszkańcom wsi; 1889; sygn. 132; k. 179-180 
 

Przytulanka wieś; powiat białostocki; akt nadawczy uwłaszczonych grun-

tów mieszkańcom wsi; 1889; sygn. 132; k. 247-248 
 

Rafałówka wieś; powiat białostocki; akty nadawcze uwłaszczonych grun-

tów mieszkańcom wsi; 1868; sygn. 130; k. 385-386, 445-446 
 

Rekle wieś; powiat białostocki; akt nadawczy uwłaszczonych gruntów 

mieszkańcom wsi; 1889; sygn. 132; k. 429 
 

Romejki wieś; powiat białostocki; akty nadawcze uwłaszczonych gruntów 

mieszkańcom wsi; 1889; sygn. 132; k.190-191, 273-274 
 

Ruda wieś; powiat białostocki; akt nadawczy uwłaszczonych gruntów 

mieszkańcom wsi; 1889; sygn. 132; k. 482-483 
 

Rudnica wieś; powiat białostocki; akty nadawcze uwłaszczonych gruntów 

mieszkańcom wsi; 1868; sygn. 130; k. 235-236, 342-343 



 

Rudnica wieś; powiat białostocki; akty nadawcze uwłaszczonych gruntów 

mieszkańcom wsi; 1868; sygn. 131; k. 294-295, 330-331 
 

Rybaki wieś; powiat białostocki; akt nadawczy uwłaszczonych gruntów 

mieszkańcom wsi; 1889; sygn. 132; k. 300-302 
 

Rybniki wieś; powiat białostocki; akt nadawczy uwłaszczonych gruntów 

mieszkańcom wsi; 1889; sygn. 132; k. 509-510 
 

Sanniki wieś; powiat sokólski; akt nadawczy uwłaszczonych gruntów 

mieszkańcom wsi; 1872; sygn. 286; k. 23-24 
 

Sidra majątek; powiat sokólski; plan działki leśnej należącej do majątku 

Stanisława Eynarowicza; skala: 1 cal angielski = 50 sążni; brak daty; sygn. 

348; k. 68 
 

Sidra miasteczko; powiat sokólski; plan gruntów należących do parafii 

rzymskokatolickiej w Sidrze; 1891; sygn. 296; k. 130 
 

Sienkiewicze osada; powiat białostocki; plan gruntów chłopów wsi Krup-

niki i osady Sienkiewicze, wykupionych pod budowę szosy Białystok-

Jeżewo; skala: 1 cal angielski=20 sążni; 1903; sygn. 160; k. 366 
 

Skorupy wieś; powiat białostocki; akt nadawczy uwłaszczonych gruntów 

mieszkańcom wsi; 1868; sygn. 130; k. 461-462 
 

Skorupy wieś; powiat białostocki; plan parceli zakupionej przez Pawła 

Minkiewicza od Jana i Józefa Zdanowiczów; 1911; sygn. 177; k. 99 
 

Słomianka uroczysko; powiat białostocki; akty nadawcze uwłaszczonych 

gruntów mieszkańcom uroczyska; 1868; sygn. 130; k. 235-236, 342-343 
 

Słomianka uroczysko; powiat białostocki; akt nadawczy uwłaszczonych 

gruntów mieszkańcom uroczyska; 1868; sygn. 131; k. 330-331 



 

Słójka majątek; powiat sokólski; plan łąki, należącej do spadkobierców 

Annienkowa, która została sprzedana chłopom; 1908; sygn. 334; k. 186 
 

Słójka majątek; powiat sokólski; plan części majątku należącego do Marii 

Doręgowskiej, Eugenii Łozowskiej, Anny i Ksieni Annienkowych; 1909; 

sygn. 334; k. 177 
 

Smogorówka wieś; powiat białostocki; akt nadawczy uwłaszczonych grun-

tów mieszkańcom wsi; 1889; sygn. 132; k. 175, 337-338 
 

Sobolewo wieś; powiat białostocki; akt nadawczy uwłaszczonych gruntów 

mieszkańcom wsi; 1868; sygn. 130; k. 445-446 
 

Sokółka miasto powiatowe; akt sprzedaży przez Efraima Kacenelenboge-

na gminie żydowskiej w Sokółce nieruchomości przy Zaułku Jałosowiec-

kim; 1906; sygn. 282; k. 130-131 
 

Sokółka miasto powiatowe; projekt budowy parterowego murowanego 

domu mieszkalnego i parterowego murowanego budynku gospodarczego 

przy ul. Zaułek Białostocki na placu Mowszy Kaca; 1908; sygn. 283; k. 149 
 

Solniki wieś; powiat białostocki; akt nadawczy uwłaszczonych gruntów 

mieszkańcom wsi; 1868; sygn. 130; k. 445-446 
 

Sowlany wieś; powiat białostocki; akt nadawczy uwłaszczonych gruntów 

mieszkańcom wsi; 1868; sygn. 130; k. 385-386 
 

Stankowicze wieś; powiat bielski; akt nadawczy uwłaszczonych gruntów 

mieszkańcom wsi; 1870; sygn. 202; k. 67-70 
 

Stankowicze wieś; powiat bielski; akt nadawczy uwłaszczonych gruntów 

mieszkańcom wsi; 1870; sygn. 240; k. 246-248 



 

Starosielce stacja kolejowa; powiat białostocki; akt zakupu ziemi z działki 

leśnej Krupniki przez parafię prawosławną z siedzibą na stacji kolejowej 

Starosielce; 1903; sygn. 152; k. 23-24 
 

Starosielce wieś; powiat białostocki; rejestr pomiarowy gruntów wsi, wy-

kupionych pod budowę szosy Białystok-Jeżewo; 1907; sygn. 160; k. 390-

395 
 

Starosielce wieś; powiat białostocki; spis chłopów-właścicieli, od których 

wykupiono część gruntów pod budowę szosy Białystok-Jeżewo; 1907; sy-

gn. 160; k. 385-389 
 

Starosielce wieś; powiat białostocki; plan sytuacyjny działki gruntu, nale-

żącej do Józefa Jurowczyka, Stefana Łukaszuka i Stefana Farafonowa, po-

łożonej przy wsi; 1913; sygn. 187; k. 90 
 

Starosielce wieś; powiat białostocki; akt nadawczy uwłaszczonych grun-

tów mieszkańcom wsi; 1874; sygn. 187; k. 423-424 
 

Stefanowo folwark; powiat bielski; plan części folwarku, należącego do 

Borysa Dakserhofa, przeznaczonej do parcelacji; skala: 1 cal angielski=100 

sążni; 1908; sygn. 249; k. 389 
 

Sterpejki majątek; powiat sokólski; plany części gruntów majątku; 1907; 

sygn. 338; k. 155, 168 
 

Suchodolina kolonia; powiat sokólski; akt nadawczy uwłaszczonych grun-

tów mieszkańcom kolonii; 1895; sygn. 302; k. 146 
 

Supraśl majątek; powiat białostocki; akt kupna przez Wilhelma Fryderyka 

Zacherta od skarbu państwa majątku Supraśl; 1867; sygn. 157; k. 144 
 

Supraśl majątek; powiat białostocki; testament publiczny Wilhelma Fry-

deryka Zacherta – właściciela majątku; 1885; sygn. 157; k. 145-147 



 

Supraśl miasteczko; powiat białostocki; akt darowizny przez Józefinę Za-

chert na rzecz Dyrekcji Szkół Ludowych w Grodnie działki gruntu w mia-

steczku pod budowę żeńskiej szkoły parafialnej; 1900; sygn. 147; k. 84-85 
 

Supraśl miasteczko; powiat białostocki; akt darowizny przez Józefinę Za-

chert na rzecz żeńskiej szkoły parafialnej działki gruntu przy ul. Leśnej; 

1905; sygn. 156; k. 101-102 
 

Supraśl miasteczko; powiat białostocki; akt sprzedaży działki gruntu przez 

Marię Wojnicz z domu Alt na użytek klasztoru prawosławnego w Supra-

ślu; 1910; sygn. 174; k. 421 
 

Szaciły wieś; powiat białostocki; akt nadawczy uwłaszczonych gruntów 

mieszkańcom wsi; 1889; sygn. 132; k. 183 
 

Szczyty wieś; powiat bielski; plan gruntów należących do chłopów wsi, 

wykupionych pod budowę szosy Bielsk-Prużana; skala: 1 cal angielski=25 

sążni; 1901; sygn. 249; k. 157 
 

Szczyty wieś; powiat bielski; rejestr pomiarowy gruntów, wykupionych 

pod budowę szosy Bielsk-Prużana; 1908; sygn. 249; k. 158-176 
 

Szczyty wieś; powiat bielski; spis imienny chłopów gospodarzy, którzy 

wykupili uwłaszczone grunty na podstawie ukazu z 1 marca 1863 r. Spis 

zawiera dane o powierzchni nadziałów; 1863; sygn. 202; k. 184-185 
 

Szostaki wieś; powiat sokólski; akt nadawczy uwłaszczonych gruntów 

mieszkańcom wsi; 1873; sygn. 347; k. 63-66 
 

Szpakowo wieś; powiat białostocki; akt nadawczy uwłaszczonych gruntów 

mieszkańcom wsi; 1889; sygn. 132; k. 414-415 
 

Ściony wieś; powiat bielski; akt nadawczy uwłaszczonych gruntów miesz-

kańcom wsi; 1866; sygn. 202; k. 45-46 



 

Świrydy wieś; powiat bielski; akt lustracyjny wsi wraz z imiennym spisem 

uwłaszczonych chłopów i rejestrem pomiarowym użytków gruntowych; 

1869; sygn. 249; k. 222-228 
 

Tatarowce wieś; powiat białostocki; akty nadawcze uwłaszczonych grun-

tów mieszkańcom wsi; 1868; sygn. 130; k. 235-236, 342-343 
 

Tatarowce wieś; powiat białostocki; akty nadawcze uwłaszczonych grun-

tów mieszkańcom wsi; 1868; sygn. 131; k. 294-295, 330-331 
 

Topolany majątek; powiat białostocki; plan działki gruntu z majątku, nale-

żącego do Aleksandra Chrzanowskiego, sprzedanej spółce chłopskiej; ska-

la: 1 cal angielski = 100 sążni; 1901; sygn. 169; k. 189 
 

Wakułowicze wieś; powiat bielski; akt nadawczy uwłaszczonych gruntów 

mieszkańcom wsi; 1866; sygn. 239; k. 444-445 
 

Waliły majątek; powiat białostocki; plan części gruntów majątku oraz łąk 

i placów w miasteczku Gródek, przeznaczonych do uwolnienia spod za-

stawu na rzecz Wileńskiego Banku Ziemskiego; 1912; sygn. 183; k. 235 
 

Wasilków miasto nadetatowe; powiat sokólski; przywilej konfirmacyjny 

króla Stanisława Augusta o nadaniu praw magdeburskich dla miasta; 

1768; sygn. 299; k. 189-193 
 

Wasilków miasto nadetatowe; powiat sokólski; akt zakupu przez miasto 

Białystok od miasta Wasilkowa działki gruntu o powierzchni 1 dziesięciny, 

położonej w uroczysku Podjaroszówka, na potrzeby wodociągu miejskie-

go; 1894; sygn. 299; k. 187-188 
 

Wasilków miasto nadetatowe; powiat sokólski; sprawozdanie o stanie pa-

rafii prawosławnej pod wezwaniem św. Piotra i Pawła; 1901; sygn. 320; k. 

223-224 



 

Wasilków miasto nadetatowe; powiat sokólski; akt sprzedaży przez mia-

sto Ilii Czechowskiemu z Białegostoku działki gruntu miejskiego w uroczy-

sku Łąka pod warunkiem urządzenia tamże fabryki sukna; 1908; sygn. 330; 

k. 21-22 
 

Widowo wieś; powiat bielski; plan gruntów należących do parafii prawo-

sławnej pod wezwaniem Zmartwychwstania Pańskiego w Bielsku, poło-

żonych w granicach wsi Widowo; skala: 1 cal angielski=100 sążni; 1866; 

sygn. 248; k. 321 
 

Wodziłówka wieś; powiat białostocki; akt nadawczy uwłaszczonych grun-

tów mieszkańcom wsi; 1889; sygn. 132; k. 491 
 

Wojtkowice Dady wieś; powiat bielski; akt nadawczy uwłaszczonych grun-

tów mieszkańcom wsi; 1866; sygn. 202; k. 47-48 
 

Wojtkowice Glinna wieś; powiat bielski; akt nadawczy uwłaszczonych 

gruntów mieszkańcom wsi; 1866; 202; 47-48 
 

Wójtostwo wieś prywatna; powiat białostocki; akt nadawczy uwłaszczo-

nych gruntów mieszkańcom wsi; 1889; sygn. 132; k. 326-329 
 

Wólka Wygonowska majątek; powiat bielski; plan uroczyska Grabnik, 

wchodzącego w skład majątku, należącego do Michała Kładca; skala: 1 cal 

angielski=100 sążni; 1899; sygn. 232; k. 190 
 

Wólka Wygonowska majątek; powiat bielski; plan części majątku zaku-

pionego przez chłopów za pośrednictwem Banku Włościańskiego; skala: 1 

cal angielski=100 sążni; 1903; sygn. 240; k. 314 
 

Wygoda uroczysko; powiat białostocki; akt kupna przez gminę ewangelic-

ko-augsburską w Białymstoku od kolonisty Juliusza Richtera działki ziemi 

pod budowę cmentarza; 1883; sygn. 129; k. 14-21, 23-31 



 

Wygoda uroczysko; powiat białostocki; akt kupna przez gminę ewangelic-

ko-augsburską w Białymstoku od Franciszka Werdoniego działki gruntu 

pod rozbudowę cmentarza; 1893; sygn. 136; k. 37-38 
 

Wygoda uroczysko; powiat białostocki; akt kupna przez gminę ewangelic-

ko-augsburską w Białymstoku od Franciszka Werdoniego działki gruntu 

pod rozbudowę cmentarza; 1894; sygn. 137; k. 15-16 
 

Wygoda wieś; powiat bielski; spis chłopów-właścicieli, od których wyku-

piono część gruntów pod budowę szosy Bielsk-Prużana; 1907; sygn. 244; k. 

10-23 
 

Zabiele wieś; powiat białostocki; akt nadawczy uwłaszczonych gruntów 

mieszkańcom wsi; 1889; sygn. 132; k. 433-434 
 

Zacisze uroczysko; powiat białostocki; akt sprzedaży przez Ernesta i Ma-

gnusa von Walter działki gruntu pod budowę koszar 64 kazańskiego pułku 

piechoty; 1888; sygn. 133; k. 104-105 
 

Zajezierce wieś; powiat białostocki; akty nadawcze uwłaszczonych grun-

tów mieszkańcom wsi; 1869; sygn. 130; k. 290-291, 353-354 
 

Zajezierce wieś; powiat białostocki; akty nadawcze uwłaszczonych grun-

tów mieszkańcom wsi; 1869; sygn. 131; k. 305-306, 322-323 
 

Zajęczniki majątek; powiat bielski; akt sprzedaży w dniu 3 lutego 1914 r. 

przez grupę mieszkańców wsi Zajęczniki, właścicieli parcel z majątku Za-

jęczniki, na rzecz prawosławnej duchownej konsystorii w Grodnie muro-

wanego piętrowego domu z ogrodem w celu urządzenia parafialnej szko-

ły cerkiewnej; 1914; sygn. 272; k. 187-188 
 

Zajma wieś; powiat białostocki; akty nadawcze uwłaszczonych gruntów 

mieszkańcom wsi; 1868; sygn. 130; k. 235-236, 342-343 



 

Zajma wieś; powiat białostocki; akty nadawcze uwłaszczonych gruntów 

mieszkańcom wsi; 1868; sygn. 131; k. 294-295, 330-331 
 

Zasady wieś; powiat białostocki; akt nadawczy uwłaszczonych gruntów 

mieszkańcom wsi; 1867; sygn. 128; k. 34-39 
 

Zaścianki wieś; powiat białostocki; akt nadawczy uwłaszczonych gruntów 

mieszkańcom wsi; 1868; sygn. 130; k. 461-462 
 

Zblutowo majątek; powiat białostocki; plan parceli z majątku, nabytej 

przez Adama, Antoniego i Pawła Grygo ze wsi Ciesze; 1899; sygn. 146; k. 

224 
 

Zblutowo majątek; powiat białostocki; plan części majątku, należącego 

do Aleksandra Hulanickiego; skala: 1 cal angielski=100 sążni; 1907; sygn. 

