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Wstęp

Materiały archiwalne pozostałe po władzach, instytucjach i organizacjach 
II Rzeczypospolitej z okresu 1918–1939, przechowywane w archiwach państwo-
wych Białorusi, stanowią współcześnie najważniejsze źródło do badań nad dzie-
jami Kresów Północno-Wschodnich, nie tylko w kontekście dziejów państwa 
polskiego, lecz przede wszystkim tworzenia się i funkcjonowania wielonaro-
dowej społeczności tych obszarów. Źródła te do lat 90. XX w. były w większo-
ści niedostępne. W ostatnich latach na Białorusi otwarto dostęp do zachowa-
nych archiwaliów polskich dwudziestolecia międzywojennego. Otworzyła się 
tym samym, oparta na nowej bazie źródłowej, możliwość prowadzenia badań 
z wielu dziedzin, przede wszystkim historii najnowszej Polski, lecz także z demo-
grafi i historycznej, antropologii i socjologii historycznej i wielu innych. Współ-
cześnie, materiały polskie, znajdujące się w zasobie archiwów państwowych 
Białorusi, choć są dostępne dla badaczy polskich, pozostają jednakże w znacznej 
części nieznane. Brakuje opracowań i pomocy archiwalnych, które pozwoliłyby 
badaczom i wszystkim zainteresowanym osobom szerzej sięgnąć do archiwaliów 
najnowszej historii Polski. Niniejsza publikacja wychodzi naprzeciw tym potrze-
bom; aspiracją wydawców i autorów było wypełnienie – chociażby częściowe 
– tej luki. 
Od 2010 r. z inicjatywy Ambasady RP w Mińsku i przy wsparciu Departamentu 
Dyplomacji Publicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych odbywają się polsko-
-białoruskie konferencje i spotkania naukowe, w których uczestniczą historycy 
i archiwiści z wiodących ośrodków naukowych obu krajów. W toku tych przed-
sięwzięć zawiązano nić bliskiej współpracy środowisk historyków i archiwistów, 
tworzących nieformalną polsko-białoruską grupę badawczą. Uczestniczący w niej 
uczeni, polscy i białoruscy, podjęli inicjatywę wspólnych badań nad najważniej-
szymi zagadnieniami w dziejach relacji między obu krajami w XX w., postulując, 
iż pierwszym krokiem w rozwoju wspólnych prac naukowych powinno być przy-
gotowanie bazy źródłowej. W dotychczasowych badaniach i pracach poświę-
conych najnowszym dziejom stosunków Polski i Białorusi w XX w. nie wyko-
rzystywano w pełni archiwaliów polskich, dostępnych w archiwach białoru-
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skich. Istotną barierą okazał się brak wiedzy archiwoznawczej, odnoszącej się do 
materiałów polskich w zasobach białoruskich archiwów i bibliotek. Materiały 
archiwalne, wytworzone po 1918 r. przez władze, instytucje i organizacje, działa-
jące na obszarze kresowych województw Polski, do momentu ich przejęcia przez 
władze sowieckie w 1939 r. stanowiły zasób registratur i składnic akt ich twór-
ców i nie były wcześniej archiwizowane i przekazane do archiwów historycznych. 
Wojenne losy tych materiałów są skomplikowane: przejęte do zasobu tworzo-
nej na obszarze Zachodniej Białorusi sieci archiwów państwowych NKWD ZSRR, 
podlegały w l. 1939–1941 licznym przemieszczeniom i rozproszeniu. W przeded-
niu ataku III Rzeszy na ZSRR w czerwcu 1941 r. praktycznie nie przeprowadzono 
akcji ewakuacyjnej archiwów. 
Dzieje akt, wytworzonych w l. 1918–1939 i znajdujących się we wrześniu 
1939 r. w registraturach i archiwach zakładowych twórców na obszarach 
włączonych do Białoruskiej SRR, to liczne przemieszczenia i podziały, trwa-
jące do 1941 r. Znaczne też były straty wojenne, albowiem akta polskie, zgro-
madzone w archiwach NKWD, nie były właściwie w ogóle ewakuowane ani 
zabezpieczone w 1941 r. i zostały narażone na duże zniszczenia w wyniku dzia-
łań wojennych zarówno podczas wojny obronnej ZSRR w 1941 r., jak i ofen-
sywy Armii Czerwonej w 1944 r. Były także niszczone bądź wywożone przez 
władze niemieckie. 

Dzieje materiałów polskich w zachodnich 
obwodach BSRR w l.1939–1941

Organizujące się na zajętych ziemiach polskich, władze sowieckie przystąpiły 
niemal natychmiast do tworzenia struktury terenowej NKWD, a w jej ramach 
sieci archiwów państwowych. Na przełomie 1939 i 1940 r. rady komisarzy ludo-
wych Ukraińskiej i Białoruskiej SRR wydały jednobrzmiące dekrety, dotyczące 
przejęcia zasobu archiwów polskich i nacjonalizacji wszelkich materiałów archi-
walnych na zajętych ziemiach. Przepisy te stanowiły, iż wszystkie materiały archi-
walne likwidowanych polskich urzędów i instytucji oraz przedsiębiorstw i zakła-
dów, a także osób prywatnych zostają z mocy prawa włączone w skład państwo-
wego zasobu archiwalnego ZSRR i podlegają przekazaniu do właściwych archi-
wów państwowych1. Jednocześnie ukazały się rozporządzenia o organizacji sieci 
archiwalnej. Ze względu na to, iż w 1939 r. priorytetem w działaniach organów 

1 Государственный архив Российской Федерации (dalej GARF), f. R-5325 Главное архивное 
управление при Совете министров СССР (ГЛАВАРХИВ СССР) 1918–1991, op. 10, d. 522, 
l. 22–25. 
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archiwalnych ZSRR było włączenie sieci archiwów państwowych do struktury 
NKWD, strukturę terytorialną archiwów na obszarach przyłączonych w 1939 r. 
uchwalono dopiero 28 stycznia 1940 r.2

Sieć ta składała się z archiwów obwodowych, rejonowych i miejskich. W archi-
wach tych gromadzono polski zasób archiwalny, głównie bieżący, konfi skowany 
z archiwów zakładowych i składnic akt. Na bazie polskich archiwów historycz-
nych tworzono nowe archiwa historyczne, częstokroć przemieszczając i dzieląc 
ich zasób.
Niemal niezwłocznie przystąpiono do akcji koncentracji zasobu polskiego. 
W pierwszym etapie pracownicy zarządów NKWD opieczętowywali składnice akt 
i archiwa zakładowe, a także archiwa samorządowe i państwowe (historyczne). 
Niejednokrotnie z powodu braku miejscowych kadr delegowano do poszczegól-
nych miejscowości pracowników archiwów centralnych. 
W ramach akcji koncentracyjnej w archiwach obwodowych gromadzono akta 
administracji państwowej i samorządowej szczebla wojewódzkiego i powiatowego 
oraz organizacji, instytucji i przedsiębiorstw o znaczeniu regionalnym. W archi-
wach rejonowych i miejskich – akta szczebla miejskiego, gminnego i gromadz-
kiego, a także archiwa szkolne, notariuszów, spółdzielni, poczty i telegrafu oraz 
wszelkich organizacji społecznych, kulturalno-oświatowych, związków i stowa-
rzyszeń kombatanckich. Akcją koncentracyjną obejmowano także składnice akt 
i registratury nacjonalizowanych przez władze sowieckie przedsiębiorstw, fabryk 
czy zakładów rzemieślniczych. W odniesieniu do tych materiałów nakazywano 
ich właścicielom sporządzenie ewidencji bieżącego zasobu wraz z kategorią archi-
walną i okresami przechowywania akt. Dokumentację, której okresy przechowy-
wania nie upłynęły, pozostawiano w składnicach akt. 
Celem przejęcia dokumentacji z registratur likwidowanych urzędów admini-
stracji polskiej nie było przekazanie ich nowym urzędom administracji sowiec-
kiej, wprowadzanej na obszarze byłych województw wschodnich Polski. Admini-
stracja sowiecka stanowiła bowiem całkowicie inny model zarządzania, z innym 
podziałem terytorialnym, a przede wszystkim – z całkowicie innymi funkcjami. 
Wiele z dotychczasowych funkcji samorządowej i rządowej administracji ogól-
nej i specjalnej stawało się nieaktualne, z racji całkowicie innego, odrębnego od 
polskiego modelu ówczesnego państwa sowieckiego.

2 W 1938 r. Prezydium Rady Najwyższej ZSRR przyjęło postanowienie o przejściu sieci archiwów 
państwowych w podległość Ludowego Komisariatu Spraw Wewnętrznych. Faktyczne przeka-
zanie sieci archiwalnej w kompetencje NKWD nastąpiło w 1939 r. – zob. Государственный 
архив Российской Федерации. Путеводитель, том 3 Фонды Государственного 
архива Российской Федерации по истории СССР, pед. С.В. Мироненко, Москва 1997, 
л. 300–310.
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O wartości praktycznej akt, pozostałych po administracji polskiej, decydowała 
nie ich przydatność do działalności urzędów i instytucji sowieckich, lecz wartość 
tych materiałów dla tzw. celów operacyjno-czekistowskich. Stąd najwięcej uwagi 
w archiwach NKWD szczebla rejonowego i obwodowego poświęcano groma-
dzeniu, a następnie „operacyjno-czekistowskiemu opracowaniu” dokumenta-
cji urzędów i instytucji administracji wojskowej, wywiadu wojskowego, Korpusu 
Ochrony Pogranicza, policji, żandarmerii, stowarzyszeń i organizacji komba-
tanckich, a także osób, pełniących funkcje w organach administracji i instytu-
cjach wymiaru sprawiedliwości – sędziów, prokuratorów, dyrektorów wydziałów 
urzędów wojewódzkich, starostów. Celem tak rozumianego opracowania było 
przede wszystkim ujawnienie na podstawie przejętych materiałów wszystkich 
osób, które w rozumieniu władz sowieckich należały do kategorii potencjalnych 
„wrogów narodu”. Stąd też akcja koncentracyjna, dotycząca tzw. akt specjalnych, 
miała odrębny przebieg. Gromadzono je w oddziałach akt tajnych (specjalnych) 
poszczególnych obwodowych bądź rejonowych archiwów NKWD3. Materiały 
organów wojskowych, wywiadowczych i policyjnych były gromadzone i inwenta-
ryzowane, następnie selekcjonowane pod kątem wspomnianej przydatności do 
celów „operacyjno-czekistowskich”, w dalszej kolejności wybrane akta podda-
wane były tzw. rozpracowaniu. Polegało ono na wyszukiwaniu danych intere-
sujących osób i sporządzaniu kart ewidencyjnych do tzw. kartoteki elementu 
kontrrewolucyjnego. Już od połowy 1940 r. opracowaną w ten sposób ewiden-
cję przekazywano do wydziałów operacyjnych zarządów obwodowych NKWD. 
Bez wątpienia, kartoteki z danymi osobowymi, opracowane w archiwach NKWD, 
służyły bezpośrednio do przeprowadzenia aresztowań4, deportacji i innych repre-
sji wobec ludności polskiej na zajętych obszarach5. 
Należy stwierdzić, iż działania koncentracyjne dokumentacji polskiej nie prze-
biegały równie sprawnie w poszczególnych obwodach Zachodniej Białorusi. 
Zależało to od kilku okoliczności: od warunków lokalowych – w wielu miej-
scowościach brakowało odpowiednich pomieszczeń, do których można było 
zwozić skonfi skowane dokumenty; od umiejętności kadr archiwalnych, przede 
wszystkim stopnia znajomości języka polskiego, a także wiedzy o strukturze 

3 GRAF, f.R-5325, op. 10, d. 460, l. 22. 
4 Przykładowo, w piśmie z 24 lutego 1941 r.  szef Zarządu NKWD obw. baranowickiego informo-

wał szefa 2. Wydziału Zarządu Bezpieczeństwa Państwowego BSRR, że na podstawie karto-
teki elementu kontrrewolucyjnego udało się aresztować 30 konfi dentów policji baranowickiej 
– zob. Национальный архив Республики Беларусь (dalej NARB), f. 249, op. 4, d. 45, l. 26–27. 

5 Archiwalia, dokumentujące tzw. czekistowskie wykorzystanie powstałych w ten sposób karto-
tek i spisów, znajdowały się w aktach innych niż archiwalne jednostek organizacyjnych NKWD 
(najczęściej wydziałów drugich zarządów obwodowych i obwodowych zarządów bezpieczeń-
stwa państwowego). Ani akta tych komórek, ani informacje o nich nie są obecnie przechowy-
wane w zasobie białoruskich archiwów publicznych. 
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lokalnej i wojewódzkiej administracji polskiej, pozwalającej na sprawne i szyb-
kie wyszukiwanie informacji. Porównując szybkość i sprawność pracy w tym 
zakresie na ziemiach przyłączonych do Białorusi i do Ukrainy, można skonsta-
tować, iż białoruskie NKWD napotykało wiele trudności i nie było w stanie 
sprostać specyfi cznie rozumianym oczekiwaniom ze strony kierownictwa 
NKWD ZSRR w tym zakresie. 
O rozmiarach tego typu działań NKWD i ich zasięgu świadczą następujące dane. 
Do 1939 r. w całym Związku Sowieckim oddziały akt tajnych zarządów archiwal-
nych NKWD miały kartoteki, obejmujące ponad 108 tys. osób. Po aneksji woje-
wództw wschodnich II RP, a następnie przyłączenia do ZSRR państw nadbałtyc-
kich, liczba „elementu kontrrewolucyjnego” znacznie się zwiększyła i wyniosła 
pod koniec 1940 r. ok. 1 400 tys. osób6. 
W listopadzie 1940 r. komisarz ludowy spraw wewnętrznych ZSRR Ławrien-
 j Beria wydał dyrektywę, skierowaną do szefów zarządów NKWD zachodnich 

obwodów Białorusi i Ukrainy, zobowiązującą ich do przyspieszenia opracowa-
nia materiałów urzędów i instytucji byłego państwa polskiego w celu ujawnienia 
elementów kontrrewolucyjnych. Kategorie osób, uznanych za elementy kontr-
rewolucyjne były bardzo szerokie. W dyrektywie zaliczono do nich kadry poli-
cji, konfi dentów i informatorów policyjnych, członków związków rezerwistów, 
członków organizacji syjonistycznych, bundowców, członków związków strzelec-
kich, peowiaków, ofi cerów armii polskiej z 1921 r. i absolwentów szkół ofi cer-
skich z lat 1922–1933, agentów wywiadu polskiego i wywiadów obcych, w tym 
przede wszystkim wywiadu niemieckiego, legionistów, ofi cerów i pracowników 
delegatur Oddziału II Sztabu Generalnego (nazywanych w dokumentach sowiec-
kich „defensywą”), osadników wojskowych, urzędników starostw, urzędów woje-
wódzkich, administracji wojskowej i kadry Korpusu Ochrony Pogranicza. Elemen-
tem kontrrewolucyjnym byli także członkowie niemal wszystkich par  i politycz-
nych, od lewej do prawej strony sceny politycznej przedwojennej Polski, osad-
nicy wojskowi, członkowie organizacji faszystowskich, za które uznano m.in. 
Związek Młodzieży Wiejskiej, białogwardziści i emigranci rosyjscy, a nawet harce-
rze i sołtysi7. 
Według danych z czerwca 1941 r. ogółem w archiwach obwodowych, utworzo-
nych na ziemiach przyłączonych do Białorusi sowieckiej, zidentyfi kowano i wpro-
wadzono do kartoteki elementów kontrrewolucyjnych ponad 115 tys. osób. 
W tym: w archiwum w Baranowiczach – 7144 osób, w archiwum w Brześciu – 
80 459 osób, w archiwum w Białymstoku – 10 033 osób, w archiwum wilejskim 

6 GARF, f. R-5325, op. 10, d. 467, l. 4–9.
7 NARB, f. 249 Комитет по архивам и делопроизводству при Совете Министров Республики 

Беларусь (Белкомархив), с 22.09.1994 - Администрации Президента Республики Беларусь, 
г. Минск, op. 4, d. 48, l. 2.  
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– 7310 osób, w archiwum pińskim – 10 568 osób. Dużo mniejsze liczby, chociaż 
bardzo znaczące, dotyczą śledztw przeciwko obywatelom polskim, wszczę-
tym na podstawie informacji pozyskanej z rozpracowywanych akt. Ogółem 
w wymienionych obwodach wszczęto 6217 spraw, przy czym najwięcej – 4486 – 
dotyczyło policjantów i współpracowników policji8. W raporcie zastępcy narkoma 
spraw wewnętrznych Białoruskiej SRR do S. Krugłowa z lipca 1940 r., czytamy, iż 
w zachodnich obwodach Białoruskiej SRR wydzielono ok. 700 tys. j.a. akt specjal-
nych, na podstawie których „[...] udało się izolować i unieszkodliwić wielu byłych 
ofi cerów defensywy, policji, członków organizacji antysowieckich”9. 
Początkowo akcja koncentracyjna nie obejmowała dokumentacji zamykanych 
instytucji kościelnych i organizacji wyznaniowych. Zarząd Archiwalny NKWD BSRR 
wydał polecenie przejmowania materiałów archiwalnych wszelkich nieczynnych 
monastyrów, kościołów, cerkwi, synagog i organizacji wyznaniowych na obszarze 
zachodnich obwodów Białorusi dopiero 6 marca 1941 r.10 Z tego względu wśród 
materiałów zgromadzonych przed czerwcem 1941 r. akta kościelne występują 
rzadko. 
Akcja koncentracyjna tzw. materiałów byłego państwa polskiego, w tym 
także wspomnianych akt specjalnych, napotykała w obwodach zachodnich 
Białoruskiej ZSRR wiele trudności. Wynikały one z kilku czynników: niedo-
statecznych warunków lokalowych nowo powstających archiwów NKWD, 
braku odpowiednio przygotowanych kadr, niedostatecznej organizacji i braku 
nadzoru nad działaniami lokalnych władz sowieckich w zakresie postępowa-
nia z dokumentacją znajdującą się w obejmowanych budynkach polskich 
urzędów i instytucji. 
Dość powszechne były przypadki masowego niszczenia akt polskich jako maku-
latury. W lutym i marcu 1941 r. do zakładów papierniczych „Albertyn” w Słoni-
miu przedsiębiorstwo „Sojuzu  l” dostarczyło do przemiału dużą ilość dokumen-
tacji polskiej, w tym m.in. akta gmin Drohiczyn i Osowiec, materiały Towarzy-
stwa Ubezpieczeniowego w Brześciu, Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych 
w Brześciu, Kasy Ubezpieczenia Społecznego w Wołkowysku, Banku Żydow-
skiego w Głębokich, akta sądowe pochodzące z pow. dziśnieńskiego i wiele 
innych. Powołana specjalna grupa pracowników komitetu obwodowego KP(b) 
Białorusi wyselekcjonowała z tej dokumentacji materiały Wydziału Bezpie-
czeństwa Publicznego Poleskiego Urzędu Wojewódzkiego z 1926 r., akta Refe-
ratu Bezpieczeństwa Publicznego Starostwa Prużańskiego z 1924 r., materiały 
organów samorządu z terenu woj. poleskiego z 1925 r., dokumentację komisji 
wyborczych z terenu pow. pińskiego z 1926 r., wydawnictwa urzędowe (rocz-

8 NARB, f. 249, op. 4, d. 45, l. 88–88. 
9 GARF, f. R-5325, op. 10, d. 522, l. 66. 
10 NARB, f. 249, op. 4, d. 47, l. 44. 
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niki „Monitora Polskiego”, zbiór orzeczeń Najwyższego Trybunału Administra-
cyjnego), materiały Ministerstwa Robót Publicznych, dyrekcji dróg wodnych. 
Pozostałe archiwalia pozostawiono do przemiału11. Kolejna kontrola, przepro-
wadzona w „Albertynie”, wykryła oddane na przemiał materiały biblioteczne 
Kościoła unickiego12. 
Według raportów zarządów obwodowych NKWD na przyłączonych ziemiach 
polskich z połowy 1940 r. w wielu rejonach nie utworzono archiwów i – 
w konsekwencji – nie prowadzono w dostatecznym zakresie akcji koncentra-
cyjnej z powodu braku pomieszczeń i przygotowanych kadr (m.in. w Nowo-
gródku, Dziatłowie, Szczuczynie i Medynie). Materiały polskie, pozostawione 
w budynkach zlikwidowanych polskich instytucji, były celowo niszczone jako 
niemająca wartości makulatura. W Nowogródku, w budynku seminarium 
pedagogicznego, spalono dużą ilość dokumentacji polskiej (jej rozmiarów 
oraz zawartości nie ustalono), a znaczną część znajdującego się tam zbioru 
fotografii więźniów politycznych rozkradziono. W piwnicy nowogródzkiego 
rejonowego komitetu wykonawczego materiały polskie służyły do rozpala-
nia kotłów c.o.; w budynku sądu miejskiego leżały porozrzucane dokumenty 
i taśmy filmowe. W Dziatłowie materiały polskie pozostawały bez dozoru 
i były rozkradane, w Lidzie fabryka obuwia gumowego „Ardal” zdała na maku-
laturę 5 t polskiej dokumentacji13. 
Liczne przemieszczenia akt polskich wynikały ze zmian podziału terytorialno-
-administracyjnego. Szczególnie dotyczyło to terenów przyłączonych począt-
kowo w 1939 r. do Białoruskiej SRR, następnie zaś włączonych do Litewskiej SRR. 
Dotyczyło to Wilejki, Ejszyszek i innych miejscowości. Skutkiem tych przemiesz-
czeń było rozproszenie i podział akt14. 

Rozmieszczenie akt polskich w archiwach 
obwodowych i rejonowych NKWD BSRR

Białystok i obw. białostocki
31 października 1939 r. wydano postanowienie Tymczasowego Zarządu 
Obwodu Białostockiego o organizacji sieci archiwalnej. Ustalało ono przeję-
cie przez organa archiwalne ZSRR wszelkich polskich zasobów archiwalnych 
oraz tworzenie sieci archiwów państwowych na obszarze obwodu. Do połowy 
11 NARB, f. 249, op. 4, d. 47, l. 22–30. 
12 Tamże, l. 57. 
13 Tamże, l. 33–34.
14 Tamże, l. 37. 
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1940 r. tworzenie tej sieci w Białymstoku i w obw. białostockim nie przebie-
gało sprawnie. Przyczynami były zarówno brak odpowiednich kadr, jak i pomiesz-
czeń na nowe archiwa15. W styczniu 1940 r. na potrzeby archiwum obwodowego 
przeznaczono budynek byłej „Kirchy” i rozpoczęto zwożenie wcześniej zabezpie-
czonych akt z archiwów zakładowych i składnic16. W 1940 r. rozmieszczono w archi-
wum ponad 40 zespołów archiwalnych, w tym ok. 500 tys. j.a. Sądu Okręgowego 
i Prokuratury z l. 1919–1939, zarządu miejskiego, Starostwa Powiatowego i Urzędu 
Skarbowego (ok. 50 tys. j.a.), 19 zespołów różnych przedsiębiorstw (ok. 13 tys. j.a.), 
Związku Zawodowego Mistrzów Przemysłu Tekstylnego, Wojewódzkiego Związku 
Ziemian, Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” oraz kilkanaście archiwów nota-
riuszy i spuścizn prywatnych. Były to materiały głównie z l. 1921–1939. W następ-
nym okresie w archiwum zgromadzono m.in. akta Organizacji Młodzieży Polskiej z l. 
1935–1939, OZN i Strzelca z l. 1929–1939, Rady Miejskiej, Urzędu Wojewódzkiego 
(ok. 40 t), oddziału NBP17, Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych (6184 j.a.), zarządu 
miejskiego w Tykocinach i sądu w Knyszynie (razem ok. 3 t akt luźnych), więzienia 
w Białymstoku (5 t), sądu w Skidlu (600 kg), redakcji pisma „Unser Leben” (100 
kg), fabryki sukna „Rywkind” (200 kg), Powiatowej Komendy Uzupełnień (500 kg), 
Inspektoratu Szkolnego w Białymstoku (100 kg), Związku Pracowników Izby Skarbo-
wej (100 kg), ksiąg metrykalnych Jedwabnego (140 j.a.), prokuratury przy Wojsko-
wym Sądzie Okręgowym III (358 j.a.), Związku „Peowiaków” (450 j.a.). Stan zasobu 
archiwum obwodowego w Białymstoku wynosił w czerwcu 1941 r. ok. 3 mln  j.a.18

Do 1941 r. zorganizowano także częściowo sieć archiwów rejonowych na terenie 
obw. białostockiego, m.in. w Łomży, Grajewie, Szczuczynie, Siemiatyczach. 
Archiwum rejonowe w Łomży utworzono w listopadzie 1939 r. Zgromadzono 
w nim ponad 20 zespołów, w tym: księgi metrykalne z l. 1808–1938 – 3193 j.a., 
akta stanu cywilnego z l. 1808–1938 – 2288 j.a., akta notarialne z l. 1876–1937, 
materiały sądów powiatowych i miejskich, oraz Starostwa Powiatowego z l. 
1917–1938 – ok. 15 t, materiały zarządu miejskiego z l. 1918–1936 – ponad 10 t, 
akta różnych instytucji z terenu powiatu i miasta Łomży (szkół, szpitali itd.)19.
Archiwum rejonowe w Grajewie utworzono w grudniu 1939 r. Według stanu na 
koniec 1940 r. znajdowało się w nim ponad 30 zespołów, w tym akta organów poli-
cji z terenu gmin pow. grajewskiego, sądów w Grajewie i Szczuczynie, akta osobowe 
emigrantów rosyjskich, członków OZN, POW, wykazy akt osobowych konfi dentów 
i informatorów policji grajewskiej20.

15 GARF, f. R-5325, op. 10, d. 110, l. 1–14
16 Tamże, d. 522, l. 11–19. 
17 Tamże.
18 GARF, f. R-5325, op. 10, d. 522, l. 33–38; NARB,  f. 249, op. 4, d. 48, l. 38–44.
19 GARF, f. R-5325, op.10, d. 522, l. 33–38.
20 Tamże. 
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Ze względu na brak odpowiednich warunków lokalowych w poszczególnych 
miastach, zarządzono koncentrację materiałów w archiwum obwodowym 
w Białymstoku21.

Baranowicze i obw. baranowicki
W okresie 1939–1941 w archiwum obwodowym zgromadzono archiwalia 
z terenu miasta oraz powiatów wchodzących w skład utworzonego obw. barano-
wickiego. Materiały te gromadzono dość chaotycznie. W marcu 1941 r. w archi-
wum zgromadzono 40 zespołów, w archiwach rejonowych – 221 zespołów. 
Archiwalia skoncentrowane w archiwum obwodowym były zinwentaryzowane 
w nieznacznej części – akta luźne liczyły ok. 71 t. 
Na terenie obw. baranowickiego utworzono wg stanu na 1 kwietnia 1941 r. 
22 archiwa rejonowe NKWD, natomiast nie utworzono ich w czterech rejonach – 
Wasiliszkach, Woronowie, Kozłowszczyźnie i Mostach22.

Brześć i obw. brzeski
W obw. brzeskim Wydział Archiwalny oraz Archiwum Państwowe NKWD utwo-
rzono 10 stycznia 1940 r. Podlegały one Zarządowi NKWD Obwodu Brzeskiego. 
Zasięg terytorialny archiwum brzeskiego obejmował początkowo pow. brze-
ski wraz z miastem Brześciem, w którym znajdowały się urzędy woj. poleskiego 
oraz powiaty kobryński i prużański. W archiwum tym znajdowały się także 
częściowo materiały z terenu Suwałk, włączonych do Generalnego Guberna-
torstwa23. W okresie półtorarocznej działalności, tj. do połowy 1941 r., w archi-

21 Tamże, d. 522, l. 26–38. 
22 NARB, f. 249, op. 4, d. 45, l. 33. 
23 W wyniku paktu Ribbentrop–Mołotow woj. poleskie zostało włączone do ZSRR, a jego obszar   

podzielono pomiędzy Ukraińską SRR – południowa część z Kamieniem Kaszyrskim oraz Biało-
ruską SRR – północna część jako obwody brzeski i piński. W czasie okupacji niemieckiej teren 
wojojewództwa podzielono między obw. białostocki oraz Komisariaty Rzeszy: Wschód i Ukra-
ina. W rezultacie układu polsko-radzieckiego z 1945 r. jedynie niewielkie fragmenty woj. pole-
skiego znajdują się obecnie w Polsce, stanowiąc część Podlasia. Reszta województwa została 
rozdzielona między obwody brzeski i piński na Białorusi oraz wołyński i rówieński na Ukrainie. Po 
reformie administracyjnej w Białoruskiej SRR w  1954 r. i likwidacji obw. pińskiego tereny woje-
wództwa, znajdujące się na obszarze Białorusi, prawie w całości włączono do obw. brzeskiego. 
Zob.: Указ  Президиума Верховного Совета СССР от 4 декабря 1939 года „Об образовании 
Барановичской, Белостокской, Бресткой, Вилейской и Пинской областей в составе 
Белорусской ССР”, Сборник законов СССР и указов Президиума Верховного Совета СССР. 
1938–1944 гг., Москва 1946, s. 359; Указ Президиума Верховного Совета СССР от 4 декабря 
1939 года „О разграничении областей между Украинской Советской Социалистической 
Республикой и Белорусской Советской Социалистической Республикой”, Сборник законов 
СССР и указов Президиума Верховного Совета СССР. 1938 г. — июль 1956 г., под ред. к. ю. 
н. Мандельштам Ю.И., Москва 1956, s. 33–31; Указ Президиума Верховного Совета СССР 
от 8 января 1954 года „Об упразднении Барановичской, Бобруйской, Пинской, Полесской 
и Полоцкой областей Белорусской ССР”, tamże, c. 56–57. 
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wum skoncentrowano dużą ilość materiałów władz i urzędów oraz instytucji 
i organizacji z terenu woj. poleskiego24. W zachowanej dokumentacji Zarządu 
Archiwalnego NKWD Białoruskiej SRR z 1941 r. znajdują odzwierciedlenie głów-
nie te materiały polskie, które miały dla aparatu bezpieczeństwa znaczenie 
operacyjne. W archiwum brzeskim zgromadzono m.in.: 

– Oddział II Sztabu Generalnego WP. Samodzielny Referat Informacyjny 
przy Dowództwie Okręgu Korpusu IX Brześć, 5 tys. j.a. z l. 1919–1939. Jak 
wynika ze sprawozdania zarządu brzeskiego NKWD, część materiałów Sa-
modzielnego Referatu była bądź zniszczona przez władze polskie, bądź 
ewakuowana przez władze niemieckie przed przekazaniem Brześcia Ar-
mii Czerwonej we wrześniu 1939 r. 

–  Miejsce Odosobnienia w Berezie Kartuskiej (nazywane w dokumentacji 
sowieckiej Obozem Koncentracyjnym), 3 tys. j.a. z l. 1933–1939. 

–  Referat Służby Śledczej Komendy Powiatowej Policji w Brześciu, 2 tys. j.a. 
z l. 1924–1939.

–  Urząd Wojewódzki Poleski (w tym materiały Wydziału Bezpieczeństwa 
Publicznego), ok. 11 tys. j.a. z l. 1925–1939.

–  Sąd Okręgowy w Pińsku Wydział Zamiejscowy w Brześciu, ok. 27 tys. j.a. 
z l. 1921–1939.

–  Prokuratura Sądu Okręgowego w Pińsku Wydział Zamiejscowy w Brze-
ściu, 11 tys. j.a. z l. 1921–1939.

–  Starostwo Powiatowe w Brześciu, ok. 29 tys. j.a. akt z l. 1927–1939.
–  Zarząd Miejski w Brześciu, 17 tys. j.a. z l. 1922–1939 wraz z księgami hi-

potecznymi w liczbie 30 tys. 
–  Komenda Powiatowa Policji w Prużanach, 21 tys. j.a. z l. 1923–1939.
–  Komenda Powiatowa Policji w Kobryniu, 14 tys. j.a. z l. 1921–1939.
–  Sąd Miejski w Kobryniu (brak danych o rozmiarze i datach akt).
–  Zarząd Miejski m. Wysokie Litewskie, akta z l. 1929–1939, brak danych 

o rozmiarze.
–  Zarząd Gminy Wysokie Litewskie, ponad 7 tys. j.a. z l. 1927–1939.

24 Dzieje akt, wytworzonych na obszarze woj. poleskiego w l. 1919–1939 i znajdujących się we 
wrześniu 1939 r. w registraturach i archiwach zakładowych twórców, obfi tują w liczne prze-
mieszczenia i podziały.  Materiały  z powiatów woj. poleskiego, włączonych do Białorusi 
w 1939 r., zostały rozmieszczone w trzech, nowo utworzonych archiwach obwodowych NKWD: 
brzeskim, pińskim i baranowickim. W rezultacie zmian podziału terytorialnego obwodów 
i likwidacji obwodów pińskiego i baranowickiego w 1954 r., oba archiwa zostały przekształcone 
w archiwa miejskie, następnie zaś w 1963 r. w oddziały Archiwum Państwowego Obwodu Brze-
skiego. Obecnie są to archiwa rejonowe. Zasób polski zgromadzony pierwotnie w archiwum 
pińskim oraz część zasobu archiwum w Baranowiczach (z powiatów, które weszły w skład obw. 
brzeskiego) były przemieszczane sukcesywnie do archiwum brzeskiego w l. 1955–1965. Zob.: 
Государственный архив Брестской области. Путеводитель по фондам 1911–1939, 
сост.: А.В. Теребунь [и др.]; редкол.: А.Г. Карапузова (гл. ред.) [и др.], Брест 2010, c. 4–8. 
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–  Komenda Powiatowa Policji w Suwałkach (brak danych o rozmiarze i da-
tach akt). Materiały początkowo przechowywane w Archiwum Rejono-
wym NKWD w Małorycie, następnie w styczniu 1941 r. przewiezione do 
Brześcia. 

–  Akta gminy Czernawczyce25, 8 tys. j.a. z l. 1937–1939. 
–  Związek Strzelecki. Zarząd Okręgu w Pińsku, 7 tys. j.a. z l.1936–1939.
–  Związek Osadników. Rada Okręgowa w Pińsku, 2 tys. j.a. z l. 1925–193926.

Ponadto, do archiwum przekazano akta wielu mniejszych instytucji i urzędów27.

Mołodeczno i obw. mołodecki
W obszarze obw. mołodeckiego do celów koncentracji archiwaliów polskich 
utworzono archiwa rejonowe w Ilji (2500 j.a.), Krzywiczach ( 1150 j.a. i 15 kg 
rozsypu z l. 1921–1939), Postawach (10 zespołów, 1200 j.a., 10 kg rozsypu z l. 
1921–1939), Świrze (brak danych), Smorgoniach (6 tys. j.a.)28. 

Wilejka i obw. wilejski
Na części obszaru woj. wileńskiego utworzono wchodzący w skład Białoruskiej 
SRR obwód wilejski. W archiwum obwodowym zgromadzono w l. 1939–1941 
60 zespołów (130 tys. j.a.) materiałów z l. 1889–1939.

Grodno i obw. grodzieński
W Grodnie na mocy rozporządzenia Rady Komisarzy Ludowych BSRR utwo-
rzono w lutym 1940 r. na bazie polskiego Archiwum Państwowego fi lię Central-
nego Państwowego Archiwum Historycznego Białoruskiej SRR29. Zasób tego 
archiwum na początku 1940 r. wynosił ok. 500 tys. j.a. akt z okresu Cesarstwa 
Rosyjskiego, w tym: Kancelaria Gubernatora Grodzieńskiego 1800–1912 (50 
tys. j.a.), Urząd Gubernialny 1800–1910 (276 tys. j.a.), Zarząd Okręgu Biało-
stockiego 1811–1840 (10 tys. j.a.), Kancelaria Wielkiego Księcia Konstantego 
Pawłowicza 1822–1840 (6 tys. j.a.), Izba Skarbowa w Grodnie 1799–1914 
(17 tys. j.a.), Izba Karna i Cywilna Sądu w Grodnie 1800–1883 (19  700 j.a.)30. 
Ponadto, w archiwum zgromadzono ponad 30 zespołów akt polskich z okresu 
międzywojennego (sądów, prokuratur, magistratów, nadleśnictw, policji, DOK 
III i innych)31. Planowano skoncentrowanie w archiwum grodzieńskim mate-

25 W okresie międzywojennym Czernawczyce należały do gm. Turna w pow. brzeskim woj. pole-
skiego.

26 NARB, f. 249, op. 4, d. 48, l. 6–11.
27 GARF, f. R-5325, op. 10, d. 880 l. 77–77.
28 NARB, f. 249, op. 4, d. 48, l. 11–15. 
29 GARF, f. R-5325, op. 10, d. 522, l. 11–19.
30 Tamże, d. 1242, l. 1–7.
31 Tamże.
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riałów historycznych do 1914 r., przechowywanych w archiwach miejskich 
w Łomży, Grajewie i innych miejscowościach. W momencie wybuchu wojny 
sowiecko-niemieckiej zasób archiwum w Grodnie obejmował 231 zespołów 
liczących 935 tys. j.a. w tym 123 zespoły historyczne32. 

Pińsk i obw. piński
Akcja koncentracyjna materiałów polskich w Archiwum Państwowym Obwodu 
Pińskiego w okresie 1933–1941 miała przebieg niezorganizowany. Do grudnia 
1940 r. nie sporządzono ewidencji materiałów polskich, wiadomo jedynie, iż 
wydzielono 4 t akt na makulaturę bez spisów i protokołów. W pierwszej połowie 
1941 r. archiwum obwodowe przejęło część zasobu z urzędów i instytucji, w tym 
m.in. Sądu Grodzkiego, akt notariuszy z terenu miasta Pińska, Starostwa Powia-
towego, Seminarium Duchownego Rzymskokatolickiego, Magistratu, Powia-
towej Komendy Uzupełnień, Konsystorii Duchownej Prawosławnej, więzienia 
pińskiego, Urzędu Akcyzowego miasta Pińska, KOP, Powiatowej Komendy Policji 
w Drohiczynie, Kasy Ubezpieczenia Społecznego w Pińsku33.
Na terenie obw. pińskiego organizacja sieci archiwów rejonowych NKWD prze-
biegała bardzo słabo. Archiwa takie zorganizowano jedynie w Dawidgródku, 
Drohiczynie, Stolinie34.

Jak wspomniano, najważniejszym celem koncentracji materiałów polskich było 
wyszukiwanie informacji i rejestracja tzw. elementów kontrrewolucyjnych. 
Rozpracowaniu podlegały przede wszystkim akta wojskowe, policyjne i komó-
rek władz administracyjnych, zajmujące się kwes  ami bezpieczeństwa publicz-
nego, a także materiały sądów i prokuratur. Na podstawie akt władz i urzę-
dów woj. poleskiego, skonfi skowanych i zgromadzonych w archiwum brze-
skim NKWD, sporządzono ogółem 57 586 kart ewidencyjnych ofi cerów, poli-
cjantów i urzędników, w tym: agentów wywiadu – 7097 osób, agentów wywia-
dów obcych, w tym niemieckiego – 275 osób, konfi dentów policji – 4000 osób, 
informatorów policji – 13 678 osób, ofi cerów i kadry Samodzielnego Referatu 
Informacyjnego – 986 osób, policjantów – 35 231 osób, członków Związku 
Rezerwistów – 1300 osób, członków Związku Strzeleckiego – 7345 osób, legio-
nistów – 2547 osób, członków Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem – 
3500 osób, członków Obozu Zjednoczenia Narodowego – 4500 osób.
Dane kartoteki były sukcesywnie, w miarę ich opracowywania, przekazywane 
do Głównego Zarządu Bezpieczeństwa Państwowego NKWD, m.in. przeka-
zano informacje o ponad 11 tys. osób w celu wpisania ich na ogólnokrajowe 

32 Tamże, d. 522, l. 22–21.
33 Tamże, d. 522, l. 99–91.
34 Tamże, d. 1887, l. 96.
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listy osób poszukiwanych35. Wykazy imienne osób, włączonych do karto-
teki, przekazywano także do 3. Wydziału (Specjalnego) Komisariatu Ludo-
wego Obrony oraz 5. Oddziału (Wywiadowczego) Wojsk Ochrony Pograni-
cza NKWD. 

Atak III Rzeszy na ZSRR zastał władze sowieckie w znacznym stopniu nieprzygo-
towane do ewakuacji. Zarządy Archiwalne NKWD wydały rozkazy o ewakuacji 
dopiero 30 czerwca 1941 r. Dotyczyły one ewakuacji przede wszystkim materia-
łów archiwalnych o znaczeniu „operacyjno-czekistowskim” oraz wszelkich karto-
tek i wykazów imiennych, ewidencji i pomocy archiwalnych, archiwaliów okresu 
sowieckiego i dokumentacji własnej. Załączone do tych rozkazów plany ewaku-
acji pozostały jednakże jedynie na papierze36. 
W zachodniej części Białorusi akcja ewakuacyjna archiwów w 1941 r. miała bardzo 
niewielki zasięg: ewakuowano jedynie nieliczne archiwa historyczne, gdzienie-
gdzie również materiały wytworzone przez władze sowieckie w l. 1939–1941. 
W Filii w Grodnie Centralnego Państwowego Archiwum Historycznego pozosta-
wiono całość zasobu, w tym także dokumentację „operacyjno-czekistowską” 
i ewidencyjno-informacyjną, taką jak kartoteka i wykazy imienne „elementu 
kontrrewolucyjnego”, inwentarze archiwalne. Nie zniszczono również żadnej 
dokumentacji przed wkroczeniem wojsk niemieckich do miasta.
Nie ewakuowano zasobu archiwów obwodowych w Baranowiczach, Brze-
ściu, Pińsku. Podobnie w Białymstoku, którego zasób w dniu wybuchu wojny 
sowiecko-niemieckiej obejmował ok. 3 mln j.a. Przy czym, pracownicy archi-
wum 22 czerwca 1941 r. przygotowali część najważniejszych dokumentów 
okresu sowieckiego do zniszczenia, jednakże nie otrzymali rozkazu zniszczenia 
akt z Zarządu Obwodowego NKWD. W archiwum wilejskim przeprowadzono 
niewielką ewakuację tajnych materiałów wraz z kartoteką (2 skrzynie) do Archi-
wum Państwowego Obwodu Saratowskiego. Dodatkowo, nieznaną ilość tajnej 
dokumentacji, ewakuowano z Wilejki do Szadrinska37. 
Jedną z konsekwencji niemal całkowitego braku akcji ewakuacyjnej było pozo-
stawienie Niemcom gotowych, opracowanych kartotek, zawierających dane 
osobowe i adresowe polskich wojskowych, urzędników, pracowników wymiaru 
sprawiedliwości, policji i innych osób wraz z informacjami o ich rodzinach38. 

35 NARB, f. 249, op. 4, d. 48, l. 11–16.
36 GARF, f. R-5325, op. 10, d. 835, l. 11–17.
37 GARF, f.R-5325, op. 10, d. 1242, l. 1–7; d. 836 l. 33–38.
38 Inaczej – choć nie zawsze – postępowano z materiałami archiwów państwowych w rejonach 

wschodnich obwodów Białoruskiej SRR. Przykładowo, w archiwum rejonowym w Biełomielu 
w obw. mińskim pracownicy rejonowego zarządu NKWD spalili 2 lipca 1941 r. całość zasobu 
z l. 1933–1940 wraz z inwentarzami, aby „nie dostały się w ręce niemieckich oprawców” – zob. 
GARF, f. R-5325, op. 10, d. 1887, l. 54. W obw. pińskim, w Dryssie, Oświeji i Rossonach mate-
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W zachowanej dokumentacji organów archiwalnych Białorusi i ZSRR z okresu 1941–
1944 znajduje się niewiele informacji, dotyczących losów polskich materiałów, zgro-
madzonych w archiwach NKWD. Przykładowo, w toku ewakuacji archiwów państwo-
wych ze strefy frontowej i przyfrontowej w 1942 i 1943 r. odnotowano, iż z archiwum 
w Kałudze w obw. tulskim ewakuowano w głąb Rosji materiały oddziału akt tajnych, 
w tym m.in. akta z 1914 r.: Zarządu Żandarmerii w Grodnie (1 skrzynia), Zarządu Poli-
cji w Grodnie, Komendy Powiatowej Policji w Białymstoku39.

Straty wojenne materiałów polskich 
w l. 1941–1944

Straty wojenne zasobu archiwalnego ewidencjonowane były od połowy 1944 r. 
na obszarach wyzwolonych spod niemieckiej okupacji przez specjalne komi-
sje, działające w ramach Nadzwyczajnej Komisji Państwowej Badania Zbrodni 
Niemiecko-Faszystowskich40. W ich skład wchodzili zazwyczaj: przedstawiciel 
terenowego zarządu NKWD, ekspert – świadek (przeważnie były pracownik 
archiwum), przedstawiciel władz wykonawczych (ispołkomu) szczebla obwo-
dowego bądź rejonowego. Po przeprowadzeniu lustracji budynków archiwal-
nych i ewentualnym przesłuchaniu osób, które w okresie okupacji niemiec-
kiej były na miejscu (dozorców, palaczy, sprzątaczek)41, sporządzano wg jedno-
litego wzoru protokoły strat dokumentów i materiałów z centralnych i obwo-
dowych oraz rejonowych archiwów państwowych, spowodowanych przez 
niemieckiego okupanta. Z zachowanej dokumentacji wynika, iż największe 
straty zasobu archiwalnego przyniosły działania wojenne: znaczna część archi-

riały z l. 1933–1941 zostały spalone bądź zakopane w ziemi przez pracowników rejonowego 
zarządu NKWD – tamże, l. 111–119. Jednakże w innych archiwach rejonowych, przykładowo 
w Borysowie i Hresku (obw. miński), ich zasób w całości pozostał w magazynach archiwalnych 
– zob. tamże, l. 55–56.  

39 GARF, f. R-5325, op. 10, d. 957, l. 309. 
40 Zob. GARF, f. R-7021 Чрезвычайная государственная комиссия по установлению и рассле-

дованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников и причиненного 
ими ущерба гражданам, коллективным хозяйствам (колхозам), общественным органи-
зациям, государственным предприятиям и учреждениям СССР (ЧГК) 1944–1951.  Proto-
koły strat wojennych archiwów zgrupowane są w inwentarzach nr 146 i 147 – straty organów 
i instytucji NKWD ZSRR. Materiały te zachowały się także w aktach Głównego Zarządu Archi-
walnego NKWD ZSRR (f. R-5325).

41 Większość pracowników archiwów NKWD została zmobilizowana w czerwcu 1941 r. Ze wspo-
mnianych protokołów wynika, iż  w momencie wkraczania Niemców archiwa  nierzadko pozo-
stawione były bez żadnej obsady personalnej. W nielicznych przypadkach komisjom udało się 
odnaleźć i przesłuchać osoby, pracujące w archiwach w 1941 r. – zob. GARF, f. R-5325, op. 10, 
d. 1605, 1886.
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waliów polskich, skoncentrowana w archiwach NKWD, uległa spaleniu bądź 
zniszczeniu na skutek walk i operacji wojskowych42. 

Filia w Grodnie Centralnego Państwowego Archiwum Historycz-
nego. Całkowity rozmiar zasobu przed wybuchem wojny sowiecko-niemiec-
kiej oszacowano na 231 zesp., 935tys. j.a. z l. 1800–1939. Pod koniec okupa-
cji niemieckiej, w czerwcu 1944 r. zasób archiwum został w całości wywieziony 
z budynku archiwum. W styczniu 1944 r. materiały polskie z l. 1919–1939 w ilości 
40 tys.  j.a. zostały wywiezione do Gdańska na rozkaz niemieckiego burmistrza 
miasta Georga Steina przez specjalną jednostkę wojskową. Pozostały zasób 
2–8 lipca 1944 r. przewieziono do budynku więzienia w Grodnie. Po wyzwole-
niu miasta w pomieszczeniach więzienia odnaleziono 41 zespołów, 728 tys. j.a. 
z l.  1800–1914. Pozostałe materiały uległy zniszczeniu. W załączonym do proto-
kołu spisie ocalałych archiwaliów znajdują się głównie materiały urzędów i insty-
tucji guberni grodzieńskiej, suwalskiej, augustowskiej, Białegostoku i innych 
miejscowości z lat 1800–1914. Z okresu miedzywojennego tylko szczątkowe akta 
okręgowej komisji wyborczej wyborów do Sejmu i Senatu RP, w Białymstoku 
z 1922 r. i Komendy Policji w Grodnie43. 

Archiwum obw. w Baranowiczach. Zasób archiwum w czerwcu 1941 r. 
obejmował 6 zespołów, 11 tys. j.a. oraz 71 t rozsypu materiałów polskich. 
24 czerwca 1941 r. 1 t najcenniejszych archiwaliów została ewakuowana na 
tyły, jednakże nie odnotowano miejsca złożenia tych materiałów. 6 lipca 1944 r. 
Niemcy przed wycofaniem się z miasta podpalili budynek archiwum – wszystkie 
znajdujące się w nim dokumenty uległy zniszczeniu44. 

Archiwum obw. w Brześciu. Zasób archiwum w czerwcu 1941 r. wyno-
sił 25 zespołów, 500 tys. j.a. z l. 1800–1939 oraz niezidentyfi kowaną ilość akt 
w stanie rozsypu. Brześć został zajęty przez Niemców już 22 czerwca 1941 r., stąd 
akcja ewakuacyjna nie była możliwa. 30 tys. j.a. polskiej dokumentacji z l. 1922–
1939 zostało zniszczonych przez Niemców na początku okupacji, następne 
20 tys. j.a. wywieziono do Niemiec. Wywieziono także, zawierającą 50 tys. kart, 

42 W protokołach strat zasobu archiwów państwowych Nadzwyczajnej Komisji Państwowej 
uwzględniono podział  terytorialny BSRR z końca 1944 r., uwzględniający zmiany związane 
z utworzeniem obw. grodzieńskiego na mocy dekretu Prezydium Rady Najwyższej ZSRR – zob. 
Указ Президиума Верховного Совета СССР от 20 сентября 1944 года об образовании 
Бобруйской, Гродненской и Полоцкой областей в составе Белорусской ССР, Сборник 
законов СССР и указов Президиума Верховного Совета СССР. 1938 г. — июль 1956 г ., под 
ред. к. ю. н. Мандельштам Ю.И., Москва 1956, c. 56.

43 GARF, f. R-5325, op. 10, d. 1886, l. 1–7.
44 Tamże, l. 8.
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kartotekę Wydziału Śledczego Komendy Wojewódzkiej Policji. Po wyzwoleniu 
Brześcia stan zasobu archiwum oszacowano na 25 zespołów, 450 tys. j.a., przy 
czym ok. 50% akt było w stanie rozsypu45.

Archiwum obw. w Wilejce. Rozmiar zasobu w momencie wybuchu wojny 
sowiecko-niemieckiej wynosił 60 zespołów, 130 tys. j.a. z l. 1888–1941. Na 
początku czerwca 1941 r., w ramach ewakuacji Wilejki, wywieziono do Saratowa 
195 wiązek akt, zawierających 4625 j.a., w tym 3750 j.a. materiałów prokura-
tury i policji powiatowej w Wilejce. Ponadto, ewakuowano 25 wiązek materia-
łów z okresu sowieckiego. W rezultacie bombardowania miasta w 1941 r. zostało 
zniszczonych 10 635 j.a. i 100 kg rozsypu materiałów archiwalnych. W czasie 
okupacji niemieckiej 30 773 j.a. zostało rozkradzionych. Podczas wycofywania się 
z miasta na początku lipca 1944 r. Niemcy wywieźli dwa wozy materiałów archi-
walnych, a budynek archiwum wraz z pozostałymi dokumentami wysadzono 
w powietrze. Poza materiałami ewakuowanymi do Saratowa, całość zasobu 
archiwum wilejskiego uległa zniszczeniu46.

Archiwum obw. w Pińsku. Materiały polskie zgromadzone w tym archi-
wum w l. 1939–1941 nie zostały zinwentaryzowane, stąd nieznany jest ich 
rozmiar. Akcja koncentracyjna tzw. dokumentacji byłego państwa polskiego prze-
biegała w obw. pińskim z dużymi trudnościami, stąd wiele materiałów znajdo-
wało się nadal w pomieszczeniach zlikwidowanych polskich urzędów i instytu-
cji i ich los pozostał nieznany. Z zeznań świadków wynikało, iż władze niemiec-
kie, opróżniając budynek archiwum, wywiozły część zasobu na wysypisko za 
miastem. Po wyzwoleniu miasta w lipcu 1944 r. wszystkie archiwalia, pozostałe 
w budynku archiwum obwodowego, przewieziono do innych pomieszczeń, albo-
wiem budynek przeznaczono na schron przeciwbombowy. Przy czym – jak napi-
sano w protokole strat – akta wyładowywano luzem bezpośrednio z ciężarówek 
i wiatr częściowo rozwiewał je po ulicach47. 
Zachowały się także liczne protokoły strat archiwów rejonowych NKWD, utwo-
rzonych na obszarze gmin powiatów województw poleskiego, białostockiego 
i nowogródzkiego. Większość zasobu tych archiwów znajdowała się w stanie 
rozsypu, bowiem w okresie 1939–1941 zdążono jedynie zwieźć akta z registratur 
i archiwów zakładowych, rzadko zewidencjonować i uporządkować48. 

45 Tamże, l. 9.
46 Tamże, l. 11
47 Tamże, l. 22–32.
48 W archiwach rejonowych gromadzono zazwyczaj akta likwidowanych polskich władz i urzędów 

szczebla gminnego i miejskiego. Materiały znajdujące się w registraturach i archiwach zakłado-
wych przedsiębiorstw podlegających nacjonalizacji pozostawiano na miejscu do czasu upływu 
okresów ich przechowywania. 
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Archiwa rejonowe w obw. baranowickim. W Wołożynie zgromadzono 
1,5  t dokumentacji; władze niemieckie spaliły ok. 1 t, zachowało się ok. 
30 pudów49. W Werenowie – 25 zespołów, 550 j.a., zostało spalonych przez 
niemiecką żandarmerię. Zachowało się 10 pudów rozsypu. W Horodysz-
czach znajdowało się 2,5 t rozsypu – całość uległa zniszczeniu podczas okupa-
cji bądź w rezultacie działań wojennych w 1944 r. W Iwieńcu zgromadzono 
2,5 t materiałów archiwalnych, całość uległa zniszczeniu: 1 t rozsypu „archi-
wum polskiego” zabrały władze niemieckie, a 30 pudów spaliły. Podczas zajęcia 
garnizonu niemieckiego przez oddział partyzancki im. T. Kościuszki w czerwcu 
1943 r. 40 pudów dokumentacji polskiej uległo spaleniu. W Iwiu – całość zgro-
madzonych materiałów – 1,5 t rozsypu została przez władze niemieckie spalona. 
Korelicze – całość 1 t rozsypu uległa zniszczeniu, częściowo rozkradziona przez 
ludność, częściowo spalona przez Niemców przy opróżnianiu budynku. Kleck – 
zgromadzono 6 zespołów 6 tys. j.a. i 2 t rozsypu polskich materiałów. W marcu 
1941 r. 1 t akt luźnych przewieziono do archiwum obwodowego w Baranowi-
czach (gdzie uległa zniszczeniu). Podczas okupacji niemieckiej spalono bądź 
rozkradziono ok. 3 t; zachowało się ok. 1 t materiałów polskich. W Lachowi-
czach zgromadzono 63 zespoły, 13 tys. j.a. materiałów polskich; część – ok. 1 t 
wywieziono do Baranowicz w maju 1941 r., pozostałe spaliły się podczas walk 
o miasto 4 czerwca 1944 r. Lubcza – całość zasobu – ok. 2 t materiałów polskich 
została spalona przez władze niemieckie. Mir – polskie materiały liczyły 31 
zespołów, 12 tys. j.a. oraz 1/2 t rozsypu; podczas pożaru miasta w rezulta-
cie działań wojennych 27 czerwca 1941 r. spłonął budynek archiwum wraz 
z całym znajdującym się tam zasobem. Nieśwież – zgromadzono 21 zespo-
łów, 18 tys. j.a. i 8 t rozsypu. Władze niemieckie przemieściły zasób archiwum 
do piwnic innego budynku; podczas transportu materiały uległy przemiesza-
niu i rozsypowi, znaczna część dokumentacji bądź została rozkradziona, bądź 
zgniła. Zachowało się 5 tys j.a. i 4 t akt luźnych. Nowogródek – zgromadzono 
ok. 30 t materiałów polskich. Podczas selekcji dokumentacji przez pracowników 
NKWD w 1940 r. wydzielono na makulaturę 20 t, pozostałe materiały zostały 
przewiezione z pomieszczeń archiwum do innych instytucji sowieckich. Słonim 
– w archiwum rejonowym zgromadzono 8 zespołów (2050 j.a.) akt instytucji 
i urzędów miejskich i powiatowych: kancelarie notarialne notariuszów słonim-
skich Piotrowskiego, Stankiewicza, Kuźmickiego, zarząd miejski, miejski urząd 
skarbowy podatków i opłat, urząd skarbowy, sąd i urząd stanu cywilnego. 
Podczas wycofywania się Niemców, budynek archiwum wraz ze znajdującymi 
się w nim dokumentami uległ całkowitemu spaleniu. Zachowało się jedynie 
ok. 30 j.a. akt metrykalnych, pozostałych w pomieszczeniach USC. Stołpce – 

49 1 pud rosyjski wynosi 16,38 kg. 
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skoncentrowano 8 zespołów, 10 tys. j.a. i ok. 1/2 t akt polskich w stanie 
rozsypu. W czerwcu 1941 r. część (o nieznanym rozmiarze) ewakuowano na 
tyły; reszta spłonęła wraz z całym budynkiem podczas okupacji. Juraciszki – 
zgromadzono ok. 2 t materiałów polskich w stanie rozsypu. Całość zasobu 
została wywieziona przez władze niemieckie i spalona w polu50.

Archiwa rejonowe w obw. grodzieńskim51. Wołkowysk – zgromadzono 
2 tys. j.a. akt z l. 1922–1938; całość zasobu ulegla zniszczeniu podczas okupa-
cji niemieckiej. Zelwa – zgromadzono 1500 j.a. i 400 kg akt luźnych z l. 1922–
1936; całość została zniszczona podczas działań wojennych (miasteczko zostało 
niemal zrównane z ziemią podczas działań wojennych w 1944 r.). Lida – zasób 
polski obejmował 30 zespołów, 150 tys. j.a. z l. 1922–1939. Budynek archi-
wum wraz ze znajdującymi się w nim archiwami spłonął 23 czerwca 1941 r. 
podczas działań wojennych. Porozów – do czerwca 1941 r. w archiwum rejo-
nowym skoncentrowano 2500 j.a. materiałów polskich z l. 1922–1938. Całość 
uległa zniszczeniu podczas wojny. Świsłocz – zasób polski wynosił 2500 j.a. 
z l.  1922–1938; całość została zniszczona podczas okupacji niemieckiej. Skidel 
– wszystkie materiały skonfi skowane z polskich urzędów i instytucji i zgroma-
dzone w archiwum rejonowym były systematycznie przekazywane do archi-
wum w Grodnie i w momencie wkroczenia Niemców w archiwum nie było 
żadnych dokumentów52.