164; k. 426 
 

Zbucz wieś; powiat bielski; spis lustracyjny uwłaszczonych chłopów pań-

stwowych wsi; 1869; sygn. 250; k. 41-46 
 

Zbucz wieś; powiat bielski; rejestr pomiarowy gruntów wykupionych pod 

budowę szosy Bielsk-Prużana; 1907; sygn. 244; k. 25-47 
 

Żednia wieś; powiat białostocki; akty nadawcze uwłaszczonych gruntów 

mieszkańcom wsi; 1868; sygn. 130; k. 235-236, 342-343 
 

Żednia wieś; powiat białostocki; akty nadawcze uwłaszczonych gruntów 

mieszkańcom wsi; 1868; sygn. 131; k. 294-295, 330-331 



 

Zespół akt  

Starszy Notariusz Sądu Okręgowego w Grodnie 

Konkordancja 

 

 

Sygnatura dawna Sygnatura nowa 

1 286 

2 287 

3 288 

4 289 

5 290 

6 291 

7 292 

8 293 

9 294 

10 295 

11 296 

12 297 

13 298 

14 299 

15 300 

16 301 

17 302 

18 303 

19 304 

20 305 

21 306 

22 307 

23 308 

24 309 

25 310 

26 311 

27 312 



 

Sygnatura dawna Sygnatura nowa 

28 313 

29 314 

30 315 

31 316 

32 317 

33 318 

34 319 

35 320 

36 321 

37 322 

38 323 

39 324 

40 325 

41 326 

42 327 

43 328 

44 329 

45 330 

46 331 

47 332 

48 333 

49 334 

50 335 

51 336 

52 337 

53 338 

54 339 

55 340 

56 341 

57 342 

58 343 

59 344 

60 345 



 

Sygnatura dawna Sygnatura nowa 

61 346 

62 347 

63 348 

64 349 

65 350 

66 351 

67 128 

68 129 

69 130 

70 131 

71 132 
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74 135 
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76 137 
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87 148 
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94 155 

95 156 
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99 160 

100 161 

101 162 
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104 165 
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106 167 
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108 169 

109 170 

110 171 
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114 175 

115 176 

116 177 

117 178 

118 179 

119 180 

120 181 
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124 185 

125 186 

126 187 



 

Sygnatura dawna Sygnatura nowa 

127 188 

128 189 

129 274 

130 275 

131 276 

132 277 

133 278 

134 279 

135 280 

136 281 

137 282 

138 283 

139 284 

140 285 

141 1 

142 2 

143 3 

144 4 

145 5 

146 6 

147 7 

148 8 

149 9 

150 10 

151 11 

152 12 

153 13 

154 14 

155 15 

156 16 

157 17 

158 18 

159 19 
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160 20 

161 21 

162 22 

163 23 

164 24 

165 25 

166 26 

167 27 

168 28 

169 29 

170 30 

171 31 

172 32 

173 33 

174 34 

175 35 

176 36 

177 37 

178 38 

179 39 

180 40 

181 41 

182 42 

183 43 

184 44 

185 45 

186 46 

187 47 

188 48 

189 49 

190 50 

191 51 

192 52 



 

Sygnatura dawna Sygnatura nowa 

193 53 

194 54 

195 55 

196 56 

197 57 

198 58 

199 59 

200 60 

201 61 

202 62 

203 63 

204 64 

205 65 

206 66 

207 67 

208 68 

209 69 

210 70 

211 71 

212 72 

213 73 

214 74 

215 75 

216 76 

217 77 

218 78 

219 79 

220 80 

221 81 

222 82 

223 83 

224 84 

225 85 



 

Sygnatura dawna Sygnatura nowa 

226 86 

227 87 

228 88 

229 89 

230 90 

231 91 

232 92 

233 93 

234 94 

235 95 

236 96 

237 97 

238 98 

239 99 

240 100 

241 101 
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243 103 

244 104 

245 105 

246 106 

247 107 

248 108 

249 109 

250 110 

251 111 

252 112 

253 113 

254 114 

255 115 

256 116 

257 117 

258 118 



 

Sygnatura dawna Sygnatura nowa 

259 119 

260 120 

261 121 

262 122 

263 123 

264 124 

265 125 

266 126 

267 127 

268 202 

269 203 

270 204 

271 205 

272 206 

273 207 

274 208 

275 209 

276 210 

277 211 

278 212 

279 213 

280 214 

281 215 

282 216 

283 217 

284 218 

285 219 

286 220 

287 221 

288 222 

289 223 

290 224 

291 225 



 

Sygnatura dawna Sygnatura nowa 

292 226 

293 227 

294 228 

295 229 

296 230 

297 231 

298 232 

299 233 

300 234 

301 235 

302 236 

303 237 

304 238 

305 239 

306 240 

307 241 

308 242 

309 243 

310 244 

311 245 

312 246 

313 247 

314 248 

315 249 

316 250 

317 251 

318 252 

319 253 

320 254 

321 255 

322 256 

323 257 

324 258 



 

Sygnatura dawna Sygnatura nowa 

325 259 

326 260 

327 261 

328 262 

329 263 

330 264 

331 265 

332 266 

333 267 

334 268 

335 269 

336 270 

337 271 

338 272 

339 273 

340 190 

341 191 

342 192 

343 193 

344 194 

345 195 

346 196 

347 197 

348 198 

349 199 

350 200 

351 201 



 



 

SYGNA- 

TURA 
SERIA TYTUŁ DATY 

SYGNATURA 

DAWNA 
UWAGI 

RODZAJ 

PISMA 
PISMO JEZYK STRONY WYMIAR 

1 
Miasto  

Białystok 

Akta wieczyste miasta 
Białegostoku z lat 

1838-1882 
[1838-1882] 141 

 
rękopis cyrylica ros. k. 315 

230x370 
mm 

2 
Miasto 

Białystok 

Akta wieczyste miasta 
Białegostoku z roku 

1883 

[1870-1882] 
1883-1896 

142 
 

rękopis cyrylica ros. k. 235 
230x370 

mm 

3 
Miasto  

Białystok 

Akta wieczyste miasta 
Białegostoku z okresu 
od stycznia do marca 

roku 1884 

[1858-1882] 
1883-1890 

143 
 

rękopis cyrylica ros. k. 518 
230x370 

mm 

4 
Miasto  

Białystok 

Akta wieczyste miasta 
Białegostoku z okresu 
od kwietnia do maja 

roku 1884 

[1842-1882] 
1883-1887 

144 

Dokument w j. pol-
skim: testament Brygi-

dy ze Staniewskich 
Sakowicz z dnia 10 
czerwca 1842 r., na 
podstawie którego 

zapisała nieruchomość 
w Białymstoku przy ul. 

Kleindorf swemu 
krewnemu Mikołajowi 

Korbutowi (k. 448-
449). 

rękopis 
cyrylica, 
latinica 

ros., 
pol. 

k. 454 
230x370 

mm 

5 
Miasto  

Białystok 

Akta wieczyste miasta 
Białegostoku z okresu 
od czerwca do lipca 

roku 1884 

[1853-1881] 
1883-1910 

145 
 

rękopis cyrylica ros. k. 330 
230x370 

mm 

6 
Miasto 

Białystok 

Akta wieczyste miasta 
Białegostoku z okresu 

od sierpnia do paź-
dziernika roku 1884 

[1865-1882] 
1883-1893 

146 
„Grodnienskija Gu-

biernskija Wiedomo-
sti”, 1888, nr 49 (k. 68) 

rękopis cyrylica ros. k. 460 
230x370 

mm 



 

SYGNA- 

TURA 
SERIA TYTUŁ DATY 

SYGNATURA 

DAWNA 
UWAGI 

RODZAJ 

PISMA 
PISMO JEZYK STRONY WYMIAR 

7 
Miasto 

Białystok 

Akta wieczyste miasta 
Białegostoku z okresu 
od listopada do grud-

nia roku 1884 
 

147 
 

rękopis cyrylica ros. k. 289 
230x370 

mm 

8 
Miasto 

Białystok 

Akta wieczyste miasta 
Białegostoku z pierw-
szej połowy roku 1885 

[1842-1881] 
1883-1890 

148 

Dokument w j. hebraj-
skim: testament Abra-
ma Raszkowskiego z 21 

stycznia 1865 r. (k. 
367v). 

rękopis 
cyrylica, 
hebraica 

ros., 
hebr. 

k. 350 
230x370 

mm 

9 
Miasto 

Białystok 

Akta wieczyste miasta 
Białegostoku z drugiej 

połowy roku 1885 

[1842-1881] 
1883-1888 

149 
 

rękopis cyrylica ros. k. 425 
230x370 

mm 

10 
Miasto 

Białystok 

Akta wieczyste miasta 
Białegostoku z pierw-
szej połowy roku 1886 

[1865-1882] 
1883-1890 

150 
 

rękopis cyrylica ros. k. 464 
230x370 

mm 

11 
Miasto 

Białystok 

Akta wieczyste miasta 
Białegostoku z okresu 
od lipca do września 

roku 1886 

[1861-1880] 
1883-1889 

151 
 

rękopis cyrylica ros. k. 336 
230x370 

mm 



 

SYGNA- 

TURA 
SERIA TYTUŁ DATY 

SYGNATURA 

DAWNA 
UWAGI 

RODZAJ 

PISMA 
PISMO JEZYK STRONY WYMIAR 

12 
Miasto 

Białystok 

Akta wieczyste miasta 
Białegostoku z okresu 

od października do 
grudnia roku 1886 

[1856-1879] 
1884-1891 

[1920-1923] 
152 

Dokumenty w j. pol-
skim: akt ślubu Lejzera 

Pomeranc i Maszy 
Lipszyc z  6 lipca 1920 r. 

(k. 68) i akt zeznania 
Chawy Pomeranc z 17 
grudnia 1922 r. (k. 71); 

dokumenty w j. pol-
skim i hebrajskim: akty 
zgonu Fejgi Pomenranc 
z 11 stycznia 1923 r. (k. 
69) i Masi Malcberg z 6 
marca 1923 r. (k. 70). 

rękopis 
cyrylica, 
latinica, 
hebraica 

ros., 
pol., 
hebr. 

k. 451 
230x370 

mm 

13 
Miasto 

Białystok 

Akta wieczyste miasta 
Białegostoku z okresu 
od stycznia do kwiet-

nia roku 1887 

[1848-1882] 
1883-1890 

153 
 

rękopis cyrylica ros. k. 495 
230x370 

mm 

14 
Miasto 

Białystok 

Akta wieczyste miasta 
Białegostoku z okresu 
od maja do sierpnia 

roku 1887 

[1856-1880] 
1883-1895 

154 
 

rękopis cyrylica ros. k. 612 
230x370 

mm 

15 
Miasto 

Białystok 

Akta wieczyste miasta 
Białegostoku z okresu 
od września do grud-

nia roku 1887 

[1861-1882] 
1884-1890 

155 
 

rękopis cyrylica ros. k. 462 
230x370 

mm 

16 
Miasto 

Białystok 

Akta wieczyste miasta 
Białegostoku z okresu 
od stycznia do kwiet-

nia roku 1888 

[1845-1882] 
1883-1892 

156 
 

rękopis cyrylica ros. k. 463 
230x370 

mm 



 

SYGNA- 

TURA 
SERIA TYTUŁ DATY 

SYGNATURA 

DAWNA 
UWAGI 

RODZAJ 

PISMA 
PISMO JEZYK STRONY WYMIAR 

17 
Miasto 

Białystok 

Akta wieczyste miasta 
Białegostoku z okresu 
od maja do czerwca 

roku 1888 

[1855-1882] 
1884-1894 

157 
 

rękopis cyrylica ros. k. 325 
230x370 

mm 

18 
Miasto 

Białystok 

Akta wieczyste miasta 
Białegostoku z okresu 
od lipca do sierpnia 

roku 1888 

[1865-1881] 
1883-1891 

158 
 

rękopis cyrylica ros. k. 472 
230x370 

mm 

19 
Miasto 

Białystok 

Akta wieczyste miasta 
Białegostoku z okresu 
od września do grud-

nia roku 1888 

[1822-1875] 
1885-1899 

159 
 

rękopis cyrylica ros. k. 491 
230x370 

mm 

20 
Miasto 

Białystok 

Akta wieczyste miasta 
Białegostoku z okresu 
od stycznia do lutego 

roku 1889 

[1832-1881] 
1884-1893 

160 
 

rękopis cyrylica ros. k. 517 
230x370 

mm 

21 
Miasto 

Białystok 

Akta wieczyste miasta 
Białegostoku z okresu 

od marca do maja roku 
1889 

[1869-1881] 
1883-1913 

161 
 

rękopis cyrylica ros. k. 521 
230x370 

mm 

22 
Miasto 

Białystok 

Akta wieczyste miasta 
Białegostoku z okresu 
od czerwca do lipca 

roku 1889 

[1859-1882] 
1883-1899 

162 
 

rękopis cyrylica ros. k. 360 
230x370 

mm 

23 
Miasto 

Białystok 

Akta wieczyste miasta 
Białegostoku z okresu 

od sierpnia do paź-
dziernika  roku 1889 

[1862-1882] 
1883-1891 

163 
 

rękopis cyrylica ros. k. 468 
230x370 

mm 



 

SYGNA- 

TURA 
SERIA TYTUŁ DATY 

SYGNATURA 

DAWNA 
UWAGI 

RODZAJ 

PISMA 
PISMO JEZYK STRONY WYMIAR 

24 

 

Miasto 
Białystok 

Akta wieczyste miasta 
Białegostoku z okresu 
od listopada do grud-

nia roku 1889 

[1843-1882] 
1885-1895 

164 
 

rękopis cyrylica ros. k. 469 
230x370 

mm 

25 
Miasto 

Białystok 

Akta wieczyste miasta 
Białegostoku z okresu 
od stycznia do marca 

roku 1890 

[1859-1882] 
1883-1908 

165 

Dokument w j. nie-
mieckim: testament 

fabrykanta Karola Rib-
berta z dnia 25 stycznia 

1890 r. (k. 119-122). 

rękopis 
cyrylica, 

neogotyk 
ros., 

niem. 
k. 444 

230x370 
mm 

26 
Miasto 

Białystok 

Akta wieczyste miasta 
Białegostoku z okresu 
od kwietnia do czerw-

ca roku 1890 

[1860-1882] 
1883-1891 

166 
 

rękopis cyrylica ros. k. 454 
230x370 

mm 

27 
Miasto 

Białystok 

Akta wieczyste miasta 
Białegostoku z okresu 
od lipca do sierpnia 

roku 1890 

[1773-1875] 
1883-1894 

167 

Dokument w j. pol-
skim: odpis aktu sprze-

daży przez "sławet-
nych" Bartłomieja i 

Katarzynę ze Strukow-
skich Mikulskich Jaku-
bowi Pankiewiczowi w 
dziedziczne posiadanie 
gruntów i zabudowa-
nego placu w Białym-
stoku przy ul Gumien-
nej. Dokument sporzą-
dzono w księdze miej-
skiej w dniu 17 kwiet-
nia 1773 r. (k. 65-66). 

rękopis 
cyrylica, 
latinica 

ros., 
pol. 

k. 572 
230x370 

mm 



 

SYGNA- 

TURA 
SERIA TYTUŁ DATY 

SYGNATURA 

DAWNA 
UWAGI 

RODZAJ 

PISMA 
PISMO JEZYK STRONY WYMIAR 

28 
Miasto 

Białystok 

Akta wieczyste miasta 
Białegostoku z okresu 
od września do paź-
dziernika roku 1890 

[1832-1882] 
1883-1908 

168 
 

rękopis cyrylica ros. k. 394 
230x370 

mm 

29 
Miasto 

Białystok 

Akta wieczyste miasta 
Białegostoku z okresu 
od listopada do grud-

nia roku 1890 

[1869-1879] 
1884-1903 

169 
 

rękopis cyrylica ros. k. 342 
230x370 

mm 

30 
Miasto 

Białystok 

Akta wieczyste miasta 
Białegostoku z okresu 
od stycznia do marca 

roku 1891 

[1861-1879] 
1884-1891 

170 
 

rękopis cyrylica ros. k. 515 
230x370 

mm 

31 
Miasto 

Białystok 

Akta wieczyste miasta 
Białegostoku z okresu 
od kwietnia do lipca 

roku 1891 
 

171 
 

rękopis cyrylica ros. k. 573 
230x370 

mm 

32 
Miasto 

Białystok 

Akta wieczyste miasta 
Białegostoku z okresu 

od sierpnia do paź-
dziernika roku 1891 

[1839-1881] 
1886-1894 

172 
 

rękopis cyrylica ros. k. 457 
230x370 

mm 

33 
Miasto 

Białystok 

Akta wieczyste miasta 
Białegostoku z okresu 
od listopada do grud-

nia roku 1891 

[1857-1879] 
1884-1893 

173 
 

rękopis cyrylica ros. k. 346 
230x370 

mm 

34 
Miasto 

Białystok 

Akta wieczyste miasta 
Białegostoku z okresu 
od stycznia do marca 

roku 1892 

[1856-1882] 
1884-1913 

174 
 

rękopis cyrylica ros. k. 693 
230x370 

mm 



 

SYGNA- 

TURA 
SERIA TYTUŁ DATY 

SYGNATURA 

DAWNA 
UWAGI 

RODZAJ 

PISMA 
PISMO JEZYK STRONY WYMIAR 

35 
Miasto 

Białystok 

Akta wieczyste miasta 
Białegostoku z okresu 
od kwietnia do maja 

roku 1892 

[1854-1880] 
1883-1893 

175 
 

rękopis cyrylica ros. k. 443 
230x370 

mm 

36 
Miasto 

Białystok 

Akta wieczyste miasta 
Białegostoku z okresu 
od czerwca do lipca 

roku 1892 

[1855-1882] 
1883-1895 

176 
 

rękopis cyrylica ros. k. 412 
230x370 

mm 

37 
Miasto 

Białystok 

Akta wieczyste miasta 
Białegostoku z okresu 

od sierpnia do paź-
dziernika  roku 1892 

[1855-1880] 
1883-1914 

177 
 

rękopis cyrylica ros. k. 589 
230x370 

mm 

38 
Miasto 

Białystok 

Akta wieczyste miasta 
Białegostoku z okresu 
od listopada do grud-

nia roku 1892 

[1862-1882] 
1884-1914 

178 
 

rękopis cyrylica ros. k. 629 
230x370 

mm 

39 
Miasto 

Białystok 

Akta wieczyste miasta 
Białegostoku z okresu 
od stycznia do lutego 

roku 1893 

[1831-1882] 
1884-1895 

179 
 

rękopis cyrylica ros. k. 507 
230x370 

mm 

40 
Miasto 

Białystok 

Akta wieczyste miasta 
Białegostoku z okresu 
od marca do kwietnia 

roku 1893 

[1847-1881] 
1884-1902 

180 

Dokument w j. hebraj-
skim: testament Wolfa 

Rabinowicza, miesz-
czanina z Białegostoku, 
z dnia 24 lutego 1889 r. 