Archiwa rejonowe w obw. mołodeczańskim.Ilia – zgromadzono 2500 j.a. 
– wszystkie uległy zniszczeniu podczas działań wojennych w 1944 r. Krzywicze 
– zgromadzono 8 zespołów., 1150 j.a. i 15 kg akt luźnych, podobnie jak w Ilji 
– całość zasobu została spalona w 1944 r. Postawy – zgromadzono 10 zespo-
łów, 1200 j.a. materiałów polskich z l. 1922–1939 – całość uległa zniszczeniu 
podczas walk w 1944 r. Radoszkowicze – w gm. radoszkowickiej nie przepro-
wadzono akcji koncentracyjnej materiałów polskich, pozostały one w pomiesz-
czeniach zlikwidowanych urzędów i instytucji. Świr – nie zachowały się dane 
o rozmiarach materiałów polskich zgromadzonych w archiwum rejonowym; 
wszystkie uległy spaleniu podczas działań wojennych. Smorgonie – zgroma-
dzono 200 zespołów, 6 tys. j.a.; całość zasobu spłonęła wraz z budynkiem 
podczas działań wojennych w 1944 r.53 

50 GARF, f. R-5325, op. 10, d. 1887, l. 1-15,96; d. 1886, l. 6–7.
51 Obwód został utworzony 20 września 1944 r. 
52 GARF, f. R-5325, op. 10, d. 1887, l. 44–56.
53 Tamże, l. 88–95. 
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Archiwa rejonowe w obw. pińskim54. Dawidgródek – w archiwum skon-
centrowano 4 tys. j.a. materiałów polskich z l. 1922–1939; wszystkie archiwa-
lia uległy zniszczeniu podczas wojny. Całkowitemu zniszczeniu w rezultacie 
działań wojennych w 1944 r. uległy zasoby archiwów rejonowych w Drohiczy-
nie (22 zespoły, 3497 j.a. i 77 kg akt luźnych), Stolinie (2 t), Głębokich (rozmiary 
dokumentacji polskiej z l. 1922–1939 nie zostały ustalone). 

Przewodnik obejmuje zasób dwóch archiwów: Archiwum Państwowego Obwodu 
Brzeskiego i Archiwum Państwowego Obwodu Grodzieńskiego. Przecho-
wują one największy i najcenniejszy zasób archiwaliów polskich z okresu II RP 
spośród archiwów Białorusi. Te względy zadecydowały, iż właśnie archiwa brze-
skie i grodzieńskie wybrano do I tomu planowanej serii przewodników. Wyjąt-
kowo czasochłonnej i wymagającej wielkiego nakładu pracy kwerendy podjęli się 
dwaj wybitni historycy białoruscy: prof. dr hab. Aleksander Smalianczuk w Grod-
nie i prof. dr hab. Aleksander Wabiszczewicz w Brześciu. Na język polski opisy 
archiwaliów tłumaczyła, odtwarzając polskie nazwy własne i geografi czne, Euge-
nia Szymczuk z Archiwum Akt Nowych w Warszawie. Praca powstała pod redak-
cją naukową dr Ewy Rosowskiej z Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych 
w Warszawie. 
Intencją wydawców Przewodnika – Stowarzyszenia Archiwistów Polskich, Naczel-
nej Dyrekcji Archiwów Państwowych i Uniwersytetu Mikołaja Kopernika – jest, 
aby był on zaczątkiem serii przewodników archiwalnych po materiałach polskich 
nie tylko w archiwach, lecz także w innych instytucjach pamięci Białorusi. 
Publikacja powstała dzięki wsparciu fi nansowemu Ministerstwa Spraw Zagra-
nicznych RP w ramach programu „Wspólne działania polsko-białoruskie”. 

54 Nie we wszystkich rejonach obw. pińskiego, utworzonych  na obszarze gmin bądź powiatów woje-
wództw  poleskiego i wileńskiego  udało się utworzyć archiwa rejonowe NKWD i zgromadzić 
w nich materiały  polskich władz i urzędów. Do takich przypadków należała gm. Hancewicze. 
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Архіўныя матэрыялы, якія ўтварыліся ў выніку дзейнасці дзяржаўных 
устаноў і арганізацый II Польскай Рэспублікі ў 1918–1939 гг. і захоўваюцца 
ў дзяржаўных архівах Рэспублікі Беларусь, з’яўляюцца найбольш важнай 
крыніцай па вывучэнні гісторыі паўночна-ўсходніх ваяводстваў II Польскай 
Рэспублікі. Прычым гэта датычыць не столькі вывучэння гісторыі польскай 
дзяржавы, колькі развіцця і існавання шматнацыянальнай этнічнай 
супольнасці, якая пражывала на гэтай тэрыторыі.
Гэтыя матэрыялы да пачатку 90-х гадоў XX стагоддзя ў большасці былі 
недаступны даследчыкам. У апошнія гады ў Беларусі быў адкрыты доступ 
да архіўных дакументаў польскага паходжання, якія датычыць міжваеннага 
перыяду. Абапіраючыся на гэтыя матэрыялы, можна праводзіць 
даследаванні ў розных накірунках і найперш у вывучэнні найноўшай 
гісторыі Польшчы, гістарычнай дэмаграфіі, антрапалогіі, гістарычнай 
сацыялогіі і інш. Аднак у пераважнай большасці яны застаюцца невядомымі 
польскім даследчыкам. Гэта тлумачыцца тым, што адсутнічаюць архіўныя 
даведнікі, якія б дазволілі гісторыкам і ўсім зацікаўленым асобам працаваць 
з першакрыніцамі па найноўшай гісторыі Польшчы. Дзякуючы намаганням 
аўтараў і выдаўцоў, гэтае выданне якраз часткова запаўняе гэты прагал.
З 2010 г. па ініцыятыве Пасольства Польшчы ў Рэспубліцы Беларусь і пры 
падтрымцы Дэпартамента публічнай дыпламатыі і культуры штогод 
адбываюцца польска-беларускія канферэнцыі, сустрэчы беларускіх 
і польскіх гісторыкаў і архівістаў, якія прадстаўляюць вядучыя навуковыя 
цэнтры і ўніверсітэты дзвюх краін. У выніку пачалося супрацоўніцтва 
беларускіх і польскіх гісторыкаў і архівістаў у рамках неафіцыйнай польска-
беларускай групы даследчыкаў. Члены групы выступілі з ініцыятывай 
аб правядзенні сумесных даследаванняў, якія маюць дачыненне да 
найважнейшых пытанняў гісторыі дзвюх краін у XX стагоддзі і будуць 
абапірацца на раней невядомыя архіўныя крыніцы. Да гэтага часу ў шматлікіх 
навуковых даследаваннях і працах, якія прысвечаны польска-беларускім 
узаемаадносінам, не ў поўнай меры выкарыстаны дакументальныя 
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матэрыялы польскага паходжання, што захоўваюцца ў беларускіх архівах. 
У многім гэта звязана з адсутнасцю спецыяльных архіўных даведнікаў са 
звесткамі аб дакументальных матэрыялах польскага паходжання ў фондах 
беларускіх архіваў і бібліятэк.
Дакументы, якія ўтварыліся пасля 1918 г. у выніку дзейнасці дзяржаўных 
польскіх арганізацый і ўстаноў, што існавалі на тэрыторыі былых польскіх 
ваяводстваў да 1939 г., перад прыняццем на захаванне савецкай 
адміністрацыяй раней не былі апрацаваны і не перадаваліся ў архівы. Лёс 
гэтых матэрыялаў у перыяд вайны быў вельмі складаны. Яны трапілі ў архівы, 
створаныя на тэрыторыі Заходняй Беларусі, якія ўваходзілі ў сістэму органаў 
НКУС. У 1939–1941 гг. гэтыя дакументы неаднаразова перамяшчаліся 
і дзяліліся. Напярэдадні нападу Германіі на СССР у чэрвені 1941 г. яны не 
былі эвакуіраваны ў тылавыя раёны. У час вайны архівы панеслі значныя 
страты не толькі ў ходзе ваенных дзеянняў, але таксама і ў выніку дзейнасці 
нямецкіх акупацыйных улад, якія мелі дачыненне да знішчэння архіўных 
матэрыялаў.

Польскія архіўныя матэрыялы ў заходніх 
абласцях БССР у 1939–1941 гг.

Савецкая ўлада, якая ўсталявалася ў заходніх абласцях БССР у 1939 г., 
прыступіла да стварэння мясцовых структур НКУС, у якія таксама ўваходзілі 
архівы. На пераломе 1939 і 1940 гг. урады  УССР і БССР выдалі ўказы, якія 
рэгламентавалі прыняцце дакументаў польскіх архіваў на дзяржаўнае 
захоўванне і правядзенне нацыяналізацыі ўсіх дакументальных матэрыялаў 
на тэрыторыі, якая ўвайшла ў склад гэтых рэспублік. Паводле гэтых указаў 
усе архіўныя матэрыялы ліквідаваных дзяржаўных польскіх устаноў 
і арганізацый, прамысловых прадпрыемстваў, фабрык і заводаў, а таксама 
прыватных асоб павінны былі быць уключаны ў дзяржаўны архіўны фонд 
СССР і перададзены ў дзяржаўныя архівы1. Адначасова былі выдадзены 
распараджэнні аб стварэнні сістэмы дзяржаўных архіваў на гэтай тэрыторыі. 
У 1939 г. прыярытэтным накірункам у працы архіўных органаў СССР па 
ўпарадкаванні архіваў стала праца па ўключэнні архіваў у структуру НКУС. 

1 Государственный архив Российской Федерации (далей ДАРФ), ф. Р-5325 Главное архивное 
управление при Совете министров СССР (ГЛАВАРХИВ СССР) 1918–1991, воп. 10, спр. 522, 
л. 20–25.
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Структура тэрытарыяльных архіваў на тэрыторыі, якая ўвайшла ў склад 
СССР, была вызначана 28 студзеня 1940 г.2.
Структура складалася з абласных, раённых і гарадскіх архіваў. У гэтых архівах 
канцэнтраваліся польскія архіўныя дакументы, якія не паспелі апрацаваць 
і перадаць на захоўванне ў архівы. На аснове польскіх гістарычных архіваў 
былі створаны новыя архівы, дакументы якіх неаднаразова перамяшчаліся, 
а фонды дзяліліся.
Органы ўлады неадкладна прыступілі да канцэнтрацыі польскага архіўнага 
фонда. У першую чаргу супрацоўнікі НКУС апячатвалі памяшканні, дзе 
захоўваліся дакументы, а таксама архівы мясцовых органаў самакіравання 
і дзяржаўныя гістарычныя архівы. Неаднаразова з-за недахопу 
кваліфікаваных мясцовых работнікаў для арганізацыі архіваў і прыняцця 
на дзяржаўнае захоўванне дакументаў сюды накіроўвалі кваліфікаваных 
архівістаў з рэспубліканскіх і цэнтральных архіваў.
У выніку праведзенай працы па збіранні і канцэнтрацыі польскіх 
дакументальных матэрыялаў у абласных архівах былі сабраны дакументы 
дзяржаўнай адміністрацыі ваяводскага і павятовага ўзроўняў, а таксама 
ўстаноў, арганізацый і прамысловых прадпрыемстваў. У раённых і гарадскіх  
архівах захоўваліся дакументы гміннага і мясцовага ўзроўняў, а таксама 
архіўныя дакументы школьных устаноў, натарыусаў, пошты і тэлеграфа, 
а таксама розных грамадскіх арганізацый і ўстаноў, устаноў культуры 
і асветы, таварыстваў, саюзаў. Праца па збіранні дакументаў таксама 
закранала і дакументы складоў, фабрык, заводаў, рамесных майстэрняў, 
якія былі нацыяналізаваны савецкай уладай. Паводле распараджэння 
савецкай улады ўласнікі гэтай маёмасці павінны былі правесці рэгістрацыю 
і ўлік усіх захаваных дакументаў у адпаведнасці з архіўнай практыкай і 
скласці акт уліку матэрыялаў. Дакументацыя, тэрмін захоўвання якой не 
быў вызначаны, павінна была захоўвацца ў складскіх памяшканнях.
Мэтай прыняцця дакументацыі з былых дзяржаўных арганаў польскай 
улады не з’яўлялася перадача іх органам савецкай улады, якія ствараліся 
на тэрыторыі былой польскай дзяржавы. Савецкія органы ўлады па 
функцыях і прызначэнні кардынальна адрозніваліся ад польскіх. Акрамя 
таго, новая ўлада правяла тэрытарыяльна-адміністрацыйны падзел, што 
непазбежна вяло да расцярушвання дакументальных матэрыялаў. Многія 
функцыі польскіх органаў кіравання і самакіравання з’яўляліся ў новых 

2 У 1938 г. Прэзідыум Вярхоўнага Савета СССР прыняў пастанову аб перадачы 
дзяржаўных архіваў у падпарадкаванне Народнага камісарыята ўнутранных 
спраў. Фактычна перадача архіваў у падпарадкаванне НКУС адбылася ў 1939 
г. Гл. Государственный архив Российской Федерации. Путеводитель. Том 3, 
Москва, 1997, с. 300–310.
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умовах неактуальнымі і непатрэбнымі з пункту гледжання функцыянавання 
савецкіх органаў улады.
Важнае значэнне дакументаў, якія засталіся ад былой польскай улады, 
заключалася не ў іх карысці для новай савецкай адміністрацыі, а галоўным 
чынам у выкарыстанні іх для аператыўна-чэкісцкіх мэтаў. Таму з самага 
пачатку значная ўвага ў архівах, якія ўваходзілі ў сістэму НКУС, надавалася 
апрацоўцы матэрыялаў павятовага і ваяводскага ўзроўняў, неабходных 
для правядзення “аператыўна-чэкісцкіх мерапрыемстваў”. У першую 
чаргу апрацоўвалася дакументацыя польскай дзяржаўнай адміністрацыі, 
вайсковых фарміраванняў, органаў польскай разведкі, Корпуса аховы 
памежжа (КАП), паліцыі, жандармерыі, вайсковых саюзаў і таварыстваў, 
а таксама асоб, якія служылі ў дзяржаўным апараце, установах суда 
і пракуратуры, суддзяў, пракурораў, кіраўнікоў дэпартаментаў і аддзелаў, 
ваяводскай адміністрацыі і старостваў. Мэтай апрацоўкі менавіта такога 
тыпу дакументаў з’яўлялася найперш выяўленне на іх падставе асоб, 
якія з пункту гледжання савецкай улады адносіліся да катэгорыі “ворагаў 
народа”. Гэтыя матэрыялы былі сканцэнтраваны ў адпаведных абласных 
і раённых архівах НКУС3. Перш за ўсё былі сабраны і апісаны, а потым 
сістэматызаваны архіўныя матэрыялы ваенных фарміраванняў, разведкі 
і паліцэйскіх органаў з мэтай правядзення на аснове сабранай інфармацыі 
“аператыўна-чэкісцкіх мерапрыемстваў”.
Праца з гэтымі дакументамі працягвалася і ў далейшым. У першай палове 
1940 г. апрацаваныя дакументы аб асабовым складзе былі накіраваны ва 
ўсе аператыўныя аддзелы абласных НКУС. Безумоўна, як і складзеныя на іх 
аснове ў аддзелах НКУС картатэкі, яны паслужылі асновай для правядзення 
арыштаў4, дэпартацый і іншых рэпрэсій супраць польскага насельніцтва на 
далучанай да БССР тэрыторыі5.
Неабходна адзначыць, што праца па збіранні і канцэнтрацыі польскіх 
дакументальных матэрыялаў на тэрыторыі Заходняй Беларусі не была 
ўніфікавана. Шмат што залежала ад пэўных абставін і мясцовых асаблівасцей. 
Так, у шэрагу раёнаў не хапала спецыяльна прыстасаваных памяшканняў, 
у якіх можна было размясціць і захоўваць дакументы. Таксама адсутнічалі 

3 ДАРФ, ф. Р-5325, воп. 10, спр. 460, л. 22.
4 Напрыклад, 24 лютага 1941 г. у лісце, накіраваным начальніку 2-га аддзела НКУС БССР, 

начальнік Баранавіцкага абласнога ўпраўлення НКУС паведамляў, што на аснове картатэкі 
“контррэвалюцыйнага элемента” удалося арыштаваць 30 канфідэнтаў баранавіцкай 
паліцыі (Гл. НАРБ, ф. 249, воп. 4, спр.45, л. 26–27).

5 Архіўныя матэрыялы, іншая дакументацыя, на аснове якой былі складзены картатэкі 
і спісы, знаходзіліся таксама ў іншых архіўных матэрыялах структур НКУС (найчасцей 2-х 
аддзелаў абласных упраўленняў НКУС). Спісы гэтых картатэк, як і іншая інфармацыя аб іх, 
адсутнічаюць у дзяржаўных архівах Беларусі.
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кваліфікаваныя архіўныя работнікі. Праблемай было няведанне архівістамі 
польскай мовы і структуры органаў польскай адміністрацыі як мясцовага, 
так і ваяводскага ўзроўняў, што не дазваляла хутка і аператыўна знаходзіць 
неабходную інфармацыю. Параўноўваючы хуткасць і якасць апрацоўкі 
дакументаў, стварэнне архіўнай сеткі на тэрыторыі, далучанай да Беларусі 
і Украіны, можна канстатаваць, што беларускі НКУС меў вялікія цяжкасці 
пры апрацоўцы польскіх дакументаў і не здолеў задаволіць чаканні НКУС 
СССР у атрыманні неабходнай інфармацыі.
Нягледзячы на пэўныя цяжкасці, тым не менш НКУС БССР здолеў правесці 
дастаткова маштабную апрацоўку архіўнай дакументацыі. Аб маштабах 
праведзенай працы сведчаць наступныя дадзеныя. Так, да 1939 г. у Савецкім 
Саюзе спецыяльныя аддзелы архіўных упраўленняў НКУС стварылі 
картатэкі, якія ўтрымлівалі інфармацыю прыкладна на 108 тыс. чалавек. 
У выніку ўключэння былых ўсходніх ваяводстваў II Польскай Рэспублікі 
(і наступнага далучэння прыбалтыйскіх рэспублік) у склад СССР лічба 
“контррэвалюцыйнага элемента” значна павялічылася і ў канцы 1940 г. 
складала каля 1400 тыс. чалавек6. У лістападзе 1940 г. народны камісар 
унутраных спраў СССР Лаўрэнцій Берыя выдаў загад, які быў накіраваны 
ва ўсе аддзелы НКУС заходніх абласцей Беларусі і Украіны, у адпаведнасці 
з якім неабходна было тэрмінова апрацаваць дакументальныя матэрыялы 
дзяржаўных устаноў і арганізацый былой польскай дзяржавы для выяўлення 
“контррэвалюцыйнага элемента”.
Катэгорыі асоб, якіх уключалі ў склад гэтага “контррэвалюцыйнага элемента”, 
былі вельмі шырокія. У загадзе залічвалі да іх паліцэйскіх, канфідэнтаў 
і інфарматараў паліцыі, членаў Саюза рэзервістаў, членаў сіянісцкіх 
арганізацый, бундаўцаў, членаў Саюза стральцоў, польскіх палітычных 
партый, афіцэраў польскай арміі з 1921 г. і выпускнікоў афіцэрскіх школ 1922–
1933 гг., агентаў польскай разведкі і замежных разведак, у першую чаргу 
нямецкай, былых легіянераў, афіцэраў і супрацоўнікаў II аддзела Польскага 
Генеральнага штаба (у савецкіх дакументах ён меў назву “дэфензіва”), 
вайсковых асаднікаў, служачых старостваў, ваяводскай адміністрацыі, 
вайсковых фарміраванняў, Корпуса аховы памежжа. “Контррэвалюцыйнымі 
элементамі” з’яўляліся таксама члены ўсіх палітычных партый перадваеннай 
Польшчы ад левай да правай палітычнай арыентацыі, вайсковыя асаднікі, 
члены фашысцкіх арганізацый, да якіх быў залічаны, напрыклад, Саюз 
сельскай моладзі, таксама члены былых белагвардзейскіх арганізацый, 
расійскія эмігранты, харцэры і солтысы7.

6 ДАРФ, ф. Р-5325, воп. 10, спр. 467, л. 4–9.
7 Национальный архив Республики Беларусь (далей НАРБ), ф. 249 Комитет по архивам 

и делопроизводству при Совете Министров Республики Беларусь (Белкомархив), 
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Па стану на чэрвень 1941 г. у абласных архівах, якія былі створаны на 
тэрыторыі, што ўвайшла ў склад савецкай Беларусі, было апрацавана, 
сістэматызавана і ўключана ў картатэкі 115 тыс. чалавек у якасці 
“контррэвалюцыйных элементаў”, у тым ліку ў архіве Баранавічаў – 7144 
чал., у архіве Брэста – 80 459, Беластока – 10 033, Вілейкі – 7310, Пінска 
– 10 568. Значна менш інфармацыі і дадзеных, якія выконвалі вельмі 
важнае значэнне і мелі дачыненне да польскіх грамадзян, было атрымана 
на аснове інфармацыі, узятай са следчых спраў. Усяго з вышэй названых 
абласцей было вылучана 6217 спраў, прычым большасць (4486 спраў) мела 
дачыненне да паліцэйскіх і служачых паліцыі8.
У рапарце намесніка наркама ўнутраных спраў БССР, накіраваным у ліпені 
1940 г. намесніку наркама ўнутраных спраў С. Круглову, адзначалася, што 
ў заходніх абласцях БССР супрацоўнікамі архіўных упраўленняў НКУС было 
выдзелена каля 700 тыс. спецыяльных спраў, на аснове якіх “[…] удалося 
ізаляваць і ліквідаць вялікую колькасць былых афіцэраў “дэфензівы”, 
паліцыі, членаў антысавецкіх арганізацый”9.
У пачатку працы па збіранні архіўных матэрыялаў не закраналіся пытанні 
пра лёс дакументаў, якія мелі дачыненне да дзейнасці канфесійных устаноў. 
Архіўнае упраўленне БССР толькі 6 сакавіка 1941 г. выдала загад аб прыёме 
на дзяржаўнае захоўванне матэрыялаў манастыроў, касцёлаў, праваслаўных 
цэркваў, сінагог і іншых канфесійных устаноў, якія дзейнічалі на тэрыторыі 
заходніх абласцей Беларусі10. У сувязі з гэтым сярод архіўных матэрыялаў, 
сабраных да 1941 г., такога кшталту зборы дакументаў сустракаюцца зрэдку.
Як ужо адзначалася, збор і канцэнтрацыя архіўных матэрыялаў былой 
польскай дзяржавы ішоў складана. На гэта ўплывалі адсутнасць 
кваліфікаваных кадраў і адпаведных памяшканняў для захавання 
дакументаў, а таксама недастатковы кантроль за дзейнасцю мясцовых 
органаў улады, якія часта не разумелі важнасці арганізацыі архіўнай справы 
і не стваралі ўмоў для належнага захавання дакументаў былой польскай 
дзяржаўнай адміністрацыі.
Дастаткова частай была практыка масавага раздзялення архіўных 
фондаў і знішчэння дакументальных матэрыялаў у якасці макулатуры. 
У студзені і сакавіку 1941 г. на папяровую фабрыку “Альберцін” у Слоніме 
прадпрыемства “Союзутиль” даставіла на перапрацоўку значную колькасць 
архіўных матэрыялаў, у прыватнасці, дакументацыю гмін Драгічын 

с 22.09.1994 – Администрации Президента Республики Беларусь, г. Минск, воп. 4, 
спр. 48, л. 2.

8 НАРБ, ф. 249, воп. 4, спр. 45, л. 85–88.
9 ДАРФ, ф. Р-5325, воп. 10, спр. 522, л. 66.
10 НАРБ, ф. 249, воп. 4, спр. 47, л. 44.
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і Асавец, матэрыялы касы ўзаемадапамогі ў Брэсце, дырэкцыі чыгуначнай 
станцыі ў Брэсце, касы ўзаемадапамогі ў Ваўкавыску, Яўрэйскага банка 
ў Глыбокім, судовую дакументацыю з Дзісенскага павета і г.д. Была 
створана спецыяльная група работнікаў абласнога камітэта КП(б)Б, якая 
вылучыла з гэтай дакументацыі матэрыялы аддзелаў грамадскай бяспекі 
Палескага ваяводскага ўпраўлення 1926 г., Пружанскага староства 1924 г., 
матэрыялы дзяржаўных органаў самакіравання на тэрыторыі Палескага 
ваяводства 1925 г., дакументы выбарчых камісій на тэрыторыі Пінскага 
павета 1926 г., дакументы дзяржаўных выдавецтваў (штогоднікі “Манітор 
Польскі”, збор дакументаў Вярхоўнага адміністрацыйнага суда), матэрыялы 
Міністэрства грамадскіх работ, дырэкцыі водных шляхоў зносін. Астатнія 
архіўныя матэрыялы былі адпраўлены на перапрацоўку11. Праверка гэтай 
перапрацоўкі таксама выявіла, што на фабрыцы былі знішчаны бібліятэчныя 
зборы ўніяцкага касцёла12.
Як сведчыць інфармацыя абласных архіўных упраўленняў НКУС на тэрыторыі, 
якая ўвайшла ў склад БССР, у другой палове 1940 г. у многіх раёнах не былі 
створаны архівы. У выніку ў гэтых раёнах (Навагрудак, Дзятлава, Шчучын) 
не праводзілася апрацоўка, упарадкаванне і збор дакументаў у адным 
месцы. Гэта адбывалася з-за таго, што не было адпаведных памяшканняў 
і кваліфікаваных архіўных работнікаў.
Польскія архіўныя матэрыялы, што засталіся ў будынках польскай дзяржаўнай 
адміністрацыі, мэтанакіравана знішчаліся. Так, у Навагрудку на тэрыторыі 
настаўніцкай семінарыі было спалена шмат дакументаў (зараз немагчыма 
дакладна ўстанавіць іх колькасць), а значная частка збору фотаздымкаў 
палітычных вязняў была раскрадзена. У падвале Навагрудскага раённага 
выканаўчага камітэта польскія архіўныя матэрыялы выкарыстоўваліся для 
распальвання печаў, а ў будынку мясцовага суда ў россыпе знаходзіліся 
дакументы і стужкі фільмаў. У Дзятлаве архіўныя матэрыялы ніхто не ахоўваў, 
яны паступова раскрадаліся мясцовым насельніцтвам. У Лідзе абутковая 
фабрыка “Ардаль” здала ў макулатуру 5 тон дакументальных матэрыялаў13.
Значныя перамяшчэнні польскіх дакументальных збораў былі абумоўлены 
тэрытарыяльна-адміністрацыйным падзелам заходніх абласцей БССР. 
Асабліва гэта датычыла тэрыторый (Вілейка, Эйшышкі і інш.), якія ў 1939 г. 
былі далучаны да БССР, а потым перададзены ў склад Літоўскай ССР14.

11 НАРБ, ф. 249, воп 4, спр. 47, л. 22–30.
12 Тамсама, л. 57.
13 Тамсама, л. 33–34.
14 Тамсама, л. 37.
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Размяшчэнне польскіх дакументальных 
матэрыялаў у абласных і раённых архівах 
НКУС БССР 

Беласток і Беластоцкая вобласць
21 кастрычніка 1939 г. Часовае ўпраўленне Беластоцкай вобласці прыняло 
пастанову аб арганізацыі сеткі архіваў на тэрыторыі вобласці. У пастанове 
адзначалася, што  дзяржаўныя архіўныя органы павінны ўзяць пад свой 
кантроль усе польскія архіўныя дакументы, а таксама стварыць на тэрыторыі 
вобласці абласныя і раённыя архівы.
Да першай паловы 1940 г. стварэнне архіваў на тэрыторыі вобласці 
адбывалася павольна. Прычынамі гэтага была як адсутнасць адпаведных 
кваліфікаваных архіўных работнікаў, так і памяшканняў для архіваў15. 
У  снежні 1940 г. абласному архіву быў перададзены будынак мясцовай 
кірхі і распачата праца па ўпарадкаванні дакументальных матэрыялаў16. 
У 1940 г. у абласным архіве былі размешчаны каля 40 фондаў, якія 
ўтрымлівалі каля 500 тыс. спраў былога акруговага суда і пракуратуры за 
1919–1939 гг., мясцовай адміністрацыі, павятовага староства і аддзела 
фінансаў (каля 50 спраў), 19 фондаў розных прамысловых прадпрыемстваў 
(каля 13 тыс. спраў), Таварыства тэкстыльнай прамысловасці, ваяводскага 
таварыства сялян, гімнастычнага таварыства “Сокал”, а таксама шматлікія 
архівы натарыусаў і прыватных асоб. Гэтыя матэрыялы галоўным чынам 
былі звязаны з перыядам 1921–1939 гг.
Пазней у архівах былі сканцэнтраваны дакументы Арганізацыі польскай 
моладзі за 1935–1939 гг., Лагера нацыянальнага аб’яднання і Саюза 
стральцоў за 1929–1939 гг., гарадской рады ваяводскага ўпраўлення (каля 
40 тыс. спраў) аддзелу НБП17, акруговай Дырэкцыі дзяржаўных чыгунак 
(6184 справы), гарадскога ўпраўлення ў Тыкоціне і суда ў Кнышыне (усяго 
каля 3 тыс. спраў), турмы ў Беластоку (5 тыс. спраў), суда ў Скідалі (600 
кг), рэдакцыі газеты “Unser Leben” (100 кг), суконнай фабрыкі “Рыўкінд” 
(200 кг), павятовай вайсковай камендатуры (500 кг), школьнай інспекцыі 
ў  Беластоку (100 кг), Таварыства работнікаў фінансавага ўпраўлення (100 кг), 
метрычных кніг м. Едвабна (140 кг), пракуратуры акруговага суда (358 кг), 
таварыства „Peowiaków” (450 спраў). Агульная колькасць спраў абласнога 
архіва ў Беластоку складала ў чэрвені 1940 г. каля 3 млн. адзінак захавання18.
15 ДАРФ, ф. Р-5325, воп. 10, спр. 110, л. 1–14.
16 Тамсама, спр. 522, л. 11–19.
17 Тамсама.
18 ДАРФ, ф. Р-5325, воп. 10, спр. 522, л. 33-38; НАРБ, ф. 249, воп. 4, спр. 48, л. 38–44.
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Да 1941 г. у Беластоцкай вобласці былі створаны раённыя архівы ў Ломжы, 
Граеве, Шчучыне, Семятычах. Раённы архіў у Ломжы быў створаны 
ў лістападзе 1939 г. У ім было сканцэнтравана каля 20 фондаў, у тым ліку 
метрыкі за 1808–1939 гг., дакументы грамадзянскага стану за 1808–1938 гг. 
(2288 спраў), натарыяльныя акты за 1876–1937 гг., матэрыялы павятовых 
і гарадскіх судоў, а таксама павятовага староства за 1917–1938 гг. (каля 
15 тон), матэрыялы гарадскога ўпраўлення за 1918–1936 гг. (больш 10 тон), 
дакументы розных устаноў і арганізацый павета і горада Ломжы (школ, 
бальніц і г.д.)19.
Раённы архіў у Граеве быў створаны ў снежні 1939 г. У канцы 1940 г. ён 
налічваў каля 30 фондаў, у тым ліку дакументы органаў паліцыі з тэрыторыі 
гмін Граеўскага павета, судоў у Граеве і Шчучыне, асабовыя справы расійскіх 
эмігрантаў, членаў Лагера нацыянальнага аб’яднання, Польскай арганізацыі 
вайсковай, асабовыя справы канфідэнтаў і інфарматараў паліцыі м. Граева20.
У сувязі з адсутнасцю неабходных памяшканняў для архіваў у іншых 
мястэчках і гарадах Беластоцкай вобласці астатнія дакументальныя 
матэрыялы былі сканцэнтраваны ў абласным архіве Беластока21.

Баранавічы і Баранавіцкая вобласць
У 1939–1941 гг. у Баранавіцкім абласным архіве былі сканцэнтраваны 
архіўныя дакументы з раёнаў, якія ўваходзілі ў Баранавіцкую вобласць. 
Гэтыя матэрыялы былі складзены дастаткова хаатычна. У сакавіку 1941 г. 
у архіве налічвалася 40 фондаў, а ў раённых архівах 221 фонд. Дакументы, 
якія знаходзіліся ў абласным архіве, былі апрацаваны толькі ў нязначнай 
частцы (было каля 71 тоны разрозненых дакументаў).
На тэрыторыі Баранавіцкай вобласці па стану на 1 чэрвеня 1941 г. 
былі створаны 22 архівы пры раённых аддзелах НКУС, а ў 4-х раёнах 
(Васілішкаўскім, Воранаўскім, Казлоўшчынскім і Мастоўскім) наогул не 
паспелі стварыць архівы22.

Брэст і Брэсцкая вобласць
У Брэсцкай вобласці архіўны аддзел пры абласным упраўленні НКУС быў 
створаны 10 студзеня 1940 г. Першапачаткова ў Брэсцкім архіве павінны 
былі канцэнтравацца дакументы былога Брэсцкага павета разам з Брэстам, 
дзе знаходзілася Палескае ваяводскае ўпраўленне, а таксама Кобрынскага 
і Пружанскага паветаў. У абласным архіве таксама часткова знаходзіліся 

19 ДАРФ, ф. Р-5325, воп.10, спр. 522, л. 33–38.
20 Тамсама.
21 Тамсама, спр. 522, л.26-38.
22 НАРБ, ф. 249, воп. 4, спр. 45, л. 33.
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дакументальныя матэрыялы з тэрыторыі Сувалкаўскага павета, які быў 
уключаны ў склад тэрыторыі генерал-губернатарства III Рэйха23.
З 1939 г. да чэрвеня 1941 г. у архіве была сабрана значная частка архіўных 
матэрыялаў дзяржаўных польскіх органаў, а таксама арганізацый і ўстаноў 
з тэрыторыі былога Палескага ваяводства. У захаванай дакументацыі 
Архіўнага ўпраўлення НКУС БССР было пазначана, што ў архіве знаходзіліся 
матэрыялы, якія мелі для апарата НКУС вельмі важнае аператыўнае 
значэнне. У прыватнасці, гэта былі дакументы:

– II аддзела польскага Генеральнага штаба польскай арміі, 
інфармацыйнага сектара камандавання IX корпуса акругі “Брэст” – 
5 тыс. спраў за 1919–1939 гг. Як вынікае з справаздачы Брэсцкага 
ўпраўлення НКУС, частка матэрыялаў інфармацыйнага сектара была 
знішчана польскім камандаваннем, а частка эвакуіравана нямецкімі 
акупацыйнымі ўладамі перад перадачай Брэста войскам Чырвонай 
Арміі ў верасні 1939 г.

– Адміністрацыі лагера ў Бярозе-Картузскай (у савецкіх дакументах ён 
называецца “канцэнтрацыйным лагерам”) – 3 тыс. спраў за 1934–
1939 гг.

– Следчага камітэта павятовай камендатуры паліцыі ў Брэсце – 2 тыс. 
спраў за 1924–1939 гг.

– Палескага ваяводскага ўпраўлення (у тым ліку матэрыялы службы 
бяспекі) – каля 11 тыс. спраў за 1925–1939 гг.

23 У выніку падпісання пакта Рыбентропа-Молатава Палескае ваяводства было ўключана 
ў склад СССР, а яго тэрыторыя была падзеленая паміж Украінскай ССР (паўднёвая частка 
з Камень-Кашырскім) і Беларускай ССР (паўночная частка, якая ўвайшла ў склад Пінскай 
і Брэсцкай абласцей). У час нямецкай акупацыі тэрыторыя былога Палескага ваяводства 
была падзелена паміж Беластоцкай вобласцю, а таксама рэйхскамісарыятамі “Усход” 
і “Україна”. У выніку польска-савецкага дагавора 1945 г. асобныя тэрыторыі былога 
Палескага ваяводства апынуліся ў Польшчы – частка Падляшша. Частка былога ваяводства 
была падзелена паміж Брэсцкай і Пінскай абласцямі БССР. Зараз яна ўваходзіць у склад 
Валынскай вобласці Украіны і Гомельскай вобласці Рэспублікі Беларусь. У выніку 
тэрытарыяльна-адміністрацыйнай рэформы ў БССР, праведзенай у 1954 г., і ліквідацыі 
Пінскай вобласці тэрыторыя былога ваяводства ўваходзіць у склад Брэсцкай вобласці 
Беларусі (Гл.: Указ Президиума Верховного Совета СССР от 4 декабря 1939 года «Об 
образовании Барановичской, Белостокской, Брестской, Вилейской и Пинской областей 
в составе Белорусской ССР», Сборник законов СССР и указов Президиума Верховного 
Совета СССР. 1938-1944 гг., Москва 1946, s. 359; Указ Президиума Верховного 
Совета СССР от 4 декабря 1939 года «О разграничении областей между Украинской 
Советской Социалистической Республикой и Белорусской Советской Социалистической 
Республикой», Сборник законов СССР и указов Президиума Верховного Совета 
СССР. 1938 г. — июль 1956 г., под ред. к. ю. н. Мандельштам Ю. И., Москва 1956, 
s. 30–31; Указ Президиума Верховного Совета СССР от 8 января 1954 года «Об упразднении 
Барановичской, Бобруйской, Пинской, Полесской и Полоцкой областей Белорусской 
ССР», тамсама, с. 56-57).
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– Акруговага суда ў Пінску – каля 27 тыс. спраў за 1921–1939 гг.
– Пракуратуры Акруговага суда ў Пінску, Брэсцкага аддзела – 11 тыс. 

спраў за 1921–1939 гг.
– Брэсцкага павятовага староства – каля 29 тыс. спраў за 1927–1939 гг.
– Гарадскога ўпраўлення Брэста – 17 тыс. спраў за 1927–1939 гг., разам 

з іпатэчнымі кнігамі, якіх налічвалася каля 30 тыс.
– Пружанскай павятовай камендатуры паліцыі – 21 тыс. спраў за 1923–

1939 гг.
– Кобрынскай павятовай камендатуры паліцыі – 14 тыс. спраў за 1921–

1939 гг.
– Кобрынскага гарадскога суда (адсутнічаюць дадзеныя аб колькасці 

матэрыялаў).
– Гарадскога ўпраўлення Высока-Літоўска за 1929–1939 гг. 

(адсутнічаюць дадзеныя аб колькасці матэрыялаў).
– Праўлення Высока-Літоўскай гміны (больш 7 тыс. спраў) за 1927–

1939 гг.
– Сувалкаўскай павятовай камендатуры паліцыі (адсутнічаюць 

дадзеныя аб колькасці матэрыялаў). Першапачаткова матэрыялы 
захоўваліся ў Маларыцкім раённым архіве НКУС. У студзені 1941 г. 
былі перададзены ў Брэсцкі абласны архіў.

– Чарнаўчыцкай гміны24 – 8 тыс. спраў за 1936–1938 гг.
– Саюза стральцоў, акруговай рады ў Пінску – 7 тыс. спраў за 1936–

1939 гг.
– Саюза асаднікаў, акруговай рады ў Пінску – 2 тыс. спраў за 1925–

1939 гг.25.
Акрамя гэтага ў абласны архіў было перададзена шмат іншых дакументаў 
польскіх дзяржаўных органаў і ўстаноў26.
Матэрыялы польскай адміністрацыі, органаў самакіравання і ўстаноў за 1918–
1939 гг. з тэрыторыі былога Палескага ваяводства аказаліся размешчанымі 
ў 3-х абласных архівах пры абласных упраўленнях НКУС – Брэсцкім, Пінскім 
і Баранавіцкім. У выніку тэрытарыяльна-адміністрацыйных змен і ліквідацыі 
Пінскай і Баранавіцкай абласцей у 1954 г. архівы гэтых абласцей былі 
рэарганізаваны ў гарадскія архівы, а з 1963 г. сталі структурнымі архіўнымі 
падраздзяленнямі Дзяржаўнага архіва Брэсцкай вобласці. У сучасны момант 
гэта дзяржаўныя занальныя архівы.

24 У міжваенны час Чарнаўчыцы належалі да Турнаўскай гміны Брэсцкага павета 
Палескага ваяводства.

25 НАРБ, ф. 249, воп. 4, спр. 48, л. 6–11.
26 ДАРФ, ф. Р-5325, воп. 10, спр. 880, л. 73–77.
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Польскія дакументальныя матэрыялы пераважна сканцэнтраваны 
ў Дзяржаўным занальным архіве г. Пінска. Частка апынулася ў Дзяржаўным 
занальным архіве г. Баранавічы (гэта дакументы тых паветаў, якія ўвайшлі 
ў склад Брэсцкай вобласці), але ў 1954–1965 гг. яны былі перададзены 
ў Дзяржаўны архіў Брэсцкай вобласці27.
Такім чынам, дакументальныя матэрыялы аб дзейнасці польскіх устаноў на 
тэрыторыі былога Палескага ваяводства ў 1918–1939 гг., якія ў верасні 1939 г. 
знаходзіліся ў польскіх архівах і архівах устаноў і арганізацый, неаднаразова 
перамяшчаліся і дзяліліся.

Вілейка і Вілейская вобласць
На частцы тэрыторыі былога Віленскага ваяводства была створана Вілейская 
вобласць, якая ўвайшла ў склад Беларускай ССР. У Вілейскім абласным 
архіве знаходзілася на захаванні ў 1938–1940 гг. 60 фондаў, якія ўтрымлівалі 
130 спраў за 1889–1939 гг.

Гродна і Гродзенская вобласць
У Гродне на аснове распараджэння СНК БССР (люты 1940 г.) на базе былога 
Дзяржаўнага архіва быў створаны філіял Цэнтральнага гістарычнага архіва 
БССР28. У пачатку 1940 г. у склад гэтага архіва ўваходзіла каля 500 тыс. 
спраў з часоў Расійскай імперыі, у тым ліку канцылярыя гродзенскага 
губернатара за 1802–1912 гг. (50 тыс. спраў), губернскае праўленне за 
1800–1910 гг. (276 тыс. спраў), праўленне Беластоцкай акругі за 1810–
1840 гг. (10 тыс. спраў), канцылярыя вялікага князя Канстанціна Паўлавіча 
за 1826–1840 гг. (6 тыс. спраў), дэпартамент фінансаў у Гродне за 1795–
1914 гг. (17 тыс. спраў), дэпартамент суда і пракуратуры ў Гродне за 1800–
1883 гг. (19 700  спраў)29. Акрамя гэтага, у архіве знаходзіліся дакументы 
каля 30 фондаў міжваеннага перыяду (судоў, пракуратуры, магістратаў, 
лясніцтваў, паліцыі, камандавання III вайсковай акругі і інш.)30.
Планавалася сабраць у Гродзенскім гістарычным архіве дакументальныя 
матэрыялы да 1914 г., якія знаходзіліся ў гарадскіх архівах Ломжы, Граева 
і іншых месцах. Перад нападам гітлераўскай Германіі на СССР у Гродзенскім 
абласным архіве захоўваліся дакументы 231 фонда, якія налічвалі 935 тыс. 
спраў, у тым ліку 123 гістарычныя фонды31.

27 Гл..: Государственный архив Брестской области. Путеводитель по фондам 1919–1939, 
сост.: А.В. Теребунь [и др.]; редкол.: А.Г. Карапузова (гл. ред.) [и др.], Брест 2010, с. 4–8.

28 ДАРФ, ф. Р-5325, вoп. 10, спр. 522, л. 14–19.
29 Тамсама, спр. 1242, л. 1–7.
30 Тамсама.
31 Тамсама, спр. 522, л. 20–21.
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Пінск і Пінская вобласць
Збор польскіх дакументаў у 1939–1941 гг. у Дзяржаўным архіве Пінскай 
вобласці меў выпадковы характар. Да студзеня 1940 г. не быў праведзены 
падлік матэрыялаў, якія паступілі ў архіў. Вядома толькі тое, што былі 
складзены 4 вопісы на спісанне матэрыялаў у макулатуру без правядзення 
экспертызы іх каштоўнасці. У першай палове 1941 г. у абласны архіў 
паступіла частка матэрыялаў з упраўленняў і ўстаноў, у тым ліку гарадскога 
суда, натарыусаў з тэрыторыі Пінскага павета, павятовага староства, 
рымска-каталіцкай духоўнай семінарыі, магістрата, павятовай камендатуры 
папаўнення арміі, праваслаўнай духоўнай кансісторыі, пінскай турмы, 
гарадскога акцызнага ўпраўлення Пінска, Корпуса аховы памежжа, павятовай 
камендатуры паліцыі ў Драгічыне, касы ўзаемадапамогі ў Пінску32.
На тэрыторыі Пінскай вобласці арганізацыя сістэмы архіваў, якія з’яўляліся 
аддзеламі раённых НКУС, праходзіла вельмі слаба. Архівы былі створаны 
толькі ў Давыд-Гарадку, Драгічыне, Століне33.

Як ўжо адзначалася, найважнейшай мэтай збору польскіх архіўных 
матэрыялаў з’яўлялася апрацоўка дакументаў, а потым улік г. зв. 
“контррэвалюцыйных элементаў”. Распрацоўцы падлягалі найперш 
вайсковая дакументацыя, матэрыялы паліцэйскіх структур і дзяржаўных 
адміністрацыйных устаноў, якія займаліся пытаннямі грамадскай бяспекі, 
а таксама дакументальныя матэрыялы судоў і пракуратуры.
На аснове архіўных матэрыялаў дзяржаўных устаноў Палескага ваяводства, 
нацыяналізаваных і сабраных у архіве НКУС Брэсцкай вобласці, была 
створана картатэка, якая налічвала 57 568 картак афіцэраў, паліцэйскіх 
і  дзяржаўных служачых, у тым ліку агентаў польскай разведкі – 7097 чалавек, 
агентаў замежных разведак, у тым ліку нямецкай – 275, канфідэнтаў паліцыі 
– 4000, інфарматараў паліцыі – 13 678, членаў Саюза рэзервістаў – 1300, 
членаў Саюза стральцоў – 7345, легіянераў – 2574, членаў Беспартыйнага 
блока супрацоўніцтва з урадам – 3500, членаў Лагера нацыянальнага 
аб’яднання – 4500.
Дадзеныя картатэкі былі вельмі важнымі для спецслужбаў. Па меры іх 
апрацоўкі ў цэнтральны апарат НКУС была накіравана інфармацыя на 
11 тыс. чалавек, якія былі пастаўлены на ўлік як асобы, якіх вышукваў НКУС34. 
Таксама была складзена імянная картатэка на асоб, якіх шукаў 3-ці аддзел 
НКУС, а таксама 5-ы аддзел памежных войскаў НКУС.

32 Тамсама, спр. 522, л. 90–91.
33 Тамсама, спр. 1887, л. 96.
34 НАРБ, ф. 249, воп. 4, спр. 48, л. 11–16.
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Напад фашысцкай Германіі застаў СССР непадрыхтаваным да маштабнай 
эвакуацыі насельніцтва, прамысловасці, культурных каштоўнасцей. 
Архіўныя ўпраўленні НКУС выдалі загад аб эвакуацыі архіваў да 31 чэрвеня 
1941 г. Гэта найперш было звязана з эвакуацыяй архіўных матэрыялаў, якія 
мелі важнае “аператыўна-чэкісцкае” значэнне, а таксама ўсіх картатэк, 
імянных спіскаў і інфармацыі аб архівах. Аднак планы эвакуацыі архіваў з-за 
хуткага наступлення нямецкіх войск засталіся на паперы35. Наогул, у заходніх 
абласцях Беларусі эвакуацыя архіваў летам 1941 г. практычна не адбылася. 
У асобных мясцовасцях удалося эвакуіраваць толькі частку гістарычных 
архіваў, а таксама частку матэрыялаў, створаных савецкай адміністрацыяй 
у 1939–1941 гг.
Так, у філіяле Цэнтральнага гістарычнага архіва ў Гродне засталіся 
практычна ўсе фонды, у тым ліку “аператыўна-чэкісцкая” дакументацыя, 
а таксама інфармацыйная, у тым ліку імянны паказальнік і імянная картатэка 
“контррэвалюцыйнага элемента”, архіўныя вопісы. Дакументы архіва не 
былі знішчаны.
Не паспелі эвакуіраваць дакументы абласных архіваў з Баранавічаў, Брэста 
і Пінска. Тое ж назіралася ў Беластоку, дзе засталося каля 3 млн. спраў. 
Адзначым, што работнікі архіва 22 чэрвеня 1941 г. частку больш важных 
дакументаў, якія адклаліся ў выніку дзейнасці савецкай адміністрацыі, 
адабралі для знішчэння, аднак не паспелі атрымаць адпаведны загад 
НКУС, таму матэрыялы ўцалелі. У Вілейскім архіве была праведзена 
нязначная эвакуацыя часткі дакументаў, якія захоўваліся як сакрэтныя, 
разам з картатэкай (2 шуфляды), у Дзяржаўны архіў Саратаўскай вобласці. 
Частка архіўных дакументаў, якія мелі грыф сакрэтнасці, была эвакуіравана 
з Вілейкі ў Шадрынск36.
У выніку ў рукі нямецкіх акупацыйных уладаў трапіла значная частка 
апрацаваных картатэк, якія ўключалі асабовую інфармацыю і адрасы польскіх 
вайскоўцаў, дзяржаўных служачых, супрацоўнікаў суда, пракуратуры, 
паліцыі і іншых асоб разам з інфармацыяй аб іх родных37.

35 ДАРФ, ф. Р-5325, воп. 10, спр. 835, л. 11–17.
36 ДАРФ, ф. Р-5325, воп. 10, спр. 1242, л. 1–7; спр. 836, л. 33–38.
37 Хоць і не паўсюдна, іншая сітуацыя склалася з матэрыяламі дзяржаўных архіваў усходніх 

абласцей Беларусі. Напрыклад, у раённым архіве Бягомля Мінскай вобласці работнікі 
раённага аддзела НКУС спалілі 2 ліпеня 1941 г. поўнасцю ф. 1. за 1932–1941 гг. разам 
з вопісамі, каб “не трапілі ў рукі нямецкіх акупантаў” (Гл. ДАРФ, ф. Р-5325, воп. 10, спр. 
1887, л. 54). У Віцебскай вобласці ў Дрысе, Асвеі і Расонах матэрыялы за 1930–1941 гг. 
былі спалены, а часткова закапаны ў зямлю служачымі раённага аддзела НКУС (Тамсама, 
л. 117–119). У той жа час у іншых раённых архівах, напрыклад, у Барысаве і Грэску 
(Мінская вобласць) матэрыялы цалкам засталіся ў архівасховішчах (Тамсама, л. 55–56).
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У фондах Архіўнага ўпраўлення БССР і СССР за 1941–1944 гг. утрымліваецца 
няшмат інфармацыі, якая б сведчыла аб лёсе польскіх дакументальных 
матэрыялаў, што знаходзіліся ў архівах НКУС. У ходзе эвакуацыі дзяржаўных 
архіваў з прыфрантавой і франтавой паласы ў 1942 і 1943 гг. з архіва ў Калузе 
Тульскай вобласці ў глыб Расіі вывозіліся матэрыялы аддзела сакрэтных 
дакументаў, у тым ліку дакументы 1914 г.: упраўлення жандармерыі 
ў Гродне (1 шуфляда), упраўлення паліцыі ў Гродне, камендатуры павятовай 
паліцыі ў Беластоку38.

Ваенныя страты польскіх архіўных 
матэрыялаў у 1941–1944 гг.

Памеры стратаў архіўнага фонду на акупаваных тэрыторыях былі ўстаноўлены 
спецыяльнымі камісіямі, якія дзейнічалі ў складзе Надзвычайнай 
дзяржаўнай камісіі па расследаванні злачынстваў нямецка-фашысцкіх 
акупантаў39. У склад гэтых камісій звычайна ўваходзілі прадстаўнік 
мясцовых органаў НКУС, эксперт-сведка (пераважна былы работнік архіва), 
прадстаўнік выканаўчых органаў улады раённага ці абласнога ўзроўняў. 
Пры абследаванні архіўных будынкаў, памяшканняў і запісе сведкаў з ліку 
ахоўнікаў, апальшчыкаў, прыбіральшчыц40 выкарыстоўваліся апытальныя 
лісты, у якіх утрымліваліся пытанні аб стратах дакументаў і матэрыялаў 
з цэнтральных, абласных і раённых архіваў. Аказалася, што найвялікшыя 
страты архіўнаму фонду прынеслі ваенныя дзеянні. Значная частка 
дакументаў польскіх архіваў, якія захоўваліся ў НКУС, была спалена ці 
знішчана ў ходзе баёў і ваенных аперацый41.
38 ДРАФ, ф. Р-5325, воп. 10, спр. 957, л. 309.
39 Гл.: ДАРФ, ф. Р-7021 Чрезвычайная государственная комиссия по установлению 

и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников 
и причиненного ими ущерба гражданам, коллективным хозяйствам (колхозам), 
общественным организациям, государственным предприятиям и учреждениям СССР 
(ЧГК) 1942-1951. Пратаколы ваенных архіваў, якія захоўваюцца ў вопісах № 146 і 147 – 
страты ўстаноў і органаў НКУС СССР. Гэтыя матэрыялы таксама захаваліся ў матэрыялах 
Галоўнага архіўнага ўпраўлення НКУС СССР (ф. Р-5325).

40 Большасць работнікаў архіваў НКУС была мабілізавана ў чэрвені 1941 г. у Чырвоную 
Армію. З вышэй азначаных пратаколаў вынікае, што ў час нямецкага наступлення архівы 
былі пакінуты без аховы. У пэўных выпадках камісіі здолелі знайсці і апытаць асоб, якія 
працавалі ў архівах у 1941 г. (Гл. ДАРФ, ф. Р-5325, воп. 10, спр. 1605, 1886).

41 У пратаколах Дзяржаўнай камісіі па расследаванні нямецка-фашысцкіх злачынстваў, 
якія датычыліся страт дзяржаўных архіваў Беларусі, пазначаны тэрытарыяльна-
адміністрацыйны падзел, які быў звязаны з утварэннем Гродзенскай вобласці на аснове 
Указа Прэзідыума Вярхоўнага Савета СССР – Гл.. : Указ Президиума Верховного Совета 
СССР от 20 сентября 1944 года об образовании Бобруйской, Гродненской и Полоцкой 
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Філіял Гродзенскага дзяржаўнага гістарычнага 
архіва.Колькасць дакументальных матэрыялаў, якія захоўваліся перад 
вайной паміж фашысцкай Германіяй і СССР, складалася з 231 фонда, дзе 
знаходзілася 935 тыс. спраў за 1800–1939 гг. У чэрвені 1944 г. дакументы былі 
вывезены немцамі з будынка архіва. У студзені 1944 г. польскія матэрыялы 
за 1919–1939 гг. агульнай колькасцю каля 40 тыс. спраў былі адпраўлены 
ў Гданьск па загаду нямецкага бургамістра Георга Штэйна са спецыяльнай 
вайсковай групай. Астатнія матэрыялы 2–8 ліпеня 1944 г. былі вывезены 
ў будынак турмы ў Гродне. Пасля вызвалення горада ад нямецкіх захопнікаў 
у будынку памяшкання турмы знаходзіўся 41 фонд, які налічваў 728 спраў за 
1800-1914 гг. Астатнія матэрыялы былі знішчаны. У  пратаколе, які ўтрымлівае 
спіс захаваных дакументальных матэрыялаў, адзначана, што галоўным 
чынам захаваліся матэрыялы ўпраўленняў і ўстаноў Гродзенскай губерні, 
Сувалкаўскага, Аўгустоўскага паветаў, Беластока і іншых мясцовасцей за 
1800–1914 гг. З міжваеннага перыяду захаваліся толькі часткова дакументы 
акруговай выбарчай камісіі Беластока па выбарах у Сейм і Сенат 1922 г. 
і  камендатуры паліцыі ў Гродне42.

Абласны архіў у Баранавічах. Дакументальныя матэрыялы 
архіва ў чэрвені 1941 г. захоўваліся ў 6 фондах, якія налічвалі 11 тыс. спраў, 
мелася таксама 71 тона россыпу архіўных польскіх матэрыялаў. 24 чэрвеня 
1941 г. 1 тона найбольш каштоўных матэрыялаў была эвакуіравана ў тыл, 
аднак не было пазначана месца гэтай эвакуацыі. 6 ліпеня 1944 г. немцы 
перад адступленнем з горада падпалілі будынак архіва – і ўсе матэрыялы 
загінулі ў полымі43.

Абласны архіў у Брэсце.Архіўны збор у чэрвені 1941 г. налічваў 
25 фондаў, у якіх захоўвалася 500 тыс. спраў за 1800–1939 гг., а таксама 
няўлічаная  колькасць дакументаў у россыпе. Брэст быў заняты немцамі 
ўжо 22 чэрвеня, таму эвакуацыю было немагчыма правесці. 30 тыс. спраў 
польскіх матэрыялаў за 1920–1939 гг. былі знішчаны немцамі ў перыяд 
акупацыі, 20 тыс. было вывезена ў Германію. Таксама было вывезена 50 тыс. 
картак, картатэка следчага аддзела ваяводскай камендатуры паліцыі. Пасля 

областей в составе Белорусской ССР, Сборник законов СССР и указов Президиума 
Верховного Совета СССР. 1938 г. – июль 1956 г., под ред. к. ю. н. Мандельштам Ю.И., 
Москва 1956, s. 56.

42 ДАРФ, ф. Р-5325, воп. 10, спр. 1886, л. 1–7.
43 Тамсама, л. 8.
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вызвалення Брэста архіўны фонд складаў 25 фондаў, якія налічвалі 450 тыс. 
спраў, пры гэтым 50% спраў было ў россыпе44.

Абласны архіў у Вілейцы. Архіўны фонд напярэдадні вайны 
паміж фашысцкай Германіяй і СССР складаў каля 60 фондаў, якія налічвалі 
130 тыс. за 1889–1941 гг. У пачатку чэрвеня 1941 г. у рамках эвакуацыі 
з Вілейкі ў Саратаў было вывезена 195 звязак дакументаў, якія ўтрымлівалі 
4625 спраў, у тым ліку 3750 спраў матэрыялаў пракуратуры і павятовай 
паліцыі ў Вілейцы. Таксама было эвакуіравана 25 звязак дакументальных 
матэрыялаў савецкага перыяду. У выніку бамбардзіроўкі горада ў 1941 г. 
было знішчана 19 635 спраў і 100 кг дакументаў у россыпе. У час нямецкай 
акупацыі 30 773 справы былі раскрадзены. У ходзе адступлення немцаў 
з  горада ў пачатку ліпеня 1944 г. немцы вывезлі 2 вазы архіўных матэрыялаў, 
а будынак архіва разам з уцалелымі дакументамі быў узарваны. Акрамя 
архіўных матэрыялаў, якія былі вывезены ў Саратаў, усе дакументальныя 
матэрыялы Вілейскага архіва былі знішчаны45.

Абласны архіў у Пінску. Архіўныя матэрыялы, якія былі ўзяты на 
захаванне ў архіў у 1939–1941 гг., не былі апісаны, таму немагчыма ўстанавіць 
іх колькасць. Збор польскіх архіўных матэрыялаў у Пінскай вобласці праходзіў 
з вялікімі цяжкасцямі. Значная колькасць дакументальных матэрыялаў 
знаходзілася ў памяшканнях ліквідаваных польскіх дзяржаўных устаноў 
і  арганізацый. Іх лёс застаўся невядомым. З апытанняў сведкаў вынікае, 
што нямецкія акупацыйныя ўлады, займаючы будынкі для сваіх патрэб, 
вывезлі частку архіўных матэрыялаў за горад на звалку. Пры вызваленні 
Пінска ў ліпені 1944 г. усе архіўныя матэрыялы, якія знаходзіліся ў будынку 
абласнога архіва, былі вывезены ў розныя памяшканні, бо будынак быў 
прызначаны пад бомбасховішча. Пры гэтым, як пазначана ў пратаколе 
страт, пры вывазе дакументаў у россыпе з архівасховішча на машынах вецер 
разносіў іх па вуліцах горада46.
Захаваліся пратаколы, у якіх пазначаны страты раённых архіваў НКУС, якія 
былі створаны ў гмінах паветаў Палескага, Навагрудскага і Беластоцкага 
ваяводстваў. Большасць архіўных фондаў знаходзілася ў россыпе, бо 
ў 1939–1941 гг. архівісты здолелі толькі зрабіць акты з рэгістратур і архіваў 

44 Тамсама, л. 9.
45 Тамсама, л. 11.
46 Тамсама, л. 22–32.
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прамысловых прадпрыемстваў, якія зрэдку былі праінвентарызаваны 
і ўпарадкаваны47.

Раённыя архівы Баранавіцкай вобласці. У Валожыне было 
сканцэнтравана 1,5 тоны дакументаў. Нямецкія акупацыйныя ўлады спалілі 
каля 1 тоны. Захавалася каля 30 пудоў архіўных матэрыялаў48. У Воранаве
25 фондаў, якія налічвалі 550 спраў, былі спалены нямецкай жандармерыяй. 
Усяго захавалася 10 пудоў россыпу. У Гарадзішчах захоўвалася 2,5 тоны 
россыпу. Усе гэтыя матэрыялы былі знішчаны ў час акупацыі і ваенных 
дзеянняў летам 1944 г. У Івянцы таксама захоўвалася 2,5 тоны матэрыялаў, 
якія былі знішчаны. 1 тону россыпу “польскага архіву” забралі нямецкія 
акупацыйныя ўлады, а 30 пудоў спалілі. У час ліквідацыі нямецкага гарнізона 
ў Івянцы партызанскімі атрадамі брыгады імя Т. Касцюшкі ў чэрвені 1943  г. 
было спалена 40 пудоў польскіх дакументаў. У Іўі – усе дакументальныя 
матэрыялы (1,5 тоны россыпу) былі спалены немцамі. У Карэлічах 1 тона 
дакументаў у россыпе таксама была знішчана, а часткова раскрадзена 
мясцовымі жыхарамі і спалена немцамі. У Клецку захоўвалася 6 фондаў, 
якія налічвалі 6 тыс. спраў і 2 тоны россыпу польскіх архіўных матэрыялаў. 
У сакавіку 1941 г. 1 тона разрозненых дакументаў была прывезена ў 
абласны архіў у Баранавічы, дзе пазней была знішчана. У час нямецкай 
акупацыі было спалена ці раскрадзена каля 3 тон дакументаў. Захавалася 
толькі каля 1 тоны польскіх матэрыялаў. У Ляхавічах захоўваліся 63 фонды, 
якія налічвалі 13 тыс. спраў польскіх архіўных матэрыялаў, частка якіх (каля 
1 тоны) была вывезена ў Баранавічы ў маі 1941 г., астатнія былі знішчаны 
ў час баёў за горад 4 чэрвеня 1944 г. У Любчы ўвесь фонд (каля 2 тон 
матэрыялаў) быў спалены немцамі. У Міры польскія архіўныя матэрыялы 
налічвалі 31 фонд агульнай колькасцю 12 тыс. спраў і 0,5 тоны ў россыпе. 
У час пажараў, якія ўзніклі ў ходзе баёў за горад 27 чэрвеня 1941 г., быў 
спалены будынак архіва разам з усімі матэрыяламі. У Нясвіжы ўтрымліваўся 
21 фонд агульнай колькасцю 18 тыс. спраў і 8 тон матэрыялаў у россыпе. 
Нямецкія ўлады перанеслі дакументы архіва ў падвалы іншага будынка. 
У выніку дакументы былі перамешаны і рассыпаны, значная частка была 
знішчана ці раскрадзена мясцовымі жыхарамі. Захавалася толькі 5 тыс. 
спраў і 4 тоны разрозненых матэрыялаў. У Наваградку было сканцэнтравана 
каля 30 тон польскіх архіўных матэрыялаў. У час апрацоўкі дакументаў 

47 Як правіла, у раённых архівах захоўваліся дакументы ліквідаваных польскіх дзяржаўных 
органаў і ўстаноў гміннага і гарадскога ўзроўняў. Матэрыялы, якія знаходзіліся 
ў рэгістратурах і архівах прамысловых прадпрыемстваў, што падлягалі нацыяналізацыі, 
былі пакінуты да часу вызначэння месца іх захоўвання.

48 1 пуд складае 16,38 кг.
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супрацоўнікамі НКУС у 1940 г. было вызначана ў макулатуру 20 тон, астатнія 
матэрыялы былі вывезены з памяшкання архіва ў іншыя будынкі, якія 
належалі органам савецкай адміністрацыі. У раённым архіве Слоніма 
захоўваліся 8 фондаў, якія налічвалі 2050 спраў аб дзейнасці польскай 
гарадской і павятовай адміністрацыі: канцылярый слонімскіх натарыусаў 
Пятроўскага, Станкевіча, Кузміцкага, гарадскога ўпраўлення, гарадскога 
фінансавага ўпраўлення, падатковай інспекцыі, казённага праўлення, суда 
і праўлення грамадзянскага стану. У час адступлення немцаў будынак архіва 
разам з усімі архіўнымі матэрыяламі быў поўнасцю спалены. Захавалася 
толькі каля 30 спраў метрычных дакументаў. У архіве Стоўбцаў было 
8 фондаў, якія налічвалі 10 тыс. спраў і каля 0,5 тоны дакументаў у россыпе. 
У чэрвені 1941 г. частка матэрыялаў (дакладная колькасць невядома) 
была эвакуіравана ў савецкі тыл. Астатнія дакументы разам з будынкам 
былі спалены ў час акупацыі. У Юрацішках захоўвалася каля 2 тон польскіх 
архіўных матэрыялаў у россыпе. Усе гэтыя матэрыялы былі вывезены 
немцамі ў поле і спалены49.

Раённыя архівы ў Гродзенскай вобласці50. У Ваўкавыску 
захоўвалася 2 тыс. спраў – дакументы за 1922–1938 гг. Увесь архіў быў 
знішчаны ў час нямецкай акупацыі. У Зэльве захоўваліся 1,5 тыс. спраў 
і 400 кг разрозненых спраў за 1922–1936 гг. Усе дакументы былі знішчаны 
ў час баявых дзеянняў (мястэчка было практычна зруйнавана ў час баявых 
дзеянняў у 1944 г.). У Лідзе захоўвалася 30 фондаў, якія налічвалі 150 тыс. 
польскіх архіўных дакументаў за 1919–1930 гг. Будынак архіва разам 
з усімі матэрыяламі быў спалены ў час баявых дзеянняў 23 чэрвеня 1941 г. 
У Поразаве да чэрвеня 1941 г. у архіве захоўвалася 2,5 тыс. спраў за 1922–
1938 гг. Усе матэрыялы былі знішчаны ў час вайны. У Свіслачы польскі 
архіўны фонд складаў 2,5 тыс. спраў за 1922–1938 гг. Усе дакументы былі 
знішчаны ў час нямецкай акупацыі. У Скідалі ўсе архіўныя матэрыялы, якія 
трапілі ў архіў у 1939–1941 гг., былі перададзены ў архіў Гродна. Аднак 
у момант заняцця нямецкімі войскамі Гродна ў архіве не аказалася гэтых 
матэрыялаў51.

Раённыя архівы Маладзечанскай вобласці. У мястэчку 
Ілля захоўвалася 2,5 тыс. спраў, якія цалкам былі знішчаны ў час баявых 
дзеянняў у 1944 г. У Крывічах налічвалася 8 фондаў агульнай колькасцю 
1150 спраў і 15 кг дакументаў ў россыпе. Лёс архіва ў Крывічах быў падобны 

49 ДАРФ, ф. Р-5325, воп. 10, спр. 1887, л. 1-15, 96; спр. 1886, л. 6–7.
50 Вобласць была створана 20 верасня 1944 г.
51 ДАРФ, ф. Р-5325, воп. 10, спр. 1887, л. 44–56.
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на лёс архіва ў Іллі. Ён таксама быў цалкам знішчаны ў 1944 г. У Паставах 
налічвалася 10 фондаў, якія ўтрымлівалі 1,2 тыс. спраў за 1922–1939 гг. Гэтыя 
матэрыялы былі знішчаны ў 1944 г. У Радашковіцкай гміне не быў праведзены 
збор архіўных дакументаў арганізацый і ўстаноў польскай адміністрацыі. 
Яны заставаліся ў будынках ліквідаваных устаноў і арганізацый. Не 
захавалася дадзеных аб колькасці польскіх дакументальных матэрыялаў, 
якія захоўваліся ў раённым архіве ў Свіры. Усе матэрыялы былі знішчаны 
ў час ваенных дзеянняў. У Смаргоні на захаванні было 200 фондаў, якія 
налічвалі 6 тыс. спраў. Увесь архіўны фонд быў спалены разам з будынкам 
у час ваенных дзеянняў у 1944 г.52.

Раённыя архівы Пінскай вобласці53. У архіве Давыд-Гарадка 
знаходзілася 4 тыс. спраў за 1922–1939 гг. Усе матэрыялы былі знішчаны 
ў час вайны. Таксама не захаваліся польскія дакументальныя матэрыялы 
ў раённых архівах Драгічына (22 фонды, 3497 спраў і 77 кг разрозненых 
матэрыялаў), Століна (2 тоны).

Даведнік утрымлівае звесткі аб дакументальных матэрыялах, якія 
захоўваюцца ў Дзяржаўным архіве Брэсцкай вобласці і Дзяржаўным 
архіве Гродзенскай вобласці. У гэтых архівах утрымліваюцца найбольш 
важныя і каштоўныя дакументы польскага паходжання перыяду II Польскай 
Рэспублікі, якія захаваліся ў беларускіх архівах. Менавіта таму яны трапілі 
ў I том запланаванай да выдання серыі даведнікаў. Важную працу, якая 
патрабавала значных намаганняў пры выяўленні дакументаў польскага 
паходжання ў архівах, зрабілі выдатныя беларускія гісторыкі – дактары 
гістарычных навук, прафесары Аляксандр Вабішчэвіч і Аляксандр 
Смалянчук. Навуковую рэдакцыю здзейсніла доктар Эва Расоўска, якая 
працуе ў Галоўнай Дырэкцыі Дзяржаўных архіваў Польшчы ў Варшаве. 

Праца была выканана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства замежных 
спраў Рэспублікі Польшча ў рамках праекта “Польска-беларускае 
супрацоўніцтва”.

52 Тамсама, л. 88–95.
53 Не ва ўсіх раёнах Пінскай вобласці, якія былі створаны на тэрыторыі гмін і паветаў былога 

Палескага ваяводства, удалося стварыць архівы НКУС і сабраць там усе матэрыялы 
польскай дзяржаўнай адміністрацыі. Прыкладам гэтага можа быць Ганцавіцкі раён.
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Informacje, dotyczące obu prezentowanych w tomie archiwów, zespołów archi-
walnych oraz wchodzących w skład zespołów serii akt zgrupowanych w poszcze-
gólnych inwentarzach (ros. opis), zostały ujęte w jednolity schematyczny układ. 
Przewodnik składa się z dwóch rozdziałów: rozdział I dotyczy Państwowego Archi-
wum Obwodu Brzeskiego, rozdział II zaś do Państwowego Archiwum Obwodu 
Grodzieńskiego. 
W obrębie każdego z rozdziałów opis materiałów archiwalnych poprzedzony jest 
zwięzłą informacją, zawierającą podstawowe dane o archiwum: nazwę, adres, 
godziny pracy pracowni naukowej, charakterystykę zasobu biblioteki naukowej, 
dni i godziny przyjęć interesantów w archiwum. Następnie podano zwięzłe infor-
macje o dziejach archiwum: rok powstania, poprzednie nazwy, poprzedni zakres 
terytorialny działania, odnosząc się w szczególności do obszaru byłych woje-
wództw wschodnich II RP, przyłączonych do ZSRR w 1939 r. W dalszej kolejno-
ści przedstawiono: aktualny zakres terytorialny działania, granice chronologiczne 
i wielkość zasobu wyrażony w jednostkach archiwalnych na 2013 r., charaktery-
stykę zasobu, bibliografi ę, w tym przewodniki i informatory wydane na Białorusi, 
opublikowane inwentarze i przewodniki po zespołach, ujętych w tomie, inne 
pomoce szczegółowe oraz najważniejsze polskie publikacje, dotyczące działalno-
ści archiwum i informacji o jego zasobie. 
Zasadniczą i najważniejszą treścią Przewodnika są opisy zespołów archiwalnych. 
Ze względu na dużą różnorodność zawartości i proweniencji prezentowanych 
archiwaliów, kryterium przyjętym dla nadania im układu w obrębie archiwum 
była charakterystyka aktotwórców. Kierowano się podziałem, zastosowanym 
w podstawowym przewodniku po archiwach państwowych w Polsce (Archiwa 
państwowe w Polsce. Przewodnik po zasobach, oprac. zbiorowe pod red. A. Bier-
nata i A. Laszuk, Warszawa 1998), wychodząc z przesłanki, iż zasoby prezento-
wane w tomie są materiałami polskiej proweniencji. 



46

Zasady układu Przewodnika

Zespoły archiwalne uszeregowano w następujące grupy:
1.  Administracja ogólna i samorządowa:

– komisarze rządu, pełnomocnicy;
– starostwa powiatowe i grodzkie, wydziały powiatowe, zarządy miej-

skie i gminne; 
– urzędy wojewódzkie, powiatowe, miejskie, gminne. 

2.  Administracja specjalna i instytucje kontrolne:
– urzędy skarbowe, podatkowe, ziemskie, rolne, likwidacyjne, rozjem-

cze, przesiedleńcze, repatriacyjne; 
– urzędy szacunkowe, statystyczne, wojskowe;
– urzędy i zarządy drogowe, budowlane, pomiarowe;
– archiwa;
– inspektoraty szkolne, kuratoria;
– urzędy leśne, nadleśnictwa;
– instytucje kontrolne;
– komisje wyborcze. 

3. Instytucje wymiaru sprawiedliwości:
– sądy, sędziowie pokoju;
– prokuratura;
– urzędy i sędziowie śledczy;
– zakłady karne, areszty;
– notariusze;
– hipoteka;
– adwokaci, komornicy sądowi.

4. Wojsko i policja:
– instytucje, jednostki i oddziały wojskowe;
– żandarmeria;
– Korpus Ochrony Pogranicza;
– komendy, posterunki i oddziały policji.

5. Przedsiębiorstwa i samorząd gospodarczy:
– samorząd zawodowy (cechy, izby przemysłowe i handlowe);
– fabryki, przedsiębiorstwa, zakłady przemysłowe, budowlane, han-

dlowe i rolnicze;
– instytucje spółdzielcze;
– instytucje fi nansowe i ubezpieczeniowe (banki, towarzystwa kredy-

towe, kasy oszczędnościowe).
6. Organizacje i zrzeszenia:

– stowarzyszenia, towarzystwa, związki, ligi;
– związki i stowarzyszenia zawodowe;
– organizacje kombatanckie;
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– par  e i stronnictwa polityczne;
– organizacje młodzieżowe;
– ruchy społeczne, zespoły poselskie, komitety.

7. Instytucje kulturalne, naukowe inne:
– muzea, biblioteki;
– organizacje sportowe;
– szkoły, uczelnie;
– instytuty naukowe.

8. Instytucje wyznaniowe: parafi e, gminy, klasztory.
9. Akta majątków ziemskich, rodów, rodzin i osób oraz spuścizny.

10. Zbiory i kolekcje.

W Przewodniku przyjęto opis archiwaliów na poziomie zespołu archiwalnego 
bądź kolekcji. Do opisu pozycji zastosowano zasady zawarte w polskiej wersji 
Międzynarodowego Standardu Opisu Archiwalnego ISAD(G) – ISAD(G) Między-
narodowy Standard Opisu Archiwalnego. Część ogólna. Wersja 2. Norma przy-
jęta przez Komitet ds. standaryzacji opisu Sztokholm, Szwecja, 11–22 września 
1999 r., Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Warszawa 2005. 

Opis materiałów obejmuje następujące elementy ISAD(G):

3.1.1  Kod/sygnatura, składająca się z następujących elementów oddzielonych 
spacjami: kod kraju, kodu archiwum, skrótu ф. oznaczającego ros. fond 
(zespół) oraz numeru zespołu cyframi rzymskimi, zgodnego z ewidencją 
archiwum. Zastosowano międzynarodową pisownię kodu kraju BY oraz 
oryginalną, wyrażoną alfabetem cyrylickim pisownię kodów obu archi-
wów, ujętych w przewodniku: Archiwum Państwowego Obwodu Brze-
skiego – ГАБр oraz Archiwum Państwowego Obwodu Grodzieńskiego – 
ГАГр. 

3.1.2  Tytuł. Na pierwszym miejscu podano nazwę zespołu w języku polskim, przy 
czym z uwzględnieniem oryginalnego brzmienia nazwy twórcy. Zastoso-
wano zasady podawania nazw twórców, przyjęte w archiwistyce polskiej. 
Następnie podano tytuł zespołu w języku rosyjskim, zgodnym z ewidencją 
archiwum. W obu archiwach, ujętych w Przewodniku, ewidencja w archi-
wum prowadzona jest w języku rosyjskim. 

3.1.3  Daty krańcowe materiałów zespołu. Podano daty roczne materiałów 
zespołu. 

3.1.5  Rozmiary. Podano rozmiary zespołu, wyrażone w liczbie inwentarzy i licz-
bie jednostek archiwalnych. 
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3.2.2  Dzieje zespołu. Podano w tych wypadkach, gdy informacja dotycząca 
dziejów zespołu występuje. Częstokroć dane pola ograniczają się do dat 
opracowania zespołu bądź dat opracowania poszczególnych inwentarzy. 

3.3.1  Przedstawienie zakresu i zawartości (treści). Podano zwięzły opis zawar-
tości zespołu, z uwzględnieniem treści i zawartości serii akt (inwentarzy). 
Tam, gdzie to było możliwe, podano zakres chronologiczny grup tema-
tycznych dokumentów oraz w nawiasach okrągłych odnoszących się do 
nich sygnatury jednostek archiwalnych. 

3.3.4  Sposób uporządkowania. Dane o sposobie uporządkowania wystę-
pują przy nielicznych zespołach, zawierają zwięzłą informację o układzie 
i systematyzacji akt w obrębie zespołu archiwalnego. 

3.4.1  Warunki decydujące o udostępnianiu. Podano, jeśli są znane, informacje 
na temat wszelkich przepisów ograniczających lub mających wpływ na 
udostępnianie opisywanego zespołu. 

3.4.5  Archiwalne pomoce informacyjne. Podano liczbę, nazwy i formy pomocy 
informacyjnych. 

3.5.2  Istnienie kopii i miejsce ich przechowywania. Podano informacje o istnie-
niu i dostępności kopii opisywanych materiałów. 

3.5.3  Powiązanie z innymi materiałami archiwalnymi. Podano inne części 
opisywanego zespołu, znajdujące się w zasobie archiwów państwowych 
w Polsce, jeśli się zachowały. Odesłanie do zespołów przechowywanych 
w polskich archiwach zawiera: nazwę archiwum oraz  kod zespołu skła-
dający się z elementów: kod kraju (PL)/numer archiwum/numer zespołu 
w obrębie archiwum, nazwę zespołu oraz daty krańcowe materiałów. 

3.5.4  Uwagi o publikacji. Podano informacje o istniejących opublikowanych na 
Białorusi przewodnikach i informatorach do zespołu. 

3.4.4  Charakterystyka stanu fi zycznego i wymagań technicznych. Wskazano stan 
fi zyczny opisywanych materiałów, mający wpływ na ich wykorzystanie. 

3.6.1  Uwagi. Podano wszelkie inne informacje, mające wpływ na wykorzystanie 
opisywanych materiałów. 

Przewodnik uzupełniono wykazem zespołów oraz indeksem geografi cznym 
miejscowości. Ze względu na znikomą liczbę występujących nazw własnych 
osób, zrezygnowano z indeksu imiennego. W wykazie skrótów uwzględniono 
powszechnie występujące skróty rosyjskie rozwinięte w transkrypcji polskiej.
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AP –  Archiwum Państwowe
BBWR –  Bezpartyjny Blok Współpracy z Rządem
b. –  były
bdw –  bez daty wydania
BSRR  –  Białoruska Socjalistyczna Republika Radziecka
BY  –  międzynardowy kod kraju – Białoruś
CK –  Centralny Komitet
d.  –  dieło (jednostka archiwalna) 
DOK  –  Dowództwo Okręgu Korpusu
dok.  –  dokument, dokumentacja
dot.  –  dotyczy
ds. –  do spraw
f.  –  fond (zespół)
GARF  –  Gosudarstwiennyj archiw Rossijskoj Fiedieracyi
gm.  –  gmina
inw.  –  inwentarz
j.a.  –  jednostka archiwalna
jedn.  –  jednostka
KP(b)  –  Komunistyczna Par  a (bolszewików)
KPP –  Komunistyczna Par  a Polski
KPZB  –  Komunistyczna Par  a Zachodniej Białorusi
KZMZB  –  Komunistyczny Związek Młodzieży Zachodniej Białorusi
l.  – list (karta), lata
lit.  –  litera
m.  –  miasto, miasteczko
masz.  –  maszynopis
mat.  –  materiały
Minist.  –  Ministerstwo
MPiOS –  Ministerstwo Pracy i Opieki Społecznej
MRP  –  Ministerstwo Robót Publicznych
MRiRR  –  Ministerstwo Rolnictwa i Reform Rolnych
MSZ  –  Ministerstwo Spraw Zagranicznych
MSW  –  Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
MWRiOP  –  Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego
NARB  –  Nacyionalnyj archiw Riespubliki Biełarus
narkom.  –  narodnyj komissar (komisarz ludowy)
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NBP  –  Narodowy Bank Polski
NIK –  Najwyższa Izba Kontroli
NKWD  –  Narodnyj komissariat wnutriennych dieł
nt.  –  na temat
obw.  –  obwód
oddz. –  oddział
OKW  –  Okręgowa Komisja Wyborcza
op.  –  opis (inwentarz)
OZN  –  Obóz Zjednoczenia Narodowego
PL  –  międzynarodowy kod kraju – Polska
POW  –  Polska Organizacja Wojskowa
pow.  –  powiat
PPS  –  Polska Par  a Socjalistyczna
rej.  –  rejon
RP  –  Rzeczpospolita Polska
Sel-Rob  –  Ukraińskie Włościańsko-Robotnicze Zjednoczenie Socjalistyczne
SRR  –  Socjalistyczna Republika Radziecka
sygn.  –  sygnatura
USC  –  urząd stanu cywilnego
UW  –  Urząd Wojewódzki
woj.  –  województwo
WP  –  Wojsko Polskie
zesp.  –  zespół
zob.  –  zobacz
ZSRR  –  Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich

г.  –  город
гг. –  гoды (lata)
ГАБр  –   Государственный архив Брестской области (Archiwum Państwowe 

Obwodu Brzeskiego)
ГАГр  –   Государственный архив Гродненской области (Archiwum Państwo-

we Obwodu Grodzieńskiego)
гл. ред.  –  gł. red. (główny redaktor)
др.  –  in.(inni)
к. ю. н.  –  dr nauk praw. (prawnych)
под ред.  –  pod red. (redakcją)
ред. –  redakcja
ред. кол.  –  kolegium red. (redakcyjne)
c. –  страница (strona)
сост.  – oprac. (opracowanie)
СССР  –  Союз Советских Социалистических Респyблик (Związek Socjalistycz-

nych Republik Radzieckich)
ф.  – фонд (zespół)
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Rozdział I. Archiwum Państwowe 
Obwodu  Brzeskiego w  Brześciu

Adres
 ул. В. Хоружей, 15
 224030, г. Брест, Беларусь
 Tel.: + 375 162 21 62 94, fax: +375 162 21 61 29
 www.archives.gov.by
 E-mail: oblgosarhiv@brest.by
Pracowania naukowa
 Czynna: poniedziałek–piątek w godz. 8.30–17.30; archiwum nieczynne 

w każdy ostatni piątek miesiąca (tzw. dzień techniczny). 
Biblioteka
 Bazą powstania zasobu bibliotecznego archiwum były wydawnictwa, znaj-

dujące się do września 1939 r. w bibliotekach władz i urzędów woj.  pole-
skiego. Są to przede wszystkim dzienniki ustaw i inne wydawnictwa urzę-
dowe z l. 1919–1939, publikacje statystyczne z różnych dziedzin gospo-
darczych i społecznych, publikacje z zakresu problematyki historycznej 
i społeczno-politycznej, a także liczne wydawnictwa krajoznawcze i etno-
grafi czne (przeglądy, przewodniki i informatory). Ponadto, encyklopedie 
i leksykony w językach polskim, białoruskim i ukraińskim oraz jidysz 
i hebrajskim, wydawane w Warszawie, Wilnie, Lwowie, Brześciu i Pińsku. 
Biblioteka przechowuje także obszerny zbiór czasopism oraz wydawnictw 
i druków ulotnych, w tym odezwy i ulotki z lat 20. i 30. XX w. nielegal-
nych organizacji Komunistycznej Par  i Zachodniej Białorusi, Komuni-
stycznej Par  i Polski, Komunistycznego Związku Młodzieży Zachodniej 
Białorusi. W okresie powojennym do zasobu biblioteki włączono rosyjskie, 
białoruskie, ukraińskie i niemieckie wydawnictwa społeczno-polityczne 
i  literaturę piękną, przejęte z urzędów niemieckich władz okupacyjnych, 
a także niemieckie wydawnictwa o charakterze propagandowym. Biblio-
teka gromadzi ponadto na bieżąco wydawnictwa historyczne, archiwalne, 
społeczno-polityczne i krajoznawcze, odnoszące się do zasobu archiwum 
i jego terenu działania. 

 Ogółem 20 968 tomów wydawnictw zwartych i ciągłych. 
 Czynna w godzinach pracy Archiwum. 
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 Dni i godziny przyjęć interesantów: poniedziałek–piątek w godz. 8.30–
17.30; ostatnia sobota miesiąca (z wyjątkiem dni świątecznych) w godz. 
8.30–13.00, 14.00–17.30. 

Zwięzłe dzieje Archiwum 
a) rok powstania archiwum: 1940;
b) poprzedni zakres działania: 1940–1944 – poszczególne powiaty i gmi-

ny województw  poleskiego i  białostockiego II RP, przyłączone do Biało-
ruskiej SRR w 1939 r. (rejony obejmujące dawne powiaty bądź gminy:  an-
topolski,  berezowski,  brzeski,  domaczewski,  dywiński,  hajnowski,  kamie-
niecki,  kleszczelski,  kobryński,  kosowski,  małorycki,  porozowski,  prużań-
ski,  różański,  siemiatycki,  szereszowski,  wysoczański i  żabinecki); 1944 
– rejony  hajnowski,  kleszczelski i  siemiatycki powróciły do Polski, rej. po-
rozowski włączono do obw.  grodzieńskiego; 1954 – zlikwidowane rejony 
obw. pińskiego oraz części obw. baranowickiego. 

Granice chronologiczne i wielkość zasobu archiwum 
 1919–2013
 2081 zespołów archiwalnych i zbiorów, 1 074 204 j.a.
Aktualny teren działania
 Obwód  brzeski. 
Charakterystyka zasobu archiwum
 Materiały władz, urzędów i instytucji z terenu woj. poleskiego oraz 

powiatów woj. białostockiego, włączonych do obw. brzeskiego z  l. 1918–
1939. Najważniejsze zespoły to: Poleski Urząd Wojewódzki, zarządy miej-
skie w Brześciu i  Pińsku, Kuratorium Okręgu Szkolnego Poleskiego w  Brze-
ściu, Miejsce Odosobnienia w  Berezie Kartuskiej, materiały władz duchow-
nych i instytucji kościelnych wyznań katolickiego, prawosławnego, mojże-
szowego. 

 Materiały władz i instytucji Białorusi sowieckiej z l. 1939–1941 oraz mate-
riały organizacji i komitetów KP(b) Białorusi z terenu obwodów  brzeskiego, 
  pińskiego i   baranowickiego z tego okresu.

 Materiały niemieckich władz okupacyjnych z l. 1941–1944 z obszaru komi-
sariatów Brześć i Pińsk Okręgu Generalnego Wołyń–Podole oraz dystryktu 
Baranowicze Komisariatu Generalnego Białoruś. 

 Akta władz, urzędów i instytucji z l. 1944–1991 z obszaru obw. brzeskiego. 
 Materiały Republiki Białoruś dot. gospodarki, życia społecznego i politycz-

nego z l. 1991–2000.
Bibliografia

1) przewodniki i informatory o zasobie:
– Государственный архив Брестской области. Путеводитель по 

фондам 1919–1939 гг., Брест 2010. 
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– Государственный архив Гродненской обл. Путеводитель (1919–
2000), cостав. Л. Юнина (ред.), М.А-С. Белякова, Л.В. Бондаревич 
и др., Гродна 2007. Spis treści przewodnika dostępny jest online 
w Internecie: h  p://archives.gov.by/index.php?id=351120

– Государственные архивы Брестской, Гродненской областей, 
филиал Государственного архива Минской области 
в Молодечно. Справочник (по документальным материалам 
1919—1939 гг.), Минск 1969.

2) inne pomoce szczegółowe:
– Алфавитный указатель cписков избирателей в органы власти 

Польского государства периода вхождения современной 
территории Гродненской области в состав Польши, format Ar-
chiwum RAR, Excel,[online], [dostęp 15.10. 2013], dostępny w Inter-
necie: h  p://archives.gov.by/index.php?id=627207

– Indeksy rzeczowe: Религиозных учреждений Полесского 
воеводства; О землепользовании и землеустройстве в Полесс-
ком воеводстве.

– Katalogi kartkowe przedmiotowe materiałów archiwalnych: z okresu 
polskiego (77230 kart); z okresu okupacji niemieckiej (3337 kart). 

– Kartoteki: zasobu archiwum z l. 1919–1939, 1941–1944 w układzie 
alfabetycznym; pracowników zarządów drogowych i dróg wodnych 
woj.  poleskiego z l. 1919–1939; osób przesiedlonych z Polski do obw. 
 brzeskiego i z obw. brzeskiego do Polski po 1945 r.

– Katalogi tematyczne dokumentów: Развитие промышленности 
в Полесском воеводстве (1921–1939 гг.); Полесское вое-
водское управление; Брестское поветовое староство; 
Попечительство Брестского школьного округа; Полесское 
окружное земельное управление; Налоговая политика 
Польши в Западной Белоруссии; Состояние здравоохранения 
в Полесском воеводстве (1921–1939 гг.); Временные управления 
на территории западных областей БССР; Лесное хозяйство 
Полесского воеводства (1920–1939 гг.); Народное образование 
в Полесском воеводстве (1921–1939 гг.); Мелиорация Полесья 
(1920–1939 гг.); Православная церковь на Полесье в  межвоенный 
период; Документы учреждений Пинской римско-католической 
епархии в фондах Госархива Брестской области (1925–
1939 гг.); Документы городской рады и магистрата г. Бреста 
в межвоенный период как исторический источник; Развитие 
промышленности в Брестской области (1945–1965 гг.); 
История фабрик и заводов (1921–1939 гг.); Чествование 
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памяти В.И. Ленина польским и белорусским народом в 1921–
1939 гг.; История национально-освободительного движения 
в Западной Белоруссии. 

3) publikacje polskie, dot. działalności archiwum i informacji o jego zasobie:
– Biblioteki na wschodnich ziemiach II Rzeczypospolitej. Informator, 

red. nauk. B. Bieńkowska, oprac. U. Paszkiewicz [et al.], Poznań 1998.
– Irena Gadkowska-Mamczak, Archiwa państwowe w II Rzeczypospoli-

tej, Poznań 2006.
– Informator o archiwaliach z kresów północno-wschodnich Drugiej 

Rzeczypospolitej w zasobie archiwów białoruskich i LCVA w Wilnie, 
oprac. J.J. Milewski, Białystok 1996.

– Henryk Majecki, Konferencja naukowa: Źródła do dziejów kresów 
północno-wschodnich II Rzeczypospolitej (1918–1945) w archiwach 
Litwy i Białorusi, „Archeion”, t. 95, Warszawa 1995, s. 212–214.

– Henryk Majecki, Polonika w zasobach archiwów Białorusi, Litwy oraz 
Obwodu Kaliningradzkiego Federacji Rosyjskiej, „Archeion”, t. 98, 
Warszawa 1997, s. 314–316.

– Anna Wojcieszczyk, Dokumenty Archiwum Państwowego w Brześciu 
jako źródło do historii miasteczek województwa Poleskiego w latach 
1921–1939 [w:] Polskie Kresy Wschodnie i ludzie stamtąd. Materiały 
konferencyjne. Toruń, 21–22 maja 2010, red. W. Dzianisava, P. Jusz-
kiewicz, J. Staśkowiak, Warszawa 2011, s. 104–111.
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1. Administracja ogólna i samorządowa

Kod/Sygnatura: BY ГАБр ф. 667
Tytuł: Starostwo  Powiatowe Baranowickie

Барановичское поветовое староство
Daty: 1922–1939
Rozmiary: 2 inw., 45 j.a.
Dzieje zespołu: po wojnie zespół znajdował się początkowo w zasobie AP  Obwodu 

Baranowickiego, następnie AP Miejskiego w  Baranowiczach; w 1984 r. 
zespół ponownie opracowano.

Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): inw. nr 1 – rozporządzenia MRiRR, 
Okręgowego Urzędu Ziemskiego, mat. dot. parcelacji i chutoryzacji gospo-
darstw rolnych, likwidacji serwitutów, nadawania obywatelstwa polskiego, 
podania obywateli o udzielenie pomocy materialnej, pożyczek, wykazy 
fi lmów kinowych w  Baranowiczach, informacje o drogach i mostach 
powiatu; inw. nr 2 – mat. dot. ruchu społeczno-politycznego w powiecie, 
działalności polskich par  i politycznych, charakterystyki stanu moralnego 
i poglądów politycznych obywateli.

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowe. Inw. nr 1 Dokumentacja Refe-
ratów Socjalnego, Rolnego, Robót Publicznych, Bezpieczeństwa Publicz-
nego, Weterynaryjnego, Odbudowy, Ewidencji Ludności, Egzekucji Admi-
nistracyjnych, Przemysłowego, Pracy i Opieki Socjalnej 1922–1939, 41 j.a.; 
inw. nr 2 Dokumentacja Referatu Bezpieczeństwa Publicznego 1924, 1935, 
4 j.a.

Powiązanie z innymi materiałami archiwalnymi: Archiwum Akt Nowych, zespół 
PL/2/63/0 Związek Powiatów Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie 
1919–1939.

Uwagi: zachowały się karty rejestracyjne pracowników leśnych oraz rysunki 
zakładów.

Kod/Sygnatura: BY ГАБр ф. 2
Tytuł: Starostwo Powiatowe  Brzeskie

Брестское поветовое староство
Daty: 1919–1939
Rozmiary: 3 inw., 7956 j.a.
Dzieje zespołu: w l. 1947–1951 uporządkowano i opracowano akta, częściowo 

wydzielono akta do brakowania; w 1955 r. przeprowadzono brakowanie 
akt zespołu, wydzielono cztery spisy mat. do wybrakowania, z sześciu inw. 
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pozostały trzy; w 1982 r. ponownie opracowano pomoce ewidencyjne do 
zespołu; w 1990 r. odtajono akta zespołu.

Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): inw. nr 1 – dok. spraw administracyj-
nych, organizacji i działalności Starostwa i podległych mu organów samo-
rządowych, wyborów do Sejmu i Senatu RP, rad powiatowych i gmin-
nych, działalności przedsiębiorstw przemysłowych i zakładów handlo-
wych, sytuacji w rolnictwie, nadzoru nad lasami, poboru do wojska, opisy 
miejscowości, wykazy mieszkańców gmin, ochrona zabytków, dok. zwią-
zane z obywatelstwem, charakterystyki poglądów politycznych i morale 
osób wyjeżdżających za granicę i in.; inw. nr 2 – mat. dot. ruchu społecz-
no-politycznego w powiecie, działalności par  i politycznych i organizacji 
społecznych (statuty, protokoły, sprawozdania i in.), kontroli prasy, dzia-
łalności grup teatralnych, kinoteatrów, bibliotek, życia religijnego (sytu-
acja stowarzyszeń religijnych, obiektów kultu, duchowieństwa i in.); inw. 
nr 3 – mat. dot. komunistów, par  i i organizacji polskich, ukraińskich, rosyj-
skich, żydowskich, związków zawodowych (sprawozdania, charakterystyki, 
wykazy i in.), organizacji wyborów do Sejmu i Senatu RP, sytuacji w rolnic-
twie, struktury własności ziemskiej i leśnej, parcelacji i chutoryzacji gospo-
darstw rolnych, melioracji ziem, poboru do wojska i in.

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowe ze wstępem. Inw. nr 1 Materiały 
archiwalne wszystkich referatów 1919–1939, 5115 j.a; inw. nr 2 Referat 
Bezpieczeństwa Publicznego, Referat Społeczno-Polityczny 1931–1939, 
2062 j.a.; inw. nr 3 Materiały archiwalne wszystkich referatów 1919–1939, 
933 j.a. Indeks organizacji społeczno-politycznych, kulturalno-oświato-
wych do inw. nr 1–3.

Powiązanie z innymi materiałami archiwalnymi: AP w Białymstoku, zespół PL/4/799/0 
Starostwo Powiatowe Brzeskie Referat Rolnictwa i Reform Rolnych 1922–
1933] 1934–1939. Archiwum Akt Nowych, zespół PL/2/63/0 Związek 
Powiatów Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie 1919–1939.

Uwagi o publikacji: Документы по истории православной церкви на Беларуси 
XVIII–XX вв. в фондах государственных архивов Республики Беларусь: 
межархивный справочник, Минск 2003; Документы по истории 
и культуре евреев в архивах Беларуси, под ред. М.С. Куповецкого, 
Э.М. Савицкого, М. Веба, Минск 2003; Борьба трудящихся 
Западной Белоруссии за социальное и национальное освобождение 
и  воссоединение с БССР: документы и материалы. Т. 1: 1921–1929 
гг., Минск 1962. Т. 2: 1929–1939 гг., Минск 1972; Брест в 1919–
1939 гг.: документы и материалы, сост. А.Г. Карапузова [и др.], гл. 
ред. Е.С. Розенблат, Брест 2009; Польша-Беларусь (1921–1953): сб. 
документов и материалов, сост.: А.Н. Вабищевич [и др.], Минск 
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2012, Памяць: Гіст.-дакум. хроніка Жабінкаўскага раёна, Мінск 1999; 
Памяць: Гіст.-дакум. хроніка Брэсцкага раёна, Мінск 1998; Памяць: 
Гіст.-дакум. хроніка Кобрынскага раёна, Мінск 2002.

Uwagi: zachowały się akta stanu cywilnego, poświadczenia tożsamości, dowody 
osobiste, wykazy poborowych i przedpoborowych, akta osobowe urzęd-
ników starostwa.

Kod/Sygnatura: BY ГАБр ф. 2004
Tytuł: Starostwo  Powiatowe Drohiczyńskie

Дрогичинское поветовое староство
Daty: 1919–1939
Rozmiary: 4 inw., 385 j.a.
Dzieje zespołu: do 1966 r. zespół był przechowywany w Filii w  Pińsku AP  Obwodu 

 Brzeskiego; w 1966 r. akta przeniesiono do archiwum w  Brześciu, uporząd-
kowano (szycie akt, paginacja, przygotowanie okładek, nadanie sygnatur); 
w 1974 r. dopracowano inw. zespołu, dok. nadano układ strukturalno-
-chronologiczny, opracowano archiwalne pomoce informacyjne; w 1990 r. 
odtajniono 110 j.a., w 1991 r. połączono inw.

Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): inw. nr 1 – okólniki, zarządzenia 
i wytyczne  UW  Poleskiego, decyzje Starostwa, mat. dot. działalności 
par  i politycznych i organizacji społecznych, KPZB, wyborów do Sejmu 
i Senatu RP i organów samorządowych, nadania i pozbawienia obywatel-
stwa polskiego, wydawania paszportów, powołania do wojska, informacje 
o stanie przemysłu, budownictwa, transportu, kultury i ochrony zdrowia, 
parcelacji i chutoryzacji gospodarstw rolnych, budowie przedsiębiorstw 
handlowych i przemysłowych (młynów, magazynów i in.), informacje 
o ruchu ludności; inw. nr 2 – informacje o sytuacji społeczno-politycznej 
w  pow. drohiczyńskim, mat. dot. działalności KPZB, KPZU, ukraińskich, rosyj-
skich, żydowskich par  i politycznych i organizacji społecznych, nastrojów 
wśród ludności i jej stosunku do państwa polskiego, rozpowszechniania 
literatury komunistycznej i jej konfi skaty, wyborów do organów samo-
rządowych, wydawania paszportów, nielegalnego przekraczania granicy 
radziecko-polskiej, kontroli prasy; inw. nr 3 – informacje  UW  Poleskiego 
dot. ewidencji przedsiębiorstw przemysłowych, wydawania pozwoleń na 
handel i działalność rzemieślniczą, podania obywateli o udzielenie pomocy 
materialnej, mat. dot. wyborów do rad gminnych, życia religijnego (ankiety 
ewidencyjne cerkwi prawosławnych) na terytorium  pow. drohiczyńskiego; 
inw. nr 4 – informacje o działalności par  i politycznych, podania obywa-
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teli o zakup działek rolnych, mat. dot. parcelacji i chutoryzacji gospodarstw 
rolnych, melioracji, działalności urzędów gminnych.

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowe ze wstępem. Inw. nr 1 Dokumen-
tacja wszystkich referatów 1921–1939, 219 j.a.; inw. nr 2 Dokumentacja 
Referatów Administracyjnego, Administracji i Bezpieczeństwa Publicznego, 
Społeczno-Politycznego 1921–1939, 133 j.a.; inw. nr 3 Dokumentacja Refe-
ratów Administracyjnego, Administracji Ogólnej i Bezpieczeństwa Publicz-
nego, Organizacyjnego, Społeczno-Politycznego, Wojskowego, Rolnictwa, 
Komunikacji, Ochrony Lasów 1921–1939, 24 j.a.; inw. nr 4 Dokumentacja 
Referatów Administracji Ogólnej i Bezpieczeństwa Publicznego, Admi-
nistracyjno-Prawnego, Przemysłowo-Gospodarczego, Reform Rolnych, 
Bezpieczeństwa Publicznego 1933–1939, 7 j.a. Indeks alfabetyczno-przed-
miotowy do inw. zespołu.

Powiązanie z innymi materiałami archiwalnymi: Archiwum Akt Nowych, zespół 
PL/2/63/0 Związek Powiatów Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie 
1919–1939.

Uwagi o publikacji: Памяць: Гіст.-дакум. хроніка Драгічынскага раёна, op.cit.
Uwagi: zachowały się liczne akta osobowe, wykazy i ankiety urzędników, wykazy 

imienne przedpoborowych i poborowych, pracowników łączności i ochrony 
oraz właścicieli nieruchomości. Ponadto, w zespole znajdują się liczne 
rysunki, plany i projekty zakładów handlowych i przemysłowych (młynów, 
olejarni, magazynów), szpitali, szkół, budynków i działek, plany i wykazy 
działek rolnych, mapa dróg państwowych i wojewódzkich.

Kod/Sygnatura: BY ГАБр ф. 3
Tytuł: Starostwo  Powiatowe Kobryńskie

Кобринское поветовое староство
Daty: 1920–1939
Rozmiary: 5 inw., 568 j.a.
Dzieje zespołu: w 1950 r., w l. 1952–1953 przekazano 9 j.a. z AP  Obwodu 

Pińskiego w  Pińsku; w l. 1952–1955, w 1960 r. mat. aktotwórcy wyodręb-
niono z innych zespołów, uporządkowano i usystematyzowano w dziewięć 
inw., opracowano aparat naukowo-informacyjny; w 1974 r. udoskonalono 
inw. (unifi kacja tytułów jedn.); w 1990 r. odtajniono 141 j.a.; w 1991 r. 
ponownie opracowano zespół, akta usystematyzowano w pięciu inw.

Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): inw. nr 1 – okólniki, rozporządzenia 
i zarządzenia MSW, Starostwa, mat. dot. wyborów do Sejmu i Senatu 
RP, rad gminnych, statuty organizacji społecznych, sprawozdania z ruchu 
społeczno-politycznego w powiecie, mat. o nielegalnej działalności KPZB, 



59

Administracja ogólna i samorządowa

polskich par  i politycznych i organizacji społecznych, związków zawodo-
wych, rozpowszechnianiu nielegalnej literatury, charakterystyki poglądów 
politycznych nauczycieli, stanu moralnego i poglądów politycznych miesz-
kańców powiatu, o sytuacji religijnej, o działalności zakładów handlowych, 
produkcji rolnej (mleczarni, spółdzielni i in.), ochotniczej straży pożarnej, 
parcelacji i chutoryzacji gospodarstw rolnych, budowie szkół podstawo-
wych, wyznaczaniu środków na budowę mostów, dróg, kiosków, księgi 
ewidencji podatków od nieruchomości; inw. nr 2 – mat. dot. sytuacji 
społeczno-politycznej w powiecie, kontroli nad zebraniami, zjazdami orga-
nizacji społecznych, politycznych i religijnych, wyborów do Sejmu i Senatu 
RP, informacje o stanie rolnictwa, lasów w powiecie, parcelacji i chutory-
zacji gospodarstw rolnych, likwidacji serwitutów, remontach i budowie 
szkół, stratach ludności w wyniku działań wojennych w l. 1914–1920, wyda-
waniu paszportów, ściąganiu kar od ludności; inw. nr 3 – mat. dot. sytuacji 
społeczno-politycznej w powiecie, działalności komunistycznej, nastrojów 
politycznych wśród ludności, charakterystyki stanu moralnego i poglądów 
politycznych obywateli, wydawania paszportów, działalności kas oszczęd-
ności, kółek rolniczych, towarzystw kulturalno-oświatowych, bibliotek; 
inw. nr 4 – mat. o ruchu społeczno-politycznym w powiecie, parcelacji 
gruntów, weterynaryjnej obsłudze ludności; inw. nr 5 – mat. dot. sytuacji 
społeczno-politycznej w powiecie, działalności par  i politycznych i organi-
zacji, charakterystyki stanu moralnego i poglądów politycznych obywateli 
wstępujących do służby państwowej, akta osobowe urzędników Starostwa, 
mat. dot. wydawania paszportów, ochrony lasów.

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowe ze wstępem. Inw. nr 1 Dokumen-
tacja Referatów Administracyjnego, Administracji Ogólnej i Bezpieczeń-
stwa Publicznego, Bezpieczeństwa Publicznego, Społeczno-Politycznego 
1920–1939, 440 j.a.; inw. nr 2 Dokumentacja Referatów Administracyj-
nego, Administracji Ogólnej i Bezpieczeństwa Publicznego, Bezpieczeństwa 
Publicznego, Społeczno-Politycznego, Przemysłowego, Rolnego, Wojsko-
wego i Organizacyjnego 1921–1939, 61 j.a.; inw. nr 3 Dokumentacja Refe-
ratów Bezpieczeństwa Publicznego, Społeczno-Politycznego 1928–1939, 
51 j.a.; inw. nr 4 Akta z planami gruntów 1922–1937, 6 j.a.; inw. nr 5 Doku-
mentacja Kancelarii 1928–1939, 10 j.a. Indeks alfabetyczno-przedmiotowy 
do akt zespołu.

Powiązanie z innymi materiałami archiwalnymi: Archiwum Akt Nowych, zespół 
PL/2/63/0 Związek Powiatów Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie 
1919–1939.

Uwagi o publikacji: Памяць: Гіст.-дакум. хроніка Кобрынскага раёна, op.cit.; 
Борьба трудящихся Западной Белоруссии, op.cit.
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Uwagi: zachowały się wykazy i akta osobowe urzędników oraz ich życiorysy 
i charakterystyki, wykazy sołtysów, pracowników medycznych, pracow-
ników łączności, właścicieli ziemskich. W aktach znajdują się także plany 
gruntów, mapy podziału administracyjno-terytorialnego pow.  kobryń-
skiego z opisem wsi, odpisy z akt stanu cywilnego.

Kod/Sygnatura: BY ГАБр ф. 605
Tytuł: Starostwo  Powiatowe  Kosowskie

Коссовское поветовое староство
Daty: 1924–1939
Rozmiary: 1 inw., 15 j.a.
Dzieje zespołu: w 1971 r. opracowano inw.; w 1991 r. odtajniono 5 j.a.
Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): mat. Referatów – Bezpieczeństwa 

Publicznego, Rolnictwa i Wojskowego – sprawozdania starosty powiato-
wego o sytuacji politycznej i społecznej w powiecie, mat. dot. działalności 
kosowskiego oddziału Związku Kupców, statut Towarzystwa Rzemieślni-
czego w  Iwacewiczach, pomoc materialna bezrobotnym, uchylanie się od 
obowiązku służby wojskowej.

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy.
Powiązanie z innymi materiałami archiwalnymi: Archiwum Akt Nowych, zespół 

PL/2/63/0 Związek Powiatów Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie 
1919–1939.

Uwagi: zachowały się wykazy właścicieli ziemskich, wyjeżdżających za granicę, 
poborowych, odpisy osobistych dok. mieszkańców powiatu, plany działek 
rolnych, majątków, wsi.

Kod/Sygnatura: BY ГАБр ф. 2002
Tytuł: Starostwo  Powiatowe Łuninieckie

Лунинецкое поветовое староство
Daty: 1919–1939
Rozmiary: 3 inw., 1905 j.a.
Dzieje zespołu: do 1966 r. zespół był przechowywany w Filii w  Pińsku AP  Obwodu 

 Brzeskiego; w 1966 r. zespół przemieszczono do archiwum w  Brześciu, 
przeprowadzono skontrum, opracowano; w 1974 r. poprawiono inw., opra-
cowano pomoce naukowo-informacyjne; w 1990 r. odtajniono 791 j.a.; 
w 1991 r. inw. połączono.

Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): inw. nr 1 – okólniki, instrukcje i zarzą-
dzenia MSW, mat. dot. organizacji świąt państwowych i uroczystości, 
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wyborów do Sejmu i Senatu RP, działalności par  i politycznych i organi-
zacji społecznych, funkcjonowania urzędów gmin, sprawozdania ze stanu 
gospodarki ziemskiej i leśnej, kupna-sprzedaży ziemi, parcelacji i chuto-
ryzacji gospodarstw rolnych, podatków, wydawania dowodów osobi-
stych, powołania do wojska, działalności bibliotek, wykazy przedsię-
biorstw handlowych i przemysłowych, przedpoborowych, lekarzy, infor-
macje o stratach poniesionych w czasie działań wojennych w l. 1914–1920, 
ewidencja majątków, praca dyplomowa studenta Z. Jakowickiego „Poli-
tyka pobudzania eksportu zboża za granicę”, rejestry pomiarowe; inw. nr 2 
– mat. dot. organizacji świąt państwowych i narodowych, strajków, poli-
tycznych nastrojów wśród ludności, informacje o więźniach politycznych, 
działalności nielegalnych organizacji KPZB, KPZU i innych par  i politycz-
nych i organizacji społecznych, informacje o liczbie bezrobotnych, sprawy 
nielegalnego przekraczania granicy polsko-radzieckiej, emigrantów – ucie-
kinierów z  ZSRR, wysiedlania obywateli i wydawanie im zgody na zamiesz-
kanie, nabywania nieruchomości w strefi e przygranicznej, konfi skaty niele-
galnej literatury, nadawanie obywatelstwa polskiego; inw. nr 3 – infor-
macje o bezrobotnych, sprawy wydawania paszportów, emigracji ludności, 
wyjazdów za pracą do  Holandii,  Łotwy,  Paragwaju.

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowe ze wstępem. Inw. nr 1 Dokumen-
tacja wszystkich referatów 1920–1939, 231 j.a.; inw. nr 2 Referat Społecz-
no-Administracyjny i Bezpieczeństwa Publicznego, Referat Społeczno-
-Polityczny 1921–1939, 1227 j.a.; inw. nr 3 Referaty: Społeczno-Admini-
stracyjny, Bezpieczeństwa Publicznego, Społeczno-Polityczny 1921–1939, 
447 j.a. Wykaz alfabetyczno-przedmiotowo-chronologiczny do akt zespołu, 
indeks stowarzyszeń i organizacji  pow. łuninieckiego.

Powiązanie z innymi materiałami archiwalnymi: Archiwum Akt Nowych, zespół PL/2/63/0
Związek Powiatów Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie 1919–1939.

Uwagi: zachowały się liczne akta osobowe urzędników, ankiety leśników, liczne 
wykazy przedpoborowych, a także rysunki, plany i projekty zakładów prze-
mysłowych, instytucji leczniczych, szkół, budynków, żydowskich domów 
modlitwy.

Kod/Sygnatura: BY ГАБр ф. 2001
Tytuł: Starostwo  Powiatowe Pińskie

Пинское поветовое староство
Daty: 1919–1939
Rozmiary: 5 inw., 24 194 j.a.
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Dzieje zespołu: w l. 1947–1951 nastąpiło opracowanie naukowo-techniczne, 
kilkakrotnie też przeprowadzano ocenę archiwalnej wartości dok.; 
w l. 1954–1958 – udoskonalono opracowanie, z 10 inw. utworzono pięć; 
w 1981 r. zweryfi kowano opisy, opracowano pomoce naukowo-informa-
cyjne; w 1990 г. odtajniono 2045 j.a.

Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): inw. nr 1 – mat. dot. działalności 
referatów, pracy Starostwa, sytuacji w rolnictwie, stosunków rolnych, 
parcelacji, chutoryzacji gospodarstw rolnych, struktury majątków ziem-
skich i leśnych, działalności zakładów przemysłowych i przedsiębiorstw 
handlowych, działań wojskowo-mobilizacyjnych, stanu sanitarnego miej-
scowości, działalności zakładów leczniczych, zabezpieczenia socjalnego 
i ubezpieczeń i in.; inw. nr 2 – mat. dot. zabezpieczenia socjalnego inwa-
lidów i weteranów (karty rejestracyjne, ankiety, podania i in.); inw. nr 3 
– mat. dot. pozbawienia obywatelstwa polskiego, wydania poświadczeń 
tożsamości i paszportów, emigracji ludności żydowskiej za granicę i in.; 
inw. nr 4 – informacje nt. ruchów społeczno-politycznych i nastrojów 
politycznych wśród ludności pow. pińskiego, ochrony porządku publicz-
nego, działalności polskich, ukraińskich, białoruskich, rosyjskich, żydow-
skich par  i politycznych i organizacji społecznych (statuty, sprawozdania, 
wykazy i in.), wyborów do Sejmu i Senatu RP, rad powiatowej i gminnych, 
życia religijnego (stan cerkwi, kościołów, synagog, cmentarzy, charakte-
rystyki duchowieństwa, budownictwo sakralne, problemy rewindykacji 
świątyń), sprawy nadania obywatelstwa polskiego, wydania dowodów 
osobistych i paszportów, tworzenia i działalności szkół, nadzoru nad prasą, 
działalności Muzeum  Poleskiego w  Pińsku, kin i teatrów, bibliotek, walki 
z bezrobociem, klęskami żywiołowymi (powodzie, pożary i in.), melioracji 
ziem, istnienia kanałów, osuszania pińskich błot; inw. nr 5 – akta osobowe, 
wykazy przebiegu służby, ankiety urzędników Starostwa i innych instytucji 
 pow. pińskiego.

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowe ze wstępem. Inw. nr 1 Dokumen-
tacja wszystkich referatów oprócz Społeczno-Politycznego 1919–1939, 
6407 j.a.; inw. nr 2 Akta osobowe inwalidów 1919–1939, 2409 j.a.; inw. 
nr 3 Sprawy wizowe i paszportowe obywateli pow. pińskiego 1919–1939, 
8813 j.a.; inw. nr 4 Referat Administracyjny i Społeczno-Polityczny 1919–
1939, 6318 j.a.; inw. nr 5 Akta osobowe pracowników i urzędników Staro-
stwa i podległych mu instytucji 1919–1939, 249 j.a. Indeks par  i i organi-
zacji społecznych.

Powiązanie z innymi materiałami archiwalnymi: Archiwum Akt Nowych, zespół 
PL/2/63/0 Związek Powiatów Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie 
1919–1939.
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Uwagi o publikacji: Борьба трудящихся Западной Белоруссии за социальное 
и национальное освобождение и воссоединение с БССР: документы 
и материалы, op.cit.

Uwagi: zachowały się poświadczenia tożsamości i paszporty obywateli, akta 
stanu cywilnego, akta osobowe urzędników.

Kod/Sygnatura: BY ГАБр ф. 4
Tytuł: Starostwo  Powiatowe Prużańskie

Пружанское поветовое староство
Daty: 1922–1939
Rozmiary: 3 inw., 78 j.a.
Dzieje zespołu: w 1950 r., 1952 r., 1954 r. 4 j.a. przekazano z AP  Obwodu Pińskiego 

w  Pińsku; prowadzono poszukiwania mat. aktotwórcy w innych zespołach 
archiwum; w 1960 r. usystematyzowano akta w pięciu inw., opracowano 
pomoce informacyjne; w 1974 r. udoskonalono inw. (unifi kacja tytułów 
jedn.); w 1989 r. odtajniono 8 j.a.; w 1991 r. ponownie opracowano zespół, 
systematyzując akta w trzech inw.

Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): inw. nr 1 – okólniki i zarządzenia 
UW  Poleskiego i Starostwa, sprawozdania o ruchu społeczno-politycznym 
w pow. prużańskim, mat. dot. działalności organizacji społecznych, 
wyborów do Sejmu i Senatu RP, organów samorządowych, udzielania poży-
czek na odbudowę gospodarstw, decyzje urzędów gminnych o udzieleniu 
pomocy rodzinom wojskowych, kupnie-sprzedaży ziemi, wezwania do 
wojska; inw. nr 2 – mat. dot. sytuacji społeczno-politycznej w pow. prużań-
skim, działalności komunistycznej, działalności polskich, białoruskich, 
ukraińskich par  i politycznych i organizacji, wyborów do Sejmu i Senatu 
RP, organów samorządowych, emigracji mieszkańców powiatu za granicę, 
informacje o liczbie ludności, wezwania do wojska, akta osobowe urzęd-
ników Starostwa; inw. nr 3 – pozwolenia na otwarcie zakładów handlo-
wych (sklepów, restauracji, barów), ograniczenia sprzedaży napojów alko-
holowych, wykazy przedsiębiorstw przemysłowych w powiecie, mat. dot. 
melioracji, osuszania bagien na  Polesiu.

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowe ze wstępem. Inw. nr 1 (33 j.a.) 
i nr 2 (43 j.a.) Dokumentacja wszystkich referatów 1922–1939; inw. nr 3 
Dokumentacja Referatu Przemysłowo-Finansowego 1924–1938, 3 j.a. 
Skorowidz przedmiotowo-tematyczny.

Powiązanie z innymi materiałami archiwalnymi: Archiwum Akt Nowych, zespół 
PL/2/63/0 Związek Powiatów Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie 
1919–1939.
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Uwagi: zachowały się akta osobowe urzędników, lekarza powiatowego, spisy 
mieszkańców gmin, karty ewidencyjne poborowych, księgi ewidencyjne 
przedpoborowych, dyplomy honorowego obywatela  Prużany starosty 
powiatowego Cz. Zbierońskiego (1937 r.). Ponadto, w zespole znajdują się 
projekty planów budowy magazynów handlowych oraz wykazy przedsię-
biorstw przemysłowych z terenu powiatu.

Kod/Sygnatura: BY ГАБр ф. 2003
Tytuł: Starostwo  Powiatowe Stolińskie

Столинское поветовое староство
Daty: 1919–1939
Rozmiary: 8 inw., 6409
Dzieje zespołu: do 1966 r. zespół był przechowywany w Filii w  Pińsku AP Obwodu 

 Brzeskiego; w 1946 r. akta opracowano naukowo-technicznie, przeprowa-
dzono ekspertyzę archiwalną wartości dok., wydzielono i wybrakowano 
3738 j.a. i 1693 kg rozsypu; w 1966 r. zespół przeniesiono do archiwum 
obw. w  Brześciu, opracowano osiem inw.; w 1990 r. odtajniono 992 j.a.

Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): inw. nr 1 – mat. dot. działalności par  i 
politycznych i organizacji społecznych, nadzoru nad prasą, działalności rady 
powiatowej i urzędów gminnych pow. stolińskiego, organów policji i straży 
granicznej, nadania obywatelstwa polskiego, sytuacji w rolnictwie, ochrony 
i eksploatacji lasów, struktury posiadłości ziemskich i leśnych ( Dawidgródz-
kiej Ordynacji Radziwiłłów, wielkich majątków ziemskich), parcelacji, chuto-
ryzacji gospodarstw rolnych, melioracji ziem i budownictwa drogowego, 
działalności zakładów przemysłowych i przedsiębiorstw handlowych, stanu 
ochrony zdrowia (sytuacja sanitarno-epidemiologiczna, praca zakładów 
leczniczych, lekarzy), budownictwa cerkwi, kościołów, ochrony zabytków 
i in.; inw. nr 2 – akta dot. parcelacji, chutoryzacji gospodarstw rolnych, 
melioracji, stanu majątków ziemskich w  pow. stolińskim, ochrony zasobów 
leśnych i kontroli polowań, wydawania dowodów osobistych i innych dok., 
współpracy z ochroną pogranicza i in.; inw. nr 3 – mat. dot. pozbawienia 
i nadania obywatelstwa polskiego, wydawania dowodów tożsamości 
i paszportów, emigracji mieszkańców powiatu za granicę; inw. nr 4 – mat. 
dot. pozbawienia i nadania obywatelstwa polskiego, wydawania dowodów 
tożsamości i paszportów, emigracji mieszkańców powiatu za granicę; inw. 
nr 5 – mat. dot. działalności polskich, rosyjskich, żydowskich par  i i organi-
zacji społecznych, sytuacji w strefi e przygranicznej i współdziałania powia-
towych struktur samorządowych ze strażą graniczną, nastrojów politycz-
nych wśród ludności powiatu i in.; inw. nr 6 – wybory do Sejmu i Senatu 
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RP, organów samorządowych, akta dot. parcelacji, chutoryzacji gospo-
darstw rolnych, likwidacji serwitutów, ochrony zasobów leśnych, struktury 
posiadłości ziemskich i leśnych, działalności przedsiębiorstw przemysło-
wych i handlowych, melioracji i sytuacji medycznej i sanitarnej w powiecie, 
pomocy socjalnej weteranom, inwalidom i in.; inw. nr 7 – akta osobowe, 
wykazy przebiegu służby, ankiety urzędników Starostwa i innych instytucji 
pow. stolińskiego; inw. nr 8 – mat. Referatów Administracyjno-Prawnego, 
Przemysłowo-Gospodarczego, Reform Rolnych dot. wyborów do Sejmu 
i Senatu RP, stanu rolnictwa, parcelacji i chutoryzacji gospodarstw rolnych, 
melioracji ziem powiatu i in.

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowe ze wstępem. Inw. nr 1 Dokumen-
tacja wszystkich referatów oprócz Społeczno-Politycznego 1919–1939, 
2030 j.a.; inw. nr 2 Dokumentacja wszystkich referatów oprócz Społecz-
no-Politycznego 1923–1939, 1349 j.a.; inw. nr 3 Sprawy paszportowe 
obywateli pow. stolińskiego 1923–1939, 264 j.a.; inw. nr 4 Sprawy pasz-
portowe obywateli pow. stolińskiego 1923–1939, 1776 j.a.; inw. nr 5 
Wydział Bezpieczeństwa Publicznego, Referaty Społeczno-Administracyjny 
i Bezpieczeństwa Publicznego, Referat Społeczno-Polityczny 1923–1939, 
17 j.a.; inw. nr 6 Dokumentacja wszystkich referatów oprócz Administracyj-
nego i Bezpieczeństwa Publicznego i Społeczno-Politycznego 1923–1939, 
114 j.a.; inw. nr 7 Akta osobowe urzędników Starostwa 1923–1939, 49 j.a.; 
inw. nr 8 1936–1939, 4 j.a.

Powiązanie z innymi materiałami archiwalnymi: Archiwum Akt Nowych, zespół 
PL/2/63/0 Związek Powiatów Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie 
1919–1939.

Uwagi: zachowały się poświadczenia tożsamości, dowody tożsamości i paszporty, 
akta stanu cywilnego, wykazy leśników i osadników, dokumenty wykształ-
cenia zawodowego, wykazy posiadaczy ziemskich, właścicieli przedsię-
biorstw przemysłowych i handlowych, plany, szkice budynków, przedsię-
biorstw, mostów.

Kod/Sygnatura: BY ГАБр ф. 49
Tytuł: Wydział Powiatowy Rady Powiatowej w  Brześciu

Брестский поветовый отдел поветовой рады (до 1933 г. – поветовый 
отдел Брестского сеймика)

Daty: 1921–1939
Rozmiary: 3 inw., 1654 j.a.
Dzieje zespołu: zespół opracowano w l. 1948–1952.
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Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): inw. nr 1 – mat. Wydziału Ogól-
nego, Wydziału ds. Nadzoru nad Gminami, Powiatowego Zarządu Drogo-
wego, Wydziałów Ewidencyjno-Kasowego, Rolnego, Budowlanego, Sani-
tarnego, Weterynaryjnego: okólniki, postanowienia, zarządzenia UW  Pole-
skiego, rady powiatowej i sejmiku, budżety i sprawozdania z działalności 
Oddziału Powiatowego i podległych mu szpitali, szkół, lecznic weteryna-
ryjnych i stowarzyszeń strażackich, informacje statystyczne o liczebności 
ludności, uczących się, bezrobotnych, liczbie przedsiębiorstw, szkół i przy-
tułków w pow. brzeskim, sprawozdania z działalności instytucji dobroczyn-
nych, plany melioracji na  Polesiu (1925 r.), informacje o stanie rolnictwa, 
o działalności szkół rzemieślniczo-przemysłowych, sprawy budowy 
i remontu domów, szpitali, szkół, mostów, dróg, obciążeń podatkowych 
ludności, parcelacji, nadawania ziemi osadnikom, o walce z następstwami 
klęsk żywiołowych (powodzi, pożarów), udzielaniu pomocy bezrobotnym, 
ubogim, informacje o stanie sanitarnym i działalności bibliotek; inw. nr 2 
– okólniki Polskiego Związku Straży Pożarnych, UW  Poleskiego dot. organi-
zacji drużyn strażackich, plany, sprawozdania, protokoły posiedzeń drużyn 
straży pożarnych  pow. brzeskiego, sprawy dot. udzielania pomocy mate-
rialnej obywatelom; inw. nr 3 – akta Wydziału Ogólnego Powiatowego 
Zarządu Drogowego, Wydziału Nadzoru nad Gminami, Ewidencyjno-Ka-
sowego: protokoły posiedzeń rad gminnych, zebrań wiejskich, wyborów 
sołtysów, informacje o ściąganiu podatków komunalnych, rolnych i innych, 
kosztorysy budowy i remontów mostów, dróg, sprawozdania z działal-
ności przytułków, domów dziecka i ich budżety, sprawy pomocy poszkodo-
wanym w wyniku pożarów i innych klęsk, sprawy prowadzenia zajęć poza-
lekcyjnych w szkołach.

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowe. Inw. nr 1 za l. 1921–1939, 1421 j.a.; 
inw. nr 2 za l. 1927–1939, 88 j.a.; inw. nr 3 za l. 1924–1939, 145 j.a.

Uwagi: zachowały się wykazy członków ochotniczych straży pożarnych, akta 
osobowe i wykazy urzędników Wydziału Powiatowego, wykazy sołtysów 
i ich zastępców, dzieci z przytułku, mieszkańców gmin  pow. brzeskiego, 
wyborców i kandydatów do sejmiku, plany i opisy dróg, mostów, wykazy 
majątków  pow. brzeskiego, wykazy członków magistratu m.  Wysokie Litew-
skie, sołtysów i ich zastępców, osób bezrobotnych.

Kod/Sygnatura: BY ГАБр ф. 2497
Tytuł: Wydział Powiatowy Rady Powiatowej w  Drohiczynie

Дрогичинский поветовый отдел поветовой рады (до 1933 г. – Пове-
товый отдел Дрогичинского сеймика)
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Daty: 1924–1939
Rozmiary: 1 inw., 17 j.a.
Dzieje zespołu: do 1966 r. zespół przechowywano w Filii w  Pińsku AP  Obwodu 

 Brzeskiego; akta opracowano w 1952 r.
Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): protokoły posiedzeń Wydziału Powia-

towego, projekty budżetów i sprawozdania z ich wykonania, informacje 
o działalności Powiatowej Komunalnej Kasy Oszczędnościowej w  Drohi-
czynie, akta przejęcia spraw Referatu Budowlanego, sprawozdania, infor-
macje o opłacaniu składek członkowskich, informacje o udzielaniu pomocy 
rodzinom wojskowych, o stanie budownictwa dróg w  pow. drohiczyńskim, 
skargi obywateli na pracowników urzędów gminnych.

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy.
Uwagi: zachowały się akta osobowe, zaświadczenia pracowników Wydziału 

Powiatowego.

Kod/Sygnatura: BY ГАБр ф. 2495
Tytuł: Wydział Powiatowy Rady Powiatowej w  Łunińcu

Лунинецкий поветовый отдел поветовой рады (до 1933 г. – поветовый 
отдел Лунинецкого сеймика)

Daty: 1922–1939
Rozmiary: 1 inw., 44 j.a.
Dzieje zespołu: do 1966 r. zespół znajdował się w zasobie Filii w Pińsku AP  Obwodu 

 Brzeskiego; akta opracowano w 1952 r.
Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): protokoły posiedzeń, decyzje 

Wydziału Powiatowego, budżety Łuninieckiego Powiatowego Związku 
Komunalnego, protokoły konferencji przedstawicieli spółdzielni rolniczych 
pow. łuninieckiego, sprawozdania z działalności Łuninieckiego Powiato-
wego Związku Samorządu i Gmin Powiatu, informacje o budowie i remon-
tach dróg, mostów, działalności lekarzy rejonowych, sytuacji ochotniczej 
straży pożarnej w m.  Lenino.

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy.
Uwagi: zachowały się zaświadczenia pracowników Wydziału Powiatowego.

Kod/Sygnatura: BY ГАБр ф. 2126
Tytuł: Wydział Powiatowy Rady Powiatowej w  Pińsku

Пинский поветовый отдел поветовой рады (до 1933 г. – поветовый 
отдел Пинского сеймика)

Daty: 1922–1939
Rozmiary: 2 inw., 1036 j.a.
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Dzieje zespołu: zespół opracowano w l. 1948–1952.
Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): inw. nr 1 – akta Wydziałów Ogól-

nego, Inspekcji, Ewidencyjno-Kasowego, Budowlanego, Rolnego, Sani-
tarnego, Weterynaryjnego, Powiatowego Zarządu Drogowego: budżety, 
sprawozdania Powiatowego Związku Komunalnego w  Pińsku, korespon-
dencja związku komunalnego z domami dziecka, informacje statystyczne 
o sytuacji ekonomicznej pow. pińskiego, prace przedsiębiorstw budowla-
nych i handlowych, mat. o stanie rolnictwa, prowadzeniu kampanii siew-
nych, działalności spółdzielni rolniczych, mat. dot. wyborów sołtysów i ich 
zastępców, protokoły posiedzeń rad gminnych, zebrań wiejskich, pobór 
do wojska, informacja o działalności szkół, zakładów leczniczych, budowie 
i remontach szkół, szpitali i innych obiektów publicznych, dróg, mostów, 
melioracji w pow. pińskim, podatkowych obciążeniach ludności; inw. nr 2 
– budżety i sprawozdania z ich wykonania, informacje o stratach ponie-
sionych przez mieszkańców  pow. pińskiego w wyniku niesprzyjających 
warunków pogodowych, klęsk, kosztorysy wydatków na utrzymanie sierot, 
mat. dot. dobrowolnych wpłat urzędników  pow. pińskiego do funduszu 
pomocy bezrobotnym.

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowe. Inw. nr 1 za l. 1922–1939, 
976 j.a.; inw. nr 2 za l. 1925–1939, 60 j.a.

Uwagi: zachowały się akta osobowe urzędników Wydziału Powiatowego, wykazy 
sołtysów i ich zastępców, radnych gminnych, dzieci z przytułku, nauczy-
cieli z  Pińska, wielkich właścicieli ziemskich z  pow. pińskiego, pracowników 
zarządu drogowego, bezrobotnych.

Kod/Sygnatura: BY ГАБр ф. 2187
Tytuł: Wydział Powiatowy Rady Powiatowej w  Stolinie

Столинский поветовый отдел поветовой рады (до 1933 г. – поветовый 
отдел Столинского сеймика)

Daty: 1922–1939
Rozmiary: 4 inw., 619 j.a.
Dzieje zespołu: do 1966 r. zespół przechowywano w Filii w  Pińsku AP  Obwodu  

Brzeskiego; akta opracowano po raz pierwszy w 1952 r., ponownie w 1985 r.
Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): inw. nr 1 – mat. Wydziałów Ogól-

no-Organizacyjnego, Statystycznego, Inspekcji, Budowlanego, Rolnego, 
sektora sanitarnego, Powiatowego Zarządu Drogowego, Kancelarii: proto-
koły posiedzeń, budżety Wydziału Powiatowego Rady Powiatowej i gmin, 
sprawozdania z ich wykonania, informacje statystyczne o sytuacji ekono-
micznej pow.  stolińskiego, straży pożarnej w gminach, wykazy wsi pow. 
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 stolińskiego, informacje o sytuacji rolnictwa, przemysłu terenowego, 
działalności organów samorządowych, Komunalnej Kasie Oszczędno-
ściowej w  Stolinie, szpitalu powiatowym, bibliotekach, budowie, remon-
tach i utrzymaniu dróg, mostów, melioracji, parcelacji i pracach ziemnych 
w  pow. stolińskim, sprzedaży zwierząt na bazarach  Stolina i  Dawidgródka, 
o obciążeniach podatkowych ludności, walce z bezrobociem, pomocy 
potrzebującym; inw. nr 2 – akta osobowe urzędników; inw. nr 3 – kosz-
torysy, sprawozdania z działalności Stolińskiego Powiatowego Związku 
Samorządowego, informacje o inwestycjach Stolińskiego Powiatowego 
Związku Komunalnego, protokół kontroli gm. w Chorsach (1938 r.); inw. 
nr 4 – projekty budżetów Stolińskiego Powiatowego Związku Komunal-
nego, karty pracy robotników.

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowe. Inw. nr 1 za l. 1923–1939, 453 j.a.; 
inw. nr 2 za l. 1922–1939, 148 j.a.; inw. nr 3 za l. 1925–1939, 15 j.a.; inw. 
nr 4 za l. 1929–1934, 3 j.a.

Uwagi: zachowały się wykazy właścicieli nieruchomości ziemskich powyżej 30 ha; 
akta osobowe urzędników i pracowników Wydziału Powiatowego.

Kod/Sygnatura: BY ГАБр ф. 721
Tytuł: Zarząd Miejski w  Baranowiczach

Барановичское городское управление (до 1933 г. – Барановичский 
магистрат)

Daty: 1922–1937
Rozmiary: 1 inw., 8 j.a.
Dzieje zespołu: w 1955 r. z AP  Obwodu Baranowickiego zostało przekazanych 

5 j.a.; w 1956 r. wydzielono 1 j.a. z akt Magistratu m.  Brześcia; w 1990 r. 
zespół ponownie opracowano, sporządzono pomoce ewidencyjne.

Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): mat. dot. wyborów do Sejmu RP, 
pozwolenia zarządu miejskiego na budowę domów, budynków gospodar-
czych, plan budowy rozlewni wódek i likierów w  Baranowiczach (1922 r.), 
podania obywateli o udzielenie pożyczek.

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy ze wstępem.
Uwagi: zachowały się spisy mieszkańców  Baranowicz oraz spisy wyborców.

Kod/Sygnatura: BY ГАБр ф. 7
Tytuł: Zarząd Miejski w  Berezie Kartuskiej

Берёза-Картузское городское управление (1920–1933 гг. – Берёза-
-Картузский магистрат)
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Daty: 1920–1939
Rozmiary: 1 inw., 74 j.a.
Dzieje zespołu: zespół utworzono w 1948 r.; w 1950 r. akta uporządkowano i usys-

tematyzowano w dwóch inw.; w 1990 r. ponownie opracowano (połączono 
inw. w jeden).

Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): protokoły posiedzeń rady miejskiej 
i magistratu, komisji rewizyjnej, budżety i sprawozdania z ich wykonania, 
podania mieszkańców o wydanie paszportów, udzielenie pożyczek, wykazy 
wyborców do rady miejskiej, mat. o działalności organizacji i związków, 
o walce z bezrobociem, akta osobowe urzędników magistratu.

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy ze wstępem i tablicą konkor-
dancji.

Kod/Sygnatura: BY ГАБр ф. 5
Tytuł: Zarząd Miejski w  Brześciu

Брестское городское управление (1919–1933 гг. – Брестский магис-
трат)

Daty: 1919–1939 
Rozmiary: 3 inw., 11 049 j.a.
Dzieje zespołu: zespół uporządkowano i opracowano w l. 1948–1952; w 1992 r. 

z archiwum zakładowego Biura Inwentaryzacji Technicznej w  Brześciu prze-
kazano akta Magistratu m.  Brześcia dot. nieruchomości z l. 1919–1939; 
w 1993 r. zespół ponownie opracowano.

Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): inw. nr 1 – akta z l. 1919–1923: 
Wydziały Administracyjny, Rejestracyjno-Statystyczny, Stanu Cywilnego, 
Podatkowy, Żywnościowy, Lekarski, Budowlano-Techniczny, Mieszka-
niowy, Finansowy, Gospodarczy, Szkolny, Opieki Społecznej; akta z l. 1924–
1926: Wydział Prezydialny, Kancelaria Główna, Wydziały Sądowo-Prawny, 
Szkolny; akta z l. 1927–1931, 1932–1933, 1934–1939: informacje o stra-
tach poniesionych przez  Brześć w czasie I wojny światowej, statuty magi-
stratu, protokoły posiedzeń rady miejskiej, budżety miasta i sprawozdania 
z ich wykonania, sprawozdania i informacje o działalności magistratu, 
mat. z wyborów do Sejmu i Senatu RP i organów samorządowych, spra-
wozdania i informacje o otwarciu i liczbie przedsiębiorstw przemysłowych 
i handlowych, ściąganiu od ludności podatków komunalnych, działalności 
misji amerykańskiej w l. 1919–1923, o stanie gospodarki komunalnej, sytu-
acji epidemiologicznej i sanitarnej, zagospodarowywaniu miasta, pracy 
instytucji kulturalno-oświatowych i leczniczych, aptek, bibliotek, o opiece 
społecznej, walce z bezrobociem, o obchodach 100-lecia powstania 
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1830 r., sprawy własności nieruchomości, należących do obywateli, orga-
nizacji, instytucji i związków religijnych, domowe księgi mieszkańców  Brze-
ścia; inw. nr 2 – akta osobowe urzędników magistratu i jednostek podle-
głych; inw. nr 3 – sprawy prawa własności nieruchomości należących do 
obywateli (w układzie alfabetycznym wg nazwisk właścicieli ze wskazaniem 
nazw ulic i numerów domów).

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowe ze wstępem. Inw. nr 1 (7032 j.a.) 
i nr 3 ( 3224 j.a.) Akta Wydziału Technicznego 1919–1939; inw. nr 2 Akta 
osobowe 1920–1939, 791 j.a. Indeks alfabetyczny właścicieli nierucho-
mości w  Brześciu do inw. nr 1 i 3.

Uwagi o publikacji: Документы по истории и культуре евреев, op.cit.; Брест 
в 1919–1939 гг., op.cit.

Uwagi: zachowały się kopie dowodów osobistych, zaświadczenia o obywatelstwie 
i akta stanu cywilnego, wykazy pracowników medycznych, poborowych, 
plany i projekty budowy i rekonstrukcji domów, szkół, zakładów przemysło-
wych i handlowych, plan  Brześcia, plany i rysunki gruntów i gospodarstw.

Kod/Sygnatura: BY ГАБр ф. 2007
Tytuł: Zarząd Miejski w  Dawidgródku

Давид-Городокское городское управление (до 1933 г. – Давид-Горо-
докский магистрат)

Daty: 1920–1939
Rozmiary: 1 inw., 58 j.a.
Dzieje zespołu: do 1966 r. zespół znajdował się w zasobie Filii w  Pińsku AP  Obwodu 

 Brzeskiego; w 1984 r. inw. ponownie opracowano.
Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): protokoły posiedzeń magistratu, rady 

miejskiej, budżetu magistratu i sprawozdania z ich wykonania, mat. dot. 
sytuacji w handlu, walki z bezrobociem, obłożenia ludności podatkami, 
topografi czny plan  Dawidgródka, plan budowy kuźni (1939 r.), podania 
obywateli o wydanie paszportów, wykazy poszukiwanych osób.

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książowy.
Uwagi: zachowały się akta osobowe urzędników, spisy mieszkańców i poboro-

wych.

Kod/Sygnatura: BY ГАБр ф. 2009
Tytuł: Zarząd Miejski w  Horodnie

Городнянское городское управление (до 1933 г. – Городнянский магистрат)
Daty: 1922–1924
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Rozmiary: 1 inw., 3 j.a.
Dzieje zespołu: do 1966 r. zespół przechowywano w Filii w  Pińsku AP  Obwodu 

 Brzeskiego; w 1990 r. akta ponownie opracowano (weryfi kacja tytułów 
jedn., opracowanie wstępu do inw.).

Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): okólniki MSW i Starostwa  Powiato-
wego Łuninieckiego dot. wyborów do Senatu RP i miejscowych organów 
władzy, statuty, protokoły i wyciągi protokołów magistratu.

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy ze wstępem.
Uwagi: zachowały się spisy wyborców.

Kod/Sygnatura: BY ГАБр ф. 9
Tytuł: Zarząd Miejski w  Kamieńcu Litewskim

Каменец-Литовское городское управление (до 1933 г. – Каменец-
-Литовский магистрат)

Daty: 1930–1939
Rozmiary: 1 inw., 24 j.a.
Dzieje zespołu: zespół sformowano w 1948 r. i opracowano w 1950 r.; w 1990 r. 

inw. ponownie opracowano (weryfi kacja tytułów jedn.).
Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): protokoły posiedzeń rady miejskiej 

i zarządu miejskiego, budżety i sprawozdania z ich wykonania, informacje 
o stanie gospodarki komunalnej, podanie obywateli o wydanie paszportów, 
udzielenie pożyczek, kartografi czny plan ul. Brzeskiej, karty ewidencyjne 
lekarzy weterynarii.

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy ze wstępem.
Uwagi: zachowały się spisy mieszkańców.

Kod/Sygnatura: BY ГАБр ф. 826
Tytuł: Zarząd Miejski w  Kosowie

Коссовское городское управление (до 1933 г. – Коссовский магистрат)
Daty: 1924
Rozmiary: 1 inw., 2 j.a.
Dzieje zespołu: w 1956 r. wydzielono dok. aktotwórcy z zespołu Magistrat m. 

 Brześcia i opracowano zespół; w 1990 r. ponownie opracowano inw. (prze-
redagowano tytuły jedn.).

Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): wykazy poborowych roczników 
1888–1901.

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy ze wstępem.
Uwagi: zachowały się spisy mieszkańców odbywających służbę wojskową.
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Kod/Sygnatura: BY ГАБр ф. 2006
Tytuł: Zarząd Miejski w  Łohiszynie

Логишинское городское управление (до 1933 г. – Логишинский магис-
трат)

Daty: 1921–1936
Rozmiary: 1 inw., 75 j.a.
Dzieje zespołu: do 1966 r. zespół przechowywano w Filii w  Pińsku AP  Obwodu 

 Brzeskiego; po przekazaniu zespół opracowano, utworzono jeden inw.
Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): protokoły posiedzeń magistratu, 

rady miejskiej, komisji rewizyjnej, budżetu magistratu i sprawozdania z ich 
wykonania, mat. dot. działalności gm. w  Łohiszynie, powołań do wojska, 
listy ewidencyjne właścicieli domów, arkusze inwentaryzacyjne magistratu, 
dane statystyczne nt. produkcji rolnej.

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy ze wstępem.
Uwagi: zachowały się akta osobowe urzędników i pracowników magistratu, spisy 

poborowych, plany m.  Łohiszyn, rysunki budynku magistratu, dzienniki 
rejestracyjne płatników podatków.

Kod/Sygnatura: BY ГАБр ф. 2318
Tytuł: Zarząd Miejski w  Łunińcu

Лунинецкое городское управление (до 1933 г. – Лунинецкий магис-
трат)

Daty: 1933–1937
Rozmiary: 1 inw., 5 j.a.
Dzieje zespołu: do 1966 r. zespół przechowywano w Filii w  Pińsku AP  Obwodu 

 Brzeskiego; w 1990 r. zespół ponownie opracowano (zweryfi kowano tytuły 
jedn., opracowano wstęp do inw.).

Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): podania o wydanie paszportów, plany 
domów prywatnych i działek mieszkańców, wykazy właścicieli domów.

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy ze wstępem.
Uwagi: zachowały się wykazy urzędników zarządu miejskiego, właścicieli domów, 

projekty domów, działek rolnych.

Kod/Sygnatura: BY ГАБр ф. 2005
Tytuł: Zarząd Miejski w  Pińsku

Пинское городское управление (1919–1933 гг. – Пинский магистрат)
Daty: 1919–1939
Rozmiary: 3 inw., 6509 j.a.



74

ROZDZIAŁ I. Archiwum Państwowe Obwodu Brzeskiego w Brześciu

Dzieje zespołu: do 1966 r. zespół przechowywano w Filii w  Pińsku AP  Obwodu 
 Brzeskiego; w 1956 r. przeprowadzono archiwalną ocenę dok., w wyniku 
której wybrakowano dok. nieposiadającą wartości praktycznej i naukowej; 
po 1966 r. przeprowadzono ponowne opracowanie zespołu (utworzono 
trzy inw.).

Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): inw. nr 1 – mat. dot. ewidencji i ruchu 
ludności, spraw wojskowo-mobilizacyjnych, handlowo-przemysłowych, 
podatkowo-fi nansowych, sytuacji majątkowej i materialnej ludności, staty-
styki rolnej, budownictwa, ochrony zdrowia i spraw sanitarnych, ubezpie-
czenia społecznego, ewidencji i rejestracji bezrobotnych, obsady perso-
nalnej, protokoły posiedzeń rady miejskiej, magistratu, wyborów do Sejmu 
i Senatu RP oraz organów samorządowych, budżety m.  Pińska, szkół miej-
skich i sprawozdania z ich wykonania, informacje o działalności przedsię-
biorstw przemysłowych i handlowych, szkół, mat. dot. jarmarków poleskich 
(organizacja, protokoły posiedzeń komitetu jarmarcznego, budżety i spra-
wozdania z ich wykonania, ankiety uczestników), sytuacji sanitarnej i dzia-
łalności instytucji leczniczych (karolińskiego szpitala żydowskiego i innych 
szpitali, ambulatoriów), zagospodarowania miasta, działalności domów 
sierot, letnich obozów dziecięcych, powołań do wojska; inw. nr 2 – karty 
ewidencyjne mieszkańców  Pińska, wykazy mieszkańców (wg ulic), księgi 
meldunkowe domowe; inw. nr 3 – akta osobowe urzędników magistratu 
(zarządu miejskiego) i podległych jednostek (aptekarzy, lekarzy, akuszerek, 
architektów, nauczycieli, strażaków i in.).

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowe ze wstępem. Inw. nr 1 za l. 1919–
1939, 1603 j.a.; inw. nr 2 Sprawy zameldowania mieszkańców 1919–1939, 
4664 j.a.; inw. nr 3 za l. 1919–1939, 234 j.a. Skorowidz rzeczowy.

Uwagi o publikacji: Документы по истории и культуре евреев, op.cit.
Uwagi: zachowały się wykazy i karty ewidencyjne mieszkańców miasta, księgi 

domowe mieszkańców, spisy wyborców, pracowników magistratu, stra-
żaków, pracowników elektrowni, bezrobotnych, poborowych, kopie 
metryk, paszportów, plany  Pińska, plany, projekty, rysunki budynków, 
przedsiębiorstw, działek ziemskich.

Kod/Sygnatura: BY ГАБр ф. 6
Tytuł: Zarząd Miejski w  Prużanie

Пружанское городское управление (1920–1933 гг. – Пружанский ма-
гистрат)

Daty: 1920–1939
Rozmiary: 3 inw., 1765 j.a.
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Dzieje zespołu: w l. 1944–1949 przeprowadzono systematyzację akt w obrębie 
zespołu; w l. 1951–1954 zespół opracowano, sporządzono trzy inw.; 
w 1976 r. do inw. nr 3 dołączono domowe księgi ludności (przesunięte 
z zespółu nr 394 Wydział Gospodarki Komunalnej Rejonowego Komi-
tetu Wykonawczego w  Prużanie); w 1990 r. ponownie opracowano inw. 
i sporządzono archiwalne pomoce informacyjne.

Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): inw. nr 1 – protokoły posiedzeń rady 
miejskiej i magistratu, budżety i sprawozdania z ich wykonania, mat. dot. 
wyborów do Sejmu i Senatu RP, organizacji świąt państwowych i uroczy-
stości, budowy i remontu szkół, dróg, mostów, melioracji, stanu sanitar-
nego, działalności zakładów leczniczych, mat. dot. weterynaryjnej służby 
miasta, emigracji mieszkańców do  Niemiec i innych państw, udzielania 
pomocy materialnej bezrobotnym, dzieciom, chorym, sierotom, wyda-
wania obywatelom paszportów, informacje o cenach produktów żywno-
ściowych i towarów, sprawy dot. ustalenia prawa własności i opieki nad 
nieruchomościami, dane statystyczne o ruchu ludności, domowe księgi 
meldunkowe; inw. nr 2 – dok. działalności magistratu (zarządu miejskiego), 
budżety i sprawozdania z ich wykonania, mat. dot. wyborów do Sejmu 
i Senatu RP oraz organów samorządowych, organizacji świąt państwowych 
(Dnia Morza, pamięci J. Piłsudskiego i in.), ściągania podatków od ludności, 
sytuacji przedsiębiorstw przemysłowych, powołań do wojska, wydawania 
paszportów, budowy i remontu szkół, domowe księgi meldunkowe, infor-
macje statystyczne o ruchu ludności; inw. nr 3 – księgi domowe miesz-
kańców  Prużany (wg ulic i domów).

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowe ze wstępem. Inw. nr 1 za l. 1919–
1939, 631 j.a.; inw. nr 2 za l. 1923–1939, 245 j.a.; inw. nr 3 Domowe księgi 
ludności 1919–1939, 888 j.a. Skorowidz ulic m.  Prużany.

Uwagi o publikacji: Документы по истории и культуре евреев, op.cit.
Uwagi: zachowały się akta osobowe urzędników i pracowników magistratu, 

spisy wyborców, płatników podatków, rzemieślników, poborowych, księgi 
domowe mieszkańców  Prużany, projekty budowy szkół i domów mieszkal-
nych.

Kod/Sygnatura: BY ГАБр ф. 2008
Tytuł: Zarząd Miejski w  Stolinie

Столинское городское управление (до 1933 г. – Столинский магистрат)
Daty: 1922–1938
Rozmiary: 1 inw., 29 j.a.
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Dzieje zespołu: do 1966 r. zespół znajdował się w zasobie Filii w  Pińsku AP  Obwodu 
 Brzeskiego; w 1983 r. inw. ponownie opracowano. 

Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): protokoły posiedzeń magistratu, 
rady miejskiej, budżetu magistratu i sprawozdania z ich wykonania, topo-
grafi czny plan  Stolina, sprawy dot. udzielania pomocy fi nansowej miesz-
kańcom, akta osobowe sekretarza magistratu S. Zawackiego.

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy.
Uwagi: zachowały się wykazy członków rady miejskiej, właścicieli domów, pobo-

rowych, akta osobowe sekretarza magistratu, plany  Stolina.

Kod/Sygnatura: BY ГАБр ф. 8
Tytuł: Zarząd Miejski w  Wysokim Litewskim

Высоко-Литовское городское управление (1920–1933 гг. – Высоко-
-Литовский магистрат)

Daty: 1920–1939
Rozmiary: 1 inw., 65 j.a.
Dzieje zespołu: zespół utworzono w l. 1948–1949; akta opracowano w 1950 r.; 

w 1990 r. ponownie opracowano (utworzono jeden inw.).
Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): okólniki i zarządzenia UW  Poleskiego 

i Starostwa  Brzeskiego, protokoły posiedzeń magistratu, rady miejskiej, 
komisji rewizyjnej i wyborczej, budżety i sprawozdania z ich wykonania, 
mat. dot. budowy i remontów szkół i domów, służby weterynaryjnej, 
podania obywateli o wydanie paszportów, udzielenie pożyczek, wykaz ulic.

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy ze wstępem i tablicą konkor-
dancji.

Uwagi: zachowały się spisy mieszkańców Wysokiego Litewskiego  oraz wyborców 
do organów samorządu.

Kod/Sygnatura: BY ГАБр ф. 2303
Tytuł: Zarząd Gminy w  Brodnicy,  pow. piński

Правление Бродницкой гмины Пинского повета
Daty: 1919–1939
Rozmiary: 1 inw., 100 j.a.
Dzieje zespołu: do 1966 r. nieuporządkowany zespół przechowywano w Filii 

w  Pińsku AP  Obwodu  Brzeskiego; akta opracowano w 1971 r., ponownie  
w 1998 r. (zredagowano tytuły jedn., uściślono daty, opracowano archi-
walne pomoce informacyjne).
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Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): protokoły posiedzeń zarządu i rady 
gminy, protokoły przyjęcia przysięgi sołtysów, budżety gminy i sprawoz-
dania z ich wykonania, księga ewidencji wpływu podatków, dane staty-
styczne o wielkości przydziałów ziemi, liczbie zwierząt hodowlanych, infor-
macje o budowie i remontach szkół, parcelacji majątków, pomocy mate-
rialnej dla bezrobotnych, ankiety o działkach i liczbie budów podlegającym 
parafi om prawosławnym.

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy ze wstępem.
Uwagi: zachowały się wykazy członków zarządu gminy, sołtysów i ich zastępców, 

mieszkańców gminy, wyborców, poborowych, właścicieli działek ziemskich 
i nieruchomości, wykazy miejscowości.

Kod/Sygnatura: BY ГАБр ф. 2016
Tytuł: Zarząd Gminy w  Chojnie,  pow. piński

Правление Хойновской гмины, д. Хойно Пинского повета Брестского 
округа (с 1921 г. – Полесского воеводства)

Daty: 1919–1939
Rozmiary: 1 inw., 90 j.a.
Dzieje zespołu: zespół opracowano w 1956 r. w Filii w  Pińsku AP  Obwodu  Brze-

skiego; w 1966 r. akta przekazano do archiwum w  Brześciu; w 1995 r. 
zespół ponownie opracowano (zredagowano tytuły jedn., usystematy-
zowano rzeczowo akta, uściślono daty, opracowano archiwalne pomoce 
informacyjne).

Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): protokoły posiedzeń zarządu i rady 
gminy, budżety i sprawozdania z ich wykonania, informacje o miejsco-
wościach gminy, działalności organizacji społecznych i młodzieżowych, 
budowie i remontach dróg, mostów, stanie sanitarnym i walce z epide-
miami, stratach poniesionych przez mieszkańców gminy w czasie I wojny 
światowej, udzielaniu pomocy rodzinom wojskowych, dane statystyczne 
o liczbie parafi i prawosławnych, kaplic, zwierząt hodowlanych.

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy ze wstępem.
Uwagi: zachowały się wykazy członków zarządu gminy, wójtów, ankiety i wykazy 

sołtysów i ich zastępców, spisy mieszkańców gminy, właścicieli ziemskich, 
pszczelarzy, poborowych.

Kod/Sygnatura: BY ГАБр ф. 21
Tytuł: Zarząd Gminy w  Dmitrowiczach,  pow. brzeski

Правление Дмитровичской гмины Брестского повета
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Daty: 1922–1939
Rozmiary: 1 inw., 52 j.a.
Dzieje zespołu: zespół uporządkowano i opracowano w l. 1948–1952; w 1956 r. 

odtajniono 5 j.a.; w 1998 r. ponownie opracowano (przeredagowano tytuły 
jedn., usystematyzowano rzeczowo akta, zweryfi kowano daty, paginację, 
połączono dwa inw. w jeden).

Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): zarządzenia  Brzeskiego Starostwa 
Powiatowego, protokoły posiedzeń zarządu i rady gminy, budżety gminy 
i sprawozdania z ich wykonania, korespondencja z Brzeskim Starostwem 
Powiatowym w sprawach administracyjno-gospodarczych, zaświadczenia 
o sytuacji materialnej mieszkańców, podania mieszkańców o udzielenie 
im pomocy materialnej, o wydanie materiałów budowlanych, informacje 
o sytuacji ekonomicznej gminy, o obciążeniach podatkowych ludności, 
o działalności kasy oszczędnościowo-pożyczkowej, o melioracji, budowie 
i remontach szkół.

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy ze wstępem.
Uwagi: zachowały się karty ewidencyjne członków zarządu gminy, wykazy miej-

scowości, mieszkańców gminy, sołtysów i ich zastępców, pszczelarzy, karty 
ewidencyjne poborowych.

Kod/Sygnatura: BY ГАБр ф. 2010
Tytuł: Zarząd Gminy w  Dobrosławce, pow.  łuniniecki

Правление Доброславской гмины Лунинецкого (с 1922 г. – Пинского 
повета)

Daty: 1919–1939
Rozmiary: 1 inw., 72 j.a.
Dzieje zespołu: do 1966 r. nieuporządkowany zespół przechowywano w Filii 

w  Pińsku AP  Obwodu  Brzeskiego; akta opracowano w 1968 r., ponownie 
w 1999 r.

Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): protokoły posiedzeń zarządu i rady 
gminy, komisji wyborczej ds. wyboru wójta i ławników, budżety i sprawoz-
dania z ich wykonania, księgi ewidencji podatków, informacje o sytuacji 
społeczno-politycznej w gminie, stratach w wyniku klęsk żywiołowych, 
stanie szkół, zbiórkach darów dla bezrobotnych, dane statystyczne o liczbie 
ludności.

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy ze wstępem.
Uwagi: zachowały się wykazy członków zarządu gminy, radnych, wykazy i ankiety 

sołtysów, mieszkańców gminy, podatników, poborowych, właścicieli ziem-
skich.
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Kod/Sygnatura: BY ГАБр ф. 13
Tytuł: Zarząd Gminy w  Domaczewie,  pow. brzeski

Правление Домачевской гмины Брестского повета
Daty: 1922–1939
Rozmiary: 2 inw., 155 j.a.
Dzieje zespołu: akta usystematyzowano w l. 1944–1947, zespół opracowano 

w 1952 r.; w 1955 r. odtajniono, a w 1988 r. ponownie opracowano dwa 
inw. i archiwalne pomoce informacyjne.

Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): inw. nr 1 – zarządzenia i decyzje  UW 
 Poleskiego,  Brzeskiego Starostwa Powiatowego, protokoły posiedzeń rady 
i komisji rewizyjnej gminy, budżety gminy i sprawozdania z ich wykonania, 
dane statystyczne o liczbie ludności, sytuacji ekonomicznej gminy, wpływie 
podatków od ludności, księgi rejestracji cudzoziemców zamieszkałych na 
terenie gminy, podania mieszkańców o udzielenie pomocy, informacje 
o stanie organizacji społecznych na terenie gminy; inw. nr 2 – protokoły 
posiedzeń zarządu gminy, budżety gminy i sprawozdania z ich wykonania, 
informacje o działalności Kasy Oszczędnościowo-Pożyczkowej, o udzielaniu 
pomocy potrzebującym, o budowie i remontach dróg.

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowe ze wstępem. Inw. nr 1 za l. 1922–
1939, 136 j.a.; inw. nr 2 za l. 1929–1939, 19 j.a.

Uwagi: zachowały się wykazy radnych i ich zastępców, członków zarządu gminy, 
karty ewidencyjne poborowych, akta osobowe wychowanków przytułku 
m.   Domaczewo, spisy mieszkańców gminy, poborowych, wykazy miejsco-
wości, projekty prac drogowych, plan majątku  Domaczewo.

Kod/Sygnatura: BY ГАБр ф. 17
Tytuł: Zarząd Gminy w  Kamienicy Żyrowickiej,  pow. brzeski

Правление Каменица-Жировецкой гмины Брестского повета
Daty: 1920–1939
Rozmiary: 1 inw., 64 j.a.
Dzieje zespołu: w 1948 r. usystematyzowano akta i opracowano zespół; w 1956 r. 

odtajniono 7 j.a.; w 1994 r. inw. ponownie opracowano (przeredagowano 
tytuły jedn., zweryfi kowano daty, paginację, połączono dwa inw. w jeden).

Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): zarządzenia  Brzeskiego Starostwa 
Powiatowego, protokoły posiedzeń zarządu i rady gminy, komisji wybor-
czych ds. wyborów sołtysów, budżety gminy i sprawozdania z ich wyko-
nania, dane statystyczne o liczbie ludności, osadników, bezrobotnych, 
informacje o sytuacji ekonomicznej gminy, o rodzinnej i materialnej sytu-
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acji mieszkańców gminy, o budowie i remontach szkół, dróg, o pomocy 
fi nansowej rodzinom wojskowym.

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy ze wstępem i tablicą konkor-
dancji.

Uwagi: zachowały się akta osobowe, ankiety pracowników zarządu gminnego, 
spisy mieszkańców gminy, wyborców, członków zarządu gminy, właścicieli 
ziemskich, pszczelarzy, wykazy i karty ewidencyjne poborowych, wykazy 
miejscowości.

Kod/Sygnatura: BY ГАБр ф. 16
Tytuł: Zarząd Gminy w  Kamieńcu Litewskim,  pow. brzeski

Правление Каменец-Литовской гмины Брестского повета
Daty: 1922–1939
Rozmiary: 1 inw., 59 j.a.
Dzieje zespołu: zespół uporządkowano i opracowano w 1948 r., akta usystematy-

zowano w dwa inw.; w 1956 r. odtajniono 9 j.a.; w 1994 r. ponownie opra-
cowano (przeredagowano tytuły jedn., zweryfi kowano daty, paginację akt, 
połączono dwa inw. w jeden).

Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): protokoły posiedzeń zarządu i rady 
gminy, komisji wyborczych ds. wyboru sołtysów, budżety gminy i sprawoz-
dania z ich wykonania, informacje o sytuacji ekonomicznej gminy, o stanie 
majątków, dane statystyczne o zasiewach, o ilości siły pociągowej, ściąganiu 
podatków z ludności, budowie i remontach szkół, statut szpitala powia-
towego w  Kamieńcu Litewskim, pomoc fi nansowa rodzinom wojskowym, 
informacje o rodzinnej i materialnej sytuacji mieszkańców gminy, wykazy 
nieruchomości zniszczonych podczas działań wojennych w l. 1914–1920.

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy ze wstępem i tablicą konkor-
dancji.

Uwagi: zachowały się wykazy dzieci-sierot, właścicieli ziemskich, członków zarzą-
du gminy, wykazy i karty ewidencyjne poborowych, plan gminy.

Kod/Sygnatura: BY ГАБр ф. 19
Tytuł: Zarząd Gminy w  Kosiczach,  pow. brzeski

Правление Косичской гмины Брестского повета
Daty: 1921–1939
Rozmiary: 1 inw., 69 j.a.
Dzieje zespołu: zespół uporządkowano i opracowano w l. 1948–1952; w 1956 r. 

odtajniono 6 j.a.; w 1994 r. ponownie opracowano inw. (przeredagowano 
tytuły jedn., zweryfi kowano daty, paginację, połączono dwa inw. w jeden).
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Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): protokoły posiedzeń rady gminy, 
komisji wyborczych ds. wyboru sołtysów, budżety zarządu gminnego 
i sprawozdania z ich wykonania, informacje o rodzinnej i materialnej sytu-
acji mieszkańców gminy, o bezrobotnych, o udzielaniu pomocy fi nansowej 
rodzinom wojskowych, o stratach w wyniku działań wojennych w l. 1914–
1920, o pracach ziemnych, nadawaniu ziemi osadnikom, obciążeniach 
podatkowych ludności, stanie majątków na terenie gminy.

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy ze wstępem i tablicą konkor-
dancji.

Uwagi: zachowały się akta osobowe pracowników zarządu gminy, karty ewiden-
cyjne członków zarządu gminy, wykazy mieszkańców gminy, wyborców, 
właścicieli majątków, pasiek, wykazy i karty ewidencyjne poborowych.

Kod/Sygnatura: BY ГАБр ф. 2015
Tytuł: Zarząd Gminy w  Lemieszewiczach,  pow. piński

Правление Лемешевичской гмины Пинского повета
Daty: 1919–1939
Rozmiary: 1 inw., 88 j.a.
Dzieje zespołu: do 1966 r. zespół przechowywano w Filii w  Pińsku AP  Obwodu 

 Brzeskiego; w l. 1948–1952 akta usystematyzowano i opracowano; 
w 1989 r. odtajniono 1 j.a.; w 1996 r. ponownie opracowano.

Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): protokoły posiedzeń zarządu i rady 
gminy, budżety i sprawozdania z ich wykonania, zaświadczenia o urodzeniu, 
stanie cywilnym i sytuacji materialnej mieszkańców, podania o udzie-
lenie pomocy materialnej, księgi ewidencji podatków, dane statystyczne 
o liczbie parafi i prawosławnych i kaplic na terenie gminy, przydziałów 
ziemi, powierzchni zasiewów, liczbie bezrobotnych, informacje o remon-
tach dróg.

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy.
Uwagi: zachowały się akta osobowe urzędników zarządu gminy, wykazy radnych, 

sołtysów i ich zastępców, mieszkańców gminy, poborowych.

Kod/Sygnatura: BY ГАБр ф. 36
Tytuł: Zarząd Gminy w  Linowie,  pow. prużański

Правление Линовской гмины Пружанского повета
Daty: 1919–1932
Rozmiary: 1 inw., 83 j.a.



82

ROZDZIAŁ I. Archiwum Państwowe Obwodu Brzeskiego w Brześciu

Dzieje zespołu: akta usystematyzowano w l. 1944–1947, opracowano w 1952 r.; 
w 1989 r. odtajniono 4 j.a.; w 1998 r. ponownie opracowano.

Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): okólniki, zarządzenia MSW,  UW 
 Poleskiego i Starostwa  Powiatowego Prużańskiego, protokoły posiedzeń 
zarządu i rady gminy, budżety i sprawozdania z ich wykonania, informacje 
o ściągalności podatków, liczbie przedsiębiorstw przemysłowych i handlo-
wych, budów, gospodarstw rolnych, zwierząt hodowlanych, kuźni, pasiek, 
nadzorze nad cmentarzami wojennymi, parcelacji, program prac melio-
racyjnych i drogowych w gminie (l. 1932–1933), budownictwo, remonty 
i materialne zabezpieczenie szkół, ochrona przeciwpożarowa.

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy ze wstępem, tablicą konkordancji.
Uwagi: zachowały się akta osobowe urzędników zarządu, wykazy mieszkańców, 

członków zarządu, radnych, sołtysów i ich zastępców, poborowych, bezro-
botnych.

Kod/Sygnatura: BY ГАБр ф. 2016
Tytuł: Zarząd Gminy w  Łohiszynie,  pow. piński

Правление Логишинской гмины Пинского повета
Daty: 1919–1939
Rozmiary: 1 inw., 74 j.a.
Dzieje zespołu: do 1966 r. zespół przechowywano w Filii w  Pińsku AP  Obwodu 

 Brzeskiego; w 1989 r. odtajniono 1 j.a.; w 1995 r. zespół ponownie opra-
cowano.

Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): protokoły posiedzeń rady gminy, 
komisji wyborczych ds. wyboru sołtysów i członków zarządu, budżety 
zarządu, zaświadczenia o stanie rodzinnym i materialnym mieszkańców 
gminy, informacje o budowie, remontach i utrzymaniu szkół, dróg 
i mostów, prowadzeniu prac melioracyjnych, likwidacji serwitutów, ścią-
galności podatków, dane statystyczne o liczbie zwierząt domowych i siły 
pociągowej.

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy ze wstępem.
Uwagi: zachowały się wykazy członków zarządu gminy, radnych, sołtysów, miesz-

kańców gminy, leśniczych, poborowych.

Kod/Sygnatura: BY ГАБр ф. 34
Tytuł: Zarząd Gminy w  Maleczu,  pow. prużański
 Правление Малечской гмины Пружанского повета
Daty: 1922–1939
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Rozmiary: 1 inw., 171 j.a.
Dzieje zespołu: w 1948 r. usystematyzowano akta zespołu, następnie opracowano 

(1952 r.); w 1988 r. odtajniono 3 j.a. i ponownie opracowano (1998 r.).
Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): okólniki, zarządzenia, decyzje i pole-

cenia  UW  Poleskiego i Starostwa  Powiatowego Prużańskiego, protokoły 
posiedzeń zarządu i rady gminy, zebrań wiejskich, budżety i sprawozdania 
z ich wykonania, informacje o wyborach do Sejmu i Senatu RP, obchodach 
10-lecia niepodległości II RP, ściągalności podatków od ludności, pomocy 
bezrobotnym, budownictwie, remontach i zabezpieczeniu materialnym 
szkół, emigracji za granicę, dane statystyczne o liczbie zwierząt hodowla-
nych, powierzchni zasiewów.

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy ze wstępem i tablicą konkor-
dancji.

Uwagi: zachowały się akta osobowe urzędników zarządu, wykazy mieszkańców, 
radnych, sołtysów, poborowych, właścicieli ziemskich, bezrobotnych.

Kod/Sygnatura: BY ГАБр ф. 10
Tytuł: Zarząd Gminy w  Małorycie,  pow. brzeski
 Правление Малоритской гмины Брестского повета
Daty: 1919–1939
Rozmiary: 1 inw., 603 j.a.
Dzieje zespołu: w l. 1944–1949 usystematyzowano akta zespołu; w 1951 r. zespół 

opracowano, przeprowadzono ocenę wartości archiwalnej akt: 837 j.a. 
przesunięto do innych zespołów zarządów gminnych, wydzielono i wybra-
kowano 959 j.a. nieposiadających wartości archiwalnej i praktycznej (dok. 
fi nansowo-kasowa zakupu materiałów biurowych i gospodarczych, wykazy 
wykonawcze z odzyskania drobnych kar, księgi inw. zarządu gminy, dzien-
niki ewidencyjne korespondencji wchodzącej i wychodzącej i in.); w 1989 r. 
odtajniono dok.; w 2010 r. inw. ponownie opracowano (określono przy-
należność zespołową, zredagowano tytuły j.a., połączono dwa inw. 
w jeden).

Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): okólniki i zarządzenia MSW,  UW Pole-
skiego, Starostwa  Brzeskiego, protokoły posiedzeń zarządu, rady gminy, 
budżety i sprawozdania z ich wykonania, dok. zebrań wiejskich, wypełniania 
powinności drogowych, z wyborów do Sejmu i Senatu RP, organizacji świąt 
państwowych (Dnia Niepodległości Polski, 3 Maja, 10-lecia wyboru prezy-
denta I. Mościckiego w 1936 r., Dnia Morza i in.), charakterystyka sytuacji 
ekonomicznej gminy (1932 r.), informacje statystyczne o miejscowościach, 
składzie narodowościowym i ruchu ludności, liczbie przedsiębiorstw prze-
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mysłowych i handlowych, zwierząt hodowlanych, zasianych obszarów, 
pasiekach pszczelich, cmentarzy, mat. dot. organizacji robót drogowych, 
sadzenia drzew owocowych, eksportu drobiu, informacje o budownictwie, 
o ściągalności podatków i kar, o remontach i zabezpieczeniu materialnym 
szkół i przedszkoli na terytorium gminy, o działalności gminnej giełdy pracy, 
ochotniczej straży pożarnej, spółdzielni produkcyjnej, o stanie sanitarnym 
lokali publicznych.

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy ze wstępem oraz tablicą konkor-
dancji.

Uwagi: zachowały się akta osobowe i ankiety pracowników zarządu gminnego, 
spisy mieszkańców, wyborców, podatników, poborowych, rzemieślników, 
wykazy miejscowości, majątków, plany działek rolnych.

Kod/Sygnatura: BY ГАБр ф. 18
Tytuł: Zarząd Gminy w  Miednej,  pow. brzeski
 Правление Медновской гмины Брестского повета
Daty: 1923–1939
Rozmiary: 1 inw., 56 j.a.
Dzieje zespołu: zespół uporządkowano i opracowano w l. 1948–1952; w 1956 r. 

odtajniono 1 j.a.; w 1998 r. ponownie opracowano inw. (przeredagowano 
tytuły jedn., zweryfi kowano daty, paginację).

Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): zarządzenia  Brzeskiego Staro-
stwa Powiatowego, protokoły posiedzeń zarządu i rady gminy, budżety 
gminy i sprawozdania z ich wykonania, korespondencja z Brzeskim Staro-
stwem Powiatowym w sprawach administracyjno-gospodarczych, ankiety 
przedsiębiorstw przemysłowych, organizacji społecznych, zaświadczenia 
o urodzeniu, miejscu zamieszkania mieszkańców, informacje o obowiąz-
kach podatkowych ludności, kupnie i sprzedaży ziemi, o organizacji zwie-
dzania gospodarstw rolnych, o zadaniach ochrony przeciwpożarowej, 
zasad polowań, dane statystyczne o liczbie bibliotek, podania mieszkańców 
o udzielenie pomocy materialnej.

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy ze wstępem.
Uwagi: zachowały się akta osobowe urzędników zarządu gminy, wykazy miejsco-

wości, mieszkańców gminy, wyborców, wykazy i karty ewidencyjne pobo-
rowych.

Kod/Sygnatura: BY ГАБр ф. 24
Tytuł: Zarząd Gminy w  Motykałach,  pow. brzeski

Правление Мотыкальской гмины Брестского повета
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Daty: 1921–1939
Rozmiary: 1 inw., 71 j.a.
Dzieje zespołu: zespół opracowano w l. 1948–1951; w 1956 r. odtajniono 8 j.a.; 

w 1994 r. zespół ponownie opracowano (przeredagowano tytuły jedn., 
usystematyzowano rzeczowowo akta, zweryfi kowano daty, paginację, 
połączono dwa inw. w jeden).

Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): protokoły posiedzeń zarządu i rady 
gminy, zebrań wiejskich, budżety gminy i sprawozdania z ich wykonania, 
korespondencja z Wydziałem Powiatowym Sejmiku Brzeskiego w spra-
wach administracyjno-gospodarczych, zaświadczenia o sytuacji rodzinnej 
i materialnej mieszkańców gminy, informacje o udzielaniu pomocy fi nan-
sowej rodzinom wojskowych, o sytuacji w rolnictwie, handlu, budownic-
twie w gminie, o organizacji prac melioracyjnych, komasacji ziemi, dane 
statystyczne o powierzchni zasiewów i urodzaju, ankiety organizacji 
społecznych i gospodarczych.

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy ze wstępem i tablicą konkor-
dancji.

Uwagi: zachowały się akta osobowe urzędników zarządu gminy, karty ewiden-
cyjne członków zarządu, radnych, wykazy miejscowości, wykazy i karty 
ewidencyjne poborowych.