(k. 522v). 

rękopis 
cyrylica, 
hebraica 

ros., 
hebr. 

k. 527 
230x370 

mm 



 

SYGNA- 

TURA 
SERIA TYTUŁ DATY 

SYGNATURA 

DAWNA 
UWAGI 

RODZAJ 

PISMA 
PISMO JEZYK STRONY WYMIAR 

41 
Miasto 

Białystok 

Akta wieczyste miasta 
Białegostoku z okresu 
od maja do czerwca 

roku 1893 

[1864-1880] 
1883-1895 

181 

Dokument w j. hebraj-
skim: testament Maszy 

Bloch, mieszczanki z 
Białegostoku, z dnia 14 
stycznia 1879 r. (k. 361-

362). 

rękopis 
cyrylica, 
hebraica 

ros., 
hebr. 

k. 503 
230x370 

mm 

42 
Miasto 

Białystok 

Akta wieczyste miasta 
Białegostoku z okresu 
od lipca do sierpnia 

roku 1893 

[1870-1879] 
1884-1910 

182 
 

rękopis cyrylica ros. k. 586 
230x370 

mm 

43 
Miasto 

Białystok 

Akta wieczyste miasta 
Białegostoku z okresu 
od września do paź-
dziernika  roku 1893 

[1857-1880] 
1883-1895 

183 
 

rękopis cyrylica ros. k. 657 
230x370 

mm 

44 
Miasto 

Białystok 

Akta wieczyste miasta 
Białegostoku z okresu 
od listopada do grud-

nia roku 1893 

[1863-1873] 
1883-1911 

184 
 

rękopis cyrylica ros. k. 649 
230x370 

mm 

45 
Miasto 

Białystok 

Akta wieczyste miasta 
Białegostoku z okresu 
od stycznia do lutego 

roku 1894 
 

185 
 

rękopis cyrylica ros. k. 610 
230x370 

mm 

46 
Miasto 

Białystok 

Akta wieczyste miasta 
Białegostoku z okresu 
od marca do kwietnia 

roku 1894 

[1859-1878] 
1883-1913 

186 
 

rękopis cyrylica ros. k. 577 
230x370 

mm 

47 
Miasto 

Białystok 

Akta wieczyste miasta 
Białegostoku z okresu 
od maja do lipca roku 

1894 

[1854-1878] 
1885-1913 

187 
 

rękopis cyrylica ros. k. 660 
230x370 

mm 



 

SYGNA- 

TURA 
SERIA TYTUŁ DATY 

SYGNATURA 

DAWNA 
UWAGI 

RODZAJ 

PISMA 
PISMO JEZYK STRONY WYMIAR 

48 
Miasto 

Białystok 

Akta wieczyste miasta 
Białegostoku z okresu 
od sierpnia do wrze-

śnia roku 1894 

[1878-1882] 
1883-1895 

188 
 

rękopis cyrylica ros. k. 455 
230x370 

mm 

49 
Miasto 

Białystok 

Akta wieczyste miasta 
Białegostoku z okresu 

od października do 
grudnia  roku 1894 

[1872-1881] 
1887-1912 

189 
 

rękopis cyrylica ros. k. 576 
230x370 

mm 

50 
Miasto 

Białystok 

Akta wieczyste miasta 
Białegostoku z okresu 
od stycznia do lutego 

roku 1895 

[1847-1880] 
1885-1900 

190 
 

rękopis cyrylica ros. k. 354 
230x370 

mm 

51 
Miasto 

Białystok 

Akta wieczyste miasta 
Białegostoku z okresu 
od marca do kwietnia 

roku 1895 

[1861] 
1884-1912 

191 
 

rękopis cyrylica ros. k. 386 
230x370 

mm 

52 
Miasto 

Białystok 

Akta wieczyste miasta 
Białegostoku z okresu 
od maja do czerwca 

roku 1895 

[1859-1881] 
1883-1910 

192 
 

rękopis cyrylica ros. k. 511 
230x370 

mm 

53 
Miasto 

Białystok 

Akta wieczyste miasta 
Białegostoku z okresu 
od lipca do sierpnia 

roku 1895 

[1859-1881] 
1883-1913 

193 
 

rękopis cyrylica ros. k. 682 
230x370 

mm 

54 
Miasto 

Białystok 

Akta wieczyste miasta 
Białegostoku z okresu 
od września do paź-
dziernika  roku 1895 

[1857-1881] 
1883-1902 

194 
 

rękopis cyrylica ros. k. 520 230x370 



 

SYGNA- 

TURA 
SERIA TYTUŁ DATY 

SYGNATURA 

DAWNA 
UWAGI 

RODZAJ 

PISMA 
PISMO JEZYK STRONY WYMIAR 

55 
Miasto 

Białystok 

Akta wieczyste miasta 
Białegostoku z okresu 
od listopada do grud-

nia roku 1895 

[1850-1882] 
1883-1905 

195 
 

rękopis cyrylica ros. k. 408 
230x370 

mm 

56 
Miasto 

Białystok 

Akta wieczyste miasta 
Białegostoku z okresu 
od stycznia do lutego 

roku 1896 

[1865-1875] 
1883-1901 

196 
 

rękopis cyrylica ros. k. 427 
230x370 

mm 

57 
Miasto 

Białystok 

Akta wieczyste miasta 
Białegostoku z okresu 
od marca do kwietnia 

roku 1896 

[1866-1875] 
1886-1903 

197 
 

rękopis cyrylica ros. k. 491 
230x370 

mm 

58 
Miasto 

Białystok 

Akta wieczyste miasta 
Białegostoku z okresu 
od maja do czerwca 

roku 1896 

[1880-1882] 
1886-1909 

198 
 

rękopis cyrylica ros. k. 608 
230x370 

mm 

59 
Miasto 

Białystok 

Akta wieczyste miasta 
Białegostoku z okresu 
od lipca do sierpnia 

roku 1896 

[1868-1881] 
1883-1898 

199 
 

rękopis cyrylica ros. k. 638 
230x370 

mm 

60 
Miasto 

Białystok 

Akta wieczyste miasta 
Białegostoku z okresu 
od września do paź-
dziernika  roku 1896 

[1843-1882] 
1886-1897 

200 
 

rękopis cyrylica ros. k. 597 
 

61 
Miasto 

Białystok 

Akta wieczyste miasta 
Białegostoku z okresu 
od listopada do grud-

nia roku 1896 

[1875-1880] 
1884-1914 

201 
 

rękopis cyrylica ros. k. 666 
230x370 

mm 



 

SYGNA- 

TURA 
SERIA TYTUŁ DATY 

SYGNATURA 

DAWNA 
UWAGI 

RODZAJ 

PISMA 
PISMO JEZYK STRONY WYMIAR 

62 
Miasto 

Białystok 

Akta wieczyste miasta 
Białegostoku z okresu 
od stycznia do lutego 

roku 1897 

[1865-1881] 
1886-1907 

202 
 

rękopis cyrylica ros. k. 378 
230x370 

mm 

63 
Miasto 

Białystok 

Akta wieczyste miasta 
Białegostoku z okresu 
od marca do kwietnia 

roku 1897 

[1871-1873] 
1883-1914 

203 
 

rękopis cyrylica ros. k. 510 
230x370 

mm 

64 
Miasto 

Białystok 

Akta wieczyste miasta 
Białegostoku z okresu 
od maja do czerwca 

roku 1897 

[1858-1879] 
1883-1898 

204 
 

rękopis cyrylica ros. k. 428 
230x370 

mm 

65 
Miasto 

Białystok 

Akta wieczyste miasta 
Białegostoku z okresu 
od lipca do sierpnia 

roku 1897 

[1875-1880] 
1883-1912 

205 
 

rękopis cyrylica ros. k. 597 
230x370 

mm 

66 
Miasto 

Białystok 

Akta wieczyste miasta 
Białegostoku z okresu 
od września do paź-
dziernika  roku 1897 

[1875-1880] 
1884-1913 

206 
 

rękopis cyrylica ros. k. 690 
230x370 

mm 

67 
Miasto 

Białystok 

Akta wieczyste miasta 
Białegostoku z okresu 
od listopada do grud-

nia roku 1897 

[1856-1882] 
1884-1911 

207 
 

rękopis cyrylica ros. k. 672 
230x370 

mm 

68 
Miasto 

Białystok 

Akta wieczyste miasta 
Białegostoku z okresu 
od stycznia do lutego 

roku 1898 

[1871-1875] 
1888-1898 

208 
 

rękopis cyrylica ros. k. 550 
230x370 

mm 



 

SYGNA- 

TURA 
SERIA TYTUŁ DATY 

SYGNATURA 

DAWNA 
UWAGI 

RODZAJ 

PISMA 
PISMO JEZYK STRONY WYMIAR 

69 
Miasto 

Białystok 

Akta wieczyste miasta 
Białegostoku z okresu 
od marca do kwietnia 

roku 1898 

[1874-1881] 
1886-1906 

209 
 

rękopis cyrylica ros. k. 568 
230x370 

mm 

70 
Miasto 

Białystok 

Akta wieczyste miasta 
Białegostoku z okresu 
od maja do czerwca 

roku 1898 

[1868-1880] 
1885-1899 

210 
 

rękopis cyrylica ros. k. 610 
230x370 

mm 

71 
Miasto 

Białystok 

Akta wieczyste miasta 
Białegostoku z okresu 
od lipca do sierpnia 

roku 1898 

[1838-1882] 
1886-1913 

211 
 

rękopis cyrylica ros. k. 699 
230x370 

mm 

72 
Miasto 

Białystok 

Akta wieczyste miasta 
Białegostoku z okresu 
od września do paź-
dziernika roku 1898 

[1843-1879] 
1887-1904 

212 
 

rękopis cyrylica ros. k. 491 
230x370 

mm 

73 
Miasto 

Białystok 

Akta wieczyste miasta 
Białegostoku z okresu 
od listopada do grud-

nia roku 1898 

[1855-1875] 
1884-1899 

213 
 

rękopis cyrylica ros. k. 388 
230x370 

mm 

74 
Miasto 

Białystok 

Akta wieczyste miasta 
Białegostoku z okresu 
od stycznia do marca 

roku 1899 

[1877-1880] 
1884-1915 

214 
 

rękopis cyrylica ros. k. 560 
230x370 

mm 

75 
Miasto 

Białystok 

Akta wieczyste miasta 
Białegostoku z okresu 
od kwietnia do maja 

roku 1899 

[1870-1875] 
1887-1901 

215 
 

rękopis cyrylica ros. k. 544 
230x370 

mm 



 

SYGNA- 

TURA 
SERIA TYTUŁ DATY 

SYGNATURA 

DAWNA 
UWAGI 

RODZAJ 

PISMA 
PISMO JEZYK STRONY WYMIAR 

76 
Miasto 

Białystok 

Akta wieczyste miasta 
Białegostoku z okresu 
od czerwca do lipca 

roku 1899 

[1845-1882] 
1883-1914 

216 
 

rękopis cyrylica ros. k. 615 
230x370 

mm 

77 
Miasto 

Białystok 

Akta wieczyste miasta 
Białegostoku z sierpnia 

roku 1899 

[1872-1882] 
1884-1909 

217 
 

rękopis cyrylica ros. k. 461 
230x370 

mm 

78 
Miasto 

Białystok 

Akta wieczyste miasta 
Białegostoku z wrze-

śnia roku 1899 

[1850-1880] 
1883-1902 

218 
 

rękopis cyrylica ros. k. 460 
230x370 

mm 

79 
Miasto 

Białystok 

Akta wieczyste miasta 
Białegostoku z paź-
dziernika roku 1899 

[1870-1882] 
1889-1915 

219 
 

rękopis cyrylica ros. k. 312 
230x370 

mm 

80 
Miasto 

Białystok 

Akta wieczyste miasta 
Białegostoku z okresu 
od listopada do grud-

nia roku 1899 

[1873] 
1887-1913 

220 

Dokumenty w j. he-
brajskim: testament 
Pelty Halbersztam z 

dnia 18 marca 1887 r. 
(k. 203), testament 

Łazarza Halbersztama z 
dnia 10 marca 1898 r. 