Kod/Sygnatura: BY ГАБр ф. 15
Tytuł: Zarząd Gminy w  Ołtuszu,  pow. brzeski
 Правление Олтушской гмины Брестского повета
Daty: 1922–1939
Rozmiary: 1 inw., 54 j.a.
Dzieje zespołu: akta usystematyzowano i opracowano w l. 1948–1952; w 1998 r. 

inw. ponownie opracowano (przeredagowano tytuły jedn., zweryfi kowano 
daty, paginację, połączono dwa inw. w jeden).

Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): decyzje Starostwa Powiatowego 
 Brzeskiego, protokoły posiedzeń zarządu i rady gminy, komisji wyborczych 
z wyborów wójtów gminy, budżety gmin i sprawozdania z ich wykonania, 
informacje o ściągalności podatków od ludności, informacje o miejscowo-
ściach, instytucjach gminnych, budowie i remontach dróg i mostów, wyda-
wanie pozwoleń na budowę domów, dzierżawę ziemi, podania miesz-
kańców o udzielenie pomocy materialnej.

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy ze wstępem.
Uwagi: zachowały się akta osobowe pracowników zarządu gminy, spisy miesz-

kańców gminy, członków zarządu gminy i rady, sołtysów i ich zastępców, 
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wykazy i karty ewidencyjne poborowych, spisy właścicieli ziemskich 
z danymi o wielkości przydziałów ziemi, mapa topografi czna gminy, wykazy 
miejscowości. 

Kod/Sygnatura: BY ГАБр ф. 2018
Tytuł: Zarząd Gminy w  Pińkowiczach,  pow. piński

Правление Пинковичской гмины, д. Пинковичи Пинского повета 
Брестского округа (с 4.02.1921 г. – Полесского воеводства)

Daty: 1919–1939
Rozmiary: 1 inw., 316 j.a.
Dzieje zespołu: do 1966 r. zespół przechowywano w Filii w  Pińsku AP  Obwodu 

 Brzeskiego; w 1988 r. odtajniono 1 j.a.; w 1999 r. zespół ponownie opra-
cowano (przeredagowano tytuły jedn., usystematyzowano rzeczowo akta, 
zweryfi kowano daty), opracowano też aparat naukowo-informacyjny.

Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): protokoły posiedzeń zarządu i rady 
gminy, zebrań wiejskich, budżety i sprawozdania z ich wykonania, księga 
ewidencji wpływu podatków, wyciągi z akt stanu cywilnego i dok. w spra-
wach ewidencji ludności gminy, podania mieszkańców o udzielenie 
pomocy materialnej, wydanie materiałów budowlanych, zaświadczenia 
o urodzeniu, stanie rodzinnym i materialnym mieszkańców gminy, infor-
macje o budowie, remontach i utrzymaniu dróg, mostów, szkół, dane staty-
styczne przydziałach ziemi, powierzchni zasiewów, liczbie zwierząt hodow-
lanych, udzielaniu pomocy bezrobotnym, dziennik służbowy wójta gminy 
z l. 1926–1927.

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy ze wstępem.
Uwagi: zachowały się wykazy miejscowości, cerkwi prawosławnych, mieszkańców 

gminy, poborowych, sadowników.

Kod/Sygnatura: BY ГАБр ф. 666
Tytuł: Zarząd Gminy w Poczapowie, pow. nowogródzki

Правление Почаповской гмины Новогрудского повета
Daty: 1919–1939
Rozmiary: 1 inw., 1 j.a.
Dzieje zespołu: zespół opracowano w 1952 r.
Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): podania mieszkańców o wydanie 

paszportów, kopie metryk urodzenia.
Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy.
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Kod/Sygnatura: BY ГАБр ф. 2020
Tytuł: Zarząd Gminy w  Pohościu Zahorodzkim,  pow. piński

Правление Погост-Загородской гмины Пинского повета
Daty: 1921–1939
Rozmiary: 1 inw., 82 j.a.
Dzieje zespołu: zespół przechowywano do 1966 r. w Filii w  Pińsku AP  Obwodu 

 Brzeskiego; w 1988 r. odtajniono 1 j.a.; w 1995 r. akta ponownie opraco-
wano (zredagowano tytuły jedn., usystematyzawano rzeczowo akta, uści-
ślono daty, opracowano archiwalne pomoce informacyjne).

Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): protokoły posiedzeń zarządu i rady 
gminy, budżety i sprawozdania z ich wykonania, zaświadczenia o urodzeniu, 
sytuacji materialnej i rodzinnej mieszkańców gminy, informacje o budowie, 
remontach i zabezpieczeniu materialnym szkół, liczbie młynów parowych, 
sadów owocowych, udzielaniu pomocy powodzianom, dane statystyczne 
o wielkości przydziałów ziemi, obszarach zasiewów.

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy ze wstępem, tablicą konkordancji.
Uwagi: zachowały się ankiety i wykazy zarządu gminy, sołtysów i ich zastępców, 

wykazy miejscowości, mieszkańców gminy, właścicieli ziemskich, właści-
cieli przedsiębiorstw przemysłowych i handlowych, leśników, poborowych.

Kod/Sygnatura: BY ГАБр ф. 2021
Tytuł: Zarząd Gminy w Porzeczu,  pow. piński
 Правление Поречской гмины Пинского повета
Daty: 1919–1939
Rozmiary: 1 inw., 84 j.a.
Dzieje zespołu: zespół przechowywano do 1966 r. w Filii w  Pińsku AP  Obwodu 

 Brzeskiego; w 1988 r. odtajniono 2 j.a.; w 1995 r. akta ponownie opraco-
wano (zredagowano tytuły jedn., usystematyzowano rzeczowo akta, uści-
ślono daty, opracowano archiwalne pomoce informacyjne).

Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): protokoły posiedzeń zarządu i rady 
gminy, komisji wyborczych ds. wyborów do rady gminy, budżety i spra-
wozdania z ich wykonania, protokoły przyjęcia przysięgi od sołtysów, 
zaświadczenia o polskim obywatelstwie, sytuacji materialnej mieszkańców 
gminy, dane statystyczne o liczbie ludności, wielkości przydziałów ziemi, 
powierzchni zasiewów, liczbie zwierząt hodowlanych, informacje o remon-
tach dróg i szkół. 

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy ze wstępem.
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Uwagi: zachowały się ankiety sołtysów i ich zastępców, wykazy miejscowości, 
mieszkańców gminy, wyborców, właścicieli ziemskich, małorolnych, inwa-
lidów, poborowych, repatriantów z Rosji Radzieckiej.

Kod/Sygnatura: BY ГАБр ф. 37
Tytuł: Zarząd Gminy w  Prużanie,  pow. prużański
 Правление Пружанской гмины Пружанского повета
Daty: 1919–1939
Rozmiary: 2 inw., 222 j.a.
Dzieje zespołu: w 1948 r. usystematyzowano akta zespołu; w 1951 r. przeprowa-

dzono naukowo-techniczne opracowanie zespołu, ocenę wartości archi-
walnej (wydzielono i wybrakowano 228 j.a. nieposiadających wartości 
archiwalnej i praktycznej), utworzono dwa inw.; w 1989 r. odtajniono 
10 j.a.; w 1991 r. ponownie opracowano zespół (przeredagowano tytuły 
jedn., usystematyzowano rzeczowo akta, zweryfi kowano daty, sfoliowano), 
opracowano aparat naukowo-informacyjny.

Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): inw. nr 1 – okólniki MSW, zarządzenia 
Starostwa  Powiatowego Prużańskiego, protokoły posiedzeń rady gminy, 
komisji wyborczej ds. wyboru sołtysów, budżety i sprawozdania z ich wyko-
nania, informacje o wyborach do Sejmu i Senatu RP, korespondencja i spra-
wozdania dot. budowy i remontów dróg i szkół, informacje o melioracji, 
parcelacji, zaświadczenia o sytuacji materialnej mieszkańców gminy, księgi 
ewidencji podatków, dane statystyczne o składzie narodowościowym 
mieszkańców gminy (1931 r.), liczbie zwierząt hodowlanych i maszyn rolni-
czych, podania o udzielenie pożyczki na budowy i zakup ziemi; inw. nr 2 
– akta osobowe urzędników.

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowe ze wstępem. Inw. nr 1 za l. 1919–
1939, 205 j.a.; inw. nr 2 Akta osobowe pracowników Zarządu Gminy 
w Prużanach 1923–1939, 17 j.a.; tablica konkordancji. 

Uwagi: zachowały się wykazy i kartoteka mieszkańców gminy, wykazy i ankiety 
sołtysów, nauczycieli, właścicieli przedsiębiorstw w  Prużanie, właścicieli 
motocykli i rowerów, spisy poborowych.

Kod/Sygnatura: BY ГАБр ф. 20
Tytuł: Zarząd Gminy w Ratajczycach,  pow. brzeski

Правление Ратайчицкой гмины Брестского повета
Daty: 1920–1939
Rozmiary: 1 inw., 61 j.a.
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Dzieje zespołu: zespół uporządkowano i opracowano w l. 1948–1952; w 1956 r. 
odtajniono jedn.; w 1998 r. ponownie opracowano inw. (przeredagowano 
tytuły jedn., usystematyzowano rzeczowo akta).

Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): protokoły posiedzeń rady gminy, 
zebrań wiejskich, budżetu zarządu gminy i sprawozdania z ich wykonania, 
informacje o budowie i remontach dróg, domów, obciążeniach podatko-
wych ludności, stanie opieki socjalnej mieszkańców gminy, ankiety organi-
zacji gospodarczych, społecznych i sportowych.

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy ze wstępem.
Uwagi: zachowały się akta osobowe, wykazy urzędników zarządu gminy, wykazy 

miejscowości, mieszkańców gminy, pszczelarzy, wykazy i karty ewiden-
cyjne poborowych.

Kod/Sygnatura: BY ГАБр ф. 32
Tytuł: Zarząd Gminy w Rudnikach,  pow. prużański

Правление Рудниковской гмины Пружанского повета
Daty: 1919–1939
Rozmiary: 1 inw., 171 j.a.
Dzieje zespołu: w l. 1948–1952 usystematyzowano akta i opracowano zespół; 

w 1998 r. zespół ponownie opracowano (przeredagowano tytuły jedn., 
usystematyzowano rzeczowowo akta, uściślono daty, sfoliowano, połą-
czono dwa inw. w jeden, opracowano archiwalne pomoce informacyjne).

Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): protokoły posiedzeń zarządu gmin-
nego, rady gminy, zebrań sołtysów, budżety i sprawozdania z ich wyko-
nania, księgi ewidencji płatników podatków, zaświadczenia o sytuacji 
materialnej mieszkańców, informacje o obciążeniach podatkowych, ścią-
ganiu zadłużeń od mieszkańców gminy, remontach dróg, dane statystyczne 
o liczbie gospodarstw rolnych, powierzchni zasiewów, zwierząt hodowla-
nych, stanie gospodarstw szlachty zagrodowej.

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy ze wstępem i tablicą konkor-
dancji.

Uwagi: zachowały się wykazy mieszkańców, wyborców, poborowych, członków 
Towarzystwa Szkoły Białoruskiej; nie zachowały się protokoły posiedzeń 
zarządu i rady gminy z l. 1919–1920, 1922–1925, 1935–1939.

Kod/Sygnatura: BY ГАБр ф. 2022
Tytuł: Zarząd Gminy w Stawkach,  pow. piński

Правление Ставокской гмины Пинского повета
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Daty: 1919–1930
Rozmiary: 1 inw., 29 j.a.
Dzieje zespołu: do 1966 r. zespół przechowywano w Filii w  Pińsku AP  Obwodu 

 Brzeskiego; w 1995 r. akta ponownie opracowano (zredagowano tytuły 
jedn., usystematyzowano rzeczowo akta, uściślono daty, opracowano 
archiwalne pomoce informacyjne).

Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): protokoły posiedzeń rady gminy, 
zebrań wiejskich, budżety gminy, protokoły przyjęcia przysięgi od sołtysów, 
księgi ewidencji wpływu podatków, zaświadczenia o urodzeniu, sytuacji 
materialnej mieszkańców, dane statystyczne o liczbie mieszkańców, zwie-
rząt hodowlanych.

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy ze wstępem.
Uwagi: zachowały się wykazy sołtysów, wyborców, właścicieli ziemskich, bied-

nych, mieszkańców gminy, poborowych.

Kod/Sygnatura: BY ГАБр ф. 22
Tytuł: Zarząd Gminy w Turnej,  pow. brzeski

Правление Турновской гмины Брестского повета
Daty: 1927–1939
Rozmiary: 1 inw., 54 j.a.
Dzieje zespołu: zespół opracowano w l. 1948–1952; w 1956 r. odtajniono 6 j.a.; 

w 1998 r. ponownie opracowano (przeredagowano tytuły jedn., usyste-
matyzowano rzeczowowo akta, zweryfi kowano daty, paginację, połączono 
dwa inw. w jeden).

Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): protokoły posiedzeń zarządu i rady 
gminy, budżety zarządu gminy i sprawozdania z ich wykonania, mat. 
dot. wyborów do rad gminy, zaświadczenia o sytuacji materialnej miesz-
kańców gminy, podania mieszkańców o udzielenie pożyczek fi nansowych 
na budowę domów mieszkalnych, informacje o ściągalności podatków od 
mieszkańców gminy, o budowie dróg, komasacji ziemi, ankiety organizacji 
gospodarczych i społecznych.

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy ze wstępem.
Uwagi: zachowały się akta osobowe urzędników zarządu gminy, wykazy miesz-

kańców gminy, osób wyznania rzymsko-katolickiego, karty ewidencyjne 
poborowych; nie zachowały się akta z l. 1919–1926.
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Kod/Sygnatura: BY ГАБр ф. 23
Tytuł: Zarząd Gminy w  Wielkorycie,  pow. brzeski
Правление Великоритской гмины Брестского повета
Daty: 1922–1939
Rozmiary: 1 inw., 69 j.a.
Dzieje zespołu: zespół opracowano w l. 1948–1952; w 1956 r. odtajniono 4 j.a.; 

w 1994 r. ponownie opracowano (przeredagowano tytuły jedn., usystema-
tyzowano rzeczowo akta, zweryfi kowano daty, paginację, połączono dwa 
inw. w jeden).

Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): protokoły posiedzeń rady gminy, 
zebrań wiejskich, komisji wyborczych ds. wyborów sołtysów, budżety 
gminy i sprawozdania z ich wykonania, zaświadczenia o stanie rodzinnym 
i materialnym mieszkańców gminy, informacje o stanie lasów, komasacji 
ziemi, budowie budynków, dróg, mostów, szkół, o pomocy fi nansowej 
rodzinom wojskowym, o działalności organizacji społecznych, dane staty-
styczne o liczbie ludności, powierzchni zasiewów, liczbie zwierząt hodow-
lanych, program o organizacji przedsięwzięć społeczno-oświatowych 
w gminie w l. 1937–1938.

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy ze wstępem i tablicą konkor-
dancji.

Uwagi: zachowały się akta osobowe urzędników zarządu gminy, karty ewiden-
cyjne radnych, wykazy członków zarządu, sołtysów, karty ewidencyjne 
poborowych.

Kod/Sygnatura: BY ГАБр ф. 14
Tytuł: Zarząd Gminy w  Wierzchowiczach,  pow. brzeski

Правление Верховичской гмины Брестского повета
Daty: 1922–1939
Rozmiary: 2 inw., 153 j.a.
Dzieje zespołu: akta usystematyzowano w l. 1944–1947, w l. 1948–1952 dołą-

czano akcesje z innych zespołów, opracowano w 1952 r.; w 1960 r. i 1964 r. 
przeprowadzono ekspertyzę wartości archiwalnej akt: wydzielono i wybra-
kowano dzienniki robót z realizacji obowiązku pracy, podania mieszkańców 
o umorzenie kar, kopie wyroków sądowych z oskarżenia o kradzieże, bójki 
i in.; utworzono dwa inw.; w 1988 r. ponownie opracowano inw. i pomoce 
informacyjne.

Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): inw. nr 1 – zarządzenia i okólniki 
Starostwa Powiatowego  Brzeskiego, protokoły posiedzeń zarządu i rady 
gminy, budżety gminy i sprawozdania z ich wykonania, umowy i podania 
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o przyjęcie do pracy, informacje o sytuacji ekonomicznej gminy (1934 r.), 
o produkcji rolnej, rybołówstwa i pszczelarstwa, rozwoju rzemiosła chałup-
niczego, o obciążeniach podatkowych ludności, o budowie i remon-
tach szkół, melioracji i robotach ziemnych, o działalności koła Obrony 
Powietrznej i Przeciwgazowej, rezolucja dot. protestu przeciwko military-
stycznym planom  Niemiec w sprawie zajęcia Pomorza (1933 r.), o walce 
z bezrobociem, wydawanie paszportów; inw. nr 2 – budżety gminy i spra-
wozdania z ich wykonania, informacje o remontach dróg, mostów, spra-
wozdania z działalności kas oszczędnościowo-pożyczkowych.

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowe ze wstępem. Inw. nr 1 za l. 1922–
1939, 127 j.a.; inw. nr 2 za l. 1925–1938, 26 j.a.

Uwagi: zachowały się akta osobowe pracowników zarządu gminy, spisy miesz-
kańców gminy, właścicieli ziemskich z danymi o wielkości przydziałów 
gruntów, wykazy i karty ewidencyjne poborowych, wykazy miejscowości.

Kod/Sygnatura: BY ГАБр ф. 11
Tytuł: Zarząd Gminy w  Wołczynie,  pow. brzeski

Правление Волчинской гмины Брестского повета
Daty: 1920–1939
Rozmiary: 2 inw., 95 j.a.
Dzieje zespołu: zespół uporządkowano w l. 1944–1948, opracowano w l. 1951–

1952; w 1988 r. ponownie opracowano inw. oraz archiwalne pomoce infor-
macyjne.

Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): inw. nr 1 – postanowienia i zarzą-
dzenia Starostwa Powiatowego  Brzeskiego, protokoły posiedzeń zarządu 
gminnego, komisji wyborczych, budżety gminy i sprawozdania z ich wyko-
nania, protokoły zebrań wiejskich, dane statystyczne o liczbie miesz-
kańców, liczbie gospodarstw rolnych, powierzchni zasiewów, szkół, infor-
macje o organizacjach gospodarczych i społecznych na terenie gminy, 
o ściągalności podatków, parcelacji ziemi, budowach szkół, remontach 
dróg, pomocy bezrobotnym; inw. nr 2 – protokoły posiedzeń zarządu gmin-
nego, zebrań wiejskich, budżety gmin i sprawozdania z ich wykonania, infor-
macje o sytuacji gospodarczej gminy, budowach i remontach szkół, dróg, 
pomników, dane statystyczne o liczbie ludności, powierzchni zasiewów.

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowe ze wstępem. Inw. nr 1 za l. 1920–
1939, 68 j.a.; inw. nr 2 za l. 1921–1939, 27 j.a.

Uwagi: zachowały się wykazy sołtysów i ich zastępców, właścicieli majątków, 
bezrobotnych, poborowych.
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Kod/Sygnatura: BY ГАБр ф. 12
Tytuł: Zarząd Gminy w  Wysokim Litewskim,  pow. brzeski

Правление Высоко-Литовской гмины Брестского повета
Daty: 1922–1939
Rozmiary: 2 inw., 83 j.a.
Dzieje zespołu: w l. 1944–1947 usystematyzowano akta zespołu; w l. 1951–1955 

opracowano zespół naukowo-technicznie, przeprowadzono ekspertyzę 
wartości archiwalnej akt: zostały wydzielone i wybrakowane pisma prze-
wodnie, kopie akt zgonów i in. nieposiadające wartości naukowej i prak-
tycznej; utworzono dwa inw.; w 1988 r. udoskonalono inw. i opracowano 
aparat naukowo-informacyjny.

Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): inw. nr 1 – okólniki, zarządzenia 
i instrukcje MSW i Minist. Skarbu,  UW  Poleskiego, Starostwa Powiato-
wego  Brzeskiego, protokoły posiedzeń zarządu gminy, komisji wybor-
czych, budżety gmin i sprawozdania z ich wykonania, informacje o wybo-
rach do Sejmu i Senatu RP, dane statystyczne o liczbie ludności, sytuacji 
ekonomicznej gminy, informacje o organizacjach społecznych na terenie 
gminy, stanie dróg, budowie domów, rejestracji bezrobotnych, udzielaniu 
pomocy; inw. nr 2 – budżety gminy i sprawozdania z ich wykonania, spra-
wozdania z wpływów podatków od ludności, informacje o stanie mate-
rialnym ludności, sprawozdania z działalności Gminnej Kasy Pożyczkowo-
-Oszczędnościowej, informacje o udzielaniu pomocy bezrobotnym.

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowe ze wstępem. Inw. nr 1 za l. 1922–
1939, 59 j.a.; inw. nr 2 za l. 1928–1939, 24 j.a.

Uwagi: zachowały się wykazy miejscowości, karty ewidencyjne poborowych, 
wykazy i ankiety członków zarządu gminy i rady gminy, spisy mieszkańców 
gminy.

Kod/Sygnatura: BY ГАБр ф. 2012
Tytuł: Zarząd Gminy w  Żabczycach,  pow. piński

Правление Жабчицкой гмины Пинского повета
Daty: 1919–1939
Rozmiary: 1 inw., 86 j.a.
Dzieje zespołu: do 1966 r. zespół przechowywano w Filii w  Pińsku AP  Obwodu 

 Brzeskiego; akta opracowano w 1948 r. i 1951 r., ponownie w 1992 r. (prze-
redagowano tytuły jedn., zweryfi kowano daty, paginację, opracowano 
archiwalne pomoce informacyjne).

Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): zarządzenia i wytyczne  UW  Pole-
skiego, Starostwa Powiatowego Pińskiego, protokoły posiedzeń rady 
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gminy, budżety i sprawozdania z ich wykonania, informacje o ściągal-
ności podatków od ludności, udzielaniu pomocy bezrobotnym, stanie 
sanitarnym i warunkach epidemiologicznych w gminie, dane statystyczne 
o liczbie cerkwi prawosławnych, liczbie budynków zniszczonych w czasie 
I wojny światowej.

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy ze wstępem.
Uwagi: zachowały się akta osobowe urzędników zarządu gminy, wykazy członków 

zarządu, sołtysów i radnych, mieszkańców gminy, wyborców, poborowych, 
bezrobotnych.

Kod/Sygnatura: BY ГАБр ф. 671
Tytuł: Zarządy Gmin Powiatu  Baranowickiego

Гминные правления Барановичского повета
Daty: 1922–1939
Rozmiary: 6 inw., 704 j.a.
Dzieje zespołu: w 1952 r. w AP  Obwodu Baranowickiego przeprowadzono syste-

matyzację oraz zinwentaryzowano zespół zarządów gmin z terenu pow. 
baranowickiego; zespoły zostały przekazane do AP  Obwodu  Brzeskiego; 
w 1992 r. utworzono jeden zespół z akt sześciu zarządów gminnych, prze-
redagowano tytuły jedn., opracowano archiwalne pomoce informacyjne.

Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): inw. nr 1 – dane statystyczne 
o liczbie ludności, składzie narodowym i religijnym mieszkańców gm. 
Dobromyśl za 1939 r.; inw. nr 2 – dane statystyczne o liczbie ludności, 
składzie narodowym i religijnym mieszkańców gm.  Krzywoszyna za 
1939 r.; inw. nr 3 – dane statystyczne o liczbie ludności, składzie naro-
dowym i religijnym mieszkańców gm.  Mołczadź za 1931 r., informacje 
o likwidacji serwitutów, mat. o ruchu ludności w gminie (ankiety zamel-
dowania i wymeldowania się, informacje o przyjazdach i wyjazdach 
ludności, kopie i wyciągi z akt stanu cywilnego i in.); inw. nr 4 – proto-
koły posiedzeń zarządu i rady gm.   Nowa Mysz, zebrań sołtysów, budżety 
i sprawozdania z ich wykonania, dok. ruchu ludności w gminie (ankiety 
zameldowania i wymeldowania, informacje o przyjazdach i wyjaz-
dach ludności, kopie i wyciągi z aktów stanu cywilnego i in.), zaświad-
czenia o sytuacji materialnej, podania o udzielenie pomocy materialnej, 
wydanie pozwoleń na budowę, zakup ziemi, udzielenie pożyczek, infor-
macje o chutoryzacji, likwidacji serwitutów; inw. 5 – protokoły posiedzeń 
zarządu i rady gm.  Ostrów, zebrań sołtysów, informacje o liczbie ludności, 
dok. ruchu ludności w gminie (ankiety zameldowania i wymeldowania, 
informacje o przyjazdach i wyjazdach ludności, kopie i wyciągi z aktów 
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stanu cywilnego i in.), zaświadczenia o sytuacji materialnej mieszkańców 
gminy; inw. nr 6 – protokoły posiedzeń zarządu i rady gm.  Jastrzębla, 
dok. ruchu ludności w gminie (ankiety zameldowania i wymeldowania, 
informacje o przyjazdach i wyjazdach ludności), zaświadczenia o sytu-
acji materialnej mieszkańców gminy, dane statystyczne o liczbie miesz-
kańców, wielkości produkcji rolnej w gospodarstwach.

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowe ze wstępem. Inw. nr 1 Zarząd 
Gminy w Dobromyślu, pow. słonimski (od 1920 r. pow. baranowicki) 
1939 r., 1 j.a.; inw. nr 2 Zarząd Gminy w Krzywoszynie, pow. baranowicki 
1939 r., 1  j.a.; inw. nr 3 Zarząd Gminy w Mołczadzi, pow. baranowicki 
1931–1939, 49 j.a.; inw. nr 4 Zarząd Gminy w Nowej Myszy, pow. barano-
wicki 1923–1939, 421 j.a.; inw. nr 5 Zarząd Gminy w Ostrowie, pow. bara-
nowicki 1931–1939, 70 j.a.; inw. nr 6. Zarząd Gminy w Jastrzębli, pow. bara-
nowicki 1922–1939, 162 j.a. Wykaz inw., tablica konkordancji.

Uwagi: zachowały się ankiety członków zarządów gmin, wykazy sołtysów i ich 
zastępców, radnych, wyborców, poborowych, właścicieli ziemskich.

Kod/Sygnatura: BY ГАБр ф. 26
Tytuł: Zarządy Gmin Powiatu  Brzeskiego

Гминные правления Брестского повета
Daty: 1920–1939
Rozmiary: 1 inw., 48 j.a.
Dzieje zespołu: zespoły zarządów gmin uporządkowano w l. 1948–1952; w 1993 r. 

z akt ośmiu zespołów szczątkowych zarządów gmin z terenu  pow. brze-
skiego utworzono odrębny zespół, akta ponownie opracowano.

Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): akta szczątkowe zarządów ośmiu 
gmin, wchodzących w skład  pow. brzeskiego do 1928 r. – w  Brześciu,
 Wojskach,  Dworcach,  Życinie,  Łyszczycach,  Połowcach,  Przyborowie 
i  Radwaniczach; protokoły posiedzeń zarządów gmin, rad gminnych, 
komisji wyborczych, zebrań wiejskich, budżety zarządów gmin i sprawoz-
dania z ich wykonania, zaświadczenia o sytuacji materialnej mieszkańców 
gmin, księgi ewidencyjne ludności, ankiety wychowanków przytułku brze-
skiego (1925 r.), dane statystyczne o liczbie instytucji, przedsiębiorstw, 
powierzchni lasów i ziem.

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy ze wstępem, skorowidzem insty-
tucji, tablicą konkordancji.

Uwagi: zachowały się akta osobowe urzędników zarządów gmin, wykazy człon-
ków zarządów i rad gminnych, sołtysów, mieszkańców gminy.
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Kod/Sygnatura: BY ГАБр ф. 2011
Tytuł: Zarządy Gmin Powiatu Drohiczyńskiego

Гминные правления Дрогичинского повета
Daty: 1921–1939
Rozmiary: 1 inw., 103 j.a.
Dzieje zespołu: do 1966 r. akta zarządów gmin z terenu  pow. drohiczyńskiego 

były przechowywane w Filii w  Pińsku AP  Obwodu  Brzeskiego; w 1952 r. 
mat. usystematyzowano i opracowano; w 1992 r. dok. 10 zarządów gmin 
zgrupowano w jednym zespole archiwalnym oraz ponownie opracowano 
(przeredagowano tytuły jedn., zweryfi kowano daty, paginację, opraco-
wano pomoce ewidencyjne).

Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): akta zarządów gmin –  Drohiczyn, 
 Bezdzież,  Braszewicze,  Chomsk,  Drużyłowicze,  Janów,  Motol,  Odryżyn, 
Osowce, Woławel; okólniki i wytyczne MSW, zarządzenia  UW  Poleskiego 
i Starostwa Powiatowego  Drohiczyńskiego, protokoły i wyciągi z proto-
kołów posiedzeń rad gminnych, komisji wyborczych ds. wyborów radnych, 
zebrań wiejskich, budżety i sprawozdania z ich wykonania, zaświad-
czenia o obywatelstwie polskim, urodzeniu, miejscu zamieszkania i stanie 
cywilnym, informacje o udzielaniu pomocy rodzinom wojskowych, o ścią-
galności podatków od ludności.

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy ze wstępem, skorowidzem oraz 
tablicą konkordancji.

Uwagi: zachowały się akta osobowe urzędników, praktykantów zarządów gmin-
nych, wykazy rezerwistów i poborowych.

Kod/Sygnatura: BY ГАБр ф. 45
Tytuł: Zarządy Gmin Powiatu  Kobryńskiego

Гминные правления Кобринского повета
Daty: 1920–1939
Rozmiary: 1 inw., 192 j.a.
Dzieje zespołu: akta 15 zarządów gmin opracowano w l. 1948–1952, następnie 

połączono w jeden zespół w 1993 r. oraz ponownie opracowano (przere-
dagowano tytuły jedn., zweryfi kowowano daty, określono przynależność 
zespołową poszczególnych jedn.).

Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): akta szczątkowe zarządów gmin 
z terenu pow.  kobryńskiego –  Antopol,  Dziatkowicze,  Dywin,  Horodec, 
 Lelików,  Mokrany,  Nowosiółki,  Oziaty,  Podolesie,  Pruska,  Rohoźna,  Siech-
nowicze,  Tewle,  Zbirogi,  Żabinka; zarządzenia, wytyczne  UW  Poleskiego 
i Starostwa Powiatowego Kobryńskiego, protokoły i wyciągi z protokołów 
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posiedzeń zarządów i rad gminnych, korespondencja ze Starostwem 
w sprawach administracyjno-gospodarczych, informacje o życiu społecz-
no-politycznym i kulturalno-oświatowym gmin, zaświadczenia o stanie 
materialnym mieszkańców gmin, budżety i sprawozdania z ich wyko-
nania, informacje o ściągalności z mieszkańców podatków i kar, o udzie-
laniu pomocy bezrobotnym, o kupnie-sprzedaży ziemi, dane statystyczne 
o liczbie ludności, zwierząt hodowlanych.

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy ze wstępem, skorowidzem insty-
tucji, tablicą konkordancji.

Uwagi: zachowały się akta osobowe urzędników zarządów gminnych, wykazy 
miejscowości, majątków, wyborców, właścicieli ziemskich, wykazy i ankiety 
poborowych.

Kod/Sygnatura: BY ГАБр ф. 318
Tytuł: Zarządy Gmin Powiatu  Kosowskiego

Гминные правления Коссовского повета
Daty: 1919–1939
Rozmiary: 1 inw., 64 j.a.
Dzieje zespołu: do 1966 r. akta zarządów gmin znajdowały się w zasobie Filii 

w  Pińsku AP  Obwodu  Brzeskiego; w 1952 r. zostały opracowane, następnie 
w 1992 r. zgrupowane w jeden zespół i ponownie opracowane.

Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): akta zarządów gmin z terenu pow. 
kosowskiego –  Kosów,  Piaski,  Różana,  Święta Wola,  Telechany; protokoły 
posiedzeń zarządów i rad gminnych, komisji wyborczych ds. wyborów 
radnych, sołtysów, dane o udzielaniu pomocy fi nansowej rodzinom 
wojskowych, o budownictwie domów, dane statystyczne o liczbie ludności, 
rozmiarach zasiewów, liczbie zwierząt hodowlanych.

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy ze wstępem, skorowidzem insty-
tucji, tablicą konkordancji.

Uwagi: zachowały się wykazy miejscowości, mieszkańców gmin, wyborców, 
poborowych.

Kod/Sygnatura: BY ГАБр ф. 2014
Tytuł: Zarządy Gmin Powiatu  Łuninieckiego

Гминные правления Лунинецкого повета
Daty: 1919–1939
Rozmiary: 1. inw., 59 j.a.
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Dzieje zespołu: do 1966 r. akta zarządów gmin z terenu  pow. łuninieckiego znaj-
dowały się w zasobie w Filii w  Pińsku AP  Obwodu  Brzeskiego; w 1952 r. 
mat. opracowano; w 1992 r. akta siedmiu zarządów gmin zgrupowano 
w jednym zespole archiwalnym i ponownie opracowano.

Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): akta zarządów gmin –  Łuniniec, 
 Chotynicze,  Czuczewicze,  Kruhowicze,  Lenin,  Łachwa,  Łunin; zarządzenia 
i wytyczne  UW  Poleskiego, wyciągi z protokołów posiedzeń rad gminnych, 
protokoły komisji wyborczych ds. wyborów do rad gminnych, zaświad-
czenia o obywatelstwie polskim, urodzeniu, miejscu zamieszkiwania, stanie 
cywilnym mieszkańców gminy, raporty o sytuacji społeczno-politycznej 
w gminach, informacje o obciążeniach podatkowych ludności, liczbie par  i 
politycznych, organizacji społecznych i gospodarczych, działalności kółek 
rolniczych, handlu, dane statystyczne o liczbie ludności, wielkości przydzie-
lonej ziemi, liczbie zwierząt hodowlanych.

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy ze wstępem, skorowidzem insty-
tucji, tablicą konkordancji.

Uwagi: zachowały się ankiety i wykazy urzędników zarządów gminnych, radnych, 
sołtysów i ich zastępców, wykazy kupców, rzemieślników.

Kod/Sygnatura: BY ГАБр ф. 28
Tytuł: Zarządy Gmin Powiatu  Prużańskiego

Гминные правления Пружанского повета
Daty: 1920–1939
Rozmiary: 1 inw., 225 j.a.
Dzieje zespołu: w l. 1948–1952 uporządkowano 22 zespoły akt zarządów gmin 

z terenu pow. prużańskiego; w 1992 r. z 16 zespołów szczątkowych utwo-
rzono jeden zespół oraz ponownie opracowano (przeredagowano tytuły 
jedn., zweryfi kowano daty, określono przynależność zespołową poszcze-
gólnych j.a.).

Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): akta szczątkowe zarządów 16 gmin 
z terenu pow. prużańskiego –  Bajki,  Bereza Kartuska,  Czerniaków,  Dobu-
czyn,  Horodeczno,  Kotra,  Maciejewicze (od 1926 r.  Międzylesie),  Ma  asy, 
 Mikitycze,  Noski,  Rewiatycze,  Sielec,  Siechnowicze,  Suchopol,  Szenie, 
 Szereszów; okólniki MSW, zarządzenia Prużańskiego Starostwa Powia-
towego, protokoły posiedzeń zarządów i rad gmin, komisji wyborczych, 
budżety zarządów gmin i sprawozdania z ich wykonania, korespondencja 
z Prużańskim Starostwem Powiatowym w sprawach administracyjno-
-gospodarczych, informacje o wyborach do Sejmu RP, obciążeniach podat-
kowych ludności, o powołaniu do wojska, budowie i remontach szkół, dróg, 
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mostów, sytuacji sanitarnej gminy i walce z chorobami zakaźnymi, zaświad-
czenia o sytuacji materialnej mieszkańców, dane statystyczne o liczbie 
ludności, powierzchni zasiewów, ilości ziemi ornej, liczbie zwierząt hodow-
lanych.

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy ze wstępem, skorowidzem insty-
tucji, tablicą konkordancji.

Uwagi o publikacji: Борьба трудящихся Западной Белоруссии, op.cit.; Памяць: 
Гіст.-дакум. хроніка Пружанскага раёна, Мінск 1992; Памяць: Гіст.-
дакум. хроніка Кобрынскага раёна, Мінск 2002.

Uwagi: zachowały się wykazy radnych, sołtysów i ich zastępców, wyborców, 
przedpoborowych, rezerwistów.

Kod/Sygnatura: BY ГАБр ф. 2030
Tytuł: Zarządy Gmin Powiatu  Stolińskiego

Гминные правления Столинского повета
Daty: 1919–1939
Rozmiary: 1 inw., 255 j.a.
Dzieje zespołu: do 1966 r. nieuporządkowane akta zarządów gmin były przecho-

wywane w Filii w  Pińsku AP  Obwodu  Brzeskiego; w 1992 r. mat. sześciu 
gmin zgrupowano w jeden zespół i opracowano.

Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): akta zarządów gmin –  Berezów,  Płot-
nica,  Radczysk,   Stolin,  Terebieżów,  Chorsk; okólniki i zarządzenia MSW,  UW 
 Poleskiego, Starostwa Powiatowego Stolińskiego, protokoły posiedzeń rad 
gminnych i zarządów, zebrań wiejskich, budżety i sprawozdania z ich wyko-
nania, informacje i korespondencja o stanie sanitarnym wsi, walce z zacho-
rowaniami infekcyjnymi, ściąganiu z ludności podatków i kar, budowie, 
remontach dróg, mostów i budynków, udzielaniu pomocy bezrobotnym, 
zaświadczenia o sytuacji materialnej i rodzinnej mieszkańców gminy, dane 
statystyczne o liczbie ludności (1931 r.).

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy ze wstępem, skorowidzem insty-
tucji, tablicą konkordancji.

Uwagi: zachowały się wykazy członków zarządów gminnych, sołtysów, radnych, 
poborowych, właścicieli ziemskich, ankiety wychowanków przytułku w  Sto-
linie, właścicieli sklepów, wykazy miejscowości.

Kod/Sygnatura: BY ГАБр ф. 1
Tytuł: Urząd Wojewódzki Poleski

Полесское воеводское управление
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Daty: 1921–1939
Rozmiary: 12 inw., 26 152 j.a.
Dzieje zespołu: w l. 1947–1950 przeprowadzono naukowo-techniczne opraco-

wanie i inwentaryzację jedn.; w. 1953 r. udoskonalono opracowanie nauko-
wo-technicznego; w l. 1948–1963 przeprowadzono oceny wartości archi-
walnej akt, wydzielono i wybrakowano 6492 j.a. i 455 kg rozsypu; w 1964 r. 
– podczas mikrofi lmowania – wydzielono dublety, puste formularze niepo-
siadające praktycznej wartości; w 1990 r. odtajniono 4035 j.a.; w l. 2000–
2003 ponownie opracowano część akt z inw. nr 9, 10.

Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): inw. nr 1 – mat. dot. spraw admini-
stracyjnych i organizacyjnych, działalności fi nansowo-gospodarczej, życia 
gospodarczego woj. poleskiego, odbudowy, podziału administracyjnego 
województwa, zmiany nazw miejscowości, ustanowienia opieki nad pozo-
stawionymi majątkami, nakładania kar administracyjnych na ludność, orga-
nizacyjnej i fi nansowo-gospodarczej działalności organów samorządowych, 
zaopatrzenia w produkty, ochrony zabytków, mat. statystyczne i in.; inw. 
nr 2 – mat. spraw organizacyjnych i administracyjnych, działalności starostw 
powiatowych, fi nansowej i gospodarczej działalności UW Poleskiego, sytu-
acji ekonomicznej na  Polesiu, mat. statystyczne, dot. ruchu społeczno-poli-
tycznego w województwie, działalności organizacji społecznych (ich statuty, 
sprawozdania i in.), kampanii wyborczych do Sejmu i Senatu RP, organów 
samorządowych, kar administracyjnych i karnych nakładanych na ludność, 
rozpatrywania skarg ludności na działalność władz, życia religijnego 
w województwie (katolików, prawosławnych, protestantów, Żydów i in.); 
inw. nr 3 – mat. dot. spraw administracyjnych województwa, obywatel-
stwa i spraw obywatelskich ludności (zaświadczenia o tożsamości, metryki 
urodzenia i in.), poszukiwania osób, nakładania kar administracyjnych 
i karnych na urzędników państwowych, organy samorządowe i ludność, 
mat. dot. odbudowy gospodarstw, sytuacji ekonomicznej województwa, 
działań wojskowo-mobilizacyjnych, sytuacji religijnej na  Polesiu i in.; inw. 
nr 4 – mat. Wydziału Samorządowego (dot. kierownictwa i kontroli, działal-
ności fi nansowej organów samorządowych, działań w sprawach zabezpie-
czenia socjalnego ludności i in.), Wydziału Wojskowego (przedsięwzięcia 
wojskowo-mobilizacyjne, organizacja straży pożarnej, obrony powietrznej 
i przeciwgazowej, przygotowanie fi zyczne i szkolenia wojskowe ludności, 
mat. statystyczne i in.), akta Wydziału Zdrowia Społecznego (l. 1921–
1932), Wydziału Pracy, Opieki i Zdrowia (l. 1932–1939) (sytuacja sanitarna 
na terenie województwa, działalność instytucji leczniczych, aptek, lekarzy, 
zabezpieczenie socjalne i ubezpieczenia ludności, inwalidów), mat. Okrę-
gowej Dyrekcji Dróg Publicznych, Wydziału Komunikacyjno-Budowlanego 
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(budownictwo, budowa dróg i in.), Wydziału Przemysłowego, Wydziału 
Komunikacji Wodnej; inw. nr 5 – mat. dot. organizacji, fi nansów i działal-
ności Wydziału Zdrowia Społecznego Urzędu i podległych mu organów, 
sytuacji sanitarnej na terenie województwa, działalności instytucji leczni-
czych, aptek, lekarzy, podejmowania działań przeciwepidemiologicznych 
i leczniczych, zabezpieczenia socjalnego i ubezpieczenia ludności, walki 
z bezrobociem i działań organizujących pracę, prac budowlanych, budow-
nictwa drogowego, prac wodno-melioracyjnych, dzierżawy i utrzymania 
nieruchomości państwowych i in.; inw. nr 6 – akta dot. posiadania ziemi, 
sytuacji rolnictwa w województwie, działań w zakresie stosunków rolnych, 
produkcji i zbytu produktów rolnych, opisy lasów i gruntów, nadzoru nad 
lasami, kontroli łowiectwa, stanu gospodarki rybnej, melioracji i osuszania 
ziem na  Polesiu, parcelacji, chutoryzacji gospodarstw rolnych, likwidacji 
serwitutów, dzierżawy, kupna-sprzedaży ziemi osobom prywatnym i in.; 
inw. nr 7 – mat. dot. sytuacji w rolnictwie (uprawa roli, hodowla) w woje-
wództwie, prac ziemnych i melioracyjnych na  Polesiu, wielkich majątków 
ziemskich, zarządzania majątkami państwowymi, parcelacji, chutoryzacji 
gospodarstw rolnych, likwidacji serwitutów, rozwoju kolonizacji (osad-
ników wojskowych i cywilnych) na  Polesiu, stanu lasów państwowych 
i prywatnych, organizacji handlu, weterynarii, gospodarki rybnej, nadzoru 
nad lasami i in.; inw. nr 8 – sprawy organizacyjne, fi nansowe i personalne 
oraz nadzoru nad działalnością policji i innych instytucji ochrony prawa 
i porządku publicznego, charakterystyki stanu moralnego i poglądów poli-
tycznych obywateli przyjmowanych do służby państwowej, mat. dot. dzia-
łalności polskich, białoruskich, ukraińskich, rosyjskich i żydowskich par  i 
i organizacji społecznych, związków zawodowych, wystąpień przeciw 
podatkom chłopów i bezrobotnych, strajków w zakładach przemysłowych, 
informacje o działalności bibliotek, kółek, grup koncertowych i teatralnych, 
polityki narodowościowej i religijnej państwa, mat. statystyczne o skła-
dzie narodowościowo-religijnym ludności w woj. poleskim, wyborach do 
Sejmu i Senatu RP, do organów samorządowych, nadzoru nad prasą, stanu 
wykształcenia i kultury, prowadzenia badań naukowych na  Polesiu; inw. 
nr 9 – akta dot. ruchu społeczno-politycznego, nadzoru nad organizacjami 
i działalnością par  i politycznych i organizacji w województwie, infor-
macje o działalności polskich, białoruskich, ukraińskich, rosyjskich, żydow-
skich par  i politycznych i organizacji społecznych (statuty, wnioski o reje-
strację, sprawozdania z działalności, projekty i sprawozdania budżetowe, 
wykazy członków, prasa i in.), sprawozdania wojewodów białostockiego, 
nowogródzkiego, wileńskiego, wołyńskiego, lwowskiego i in. województw 
o sytuacji społeczno-politycznej w danym regionie, sprawozdania starostw 
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powiatowych; inw. nr 10 – akta dot. działalności społeczno-politycznej 
i nadzoru nad organizacjami i działalnością par  i politycznych i organizacji 
w województwie, informacje o działalności polskich, białoruskich, ukraiń-
skich, rosyjskich, żydowskich par  i politycznych i organizacji społecznych, 
o sytuacji religijnej na  Polesiu (działalności związków wyznaniowych kato-
lików, prawosławnych, protestantów, Żydów), stosunkach międzywyzna-
niowych, budownictwie i remontach obiektów kultu (cerkwi, kościołów, 
domów modlitw i in.), wykazy cerkwi prawosławnych, kościołów, synagog, 
duchowieństwa, sekt, sprawy rewindykacji obiektów kultu i nastrojów 
ludności, działalności poleskiego konsystorza prawosławnego i pińskiej 
kurii episkopalnej, obrzędy religijne, sprawy rozwoju wyznania unickiego; 
inw. nr 11 – akta osobowe, wykazy urzędników, ankiety osobowe urzęd-
ników wojewódzkich, starostw powiatowych i in. instytucji w wojewódz-
twie, poszczególnych kategorii zawodowych (lekarzy, robotników leśnych, 
duchowieństwa prawosławnego i in.); inw. nr 12 – mat. Wydziału Ogól-
nego (dot. m.in. działalności Wydziału Kultury i Sztuki urzędu lubelskiego), 
Wydziału Samorządowego (sprawy budżetów poszczególnych organów 
samorządowych i in.), Wydziału Pracy, Opieki i Zdrowia (sprawy zabezpie-
czenia socjalnego i ubezpieczeń, działalności zakładów leczniczych i in.), 
Wydziału Dyrekcji Robót Publicznych, Wydziału Komunalno-Budowlanego, 
Rolnictwa i Reform Rolnych (sprawy parcelacji, chutoryzacji gospodarstw 
rolnych, prac ziemnych i agrarnych, obsługi weterynaryjnej, produkcji 
i zbytu produktów rolnych).

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowe ze wstępem. Inw. nr 1 Wydział 
Ogólny 1921–1939, 2657 j.a.; inw. nr 2 Wydział Prezydialny 1921–1939, 
3902 j.a.; inw. nr 3 Wydział Administracyjny 1921–1934, 1307 j.a.; inw. 
nr 4 Wydział Ogólny 1921–1939, 1780 j.a.; inw. nr 5 Wydział Ogólny 1921–
1939, 1265 j.a., nr 6 Wydział Rolnictwa i Reform Rolnych 1921–1939, 3545 
j.a; inw. nr 7 Wydział Weterynaryjny, Rolnictwa i Reform Rolnych 1921–
1939, 1946 j.a.; inw. nr 8 Wydział Bezpieczeństwa Publicznego, Wydział 
Społeczno-Polityczny 1921–1939, 1675 j.a.; inw. nr 9 Wydział Społeczno-
-Polityczny 1921–1939, 2577 j.a.; inw. nr 10 Wydział Bezpieczeństwa 
Publicznego, Wydział Społeczno-Polityczny 1921–1939, 2827 j.a.; inw. 
nr 11 Akta osobowe 1921–1939, 2492 j.a.; inw. nr 12 Wydział Ogólny 
1921–1939, 107 j.a. Indeks geografi czny do inw. nr 1–7, indeks par  i poli-
tycznych i organizacji społecznych do inw. nr 9–10, skorowidz komórek 
organizacyjnych urzędu wojewódzkiego.

Istnienie kopii i miejsce ich przechowywania: zmikrofi lmowano 12 809 j.a.
Powiązanie z innymi materiałami archiwalnymi: Archiwum Akt Nowych w Warszawie, 

zespół PL/2/1183/0 Urząd Wojewódzki w Brześciu nad Bugiem 1923–1939; 
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zespół PL 2/1179/0 Zbiór akt starostw powiatowych województw wschod-
nich 1920–1939; AP w Białymstoku, zespół PL/4/798/0 Urząd Wojewódzki 
Poleski w Brześciu nad Bugiem Wydział Rolnictwa i Reform Rolnych [1928–
1933] 1934–1939.

Uwagi o publikacji: Документы по истории православной церкви на 
Беларуси XVIII–XX вв., op.cit.; Документы по истории и культуре 
евреев в архивах Беларуси, op.cit.; Борьба трудящихся Западной 
Белоруссии, op.cit., t. 1, op.cit., t. 2, op.cit.; Брест в 1919–1939 гг., 
op.cit.; Польша–Беларусь (1921–1953), op.cit.; Памяць: Гіст.-дакум. 
хроніка г. Баранавічы і Баранавіцкага раёна, Мінск 2004; Памяць: 
Гіст.-дакум. хроніка Жабінкаўскага раёна, Мінск 1999; Памяць: Гіст.-
дакум. хроніка Іванаўскага р-на, Мінск 2000; Памяць: Гіст.-дакум. 
хроніка Брэсцкага раёна, Мінск 1998; Памяць: Гіст.-дакум. хроніка 
Пінска, Мінск 1998; Памяць: Гіст.-дакум. хроніка Кобрынскага раёна, 
Мінск 2002; Памяць: Гіст.-дакум. хроніка Столінскага раёна, Мінск 
2003. 

Uwagi: zachowały się plany działek, majątków działek, wsi, folwarków i in. 
nieruchomości gruntowych, plany, szkice przedsiębiorstw, budynków, 
dróg; metryki urodzenia, zaświadczenia o tożsamości mieszkańców, 
dok. wykształcenia zawodowego; plany gospodarstw leśnych, dzienniki 
pracy robotników rolnych; protokoły Komisji Naukowych Badań Ziem 
Wschodnich, mat. rękopiśmienne dot. historii i kultury Polesia (inżyniera 
O. Nelarda do monografi i Polesie ilustrowane i in.); charakterystyki urzęd-
ników, wykazy uwięzionych w  Berezie Kartuskiej; projekty, plany budowy 
i remontów cerkwi, kościołów, wykaz płatników składek żydowskich gmin 
wyznaniowych; akta osobowe, ankiety urzędników; wykład inspektora 
R. Buczyńskiego o strukturze rynku zbóż na  Polesiu (marzec 1939 r.).
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2. Administracja specjalna i instytucje kontrolne

Kod/Sygnatura: BY ГАБр ф. 50
Tytuł: Izba Skarbowa w  Brześciu

Брестская казённая палата
Daty: 1919–1939
Rozmiary: 6 inw., 15 497 j.a.
Dzieje zespołu: zespół uporządkowano i opracowano w l. 1951–1955; odtajniono 

w 1956 r.; w 1973 r. ponownie opracowano pomoce ewidencyjne i infor-
macyjne.

Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): inw. nr 1 – dok. Wydziału Ogólnego 
i Wydziału Podatków Bezpośrednich (okólniki, rozporządzenia i instrukcje 
Prezydenta RP, Rady Ministrów, Minist. Skarbu, MSW, Izby Skarbowej 
w Brześciu, sprawozdania, informacje, korespondencja w sprawie о rozło-
żenia i ściągania z ludności podatków bezpośrednich, zaległości podat-
kowych, nakładania kar za naruszenie przepisów prawa podatkowego, 
skargi apelacyjne podatników na wyliczenia wysokości podatków, sprawy 
dot. ustalenia wysokości podatku przemysłowego, ściąganego od właści-
cieli przedsiębiorstw, wnioski obywateli w sprawie spłacenia zaległości 
podatkowych, sprawozdania z pracy komorników, budżety powiatowych 
związków komunalnych, miast); inw. nr 2 – akta osobowe urzędników Izby 
(w układzie alfabetycznym wg nazwisk); inw. nr 3 – akta Wydziału Ewiden-
cyjno-Kasowego (okólniki, rozporządzenia, decyzje Minist. Skarbu, Izby 
Skarbowej, księgi główne ewidencji wpływu podatków bezpośrednich od 
ludności, budżety Izby wraz z załącznikami, protokoły kontroli powiato-
wych kas skarbowych, sprawy dot. udzielania pomocy bezrobotnym, poży-
czek związkom komunalnym, dane statystyczne o ściągalności podatku 
przemysłowego; inw. nr 3a – akta Wydziału Ewidencyjno-Kasowego (kore-
spondencja z Minist. Skarbu, różnorodnymi urzędami fi nansowymi, sprawy 
dot. wypłaty rent inwalidom I wojny światowej, wdowom po wojsko-
wych i policjantach, listy wypłat rent inwalidzkich, listy płac pracowników 
Izby i urzędów skarbowych; inw. nr 4 – akta Wydziału Akcyz i Monopoli 
i Wydziału Opłat Skarbowych (okólniki, rozporządzenia i instrukcje Zarządu 
Cywilnego Ziem Wschodnich, Minist. Skarbu, Izby Skarbowej, sprawoz-
dania, informacje i korespondencja dot. ściągania z ludności opłat skarbo-
wych, informacje o walce z nielegalnym gorzelnictwem i handlem wyro-
bami tytoniowymi, sprawy udzielania obywatelom pozwoleń na prowa-
dzenie przedsiębiorstw i zakładów handlowych, sprzedaż wyrobów alkoho-
lowych i tytoniowych, nakładania kar za naruszenie przepisów dot. akcyzy 
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i monopolu, sprawozdania o gospodarce brzeskiego okręgu skarbowego, 
księgi ewidencji produkcji przedsiębiorstw przemysłowych); inw. nr 5 – akta 
wszystkich wydziałów (okólniki i rozporządzenia Minist. Skarbu, Izby Skar-
bowej, protokoły konferencji naczelników urzędów skarbowych okręgów 
warszawskiego, wileńskiego, brzeskiego, łódzkiego, lwowskiego i in., 
dane statystyczne o obłożeniu ludności podatkami rolnym, dochodowym 
i innymi, o wpływie podatków bezpośrednich i pośrednich, podatków od 
spadków, akta dot. określenia wymiaru podatku przemysłowego, proto-
koły ujawnienia naruszenia przepisów prawa podatkowego, sprawozdania 
z działalności kas skarbowych, sprawy nadużyć służbowych).

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowe ze wstępem. Inw. 1 za l. 1920–
1928 (t. 1), 1929–1933 (t. 2), 1933–1939 (t. 3), 8136 j.a.; inw. nr 2 za l. 
1921–1939, 1621 j.a.; inw. nr 3 Wydział Ewidencyjno-Kasowy 1921–1939, 
412 j.a.; inw. nr 3а Wydział Ewidencyjno-Kasowy 1921–1939, 1676 j.a.; 
inw. nr 4 za l. 1919–1939, 2624 j.a.; inw. nr 5 za l. 1921–1931, 1028 j.a. 
Indeks geografi czny.

Powiązanie z innymi materiałami archiwalnymi: AP w Białymstoku, zespół PL/4/
1453/0 Izba Skarbowa w Brześciu nad Bugiem 1935–1938.

Uwagi o publikacji: Борьба трудящихся Западной Белоруссии, op.cit.

Kod/Sygnatura: BY ГАБр ф. 359
Tytuł: Kasa Skarbowa w  Brześciu

Брестская казённая касса Брестской казённой палаты
Daty: 1921–1931
Rozmiary: 1 inw., 32 j.a.
Dzieje zespołu: zespół opracowano w 1952 r.
Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): okólniki i rozporządzenia Minist. 

Skarbu, protokoły kontroli kasy, księga dochodów-rozchodów komunal-
nych środków fi nansowych, listy płac urzędników, rent dla inwalidów 
wojskowych i cywilnych.

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy.

Kod/Sygnatura: BY ГАБр ф. 2456
Tytuł: Kasa Skarbowa w  Drohiczynie

Дрогичинская казённая касса Брестской казённой палаты
Daty: 1919–1931
Rozmiary: 1 inw., 1 j.a.
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Dzieje zespołu: do 1966 r. zespół przechowywano w Filii w  Pińsku AP Obwodu 
 Brzeskiego; akta opracowano w 2005 r.

Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): listy wypłaty rent dla inwalidów 
wojskowych i cywilnych pow. drohiczyńskiego z 1924 r.

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy.

Kod/Sygnatura: BY ГАБр ф. 2345
Tytuł: Kasa Skarbowa w  Pińsku

Пинская казённая касса Брестской казённой палаты
Daty: 1919–1931
Rozmiary: 2 inw., 307 j.a.
Dzieje zespołu: do 1966 r. zespół przechowywano w Filii w Pińsku AP Obwodu 

Brzeskiego; akta opracowano w 1952 r.; ponownie opracowano w 1998 r.
Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): inw. nr 1 – okólniki Minist. Skarbu, Izby 

Skarbowej w Brześciu, zarządzenia Starosty Powiatowego w  Pińsku, kore-
spondencja z Wydziałem Ewidencyjno-Kasowym Izby Skarbowej w Brze-
ściu w sprawie zwiększenia czujności ochrony kas w związku z częstymi 
napadami na kasy skarbowe w Stołbcach w 1924 r. (sygn. 72), dzienniki 
rejestracji wpływu podatków, księgi podatkowe podatku rolnego wg gmin; 
inw. nr 2 – akta osobowe.

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowe. Inw. nr 1 za z l. 1921–1939, 
285 j.a.; inw. nr 2 za l. 1920–1931, 22 j.a.

Kod/Sygnatura: BY ГАБр ф. 51
Tytuł: I Urząd Skarbowy Miejski w  Brześciu

1-е городское казённое правление Брестской казённой палаты, г. Брест
Daty: 1929–1939
Rozmiary: 9 inw., 27 209 j.a.
Dzieje zespołu: zespół uporządkowano i opracowano w 1951 r; w 1968 r., 1988 r., 

1992 r., 1993 r., 1996 r. opracowano kolejne inw.
Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): inw. nr 1 – okólniki Minist. Skarbu, 

Izby Skarbowej w Brześciu, budżety i etaty Urzędu, księgi wpływu podatków 
przemysłowego, dochodowego i innych od mieszkańców Brześcia, spra-
wozdania naczelnika Urzędu ze ściągania podatków, kontroli, rachunków 
osobistych podatników, wnioski o udzielenie ulg podatkowych, zwol-
nienia z podatków; inw. nr 2, 3, 4 – akta dot. ściągania podatku przemy-
słowego (wg nazwisk przedsiębiorców w porządku alfabetu cyrylickiego: 
inw. nr 2 lit. А–I, inw. nr 3 lit. К–О, inw. nr 4 lit. P–J) oraz podatku z przed-
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siębiorstw, instytucji, organizacji społecznych, zawodowych i innych; inw. 
nr 5, 6, 7 – akta dot. ściągania podatku dochodowego od mieszkańców 
Brześcia (wg nazwisk w porządku alfabetu cyrylickiego: inw. nr 5 lit. А–G, 
inw. nr 6 lit. D–О, inw. nr 7 lit. P–J) oraz podatku od przedsiębiorstw, insty-
tucji i organizacji; inw. nr 8 – akta dot. ściągania podatku od nieruchomości 
na terenie Brześcia (wg nazwisk w porządku alfabetu cyrylickiego) oraz od 
darów; inw. nr 9 – okólniki Minist. Skarbu, protokoły urzędu skarbowego, 
księgi ewidencji wpływu podatków, dzienniki ewidencji zaświadczeń prze-
mysłowych wydanych przedsiębiorcom, wnioski mieszkańców Brześcia 
o udzielenie ulg podatkowych.