(k. 204-205). 

rękopis 
cyrylica, 
hebraica 

ros., 
hebr. 

k. 545 
230x370 

mm 

81 
Miasto 

Białystok 

Akta wieczyste miasta 
Białegostoku z okresu 
od stycznia do lutego 

roku 1900 

[1868-1880] 
1884-1914 

221 
 

rękopis cyrylica ros. k. 550 
230x370 

mm 

82 
Miasto 

Białystok 

Akta wieczyste miasta 
Białegostoku z okresu 

od marca do maja roku 
1900 

[1865-1869] 
1888-1908 

222 
 

mieszana cyrylica ros. k. 596 
230x370 

mm 



 

SYGNA- 

TURA 
SERIA TYTUŁ DATY 

SYGNATURA 

DAWNA 
UWAGI 

RODZAJ 

PISMA 
PISMO JEZYK STRONY WYMIAR 

83 
Miasto 

Białystok 

Akta wieczyste miasta 
Białegostoku z okresu 

od czerwca do sierpnia 
roku 1900 

[1875-1878] 
1886-1913 

223 
 

rękopis cyrylica ros. k. 448 
230x370 

mm 

84 
Miasto 

Białystok 

Akta wieczyste miasta 
Białegostoku z okresu 
od września do grud-

nia roku 1900 

[1872-1877] 
1884-1913 

224 
 

rękopis cyrylica ros. k. 476 
230x370 

mm 

85 
Miasto 

Białystok 

Akta wieczyste miasta 
Białegostoku z okresu 
od stycznia do kwiet-

nia roku 1901 

[1862-1877] 
1888-1902 

225 
 

rękopis cyrylica ros. k. 529 
230x370 

mm 

86 
Miasto 

Białystok 

Akta wieczyste miasta 
Białegostoku z okresu 
od maja do sierpnia 

roku 1901 

[1877-1881] 
1885-1902 

226 
 

mieszana cyrylica ros. k. 466 
230x370 

mm 

87 
Miasto 

Białystok 

Akta wieczyste miasta 
Białegostoku z okresu 
od września do grud-

nia roku 1901 

[1869-1882] 
1885-1914 

227 
 

mieszana cyrylica ros. k. 362 
230x370 

mm 

88 
Miasto 

Białystok 

Akta wieczyste miasta 
Białegostoku z okresu 
od stycznia do kwiet-

nia roku 1902 

1886-1902 228 
 

mieszana cyrylica ros. k. 449 
230x370 

mm 

89 
Miasto 

Białystok 

Akta wieczyste miasta 
Białegostoku z okresu 
od maja do sierpnia 

roku 1902 

1890-1905 229 
 

mieszana cyrylica ros. k. 454 
230x370 

mm 



 

SYGNA- 

TURA 
SERIA TYTUŁ DATY 

SYGNATURA 

DAWNA 
UWAGI 

RODZAJ 

PISMA 
PISMO JEZYK STRONY WYMIAR 

90 
Miasto 

Białystok 

Akta wieczyste miasta 
Białegostoku z okresu 
od września do grud-

nia roku 1902 

[1875-1876] 
1887-1908 

230 
 

mieszana cyrylica ros. k. 415 
230x370 

mm 

91 
Miasto 

Białystok 

Akta wieczyste miasta 
Białegostoku z okresu 

od stycznia do czerwca 
roku 1903 

[1872] 
1888-1914 

231 
 

mieszana cyrylica ros. k. 430 
230x370 

mm 

92 
Miasto 

Białystok 

Akta wieczyste miasta 
Białegostoku z okresu 

od lipca do grudnia 
roku 1903 

[1885-1880] 
1884-1913 

232 
 

mieszana cyrylica ros. k. 532 
230x370 

mm 

93 
Miasto 

Białystok 

Akta wieczyste miasta 
Białegostoku z okresu 
od stycznia do kwiet-

nia roku 1904 

[1882] 
1883-1914 

233 
 

mieszana cyrylica ros. k. 477 
230x370 

mm 

94 
Miasto 

Białystok 

Akta wieczyste miasta 
Białegostoku z okresu 
od maja do sierpnia 

roku 1904 

[1867-1877] 
1887-1905 

234 
 

mieszana cyrylica ros. k. 368 
230x370 

mm 

95 
Miasto 

Białystok 

Akta wieczyste miasta 
Białegostoku z okresu 
od września do grud-

nia roku 1904 

[1859-1882] 
1883-1912 

235 
 

mieszana cyrylica ros. k. 327 
230x370 

mm 

96 
Miasto 

Białystok 

Akta wieczyste miasta 
Białegostoku z okresu 

od stycznia do czerwca 
roku 1905 

[1849-1879] 
1887-1914 

236 
 

mieszana cyrylica ros. k. 476 
230x370 

mm 



 

SYGNA- 

TURA 
SERIA TYTUŁ DATY 

SYGNATURA 

DAWNA 
UWAGI 

RODZAJ 

PISMA 
PISMO JEZYK STRONY WYMIAR 

97 
Miasto 

Białystok 

Akta wieczyste miasta 
Białegostoku z okresu 

od lipca do grudnia 
roku 1905 

[1849] 
1892-1914 

237 
 

mieszana cyrylica ros. k. 518 
230x370 

mm 

98 
Miasto 

Białystok 

Akta wieczyste miasta 
Białegostoku z okresu 
od stycznia do lipca 

roku 1906 

[1861] 
1895-1910 

238 
 

mieszana cyrylica ros. k. 510 
230x370 

mm 

99 
Miasto 

Białystok 

Akta wieczyste miasta 
Białegostoku z okresu 
od sierpnia do grudnia 

roku 1906 

[1863-1879] 
1883-1907 

239 
 

mieszana cyrylica ros. k. 517 
230x370 

mm 

100 
Miasto 

Białystok 

Akta wieczyste miasta 
Białegostoku z okresu 

od stycznia do czerwca 
roku 1907 

[1864-1872] 
1884-1907 

240 
 

mieszana cyrylica ros. k. 671 
230x370 

mm 

101 
Miasto 

Białystok 

Akta wieczyste miasta 
Białegostoku z okresu 

od lipca do grudnia 
roku 1907 

[1872-1882] 
1886-1909 

241 
 

mieszana cyrylica ros. k. 692 
230x370 

mm 

102 
Miasto 

Białystok 

Akta wieczyste miasta 
Białegostoku z okresu 
od stycznia do maja 

roku 1908 

[1876] 
1889-1909 

242 
 

mieszana cyrylica ros. k. 539 
230x370 

mm 

103 
Miasto 

Białystok 

Akta wieczyste miasta 
Białegostoku z okresu 

od czerwca do sierpnia 
roku 1908 

[1856-1868] 
1884-1909 

243 
 

mieszana cyrylica ros. k. 368 
230x370 

mm 



 

SYGNA- 

TURA 
SERIA TYTUŁ DATY 

SYGNATURA 

DAWNA 
UWAGI 

RODZAJ 

PISMA 
PISMO JEZYK STRONY WYMIAR 

104 
Miasto 

Białystok 

Akta wieczyste miasta 
Białegostoku z okresu 
od września do grud-

nia roku 1908 

1890-1914 244 
 

mieszana cyrylica ros. k. 437 
 

105 
Miasto 

Białystok 

Akta wieczyste miasta 
Białegostoku z okresu 
od stycznia do kwiet-

nia roku 1909 

[1868-1880] 
1889-1910 

245 

Dokument w j. pol-
skim: przekład z j. ro-
syjskiego aktu kupna-

sprzedaży z dnia 14 
marca 1909 r. 

mieszana 
cyrylica, 
latinica 

ros., 
pol. 

k. 474 
230x370 

mm 

106 
Miasto 

Białystok 

Akta wieczyste miasta 
Białegostoku z okresu 
od maja do sierpnia 

roku 1909 

[1871] 
1885-1909 

246 
 

mieszana cyrylica ros. k. 612 
230x370 

mm 

107 
Miasto 

Białystok 

Akta wieczyste miasta 
Białegostoku z okresu 
od września do grud-

nia roku 1909 

1887-1915 247 
 

mieszana cyrylica ros. k. 461 230x370 

108 
Miasto 

Białystok 

Akta wieczyste miasta 
Białegostoku z okresu 
od stycznia do kwiet-

nia roku 1910 

1885-1913 248 

Dokument w j. nie-
mieckim: pełnomoc-

nictwo z dnia 28 stycz-
nia 1910 r. (n. st.), 

wystawione w mieście 
Mannheim w Niem-

czech przez fabrykanta 
Fryderyka Künklera na 
imię Gustawa Schütza 

(k. 216). 

mieszana 
cyrylica, 

neogotyk 
ros., 

niem. 
k. 500 

230x370 
mm 



 

SYGNA- 

TURA 
SERIA TYTUŁ DATY 

SYGNATURA 

DAWNA 
UWAGI 

RODZAJ 

PISMA 
PISMO JEZYK STRONY WYMIAR 

109 
Miasto 

Białystok 

Akta wieczyste miasta 
Białegostoku z okresu 
od maja do lipca roku 

1910 

[1856-1882] 
1887-1913 

249 
 

mieszana cyrylica ros. k. 513 
230x370 

mm 

110 
Miasto 

Białystok 

Akta wieczyste miasta 
Białegostoku z okresu 
od sierpnia do grudnia 

roku 1910 

[1855-1874] 
1887-1911 

[1923] 
250 

Dokument w j. pol-
skim: zaświadczenie 
magistratu miasta 

Białegostoku z dnia 1 
sierpnia 1923 r. doty-
czące nieruchomości 
przy ul. Ciepłej 25 (k. 

377). 

mieszana 
cyrylica, 
latinica 

ros., 
pol. 

k. 447 
230x370 

mm 

111 
Miasto 

Białystok 

Akta wieczyste miasta 
Białegostoku z okresu 
od stycznia do kwiet-

nia roku 1911 

[1877] 
1893-1913 

251 

Drukowany statut Bia-
łostockiego Żydow-
skiego Towarzystwa 
Dobroczynności (k. 

216-229). 

mieszana cyrylica ros. k. 482 
230x370 

mm. 

112 
Miasto 

Białystok 

Akta wieczyste miasta 
Białegostoku z okresu 
od maja do lipca roku 

1911 

1885-1914 252 
 

mieszana cyrylica ros. k. 507 
230x370 

mm 

113 
Miasto 

Białystok 

Akta wieczyste miasta 
Białegostoku z okresu 
od sierpnia do wrze-

śnia roku 1911 

[1876] 1887-
1914 

253 
 

mieszana cyrylica ros. k. 315 
230x370 

mm 

114 
Miasto 

Białystok 

Akta wieczyste miasta 
Białegostoku z okresu 

od października do 
grudnia  roku 1911 

[1873-1881] 
1891-1914 

254 
 

mieszana cyrylica ros. k. 426 
230x370 

mm 



 

SYGNA- 

TURA 
SERIA TYTUŁ DATY 

SYGNATURA 

DAWNA 
UWAGI 

RODZAJ 

PISMA 
PISMO JEZYK STRONY WYMIAR 

115 
Miasto 

Białystok 

Akta wieczyste miasta 
Białegostoku z okresu 
od stycznia do marca 

roku 1912 

1893-1914 255 
 

mieszana cyrylica ros. k. 540 
230x370 

mm 

116 
Miasto 

Białystok 

Akta wieczyste miasta 
Białegostoku z okresu 
od kwietnia do maja 

roku 1912 

1890-1913 256 
 

mieszana cyrylica ros. k. 513 
230x370 

mm 

117 
Miasto 

Białystok 

Akta wieczyste miasta 
Białegostoku z okresu 
od czerwca do lipca 

roku 1912 

[1876] 
1885-1914 

257 
 

mieszana cyrylica ros. k. 556 
230x370 

mm 

118 
Miasto 

Białystok 

Akta wieczyste miasta 
Białegostoku z okresu 

od sierpnia do paź-
dziernika  roku 1912 

[1864] 
1889-1914 

258 

Dokument w j. nie-
mieckim: metryka 

chrztu Karola Alberta 
Molkentina, urodzone-
go 20 czerwca 1855 r. 

w Dobrzyniewie w 
powiecie białostockim 
i ochrzczonego 28 lipca 

1855 r. w kościele 
ewangelicko-

augsburskim w Białym-
stoku (k. 26). 

mieszana 
cyrylica, 

neogotyk 
ros., 

niem. 
k. 671 230x370 

119 
Miasto 

Białystok 

Akta wieczyste miasta 
Białegostoku z okresu 
od listopada do grud-

nia roku 1912 

[1877] 
1884-1914 

259 
 

mieszana cyrylica ros. k. 483 
230x370 

mm 



 

SYGNA- 

TURA 
SERIA TYTUŁ DATY 

SYGNATURA 

DAWNA 
UWAGI 

RODZAJ 

PISMA 
PISMO JEZYK STRONY WYMIAR 

120 
Miasto 

Białystok 

Akta wieczyste miasta 
Białegostoku z okresu 
od stycznia do lutego 

roku 1913 

[1849] 
1884-1914 

260 
 

mieszana cyrylica ros. k. 594 
230x370 

mm 

121 
Miasto 

Białystok 

Akta wieczyste miasta 
Białegostoku z okresu 
od marca do kwietnia 

roku 1913 

[1849-1882] 
1893-1914 

[1924] 
261 

Dokument w j. pol-
skim: akt kupna-

sprzedaży z dnia 2 lipca 
1849 r., sporządzony w 
kancelarii rejenta Ma-
teusza Śmiarowskiego 

w Łomży, na podstawie 
którego Rozalia z Wi-
śniewskich Brzozow-

ska, Antoni Misiewicz i 
Marianna Misiewicz 
sprzedali Teofilowi 

Sawińskiemu zabudo-
waną nieruchomość w 

Białymstoku przy ul. 
Starobojarskiej (k. 412-

415). 

mieszana 
cyrylica, 
latinica 

ros., 
pol. 

k. 504 
230x370 

mm 

122 
Miasto 

Białystok 

Akta wieczyste miasta 
Białegostoku z okresu 
od maja do czerwca 

roku 1913 

[1875] 
1883-1914 

262 
 

mieszana cyrylica ros. k. 400 
230x370 

mm 

123 
Miasto 

Białystok 

Akta wieczyste miasta 
Białegostoku z okresu 
od lipca do września 

roku 1913 

1888-1913 263 
 

mieszana cyrylica ros. k. 642 
230x370 

mm 



 

SYGNA- 

TURA 
SERIA TYTUŁ DATY 

SYGNATURA 

DAWNA 
UWAGI 

RODZAJ 

PISMA 
PISMO JEZYK STRONY WYMIAR 

124 
Miasto 

Białystok 

Akta wieczyste miasta 
Białegostoku z okresu 

od października do 
grudnia  roku 1913 

1894-1914 264 
 

mieszana cyrylica ros. k. 561 
230x370 

mm 

125 
Miasto 

Białystok 

Akta wieczyste miasta 
Białegostoku z okresu 
od stycznia do lutego 

roku 1914 

[1871] 
1884-1914 

265 
 

mieszana cyrylica ros. k. 421 
230x370 

mm 

126 
Miasto 

Białystok 

Akta wieczyste miasta 
Białegostoku z okresu 
od marca do kwietnia 

roku 1914 

1896-1914 266 
 

mieszana cyrylica ros. k. 382 
230x370 

mm 

127 
Miasto 

Białystok 

Akta wieczyste miasta 
Białegostoku z okresu 
od maja do listopada 

roku 1914 

1895-1914 267 
 

mieszana cyrylica ros. k. 513 
230x370 

mm 

128 

Powiat 
biało-
stocki 

Akta wieczyste powia-
tu białostockiego z lat 

1853-1882 
[1853-1882] 67 

 
rękopis cyrylica ros. k. 121 

230x370 
mm 

129 

Powiat 
biało-
stocki 

Akta wieczyste powia-
tu białostockiego z lat 

1883-1884 

[1838-1882] 
1883-1894 

68 
 

rękopis cyrylica ros. k. 313 
230x370 

mm 

130 

Powiat 
biało-
stocki 

Akta wieczyste powia-
tu białostockiego z lat 

1885-1886 

[1842-1882] 
1884-1906 

69 

Dokumenty w j. nie-
mieckim: pełnomoc-
nictwa wystawione 

przez Bertę Szindler z 
domu Lippert i Amalię 
Findler z domu Lippert 

(k. 53-57). 

rękopis 
cyrylica, 

neogotyk 
ros., 

niem. 
k. 534 

230x370 
mm 



 

SYGNA- 

TURA 
SERIA TYTUŁ DATY 

SYGNATURA 

DAWNA 
UWAGI 

RODZAJ 

PISMA 
PISMO JEZYK STRONY WYMIAR 

131 

Powiat 
biało-
stocki 

Akta wieczyste powia-
tu białostockiego z lat 

1887-1888 

[1856-1880] 
1886-1910 

70 

Dokument w j. nie-
mieckim: akt kupna-
sprzedaży dóbr ziem-
skich i miasta Zabłu-
dów z dnia 10 lipca 
1856 r. (k. 82-92). 

rękopis 
cyrylica, 

neogotyk 
ros., 

niem. 
k. 462 

230x370 
mm 

132 

Powiat 
biało-
stocki 

Akta wieczyste powia-
tu białostockiego z 

roku 1889 

[1838-1879] 
1886-1914 

71 

Dokument w j. nie-
mieckim: pismo Ottona 

Jonasa do starszego 
notariusza z dnia 2 

lutego 1889 r. (k. 23). 

rękopis 
cyrylica, 

neogotyk 
ros., 

niem. 
k. 530 

230x370 
mm 

133 

Powiat 
biało-
stocki 

Akta wieczyste powia-
tu białostockiego z 

roku 1890 

[1824-1882] 
1884-1913 

72 

Dokumenty w j. pol-
skim: akty kupna-
sprzedaży majątku 

Kalinówka z 1824 r. (k. 
121-122) i 1834 r. (k. 

125-126). 

rękopis 
cyrylica, 
latinica 

ros., 
pol. 

k. 454 230x370 

134 

Powiat 
biało-
stocki 

Akta wieczyste powia-
tu białostockiego z 

roku 1891 

[1861-1879] 
1884-1892 

73 
 

rękopis cyrylica ros. k. 390 
230-370 

mm 

135 

Powiat 
biało-
stocki 

Akta wieczyste powia-
tu białostockiego z 

roku 1892 

[1830-1882] 
1886-1895 

74 

Dokument w j. nie-
mieckim: poświadcze-
nie podpisu Wilhelma 

Krauze w kancelarii 
notariusza Gottholda 
Ule w Berlinie w dniu 
12 marca 1890 r. (k. 