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowe. Inw. nr 1 za l. 1930–1939, 
346 j.a.; inw. nr 2 za l. 1930–1939, 3897 j.a.; inw. nr 3 za l. 1929–1939, 
3100 j.a.; inw. nr 4 za l. 1929–1939, 4168 j.a.; inw. nr 5 za l. 1929–1939, 
3731 j.a.; inw. nr 6 za l. 1929–1939, 4196 j.a.; inw. nr 7 za l. 1929–1939, 
5165, j..a.; inw. nr 8 za l. 1929–1939, 2492 j.a.; inw. nr za l. 9 1929–1939, 
114 j.a.

Kod/Sygnatura: BY ГАБр ф. 52
Tytuł: II Urząd Skarbowy Powiatowy w  Brześciu

2-е поветовое казённое правление Брестской казённой палаты, 
г. Брест

Daty: 1929–1939
Rozmiary: 1 inw., 36 j.a.
Dzieje zespołu: zespół opracowano w 1952 r.; ponownie opracowano w 1968 r.
Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): akta z l. 1934–1938 – dzienniki przy-

chodów i rozchodów budżetowych, wykazy mieszkańców płacących podatki.
Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy.

Kod/Sygnatura: BY ГАБр ф. 358
Tytuł: Urząd Skarbowy Akcyz i Monopolów Państwowych w  Brześciu
 Брестское казённое правление акцизов и государственных монополий 

Брестской казённой палаты
Daty: 1921–1939
Rozmiary: 1 inw., 222 j.a.
Dzieje zespołu: zespół uporządkowano i opracowano w 1952 r.; ponownie opra-

cowano w 1978 r.
Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): decyzje Urzędu, sprawozdania i infor-

macje o produkcji i spożyciu spirytusu, udzielaniu zezwoleń na handel napo-
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jami alkoholowymi, egzekwowaniu kar za naruszenie przepisów prawa 
o akcyzie i monopolu, akta kontroli produkcji gorzelniczej zakładów woj. 
poleskiego, księgi ewidencji produkcji Zakładów Spirytusowych w Brześciu.

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy ze wstępem.

Kod/Sygnatura: BY ГАБр ф. 2063
Tytuł: Urząd Skarbowy Akcyz i Monopolów Państwowych w  Pińsku
 Пинское казённое правление акцизов и государственных монополий 

Брестской казённой палаты
Daty: 1921–1939
Rozmiary: 2 inw., 476 j.a.
Dzieje zespołu: do 1966 r. zespół przechowywano w Filii w Pińsku AP Obwodu 

 Brzeskiego; uporządkowano i opracowano w 1951 r.; ponownie opraco-
wany w 1978 r.

Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): inw. nr 1 – okólniki, rozporządzenia, 
instrukcje Minist. Skarbu, Izby Skarbowej w  Brześciu, decyzje Urzędu, spra-
wozdania i informacje o produkcji i spożyciu spirytusu, udzielaniu zezwoleń 
na handel napojami alkoholowymi, tytoniowymi i innymi towarami mono-
polowymi, egzekucji kar za naruszenie przepisów prawa o akcyzie i mono-
polu, akta kontroli produkcji zakładów gorzelniczych, dane statystyczne 
o liczbie naruszenia przepisów prawa o akcyzie i monopolu, opisy i akta 
kontroli urządzeń technicznych i stanu zakładów gorzelniczych, kore-
spondencja z urzędami kolejowymi w sprawie wywozu za granicę zapałek 
fabryki „Progress–Wulkan”; inw. nr 2 – okólniki Minist. Skarbu, Izby Skar-
bowej w Brześciu, korespondencja z instytucjami w sprawach personal-
nych, organizacyjnych, gospodarczych i in.

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowe ze wstępem. Inw. nr 1 za l. 1921–
1939, 401 j.a.; inw. nr 2 Akta osobowe 1921–1939, 75 j.a.

Kod/Sygnatura: BY ГАБр ф. 350
Tytuł: Urząd Skarbowy Podatków i Opłat Skarbowych w  Brześciu

Казённое правление налогов и казённых платежей Брестской казённой 
палаты, г. Брест

Daty: 1921–1929
Rozmiary: 1 inw., 3927 j.a.
Dzieje zespołu: zespół opracowano w 1951 r., wydzielono i wybrakowano 

7551 j.a. niemających wartości naukowej i praktycznej; ponownie opraco-
wano w 1978 r.
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Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): okólniki Minist. Skarbu, Izby Skar-
bowej w  Brześciu, postanowienia i protokoły komisji szacunkowych 
w sprawie ustalenia wysokości podatku przemysłowego i dochodowego, 
akta dot. ściągania podatków dochodowych, księgi ewidencji wpływu 
podatków, akta kontroli przedsiębiorstw, wnioski mieszkańców Brześcia 
o udzielenie ulg podatkowych.

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy ze wstępem, skorowidz rzeczowy.

Kod/Sygnatura: BY ГАБр ф. 2488
Tytuł: Urząd Skarbowy w  Drohiczynie

Дрогичинское казённое правление Брестской казённой палаты
Daty: 1922–1938
Rozmiary: 2 inw., 72 j.a.
Dzieje zespołu: do 1966 r. zespół przechowywano w Filii w Pińsku AP Obwodu 

 Brzeskiego; akta uporządkowano i opracowany w 1952 r.
Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): inw. nr 1 – rozporządzenia i decyzje 

Minist. Skarbu, akta spraw o egzekucję podatku państwowego od ludności 
pow.  drohiczyńskiego, listy naliczenia opłat za prace ziemne podczas 
chutoryzacji we wsi  Stara Strzelica gm.  Janów (1932 r.); inw. nr 2 – księgi 
ewidencji przychodów i rozchodów budżetowych, listy wypłat rent inwa-
lidom wojskowym i cywilnym.

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowe. Inw. nr 1 za l. 1922–1937, 4 j.a.; 
inw. nr 2 za 1924 r., l. 1934–1938, 68 j.a.

Kod/Sygnatura: BY ГАБр ф. 360
Tytuł: Urząd Skarbowy w  Kobryniu

Кобринское казённое правление Брестской казённой палаты
Daty: 1934–1939
Rozmiary: 2 inw., 164 j.a.
Dzieje zespołu: zespół opracowano w 1952 r.
Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): inw. nr 1 – okólniki Minist. Skarbu, 

Izby Skarbowej w  Brześciu, dzienniki ewidencji przychodów i rozchodów, 
podania mieszkańców o przywrócenie prawa własności, przyznanie ulg 
podatkowych; inw. nr 2 – lista płac urzędników z 1939 r.

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowe. Inw. nr 1 za l. 1934–1939, 
163 j.a.; inw. nr 2 za 1939 r., 1 j.a.
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Kod/Sygnatura: BY ГАБр ф. 362
Tytuł: Urząd Skarbowy w  Kosowie

Коссовское казённое правление Брестской казённой палаты
Daty: 1935–1939
Rozmiary: 1 inw., 120 j.a.
Dzieje zespołu: zespół opracowano w 1952 r.
Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): okólniki Minist. Skarbu, Izby Skar-

bowej w  Brześciu, dzienniki ewidencji przychodów i rozchodów, podania 
mieszkańców o przywrócenie prawa własności, przyznanie ulg podatko-
wych, rachunki osobiste podatników.

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy.

Kod/Sygnatura: BY ГАБр ф. 2489
Tytuł: Urząd Skarbowy w  Łunińcu
 Лунинецкое казённое правление Брестской казённой палаты
Daty: 1923–1939
Rozmiary: 2 inw., 91 j.a.
Dzieje zespołu: do 1966 r. zespół przechowywano w Filii w  Pińsku AP Obwodu 

 Brzeskiego; akta opracowano w 1952 r.
Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): inw. nr 1 – podania mieszkańców 

o zwolnienia z podatków, księga ewidencji wpływów podatków od nieru-
chomości; inw. nr 2 – okólniki i rozporządzenia Minist. Skarbu, protokoły 
posiedzeń komisji szacunkowych, komorników w sprawie ustalenia wiel-
kości podatków, ściągania podatków od ludności, informacje o obciąże-
niach podatkowych ludności, przedsiębiorstw przemysłowych i handlo-
wych, akta sprawy nałożenia kar za nieopłacenie podatku przemysłowego.

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowe. Inw. nr 1 za l. 1935–1938, 81 j.a.; 
inw. nr 2 za l. 1923–1939, 10 j.a.

Kod/Sygnatura: BY ГАБр ф. 2344
Tytuł: Urząd Skarbowy w  Pińsku

Пинское казённое правление Брестской казённой палаты
Daty: 1919–1939
Rozmiary: 3 inw., 2788 j.a.
Dzieje zespołu: do 1966 r. zespół przechowywano w Filii w Pińsku AP Obwodu 

 Brzeskiego; akta opracowano w 1952 r.; w 1957 r. odtajniono 20 j.a.
Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): inw. nr 1 – okólniki, rozporządzenia, 

instrukcje Minist. Skarbu, Izby Skarbowej w Brześciu, korespondencja 



111

Administracja specjalna i instytucje kontrolne

z urzędami gminnymi i skarbowymi w sprawach obciążeń podatkowych, 
akta spraw ściągania podatków, nakładania kar, oceny i ustalenia klas ziem, 
sprawozdania i protokoły zebrań ogólnych kasy pomocy wzajemnej, księgi 
rejestracji wpływów podatków, księgi podatków gruntowego, dochodo-
wego i in., sprawozdania statystyczne o sytuacji w przemyśle i stanie 
zasiewów w pow.  pińskim (1935 r.); inw. nr 2 – okólniki Minist., korespon-
dencja z urzędami skarbowymi, akta przeniesień urzędników, polecenia 
wyjazdów służbowych; inw. nr 3 – okólniki, rozporządzenia Minist. i innych 
organów skarbowych, akta ściągania podatków, nakładania kar, dziennik 
pracy Urzędu, księga ewidencji wpływów podatków od ludności i instytucji 
Pińska i pow. pińskiego, zaświadczenia o prawie do prowadzenia przedsię-
biorstw i zakładów handlowych, akta kontroli kasy skarbowej.

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowe. Inw. nr 1 za l. 1921–1939, 
2591 j.a.; inw. nr 2 za l. 1920–1939, 147 j.a.; inw. nr 3 za l. 1921–1939, 
50 j.a.

Kod/Sygnatura: BY ГАБр ф. 361
Tytuł: Urząd Skarbowy w  Prużanie

Пружанское казённое правление Брестской казённой палаты
Daty: 1930–1939
Rozmiary: 1 inw., 82 j.a.
Dzieje zespołu: zespół opracowano w 1952 r.
Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): protokoły posiedzeń, dzienniki 

ewidencji przychodów i rozchodów, podania mieszkańców o przywrócenie 
prawa własności, przyznanie ulg podatkowych. 

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy.

Kod/Sygnatura: BY ГАБр ф. 2173
Tytuł: Urząd Skarbowy w  Stolinie

Столинское казённое правление Брестской казённой палаты
Daty: 1931–1939
Rozmiary: 2 inw., 166 j.a.
Dzieje zespołu: do 1966 r. zespół przechowywano w Filii w  Pińsku AP Obwodu 

 Brzeskiego; akta uporządkowano i opracowano w 1952 r.
Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): inw. nr 1 – umowy kupna-sprzedaży 

ziemi, lasów i majątków z 1929 r.; inw. nr 2 – księgi ewidencji przychodów 
i rozchodów.
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Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowe. Inw. nr 1 za 1929 г., 1 j.a.; inw. 
nr 2 za l. 1934–1938, 165 j.a.

Kod/Sygnatura: BY ГАБр ф. 60
Tytuł: Poleski Okręgowy Urząd Ziemski

Полесское окружное земельное управление
Daty: 1921–1933
Rozmiary: 1 inw., 1472 j.a.
Dzieje zespołu: akta usystematyzowano w l. 1944–1949; opracowano w 1952 r., 

wydzielono i wybrakowano 623 j.a. (dok. fi nansowa przychodów 
i rozchodów, pokwitowania na zakup instrumentów mierniczych i pomocy 
kancelaryjnych, kopie wezwań ludności do okręgowych komisji ziemskich 
w celu wyjaśnienia spraw spornych, księgi inwentarzowe, dzienniki reje-
stracji korespondencji wchodzącej i wychodzącej, księgi ewidencji rozmów 
telefonicznych, podania ludności o wydanie planów nadanej ziemi i in.); 
w 1956 r. odtajniono część akt zespołu; w 1975 г. zespół powtórnie opraco-
wano; w l. 2007–2008 ponownie opracowano pomoce ewidencyjne i infor-
macyjne oraz wydzielono i wybrakowano 1 j.a. i 490 kart (wtórników).

Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): okólniki, rozporządzenia, wytyczne 
MRiRR, Głównego Urzędu Ziemskiego, protokoły i postanowienia Okrę-
gowej Komisji Ziemskiej, budżety, postanowienia Urzędu w sprawie orga-
nizacji komitetów nadawczych ziemi osadnikom wojskowym i cywilnym, 
sprzedaży i przekazania im ziemi, korespondencja w sprawach fi nan-
sowych, dzierżawy ziem państwowych i prywatnych, wypłaty pożyczek 
fi nansowych osadnikom, przejęcia przez państwo bezpańskich majątków, 
przyznania prawa własności ziemi, sprzedaży ziemi osobom prywatnym, 
sprawozdania i akta spraw parcelacji ziem państwowych i obszarniczych, 
chutoryzacji gospodarstw rolnych, likwidacji serwitutów, prowadzenia prac 
ziemnych, protokoły posiedzeń komisji szacunkowych ds. ustalenia cen 
gruntów, dzienniki służbowe i sprawozdania urzędników ziemskich, reje-
stry pomiaru gruntów.

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy.
Powiązanie z innymi materiałami archiwalnymi: AP w Białymstoku, zespół PL/4/796/0 

Poleski Okręgowy Urząd Ziemski w Brześciu nad Bugiem 1922–1933 [1934].
Uwagi o publikacji: Памяць: Гіст.-дакум. хроніка Іванаўскага р-на, op.cit.
Uwagi: zachowały się akta osobowe pracowników, wykazy właścicieli ziemskich, 

majątków, podlegających parcelacji, wykazy wsi, w których prowadzono 
chutoryację gospodarstw rolnych, mapy topografi czne wsi i majątków, 
dzienniki objaśnień, dzienniki zdjęć geodezyjnych.
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Kod/Sygnatura: BY ГАБр ф. 372
Tytuł: Powiatowe Urzędy Ziemskie Województwa  Poleskiego

Поветовые земельные управления Полесского воеводства
Daty: 1921–1934
Rozmiary: 9 inw., 1469 j.a.
Dzieje zespołu: w l. 50. XX w. w AP Obwodu  Brzeskiego opracowano akta powia-

towych urzędów ziemskich w  Brześciu,  Kobryniu i  Kosowie, w AP Obwodu 
 Pińskiego w  Pińsku akta powiatowych urzędów ziemskich w Drohiczynie, 
Łunińcu, Pińsku,  Prużanie i  Stolinie, akta komitetów powiatowych nadziału 
ziemi osadnikom w  Stolinie,  Pińsku i  Łunińcu oraz akta komisji przyznania 
chłopom prawa wykupu ziemi w  Pińsku i  Stolinie (w 1966 r. akta te przeka-
zano do AP Obwodu  Brzeskiego w  Brześciu); w 1989 r. utworzono z siedmiu 
zespołów akt powiatowych urzędów ziemskich woj.  poleskiego jeden 
zespół (akta Powiatowego Urzędu w Prużanie włączono do zespołu nr 60), 
odtajniono część jedn., opracowano pomoce ewidencyjne i informacyjne.

Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): okólniki, rozporządzenia, instrukcje, 
decyzje, protokoły MRiRR, Poleskiego Okręgowego Urzędu Ziemskiego, 
sprawozdania z działalności powiatowych urzędów ziemskich, budżety 
i sprawozdania fi nansowe, akta dot. zakupu ziemi, ustalenia granic 
majątków, odzyskania długów za prace ziemne, przekazania ziemi na 
własność państwa, likwidacji serwitutów, parcelacji majątków, chutory-
zacji, dzienniki ewidencji gruntów, podania o udzielenie pomocy mate-
rialnej i pożyczek, zakup gruntów i przyznanie prawa na zakup ziemi, plany 
i sprawozdania z prac pomiarowych i ziemnych, informacje o przydziałach 
ziemi osadnikom, dane statystyczne o wielkości ziem i liczbie posiadaczy 
ziemskich, liczbie działek ziemskich podlegających chutoryzacji, stanie 
zasiewów, urodzaju, cenach na produkty rolnicze, rejestry obmiaru ziemi.

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowe ze wstępem. Inw. nr 1 i 2 Powia-
towy Urząd Ziemski w Brześciu 1921–1933, 853 j.a.; inw. nr 3 Powiatowy 
Urząd Ziemski w  Drohiczynie 1925–1933, 6 j.a.; inw. nr 4 Powiatowy Urząd 
Ziemski w  Kobryniu 1921–1927, 16 j.a.; inw. nr 5 Powiatowy Urząd Ziemski 
w  Kosowie 1925–1932, 5 j.a.; inw. nr 6 Powiatowy Urząd Ziemski w  Łunińcu 
1923–1934, 18 j.a.; inw. nr 7 Powiatowy Urząd Ziemski w  Pińsku 1921–
1933, 223 j.a.; inw. nr 8 i 9 Powiatowy Urząd Ziemski w  Stolinie 1923–1934, 
349 j.a. Indeks instytucji, grup dok. do inw. nr 1–9, geografi czny do inw. 
nr 1 i 2.

Powiązanie z innymi materiałami archiwalnymi: AP w Białymstoku, zespół PL/4/797/0 
Powiatowy Urząd Ziemski w Brześciu nad Bugiem 1921–1933.

Uwagi: zachowała się dok. osobowa pracowników, geometrów i melioratorów 
urzędów, wykazy osadników i chłopów, którzy otrzymali ziemię i pożyczki, 
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wykazy majątków i chutorów, przydziałów ziemskich i ziem cerkiewnych, 
dok. kartografi czna (plany majątków i działek ziemskich).

Kod/Sygnatura: BY ГАБр ф. 2601
Tytuł: Kancelaria przysięgłego geometry Konstantego Charuckiego

Канцелярия пинского присяжного землемера Харуцкого Константина
Daty: 1934–1939
Rozmiary: 1 inw., 10 j.a.
Dzieje zespołu: do 1966 r. zespół przechowywano w Filii w Pińsku AP Obwodu 

 Brzeskiego; akta opracowano w 1952 r.
Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): okólniki, dyrektywy, wytyczne MRiRR, 

UW Poleskiego, korespondencja z instytucjami, organizacjami i osobami 
prywatnymi w sprawach działalności przysięgłego geometry K. Charuc-
kiego, umowy w sprawie przeprowadzenia prac mierniczych, szacunkowe 
spisy i wyliczenia, informacje o pracach ziemnych na terenie woj. pole-
skiego.

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy.

Kod/Sygnatura: BY ГАБр ф. 373
Tytuł: Powiatowy Urząd Rozjemczy do Spraw Majątkowych Posiadaczy Gospo-

darstw Wiejskich w  Brześciu
Брестское поветовое третейское управление по имущественным 
делам владельцев сельских хозяйств

Daty: 1935–1939
Rozmiary: 1 inw., 30 j.a.
Dzieje zespołu: w l. 1948–1952 nastąpiło naukowo-techniczne opracowanie 

zespołu, przeprowadzono ocenę archiwalnej wartości akt, wydzielono 
i wybrakowano 961 j.a. dot. odzyskania niewielkich długów (odpisy posta-
nowień sądu, skargi, pisma przewodnie); w 1990 r. udoskonalono inw. 
(przeredagowano tytuły jedn.), opracowano pomoce ewidencyjne.

Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): sprawozdania z działalności, projekty 
budżetów, sprawozdania fi nansowe, sprawy o zatwierdzenie dziedziczenia 
prawa własności ziemi, nieruchomości, podziału odziedziczonego majątku.

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy ze wstępem.
Uwagi: zachowały się wykazy urzędników.



115

Administracja specjalna i instytucje kontrolne

Kod/Sygnatura: BY ГАБр ф. 2076
Tytuł: Powiatowy Urząd Rozjemczy do Spraw Majątkowych Posiadaczy Gospo-

darstw Wiejskich w  Drohiczynie
Дрогичинское поветовое третейское управление по имущественным 
делам владельцев сельских хозяйств

Daty: 1932–1938
Rozmiary: 1 inw., 1407 j.a.
Dzieje zespołu: do 1966 r. zespół przechowywano w Filii w  Pińsku AP  Obwodu 

 Brzeskiego; akta uporządkowano i opracowano w 1952 r.
Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): okólniki jednostek nadrzędnych, spra-

wozdania z działalności, sprawy regulowania zobowiązań pożyczkowych.
Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy ze wstępem.

Kod/Sygnatura: BY ГАБр ф. 2077
Tytuł: Powiatowy Urząd Rozjemczy do Spraw Majątkowych Posiadaczy Gospo-

darstw Wiejskich w  Pińsku
Пинское поветовое третейское управление по имущественным делам 
владельцев сельских хозяйств

Daty: 1932–1939
Rozmiary: 1 inw., 917 j.a.
Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): rozporządzenia, okólniki Prezydenta 

RP, MRiRR, budżety, preliminarze i inne dok. kasowe, korespondencja, 
sprawozdania i protokoły kontroli działalności Urzędu, sprawy regulo-
wania zobowiązań pożyczkowych, podania o przyjęcie do pracy, o rozło-
żenie na raty spłaty długów, o bezprawnym żądaniu przez kredytodawców 
wyższego oprocentowania, listy płac pracowników Urzędu, skorowidz alfa-
betyczny do rejestru spraw.

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy.
Uwagi: zachowały się wykazy urzędników oraz chłopów, którzy otrzymali ziemię 

w ramach chutoryzacji.

Kod/Sygnatura: BY ГАБр ф. 2078
Tytuł: Powiatowy Urząd Rozjemczy do Spraw Majątkowych Posiadaczy Gospo-

darstw Wiejskich w  Stolinie
Столинское поветовое третейское управление по имущественным 
делам владельцев сельских хозяйств

Daty: 1933–1939
Rozmiary: 1 inw., 559 j.a.
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Dzieje zespołu: do 1966 r. zespół przechowywano w Filii w  Pińsku AP  Obwodu 
 Brzeskiego, gdzie akta uporządkowano i opracowano.

Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): okólniki jednostek nadrzędnych, 
sprawozdania z działalności, protokoły rewizji, sprawy regulowania zobo-
wiązań pożyczkowych, korespondencja z Wojewódzkim Urzędem Ziem-
skim w sprawie likwidacji Urzędu w 1939 r.

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy ze wstępem.
Uwagi: zachowały się wykazy urzędników.

Kod/Sygnatura: BY ГАБр ф. 723
Tytuł: Delegacja RP w Komisji Mieszanej do spraw Repatriacji Punkt Rozdzielczo-

-Ewakuacyjny w Warszawie Oddział w  Baranowiczach
Барановичское отделение Варшавского распределительного эвакуа-
ционного пункта Польской делегации по делам репатриации

Daty: 1921–1924
Rozmiary: 1 inw., 281 j.a.
Dzieje zespołu: zespół opracowano w 1953 r. w AP Obwodu  Baranowickiego, 

następnie przekazano do AP Obwodu  Brzeskiego. 
Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): wykazy uchodźców wojny światowej 

repatriowanych do Polski z różnych guberni i miast Rosji oraz guberni 
wschodnich Białorusi.

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy.

Kod/Sygnatura: BY ГАБр ф. 2065
Tytuł: Inspekcja Pracy 37. Obwodu w  Pińsku
Инспекция труда 37 района, г. Пинск
Daty: 1919–1939
Rozmiary: 1 inw., 817 j.a.
Dzieje zespołu: do 1956 r. zespół przechowywano w Filii w Pińsku AP Obwodu 

 Brzeskiego; w 1952 r. akta uporządkowano, wydzielono i wybrakowano 
272 j.a. i 10 kg rozsypu, opracowano; w 1984 r. ponownie opracowano 
pomoce ewidencyjne i informacyjne.

Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): okólniki, instrukcje i wytyczne 
MPiOS, generalnego i okręgowych inspektorów pracy, korespondencja 
z nimi w sprawach działalności inspekcji pracy, protokoły narad inspek-
tora pracy z przedsiębiorcami, poszczególnymi pracownikami i przedsta-
wicielami związków zawodowych w sprawach uregulowania konfl iktów 
między pracownikami i pracodawcą, sprawozdania o stanie przemysłu, 
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kryzysie ekonomicznym, bezrobociu, sytuacji klasy robotniczej i ruchu 
strajkowym, skargi robotników i ogłoszenia związków zawodowych o naru-
szeniach prawa pracy, układy zbiorowe, stawki płac, materiały dot. pracy 
kobiet i nieletnich w przemyśle, akta wydania pozwoleń na budowy 
i otwarcie zakładów, na pracę nadliczbową, w nocy i dni świąteczne, dane 
statystyczne o urazach w miejscu pracy, strajkach, sprawy pociągnięcia do 
odpowiedzialności sądowej i nałożenia kar za naruszenie przepisów prawa 
pracy.

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy ze wstępem, skorowidzem alfa-
betyczno-przedmiotowym przedsiębiorstw.

Uwagi o publikacji: Борьба трудящихся Западной Белоруссии, op.cit.; Памяць: 
Гіст.-дакум. хроніка Іванаўскага р-на, Мінск 2000; Памяць: Гіст.-
дакум. хроніка Столінскага раёна, op.cit. 

Kod/Sygnatura: BY ГАБр ф. 104
Tytuł: Poleskie Wojewódzkie Biuro Funduszu Pracy

Полесское воеводское бюро биржи труда
Daty: 1934–1939
Rozmiary: 4 inw., 4152 j.a.
Dzieje zespołu: zespół uporządkowano i opracowano w 1955 r.
Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): inw. nr 1 – rozporządzenia Prezydenta 

RP, okólniki, instrukcje MPiOS i Głównego Biura Funduszu Pracy, protokoły 
posiedzeń Wojewódzkiego Biura Funduszu Pracy, komitetów powiatowych 
i sprawozdania z ich działalności udzielania pomocy bezrobotnym, podania 
bezrobotnych o propozycje pracy i pomoc materialną, zaświadczenia 
o sytuacji materialnej ludności, dane statystyczne o liczbie bezrobotnych, 
sprawozdania z wykorzystania kredytów na udzielenie pomocy materialnej 
bezrobotnym, akta rejestracyjne bezrobotnych, księgi ewidencji bezro-
botnych, korespondencja z przedsiębiorstwami, organizacjami, urzędami 
w sprawie zatrudnienia bezrobotnych, programów kursów przekwalifi ko-
wania kadr, sprawozdanie z działalności Wojewódzkiego Biura Funduszu 
Pracy w Łodzi (l. 1935–1936); inw. nr 2 i 4 – akta ewidencyjne bezrobot-
nych w układzie alfabetycznym wg nazwisk; inw. nr 3 – książeczki zapomóg 
bezrobotnych w układzie alfabetycznym wg nazwisk.

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy ze wstępem. Inw. nr 1 za l. 1934–
1939, 1244 j.a.; inw. nr 2 Akta ewidencyjne bezrobotnych 1935–1939, 
1502 j.a.; inw. nr 3 Książeczki zapomóg bezrobotnych 1936–1939, 1024 j.a.; 
inw. nr 4 Akta ewidencyjne bezrobotnych 1937–1939, 155 j.a. Indeks orga-
nizacji do inw. nr 1, tablica konkordancji.
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Kod/Sygnatura: BY ГАБр ф. 2157
Tytuł: Powiatowy Komitet Funduszu Pracy w  Pińsku

Местный комитет биржи труда Пинского повета
Daty: 1932–1938
Rozmiary: 1 inw., 57 j.a.
Dzieje zespołu: do 1966 r. zespół przechowywano w Filii w  Pińsku AP Obwodu 

 Brzeskiego; akta uporządkowano i opracowano w 1952 r.
Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): wytyczne w sprawie działalności 

Komitetu Funduszu Pracy, protokoły posiedzeń Komitetu, komisji rewi-
zyjnej, sprawozdania z działalności, informacje i sprawozdania z udzie-
lania pomocy materialnej ubogim i bezrobotnym, podania bezrobot-
nych o udzielenie im pomocy materialnej, księgi ewidencji bezro-
botnych, dane statystyczne o potrąceniach od wypłat robotników na 
fundusz ubezpieczenia społecznego.

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy.

Kod/Sygnatura: BY ГАБр ф. 2448
Tytuł: Powiatowy Komitet Funduszu Pracy w  Stolinie

Местный комитет биржи труда Столинского повета
Daty: 1934–1939
Rozmiary: 1 inw., 13 j.a.
Dzieje zespołu: do 1966 r. zespół przechowywano w Filii w  Pińsku AP Obwodu 

 Brzeskiego; akta uporządkowano i opracowano w 1952 r.
Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): informacja o terenowych komitetach 

funduszu oracy, protokoły posiedzeń Komitetu Funduszu Pracy w  Stolinie, 
komisji rewizyjnej, sprawozdania z działalności, informacje o udzielaniu 
pomocy materialnej bezrobotnym, umowy Komitetu z obywatelami o przy-
jęciu do pracy. 

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy.

Kod/Sygnatura: BY ГАБр ф. 103
Tytuł: Zarząd Okręgowy Funduszu Bezrobocia w Brześciu

Брестское окружное управление фонда безработных
Daty: 1924–1934
Rozmiary: 4 inw., 6248 j.a.
Dzieje zespołu: akta uporządkowano i opracowano w 1955 r., wydzielono i wy-

brakowano 112 j.a. nieposiadających wartości naukowej i praktycznej; 
w l.  1971–1973 zespół ponownie opracowano.
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Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): inw. nr 1 – rozporządzenia Prezy-
denta RP, Rady Ministrów, okólniki, instrukcje, rozporządzenia Minist.
Skarbu, MPiOS, Zarządu Okręgowego Funduszu Bezrobocia w Brześciu, 
podania bezrobotnych o udzielenie im pomocy materialnej, sprawozdania 
z działalności, korespondencja, protokoły posiedzeń Zarządu Okręgowego 
i komitetów terenowych, sprawozdania wydziałów powiatowych sejmików 
miejskich o liczbie bezrobotnych, sytuacji kas pomocy wzajemnej, listy 
płac pracowników, korespondencja z właścicielami przedsiębiorstw, orga-
nizacjami, instytucjami w sprawie potrącania środków na fundusz ubez-
pieczenia społecznego; inw. nr 2 – akta ewidencyjne bezrobotnych w ukła-
dzie alfabetycznym wg nazwisk; inw. nr 3 – książeczki zapomóg bezrobot-
nych w układzie alfabetycznym wg nazwisk; inw. nr 4 – mat. dot. organi-
zacji pomocy dla bezrobotnych.

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowe ze wstępem. Inw. nr 1 za l. 
1925–1939, 933 j.a.; inw. nr 2 Akta ewidencyjne bezrobotnych 1925–1939, 
3552 j.a.; inw. nr 3 Książeczki zapomóg bezrobotnych 1924–1934, 1617 j.a.; 
inw. nr 4 Sprawy organizacji pomocy dla bezrobotnych 1925–1932, 146 j.a. 
Tablica konkordancji.

Kod/Sygnatura: BY ГАБр ф. 102
Tytuł: Państwowy Urząd Pośrednictwa Pracy i Opieki nad Wychodźcami w  Brze-

ściu
Брестское государственное управление посредничества в трудоуст-
ройстве и опеки над эмигрантами

Daty: 1921–1933
Rozmiary: 1 inw., 367 j.a.
Dzieje zespołu: w l. 2000–2002 z zespołu wyłączono 1 j.a. oraz dołaczono 1 j.a.
Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): ogłoszenia MPiOS o wolnych miej-

scach pracy, protokoły posiedzeń zarządu, korespondencja z państwowymi 
urzędami pośrednictwa pracy i opieki nad emigrantami w innych miastach 
( Białymstoku,  Nowogródku,  Krakowie,  Łodzi,  Chełmie,  Łucku,  Kielcach), 
sprawozdania statystyczne i informacje o liczbie bezrobotnych i inwalidów, 
korespondencja w sprawie wypłaty pomocy i zatrudnienia bezrobotnych, 
stawki siły roboczej, podania bezrobotnych o propozycje pracy i udzielenie 
pomocy materialnej.

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy.
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Kod/Sygnatura: BY ГАБр ф. 672
Tytuł: Państwowy Urząd Pośrednictwa Pracy i Opieki nad Wychodźcami w  Nowo-

gródku. Oddział w  Baranowiczach
Барановичское отделение Новогрудского государственного управ-
ления посредничества в трудоустройстве и опеки над эмигрантами

Daty: 1923
Rozmiary: 1 inw., 1 j.a.
Dzieje zespołu: do archiwum zespół przekazano z AP Miejskiego w Baranowi-

czach.
Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): raporty o stanie rynku pracy w Nowo-

gródku we wrześniu–październiku 1923 r.
Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy.

Kod/Sygnatura: BY ГАБр ф. 56
Tytuł: Kasa Ubezpieczenia Społecznego w  Brześciu

Брестская касса социального страхования (до 1933 г. – Брестская пове-
товая больничная касса)

Daty: 1920–1939
Rozmiary: 4 inw., 1063 j.a.
Dzieje zespołu: do 1966 r. zespół przechowywano w Filii w Pińsku AP Obwodu 

Brzeskiego; akta uporządkowano i opracowano w 1951 r.
Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): inw. nr 1 – korespondencja z urzę-

dami i przedsiębiorcami w sprawie ubezpieczenia pracowników, opłaty 
składek ubezpieczeniowych, nałożonych kar; inw. nr 2 – okólniki MPiOS, 
protokoły Dyrekcji Ubezpieczeń Społecznych, zarządzenia komisarza 
Powiatowej Kasy Chorych w Brześciu, plan obrony obiektów na wypadek 
wojny (1932 r.), sprawozdanie z przeprowadzonych manewrów (1938 r.), 
dane statystyczne o liczbie ubezpieczonych osób, polisy ubezpieczeniowe 
właścicieli domów w Brześciu; inw. nr 3 – korespondencja z urzędami, 
przedsiębiorcami i osobami prywatnymi w sprawie ubezpieczenia pracow-
ników, opłaty składek ubezpieczeniowych, zadłużenia w ich opłacie, karty 
rejestracyjne instytucji i organizacji w Brześciu, instrukcje w sprawie dzia-
łalności oddziałów ubezpieczeń społecznych; inw. nr 4 – kopie list płac 
pracowników różnych przedsiębiorstw i urzędów pow.  brzeskiego.

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowe. Inw. nr 1 za l. 1931–1939, 812 j.a.; 
inw. nr 2 za l. 1923–1939, 45 j.a.; inw. nr 3 za l. 1921–1939, 204 j.a.; inw. 
nr 4 za l. 1929–1937, 2 j.a.
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Kod/Sygnatura: BY ГАБр ф. 2068
Tytuł: Kasa Ubezpieczenia Społecznego w  Pińsku

Пинская касса социального страхования (до 1933 г. – Пинская пове-
товая больничная касса)

Daty: 1920–1939
Rozmiary: 6 inw., 9928 j.a.
Dzieje zespołu: do 1966 r. zespół przechowywano w Filii w Pińsku AP Obwodu 

 Brzeskiego; akta uporządkowano i opracowano w l. 1952–1953, odtaj-
niono w 1957 r.

Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): inw. nr 1 – sprawy ogólne: okól-
niki, rozporządzenia MPiOS, warszawskiego zarządu okręgu ubezpie-
czeń społecznych, ogólnopolskiej i okręgowych kas chorych, sprawoz-
dania statystyczne Zarządu Głównego z pracy oddziałów, statuty, proto-
koły narad Dyrekcji Kasy Ubezpieczenia Społecznego w  Pińsku i posie-
dzeń komisji arbitrażowej, bilanse, budżety i sprawozdania z ich wyko-
nania, umowy o pracę, cenniki, polisy ubezpieczeniowe, ankiety zakładów, 
rzemieślników opłaty składek, korespondencja i informacje o zbiórce 
składek ubezpieczeniowych, informacje o udzielaniu pomocy materialnej 
inwalidom, bezrobotnym, o naruszeniach bezpieczeństwa pracy w zakła-
dach pracy, o nieszczęśliwych wypadkach i leczeniu poszkodowanych, 
o zachorowaniach ludności; inw. nr 2 – akta osobowe przedsiębiorców, 
właścicieli ziemskich w układzie alfabetycznym wg nazwisk; inw. nr 3 – 
akta osobowe ubezpieczonych w układzie alfabetycznym wg nazwisk; inw. 
nr 4 – akta osobowe urzędników, lekarzy, felczerów, akuszerek, aptekarzy; 
inw. nr 5 – wykazy ubezpieczonych urzędów, przedsiębiorstw i instytucji; 
inw. nr 6 – wykazy urzędów, przedsiębiorstw i instytucji odprowadzających 
składki ubezpieczeniowe.

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowe. Inw. nr 1 Akta ogólne 1923–1939, 
702 j.a; inw. nr 2 Akta osobowe przedsiębiorców 1926–1939, 3793 j.a.; 
inw. nr 3 Akta osobowe ubezpieczonych 1933–1939, 2614 j.a.; inw. nr 4 
Akta osobowe pracowników 1922–1939, 319 j.a.; inw. nr 5 Wykaz praco-
dawców 1934–1939, 1541 j.a.; inw. nr 6 Akta opłaty składek 1927–1939, 
959 j.a.

Kod/Sygnatura: BY ГАБр ф. 2565
Tytuł: Powiatowa Kasa Chorych w  Drohiczynie

Дрогичинская поветовая больничная касса
Daty: 1928–1931
Rozmiary: 1 inw., 10 j.a.
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Dzieje zespołu: do 1966 r. zespół przechowywano w Filii w  Pińsku AP Obwodu 
 Brzeskiego.

Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): postanowienia warszawskiego za-
rządu okręgowego ubezpieczeń społecznych, korespondencja z różnorod-
nymi instytucjami w sprawie udzielania pomocy bezrobotnej inteligencji 
w pow. drohiczyńskim, z Kasą Chorych w Pińsku i osobami ubezpieczonymi 
w sprawie opłaty składek, kopie list płac pracowników przedsiębiorstw 
i urzędów powiatu, listy opłaty składek, księga kasowa.

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy.

Kod/Sygnatura: BY ГАБр ф. 2172
Tytuł: Powiatowa Kasa Chorych w  Łunińcu

Лунинецкая поветовая больничная касса
Daty: 1926–1931
Rozmiary: 1 inw., 52 j.a.
Dzieje zespołu: do 1966 r. zespół przechowywano w Filii w  Pińsku AP Obwodu 

 Brzeskiego; akta uporządkowano i opracowano w 1953 r.
Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): okólniki, instrukcje i zarządzenia okrę-

gowej kasy chorych, protokoły, postanowienia, sprawozdania z działalności 
fi nansowej, księgi kasowe, korespondencja z pracodawcami w sprawie ubez-
pieczenia pracowników, informacje o zadłużeniach w opłatach składek, listy 
potrąceń składek ubezpieczeniowych od wypłat pracowników przedsię-
biorstw i urzędów, akta kontroli aptek i punktów medycznych.

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy.

Kod/Sygnatura: BY ГАБр ф. 2566
Tytuł: Powiatowa Kasa Chorych w  Stolinie

Столинская поветовая больничная касса
Daty: 1927–1933
Rozmiary: 1 inw., 8 j.a.
Dzieje zespołu: do 1966 r. zespół przechowywano w Filii w Pińsku AP Obwodu 

Brzeskiego.
Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): dane statystyczne o zachorowaniach 

i leczeniu ludności powiatu, protokoły kontroli zakładów przemysłowych.
Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy.
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Kod/Sygnatura: BY ГАБр ф. 54
Tytuł: Komisja Szacunkowa Strat Wojennych Powiatu Brzeskiego

Оценочная комиссия по учёту ущерба, причинённого в годы Первой 
мировой войны населению г. Бреста и Брестского повета

Daty: 1919–1921
Rozmiary: 2 inw., 7415 j.a.
Dzieje zespołu: zespół opracowano w l. 1951–1956.
Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): inw. nr 1 – akta spraw o ustalenie 

i wysokość strat wojennych poniesionych przez mieszkańców (wg miej-
scowości w porządku alfabetycznym nazwisk poszkodowanych) oraz przez 
szkoły; inw. nr 2 – akta spraw dot. odszkodowań.

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowe. Inw. nr 1 za l. 1920–1921, 
7300  j.a.; inw. nr 2 za l. 1920–1921, 115 j.a.

Kod/Sygnatura: BY ГАБр ф. 2125
Tytuł: Komisja Szacunkowa Strat Wojennych Powiatu Pińskiego

Оценочная комиссия по учёту ущерба, причинённого в годы Первой 
мировой войны населению г. Пинска и Пинского повета

Daty: 1920–1921
Rozmiary: 1 inw., 9066 j.a.
Dzieje zespołu: do 1966 r. zespół przechowywano w Filii w Pińsku AP Obwodu 

Brzeskiego; akta komisji wyłaczono z zespołu Starostwa Powiato-
wego Pińskiego w l. 1949–1952 i opracowano jako odrębny zespół; akta 
ponownie opracowano w 1980 r. 

Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): akta spraw o ustalenie i wyso-
kość strat wojennych poniesionych przez mieszkańców (wg miejscowości 
w porządku alfabetycznym nazwisk poszkodowanych) oraz przez cerkiew.

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy ze wstępem.

Kod/Sygnatura: BY ГАБр ф. 371
Tytuł: Państwowe Biuro Odbudowy w Brześciu

Брестское поветовое бюро по восстановлению хозяйств, разрушенных 
в годы Первой мировой войны

Daty: 1921–1924
Rozmiary: 1 inw., 46 j.a.
Dzieje zespołu: zespół opracowano w l. 1955–1956.
Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): okólniki, rozporządzenia MRP, UW 

Poleskiego i Okręgowej Dyrekcji Odbudowy, informacje o liczbie zniszczo-
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nych domów, plany i kosztorysy budowy szkół, podania mieszkańców Brze-
ścia o udzielenie pożyczek na budowę i in.

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy.
Uwagi: zachowały się akta osobowe i wykazy pracowników Biura.

Kod/Sygnatura: BY ГАБр ф. 2429
Tytuł: Państwowe Biuro Odbudowy w Łunińcu

Лунинецкое поветовое бюро по восстановлению хозяйств, разру-
шенных в годы Первой мировой войны

Daty: 1921–1924
Rozmiary: 1 inw., 19 j.a.
Dzieje zespołu: do 1966 r. zespół przechowywano w Filii w Pińsku AP Obwodu 

Brzeskiego; akta opracowano w 1952 r. 
Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): okólniki, rozporządzenia MRP, UW 

Poleskiego i Okręgowej Dyrekcji Odbudowy, informacje o mieniu ludności 
zniszczonym w czasie działań wojennych, protokoły posiedzeń komisji ds. 
udzielenia pomocy osobom, które poniosły straty w czasie I wojny świa-
towej i in.

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy.

Kod/Sygnatura: BY ГАБр ф. 2428
Tytuł: Państwowe Biuro Odbudowy w Pińsku

Пинское поветовое бюро по восстановлению хозяйств, разрушенных 
в годы Первой мировой войны

Daty: 1921–1924
Rozmiary: 1 inw., 132 j.a.
Dzieje zespołu: do 1966 r. zespół przechowywano w Filii w Pińsku AP Obwodu 

Brzeskiego; opracowano w 1952 r.; odtajniono w 1989 r.
Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): okólniki, rozporządzenia MRP, Minist. 

Skarbu, UW Poleskiego i Okręgowej Dyrekcji Odbudowy, informacje 
o mieniu ludności zniszczonym w czasie działań wojennych, protokoły 
posiedzeń komisji ds. udzielenia pomocy osobom, które poniosły straty 
w czasie I wojny światowej i in.

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy.
Uwagi: zachowały się wykazy pracowników Biura.
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Kod/Sygnatura: BY ГАБр ф. 64
Tytuł: Okręgowa Dyrekcja Kolei Państwowych w  Wilnie. Odddział w  Brześciu

Брестский отдел Виленской окружной дирекции государственных 
железных дорог

Daty: 1919–1939
Rozmiary: 2 inw., 1369 j.a.
Dzieje zespołu: zespół opracowano w 1952 r.
Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): inw. nr 1 – dok. osobowa (akta 

osobowe pracowników Oddziału i stacji kolejowej w Łunińcu i Pińsku); inw. 
nr 2 – okólniki, rozporządzenia, instrukcje Minist. Komunikacji, Okręgowej 
Dyrekcji Kolei Państwowych w Wilnie, korespondencja w sprawach fi nan-
sowo-gospodarczych, obsady personalnej, umowy z Dyrekcją o przeka-
zaniu do dzierżawy działek rolnych, listy płac.

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowe. Inw. nr 1 za l. 1920–1939, 
1299 j.a.; inw. nr 2 za l. 1919–1939, 70 j.a.

Uwagi: zachowały się akta osobowe i wykazy pracowników.

Kod/Sygnatura: BY ГАБр ф. 664
Tytuł: Powiatowy Zarząd Drogowy w  Baranowiczach

Барановичский поветовый дорожный отдел (до 1933 г. – дорожный 
отдел Барановичского сеймика)

Daty: 1925–1937
Rozmiary: 1 inw., 1 j.a.
Dzieje zespołu: jedn. wyodrębniono w 1953 r. z AP  Obwodu Baranowickiego; 

w 1955 r. zespół przekazano do archiwum w  Brześciu.
Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): lista płac pracowników baranowic-

kiego zarządu drogowego.
Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy.

Kod/Sygnatura: BY ГАБр ф. 2436
Tytuł: Powiatowy Zarząd Drogowy w  Pińsku

 Пинское поветовое дорожное управление
Daty: 1923–1939
Rozmiary: 1 inw., 322 j.a.
Dzieje zespołu: do 1966 r. zespół przechowywano w Filii w  Pińsku AP  Obwodu 

 Brzeskiego; akta opracowano w 1961 r.
Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): okólniki, zarządzenia MRP, MSW,  UW 

 Poleskiego i korespondencja z nimi dot. organizacji powiatowych zarządów 
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drogowych, utrzymywania dróg państwowych, wojewódzkich i powiato-
wych, instrukcje powiatowych zarządów drogowych dla urzędów gmin 
w sprawie ochrony dróg państwowych i rejonowych, sprawozdania z dzia-
łalności realizacji programów budownictwa drogowego, dok. fi nansowa, 
informacje o stanie dróg i mostów, budownictwie, remontach i utrzymy-
waniu dróg i mostów w pow. pińskim, o budowie mostu przez rzekę Pinę 
w  Pińsku, mat. statystyczne o intensywności ruchu na drogach państwo-
wych i wojewódzkich.

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy.
Uwagi: zachowała się dok. dot. obsady personalnej (wykazy urzędników Powia-

towego Zarządu Drogowego w  Pińsku, wykazy, podania, życiorysy osób 
bezrobotnych wykonujących prace drogowe, dowody tożsamości bezro-
botnych, listy płac), wykazy dróg, mostów, śluz, wsi  pow. pińskiego, dok. 
projektowa (plany, rysunki, szkice, kosztorysy) budowanych obiektów, dróg 
i mostów.

Kod/Sygnatura: BY ГАБр ф. 2487
Tytuł: Powiatowy Zarząd Drogowy w  Stolinie

Столинское поветовое дорожное управление
Daty: 1925–1939
Rozmiary: 1 inw., 29 j.a.
Dzieje zespołu: do 1966 r. zespół przechowywano w Filii w  Pińsku AP  Obwodu 

 Brzeskiego; akta opracowano w 1952 r.
Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): okólniki, zarządzenia MRP, MSW, 

 UW  Poleskiego, instrukcje powiatowych zarządów drogowych dla urzędów 
gmin w sprawie ochrony dróg państwowych i rejonowych, sprawozdania 
z działalności, dokumentacja fi nansowa, informacje o stanie dróg i mostów, 
budownictwie, remontach i utrzymywaniu dróg i mostów w  pow. stoliń-
skim, o stratach materialnych z powodu powodzi (1930 r.), o wykonywaniu 
przez mieszkańców powiatu powinności drogowych.

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy.
Uwagi: zachowały się wykazy pracowników, inwalidów Powiatowego Zarządu 

Drogowego w  Stolinie, legitymacje pracowników, dok. projektowa (plany, 
projekty, rysunki, kosztorysy) budowanych obiektów, dróg i mostów.

Kod/Sygnatura: BY ГАБр ф. 2279
Tytuł: Zarząd Dróg Wodnych w  Pińsku

Пинское управление водных путей сообщения Виленской дирекции 
водных путей сообщения
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Daty: 1923–1939
Rozmiary: 1 inw., 101 j.a.
Dzieje zespołu: do 1966 r. zespół przechowywano w Filii w Pińsku AP Obwodu 

 Brzeskiego; akta opracowano w 1952 r.
Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): okólniki MRP, Dyrekcji Dróg Wodnych 

w  Wilnie, protokoły posiedzeń Komitetu Dróg Wodnych, informacje 
o ładowności statku „Ekspress”, listy płac, księgi przychodu-rozchodu 
statków.

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy.
Uwagi: zachowały się akta osobowe, wykazy, zaświadczenia pracowników, rysunki 

statku.

Kod/Sygnatura: BY ГАБр ф. 55
Tytuł: Miejski Urząd Miar w Brześciu

Брестское городское управление мер
Daty: 1922–1939
Rozmiary: 1 inw., 112 j.a.
Dzieje zespołu: zespół opracowano w 1952 r.; w 1962 r. wydzielono do brako-

wania 10 j.a.
Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): statut Międzynarodowej Konwencji 

Metrycznej ds. wypracowania ogólnych miar i wag (1925 r.), rozporzą-
dzenie Minist. Przemysłu i Handlu w sprawie regulacji czasu (1922 r.), 
dekret i rozporządzenia Rady Ministrów w sprawach miar i wag, okólniki, 
zarządzenia i instrukcje Głównego Urzędu Miar, sprawy kar nakładanych na 
osoby naruszające zasady korzystania z miar i wag.

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy.

Kod/Sygnatura: BY ГАБр ф. 66
Tytuł: Urząd Pocztowo-Telegrafi czny w  Brześciu

Брестское почтово-телеграфное управление Виленской дирекции 
почт и телеграфов

Daty: 1919–1939
Rozmiary: 2 inw., 397 j.a.
Dzieje zespołu: zespół opracowano w 1952 r.; ponownie w 1974 г.
Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): inw. nr 1 – okólniki i rozporządzenia 

Minist. Poczt i Telegrafów, Minist. Przemysłu i Handlu, Dyrekcji Poczt i Tele-
grafów w Wilnie, wojewody poleskiego, protokoły zjazdów naczelników 
urzędów podległych Dyrekcji Poczt i Telegrafów w Wilnie, plany pracy listo-
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noszy wiejskich, kosztorysy remontów linii telefonicznych i telegrafi cznych, 
budowy stacji elektrycznych, podania o przyjęcie do pracy, udzielanie 
urlopów, listy płac; inw. nr 2 – dok. osobowa (akta osobowe urzędników).

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowe. Inw. nr 1 za l. 1919–1939, 58 j.a.; 
inw. nr 2 Akta osobowe 1921–1939, 339 j.a.

Uwagi: zachowały się akta osobowe i wykazy pracowników, plany linii telefonicz-
nych i telegrafi cznych.

Kod/Sygnatura: BY ГАБр ф. 2427
Tytuł: Urząd Pocztowo-Telegrafi czny w  Pińsku

Пинское почтово-телеграфное управление Виленской дирекции почт 
и телеграфов

Daty: 1920–1939
Rozmiary: 1 inw., 108 j.a.
Dzieje zespołu: do 1966 r. zespół przechowywano w Filii w Pińsku AP Obwodu 

Brzeskiego; akta opracowano w 1952 r.
Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): okólniki, wytyczne Dyrekcji Poczt 

i Telegrafów w Wilnie, informacje o stanie sieci pocztowo-telegrafi cznej 
w pow.  pińskim.

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy.
Uwagi: zachowały się akta osobowe i wykazy pracowników.

Kod/Sygnatura: BY ГАБр ф. 59
Tytuł: Kuratorium Okręgu Szkolnego w  Brześciu 

Попечительство Брестского школьного округа (1921–1922 гг. – Деле-
гатура Полесского школьного округа; 1922–1932 гг. – Попечительство 
Полесского школьного округа)

Daty: 1921–1939
Rozmiary: 9 inw., 19 662 j.a.
Dzieje zespołu: akta uporządkowano w l. 1944–1949; opracowano w l. 1951–

1954; w 1951 r., 1954 r., 1955 r. wydzielono i wybrakowano 6629 j.a. i 500 
kg rozsypu (akta odbioru prac budowlanych, kontroli pomieszczeń szkol-
nych, kosztorysy wydatków gospodarczych, podania nauczycieli o podwyżki 
płac, prace kontrolne uczniów z matematyki, fi zyki, języka obcego, arkusze 
inwentaryzacyjne i in.); w 1988 r. odtajniono część jedn.; w l. 2000–2005 
zespół ponownie opracowano; w 2000 r., 2005 r. wydzielono i wybrako-
wano 7 j.a i 4463 kart (wtórników).
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Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): inw. nr 1 – akty normatywne (okól-
niki, rozporządzenia, wytyczne, instrukcje i in.) MWRiOP, Kuratorium Brze-
skiego Okręgu Szkolnego, sprawozdania i informacje o działalności kurato-
riów i inspekcji szkolnych, sieci szkół w województwach  poleskim i  biało-
stockim, organizacji nauki w szkołach ogólnokształcących i zawodowych, 
szkół średnich, otwarciu szkół i wyasygnowaniu środków na ich utrzy-
manie, mat. dot. liczby uczących się i ich wynikach, uczęszczaniu na zajęcia, 
opłatach za naukę, liczbie podręczników, pomocy naukowych, miejsco-
wościach bez szkół, dzieciach nieobjętych powszechnym obowiązkiem 
szkolnym, liczbie szkół białoruskich, ukraińskich i żydowskich, podania 
ludności o nauczanie dzieci w języku ojczystym, statuty szkół, budżety, 
kosztorysy, zgłoszenia do pracy, dzienniki i in; inw. nr 2 – mat. statystyczne 
dot. ewidencji i sieci szkół, organizacji szkół ogólnokształcących, organizacji 
i działalności państwowych i prywatnych średnich szkół ogólnokształcących, 
przedszkoli, asygnowania środków na ich utrzymanie, informacje o działa-
niach ludności białoruskiej i ukraińskiej zmierzających do otwarcia szkół 
narodowych, przekształceniach szkół polskich na białoruskie i ukraińskie, 
mat. o pracy metodycznej, przyjęciach, wydaleniach, wynikach w nauce 
uczniów, uczęszczaniu na zajęcia, działalności organizacji uczniowskich, 
przygotowaniu wojskowym i fi zycznym uczniów, udziale uczniów w dzia-
łalności społeczno-propagandowej; inw. nr 3 – organizacja i działalność 
państwowych i prywatnych szkół rzemieślniczo-zawodowych, seminariów 
i kursów nauczycielskich, oświata pozaszkolna, jej fi nansowanie, przyjęcia 
uczniów i ich wyniki w nauce, praca metodyczna i działalność organizacji 
społecznych w szkołach, podnoszenie kwalifi kacji rzemieślników i chałup-
ników; inw. nr 4 – dok. dot. kształtowania, ruchu i działalności personelu 
nauczycielskiego: okólniki, rozporządzenia MWRiOP, Kuratorium Brze-
skiego Okręgu Szkolnego, korespondencja, nagradzanie i karanie nauczy-
cieli, podania nauczycieli o przyjęcie do pracy; inw. nr 5 – akta osobowe 
nauczycieli i pracowników Kuratorium wg nazwisk w porządku alfabetu 
cyrylickiego: t. 1 lit. A–D, t. 2 lit. Je–P, t. 3 lit. P–J; inw. nr 6 – akta osobowe 
nauczycieli i pracowników wg nazwisk w porządku alfabetu cyrylickiego; 
inw. nr 7 – wykazy przebiegu służby nauczycieli i pracowników wg nazwisk 
w układzie alfabetu cyrylickiego; inw. nr 8 – dane statystyczne o szkołach 
wszystkich typów, organizacja i działalność szkół państwowych i prywat-
nych ogólnokształcących, średnich zawodowych, seminariów i kursów 
nauczycielskich, ich fi nansowanie, przyjmowanie do szkół i wydalanie 
z nich uczniów, ich wyniki w nauce, praca metodyczna, wychowanie przed-
szkolne, kształtowanie kadry nauczycielskiej, powoływanie dyrektorów 
szkół, nagradzanie i potrącenia z płac nauczycieli, budowa szkół podsta-
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wowych, podania ludności o nauczanie dzieci w języku narodowym (biało-
ruskim, ukraińskim i jidysz), statuty szkół, protokoły konferencji nauczy-
cielskich i komisji egzaminacyjnych; inw. nr 9 – akta osobowe nauczycieli 
i pracowników.

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowe ze wstępem. Inw. nr 1 za l. 1921–
1939, 2663 j.a.; inw. nr 2 Wydział Ogólny i Szkolnictwa Średniego 1923–
1939, 2135 j.a.; inw. nr 3 Wydział Szkolnictwa Zawodowego i Wydział Kształ-
cenia Nauczycieli 1922–1939, 1318 j.a.; inw. nr 4 za l. 1921–1939, 1731 j.a.; 
inw. nr 5 Akta osobowe nauczycieli i pracowników Kuratorium Poleskiego 
Okręgu Szkolnego, t. 1 l. 1924–1939, t. 2 l. 1923–1939, t. 3 l. 1929–1939, 
9209 j.a.; inw. nr 6 Akta osobowe 1922–1939, 1369 j.a.; inw. nr 7 Wykazy 
przebiegu służby 1932–1939, 680 j.a.; inw. nr 8 Wydział Ogólny i Finan-
sowy, Wydział Szkolnictwa Średniego i Zawodowego, Wydział Kształcenia 
Nauczycieli, Wydział Oświaty Pozaszkolnej, Biuro Personalne 1921–1939, 
471 j.a.; inw. nr 9 Akta osobowe 1924–1939, 83 j.a. Indeks szkół, skorowidz 
rzeczowy do inw. nr 1, tablica konkordancji do inw. nr 1.