108). 

rękopis 
cyrylica, 

neogotyk 
ros., 

niem. 
k. 269 

230x370 
mm 



 

SYGNA- 

TURA 
SERIA TYTUŁ DATY 

SYGNATURA 

DAWNA 
UWAGI 

RODZAJ 

PISMA 
PISMO JEZYK STRONY WYMIAR 

136 

Powiat 
biało-
stocki 

Akta wieczyste powia-
tu białostockiego z 

roku 1893 

[1838-1879] 
1885-1914 

75 
 

rękopis cyrylica ros. k. 471 
230x370 

mm 

137 

Powiat 
biało-
stocki 

Akta wieczyste powia-
tu białostockiego z 

roku 1894 

[1846-1876] 
1884-1913 

76 
 

rękopis cyrylica ros. k. 377 
230x370 

mm 

138 

Powiat 
biało-
stocki 

Akta wieczyste powia-
tu białostockiego z 

pierwszej połowy roku 
1895 

[1862-1882] 
1885-1907 

[1925] 
77 

Dokument w j. pol-
skim: pismo Izby Skar-
bowej w Białymstoku 

do Wydziału Hipotecz-
nego Sądu Okręgowe-

go  z dnia 23 maja 
1925 r. w sprawie ma-

jątku Bażantarnia. 

rękopis 
cyrylica, 
latinica 

ros., 
pol. 

k. 321 
230x370 

mm 

139 

Powiat 
biało-
stocki 

Akta wieczyste powia-
tu białostockiego z 

drugiej połowy roku 
1895 

[1856-1879] 
1889-1897 

78 
 

rękopis cyrylica ros. k. 298 
230x370 

mm 

140 

Powiat 
biało-
stocki 

Akta wieczyste powia-
tu białostockiego z 

pierwszej połowy roku 
1896 

[1853-1879] 
1884-1912 

79 
 

rękopis cyrylica ros. k. 210 
230x370 

mm 

141 

Powiat 
biało-
stocki 

Akta wieczyste powia-
tu białostockiego z 

drugiej połowy roku 
1896 

[1862-1877] 
1889-1906 

80 
 

rękopis cyrylica ros. k. 277 230x370 

142 

Powiat 
biało-
stocki 

Akta wieczyste powia-
tu białostockiego z 

roku 1897 

[1867-1873] 
1883-1902 

81 
 

rękopis cyrylica ros. k. 321 
230x370 

mm 



 

SYGNA- 

TURA 
SERIA TYTUŁ DATY 

SYGNATURA 

DAWNA 
UWAGI 

RODZAJ 

PISMA 
PISMO JEZYK STRONY WYMIAR 

143 

Powiat 
biało-
stocki 

Akta wieczyste powia-
tu białostockiego z 

roku 1898 

[1852-1863] 
1889-1911 

82 
 

rękopis cyrylica ros. k. 265 
230x370 

mm 

144 

Powiat 
biało-
stocki 

Akta wieczyste powia-
tu białostockiego z 

pierwszej połowy roku 
1899 

[1846-1878] 
1888-1913 

83 
 

rękopis cyrylica ros. k. 215 
230x370 

mm 

145 

Powiat 
biało-
stocki 

Akta wieczyste powia-
tu białostockiego z 

drugiej połowy roku 
1899 

[1872-1882] 
1884-1901 

84 
 

rękopis cyrylica ros. k. 401 
230x370 

mm 

146 

Powiat 
biało-
stocki 

Akta wieczyste powia-
tu białostockiego z 

pierwszej połowy roku 
1900 

[1853-1878] 
1888-1903 

85 
 

rękopis cyrylica ros. k. 274 
230x370 

mm 

147 

Powiat 
biało-
stocki 

Akta wieczyste powia-
tu białostockiego z 

drugiej połowy roku 
1900 

[1853-1870] 
1889-1904 

86 
 

rękopis cyrylica ros. k. 314 
230x370 

mm 

148 

Powiat 
biało-
stocki 

Akta wieczyste powia-
tu białostockiego z 

okresu od stycznia do 
marca roku 1901 

[1880] 
1889-1902 

87 
 

rękopis cyrylica ros. k. 409 
230x370 

mm 



 

SYGNA- 

TURA 
SERIA TYTUŁ DATY 

SYGNATURA 

DAWNA 
UWAGI 

RODZAJ 

PISMA 
PISMO JEZYK STRONY WYMIAR 

149 

Powiat 
biało-
stocki 

Akta wieczyste powia-
tu białostockiego z 

okresu od kwietnia do 
grudnia roku 1901 

[1838-1876] 
1889-1904 

88 

Dokument w j. pol-
skim: metryka chrztu 
Władysława Leopolda 

Szyszko w kościele 
rzymskokatolickim w 
Knyszynie w dniu 5 
grudnia 1838 r. (k. 

159). 

rękopis 
cyrylica, 
latinica 

ros., 
pol. 

k. 482 
230x370 

mm 

150 

Powiat 
biało-
stocki 

Akta wieczyste powia-
tu białostockiego z 

okresu od stycznia do 
sierpnia roku 1902 

[1870-1873] 
1891-1914 

89 
 

rękopis cyrylica ros. k. 319 
230x370 

mm 

151 

Powiat 
biało-
stocki 

Akta wieczyste powia-
tu białostockiego z 

okresu od września do 
grudnia roku 1902 

[1859] 
1894-1907 

90 
 

rękopis cyrylica ros. k. 382 
230x370 

mm 

152 

Powiat 
biało-
stocki 

Akta wieczyste powia-
tu białostockiego z 

pierwszej połowy roku 
1903 

[1872-1873] 
1889-1910 

91 
 

rękopis cyrylica ros. k. 284 
230x370 

mm 

153 

Powiat 
biało-
stocki 

Akta wieczyste powia-
tu białostockiego z 

drugiej połowy roku 
1903 

[1861] 
1889-1909 

92 
 

rękopis cyrylica ros. k. 322 
230x370 

mm 

154 

Powiat 
biało-
stocki 

Akta wieczyste powia-
tu białostockiego z 

pierwszej połowy roku 
1904 

[1842-1877] 
1883-1907 

93 

Dokument w j. pol-
skim: przekład aktu 

nadawczego z dnia 25 
maja 1904 r. 

rękopis 
cyrylica, 
latinica 

ros., 
pol. 

k. 329 
230x370 

mm 



 

SYGNA- 

TURA 
SERIA TYTUŁ DATY 

SYGNATURA 

DAWNA 
UWAGI 

RODZAJ 

PISMA 
PISMO JEZYK STRONY WYMIAR 

155 

Powiat 
biało-
stocki 

Akta wieczyste powia-
tu białostockiego z 

drugiej połowy roku 
1904 

[1846-1879] 
1884-1909 

94 
 

rękopis cyrylica ros. k. 296 
230x370 

mm 

156 

Powiat 
biało-
stocki 

Akta wieczyste powia-
tu białostockiego z 

okresu od stycznia do 
maja roku 1905 

[1861] 
1884-1914 

95 
 

rękopis cyrylica ros. k. 304 
230x370 

mm 

157 

Powiat 
biało-
stocki 

Akta wieczyste powia-
tu białostockiego z 

okresu od czerwca do 
grudnia roku 1905 

[1857-1867] 
1885-1912 

96 

Dokument w j. pol-
skim: akt urodzenia 

Jana Moniuszki w Ty-
kocinie w dniu 27 
stycznia 1859 r. (k. 

130). 

rękopis 
cyrylica, 
latinica 

ros., 
pol. 

k. 253 
230x370 

mm 

158 

Powiat 
biało-
stocki 

Akta wieczyste powia-
tu białostockiego z 

pierwszej połowy roku 
1906 

[1868-1879] 
1883-1914 

97 
 

rękopis cyrylica ros. k. 299 
230x370 

mm 

159 

Powiat 
biało-
stocki 

Akta wieczyste powia-
tu białostockiego z 

drugiej połowy roku 
1906 

[1871-1882] 
1890-1913 

98 
 

rękopis cyrylica ros. k. 335 
230x370 

mm 

160 

Powiat 
biało-
stocki 

Akta wieczyste powia-
tu białostockiego z 

okresu od stycznia do 
maja roku 1907 

[1862-1873] 
1889-1913 

99 
 

rękopis cyrylica ros. k. 398 
230x370 

mm 

161 

Powiat 
biało-
stocki 

Akta wieczyste powia-
tu białostockiego z 

okresu od czerwca do 
sierpnia roku 1907 

1892-1908 100 
 

rękopis cyrylica ros. k. 451 
 



 

SYGNA- 

TURA 
SERIA TYTUŁ DATY 

SYGNATURA 

DAWNA 
UWAGI 

RODZAJ 

PISMA 
PISMO JEZYK STRONY WYMIAR 

162 

Powiat 
biało-
stocki 

Akta wieczyste powia-
tu białostockiego z 
września roku 1907 

[1870-1880] 
1901-1910 

101 
 

rękopis cyrylica ros. k. 326 
230x370 

mm 

163 

Powiat 
biało-
stocki 

Akta wieczyste powia-
tu białostockiego z 

okresu od października 
do grudnia roku 1907 

[1873-1882] 
1892-1912 

102 
 

rękopis cyrylica ros. k. 222 
230x370 

mm 

164 

Powiat 
biało-
stocki 

Akta wieczyste powia-
tu białostockiego z 

pierwszej połowy roku 
1908 

[1868-1875] 
1892-1914 

103 
 

mieszana cyrylica ros. k. 449 
230x370 

mm 

165 

Powiat 
biało-
stocki 

Akta wieczyste powia-
tu białostockiego z 

drugiej połowy roku 
1908 

[1842-1872] 
1892-1913 

104 
 

mieszana cyrylica ros. k. 503 
230x370 

mm 

166 

Powiat 
biało-
stocki 

Akta wieczyste powia-
tu białostockiego z 

okresu od stycznia do 
marca roku 1909 

[1872] 1897-
1913 

105 
 

mieszana cyrylica ros. k. 382 
230x370 

mm 

167 

Powiat 
biało-
stocki 

Akta wieczyste powia-
tu białostockiego z 

okresu od kwietnia do 
maja roku 1909 

1894-1913 106 
 

mieszana cyrylica ros. k. 420 
230x370 

mm 

168 

Powiat 
biało-
stocki 

Akta wieczyste powia-
tu białostockiego z 

okresu od czerwca do 
września roku 1909 

1893-1912 107 
 

mieszana cyrylica ros. k. 534 
230x370 

mm 



 

SYGNA- 

TURA 
SERIA TYTUŁ DATY 

SYGNATURA 

DAWNA 
UWAGI 

RODZAJ 

PISMA 
PISMO JEZYK STRONY WYMIAR 

169 

Powiat 
biało-
stocki 

Akta wieczyste powia-
tu białostockiego z 

okresu od października 
do grudnia roku 1909 

1890-1913 108 
 

mieszana cyrylica ros. k. 601 
230x370 

mm 

170 

Powiat 
biało-
stocki 

Akta wieczyste powia-
tu białostockiego z 

okresu od stycznia do 
marca roku 1910 

1894-1913 109 
 

mieszana cyrylica ros. k. 325 
230x370 

mm 

171 

Powiat 
biało-
stocki 

Akta wieczyste powia-
tu białostockiego z 

okresu od kwietnia do 
czerwca roku 1910 

1896-1913 110 
 

mieszana cyrylica ros. k. 299 
230x370 

mm 

172 

Powiat 
biało-
stocki 

Akta wieczyste powia-
tu białostockiego z 
okresu od lipca do 

października roku 1910 

1907-1913 111 
 

mieszana cyrylica ros. k. 259 
230x370 

mm 

173 

Powiat 
biało-
stocki 

Akta wieczyste powia-
tu białostockiego z 

okresu od listopada do 
grudnia roku 1910 

1904-1913 112 
 

mieszana cyrylica ros. k. 383 
230x370 

mm 

174 

Powiat 
biało-
stocki 

Akta wieczyste powia-
tu białostockiego z 

okresu od stycznia do 
marca roku 1911 

1887-1912 113 
 

mieszana cyrylica ros. k. 481 
230x370 

mm 



 

SYGNA- 

TURA 
SERIA TYTUŁ DATY 

SYGNATURA 

DAWNA 
UWAGI 

RODZAJ 

PISMA 
PISMO JEZYK STRONY WYMIAR 

175 

Powiat 
biało-
stocki 

Akta wieczyste powia-
tu białostockiego z 

okresu od kwietnia do 
czerwca roku 1911 

[1804-1879] 
1893-1913 

114 

Dokumenty w j. nie-
mieckim: metryki 

chrztu Iwo Eberhardta 
Moesa, ochrzczonego 
w parafii ewangelicko-
augsburskiej w Białym-
stoku 14 maja 1878 r. 
(k. 292) i Ernesta Wal-
tera Moesa, ochrzczo-
nego w tejże parafii 1 

czerwca 1879 r. (k. 
293). 

mieszana 
cyrylica, 

neogotyk 
ros., 

niem. 
k. 295 

230x370 
mm 

176 

Powiat 
biało-
stocki 

Akta wieczyste powia-
tu białostockiego z 
okresu od lipca do 

września roku 1911 

[1852-1881] 
1886-1913 

115 
 

mieszana cyrylica ros. k. 424 
230x370 

mm 

177 

Powiat 
biało-
stocki 

Akta wieczyste powia-
tu białostockiego z 

okresu od października 
do grudnia  roku 1911 

[1861-1872] 
1899-1914 

116 
 

mieszana cyrylica ros. k. 532 
230x370 

mm 

178 

Powiat 
biało-
stocki 

Akta wieczyste powia-
tu białostockiego z 

okresu od stycznia do 
marca roku 1912 

[1870] 
1901-1914 

117 
 

mieszana cyrylica ros. k. 348 
230x370 

mm 

179 

Powiat 
biało-
stocki 

Akta wieczyste powia-
tu białostockiego z 

okresu od 1 kwietnia 
do 13 czerwca  roku 

1912 

1908-1914 118 
 

mieszana cyrylica ros. k. 431 
230x370 

mm 



 

SYGNA- 

TURA 
SERIA TYTUŁ DATY 

SYGNATURA 

DAWNA 
UWAGI 

RODZAJ 

PISMA 
PISMO JEZYK STRONY WYMIAR 

180 

Powiat 
biało-
stocki 

Akta wieczyste powia-
tu białostockiego z 

okresu od 16 czerwca 
do 30 sierpnia roku 

1912 

1908-1914 119 
 

mieszana cyrylica ros. k. 427 
230x370 

mm 

181 

Powiat 
biało-
stocki 

Akta wieczyste powia-
tu białostockiego z 

okresu od września do 
października  roku 

1912 

[1879] 
1904-1914 

[1922] 
120 

Dokument w j. pol-
skim: pismo Piotra 

Iwanickiego, zam. we 
wsi Krzeczkowo w po-
wiecie białostockim, 

do Wydziału Hipotecz-
nego Sądu Okręgowe-

go w Białymstoku z 
dnia 18 kwietnia 1922 

r. (k. 275). 

mieszana 
cyrylica, 
latinica 

ros., 
pol. 

k. 300 
230x370 

mm 

182 

Powiat 
biało-
stocki 

Akta wieczyste powia-
tu białostockiego z 

okresu od listopada do 
grudnia  roku 1912 

1890-1914 121 
 

mieszana cyrylica ros. k. 289 
230x370 

mm 

183 

Powiat 
biało-
stocki 

Akta wieczyste powia-
tu białostockiego z 

okresu od stycznia do 
lutego roku 1913 

1885-1914 122 
 

mieszana cyrylica ros. k. 508 
230x370 

mm 

184 

Powiat 
biało-
stocki 

Akta wieczyste powia-
tu białostockiego z 

okresu od marca do 
kwietnia roku 1913 

[1832-1877] 
1896-1914 

123 

Dokument w j. pol-
skim: metryka chrztu 
Jakuba Grądzkiego, 
ochrzczonego w ko-

ściele rzymskokatolic-
kim w Goniądzu 14 

lipca 1832 r. (k. 101). 

mieszana 
cyrylica, 
latinica 

ros., 
pol. 

k. 408 
230x370 

mm 



 

SYGNA- 

TURA 
SERIA TYTUŁ DATY 

SYGNATURA 

DAWNA 
UWAGI 

RODZAJ 

PISMA 
PISMO JEZYK STRONY WYMIAR 

185 

Powiat 
biało-
stocki 

Akta wieczyste powia-
tu białostockiego z 
okresu od  maja do 
czerwca roku 1913 

[1865] 
1890-1914 

124 
 

mieszana cyrylica ros. k. 306 
230x370 

mm 

186 

Powiat 
biało-
stocki 

Akta wieczyste powia-
tu białostockiego z 
okresu od lipca do 

września roku 1913 

[1842-1878] 
1889-1914 

125 
 

mieszana cyrylica ros. k. 327 
230x370 

mm 

187 

Powiat 
biało-
stocki 

Akta wieczyste powia-
tu białostockiego z 

okresu od października 
do grudnia  roku 1913 

[1874] 
1894-1914 

126 
 

mieszana cyrylica ros. k. 532 
230x370 

mm 

188 

Powiat 
biało-
stocki 

Akta wieczyste powia-
tu białostockiego z 

okresu od stycznia do 
marca roku 1914 

1893-1914 
[1925] 