Uwagi o publikacji: Документы по истории православной церкви на Беларуси 
XVIII – XX вв. в фондах государственных архивов Республики Беларусь: 
межархивный справочник, Минск 2003; Борьба трудящихся Западной 
Белоруссии, op.cit.

Uwagi: zachowała się dok. osobowa (akta osobowe, ankiety nauczycieli, pracow-
ników, dyplomy wykształcenia i ich kopie), wykazy pracowników, nauczy-
cieli, uczniów, duchownych, kuratorów, inspektorów szkolnych, wykazy 
szkół, plany, mapy i schematy rejonów szkolnych.

Kod/Sygnatura: BY ГАБр ф. 310
Tytuł: Powiatowe inspekcje szkolne Poleskiego Okręgu Szkolnego 

Поветовые школьные инспекции Полесского школьного округа (1932–
1939 гг. – поветовые школьные инспекции Брестского школьного 
округа)

Daty: 1919–1939
Rozmiary: 4 inw., 1069 j.a.
Dzieje zespołu: w 1952 r. w AP Obwadu Pińskiego w  Pińsku uporządkowano 

zespół nr 2188 Powiatowej Inspekcji Szkolnej w Pińsku; w 1966 r. zespół 
ten (887 j.a.) został przekazany do AP Obwodu  Brzeskiego w  Brześciu; 
w 1954 r. dołączono 174 j.a. powiatowych inspekcji szkolnych, wydzielo-
nych podczas porządkowania zespół nr 59 Kuratorium Okręgu Szkolnego 
w Brześciu; w 1963 r. dołączono 6 j.a. z Filii w  Baranowiczach AP Obwodu 
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 Baranowickiego; akta opracowano w 1969 r.; w 1977 r. ponownie opraco-
wano.

Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): inw. nr 1 – okólniki, rozporządzenia, 
wytyczne MWRiOP, Kuratorium Brzeskiego Okręgu Szkolnego, dok. dot. 
działalności podstawowej i presonalnej powiatowych inspekcji szkol-
nych województw  poleskiego (powiaty  brzeski,  drohiczyński,  kobryński, 
 kosowski,  łuniniecki,  prużański,  stoliński),  nowogródzkiego (powiaty  bara-
nowicki,  nieświeski),  białostockiego (powiaty  białostocki,  wysokomazo-
wiecki,  łomżyński,  ostrołęcki,  ostrowski,  sokólski,  szczuczyński), sprawoz-
dania z działalności szkół, umowy o pracę, dzienniki klasowe, upoważnienia 
dla duchownych na prowadzenie w szkole lekcji religii, listy płac nauczy-
cieli, akta osobowe, wykazy przebiegu służby nauczycieli i in.; inw. nr 2 
– akta działalności podstawowej Powiatowej Inspekcji Szkolnej w  Pińsku: 
okólniki, rozporządzenia MWRiOP, Kuratorium Brzeskiego Okręgu Szkol-
nego, protokoły konferencji nauczycielskich, posiedzeń rad pedagogicz-
nych, budżety, kosztorysy, sprawozdania z działalności fi nansowo-go-
spodarczej szkół, sprawozdania inspekcji z organizacji nauki w szkołach, 
korespondencja, dane statystyczne o działalności w szkołach organizacji 
społecznych, mat. metodyczne (plany pracy wychowawczej, prac kontro-
lnych, wizytacji, rozkłady lekcji i in.), dok. osobowa szkół w pow. pińskim; 
inw. nr 3 – akta działalności szkół podstawowych w pow. pińskim wg nazw 
miejscowości w porządku alfabetycznym; inw. nr 4 – akta osobowe nauczy-
cieli szkół podstawowych w pow. pińskim wg nazwisk w porządku alfabe-
tycznym.

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowe ze wstępem. Inw. nr 1 za l. 1919–
1939, 179 j.a.; inw. nr 2 za l. 1919–1939, 247 j.a.; inw. nr 3 za l. 1923–1939, 
190 j.a.; inw. nr 4 Akta osobowe 1920–1939, 453 j.a. Notatka historycz-
no-archiwalna, schemat układu inw.

Uwagi o publikacji: Документы по истории православной церкви на Беларуси, 
op.cit.; Памяць: Гіст.-дакум. хроніка Ляхавіцкага раёна, Мінск 1989.

Uwagi: zachowały się akta osobowe i wykazy nauczycieli, wykazy uczniów, wykazy 
szkół, bibliotek, rysunki techniczne i plany szkół.

Kod/Sygnatura: BY ГАБр ф. 1575
Tytuł: Okręgowa Dyrekcja Lasów Państwowych w  Białowieży

Беловежская окружная дирекция государственных лесов
Daty: 1922–1939
Rozmiary: 1 inw., 20 j.a.
Dzieje zespołu: zespół opracowano w 1952 r.
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Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): schematy nadleśnictw, mapy i plany 
odbudowy lasów, prace praktyczne pracowników nadleśnictw białowie-
skiej Dyrekcji Lasów Państwowych.

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy.
Powiązanie z innymi materiałami archiwalnymi: AP w Białymstoku, zespół PL/4/57/0 

Dyrekcja Lasów Państwowych Okręgu Białostockiego w Białowieży 1919–
1939 [1940–1945].

Uwagi o publikacji: Памяць: Камянецкі раён: Гіст.-дакум. хронікі гарадоў 
і раёнаў Беларусі, Мінск 1997.

Uwagi: zachowała się dok. osobowa.

Kod/Sygnatura: BY ГАБр ф. 1576
Tytuł: Okręgowa Dyrekcja Lasów Państwowych w  Radomiu

Радомская окружная дирекция государственных лесов
Daty: 1927–1939
Rozmiary: 1 inw., 38 j.a.
Dzieje zespołu: zespół opracowano w 1952 r.
Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): karty odbudowy lasów w nadleśnic-

twach.
Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy.
Uwagi: zachowała się dok. osobowa (informacje ankietowe o leśniczych).

Kod/Sygnatura: BY ГАБр ф. 2449
Tytuł: Okręgowa Dyrekcja Lasów Państwowych w  Siedlcach

Седлецкая окружная дирекция государственных лесов
Daty: 1924–1939
Rozmiary: 1 inw., 210 j.a.
Dzieje zespołu: do 1966 r. zespół przechowywano w Filii w  Pińsku AP Obwodu 

 Brzeskiego; akta opracowano w 1952 r.
Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): okólniki, wytyczne MRiRR, Minist. 

Skarbu, naczelnej i okręgowych Dyrekcji Lasów Państwowych, protokoły 
zebrań pracowników, wspólnej konferencji akademii nauk Polski i Czecho-
słowacji (Kraków, 8–9.12.1925 r.), plany rozmieszczenia nadleśnictw, plany 
fi nansowo-gospodarcze, sprawozdania, kosztorysy wydatków, akta dot. 
budowy i remontu dróg, mostów, linii telefonicznych, obiektów, zakładów 
(tartaków), elektryfi kacji kolei wąskotorowych, cenniki drewna i prac 
leśnych, dane o wywozie drewna za granicę, stratach z powodu klęsk 
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żywiołowych, podania ludności o dzierżawę pastwisk, łąk, akta osobowe 
pracowników.

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy.
Uwagi: zachowały się akta osobowe i wykazy pracowników, absolwentów Wyższej 

Szkoły Leśnictwa we Lwowie (1938–1939), osób ukaranych za samowolny 
wyrąb lasu, wypas bydła i polowania, wykazy nadleśnictw, mapy masywów 
leśnych.

Kod/Sygnatura: BY ГАБр ф. 2455
Tytuł: Nadleśnictwo Państwowe w  Białym Jeziorze

Белоозёрское государственное надлесничество
Daty: 1936–1939
Rozmiary: 1 inw., 13 j.a.
Dzieje zespołu: do 1966 r. zespół przechowywano w Filii w Pińsku AP Obwodu 

 Brzeskiego; akta opracowano w 1952 r.
Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): dok. budowy i remontów mieszkań, 

dróg, eksploatacji i zbytu drewna, cenniki na drewno, projekt oczyszczenia 
kanału „Rów Żyrowski” (1939 r.), listy płac.

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy.

Kod/Sygnatura: BY ГАБр ф. 2476
Tytuł: Nadleśnictwo Państwowe  Bostyń

Государственное надлесничество „Бостынь”
Daty: 1930, 1938–1939
Rozmiary: 1 inw., 9 j.a.
Dzieje zespołu: do 1966 r. zespół przechowywano w Filii w  Pińsku AP Obwodu 

 Brzeskiego; akta opracowano w 1952 r.
Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): dok. eksploatacji i zbytu drewna, 

budowy mieszkań, dróg (kosztorysy, korespondencja i in.), plan fi nansowo-
gospodarczy kolejki wąskotorowej Luszcza–Czuczewicze, informacje o stra-
tach poniesionych w wyniku huraganów (1939 r.), listy płac.

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy.
Uwagi: zachował się plan nadleśnictwa.

Kod/Sygnatura: BY ГАБр ф. 599
Tytuł: Nadleśnictwo Państwowe  Bronna Góra

Государственное надлесничество „Бронная Гора”
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Daty: 1937–1939
Rozmiary: 1 inw., 11 j.a.
Dzieje zespołu: do 1966 r. zespół przechowywano w Filii w Pińsku AP Obwodu 

 Brzeskiego; akta opracowano w 1952 r.
Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): akta dot. eksploatacji i zbytu drewna, 

budowy tartaku, mieszkań, linii telefonicznych (kosztorysy, protokoły 
odbioru i in.), cenniki drewna.

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy.

Kod/Sygnatura: BY ГАБр ф. 62
Tytuł: Nadleśnictwo Państwowe w  Brześciu

Брестское государственное надлесничество
Daty: 1923–1939
Rozmiary: 3 inw., 48 j.a.
Dzieje zespołu: do 1966 r. zespół przechowywano w Filii w Pińsku AP Obwodu 

Brzeskiego; akta opracowano w 1952 r.
Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): inw. nr 1, 1923–1939 – okólniki, 

rozporządzenia, wytyczne, instrukcje MRiRR, białowieskiej i siedleckiej 
Dyrekcji Lasów Państwowych, protokół zjazdu instruktorów w sprawie 
ochrony lasów, plany rozwoju gospodarki leśnej w nadleśnictwach, plany 
fi nansowo-gospodarcze i sprawozdania z ich wykonania, cenniki drewna, 
listy płac.; inw. nr 2, 1937–1939 – sprawozdania z sadzenia lasów, zamó-
wień i wywozu drewna, akta budowy i remontów pomieszczeń, linii telefo-
nicznych, eksploatacji i zbytu drewna; inw. nr 3 – wytyczne siedleckiej Okrę-
gowej Dyrekcji Lasów Państwowych, kosztorysy, akta budowy mieszkań, 
protokoły przeceny budów, upoważnienia do prawa sprzedaży drewna.

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowe. Inw. nr 1 za l. 1923–1939, 38 j.a.; 
inw. nr 2 za l. 1937–1939, 4 j.a.; inw. nr 3 Nadleśnictwo w Mielniku 1937–
1939, 6 j.a.

Uwagi: zachowały się wykazy nadleśnictw, leśniczych, ukaranych pracowników.

Kod/Sygnatura: BY ГАБр ф. 2454
Tytuł: Nadleśnictwo Państwowe w  Chotyniczach

Хотыничское государственное надлесничество
Daty: 1937–1939
Rozmiary: 12 inw., 32 j.a.
Dzieje zespołu: do 1966 r. zespół przechowywano w Filii w  Pińsku AP Obwodu 

 Brzeskiego; akta opracowano w 1952 r.
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Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): sprawozdania z działalności nadle-
śnictwa, dok. eksploatacji i zbytu drewna, budowy i remontów dróg, kolejki 
wąskotorowej Chotynicze–Strzyżeń, mieszkań, studni, cenniki na drewno.

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy.
Uwagi: zachowały się akta osobowe M. Wiszniewskiego, konduktora kolejki 

wąskotorowej w Małkowiczach, plany budowanych obiektów.

Kod/Sygnatura: BY ГАБр ф. 602
Tytuł: Nadleśnictwo Państwowe w  Czernianach

Чернянское государственное надлесничество
Daty: 1932, 1937–1939
Rozmiary: 1 inw., 6 j.a.
Dzieje zespołu: do 1966 r. zespół przechowywano w Filii w Pińsku AP Obwodu 

 Brzeskiego; akta opracowano w 1952 r.
Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): mat. dot. eksploatacji i zbytu drewna, 

kosztorysy na budowę i remont mieszkań, linii telefonicznych, cenniki na 
drewno.

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy.

Kod/Sygnatura: BY ГАБр ф. 2478
Tytuł: Nadleśnictwo Państwowe w  Deniskowiczach

Денисковичское государственное надлесничество
Daty: 1933
Rozmiary: 1 inw., 1 j.a.
Dzieje zespołu: do 1966 r. zespół przechowywano w Filii w  Pińsku AP Obwodu 

 Brzeskiego; akta opracowano w 1952 r.
Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): dok. osobowa (listy płac).
Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy.

Kod/Sygnatura: BY ГАБр ф. 2451
Tytuł: Nadleśnictwo Państwowe w  Drohiczynie

Дрогичинское государственное надлесничество
Daty: 1931–1939
Rozmiary: 1 inw., 14 j.a.
Dzieje zespołu: do 1966 r. zespół przechowywano w Filii w  Pińsku AP Obwodu 

 Brzeskiego akta opracowano w 1952 r.
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Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): wytyczne Okręgowej Dyrekcji Lasów 
Państwowych w Siedlcach, dok. budowy i remontów dróg, mieszkań 
(plany, kosztorysy wydatków, protokoły odbioru prac, korespondencja 
i in.), cenniki na drewno, listy płac pracowników sezonowych.

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy.
Uwagi: zachowały się wykazy dzierżawców pastwisk, osób, które otrzymały 

pozwolenie na zbiór grzybów i jagód.

Kod/Sygnatura: BY ГАБр ф. 2453
Tytuł: Nadleśnictwo Państwowe w  Hancewiczach

Ганцевичское государственное надлесничество
Daty: 1930–1939
Rozmiary: 1 inw., 8 j.a.
Dzieje zespołu: do 1966 r. zespół przechowywany w Filii w  Pińsku AP Obwodu 

 Brzeskiego; akta opracowano w 1952 r.
Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): sprawozdania z przygotowania masy 

drzewnej, sprzedaży surowców i drewna, dok. budowy domów, drogi 
Budy–Hancewicze, akta komisji dyscyplinarnej Okręgowej Dyrekcji Lasów 
Państwowych w Białowieży o ściąganiu kar, cenniki na drewno.

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy.

Kod/Sygnatura: BY ГАБр ф. 609
Tytuł: Nadleśnictwo Państwowe w  Iwacewiczach

Ивацевичское государственное надлесничество
Daty: 1934–1939
Rozmiary: 1 inw., 6 j.a.
Dzieje zespołu: do 1966 r. zespół przechowywano w Filii w  Pińsku AP Obwodu 

 Brzeskiego; akta opracowano w 1952 r.
Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): dok. eksploatacji i zbytu drewna, 

eksportu do Anglii, informacje o budowie kolejki wąskotorowej, mieszkań.
Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy.
Uwagi: zachował się plan nadleśnictwa.

Kod/Sygnatura: BY ГАБр ф. 608
Tytuł: Nadleśnictwo Państwowe w  Kobryniu

Кобринское государственное надлесничество
Daty: 1937–1939
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Rozmiary: 1 inw., 9 j.a.
Dzieje zespołu: do 1966 r. zespół przechowywano w Filii w Pińsku AP Obwodu 

 Brzeskiego; akta opracowano w 1952 r.
Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): dok. eksploatacji i zbytu drewna, 

budowy i remontów domów, mieszkań dla leśniczych, majątku  Karmo-
wicze, plan fi nansowo-gospodarczy, cenniki na drewno (1939 r.).

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy.

Kod/Sygnatura: BY ГАБр ф. 600
Tytuł: Nadleśnictwo Państwowe w  Kosowie

Коссовское государственное надлесничество
Daty: 1929, 1937–1939
Rozmiary: 1 inw., 6 j.a.
Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): podania o przyjęcie do pracy, dok. 

budowy i remontów mieszkań (kosztorysy, protokoły wyceny, odbioru, 
korespondencja i in.)

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy.
Uwagi: zachował się plan Kosowa.

Kod/Sygnatura: BY ГАБр ф. 610
Tytuł: Nadleśnictwo Państwowe w  Lelikowie

Леликовское государственное надлесничество
Daty: 1938–1939
Rozmiary: 1 inw., 5 j.a.
Dzieje zespołu: do 1966 r. zespół przechowywano w Filii w  Pińsku AP Obwodu 

 Brzeskiego; akta opracowano w 1952 r.
Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): sprawozdanie z kontroli prawidło-

wości eksploatacji drewna, akta budowy mieszkań.
Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy.

Kod/Sygnatura: BY ГАБр ф. 2452
Tytuł: Nadleśnictwo Państwowe w  Łunińcu

Лунинецкое государственное надлесничество
Daty: 1931–1939
Rozmiary: 1 inw., 9 j.a.
Dzieje zespołu: do 1966 r. zespół przechowywano w Filii w Pińsku AP Obwodu 

 Brzeskiego; akta opracowano w 1952 r.
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Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): dok. budowy linii telefonicznych, 
mostów, mieszkań, eksploatacji i zbytu drewna, korespondencja z Okrę-
gową Dyrekcję Lasów Państwowych w  Siedlcach w sprawie utrzymywania 
dróg leśnych, cenniki na drewno, listy płac.

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy.
Uwagi: zachowały się wykazy majątków leśnych, plany nadleśnictwa, dróg.

Kod/Sygnatura: BY ГАБр ф. 2475
Tytuł: Nadleśnictwo Państwowe w  Malkowiczach

Мальковичское государственное надлесничество
Daty: 1937–1939
Rozmiary: 1 inw., 15 j.a.
Dzieje zespołu: do 1966 r. zespół przechowywano w Filii w  Pińsku AP Obwodu 

 Brzeskiego; akta opracowano w 1952 r.
Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): dok. eksploatacji i zbytu drewna, 

budowy i remontów mieszkań, kolejek wąskotorowych, elektryfi kacji, 
informacje o sprzedaży drewna fi rmie „Pik-Dan” (Dania), protokół kontroli 
technicznej tartaku w  Malkowiczach, cenniki na drewno.

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy.

Kod/Sygnatura: BY ГАБр ф. 606
Tytuł: Nadleśnictwo Państwowe w  Małorycie

Малоритское государственное надлесничество
Daty: 1939
Rozmiary: 1 inw., 3 j.a.
Dzieje zespołu: do 1966 r. zespół przechowywano w Filii w  Pińsku AP Obwodu 

 Brzeskiego; akta opracowano w 1952 r.
Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): dok. zamówień, eksploatacji i zbytu 

drewna.
Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy.

Kod/Sygnatura: BY ГАБр ф. 2460
Tytuł: Nadleśnictwo Państwowe w  Ozdamiczach

Оздамичское государственное надлесничество
Daty: 1920, 1928, 1932
Rozmiary: 1 inw., 3 j.a.
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Dzieje zespołu: do 1966 r. zespół przechowywano w Filii w  Pińsku AP Obwodu 
 Brzeskiego; akta opracowano w 1952 r.

Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): dok. przeniesień pracowników 
w nadleśnictwie.

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy.
Uwagi: zachowały się wykazy kolonistów majątku Merlin, działek ziemskich.

Kod/Sygnatura: BY ГАБр ф. 2064
Tytuł: Nadleśnictwo Państwowe w  Pińsku

Пинское государственное надлесничество
Daty: 1920–1939
Rozmiary: 1 inw., 777 j.a.
Dzieje zespołu: do 1966 r. zespół przechowywano w Filii w  Pińsku AP Obwodu 

 Brzeskiego; akta opracowano w 1952 r.; w 1957 r., 1989 r. odtajniono 
48 j.a.; w 1967 r. wydzielono i wybrakowano 27 j.a.

Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): okólniki, wytyczne, instrukcje 
MRiRR, Minist. Skarbu, Okręgowej Dyrekcji Lasów Państwowych w  Siedl-
cach, protokoły zebrań pracowników, sprawozdania z działalności, budżety 
i sprawozdania z ich wykonania, sprawozdania fi nansowe, bilanse, plany 
i informacje o zamówieniach na masę drzewną, sadzeniu lasów, dane 
statystyczne o eksploatacji i zbycie drewna, lasach prywatnych, sprawy 
budowy i remontów dróg, mieszkań, linii telefonicznych, prac melioracyj-
nych, umowy z fi rmami niemieckimi, holenderskimi i łotewskimi o sprze-
daży im drewna, informacje o działalności kółek „Rodzina Leśna”, przygo-
towaniu wojskowym leśniczych i obrony powietrznej i przeciwgazowej, 
podania o przyjęcie do pracy, wydanie pozwolenia na prawo zaopatrzenia 
się w drewno, przekazanie pastwisk, łąk, działek gruntowych, zbiorników 
wodnych w dzierżawę, cenniki na drewno, listy płac.

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy.
Uwagi: zachowały się akta osobowe praktykantów, wykazy pracowników, 

majątków, leśniczych, właścicieli lasów prywatnych, osób ukaranych za 
samowolny wyrąb lasów i wypas bydła.

Kod/Sygnatura: BY ГАБр ф. 2462
Tytuł: Nadleśnictwo Państwowe  Prypeć

Государственное надлесничество „Припять”
Daty: 1936–1939
Rozmiary: 1 inw., 8 j.a.
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Dzieje zespołu: do 1966 r. zespół przechowywano w Filii w  Pińsku AP Obwodu 
 Brzeskiego; akta opracowano w 1952 r.

Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): korespondencja z Okręgową Dyrekcja 
Lasów Państwowych w Siedlcach w sprawach fi nansowych, dok. budowy 
budynków, mieszkań, studni, plany przewozu drewna, informacje o liczbie 
drzew gotowych do eksploatacji, cenniki na drewno.

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy.
Uwagi: zachował się plan nadleśnictwa, szkic projektu kanałów, leśnej kolejki 

wąskotorowej.

Kod/Sygnatura: BY ГАБр ф. 2459
Tytuł: Nadleśnictwo Państwowe w  Stolinie

Столинское государственное надлесничество
Daty: 1939
Rozmiary: 1 inw., 3 j.a.
Dzieje zespołu: do 1966 r. zespół przechowywano w Filii w Pińsku AP Obwodu 

Brzeskiego; akta opracowano w 1952 r.
Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): dok. eksploatacji i zbytu drewna, 

cenniki na drewno.
Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy.
Uwagi: zachował się plan  Stolina.

Kod/Sygnatura: BY ГАБр ф. 597
Tytuł: Nadleśnictwo Państwowe w  Szereszowie

Шерешевское государственное надлесничество
Daty: brak daty
Rozmiary: 1 inw., 1 j.a.
Dzieje zespołu: do 1966 r. zespół przechowywano w Filii w  Pińsku AP Obwodu 

 Brzeskiego; akta opracowano w 1952 r.
Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): informacje o sytuacji gospodarczej 

nadleśnictwa.
Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy.

Kod/Sygnatura: BY ГАБр ф. 598
Tytuł: Nadleśnictwo Państwowe w  Wiadach

Вядовское государственное надлесничество
Daty: 1935–1939
Rozmiary: 1 inw., 4 j.a.
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Dzieje zespołu: do 1966 r. zespół przechowywano w Filii w  Pińsku AP Obwodu 
 Brzeskiego; akta opracowano w 1952 r.

Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): plany eksploatacji i zbytu drewna, 
dok. budowy mieszkań w nadleśnictwie (plany, kosztorysy, korespon-
dencja), protokoły wyceny i odbioru mieszkań.

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy.

Kod/Sygnatura: BY ГАБр ф. 53
Tytuł: Okręgowa Izba Kontroli Państwowej Województwa  Wołyńskiego i  Poleskiego

Окружная палата государственного контроля Волынского и Полес-
ского воеводств

Daty: 1921–1939 
Rozmiary: 5 inw., 7460 j.a.
Dzieje zespołu: zespół uporządkowano i opracowano w 1951 r. (wydzielono 

i wybrakowano 6845 j.a. nieposiadających wartości naukowej i prak-
tycznej).

Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): inw. nr 1 – okólniki, rozporządzenia 
i instrukcje NIK i Minist. Skarbu, sprawozdania i informacje o działalności 
Izby, protokoły, plany, sprawozdania i sprawy kontroli fi nansowo-gospodar-
czej różnych instytucji; inw. nr 2 – sprawozdania NIK o wynikach kontroli 
monopoli państwowych, listy płac urzędników Izby; inw. nr 3 – akta dot. 
udzielania pomocy materialnej rodzinom wojskowych (w układzie alfa-
betycznym wg nazwisk); inw. nr 4 – okólniki, decyzje, instrukcje Minist. 
Skarbu, MRiRR, sprawozdania NIK o wynikach kontroli ministerstw, infor-
macje o wielkości długu państwowego, materiały kontroli fi nansowo-go-
spodarczej różnych instytucji; inw. nr 5 – akta dot. udzielania pomocy 
materialnej rodzinom wojskowych (w układzie alfabetycznym wg nazwisk).

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy ze wstępem. Inw. nr 1 za l. 
1920–1939, 2136 j.a.; inw. nr 2 za l. 1921–1939, 1336 j.a.; inw. nr 3 za l. 
1919–1921, 3596 j.a.; inw. nr 4 za l. 1921–1939, 108 j.a.; inw. nr 5 za l. 
1919–1922, 91 j.a.

Uwagi: indeks alfabetyczny nazwisk i geografi czny, indeks instytucji.

Kod/Sygnatura: BY ГАБр ф. 493
Tytuł: Okręgowe komisje wyborcze woj. poleskiego – wybory do Sejmu i Senatu 

RP 1922, 1928, 1930, 1935, 1938
Окружные избирательные комиссии по выборам в Сейм и Сенат 
Польши созывов 1922, 1928, 1930, 1935, 1938 гг. по Полесскому 
воеводству
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Daty: 1922, 1928, 1930, 1935, 1938
Rozmiary: 11 inw., 2203 j.a.
Dzieje zespołu: w l. 1939–1952 usystematyzowano akta zespołów nr 63, 283; 

w 1953 r. przekazano z AP  Obwodu Pińskiego do AP  Obwodu  Brzeskiego 
zespoły nr 491, 492, 493; w 1966 r. przekazano z fi lii archiwum pińskiego 
zespoły nr 2213, 2337, 2338, 2339, 2340: opracowano, udoskonalono 
inw. zespołów; w 1984 r. utworzono grupy zespołów nr 493, opracowano 
10 inw.; w 1997 г. udoskonalono inw. grupy zespołów (redakcja tytułów 
jedn. zawierających spisy wyborców, weryfi kacja nazw miejscowości), 
opracowano inw. nr 11 (włączono akta z 1935 r. z inw. nr 8, w którym znaj-
dują się analogiczne akta z 1938 r.), opracowano aparat naukowo-informa-
cyjny.

Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): inw. nr 1 – mat. OKW do Sejmu i Senatu 
RP Okręgu nr 59 w  Brześciu, 1922 r.: wykaz wyborców w  Pińsku, członków 
obwodowych komisji wyborczych, powiadomienia o terytorialnym podziale 
powiatów na obwody, podania obywateli o wpis na listy wyborców; inw. nr 
2 – mat. OKW do Sejmu i Senatu RP Okręgu nr 59 w  Brześciu, 1928 r.: okól-
niki Generalnego Komisarza Wyborczego, protokoły posiedzeń obwodo-
wych komisji wyborczych powiatów  brzeskiego,  drohiczyńskiego,  koszyr-
skiego,  kobryńskiego,  kosowskiego,  prużańskiego, wykazy wyborców, 
zaświadczenia mężów zaufania BBWR, PPS, Sel-Rob i innych par  i politycz-
nych i organizacji, podania obywateli i postanowienia obwodowych komisji 
wyborczych o wpisach na listy wyborców, protokoły wyborów do Sejmu 
RP; inw. nr 3 – mat. OKW do Sejmu i Senatu RP Okręgu nr 60 w  Pińsku, 
1928 r.: wykazy kandydatów do Sejmu i Senatu RP, informacje o wyni-
kach głosowania w poszczególnych obwodach wyborczych, zaświadczenia 
o prawie do głosowania w miejscach wykonywania obowiązków służbo-
wych, listy wyborców powiatów brzeskiego, kobryńskiego, kosowskiego, 
łuninieckiego, pińskiego, sarneńskiego, stolińskiego; inw. nr 4 – mat. OKW 
do Sejmu i Senatu RP Okręgu nr 59 w  Brześciu, 1930 r., 203 j.a.: rozporzą-
dzenia Prezydenta RP, okólniki, instrukcje, wytyczne MSW, wojewody pole-
skiego, okręgowej komisji wyborczej, wykazy i informacje o kandydatach 
na posłów i senatorów, protokoły posiedzeń komisji wyborczych, posta-
nowienia i wykazy członków obwodowych komisji wyborczych, wstępne 
wyniki głosownia w okręgu wyborczym, spisy wyborców powiatów brze-
skiego, drohiczyńskiego, koszyrskiego, kobryńskiego, kosowskiego, prużań-
skiego; inw. nr 5 – mat. OKW do Sejmu i Senatu RP Okręgu nr 60 w  Pińsku, 
1930 r.: okólniki i instrukcje Minist. Sprawiedliwości, Generalnego Komi-
sarza Wyborczego, Głównego Komitetu Przygotowawczego w Warszawie, 
protokoły posiedzeń komitetów przygotowawczych woj. poleskiego 
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i  pow. pińskiego, posiedzenia obwodowej komisji wyborczej, sprawoz-
dania z działalności OKW, zaświadczenia o prawie głosowania w miej-
scach wypełniania obowiązków służbowych, spisy wyborców powiatów 
pińskiego i warneńskiego; inw. nr 6 – mat. OKW do Sejmu i Senatu RP 
Okręgu nr 54 w Kobryniu, 1935 r.: okólniki, instrukcje, wytyczne MSW, 
Generalnego Komisarza Wyborczego, UW  Poleskiego, OKW, protokoły 
posiedzeń i dane o składzie osobowym komisji, wykazy posłów i sena-
torów, protokoły wyborów i wyniki wyborów w okręgu wyborczym, dane 
o liczbie wyborców, składzie osobowym i liczebności obwodowych komisji 
wyborczych, protokoły zebrań przedwyborczych, posiedzeń i wyborów 
obwodowych komisji wyborczych, spisy wyborców powiatów drohiczyń-
skiego, koszyrskiego, kobryńskiego i kosowskiego; inw. nr 7 – mat. OKW 
do Sejmu i Senatu RP Okręgu nr 60 w  Pińsku, 1935 r.: okólniki, instrukcje 
MSW i Minist. Spraw Wojskowych, Generalnego Komisarza Wyborczego, 
protokoły posiedzeń obwodowych komisji wyborczych, korespondencja 
z nimi, dane o liczbie obwodowych komisji wyborczych, ich siedzibach, 
składzie osobowym, liczbie wyborców, zebraniach przedwyborczych, wyni-
kach głosowania w poszczególnych obwodach, wykazy członków komisji 
obwodowych, spisy wyborców powiatów łuninieckiego, pińskiego i stoliń-
skiego; inw. nr 8 – mat. OKW do Sejmu i Senatu RP Okręgu nr 53 w  Brze-
ściu, 1938 r.: okólniki, protokoły posiedzeń obwodowych komisji wybor-
czych, zebrań wyborców, spisy wyborców w  Brześciu i powiatów  brzeskiego 
i  prużańskiego; inw. nr 9 – mat. OKW do Sejmu i Senatu RP Okręgu nr 54 
w Kobryniu, 1938 r.: okólniki, instrukcje MSW i Minist. Spraw Wojskowych, 
Generalnego Komisarza Wyborczego, OKW, protokoły zebrań w okręgu, 
posiedzeń obwodowych komisji wyborczych, dane o składzie osobowym 
obwodowych komisji wyborczych, protokoły głosowania, wykazy kandy-
datów na posłów i senatorów, spisy wyborców powiatów drohiczyńskiego, 
koszyrskiego, kobryńskiego i kosowskiego; inw. nr 10 – mat. OKW do Sejmu 
i Senatu RP Okręgu nr 55 w  Pińsku, 1938 r.: okólniki, instrukcje MSW, Gene-
ralnego Komisarza Wyborczego, OKW, Izby Cywilnej Sądu Najwyższego, 
protokoły zebrań wyborców, posiedzeń obwodowych komisji wyborczych, 
sprawozdanie fi nansowe komisji okręgowej, korespondencja z komisjami 
obwodowymi, dane o wynikach głosowania w poszczególnych obwodach, 
spisy wyborców powiatów łuninieckiego, pińskiego i stolińskiego; inw. 
nr 11 – mat.: OKW do Sejmu i Senatu RP Okręgu nr 53 w  Brześciu, 1935 r.: 
spisy wyborców m.  Brześcia i powiatów brzeskiego oraz prużańskiego. 

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowe ze wstępem. Inw. nr 1 OKW do 
Sejmu i Senatu RP Okręgu nr 59 w  Brześciu – wybory 1922 r., 18 j.a.; inw. 
nr 2 OKW do Sejmu i Senatu RP RP Okręgu nr 59 w  Brześciu – wybory 
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1928 r., 424 j.a.; inw. nr 3 OKW do Sejmu i Senatu RP Okręgu nr 60 w  Pińsku 
– wybory 1928 r., 144 j.a.; inw. nr 4 OKW do Sejmu i Senatu RP Okręgu nr 59 
w  Brześciu – wybory 1930 r., 203 j.a.; inw. nr 5 OKW do Sejmu i Senatu 
RP Okręgu nr 60 w  Pińsku – wybory 1930 r., 13 j.a.; inw. nr 6 OKW do 
Sejmu i Senatu RP Okręgu nr 54 w Kobryniu – wybory 1935 r., 306 j.a.; inw. 
nr 7 OKW do Sejmu i Senatu RP Okręgu nr 60 w  Pińsku – wybory 1935 r., 
303 j.a.; inw. nr 8 OKW do Sejmu i Senatu RP Okręgu nr 53 w  Brześciu – 
wybory 1938 r., 119 j.a.; inw. nr 9 OKW do Sejmu i Senatu RP Okręgu nr 54 
w Kobryniu – wybory 1938 r., 270 j.a.; inw. nr 10 OKW do Sejmu i Senatu RP 
Okręgu nr 55 w  Pińsku – wybory 1938 r., 325 j.a.; inw. nr 11 OKW do Sejmu 
i Senatu RP Okręgu nr 53 w  Brześciu – wybory 1935 r., 106 j.a.

Uwagi: zachowały się wykazy imienne wyborców, zaświadczenia mężów zaufania, 
kandydatów do parlamentu, członków obwodowych i rejonowych komisji 
wyborczych, delegatów na zebrania okręgowe, posłów i senatorów, 
zaświadczenia przewodniczących komisji i delegatów na zebrania okrę-
gowe.
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3. Instytucje wymiaru sprawiedliwości

Kod/Sygnatura: BY ГАБр ф. 2031
Tytuł: Sąd Okręgowy w  Pińsku

Пинский окружной суд
Daty: 1920–1939
Rozmiary: 7 inw., 24 173 j.a.
Dzieje zespołu: do 1966 r. zespół przechowywano w Filii w  Pińsku AP  Obwodu 

 Brzeskiego; w l. 1951–1952 przeprowadzono opracowanie naukowo-tech-
niczne, ekspertyzę wartości archiwalnej akt (wydzielono i wybrakowano 
dok. nieposiadającą wartości naukowej i praktycznej: księgi korespon-
dencji wchodzącej i wychodzącej, korespondencję w sprawach fi nanso-
wo-gospodarczych, sprawy karne i administracyjne powtarzające się pod 
względem zawartości), utworzono siedem inw.; w 1978 r. zespół ponownie 
opracowano (zredagowano tytuły jedn., uzupełniono paginację, opraco-
wano pomoce ewidencyjne); w 1991 r. odtajniono 733 j.a., w 1995 r. połą-
czono inw. akt tajnych i jawnych i utworzono siedem inw. akt jawnych.

Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): inw. nr 1 – sprawy o przestępstwa 
karne: działalność komunistyczną, niepodporządkowanie się organom 
władzy, współpracę z władzami radzieckimi, udział w oddz. partyzanc-
kich (niszczenie majątków, zabójstwa właścicieli, urzędników policyjnych, 
sygn. 1–6), uchylanie się od służby wojskowej, zabójstwa i uszkodzenia 
ciała, nielegalne posiadanie broni, kradzieże, defraudacje, łapownictwo, 
nadużycia służbowe, fałszowanie dok., podrabianie fałszywych bank-
notów, gwałty, nielegalne aborcje, podżegania, samowolny wyrąb lasu, 
wypasy bydła i in.; inw. nr 2 – sprawy w postępowaniu cywilnym: o zatwier-
dzenie prawa dziedziczenia, testamentów, zatwierdzenie lub rozwiązanie 
umów w sprawie prawa do użytkowania ziemi i nieruchomościami, usta-
lenia opieki nad dziećmi i inwalidami, naruszenia umów o pracę, o odzy-
skanie długów; inw. nr 3 – dok. Kancelarii: okólniki, zarządzenia, dyrektywy, 
instrukcje Minist. Sprawiedliwości, Sądu Apelacyjnego w Wilnie, Sądu Okrę-
gowego w Wilnie, protokoły wspólnych posiedzeń przewodniczących Sądu 
Okręgowego w  Pińsku, wykazy etatów, kosztorysy, sprawozdania z działal-
ności sądów, informacje o ruchu spraw, o działalności organów śledczych, 
korespondencja w różnych sprawach działalności sądów, podania, skargi 
na bezprawne działania sędziów.; inw. nr 4 – akta osobowe pracowników 
(sędziów, notariuszy, adwokatów), praktykantów, komorników, pracow-
ników technicznych; inw. nr 5 – akta Wydziału Rejestracji Działalności 
Gospodarczej, informacje o przedsiębiorstwach przemysłowych i handlo-
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wych, księgi rejestracji spółdzielni rolniczych, sklepów, aptek, banków, 
oddziałów i fi lii przedstawicielstw fi rm zagranicznych (londyńskiego przed-
siębiorstwa żeglugowego Cunard Line, amerykańskiej kompanii transatlan-
tyckiej United American Lines i in.); inw. nr 6 – akta Kancelarii (okólniki, 
instrukcje Minist. Sprawiedliwości, Sądu Okręgowego w  Pińsku), sprawy 
karne (z oskarżenia o działalność komunistyczną, szpiegostwo, sprzeci-
wianie się władzy, znieważenie osób, nadużycie władzy, zabójstwa i uszko-
dzenie ciała, podpalenia, nielegalne posiadanie broni i in.), sprawy cywilne 
(o zatwierdzenie i pozbawienie prawa na własność ziemi i nieruchomości, 
testamenty, sprawy o odzyskanie długów i in.), akta Wydziału Rejestracji 
Działalności Gospodarczej; inw. nr 7 – sprawy kar dyscyplinarnych nałożo-
nych na obrońców sądowych.

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowe ze wstępem. Inw. nr 1 za l. 
1920–1939, 7467 j.a.; inw. nr 2 za l. 1919–1939, 11 388 j.a.; inw. nr 3 za l. 
1919–1939, 1911 j.a.; inw. nr 4 za l. 1920–1939, 1292 j.a.; inw. nr 5 za l. 
1920–1939, 1409 j.a.; inw. nr 6 za l. 1920–1939, 621 j.a.; inw. nr 7 za l. 
1929–1939, 85 j.a. Wykaz grup rzeczowych dok. ujętej w inw. nr 1, 2, 3, 6, 
indeks geografi czny do inw. nr 5.

Uwagi o publikacji: Памяць: Гіст.-дакум. хроніка Брэсцкага раёна, op.cit.
Uwagi: zachowały się wykazy obsady personalnej sądu, karty przebiegu służby 

sędziów, podania i autobiografi e sędziów i urzędników sądowych, wykazy 
wsi, miast, majątków, działających i zlikwidowanych przedsiębiorstw na 
terenie zasięgu Sądu Okręgowego w  Pińsku.

Kod/Sygnatura: BY ГАБр ф. 2177
Tytuł: Sąd Okręgowy w Pińsku. Wydział Hipoteczny

Ипотечный отдел Пинского окружного суда
Daty: 1920–1939
Rozmiary: 2 inw., 2494 j.a.
Dzieje zespołu: do 1966 r. zespół przechowywano w Filii w  Pińsku AP Obwodu 

 Brzeskiego; akta uporządkowano i opracowano w l. 1949–1952 (wydzie-
lono i wybrakowano 545 j.a. i 77 kg rozsypu z l. 1921–1938); w 1996 r. inw. 
ponownie opracowano.

Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): inw. nr 1 – akta Kancelarii: okól-
niki, rozporządzenia i decyzje Minist. Sprawiedliwości, Sądu Okręgo-
wego w Pińsku, starostw, korespondencja z Sądem Apelacyjnym w Wilnie 
i innymi instytucjami w prawach działalności Wydziału Hipotecznego, 
dane statystyczne o działalności Wydziału, protokoły posiedzeń oddz. 
pińskiego Związku Kancelarii Notarialnych i Hipoteki, postanowienia Okrę-
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gowego Urzędu Ziemskiego, komisji ziemskich i korespondencja z nimi 
w sprawie chutoryzacji, korespondencja z bankami w sprawie zabezpie-
czenia kredytów, wziętych pod zastaw nieruchomości, skargi obywateli na 
bezprawne decyzje Wydziału, korespondencja z bankami i innymi insty-
tucjami, komornikami, notariuszami w sprawie ewidencji ziemi i innych 
nieruchomości, księgi hipoteczne i akty prawa własności ziemi i innych 
nieruchomości, sprawy władania nieruchomościami; inw. nr 2 – sprawy 
władania nieruchomościami (w porządku alfabetycznym wg miejscowości, 
majątków, siedzib, chutorów, folwarków, wsi wg powiatów, w miastach wg 
ulic, numerów domów), księgi hipoteczne i akty prawa własności ziemi 
i innych nieruchomości, rejestry ksiąg hipotecznych, skorowidz alfabe-
tyczny.

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy ze wstępem. Inw. nr 1 za l. 1921–
1939, 215 j.a.; inw. nr 2 za l. 1920–1939, 2279 j.a. Tablica konkordancji do 
inw. nr 2.

Kod/Sygnatura: BY ГАБр ф. 69
Tytuł: Sąd Okręgowy w  Pińsku. Wydział Zamiejscowy w  Brześciu

Брестский иногородний отдел Пинского окружного суда
Daty: 1929–1939
Rozmiary: 12 inw., 25 241 j.a.
Dzieje zespołu: w l. 1948–1952 zsepół usystematyzowano, opracowano nauko-

wo-technicznie, utworzono 12 inw.; 1979 r. inw. udoskonalono, opraco-
wano pomoce ewidencyjne; w l. 1989–1990, 2009 r. akta odtajniono.

Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): inw. nr 1, 2, 3 – akta Wydziału Karnego: 
sprawy z oskarżenia o działalność komunistyczną, sprzeciwianie się i niepod-
porządkowanie władzy, znieważanie, nadużycia władzy, zabójstwa, uszko-
dzenia ciała, podpalenia, fałszowanie dok., oszczerstwa, fałszywe zeznania, 
gwałty, nielegalne aborcje, śluby, kradzieże i przywłaszczenie pieniędzy 
państwowych, naruszenie ustanowionych zasad (nakazów sanitarnych, 
zasad handlowych, ruchu drogowego, porządku publicznego), nielegalną 
uprawę tytoniu, samowolny wyrąb lasu, uchylanie się od służby wojskowej, 
nielegalne instalowanie odbiornika radiowego, znieważanie wojska, ducho-
wieństwa, polskości, wyznania katolickiego, nielegalne posiadanie broni, 
nielegalne operacje walutowe, sprzedaż alkoholu, nielegalny ubój zwierząt, 
informacje o działalności komitetów rejonowych KPZB i KZMZB; inw. nr 4, 
5, 6, 7, 8, 11, 12 – akta Wydziału Cywilnego: sprawy o potwierdzenie prawa 
dziedziczenia, ustalenie prawa własności ziemi i nieruchomości, odzyskanie 
długów, alimentów, opiekę nad majątkiem, podział majątku, inwentaryzację 
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i sprzedaż majątku, skargi na bezprawne działania notariuszy i komorników, 
przysposobienie dzieci, ustalenie faktu śmierci obywateli, wykwaterowanie 
z mieszkań, sprawy bankructwa przedsiębiorstw handlowych, licytacji nieru-
chomości, zerwanie umów, uznanie niezdolności do wniesienia opłat sądo-
wych, sprawa ogłoszenia przez biskupa pińskiej diecezji rzymskokatolic-
kiej K. Bukraby prawa korzystania z własności nieruchomości (inw. 6, sygn. 
469–576); inw. nr 9 – okólniki, zarządzenia i wytyczne Minist. Sprawiedli-
wości, wojewody poleskiego, Sądu Okręgowego w  Pińsku, korespondencja 
z tym sądem, Izbą Skarbową w  Brześciu, prokuraturą i innymi instytucjami 
w sprawach sądowych, fi nansowych i in., protokoły posiedzeń sądu, kopie 
wyroków i postanowień sądu, dzienniki posiedzeń sądu, wnioski przedsię-
biorstw przemysłowych i handlowych, osób prywatnych o wyznaczenie 
komorników do odzyskania długów, informacje o skargach, o przesłanych 
pocztą książkach i broszurach, statut Związku Komorników; inw. nr 10 – dok. 
Kancelarii (okólniki i rozporządzenia Minist. Sprawiedliwości, prezesa Sądu 
Okręgowego w  Pińsku, protokół zjazdu sprawozdawczego prezesów sądów 
okręgowych i Sądu Apelacyjnego w Wilnie, korespondencja z Minist. Spra-
wiedliwości, Sądem Okręgowym w  Pińsku w sprawach osobowych, rozpa-
trywanych spraw, skarg, wniosków i in.), sprawy karne (z oskarżenia o dzia-
łalność komunistyczną, nadużycia służbowe, kradzieże, zabójstwa), sprawy 
cywilne (o ustalenie prawa własności na nieruchomości, o odzyskanie 
długów, alimentów, o opiekę nad majątkiem i podziałem).

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowe. Inw. nr 1 Wydział Karny 1927–
1934, 2813 j.a.; inw. nr 2 za l. 1934–1938, 2252 j.a.; inw. nr 3 Wydział Karny 
1936–1939, 3446 j.a.; inw. nr 4 Wydział Cywilny 1929–1932, 2789 j.a.; 
inw. nr 5 Wydział Cywilny 1931–1934, 4043 j.a.; inw. nr 6 Wydział Cywilny 
1934–1936, 3269 j.a.; inw. nr 7 Wydział Cywilny 1937–1939, 2865 j.a.; inw. 
nr 8 Wydział Cywilny 1939, 862 j.a.; inw. nr 9 za l. 1929–1939, 309 j.a.; inw. 
nr 10 za l. 1924–1939, 179 j.a.; inw. nr 11 za l. 1928–1939, 1094 j.a.; inw. 
nr 12 za l. 1929–1939, 1310 j.a. Indeks osób skazanych za przynależność do 
KPZB i KZMZB.

Uwagi: zachowały się akta osobowe sędziów, wykazy miejscowości, pracowników 
więzienia w  Brześciu, sądu, praktykantów, skazanych.

Kod/Sygnatura: BY ГАБр ф. 79
Tytuł: Sąd Okręgowy w Pińsku. Wydział Zamiejscowy w  Brześciu. Wydział Hipo-

teczny
Ипотечный отдел Брестского иногороднего отдела Пинского окруж-
ного суда
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Daty: 1921–1939
Rozmiary: 4 inw., 7921 j.a.
Dzieje zespołu: zespół opracowano w l. 1955–1956.
Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): inw. nr 1 – sprawy o stwierdzenie 

prawa własności nieruchomości (w porządku alfabetu cyrylickiego wg 
nazwisk, lit. A–Z); inw. nr 2 – sprawy o stwierdzenie prawa własności nieru-
chomości (lit. Z–P); inw. nr 3 – sprawy o stwierdzenie prawa własności 
nieruchomości (lit. P–Ja), posiadaczy ziemskich (wg miejscowości, gmin, 
majątków, folwarków w ramach powiatów), przedsiębiorstw przemy-
słowych, organizacji, fi rm, związków, banków, kas oszczędności, insty-
tucji kredytowych, kościołów rzymskokatolickich i cerkwi prawosław-
nych, organizacji żydowskich, kopie aktów notarialnych; inw. nr 4 – okól-
niki i rozporządzenia Minist. Sprawiedliwości, prezesa Sądu Okręgowego 
w Pińsku, starostw powiatowych, postanowienia Poleskiego Okręgowego 
Urzędu Ziemskiego, sprawy o stwierdzenie prawa własności nierucho-
mości poszczególnych obywateli (w porządku alfabetycznym wg nazwisk), 
przedsiębiorstw przemysłowych, organizacji, fi rm, właścicieli ziemskich 
(wg majątków, miejscowości w ramach powiatu), skargi, apelacje w spra-
wach niewłaściwych decyzji Wydziału Hipotecznego.

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowe ze wstępem. Inw. nr 1 za l. 1921–
1939, 2003 j.a.; inw. nr 2 za l. 1921–1939, 2522 j.a.; inw. nr 4 za l. 1929–
1939, 3086 j.a.; inw. nr 4 za l. 1921–1939, 309 j.a.

Kod/Sygnatura: BY ГАБр ф. 71
Tytuł: Sąd Grodzki w  Berezie Kartuskiej

Берёза-Картузский городской суд (до 1928 г. – Берёза-Картузский 
мировой суд)

Daty: 1924–1939
Rozmiary: 3 inw., 3136 j.a.
Dzieje zespołu: zespół uporządkowano i opracowano w l. 1948–1952; w 1997 r. 

inw. ponownie opracowano. 
Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): inw. nr 1 – sprawy z oskarżenia 

o znieważenie przedstawicieli organów władzy, pobicie i uszkodzenie ciała, 
kradzieże, naruszenie wprowadzonych zasad (sanitarnych, przeciwpoża-
rowych, porządku publicznego, ruchu drogowego), nielegalną uprawę 
tytoniu, samowolny wyrąb lasu, zajęcie cudzej ziemi, naruszenie przepisów 
o akcyzie, nielegalne posiadanie gołębi pocztowych, uchylanie się od służby 
wojskowej, niszczenie cudzego mienia; inw. nr 2 – sprawy cywilne (o usta-
lenie prawa własności nieruchomości, odzyskanie długów, opiekę nad 
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majątkiem, podział majątku, wykwaterowanie i in.); inw. nr 3 – dok. Kance-
larii (okólniki i zarządzenia przewodniczącego Sądu Okręgowego w Pińsku, 
sprawozdania fi nansowe, z działalności komornika), sprawy karne (niepra-
womyślność polityczna, agitacja antypaństwowa, uchylanie się od służby 
wojskowej, znieważanie osób, samowolny wyrąb lasu, nielegalny handel 
alkoholem, kradzieże, pobicia i in.).

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowe. Inw. nr 1 za l. 1925–1939, 1754  j.a; 
inw. nr za l. 2 1924–1937, 1250 j.a.; inw. nr 3 za l. 1924–1938, 130 j.a.

Kod/Sygnatura: BY ГАБр ф. 70
Tytuł: Sąd Grodzki w  Brześciu

Брестский городской суд (до 1928 г. – Брестский мировой суд)
Daty: 1924–1939
Rozmiary: 5 inw., 9871 j.a.
Dzieje zespołu: zespół uporządkowano i opracowano w l. 1948–1951; w l. 1970–

1974 inw. ponownie opracowano. 
Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): inw. nr 1 i 3 – sprawy z oskar-

żenia o znieważenie przedstawicieli organów władzy, wojska, i ducho-
wieństwa, uszkodzenie ciała, kradzieże i zagarnięcie cudzej własności, 
umyślnej sprzedaży majątku spisanego za długi, fałszowanie dok., fałszywe 
zeznania, prostytucję, naruszenie ustanowionych zasad (porządku publicz-
nego, norm sanitarnych i higieny, handlu, ruchu drogowego), naruszenie 
państwowego monopolu alkoholowego i tytoniowego, samowolny wyrąb 
lasu, zabójstwa i pobicia; inw. nr 2 i 4 – sprawy o ustalenie prawa dzie-
dziczenia, ustalenia i pozbawienia prawa własności ziemi i nieruchomości, 
odzyskanie długów, alimentów, zwrot majątku, opiekę nad majątkiem 
i niepełnoletnimi, wykwaterowanie, zwrot pieniędzy kredytodawcom, 
zajęcie majątku za długi, ustalenie wysokości opłaty dzierżawy, w spra-
wach skarg na bezprawne działania komorników, ustalenie aktu urodzenia, 
zawarcia związku małżeńskiego, śmierci; inw. nr 5 – dok. Kancelarii (okól-
niki i zarządzenia Sądu Okręgowego w Pińsku, sprawozdania z działal-
ności komornika Sądu Grodzkiego w Brześciu, protokoły posiedzeń zjazdu 
komorników Wydziału Cywilnego Sądu Okręgowego w  Pińsku, 1935 r.) oraz 
sprawy karne i cywilne (z oskarżenia o znieważenie przedstawicieli władzy, 
o ustalenie prawa dziedziczenia, prawa własności ziemi i nieruchomości).

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowe. Inw. nr 1 Sekcja karna 1930–
1939, 2578 j.a.; inw. nr 2 Sekcja cywilna 1926–1931, 1964 j.a.; inw. nr 3 
Sekcja karna 1926–1929, 1936 j.a.; inw. nr 4 za l. 1930–1939, 3350 j.a.; inw. 
nr 5 za l. 1924–1939, 43 j.a.
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Kod/Sygnatura: BY ГАБр ф. 2040
Tytuł: Sąd Grodzki w  Dawidgródku

Давид-Городокский городской суд (до 1928 г. – Давид-Городокский 
мировой суд)

Daty: 1923–1939
Rozmiary: 2 inw., 481 j.a.
Dzieje zespołu: do 1966 r. zespół przechowywano w Filii w Pińsku AP Obwodu 

 Brzeskiego; akta opracowano w 1951 r.
Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): inw. nr 1 – sprawy karne o niepo-

słuszeństwo wobec władz, znieważanie osób, kradzieże i przywłaszczenie 
cudzego mienia, samowolny wyrąb lasu, wypas bydła, naruszenie ustano-
wionych zasad (porządku publicznego, bezpieczeństwa pożarowego, norm 
sanitarnych), chuligaństwo, uchylanie się od służby wojskowej, nielegalne 
prowadzenie przedsiębiorstw, spekulację; inw. nr 2 – akta Kancelarii (kopie 
list płac), sprawy cywilne dot. sporów majątkowych, opieki nad obywate-
lami, wyrównania strat.

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowe. Inw. nr 1 za l. 1923–1939, 
435 j.a.; inw. nr 2 za l. 1923–1927, 46 j.a.

Kod/Sygnatura: BY ГАБр ф. 2084
Tytuł: Sąd Grodzki w  Drohiczynie

Дрогичинский городской суд (до 1928 г. – Дрогичинский мировой суд)
Daty: 1922–1939
Rozmiary: 1 inw., 110 j.a.
Dzieje zespołu: do 1966 r. zespół przechowywano w Filii w Pińsku AP Obwodu 

Brzeskiego; akta opracowano w 1951 r.
Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): akta Kancelarii (okólniki i rozporzą-

dzenia Minist. Sprawiedliwości i Sądu Okręgowego w Pińsku, podania 
o przyjęcie do pracy, korespondencja z różnymi urzędami w sprawach 
sądownictwa), sprawy karne i cywilne (sprawy o znieważenie urzędników, 
kradzieże i przywłaszczenie cudzego mienia, naruszenie ustanowionych 
zasad porządku publicznego, norm sanitarnych i higieny), sfałszowanie 
dok., sprawy sporów majątkowych, odzyskania długów, alimentów, opieki 
nad niepełnoletnimi.

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy.
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Kod/Sygnatura: BY ГАБр ф. 2038
Tytuł: Sąd Grodzki w  Hancewiczach

Ганцевичский городской суд (до 1928 г. – Ганцевичский мировой суд)
Daty: 1921–1939
Rozmiary: 2 inw., 762 j.a.
Dzieje zespołu: do 1966 r. zespół przechowywano w Filii w Pińsku AP Obwodu 

Brzeskiego; akta opracowano w 1951 r.
Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): inw. nr 1 – sprawy karne o niepo-

słuszeństwo wobec władz, znieważanie urzędników, kradzieże i przywłasz-
czenie cudzego mienia, chuligaństwo, rozpowszechnianie fałszywych 
pogłosek; inw. nr 2 – sprawy cywilne dot. sporów majątkowych, opieki nad 
obywatelami, wyrównania strat, odzyskania długów, alimentów, czynszu, 
wykwaterowania, wypłaty płac.

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowe. Inw. nr 1 za l. 1922–1939, 19 j.a.; 
inw. nr 2 za l. 1921–1939, 743 j.a.

Kod/Sygnatura: BY ГАБр ф. 2085
Tytuł: Sąd Grodzki w  Janowie

Яновский городской суд (до 1928 г. – Яновский мировой суд)
Daty: 1923–1939
Rozmiary: 1 inw., 56 j.a.
Dzieje zespołu: do 1966 r. zespół przechowywano w Filii w  Pińsku AP Obwodu 

 Brzeskiego; akta ponownie opracowano w 1987 r. 
Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): dok. Kancelarii: informacje staty-

styczne o ruchu spraw sądowych, nadużyciach służbowych, kopie list płac; 
sprawy karne o kradzieże i przywłaszczenie cudzego mienia, chuligaństwo, 
uszkodzenie ciała, samowolny wyrąb lasu; sprawy cywilne o rozstrzy-
gnięcie sporów majątkowych, odzyskanie długów i in.

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy.

Kod/Sygnatura: BY ГАБр ф. 306
Tytuł: Sąd Grodzki w  Kobryniu

Кобринский городской суд
Daty: 1929–1939
Rozmiary: 3 inw., 252 j.a.
Dzieje zespołu: mat. usystematyzowano i opracowano w l. 1948–1951; zespół 

ponownie opracowano w 1999 r.
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Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): inw. nr 1 – sprawy karne o naru-
szenie porządku publicznego, uszkodzenie ciała, kradzieże i przywłasz-
czenie cudzego mienia, znieważanie osób, groźby zabójstwa, samowolny 
wyrąb lasu, nielegalną uprawę tytoniu oraz sprawy cywilne dot. opieki nad 
niepełnoletnimi, odzyskania długów; inw. nr 3 – sprawy cywilne o usta-
lenie prawa dziedziczenia, prawa własności ziemi i nieruchomości, opieki 
nad niepełnoletnimi; inw. nr 3a – akta osobowe W. Podgórskiego.