127 

Dokument w j. pol-
skim: zaświadczenie 
Wydziału Cywilnego 
Sądu Okręgowego w 

Białymstoku z dnia 27 
kwietnia 1925 r. w 

sprawie nabycia przez 
Aleksandrę Kramkow-
ską nieruchomości we 
wsi  Kramkówka Mała 
w powiecie białostoc-

kim. 

mieszana 
cyrylica, 
latinica 

ros., 
pol. 

k. 315 
230x370 

mm 

189 

Powiat 
biało-
stocki 

Akta wieczyste powia-
tu białostockiego z 

okresu od kwietnia do 
listopada roku 1914 

1907-1915 128 
 

mieszana cyrylica ros. k. 333 
230x370 

mm 

190 
Miasto 
Bielsk 

Akta wieczyste miasta 
Bielska z lat 1883-1886 

[1863-1882] 
1883-1898 

340 
 

rękopis cyrylica ros. k. 420 
230x370 

mm 



 

SYGNA- 

TURA 
SERIA TYTUŁ DATY 

SYGNATURA 

DAWNA 
UWAGI 

RODZAJ 

PISMA 
PISMO JEZYK STRONY WYMIAR 

191 
Miasto 
Bielsk 

Akta wieczyste miasta 
Bielska z okresu od 

stycznia do maja roku 
1887 

1883-1889 341 
 

rękopis cyrylica ros. k. 440 
230x370 

mm 

192 
Miasto 
Bielsk 

Akta wieczyste miasta 
Bielska z okresu od 

czerwca roku 1887 do 
grudnia roku 1888 

[1864-1882] 
1883-1891 

342 
 

rękopis cyrylica ros. k. 422 
230x370 

mm 

193 
Miasto 
Bielsk 

Akta wieczyste miasta 
Bielska z lat 1889-1890 

[1855-1881] 
1883-1898 

343 
 

rękopis cyrylica ros. k. 362 
230x370 

mm 

194 
Miasto 
Bielsk 

Akta wieczyste miasta 
Bielska z lat 1891-1892 

[1863-1875] 
1885-1907 

344 
 

rękopis cyrylica ros. k. 418 
230x370 

mm 

195 
Miasto 
Bielsk 

Akta wieczyste miasta 
Bielska ze stycznia roku 

1893 

[1860-1878] 
1883-1893 

345 
 

rękopis cyrylica ros. k. 633 
230x370 

mm 

196 
Miasto 
Bielsk 

Akta wieczyste miasta 
Bielska z okresu od 

lutego roku 1893 do 
grudnia roku 1895 

[1848-1872] 
1885-1913 

346 
 

rękopis cyrylica ros. k. 440 
230x370 

mm 

197 
Miasto 
Bielsk 

Akta wieczyste miasta 
Bielska z lat 1896-1899 

[1860-1882] 
1884-1914 

347 
 

rękopis cyrylica ros. k. 515 
230x370 

mm 

198 
Miasto 
Bielsk 

Akta wieczyste miasta 
Bielska z lat 1900-1904 

[1865-1872] 
1885-1905 

348 
 

rękopis cyrylica ros. k. 429 
230x370 

mm 

199 
Miasto 
Bielsk 

Akta wieczyste miasta 
Bielska z lat 1905-1907 

[1867-1881] 
1887-1907 

349 
 

rękopis cyrylica ros. k. 582 
230x370 

mm 

200 
Miasto 
Bielsk 

Akta wieczyste miasta 
Bielska z lat 1908-1911 

[1872-1882] 
1888-1914 

350 
 

mieszana cyrylica ros. k. 452 
230x370 

mm 

201 
Miasto 
Bielsk 

Akta wieczyste miasta 
Bielska z lat 1912-1914 

[1874] 
1889-1915 

351 
 

mieszana cyrylica ros. k. 376 
230x370 

mm 



 

SYGNA- 

TURA 
SERIA TYTUŁ DATY 

SYGNATURA 

DAWNA 
UWAGI 

RODZAJ 

PISMA 
PISMO JEZYK STRONY WYMIAR 

202 
Powiat 
bielski 

Akta wieczyste powia-
tu bielskiego z lat 

1822-1882 
[1822-1882] 268 

Dokumenty w j. pol-
skim: akt sprzedaży 
części majątku Cho-

roszczewo w powiecie 
bielskim z dnia 2 paź-
dziernika 1822 r. przez 

Helenę Koroza Igna-
cemu Michalskiemu (k. 

1-2), akt sprzedaży 
części majątku Cho-
roszczewo z dnia 8 
maja 1825 r.  przez 

Jana, Leona i Wincen-
tego Lewickich Igna-

cemu Michalskiemu (k. 
6-7), akt sprzedaży 
majątku Sobótka w 
powiecie bielskim z 

dnia 8 czerwca 1836 r. 
przez Stanisława Eme-

ryka Ołdakowskiego 
Pawłowi Ołdakow-
skiemu (k. 10-12). 

rękopis 
cyrylica, 
latinica 

ros., 
pol. 

k. 185 
230x370 

mm 

203 
Powiat 
bielski 

Akta wieczyste miasta 
Bielska z okresu od 

lutego roku 1883 do 
kwietnia roku 1884 

[1854-1882] 
1883-1892 

269 
 

rękopis cyrylica ros. k. 593 
230x370 

mm 



 

SYGNA- 

TURA 
SERIA TYTUŁ DATY 

SYGNATURA 

DAWNA 
UWAGI 

RODZAJ 

PISMA 
PISMO JEZYK STRONY WYMIAR 

204 
Powiat 
bielski 

Akta wieczyste powia-
tu bielskiego z okresu 
od maja do grudnia 

roku 1884 

[1834-1882] 
1883-1889 

270 

Dokument w j. pol-
skim: akt dzielczy z 

dnia 8 sierpnia 1834 r. 
zeznany przed Sądem 
Powiatowym Bielsko-

Drohickim, między 
braćmi Dominikiem, 
Józefem i Onufrym 

Pieńkowskimi, synami 
Antoniego, na podsta-
wie którego Dominik 

otrzymał majątek Sut-
no, Józef - majątek 

Osnówka, a Onufry - 
majątek Narojki w 

ówczesnym powiecie 
drohickim obwodu 

białostockiego (k. 19-
22). 

rękopis 
cyrylica, 
latinica 

ros., 
pol. 

k. 583 
230x370 

mm 

205 
Powiat 
bielski 

Akta wieczyste powia-
tu bielskiego z okresu 
od stycznia do wrze-

śnia roku 1885 

[1845-1882] 
1883-1888 

[1927] 
271 

 
rękopis cyrylica ros. k. 475 

230x370 
mm 

206 
Powiat 
bielski 

Akta wieczyste powia-
tu bielskiego z okresu 

od października do 
grudnia roku 1885 

[1854-1882] 
1883-1892 

272 
 

rękopis cyrylica ros. k. 459 
230x370 

mm 



 

SYGNA- 

TURA 
SERIA TYTUŁ DATY 

SYGNATURA 

DAWNA 
UWAGI 

RODZAJ 

PISMA 
PISMO JEZYK STRONY WYMIAR 

207 
Powiat 
bielski 

Akta wieczyste powia-
tu bielskiego z okresu 
od stycznia do wrze-

śnia roku 1886 

[1854-1882] 
1883-1891 

273 
 

rękopis cyrylica ros. k. 530 
230x370 

mm 

208 
Powiat 
bielski 

Akta wieczyste powia-
tu bielskiego z okresu 
od października roku 

1886 do kwietnia roku 
1887 

[1861-1881] 
1884-1895 

274 
 

rękopis cyrylica ros. k. 318 
230x370 

mm 

209 
Powiat 
bielski 

Akta wieczyste powia-
tu bielskiego z okresu 
od maja do grudnia 

roku 1887 

[1850-1882] 
1883-1894 

275 
 

rękopis cyrylica ros. k. 407 
230x370 

mm 

210 
Powiat 
bielski 

Akta wieczyste powia-
tu bielskiego z okresu 
od stycznia do marca 

roku 1888 

[1804-1882] 
1887-1889 

276 

Dokumenty w j. nie-
mieckim i polskim: akt 

sprzedaży z dnia 9 
kwietnia 1806 r. części 
majątku Ciechanowiec 
w powiecie drohickim 
przez Fryderyka Kühle 
Dominikowi Ciecier-
skiemu (k. 391-400), 

akt sprzedaży z dnia 9 
czerwca 1804 r. mająt-
ku Pobikry w powiecie 
drohickim przez Anto-
niego Kuszlla Domini-
kowi Ciecierskiemu (k. 

409-414). 

rękopis 

cyrylica, 
neogo-

tyk, lati-
nica 

ros., 
niem. 
pol. 

k. 596 
230x370 

mm 



 

SYGNA- 

TURA 
SERIA TYTUŁ DATY 

SYGNATURA 

DAWNA 
UWAGI 

RODZAJ 

PISMA 
PISMO JEZYK STRONY WYMIAR 

211 
Powiat 
bielski 

Akta wieczyste powia-
tu bielskiego z okresu 

od kwietnia do grudnia 
roku 1888 

[1835-1882] 
1884-1911 

277 
 

rękopis cyrylica ros. k. 450 
230x370 

mm 

212 
Powiat 
bielski 

Akta wieczyste powia-
tu bielskiego z roku 

1889 

[1805-1880] 
1884-1914 

278 

Dokument w j. pol-
skim: akt sprzedaży z 
dnia 18 lipca 1805 r. 
majątku Skórzec w 
powiecie drohickim 

przez Alojzego Niewia-
rowskiego Dominikowi 
Ciecierskiemu (k. 394-

397). 

rękopis 
cyrylica, 
latinica 

ros., 
pol. 

k. 470 
230x370 

mm 



 

SYGNA- 

TURA 
SERIA TYTUŁ DATY 

SYGNATURA 

DAWNA 
UWAGI 

RODZAJ 

PISMA 
PISMO JEZYK STRONY WYMIAR 

213 
Powiat 
bielski 

Akta wieczyste powia-
tu bielskiego z okresu 
od stycznia do kwiet-

nia roku 1890 

[1794-1880] 
1883-1897 

279 

Dokumenty w j. pol-
skim: akt wprowadze-
nia Jakuba Ciecierskie-
go w posiadanie ma-

jątku Ostrożany z dnia 
20sierpnia 1794 r. (k. 

43), testament Jakuba 
Ciecierskiego z dnia 8 

kwietnia 1800 r. (k. 
50), akt wprowadzenia 
Dominika Ciecierskiego 

w posiadanie miasta 
Ciechanowiec z fol-

warkiem Malec z dnia 
24 czerwca 1816 r. (k. 
71-72); dokument w j. 
polskim i łacińskim: akt 

uwolnienia spod do-
żywocia i przekazania 
w posiadanie synowi 
Dominikowi Ciecier-

skiemu przez Konstan-
cję z Kuczyńskich Cie-
cierską majątku Ostro-
żany z dnia 21 stycznia 

1804 r. (k. 54). 

rękopis 
cyrylica, 
latinica 

ros., 
pol., 
łac. 

k. 459 
230x370 

mm 

214 
Powiat 
bielski 

Akta wieczyste powia-
tu bielskiego z okresu 
od maja do grudnia 

roku 1890 

[1828-1881] 
1883-1892 

280 
 

rękopis cyrylica ros. k. 485 
230x370 

mm 



 

SYGNA- 

TURA 
SERIA TYTUŁ DATY 

SYGNATURA 

DAWNA 
UWAGI 

RODZAJ 

PISMA 
PISMO JEZYK STRONY WYMIAR 

215 
Powiat 
bielski 

Akta wieczyste powia-
tu bielskiego z roku 

1891 

[1805-1881] 
1884-1898 

281 

Dokument w j. pol-
skim: akt dzielczy z 

dnia 10 sierpnia 1834 r. 
zeznany przed Sądem 
Powiatowym Bielsko-

Drohickim, między 
braćmi Dominikiem, 
Józefem i Onufrym 

Pieńkowskimi, synami 
Antoniego, na podsta-
wie którego Dominik 

otrzymał majątek Sut-
no, Józef - majątek 

Osnówka, a Onufry - 
majątek Narojki w 

ówczesnym powiecie 
drohickim obwodu 

białostockiego (k. 481-
484). 

rękopis 
cyrylica, 
latinica 

ros., 
pol. 

k. 528 
230x370 

mm 

216 
Powiat 
bielski 

Akta wieczyste powia-
tu bielskiego z okresu 

od stycznia do czerwca 
roku 1892 

[1873-1875] 
1885-1897 

282 
 

rękopis cyrylica ros. k. 304 
230x370 

mm 

217 
Powiat 
bielski 

Akta wieczyste powia-
tu bielskiego z okresu 

od lipca do grudnia 
roku 1892 

[1859-1878] 
1883-1900 

283 
 

rękopis cyrylica ros. k. 405 
230x370 

mm 



 

SYGNA- 

TURA 
SERIA TYTUŁ DATY 

SYGNATURA 

DAWNA 
UWAGI 

RODZAJ 

PISMA 
PISMO JEZYK STRONY WYMIAR 

218 
Powiat 
bielski 

Akta wieczyste powia-
tu bielskiego z okresu 

od 11 stycznia do 2 
lutego roku 1893 

1891-1893 284 
 

rękopis cyrylica ros. k. 442 
230x370 

mm 

219 
Powiat 
bielski 

Akta wieczyste powia-
tu bielskiego z okresu 

od 3 do 16 lutego roku 
1893 

1889-1893 285 
 

rękopis cyrylica ros. k. 457 
230x370 

mm 

220 
Powiat 
bielski 

Akta wieczyste powia-
tu bielskiego z okresu 

od 17 do 26 lutego 
roku 1893 

[1870] 
1890-1898 

286 
 

rękopis cyrylica ros. k. 431 
230x370 

mm 

221 
Powiat 
bielski 

Akta wieczyste powia-
tu bielskiego z okresu 
od marca do czerwca 

roku 1893 

[1868-1880] 
1890-1899 

287 
 

rękopis cyrylica ros. k. 444 
 

222 
Powiat 
bielski 

Akta wieczyste powia-
tu bielskiego z okresu 
od lipca do sierpnia 

roku 1893 

[1864-1872] 
1885-1895 

288 
 

rękopis cyrylica ros. k. 412 
230x370 

mm 

223 
Powiat 
bielski 

Akta wieczyste powia-
tu bielskiego z okresu 
od września do grud-

nia roku 1893 

[1858-1882] 
1889-1896 

289 
 

rękopis cyrylica ros. k. 525 
230x370 

mm 

224 
Powiat 
bielski 

Akta wieczyste powia-
tu bielskiego z roku 

1894 

[1814-1882] 
1885-1900 

290 
 

rękopis cyrylica ros. k. 516 
230x370 

mm 

225 
Powiat 
bielski 

Akta wieczyste powia-
tu bielskiego z roku 

1895 

[1857-1881] 
1884-1914 

291 
 

rękopis cyrylica ros. k. 415 
230x370 

mm 



 

SYGNA- 

TURA 
SERIA TYTUŁ DATY 

SYGNATURA 

DAWNA 
UWAGI 

RODZAJ 

PISMA 
PISMO JEZYK STRONY WYMIAR 

226 
Powiat 
bielski 

Akta wieczyste powia-
tu bielskiego z okresu 

od 15 stycznia do 3 
czerwca roku 1896 

[1863-1881] 
1888-1898 

292 
 

rękopis cyrylica ros. k. 380 
230x370 

mm 

227 
Powiat 
bielski 

Akta wieczyste powia-
tu bielskiego z okresu 

od 4 do 10 czerwca 
roku 1896 

1892-1896 293 
 

rękopis cyrylica ros. k. 449 
230x370 

mm 

228 
Powiat 
bielski 

Akta wieczyste powia-
tu bielskiego z okresu 
od 11 czerwca do 23 
grudnia roku 1896 

[1877-1882] 
1884-1913 

294 
 

rękopis cyrylica ros. k. 399 
230x370 

mm 

229 
Powiat 
bielski 

Akta wieczyste powia-
tu bielskiego z roku 

1897 

[1868-1881] 
1885-1914 

295 
 

rękopis cyrylica ros. k. 603 
230x370 

mm 

230 
Powiat 
bielski 

Akta wieczyste powia-
tu bielskiego z roku 

1898 

[1872-1879] 
1885-1914 

296 
 

rękopis cyrylica ros. k. 338 
230x370 

mm 

231 
Powiat 
bielski 

Akta wieczyste powia-
tu bielskiego z roku 

1899 

[1856-1880] 
1884-1913 

297 
 

rękopis cyrylica ros. k. 532 
230x370 

mm 

232 
Powiat 
bielski 

Akta wieczyste powia-
tu bielskiego z okresu 

od stycznia do czerwca 
roku 1900 

[1882] 
1884-1904 

298 
 

rękopis cyrylica ros. k. 303 
230x370 

mm 

233 
Powiat 
bielski 

Akta wieczyste powia-
tu bielskiego z okresu 

od lipca do grudnia 
roku 1900 

[1863-1876] 
1884-1908 

299 
 

rękopis cyrylica ros. k. 389 
230x370 

mm 



 

SYGNA- 

TURA 
SERIA TYTUŁ DATY 

SYGNATURA 

DAWNA 
UWAGI 

RODZAJ 

PISMA 
PISMO JEZYK STRONY WYMIAR 

234 
Powiat 
bielski 

Akta wieczyste powia-
tu bielskiego z okresu 

od stycznia do czerwca 
roku 1901 

[1860-1882] 
1886-1914 

300 
 

rękopis cyrylica ros. k. 402 
230x370 

mm 

235 
Powiat 
bielski 

Akta wieczyste powia-
tu bielskiego z okresu 

od lipca do grudnia 
roku 1901 

[1857] 
1888-1903 

301 
 

rękopis cyrylica ros. k. 313 
230x370 

mm 

236 
Powiat 
bielski 

Akta wieczyste powia-
tu bielskiego z okresu 

od stycznia do czerwca 
roku 1902 

[1821-1879] 
1887-1912 

302 
 

rękopis cyrylica ros. k. 391 
230x370 

mm 

237 
Powiat 
bielski 

Akta wieczyste powia-
tu bielskiego z okresu 

od lipca do grudnia 
roku 1902 

[1862-1882] 
1886-1914 

303 
 

rękopis cyrylica ros. k. 450 
230x370 

mm 

238 
Powiat 
bielski 

Akta wieczyste powia-
tu bielskiego z roku 

1903 

[1581-1881] 
1889-1914 

304 
 

rękopis cyrylica ros. k. 551 
230x370 

mm 

239 
Powiat 
bielski 

Akta wieczyste powia-
tu bielskiego z okresu 
od stycznia do maja 

roku 1904 

[1822-1867] 
1891-1914 

305 
 

rękopis cyrylica ros. k. 556 
230x270 

mm 

240 
Powiat 
bielski 

Akta wieczyste powia-
tu bielskiego z okresu 
od czerwca do grudnia 

roku 1904 

[1841-1877] 
1884-1914 

306 
 

rękopis cyrylica ros. k. 419 
230x370 

mm 

241 
Powiat 
bielski 

Akta wieczyste powia-
tu bielskiego z roku 

1905 

[1857-1882] 
1889-1913 

307 
 

rękopis cyrylica ros. k. 526 
230x370 

mm 



 

SYGNA- 

TURA 
SERIA TYTUŁ DATY 

SYGNATURA 

DAWNA 
UWAGI 

RODZAJ 

PISMA 
PISMO JEZYK STRONY WYMIAR 

242 
Powiat 
bielski 

Akta wieczyste powia-
tu bielskiego z okresu 
od stycznia do maja 

roku 1906 

[1867-1882] 
1890-1913 

308 
 

rękopis cyrylica ros. k. 331 
230x370 

mm 

243 
Powiat 
bielski 

Akta wieczyste powia-
tu bielskiego z okresu 
od czerwca do grudnia 

roku 1906 

[1877] 
1883-1914 

309 
 

rękopis cyrylica ros. k. 336 
230x370 

mm 

244 
Powiat 
bielski 

Akta wieczyste powia-
tu bielskiego z okresu 
od stycznia do marca 

roku 1907 

[1869-1875] 
1887-1915 

310 
 

rękopis cyrylica ros. k. 312 
230x370 

mm 

245 
Powiat 
bielski 

Akta wieczyste powia-
tu bielskiego z kwiet-

nia roku 1907 

[1785-1879] 
1903-1914 

311 

Dokumenty w j. pol-
skim: akt fundacyjny 

cerkwi unickiej we wsi 
Szczyty, wystawiony 21 
listopada 1785 r. przez 
Jana Walentego Wę-

gierskiego, właściciela 
dóbr Dzięciołowo 

Szczyty w ziemi biel-
skiej (k. 560-566), in-
wentarz majątku fun-

duszowego cerkwi 
unickiej we wsi Szczyty, 
sporządzony w dniu 22 
listopada 1785 r. przez 
Jana Walentego Wę-

gierskiego (k. 567-570). 

mieszana 
cyrylica, 
latinica 

ros., 
pol. 

k. 641 
230x370 

mm 



 

SYGNA- 

TURA 
SERIA TYTUŁ DATY 

SYGNATURA 

DAWNA 
UWAGI 

RODZAJ 

PISMA 
PISMO JEZYK STRONY WYMIAR 

246 
Powiat 
bielski 

Akta wieczyste powia-
tu bielskiego z maja 

roku 1907 

[1866-1880] 
1898-1907 

312 
 

mieszana cyrylica ros. k. 508 
230x370 

mm 

247 
Powiat 
bielski 

Akta wieczyste powia-
tu bielskiego z czerwca 

roku 1907 

[1869-1870] 
1902-1910 

313 
 

mieszana cyrylica ros. k. 546 
230x370 

mm 

248 
Powiat 
bielski 

Akta wieczyste powia-
tu bielskiego z okresu 

od lipca do grudnia 
roku 1907 

[1858-1875] 
1901-1914 

314 
 

mieszana cyrylica ros. k. 393 
230x370 

mm 

249 
Powiat 
bielski 

Akta wieczyste powia-
tu bielskiego z okresu 
od stycznia do kwiet-

nia roku 1908 

[1850-1869] 
1883-1914 

315 
 

mieszana cyrylica ros. k. 504 
230x370 

mm 

250 
Powiat 
bielski 

Akta wieczyste powia-
tu bielskiego z okresu 
od maja do września 

roku 1908 

1883-1914 316 
 

mieszana cyrylica ros. k. 399 
230x370 

mm 

251 
Powiat 
bielski 

Akta wieczyste powia-
tu bielskiego z okresu 

od października do 
grudnia roku 1908 

[1869-1880] 
1888-1913 

317 
 

mieszana cyrylica ros. k. 324 
230x370 

mm 

252 
Powiat 
bielski 

Akta wieczyste powia-
tu bielskiego z okresu 
od stycznia do kwiet-

nia roku 1909 

[1859-1878] 
1885-1913 

318 
 

mieszana cyrylica ros. k. 409 
230x370 

mm 



 

SYGNA- 

TURA 
SERIA TYTUŁ DATY 

SYGNATURA 

DAWNA 
UWAGI 

RODZAJ 

PISMA 
PISMO JEZYK STRONY WYMIAR 

253 
Powiat 
bielski 

Akta wieczyste powia-
tu bielskiego z okresu 
od maja do lipca roku 

1909 

[1853-1878] 
1892-1914 

[1923-1930] 
319 

Dokumenty w j. pol-
skim: świadectwo z 
dnia 22 maja 1923 r. 

wydane przez Sąd 
Okręgowy w Białym-

stoku Metodemu Łuka-
szukowi (k. 340), za-

świadczenie z dnia 21 
marca 1930 r. wydane 

przez Sąd Pokoju w 
Białowieży Metodemu 
Łukaszukowi (k. 339). 

mieszana 
cyrylica, 
latinica 

ros., 
pol. 

k. 392 
230x370 

mm 

254 
Powiat 
bielski 

Akta wieczyste powia-
tu bielskiego z okresu 
od sierpnia do wrze-

śnia roku 1909 

[1867] 
1885-1914 

320 
 

mieszana cyrylica ros. k. 489 
230x370 

mm 

255 
Powiat 
bielski 

Akta wieczyste powia-
tu bielskiego z okresu 

od października do 
grudnia roku 1909 

[1874] 
1883-1911 

321 
 

mieszana cyrylica ros. k. 648 
230x370 

mm 

256 
Powiat 
bielski 

Akta wieczyste powia-
tu bielskiego z okresu 
od stycznia do marca 

roku 1910 

[1881] 
1883-1912 

322 
 

mieszana cyrylica ros. k. 370 
230x370 

mm 

257 
Powiat 
bielski 

Akta wieczyste powia-
tu bielskiego z okresu 
od kwietnia do czerw-

ca roku 1910 

[1865-1869] 
1888-1913 

323 
 

mieszana cyrylica ros. k. 425 
230x370 

mm 



 

SYGNA- 

TURA 
SERIA TYTUŁ DATY 

SYGNATURA 

DAWNA 
UWAGI 

RODZAJ 

PISMA 
PISMO JEZYK STRONY WYMIAR 

258 
Powiat 
bielski 

Akta wieczyste powia-
tu bielskiego z okresu 
od lipca do września 

roku 1910 

[1872-1873] 
1886-1914 

324 
 

mieszana cyrylica ros. k. 421 
230x370 

mm 

259 
Powiat 
bielski 

Akta wieczyste powia-
tu bielskiego z okresu 

od października do 
grudnia roku 1910 

1886-1914 325 
 

mieszana cyrylica ros. k. 464 
230x370 

mm 

260 
Powiat 
bielski 

Akta wieczyste powia-
tu bielskiego z okresu 
od stycznia do kwiet-

nia roku 1911 

[1872] 
1889-1913 

326 
 

mieszana cyrylica ros. k. 541 
230x370 

mm 

261 
Powiat 
bielski 

Akta wieczyste powia-
tu bielskiego z okresu 
od maja do czerwca 

roku 1911 

[1881] 
1904-1914 

327 
 

mieszana cyrylica ros. k. 537 
230x370 

mm 

262 
Powiat 
bielski 

Akta wieczyste powia-
tu bielskiego z okresu 
od lipca do września 

roku 1911 

[1875-1877] 
1885-1913 

328 
 

mieszana cyrylica ros. k. 499 
230x370 

mm 

263 
Powiat 
bielski 

Akta wieczyste powia-
tu bielskiego z okresu 

od października do 
grudnia roku 1911 

1893-1912 329 
 

mieszana cyrylica ros. k. 409 
230x370 

mm 

264 
Powiat 
bielski 

Akta wieczyste powia-
tu bielskiego z okresu 
od stycznia do marca 

roku 1912 

[1866-1872] 
1900-1914 

330 
 

mieszana cyrylica ros. k. 406 
230x370 

mm 



 

SYGNA- 

TURA 
SERIA TYTUŁ DATY 

SYGNATURA 

DAWNA 
UWAGI 

RODZAJ 

PISMA 
PISMO JEZYK STRONY WYMIAR 

265 
Powiat 
bielski 

Akta wieczyste powia-
tu bielskiego z okresu 
od kwietnia do czerw-

ca roku 1912 

[1868] 
1888-1913 

331 
 

mieszana cyrylica ros. k. 556 
230x370 

mm 

266 
Powiat 
bielski 

Akta wieczyste powia-
tu bielskiego z okresu 
od lipca do września 

roku 1912 

1901-1912 332 
 

mieszana cyrylica ros. k. 308 
230x370 

mm 

267 
Powiat 
bielski 

Akta wieczyste powia-
tu bielskiego z okresu 

od października do 
grudnia roku 1912 

[1875] 
1896-1914 

333 
 

mieszana cyrylica ros. k. 338 
230x370 

mm 

268 
Powiat 
bielski 

Akta wieczyste powia-
tu bielskiego z okresu 
od stycznia do marca 

roku 1913 

[1836-1857] 
1893-1914 

334 
 

mieszana cyrylica ros. k. 504 
230x370 

mm 

269 
Powiat 
bielski 

Akta wieczyste powia-
tu bielskiego z okresu 
od kwietnia do maja 

roku 1913 

[1861-1880] 
1883-1914 

335 
 

mieszana cyrylica ros. k. 493 
 

270 
Powiat 
bielski 

Akta wieczyste powia-
tu bielskiego z okresu 

od czerwca do sierpnia 
roku 1913 

[1866] 
1892-1914 

336 
 

mieszana cyrylica ros. k. 425 
230x370 

mm 

271 
Powiat 
bielski 

Akta wieczyste powia-
tu bielskiego z okresu 
od września do grud-

nia roku 1913 

1888-1914 337 
 

mieszana cyrylica ros. k. 415 
230x370 

mm 



 

SYGNA- 

TURA 
SERIA TYTUŁ DATY 

SYGNATURA 

DAWNA 
UWAGI 

RODZAJ 

PISMA 
PISMO JEZYK STRONY WYMIAR 

272 
Powiat 
bielski 

Akta wieczyste powia-
tu bielskiego z okresu 
od stycznia do kwiet-

nia roku 1914 

[1872-1875] 
1895-1914 

338 
 

mieszana cyrylica ros. k. 347 
230x370 

mm 

273 
Powiat 
bielski 

Akta wieczyste powia-
tu bielskiego z okresu 
od maja do grudnia 

roku 1914 

[1857-1858] 
1883-1914 

339 
 

mieszana cyrylica ros. k. 453 
230x370 

mm 

274 
Miasto 
Sokółka 

Akta wieczyste miasta 
Sokółki z lat 1883-1886 

[1844-1882] 
1883-1886 

129 
 

rękopis cyrylica ros. k. 307 
230x370 

mm 

275 
Miasto 
Sokółka 

Akta wieczyste miasta 
Sokółki z lat 1887-1888 

[1874-1882] 
1883-1896 

130 
 

rękopis cyrylica ros. k. 297 
230x370 

mm 

276 
Miasto 
Sokółka 

Akta wieczyste miasta 
Sokółki z lat 1889-1891 

[1862-1881] 
1884-1904 

131 
 

rękopis cyrylica ros. k. 295 
230x370 

mm 

277 
Miasto 
Sokółka 

Akta wieczyste miasta 
Sokółki z lat 1892-1895 

[1855-1881] 
1883-1895 

132 
 

rękopis cyrylica ros. k. 448 
230x370 

mm 

278 
Miasto 
Sokółka 

Akta wieczyste miasta 
Sokółki z lat 1896-1897 

1885-1912 133 
 

rękopis cyrylica ros. k. 342 
230x370 

mm 

279 
Miasto 
Sokółka 

Akta wieczyste miasta 
Sokółki z lat 1898-1899 

[1881] 
1884-1912 

134 
 

rękopis cyrylica ros. k. 335 
230x370 

mm 

280 
Miasto 
Sokółka 

Akta wieczyste miasta 
Sokółki z lat 1900-1902 

1886-1902 135 
 

rękopis cyrylica ros. k. 238 
230x370 

mm 

281 
Miasto 
Sokółka 

Akta wieczyste miasta 
Sokółki z lat 1903-1905 

1894-1911 136 
 

rękopis cyrylica ros. k. 259 
230x370 

mm 

282 
Miasto 
Sokółka 

Akta wieczyste miasta 
Sokółki z lat 1906-1907 

[1862-1875] 
1883-1910 

137 
 

rękopis cyrylica ros. k. 314 
230x370 

mm 

283 
Miasto 
Sokółka 

Akta wieczyste miasta 
Sokółki z lat 1908-1909 

1885-1910 138 
 

mieszana cyrylica ros. k. 320 
230x370 

mm 



 

SYGNA- 

TURA 
SERIA TYTUŁ DATY 

SYGNATURA 

DAWNA 
UWAGI 

RODZAJ 

PISMA 
PISMO JEZYK STRONY WYMIAR 

284 
Miasto 
Sokółka 

Akta wieczyste miasta 
Sokółki z lat 1910-1912 

[1874-1875] 
1887-1914 

139 
 

mieszana cyrylica ros. k. 352 
230x370 

mm 

285 
Miasto 
Sokółka 

Akta wieczyste miasta 
Sokółki z lat 1913-1914 

1896-1914 140 
 

mieszana cyrylica ros. k. 238 
230x370 

mm 

286 
Powiat 
sokólski 

Akta wieczyste powia-
tu sokólskiego z lat 

1840-1882 
[1840-1882] 1 

 
rękopis cyrylica ros. k. 57 

230x370 
mm 

287 
Powiat 
sokólski 

Akta wieczyste powia-
tu sokólskiego z lat 

1883-1884 

[1876-1880] 
1883-1893 

2 
 

rękopis cyrylica ros. k. 173 
230x370 

mm 

288 
Powiat 
sokólski 

Akta wieczyste powia-
tu sokólskiego z roku 

1885 

[1847-1880] 
1883-1904 

3 
 

rękopis cyrylica ros. k. 232 
230x370 

mm 

289 
Powiat 
sokólski 

Akta wieczyste powia-
tu sokólskiego z roku 

1886 

[1841-1881] 
1883-1913 

4 
 

rękopis cyrylica ros. k. 310 
230x370 

mm 

290 
Powiat 
sokólski 

Akta wieczyste powia-
tu sokólskiego z roku 

1887 

[1870-1882] 
1883-1911 

5 
 

rękopis cyrylica ros. k. 296 
230x370 

mm 

291 
Powiat 
sokólski 

Akta wieczyste powia-
tu sokólskiego z roku 

1888 

[1871-1882] 
1887-1894 

6 
 

rękopis cyrylica ros. k. 119 
230x370 

mm 

292 
Powiat 
sokólski 

Akta wieczyste powia-
tu sokólskiego z roku 

1889 

[1872-1881] 
1883-1901 

7 
 

rękopis cyrylica ros. k. 269 
230x370 

mm 

293 
Powiat 
sokólski 

Akta wieczyste powia-
tu sokólskiego z roku 

1890 

[1853-1872] 
1883-1905 

8 
 

rękopis cyrylica ros. k. 302 
230x370 

mm 



 

SYGNA- 

TURA 
SERIA TYTUŁ DATY 

SYGNATURA 

DAWNA 
UWAGI 

RODZAJ 

PISMA 
PISMO JEZYK STRONY WYMIAR 

294 
Powiat 
sokólski 

Akta wieczyste powia-
tu sokólskiego z roku 

1891 

[1848-1882] 
1886-1893 

9 
 

rękopis cyrylica ros. k. 159 
230x370 

mm 

295 
Powiat 
sokólski 

Akta wieczyste powia-
tu sokólskiego z pierw-
szej połowy roku 1892 

[1862-1876] 
1884-1895 

10 
 

rękopis cyrylica ros. k. 175 
230x370 

mm 

296 
Powiat 
sokólski 

Akta wieczyste powia-
tu sokólskiego z dru-

giej połowy roku 1892 

[1873-1882] 
1891-1895 

11 
 

rękopis cyrylica ros. k. 202 
230x370 

mm 

297 
Powiat 
sokólski 

Akta wieczyste powia-
tu sokólskiego z pierw-
szej połowy roku 1893 

[1841-1873] 
1883-1893 

12 
 

rękopis cyrylica ros. k. 163 
230x370 

mm 

298 
Powiat 
sokólski 

Akta wieczyste powia-
tu sokólskiego z dru-

giej połowy roku 1893 

[1853-1882] 
1884-1914 

13 
 

rękopis cyrylica ros. k. 250 
230x370 

mm 

299 
Powiat 
sokólski 

Akta wieczyste powia-
tu sokólskiego z pierw-
szej połowy roku 1894 

1883-1913 14 
 

rękopis cyrylica ros. k. 200 
230x370 

mm 

300 
Powiat 
sokólski 

Akta wieczyste powia-
tu sokólskiego z dru-

giej połowy roku 1894 

[1844-1846] 
1883-1895 

15 
 

rękopis cyrylica ros. k. 180 
230x370 

mm 

301 
Powiat 
sokólski 

Akta wieczyste powia-
tu sokólskiego z pierw-
szej połowy roku 1895 

[1846-1881] 
1888-1896 

16 
 

rękopis cyrylica ros. k. 193 
230x370 

mm 

302 
Powiat 
sokólski 

Akta wieczyste powia-
tu sokólskiego z dru-

giej połowy roku 1895 

[1854-1882] 
1884-1902 

17 
 

rękopis cyrylica ros. k. 153 
230x370 

mm 



 

SYGNA- 

TURA 
SERIA TYTUŁ DATY 

SYGNATURA 

DAWNA 
UWAGI 

RODZAJ 

PISMA 
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303 
Powiat 
sokólski 

Akta wieczyste powia-
tu sokólskiego z roku 

1896 

[1859-1880] 
1889-1913 

18 
 

rękopis cyrylica ros. k. 296 
230x370 

mm 

304 
Powiat 
sokólski 

Akta wieczyste powia-
tu sokólskiego z okresu 

od stycznia do wrze-
śnia roku 1897 

[1868-1877] 
1889-1914 

19 
 

rękopis cyrylica ros. k. 233 
230x370 

mm 

305 
Powiat 
sokólski 

Akta wieczyste powia-
tu sokólskiego z okresu 

od października do 
grudnia  roku 1897 

[1859-1879] 
1889-1914 

20 
 

rękopis cyrylica ros. k. 241 
230x370 

mm 

306 
Powiat 
sokólski 

Akta wieczyste powia-
tu sokólskiego z okresu 
od stycznia do kwiet-

nia roku 1898 

[1866-1872] 
1887-1902 

21 
 

rękopis cyrylica ros. k. 131 
230x370 

mm 

307 
Powiat 
sokólski 

Akta wieczyste powia-
tu sokólskiego z maja 

roku 1898 

[1873] 
1896-1904 

22 
 

rękopis cyrylica ros. k. 274 
230x370 

mm 

308 
Powiat 
sokólski 

Akta wieczyste powia-
tu sokólskiego z okresu 

od 1 do 13 czerwca 
roku 1898 

1895-1899 23 
 

rękopis cyrylica ros. k. 286 
230x370 

mm 

309 
Powiat 
sokólski 

Akta wieczyste powia-
tu sokólskiego z okresu 

od 23 do 27 czerwca 
roku 1898 

1896-1908 24 
 

rękopis cyrylica ros. k. 175 
230x370 

mm 

310 
Powiat 
sokólski 

Akta wieczyste powia-
tu sokólskiego z lipca 

roku 1898 
1896-1910 25 

 
rękopis cyrylica ros. k. 164 

230x370 
mm 



 

SYGNA- 

TURA 
SERIA TYTUŁ DATY 

SYGNATURA 

DAWNA 
UWAGI 

RODZAJ 

PISMA 
PISMO JEZYK STRONY WYMIAR 

311 
Powiat 
sokólski 

Akta wieczyste powia-
tu sokólskiego z okresu 

od 4 do 11 sierpnia 
roku 1898 

1896-1898 26 
 

rękopis cyrylica ros. k. 206 
230x370 

mm 

312 
Powiat 
sokólski 

Akta wieczyste powia-
tu sokólskiego z okresu 

od 19 do 23 sierpnia 
roku 1898 

1896-1898 27 
 

rękopis cyrylica ros. k. 252 
230x370 

mm 

313 
Powiat 
sokólski 

Akta wieczyste powia-
tu sokólskiego z okresu 

od 2 do 6 września 
roku 1898 

1896-1899 28 
 

rękopis cyrylica ros. k. 219 
230x370 

mm 

314 
Powiat 
sokólski 

Akta wieczyste powia-
tu sokólskiego z okresu 
od 16 września do 30 

grudnia  roku 1898 

1896-1899 29 
 

rękopis cyrylica ros. k. 180 
230x370 

mm 

315 
Powiat 
sokólski 

Akta wieczyste powia-
tu sokólskiego z roku 

1899 

[1841-1878] 
1890-1913 

30 
 

rękopis cyrylica ros. k. 273 
230x370 

mm 

316 
Powiat 
sokólski 

Akta wieczyste powia-
tu sokólskiego z roku 

1900 

[1839-1877] 
1884-1908 

31 
 

rękopis cyrylica ros. k. 301 
230x370 

mm 

317 
Powiat 
sokólski 

Akta wieczyste powia-
tu sokólskiego z pierw-
szej połowy roku 1901 

[1872-1881] 
1883-1914 

32 
 

rękopis cyrylica ros. k. 155 
230x370 

mm 

318 
Powiat 
sokólski 

Akta wieczyste powia-
tu sokólskiego z okresu 

od lipca do września 
roku 1901 

[1878] 
1885-1901 

33 
 

rękopis cyrylica ros. k. 227 
230x370 

mm 
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319 
Powiat 
sokólski 

Akta wieczyste powia-
tu sokólskiego z okresu 

od października do 
grudnia  roku 1901 

[1853] 
1884-1903 

34 
 

rękopis cyrylica ros. k. 220 
230x370 

mm 

320 
Powiat 
sokólski 

Akta wieczyste powia-
tu sokólskiego z pierw-
szej połowy roku 1902 

[1865-1877] 
1885-1908 

35 
 

rękopis cyrylica ros. k. 250 
230x370 

mm 

321 
Powiat 
sokólski 

Akta wieczyste powia-
tu sokólskiego z dru-

giej połowy roku 1902 
1890-1907 36 

 
rękopis cyrylica ros. k. 156 

230x370 
mm 

322 
Powiat 
sokólski 

Akta wieczyste powia-
tu sokólskiego z pierw-
szej połowy roku 1903 

[1878-1881] 
1884-1911 

37 
 

rękopis cyrylica ros. k. 201 
230x370 

mm 

323 
Powiat 
sokólski 

Akta wieczyste powia-
tu sokólskiego z dru-

giej połowy roku 1903 

[1868-1874] 
1893-1906 

38 
 

rękopis cyrylica ros. k. 152 
230x370 

mm 

324 
Powiat 
sokólski 

Akta wieczyste powia-
tu sokólskiego z roku 

1904 

[1857-1877] 
1886-1914 

39 
 

rękopis cyrylica ros. k. 304 
230x370 

mm 

325 
Powiat 
sokólski 

Akta wieczyste powia-
tu sokólskiego z roku 

1905 

[1862] 
1884-1913 

40 
 

rękopis cyrylica ros. k. 345 
230x370 

mm 

326 
Powiat 
sokólski 

Akta wieczyste powia-
tu sokólskiego z pierw-
szej połowy roku 1906 

1891-1911 41 
 

rękopis cyrylica ros. k. 221 
230x370 

mm 

327 
Powiat 
sokólski 

Akta wieczyste powia-
tu sokólskiego z dru-

giej połowy roku 1906 
1899-1910 42 

 
rękopis cyrylica ros. k. 292 

230x370 
mm 
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328 
Powiat 
sokólski 

Akta wieczyste powia-
tu sokólskiego z pierw-
szej połowy roku 1907 

[1872-1882] 
1884-1912 

43 
 

rękopis cyrylica ros. k. 323 
230x370 

mm 

329 
Powiat 
sokólski 

Akta wieczyste powia-
tu sokólskiego z dru-

giej połowy roku 1907 

[1828-1869] 
1884-1914 

44 
 

rękopis cyrylica ros. k. 215 
230x370 

mm 

330 
Powiat 
sokólski 

Akta wieczyste powia-
tu sokólskiego z okresu 

od stycznia do maja 
roku 1908 

[1865-1871] 
1900-1912 

45 
 

rękopis cyrylica ros. k. 310 
230x370 

mm 

331 
Powiat 
sokólski 

Akta wieczyste powia-
tu sokólskiego z okresu 

od czerwca do wrze-
śnia roku 1908 

[1875-1876] 
1892-1911 

46 
 

rękopis cyrylica ros. k. 203 
230x370 

mm 

332 
Powiat 
sokólski 

Akta wieczyste powia-
tu sokólskiego z okresu 

od października do 
grudnia  roku 1908 

1894-1912 47 
 

rękopis cyrylica ros. k. 156 
230x370 

mm 

333 
Powiat 
sokólski 

Akta wieczyste powia-
tu sokólskiego z okresu 

od stycznia do maja 
roku 1909 

[1880] 
1885-1912 

48 
 

rękopis cyrylica ros. k. 274 
230x370 

mm 

334 
Powiat 
sokólski 

Akta wieczyste powia-
tu sokólskiego z okresu 

od czerwca do wrze-
śnia roku 1909 

1896-1914 49 
 

rękopis cyrylica ros. k. 296 
230x370 

mm 

335 
Powiat 
sokólski 

Akta wieczyste powia-
tu sokólskiego z okresu 

od października do 
grudnia  roku 1909 

[1874] 
1885-1911 

50 
 

rękopis cyrylica ros. k. 219 
230x370 

mm 
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336 
Powiat 
sokólski 

Akta wieczyste powia-
tu sokólskiego z okresu 
od stycznia do marca 

roku 1910 

[1876-1878] 
1899-1911 

51 
 

rękopis cyrylica ros. k. 233 
230x370 

mm 

337 
Powiat 
sokólski 

Akta wieczyste powia-
tu sokólskiego z okresu 
od kwietnia do czerw-

ca roku 1910 

[1868-1882] 
1885-1913 

52 
 

rękopis cyrylica ros. k. 254 
230x370 

mm 

338 
Powiat 
sokólski 

Akta wieczyste powia-
tu sokólskiego z okresu 

od czerwca do paź-
dziernika roku 1910 

[1875] 
1888-1912 

53 
 

rękopis cyrylica ros. k. 206 
230x370 

mm 

339 
Powiat 
sokólski 

Akta wieczyste powia-
tu sokólskiego z okresu 
od listopada do grud-

nia roku 1910 

[1874] 
1903-1913 

54 
 

rękopis cyrylica ros. k. 173 
230x370 

mm 

340 
Powiat 
sokólski 

Akta wieczyste powia-
tu sokólskiego z okresu 
od stycznia do marca 

roku 1911 

1908-1812 
[1926] 

55 

Dokument w j. pol-
skim: zaświadczenie 

Sądu Pokoju w Sokółce 
z dnia 18 października 
1926 r. wydane obroń-
cy sądowemu Domini-

kowi Pietraszowi [k. 
118]. 

mieszana 
cyrylica, 
latinica 

ros., 
pol. 

k. 256 
230x370 

mm 

341 
Powiat 
sokólski 

Akta wieczyste powia-
tu sokólskiego z okresu 
od kwietnia do czerw-

ca roku 1911 

[1878] 
1884-1912 

56 
 

mieszana cyrylica ros. k. 248 
230x370 

mm 
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342 
Powiat 
sokólski 

Akta wieczyste powia-
tu sokólskiego z okresu 

od lipca do września 
roku 1911 

[1865-1881] 
1908-1912 

57 
 

mieszana cyrylica ros. k. 251 
230x370 

mm 

343 
Powiat 
sokólski 

Akta wieczyste powia-
tu sokólskiego z okresu 

od 3 października do 
18 listopada roku 1911 

1901-1914 58 
 

mieszana cyrylica ros. k. 271 
230x370 

mm 

344 
Powiat 
sokólski 

Akta wieczyste powia-
tu sokólskiego z okresu 
od 19 listopada do 31 

grudnia  roku 1911 

1909-1912 
[1921-1922] 

59 

Dokumenty w j. pol-
skim: prośba Aleksan-
dry Tomaszczyk ze wsi 
Podlipki w powiecie 

sokólskim z 21 listopa-
da 1921 r. o wydanie 
aktu nabycia ziemi z 
majątku Podlipki (k. 

219), prośba Serafiny 
Tomaszczyk z tejże wsi 
z 8 lipca 1922 r. o wy-

danie podobnego aktu 
(k. 220). 

mieszana 
cyrylica, 
latinica 

ros., 
pol. 

k. 220 
230x370 

mm 

345 
Powiat 
sokólski 

Akta wieczyste powia-
tu sokólskiego z okresu 
od stycznia do marca 

roku 1912 

1900-1914 60 
 

mieszana cyrylica ros. k. 274 
230x370 

mm 

346 
Powiat 
sokólski 

Akta wieczyste powia-
tu sokólskiego z okresu 
od kwietnia do czerw-

ca roku 1912 

[1868-1876] 
1894-1913 

61 
 

mieszana cyrylica ros. k. 272 
230x370 

mm 
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347 
Powiat 
sokólski 

Akta wieczyste powia-
tu sokólskiego z okresu 

od lipca do września 
roku 1912 

[1873] 
1884-1914 

62 
 

mieszana cyrylica ros. k. 255 
230x370 

mm 

348 
Powiat 
sokólski 

Akta wieczyste powia-
tu sokólskiego z okresu 

od października do 
grudnia  roku 1912 

1884-1913 63 
 

mieszana cyrylica ros. k. 123 
230x370 

mm 

349 
Powiat 
sokólski 

Akta wieczyste powia-
tu sokólskiego z okresu 
od stycznia do kwiet-

nia roku 1913 

[1880] 
1887-1913 

64 
 

mieszana cyrylica ros. k. 366 
230x370 

mm 

350 
Powiat 
sokólski 

Akta wieczyste powia-
tu sokólskiego z okresu 

od maja do grudnia 
roku 1913 

[1878] 
1895-1913 

65 
 

mieszana cyrylica ros. k. 348 
230x370 

mm 

351 
Powiat 
sokólski 

Akta wieczyste powia-
tu sokólskiego z roku 

1914 
1893-1915 66 

 
mieszana cyrylica ros. k. 419 

230x370 
mm 

 
 