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowe. Inw. nr 1 za l. 1929–1939, 
207 j.a.; inw. nr 3 za l. 1929–1939, 44 j.a.; inw. nr 3a Akta osobowe pracow-
nika sądu, 1 j.a.

Kod/Sygnatura: BY ГАБр ф. 74
Tytuł: Sąd Grodzki w  Kosowie

Коссовский городской суд
Daty: 1937–1938
Rozmiary: 1 inw., 4 j.a.
Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): sprawy cywilne (o ustalenie prawa 

dziedziczenia, opieki nad niepełnoletnimi).
Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy.

Kod/Sygnatura: BY ГАБр ф. 2086
Tytuł: Sąd Grodzki w  Łohiszynie

Логишинский городской суд (до 1928 г. – Логишинский мировой суд)
Daty: 1925–1939
Rozmiary: 1 inw., 39 j.a.
Dzieje zespołu: do 1966 r. zespół przechowywano w Filii w Pińsku AP Obwodu 

Brzeskiego; akta ponownie opracowano w 1987 r.
Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): dok. Kancelarii – sprawozdania 

kasowe, postanowienia i korespondencja o odzyskanie opłat sądowych: 
sprawy karne o kradzieże i przywłaszczenie cudzego mienia, uszkodzenie 
ciała, samowolny wyrąb lasu, naruszenie zasad handlu; sprawy cywilne 
o rozstrzygnięcie sporów majątkowych, odzyskanie długów, alimentów, 
wyrównanie strat. 

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy.

Kod/Sygnatura: BY ГАБр ф. 2041
Tytuł: Sąd Grodzki w  Łunińcu

Лунинецкий городской суд (до 1928 г. – Лунинецкий мировой суд)



154

ROZDZIAŁ I. Archiwum Państwowe Obwodu Brzeskiego w Brześciu

Daty: 1922–1939
Rozmiary: 1 inw., 107 j.a.
Dzieje zespołu: do 1966 r. zespół przechowywano w Filii w  Pińsku AP Obwodu 

 Brzeskiego; w 1987 r. akta ponownie opracowano.
Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): akta sekcji karnej, cywilnej i kance-

larii z l. 1922, 1924, 1927, 1931–1939 – okólniki i rozporządzenia Minist. 
Sprawiedliwości i Sądu Okręgowego w Pińsku; sprawy karne z 1937 r. 
o znieważenie przedstawicieli organów władzy, chuligaństwo, naruszenie 
ustanowionych zasad (porządku publicznego, zasad handlu, przepisów 
ruchu drogowego), kłusownictwo, kradzieże, pobicia, nielegalne przekra-
czanie granicy państwowej i in.; sprawy cywilne z 1924 r. o ustalenie prawa 
własności nieruchomości, odzyskanie długów.

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy.

Kod/Sygnatura: BY ГАБр ф. 75
Tytuł: Sąd Grodzki w  Małorycie

Малоритский городской суд
Daty: 1936
Rozmiary: 1 inw., 1 j.a.
Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): sprawa o dział spadku pomiędzy 

Andrzeja, Zofi ę i Włodzimierza Juchimuk.
Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy.

Kod/Sygnatura: BY ГАБр ф. 2036
Tytuł: Sąd Grodzki w  Pińsku

Пинский городской суд
Daty: 1929–1939
Rozmiary: 2 inw., 12 284 j.a.
Dzieje zespołu: do 1966 r. zespół przechowywano w Filii w Pińsku AP Obwodu 

 Brzeskiego; 1953 r. zespół opracowano, utworzono dwa inw.
Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): inw. nr 1 – dok. Kancelarii: okól-

niki, rozporządzenia, wytyczne Minist. Sprawiedliwości i Sądu Okręgo-
wego w Pińsku, informacje o organizacji i działalności sądu, sprawoz-
dania statystyczne z ruchu spraw sądowych, mat. dot. urzędników sądo-
wych, podręczne rejestry spraw sądowych; sprawy karne: o zniewa-
żenie urzędników, policjantów, sołtysów, nieposłuszeństwo wobec władz, 
kradzieże i przywłaszczenie cudzej własności, chuligaństwo, zabójstwa 
i uszkodzenie ciała, samowolny wyrąb lasu, stratowanie zasiewów i siano-
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kosów, połów ryb, uchylanie się od służby wojskowej, nielegalne przekra-
czanie państwowej granicy polsko-radzieckiej; inw. nr 2 – sprawy cywilne 
o ustalenie prawa dziedziczenia, prawa własności ziemi i nieruchomości, 
odzyskanie długów wekslowych, alimentów, czynszu, opiekę nad osobami 
niepełnoletnimi i starszymi, wykwaterowanie, skargi na bezprawne dzia-
łania komorników, o wyrównanie strat za samowolny wypas bydła, strato-
wanie zasiewów, sianokosów, o wypłatę płacy, pomocy.

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowe ze wstępem. Inw. nr 1 Kance-
laria i Wydział Karny 1929–1939, 6534 j.a.; inw. nr 2 Wydział Cywilny 1929–
1939, 5750 j.a.

Uwagi o publikacji: Документы по истории и культуре евреев, op.cit.

Kod/Sygnatura: BY ГАБр ф. 73
Tytuł: Sąd Grodzki w  Prużanie

Пружанский городской суд (до 1928 г. – Пружанский мировой суд 3-го 
округа Пинского окружного суда)

Daty: 1919–1924
Rozmiary: 2 inw., 545 j.a.
Dzieje zespołu: zespół uporządkowano i opracowano w l. 1948–1952; w 1956 r. 

odtajniono 4 j.a.
Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): inw. nr 1 – sprawy z oskarżenia 

o pobicie, znieważenie przedstawicieli władzy, wojska, duchowieństwa, 
kradzieże i zagarnięcie cudzej własności, naruszenie ustanowionych zasad, 
nielegalną sprzedaż alkoholu, tytoniu i lekarstw, samowolny wyrąb lasu, 
stratowanie zasiewów, zbiórkę chrustu, znieważenie osób; inw. nr 2 – 
sprawy o ustalenie prawa własności na majątek ruchomy i nieruchomy, 
o odzyskanie długów, o ustanowienie opiekunów nad niepełnoletnimi.

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowe. Inw. nr 1 za l. 1921–1923, 
335 j.a.; inw. nr 2 za l. 1919–1924, 210 j.a.

Uwagi: w zespole zachowały się wyłącznie mat. Sądu Pokoju w  Prużanie.

Kod/Sygnatura: BY ГАБр ф. 2039
Tytuł: Sąd Grodzki w  Stolinie

Столинский городской суд (до 1928 г. – Столинский мировой суд)
Daty: 1921–1939
Rozmiary: 2 inw., 4413 j.a.
Dzieje zespołu: do 1966 r. zespół przechowywano w Filii w  Pińsku AP Obwodu 

 Brzeskiego.
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Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): inw. nr 1 – Wydział Karny: sprawy 
o znieważenie urzędników, wojskowych i duchowieństwa, nieposłuszeń-
stwo wobec władz, znieważenie osób, przywłaszczenie cudzej własności, 
samowolny wyrąb lasu, wypas bydła, polowania i połów ryb, zbieranie 
jagód i grzybów, nielegalne posiadanie broni, naruszenie ustanowionych 
zasad (porządku publicznego, obowiązku meldunkowego, bezpieczeń-
stwa pożarowego, zasad handlu, norm sanitarnych), przepisów o akcyzie, 
chuligaństwo, uchylanie się od służby wojskowej, nielegalne przekra-
czanie państwowej granicy polsko-radzieckiej, agitację na korzyść Związku 
Radzieckiego, agitację antyreligijną i bluźnierstwa; inw. nr 2 – akta Kance-
larii (sprawozdania statystyczne o ruchu spraw sądowych, kopie list 
płac), sprawy cywilne (o ustalenie prawa dziedziczenia, prawa własności 
ziemi i nieruchomości, spory majątkowe, odzyskanie długów, alimentów, 
czynszu, opieki nad majątkami, osobami niepełnoletnimi i starszymi, 
wykwaterowanie, skargi na bezprawne działania komorników, wyrównanie 
strat z powodu samowolnego wypasu bydła, stratowanie zasiewów, siano-
kosów, wypłatę płacy, pomocy).

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowe. Inw. nr 1 Sprawy karne 1929–
1939, 4160 j.a.; inw. nr 2 za l. 1921–1939, 253 j.a.

Kod/Sygnatura: BY ГАБр ф. 2087
Tytuł: Sąd Grodzki w  Telechanach

Телеханский городской суд
Daty: 1930–1939
Rozmiary: 1 inw., 95 j.a.
Dzieje zespołu: do 1966 r. zespół przechowywano w Filii AP w  Pińsku Obwodu 

 Brzeskiego, został opracowany; w 1982 r. inw. poprawiono.
Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): sprawy karne i cywilne dot. zniewa-

żenia urzędników, nieposłuszeństwa władzom, kradzieże i przywłaszczenie 
cudzego mienia, chuligaństwo, uszkodzenie ciała, naruszenie przepisów 
o akcyzie, o rozstrzygnięcie sporów majątkowych, odzyskanie długów, 
alimentów, wyrównanie strat, wypłatę płacy.

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy.

Kod/Sygnatura: BY ГАБр ф. 72
Tytuł: Sąd Grodzki w  Wysokim Litewskim

Высоко-Литовский городской суд (до 1928 г. – Высоко-Литовский 
мировой суд)
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Daty: 1923–1938
Rozmiary: 3 inw., 2295 j.a.
Dzieje zespołu: zespół uporządkowano i opracowano w l. 1948–1951; w 1987 r. 

inw. ponownie opracowano.
Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): inw. nr 1 – sprawy z oskarżenia o znie-

ważenie przedstawicieli organów władzy, wojska, duchowieństwa i osób, 
pobicia, zabójstwa i groźby zabójstwa, spekulację, fałszywe zeznania, 
zawłaszczenie cudzego mienia, nadużycia służbowe, samowolny wyrąb 
lasu, wypas bydła, zbieranie grzybów i jagód, naruszenie ustanowionych 
zasad, nielegalną sprzedaż alkoholu i uprawę tytoniu, ukrywanie i sprzedaż 
zajętego majątku. Inw. nr 2 i 3 – sprawy o ustalenie prawa dziedziczenia, 
prawa własności ziemi i nieruchomości, o odzyskanie długów, alimentów, 
opiekę nad niepełnoletnimi, wykwaterowanie, skargi na bezprawne dzia-
łania komorników, podział nieruchomości; mat. Kancelarii (okólniki i rozpo-
rządzenia Minist. Sprawiedliwości i przewodniczącego Sądu Okręgowego 
w Pińsku).

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowe. Inw. nr 1 za l. 1923–1939, 
1359 j.a.; inw. nr 2 Sekcja cywilna 1923–1939, 905 j.a.; inw. nr 3 Kancelaria 
i Sekcja cywilna 1925, 1928, 1932–1933, 1935, 1937–1938 , 31 j.a. Skoro-
widz rzeczowy do inw. nr 1.

Kod/Sygnatura: BY ГАБр ф. 296
Tytuł: Sąd Pokoju I Okręgu w  Brześciu

Брестский мировой суд 1-го округа
Daty: 1919–1926
Rozmiary: 4 inw., 4688 j.a.
Dzieje zespołu: zespół częściowo opracowano w 1951 r. (akta zgrupowano w inw. 

nr 1–3); w 1956 r. ponownie opracowano, grupując w inw. nr 4 mat. bez 
ewidencji; w 1976 r. akta zszyto i spaginowano; w 1991 r. do inw. nr 3 dołą-
czono 50 j.a. z l. 1919–1920.

Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): inw. nr 1, 2 i 4 – sprawy karne z oskar-
żenia o znieważenie przedstawicieli organów władzy i osób, sprzeciwianie 
się władzom, zabójstwa i uszkodzenia ciała, kradzieże i przywłaszczenie 
cudzego mienia, łapownictwo, spekulację, samowolny wyrąb lasu, naru-
szenie ustanowionych zasad (porządku publicznego, obowiązku meldunko-
wego, handlu, ruchu drogowego), nielegalną sprzedaż alkoholu i wyrobów 
tytoniowych; inw. nr 3 – sprawy o ustalenie prawa dziedziczenia, zatwier-
dzenie aktów stanu cywilnego, odzyskanie długów, opiekę nad dziećmi, 
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majątkami, samowolne zamieszkanie w mieszkaniu i o bezprawne wykwa-
terowanie.

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy ze wstępem. Inw. nr 1 Sekcja 
karna 1920–1927, 2663 j.a.; inw. nr 2 Sekcja karna 1924–1927, 1267 j.a.; 
inw. nr 3 Sekcja cywilna 1919–1926, 364 j.a.; inw. nr 4 Sekcja karna 1919–
1920, 394 j.a. Skorowidz rzeczowy do inw. nr 1–4.

Kod/Sygnatura: BY ГАБр ф. 307
Tytuł: Sąd Pokoju I Okręgu w  Kobryniu

Кобринский мировой суд 1-го округа
Daty: 1921–1927
Rozmiary: 1 inw., 40 j.a.
Dzieje zespołu: zespół opracowano w l. 1948–1951.
Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): sprawy o naruszenie porządku publicz-

nego, znieważenie osób, kradzieże, samowolny wyrąb lasu, lichwiarstwo, 
spekulację, uchylanie się od służby wojskowej, sprawy o ustalenie prawa 
własności nieruchomości, odzyskanie długów, opieki i in.

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy.

Kod/Sygnatura: BY ГАБр ф. 2037
Tytuł: Sąd Pokoju I Okręgu w  Łunińcu

Лунинецкий мировой суд 1-го округа
Daty: 1920–1923
Rozmiary: 2 inw., 324 j.a.
Dzieje zespołu: do 1966 r. zespół znajdował się w zasobie Filii w  Pińsku AP Obwodu 

 Brzeskiego; w 1999 r. ponownie opracowano (zredagowano tytuły jedn.).
Przedstawienie zakresu i zawartości (treści):  inw. nr 1– sprawy karne z oskarżenia 

o znieważenie przedstawicieli władzy państwowej i osób, niepodporządko-
wanie się władzom, kradzieże i zawłaszczenie cudzej własności, chuligań-
stwo, pobicia, samowolny wyrąb lasu, wypas bydła, połów ryb, zbieranie 
jagód i grzybów, naruszenie porządku publicznego, zasad handlu, rozpo-
wszechnianie fałszywych pogłosek; inw. nr 2 – sprawy cywilne (o rozwią-
zanie sporów majątkowych, ustanowienie opieki nad obywatelami, odzy-
skanie długów, wyrównanie strat, wypłatę płacy).

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowe. Inw. nr 1 za l. 1920–1923, 
213 j.a.; inw. nr 2 za l. 1921–1923, 111 j.a.
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Kod/Sygnatura: BY ГАБр ф. 2032
Tytuł: Sąd Pokoju I Okręgu w  Pińsku

Пинский мировой суд 1-го округа
Daty: 1919–1929
Rozmiary: 1 inw., 992 j.a.
Dzieje zespołu: do 1966 r. zespół przechowywano w Filii w Pińsku AP Obwodu 

Brzeskiego; w 1950 r. przeprowadzono brakowanie mat. niemających 
wartości historycznej i praktycznej (przekazano na makulaturę 23 368 j.a., 
pozostałe 3980 j.a. opracowano); w 1953 r. akta poddano ponownej ocenie 
i wybrakowano 2786 j.a., którym upłynęły okresy przechowywania. Pozo-
stałe mat. zgrupowano w jednym inw.

Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): akta Kancelarii – zarządzenia, 
wytyczne w sprawach działalności sądu, sprawozdania statystyczne 
o ruchu spraw sądowych, dok. dot. obsady personalnej sądu i podręczne 
rejestry spraw: sprawy karne (o przeciwstawianie się władzom, zniewa-
żenie policjantów i urzędników, udział w demonstracjach i nielegalnych 
zebraniach, uchylanie się od służby wojskowej i obowiązku pracy, samo-
wolny wyrąb lasu i in.), sprawy cywilne (o ustalenie prawa dziedziczenia, 
o opiekę, odzyskanie długów wekslowych, wykwaterowanie, w sprawie 
skarg na bezprawne działania komorników i in.).

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy ze wstępem.

Kod/Sygnatura: BY ГАБр ф. 297
Tytuł: Sąd Pokoju II Okręgu w  Brześciu

Брестский мировой суд 2-го округа
Daty: 1920–1926
Rozmiary: 3 inw., 5073 j.a.
Dzieje zespołu: zespół opracowano w 1951 r.
Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): inw. nr 1 i 2 – sprawy z oskarżenia 

o znieważenie władzy i osób, sprzeciwianie się władzom, łapownictwo, 
spekulację, kradzieże, zabójstwa i uszkodzenia ciała, samowolny wyrąb 
lasu, naruszenie ustanowionych zasad (porządku publicznego, obowiązku 
meldunkowego, handlu, ruchu drogowego, norm sanitarnych i in.), niele-
galną sprzedaż alkoholu; inw. nr 3 – sprawy o ustalenie prawa dziedzi-
czenia, zatwierdzenie aktów stanu cywilnego, odzyskanie długów, usta-
lenie opieki nad dziećmi, wykwaterowanie.

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowe. Inw. nr 1 Sekcja karna 1920–
1923, 2952 j.a.; inw. nr 2 Sekcja karna 1924–1927, 1603 j.a.; inw. nr 3 
Sekcja cywilna 1920–1926, 517 j.a.
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Kod/Sygnatura: BY ГАБр ф. 308
Tytuł: Sąd Pokoju II Okręgu w  Kobryniu

Кобринский мировой суд 2-го округа
Daty: 1921–1927
Rozmiary: 1 inw., 58 j.a.
Dzieje zespołu: zespół opracowano w l. 1948–1951.
Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): sprawy karne o naruszenie porządku 

publicznego, znieważenie osób, kradzieże i przywłaszczenie cudzego 
mienia, samowolny wyrąb lasu, zbieranie jagód i grzybów; sprawy 
cywilne o ustalenie prawa własności nieruchomości, odzyskanie długów, 
alimentów, podział majątku.

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy.

Kod/Sygnatura: BY ГАБр ф. 2033
Tytuł: Sąd Pokoju II Okręgu w  Pińsku

Пинский мировой суд 2-го округа
Daty: 1919–1929
Rozmiary: 3 inw., 3933 j.a.
Dzieje zespołu: do 1966 r. zespół przechowywano w Filii w Pińsku AP Obwodu 

 Brzeskiego; w 1998 r. akta ponownie opracowano.
Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): inw. nr 1 – sprawy karne o zniewa-

żenie urzędników, duchowieństwa, nieposłuszeństwo wobec władz, przy-
właszczeniu cudzej własności, spekulację, sfałszowanie dokumentów, 
samowolny wyrąb lasu, wypas bydła, polowania i połów ryb, zbieranie 
jagód i grzybów, naruszenie ustanowionych zasad (porządku publicznego, 
zasad handlu, przepisów ruchu drogowego, norm sanitarnych) i przepisów 
prawa o akcyzie, budowę domów, aptek i innych budynków bez pozwo-
lenia; inw. nr 2 – sprawy cywilne dot. sporów majątkowych, odzyskania 
długów wekslowych, alimentów, czynszu, ustanowienia opieki nad mająt-
kiem osób starszych i małoletnich, wyrównania strat, ustalenia spadko-
bierców majątków, ochrony majątków, których właściciele zginęli, wypłaty 
płacy, przyjęcia w depozyt przez sąd pieniędzy i innych wartościowych 
przedmiotów; inw. nr 3 – akta Kancelarii: okólniki i rozporządzenia Minist. 
Sprawiedliwości, Sądu Okręgowego w Pińsku, protokoły, podania, kore-
spondencja w sprawach sądowych, informacje statystyczne o spraw sądo-
wych, sprawy osobowe (przyjęcia do pracy, przemieszczania i zwalniania 
urzędników, urlopy).
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Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowe. Inw. nr 1 za l. 1919–1928, 
1979 j.a.; inw. nr 2 za l. 1919–1928, 1935 j.a.; inw. nr 3 Kancelarii 1919–
1928, 19 j.a.

Kod/Sygnatura: BY ГАБр ф. 765
Tytuł: Sąd Pokoju III Okręgu w  Baranowiczach

Барановичский мировой суд 3-го округа
Daty: 1920–1926
Rozmiary: 1 inw., 21 j.a.
Dzieje zespołu: zespół przechowywano w AP Obwodu  Baranowickiego w Barano-

wiczach do 1953 r.
Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): sprawy o podział ziemi i majątku, 

z powództwa Antoniego Turskiego, pełnomocnika ks. Radziwiłła, o opłatę 
dzierżawy. 

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy.

Kod/Sygnatura: BY ГАБр ф. 298
Tytuł: Sąd Pokoju III Okręgu w  Brześciu

Брестский мировой суд 3-го округа
Daty: 1921–1923
Rozmiary: 2 inw., 1319 j.a.
Dzieje zespołu: zespół opracowano w 1951 r.
Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): inw. nr 1 – sprawy z oskarżenia o znie-

ważenie i niepodporządkowanie się władzy, zabójstwa i pobicia, samo-
wolny wyrąb lasu, wypas bydła, stratowanie zasiewów, spekulację, naru-
szenie ustanowionych zasad, niedbały stosunek do obowiązków służbo-
wych; inw. nr 2 – sprawy o opiekę nad majątkiem, wykwaterowanie, odzy-
skanie długów, alimentów.

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowe. Inw. nr 1 Sekcja karna 1921–
1923, 1241 j.a.; inw. nr 2 Sekcja cywilna 1921–1923, 78 j.a. Skorowidz 
rzeczowy do inw. nr 1.

Kod/Sygnatura: BY ГАБр ф. 309
Tytuł: Sąd Pokoju III Okręgu w  Kobryniu

Кобринский мировой суд 3-го округа
Daty: 1921–1927
Rozmiary: 1 inw., 57 j.a.



162

ROZDZIAŁ I. Archiwum Państwowe Obwodu Brzeskiego w Brześciu

Dzieje zespołu: zespół uporządkowano i opracowano w l. 1948–1951.
Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): sprawy karne o naruszenie porządku 

publicznego, kradzieże i przywłaszczenie cudzego mienia, samowolny 
wyrąb lasu, wypas bydła; sprawy cywilne o ustalenie prawa własności 
ziemi i nieruchomości, odzyskanie długów, alimentów.

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy.

Kod/Sygnatura: BY ГАБр ф. 2034
Tytuł: Sąd Pokoju III Okręgu w  Pińsku

Пинский мировой суд 3-го округа
Daty: 1919–1928
Rozmiary: 3 inw., 2643 j.a.
Dzieje zespołu: do 1966 r. zespół przechowywano w Filii w Pińsku AP Obwodu 

 Brzeskiego; w 1997 r. akta opracowano ponownie.
Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): inw. nr 1 – sprawy karne o zniewa-

żenie urzędników, duchowieństwa, nieposłuszeństwo wobec władz, przy-
właszczeniu cudzej własności, chuligaństwo, samowolny wyrąb lasu, wypas 
bydła, polowania i połów ryb, zbieranie jagód i grzybów, naruszenie ustano-
wionych zasad (porządku publicznego, bezpieczeństwa pożarowego, norm 
sanitarnych i higieny) i przepisów prawa o akcyzie, uchylanie się od służby 
wojskowej, naruszenie zasad budowy i remontów domów, dróg i mostów, 
nielegalne leczenie, prowadzenie hoteli, zajazdów bez pozwolenia; inw. nr 
2 – sprawy cywilne dot. sporów majątkowych, odzyskania długów wekslo-
wych, alimentów, czynszu, ustanowienia opieki nad majątkiem osób star-
szych i małoletnich, wyrównania strat, wypłaty płacy; inw. nr 3 – akta Kance-
larii: okólniki i rozporządzenia Minist. Sprawiedliwości, Sądu Okręgowego 
w Pińsku, protokoły posiedzeń ogólnych zebrań sądów powiatowych, infor-
macje o organizacji, sytuacji i działalności sądu, informacje statystyczne 
o ruchu spraw sądowych, podania o przyjęcie do pracy, życiorysy i in.

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowe. Inw. nr 1 za l. 1919–1928, 
1745 j.a.; inw. nr 2 za l. 1919–1928, 876 j.a.; inw. nr 3 za l. 1919–1928, 
22 j.a.

Kod/Sygnatura: BY ГАБр ф. 2035
Tytuł: Sąd Pokoju IV Okręgu w  Pińsku

Пинский мировой суд 4-го округа
Daty: 1919–1921
Rozmiary: 3 inw., 425 j.a.
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Dzieje zespołu: do 1966 r. zespół był przechowywany w Filii w Pińsku AP Obwodu 
Brzeskiego; w 1952 r. włączono 245 j.a. z 1920 r., przekazanych z archiwum 
MSW Litewskiej SRR; w 1999 r. zespół ponownie opracowano (zredago-
wano tytuły, do inw. wpisano nazwiska osób, występujących w sprawach).

Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): inw. nr 1 – sprawy karne o niepo-
słuszeństwo wobec władz, przywłaszczeniu cudzej własności, samowolny 
wyrąb lasu, polowania i połów ryb, naruszenie porządku publicznego, chuli-
gaństwo, sprawy o ustalenie prawa własności nieruchomości, odzyskanie 
długów, czynszu, wyrównanie strat za stratowanie zasiewów i sianokosów; 
inw. nr 2 – sprawy karne o przestępstwa gospodarcze, przywłaszczenie 
cudzego mienia, naruszenie zasad handlu; inw. nr 3 – sprawy cywilne dot. 
ustalenia prawa własności ziemi i nieruchomości, odzyskania długów, przy-
musowej eksmisji z domów i pozbawienia przydziału ziemi.

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowe. Inw. nr 1 za l. 1919–1921, 
179 j.a.; inw. nr 2 za l. 1919–1920, 20 j.a.; inw. nr 3 za l. 1919–1921, 226 j.a. 
Skorowidz rzeczowy na końcu inw. nr 1.

Kod/Sygnatura: BY ГАБр ф. 2280
Tytuł: Sąd Pokoju w  Białej nad Horyniem (do 1925 r.  Terebieżów)

Мировой суд в местечке Белая-на-Горыни (до 1925 г. – в местечке 
Теребежов)

Daty: 1921–1928
Rozmiary: 2 inw., 2280 j.a.
Dzieje zespołu: do 1966 r. zespół przechowywano w Filii w Pińsku AP Obwodu 

 Brzeskiego; ponownie opracowano w 1999 r.
Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): inw. nr 1 – sprawy karne o znieważenie 

urzędników, nieposłuszeństwo wobec władz, kradzieże i przywłaszczenie 
cudzej własności, naruszenie ustanowionych zasad (porządku publicznego, 
norm sanitarnych i higieny), fałszowanie dok., oszustwa, samowolny wyrąb 
lasu, wypas bydła, polowania; inw. nr 2 – sprawy cywilne o rozwiązanie 
sporów majątkowych, odzyskanie długów, opiekę nad majątkami, wyrów-
nanie strat.

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowe. Inw. nr 1 za l. 1921–1928, 
878 j.a.; inw. nr 2 za l. 1921–1926, 106 j.a.

Kod/Sygnatura: BY ГАБр ф. 2042
Tytuł: Prokuratura Sądu Okręgowego w  Pińsku

Прокуратура Пинского окружного суда
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Daty: 1920–1939
Rozmiary: 4 inw., 23 096 j.a.
Dzieje zespołu: do 1966 r. zespół przechowywano w Filii w  Pińsku AP  Obwodu 

 Brzeskiego; 1951 r. akta opracowano, przeprowadzono ocenę wartości 
archiwalnej (wydzielono i wybrakowano 58 595 j.a. i 145 kg rozsypu: 
sprawy z oskarżenia o naruszenie zasad ewidencji wojskowej, znieważenie 
osób, drobne kradzieże, oszczerstwa i in.); w 1979 r. inw. ponownie opra-
cowano; w 1991 r. i 2009 r. odtajniono 108 j.a.

Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): inw. nr 1 i 4 – sprawy z oskarżenia 
o nielegalną działalność polityczną (przynależność do KPZB i innych radykal-
nych par  i, nielegalnych organizacji politycznych, rozpowszechnianie niele-
galnej literatury, agitacja antyrządowa, współdziałanie z władzami radziec-
kimi, udział w oddziałach partyzanckich, napady na majątki i posterunki 
policyjne, udział w nielegalnych zebraniach, mityngach i strajkach, agitacji 
antypodatkowej, występowaniu przeciwko wyborom do Sejmu i Senatu RP, 
agitacji przeciwko nauczaniu w języku polskim, służbie w wojsku polskim), 
sprawy z oskarżenia o przestępstwa karne (znieważanie urzędników 
państwowych, sprzeciwianie się organom władzy, nadużycia służbowe, 
łapownictwo, uchylanie się od służby wojskowej, nielegalne przekraczanie 
granicy państwowej, kontrabandy, zabójstwa, uszkodzenia ciała, chuli-
gaństwo, kradzieże i grabieże, podpalenia, zajęcia prywatnych gruntów, 
samowolny wyrąb lasów, polowania, nielegalne posiadanie broni, speku-
lacja, fałszowanie i rozpowszechnianie pieniędzy i dok., znieważanie religii, 
celowe niszczenie zabytków i miejsc pamięci), sprawy cywilne (samo-
wolne porzucenie pracy, naruszenie zasad ochrony pracy, brak wypłaty 
zarobków i in.), podania o przyjęcie do pracy; inw. nr 2 – Kancelaria (okól-
niki i rozporządzenia Minist. Sprawiedliwości, prokuratury Sądu Apela-
cyjnego w Wilnie i innych instytucji w sprawach działalności Prokuratury 
Sądu Okręgowego w  Pińsku, korespondencja ze starostami i sędziami śled-
czymi w sprawach organizacji i działalności sądów wojskowo-polowych, 
sprawozdania z działalności prokuratury, informacje o działalności ugru-
powań wojskowych S. Bułak-Bałachowicza, sprawozdania  UW  Poleskiego 
o sytuacji społeczno-politycznej w powiatach, sprawozdania statystyczne 
o ruchu osadzonych i personelu więziennego, informacje o walce z działal-
nością komunistyczną, informacja o działalności par  i politycznych i orga-
nizacjach społecznych, przestępstwach kryminalnych i zajściach, kore-
spondencja z organami policyjnymi w sprawach śledztw); inw. nr 3 – dok. 
osobowa (akta osobowe urzędników – pracowników prokuratury, prakty-
kantów sądowych, pracowników technicznych).
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Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowe ze wstępem. Inw. nr 1 (t. 1 
(1921–1926), t. 2 (1927–1930), t. 3 (1930–1935); t. 4 (1935–1937), t. 5 
(1937–1939), 21 666 j.a.; inw. nr 2 za l. 1920–1939, 551 j.a.; inw. nr 3 za l. 
1921–1939, 133 j.a.; inw. nr 4 za l. 1920–1939, 489 j.a. Indeks przedmio-
towy do inw. nr 1 i 4.

Uwagi: zachowały się wykazy osób skazanych za działalność komunistyczną, akta 
osobowe urzędników, wykazy miejscowości, posterunków policyjnych, 
biegłych sądowych, osób osadzonych w więzieniach, aresztowanych.

Kod/Sygnatura: BY ГАБр ф. 68
Tytuł: Prokuratura Sądu Okręgowego w  Pińsku. Wydział Zamiejscowy w  Brześciu

Брестский иногородний отдел прокуратуры Пинского окружного 
суда

Daty: 1929–1939
Rozmiary: 7 inw., 11 979 j.a.
Dzieje zespołu: w 1951 r. zespół wstępnie opracowano, przeprowadzono eksper-

tyzę wartości archiwalnej akt (wydzielono i wybrakowano 38 512 j.a.: 
sprawy z oskarżenia o drobne kradzieże, naruszenie zasad handlu i prze-
pisów drogowych, sprawy przerwane z powodu braku dowodów); w 1980 r. 
i 1988 r. inw. ponownie opracowano; w 1989 r. akta odtajniono.

Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): inw. nr 1 – sprawy z oskarżenia 
o działalność komunistyczną, nielegalne rozpowszechnianie wydawnictw 
komunistycznych i innej literatury, znieważenie władzy, organów władzy 
państwowej i duchowieństwa; inw. nr 2 i 3 – sprawy z oskarżenia o prze-
stępstwa karne (kradzieże, zabójstwa, uszkodzenia ciała, nadużycia służ-
bowe, szantaż i targnięcie na życie, fałszywe zeznania, zagrabienie cudzej 
własności, fałszowanie dok., podrabianie pieniędzy, wielożeństwo, porno-
grafi a i prostytucja, nielegalna aborcja, podpalenia i in.); inw. nr 4 – sprawy 
z oskarżenia o nielegalne posiadanie broni, naruszenie prawa o akcyzie, 
nielegalną hodowlę tytoniu, kłusownictwo, samowolny wyrąb lasu, niele-
galną produkcję i sprzedaż alkoholu, naruszenie granicy prywatnych posia-
dłości, nielegalne operacje walutowe, ubój zwierząt, odmowie opieki nad 
niezdolnymi do pracy i niepełnoletnimi, uchylanie się od służby wojskowej 
i in.; inw. nr 5 – sprawy o wyznaczenie opiekunów nad nieruchomościami; 
inw. nr 6 – sprawy z oskarżenia o działalność komunistyczną, rozpowszech-
nianie komunistycznych haseł i ulotek, nielegalne posiadanie broni, zabój-
stwa i uszkodzenia ciała, kradzieże i przywłaszczenie cudzej własności, 
fałszywe zeznania, nadużycia służbowe, fałszowanie dok., podrabianie 
pieniędzy, gwałty, podpalenia, samowolny wyrąb lasu, nielegalną produkcję 
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i sprzedaż alkoholu i in.; inw. nr 7 – Kancelaria (okólniki i rozporządzenia 
Minist. Sprawiedliwości, sprawozdania z działalności prokuratury i proku-
ratorów rejonowych, informacje o sytuacji społeczno-politycznej w powia-
tach, przestępstwach karnych, nadzór prokuratorski w sprawach o działal-
ność komunistyczną, ustanowienie opieki nad nieruchomościami, niele-
galne posiadanie broni, fałszowanie dok., znieważanie organów władzy 
państwowej, uchylanie się od obowiązku służby wojskowej, podejrzenie 
o szpiegostwo).

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowe ze wstępem. Inw. nr 1 za l. 
1928–1939, 1820 j.a.; inw. nr 2 za l. 1929–1939, 2518 j.a.; inw. nr 3 za 
l. 1926–1939, 2530 j.a.; inw. nr 4 za l. 1929–1939, 784 j.a.; inw. nr 5 za 
l. 1924–1939, 3158 j.a.; inw. nr 6 za l. 1929–1939, 365 j.a; inw. nr 7 za l. 
1921–1939, 322 j.a. Indeks przedmiotowy do inw. nr 1–7.

Uwagi o publikacji: Памяць: Гіст.-дакум. хроніка Жабінкаўскага раёна, Мінск 
1999; Памяць: Камянецкі раён: Гіст.-дакум. хронікі гарадоў і раёнаў 
Беларусі, Мінск 1997; Памяць: Гіст.-дакум. хроніка Кобрынскага 
раёна, Мінск 2002.

Uwagi: zachowały się wykazy więźniów osadzonych w więzieniach w  Brześciu, 
Kobryniu,  Prużanie, osób podejrzanych, skazanych.

Kod/Sygnatura: BY ГАБр ф. 393
Tytuł: Sędzia Śledczy pow. brzeskiego Wydziału Zamiejscowego w  Brześciu Sądu 

Okręgowego w  Pińsku
Судебный следователь Брестского повета Брестского иногороднего 
отдела Пинского окружного суда (до 1929 г. – судебный следователь 
Брестского повета Пинского окружного суда)

Daty: 1927–1939
Rozmiary: 1 inw., 189 j.a.
Dzieje zespołu: zespół opracowano w 1952 r., w wyniku oceny wartości archi-

walnej dok. wydzielono i wybrakowano 3080 j.a.; w 1975 r. akta ponownie 
opracowano (zredagowano tytuły jedn., zszyto części akt, wprowadzono 
nową paginację, opracowano archiwalne pomoce informacyjnie); w 1991 r. 
i 2009 r. odtajniono 5 j.a.

Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): okólniki i rozporządzenia Minist. Spra-
wiedliwości i prezesa Sądu Okręgowego w  Pińsku, postanowienia sędziego 
śledczego o uwięzieniu w więzieniu w  Berezie Kartuskiej, sprawy śledcze 
w sprawach karnych (nadużycia służbowe, zabójstwa, kradzieże, podpa-
lenia i in.) i działalności komunistycznej (przynależność do KPZB, agitacja 
i rozpowszechnianie nielegalnej literatury).
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Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy ze wstępem, wykazem jednostek 
i grup dokumentów.

Uwagi o publikacji: Памяць: Камянецкі раён: Гіст.-дакум. хронікі гарадоў 
і раёнаў Беларусі, Мінск 1997.

Kod/Sygnatura: BY ГАБр ф. 2330
Tytuł: Kancelaria Starszego Notariusza Sądu Okręgowego w  Pińsku

Канцелярия старшего нотариуса Пинского окружного суда
Daty: 1921–1939
Rozmiary: 1 inw., 515 j.a.
Dzieje zespołu: do 1966 r. zespół przechowywano w Filii w Pińsku AP Obwodu 

 Brzeskiego; akta opracowano w 1952 r.
Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): okólniki Minist. Sprawiedliwości, 

Rady Notarialnej w Wilnie, korespondencja z sądami i innymi instytucjami, 
notariuszami w sprawach działalności, dzienniki służbowe starszego nota-
riusza Sądu Okręgowego w Pińsku, akty notarialne i załączniki do nich, 
sprawy zatwierdzenia i rejestracji aktów kupna-sprzedaży ziemi i innych 
nieruchomości.

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy.

Kod/Sygnatura: BY ГАБр ф. 83
Tytuł: Notariusz Czesław Bojarowski w  Brześciu

Нотариус Бояровский Чеслав, г. Брест
Daty: 1925–1939
Rozmiary: 1 inw., 152 j.a.
Dzieje zespołu: zespół uporządkowano i opracowano w l. 1948–1951.
Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): okólniki i zarządzenia Sądu Okrę-

gowego w Pińsku, wyroki sądów, akty notarialne, podania, repertorium, 
kopie oprotestowanych weksli, skorowidz alfabetyczny, korespondencja 
z sądami i innymi instytucjami.

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy.

Kod/Sygnatura: BY ГАБр ф. 2050
Tytuł: Notariusz Ludwik Czapiński w  Drohiczynie

Нотариус Чапинский Людвик, г. Дрогичин
Daty: 1922–1939
Rormiary: 1 inw., 129 j.a.
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Dzieje zespołu: do 1966 r. zespół przechowywano w Filii w  Pińsku AP Obwodu 
 Brzeskiego; akta opracowano w 1952 r.

Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): okólniki i zarządzenia Minist. Spra-
wiedliwości, Minist. Skarbu, MSW, UW Poleskiego, Sądu Okręgowego 
w Pińsku, Starostwa Powiatowego w Drohiczynie i korespondencja z nimi 
w sprawach działalności, informacje o działalności notariusza, o opłatach 
skarbowych, akty notarialne, księgi aktów notarialnych z załącznikami do 
nich.

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy.

Kod/Sygnatura: BY ГАБр ф. 84
Tytuł: Notariusz Włodzimierz Dworakowski w  Brześciu

Нотариус Двораковский Владимир, г. Брест
Daty: 1934–1939
Rozmiary: 1 inw., 55 j.a.
Dzieje zespołu: zespół uporządkowano i opracowano w l. 1948–1951.
Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): okólniki i zarządzenia Sądu Okręgo-

wego w Pińsku, korespondencja z sądami i innymi instytucjami, akty nota-
rialne, repertorium, księgi i rejestry oprotestowanych weksli i czeków, 
skorowidz alfabetyczny.

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy.

Kod/Sygnatura: BY ГАБр ф. 2433
Tytuł: Notariusz Bronisław Godlewski w  Łunińcu

Нотариус Годлевский Бронислав, г. Лунинец
Daty: 1937–1939
Rozmiary: 1 inw., 1 j.a.
Dzieje zespołu: do 1966 r. zespół przechowywano w Filii w  Pińsku AP Obwodu 

 Brzeskiego; akta opracowano w 1952 r.
Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): kopie aktów notarialnych.
Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy.

Kod/Sygnatura: BY ГАБр ф. 2047
Tytuł: Notariusz Zygmunt Godlewski w  Pińsku

Нотариус Годлевский Зигмунт, г. Пинск
Daty: 1920–1937
Rozmiary: 1 inw., 161 j.a.
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Dzieje zespołu: do 1966 r. zespół przechowywano w Filii w  Pińsku AP Obwodu 
 Brzeskiego; akta opracowano w 1952 r.

Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): mat. z l. 1934–1939 – okólniki 
i rozporządzenia Minist. Sprawiedliwości, Minist. Skarbu, Komisarza Gene-
ralnego Ziem Wschodnich i Sądu Okręgowego w Pińsku, sprawozdania 
z działalności notariusza, korespondencja z Sądem Apelacyjnym w Wilnie, 
Sądem Apelacyjnym w Pińsku, urzędami ziemskimi i innymi instytucjami 
w sprawach administracyjno-gospodarczych, obsady personalnej, akta 
potwierdzenia aktów kupna-sprzedaży ziemi, lasu, nieruchomości, księgi 
aktów notarialnych z załącznikami do nich, akty notarialne, postanowienia 
i protokoły chutoryzacji ziemi, księga ewidencji oprotestowania weksli.

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy.

Kod/Sygnatura: BY ГАБр ф. 85
Tytuł: Notariusz Teodor Januszewski w  Berezie Kartuskiej

Нотариус Янушевский Фёдор, г. Берёза-Картузская
Daty: 1929–1938
Rozmiary: 1 inw., 47 j.a.
Dzieje zespołu: zespół uporządkowano i opracowano w l. 1948–1951.
Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): akty notarialne, repertorium, reje-

stry i kopie oprotestowanych weksli, skorowidz alfabetyczny, korespon-
dencja z sądami i innymi instytucjami.

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy.

Kod/Sygnatura: BY ГАБр ф. 2055
Tytuł: Notariusz Józef Jędrychowski w  Stolinie

Нотариус Ендриховский Юзеф, г. Столин
Daty: 1924–1935
Rozmiary: 1 inw., 55 j.a.
Dzieje zespołu: do 1966 r. zespół przechowywano w Filii w  Pińsku AP Obwodu 

 Brzeskiego; akta opracowano w 1952 r.
Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): akty notarialne, księgi aktów nota-

rialnych z załącznikami do nich, umowy kupna-sprzedaży ziemi i innych 
nieruchomości, protokoły kontroli kancelarii notarialnej, kopie akt protestu 
weksli, kopie dok. poświadczonych przez notariusza.

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy.
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Kod/Sygnatura: BY ГАБр ф. 87
Tytuł: Notariusz Kazimierz Kamieński w  Kosowie

Нотариус Каменский Казимир, г. Коссово
Daty: 1927–1929
Rozmiary: 1 inw., 10 j.a.
Dzieje zespołu: zespół uporządkowano i opracowano w l. 1948–1951.
Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): akty notarialne, repertorium, skoro-

widz alfabetyczny.
Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy.

Kod/Sygnatura: BY ГАБр ф. 81
Tytuł: Notariusz Józef Kosmaczewski w  Brześciu

Нотариус Космачевский Юзеф, г. Брест
Daty: 1923–1933
Rozmiary: 1 inw., 101 j.a.
Dzieje zespołu: zespół opracowano i uporządkowano w l. 1948–1951
Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): kopie aktów notarialnych, podania, 

repertorium, skorowidz alfabetyczny, akty oprotestowanych weksli.
Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy.

Kod/Sygnatura: BY ГАБр ф. 2053
Tytuł: Notariusz Władysław Kosteczko w  Hancewiczach

Нотариус Костечко Владислав, местечко Ганцевичи
Daty: 1936–1937
Rozmiary: 1 in., 3 j.a.
Dzieje zespołu: do 1966 r. zespół przechowywano w Filii w  Pińsku AP Obwodu 

 Brzeskiego; akta opracowano w 1952 r.
Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): okólniki Minist. Sprawiedliwości, 

Rady Notarialnej w  Wilnie, Sądu Okręgowego w Pińsku, kopie aktów nota-
rialnych, listy płac pracowników kancelarii.

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy

Kod/Sygnatura: BY ГАБр ф. 89
Tytuł: Notariusz Władysław Kowalewski w  Prużanie

Нотариус Ковалевский Владислав, г. Пружаны
Daty: 1920–1932
Rozmiary: 1 inw., 72 j.a.
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Dzieje zespołu: zespół uporządkowano i opracowano w l. 1948–1951.
Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): zarządzenia Sądu Okręgowego 

w Grodnie, akty notarialne, repertorium, rejestry oprotestowanych weksli, 
skorowidz alfabetyczny, kopie świadectw adwokackich na prowadzenie 
działalności potwierdzone notarialnie.

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy.

Kod/Sygnatura: BY ГАБр ф. 86
Tytuł: Notariusz Antoni Krejwis w  Kobryniu

Нотариус Крейвис Антон, г. Кобрин
Daty: 1919–1937
Rozmiary: 1 inw., 133 j.a.
Dzieje zespołu: zespół uporządkowano i opracowano w l. 1948–1951.
Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): akta z l. 1919–1929, 1932, 1937 – 

akty notarialne, podania, poręczenia, rejestry i kopie oprotestowanych 
weksli, repertorium, skorowidz alfabetyczny.

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy.

Kod/Sygnatura: BY ГАБр ф. 2057
Tytuł: Notariusz Wacław Krzyżanowski w  Pińsku

Нотариус Крыжановский Вацлав, г. Пинск
Daty: 1934–1939
Rozmiary: 1 inw., 62 j.a.
Dzieje zespołu: do 1966 r. zespół przechowywano w Filii w Pińsku AP Obwodu 

 Brzeskiego; akta opracowano w 1952 r.
Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): protokoły posiedzeń Rady Notarialnej 

w Wilnie, sprawozdania statystyczne z działalności notariusza, akty nota-
rialne, księgi aktów notarialnych z załącznikami do nich, umowy kupna-
-sprzedaży ziemi i innych nieruchomości, protokoły kontroli notariusza, 
księgi aktów oprotestowanych weksli.

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy.

Kod/Sygnatura: BY ГАБр ф. 90
Tytuł: Notariusz Wilhelm Józef Lipski w  Kosowie

Нотариус Липский Вильгельм-Юзеф, г. Коссово
Daty: 1930–1935
Rozmiary: 1 inw., 30 j.a.
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Dzieje zespołu: zespół uporządkowano i opracowano w l. 1948–1951.
Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): akty notarialne, rejestry i kopie opro-

testowanych weksli, repertorium, skorowidz alfabetyczny.
Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy.

Kod/Sygnatura: BY ГАБр ф. 2051
Tytuł: Notariusz Teofi l Missorek w  Hancewiczach

Нотариус Миссорек Теофил, местечко Ганцевичи
Daty: 1925–1933
Rozmiary: 1 in., 17 j.a.
Dzieje zespołu: do 1966 r. zespół przechowywano w Filii w  Pińsku AP Obwodu 

 Brzeskiego; akta opracowano w 1952 r.
Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): okólniki i zarządzenia Minist. Spra-

wiedliwości, Minist. Skarbu, Sądu Okręgowego w Pińsku i korespondencja 
z nimi w sprawach organizacji i działalności kancelarii notarialnej w Hance-
wiczach, sprawozdania statystyczne z działalności notariusza, kopie aktów 
notarialnych, księgi aktów notarialnych z załącznikami do nich, protokoły 
zjazdów notariuszy.

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy.

Kod/Sygnatura: BY ГАБр ф. 2048
Tytuł: Notariusz Tadeusz Moszyński w  Pińsku

Нотариус Мошинский Тадеуш, г. Пинск
Daty: 1923–1933
Rozmiary: 1 inw., 167 j.a.
Dzieje zespołu: do 1966 r. zespół przechowywano w Filii w Pińsku AP Obwodu 

 Brzeskiego; akta opracowano w 1952 r.
Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): okólniki i rozporządzenia Minist. Spra-

wiedliwości, Sądu Okręgowego w Pińsku, sprawozdania z działalności nota-
riusza, wnoszenia opłat skarbowych, akty notarialne, repertoria, dane staty-
styczne o majątkach pow.  pińskiego należących do cudzoziemców (1926 r.).

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy.

Kod/Sygnatura: BY ГАБр ф. 604
Tytuł: Notariusz Zygmunt Mrozowski w  Kosowie

Нотариус Мрозовский Зыгмунт, г. Коссово
Daty: 1936
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Rozmiary: 1 inw., 1 j.a.
Dzieje zespołu: do 1966 r. zespół przechowywano w Filii w  Pińsku AP Obwodu 

 Brzeskiego; akta opracowano w 1952 r.
Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): kopia aktu notarialnego.
Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy.

Kod/Sygnatura: BY ГАБр ф. 2058
Tytuł: Notariusz Adam Niemirowicz-Szczyt w  Łunińcu

Нотариус Немирович-Щит Адам, г. Лунинец
Daty: 1921–1933
Rozmiary: 1 inw., 41 j.a.
Dzieje zespołu: do 1966 r. zespół przechowywano w Filii w Pińsku AP Obwodu 

Brzeskiego; akta opracowano w 1952 r.
Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): okólniki i rozporządzenia Minist. 

Sprawiedliwości, Sądu Apelacyjnego w Wilnie, Sądu Okręgowego w Pińsku, 
korespondencja z nimi w sprawach działalności notariusza, protokoły 
zjazdów notariuszy, sprawozdania z działalności notariusza, akty notarialne 
i księgi aktów notarialnych z załącznikami do nich, umowy kupna-sprze-
daży ziemi i innych nieruchomości, kopie aktów oprotestowanych weksli, 
testamentów, dok. poświadczonych przez notariusza.

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy.

Kod/Sygnatura: BY ГАБр ф. 2434
Tytuł: Notariusz Władysław Orzechowski w  Hancewiczach

Нотариус Ожеховский Владислав, местечко Ганцевичи
Daty: 1937–1938
Rozmiary: 1 inw., 2 j.a.
Dzieje zespołu: do 1966 r. zespół przechowywano w Filii w Pińsku AP Obwodu 

 Brzeskiego; akta opracowano w 1952 r.
Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): kopie aktów notarialnych, reperto-

rium.
Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy.

Kod/Sygnatura: BY ГАБр ф. 2056
Tytuł: Notariusz Stanisław Piaskowski w  Pińsku

Нотариус Пясковский Станислав, г. Пинск
Daty: 1936–1939



174

ROZDZIAŁ I. Archiwum Państwowe Obwodu Brzeskiego w Brześciu

Rozmiary: 1 inw., 54 j.a.
Dzieje zespołu: do 1966 r. zespół przechowywano w Filii w Pińsku AP Obwodu 

Brzeskiego; akta opracowano w 1952 r.
Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): zarządzenia, wytyczne Minist. Spra-

wiedliwości, Rady Notarialnej w  Wilnie, akty notarialne i księgi aktów nota-
rialnych z załącznikami do nich, umowy kupna-sprzedaży ziemi i innych 
nieruchomości, kopie akt protestów weksli, dyrektywa Sądu Apelacyjnego 
w Wilnie w sprawie sprzedaży majątków i kupna przez obywateli działek 
ziemskich (1937 r.).

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy.

Kod/Sygnatura: BY ГАБр ф. 2049
Tytuł: Notariusz Władysław Piotrowski w  Pińsku

Нотариус Петровский Владислав, г.Пинск
Daty: 1921–1936
Rozmiary: 1 inw., 67 j.a.
Dzieje zespołu: do 1966 r. zespół przechowywano w Filii w Pińsku AP Obwodu 

Brzeskiego; akta opracowano w 1948 r.
Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): korespondencja z Minist. Sprawie-

dliwości, Sądem Okręgowym w Pińsku, starostwami, księgi aktów notarial-
nych z załącznikami do nich, sprawozdania z wpływu opłat skarbowych, 
zaświadczenia o tożsamości, wypisy metrykalne i inne dok. poświadczone 
przez notariusza, protokoły kontroli działalności notariusza, umowy kupna-
sprzedaży ziemi wraz z załącznikami, kopie aktów oprotestowanych weksli, 
korespondencja w sprawie chutoryzacji ziem.

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy.

Kod/Sygnatura: BY ГАБр ф. 82
Tytuł: Notariusz Bolesław Poznański w  Brześciu

Нотариус Познаньский Болеслав, г. Брест
Daty: 1919–1924
Rozmiary: 1 inw., 80 j.a.
Dzieje zespołu: zespół uporządkowano i opracowano w l. 1948–1951.
Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): akty notarialne, podania, reperto-

rium, skorowidz alfabetyczny, akty oprotestowanych weksli.
Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy.
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Kod/Sygnatura: BY ГАБр ф. 2052
Tytuł: Notariusz Józef Sadowski w  Hancewiczach

Нотариус Садовский Юзеф, местечко Ганцевичи
Daty: 1934
Rozmiary: 1 inw., 5 j.a.
Dzieje zespołu: do 1966 r. zespół przechowywano w Filii w  Pińsku AP Obwodu 

 Brzeskiego; akta opracowano w 1952 r.
Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): okólniki i instrukcje Rady Notarialnej 

w Wilnie i Sądu Okręgowego w Pińsku, informacje o działalności notariusza, 
księga rejestracji kopii aktów notarialnych, kopie protestów weksli, kore-
spondencja z instytucjami i osobami prywatnymi w sprawach poświad-
czenia aktów notarialnych.

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy.

Kod/Sygnatura: BY ГАБр ф. 2054
Tytuł: Notariusz Alfons Szwedziński w  Stolinie

Нотариус Швединский Альфонс, г. Столин
Daty: 1936–1939
Rozmiary: 1 inw., 13 j.a.
Dzieje zespołu: do 1966 r. zespół przechowywano w Filii w  Pińsku AP Obwodu 

 Brzeskiego; akta opracowano w 1952 r.
Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): akty notarialne, księgi aktów notarial-

nych z załącznikami do nich, kopie wyroków sądów o pozbawieniu obywa-
teli prawa własności mienia, kopie akt oprotestowanych weksli.

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy.

Kod/Sygnatura: BY ГАБр ф. 2046
Tytuł: Notariusz Eugeniusz Szylling w  Pińsku

Нотариус Шиллинг Евгений, г. Пинск
Daty: 1934–1939
Rozmiary: 1 inw., 60 j.a.
Dzieje zespołu: do 1966 r. zespół przechowywano w Filii w Pińsku AP Obwodu 

Brzeskiego; akta opracowano w 1952 r.
Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): okólniki Minist. Sprawiedliwości, kore-

spondencja z Sądem Okręgowym w Pińsku, Bankiem Ziemskim w  Wilnie 
i innymi instytucjami, kopie postanowień starostw w sprawie chutoryzacji 
ziem, sprawozdania statystyczne z działalności kancelarii notarialnej, księgi 
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kasowe, repertoria z załącznikami, kopie aktów notarialnych, umowy, 
testamenty, dyplomy o ukończeniu szkół i inne dok.

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy.

Kod/Sygnatura: BY ГАБр ф. 2432
Tytuł: Notariusz Alfons Tuskowicz w  Dawidgródku

Нотариус Тускович Альфонс, г. Давид-Городок
Daty: 1928–1939
Rozmiary: 1 inw., 1 j.a.
Dzieje zespołu: do 1966 r. zespół przechowywano w Filii w  Pińsku AP Obwodu 

 Brzeskiego; akta opracowano w 1952 r.
Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): kopie aktów notarialnych.
Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy.

Kod/Sygnatura: BY ГАБр ф. 80
Tytuł: Notariusz Miron Wesołowski w  Brześciu

Нотариус Веселовский Мирон, г. Брест
Daty: 1921–1933
Rozmiary: 1 inw., 134 j.a.
Dzieje zespołu: zespół uporządkowano i opracowano w l. 1948–1951.
Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): kopie aktów notarialnych, podania, 

repertorium, skorowidz alfabetyczny.
Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy.

Kod/Sygnatura: BY ГАБр ф. 88
Tytuł: Notariusz Kazimierz Witukiewicz w  Kamieńcu Litewskim

Нотариус Витукевич Казимир, г. Каменец-Литовск
Daty: 1928–1937
Rozmiary: 1 inw., 87 j.a.
Dzieje zespołu: zespół uporządkowano i opracowano w l. 1948–1951.
Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): akty notarialne, rejestry oprotesto-

wanych weksli, repertorium, skorowidz alfabetyczny.
Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy.

Kod/Sygnatura: BY ГАБр ф. 396
Tytuł: Notariusz Aleksander Zaniewski w  Prużanie

Нотариус Заневский Александр, г. Пружаны
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Daty: 1934–1935
Rozmiary: 1 inw., 2 j.a.
Dzieje zespołu: zespół uporządkowano i opracowano w l. 1948–1951.
Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): akty notarialne, kopie aktów nota-

rialnych i dok.
Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy.

Kod/Sygnatura: BY ГАБр ф. 2321
Tytuł: Adwokat Szymon Acht w  Pińsku

Адвокат Ахт Шимон, г. Пинск
Daty: 1931–1939
Rozmiary: 1 inw., 123 j.a.
Dzieje zespołu: do 1966 r. zespół przechowywano w Filii w Pińsku AP Obwodu 

 Brzeskiego; akta opracowano w 1952 r.
Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): mat. z l. 1931–1935, 1937–1939 

– sprawy obrony obywateli oskarżonych o popełnienie przestępstw kar-
nych (z oskarżenia o przynależność do KPZB, nieposłuszeństwo wobec 
władz, znieważenie urzędników, leśniczego, kradzieże, samowolny wyrąb 
lasu, fałszowanie dok., łapownictwo i in.), sprawy cywilne o prawo 
dziedziczenia, stwierdzenie prawa własności, podział majątku, odzyskanie 
długów, alimentów, zatwierdzenie albo zmianę testamentu, wypłatę 
płacy.

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy.

Kod/Sygnatura: BY ГАБр ф. 2322
Tytuł: Adwokat Aleksander Berg w  Pińsku

Адвокат Берг Александр, г. Пинск
Daty: 1927–1938
Rozmiary: 1 inw., 17 j.a.
Dzieje zespołu: do 1966 r. zespół przechowywano w Filii w Pińsku AP Obwodu 

 Brzeskiego; akta opracowano w 1952 r.
Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): mat. z l. 1927, 1929, 1930–1936, 

1938 – sprawy cywilne o stwierdzenie prawa własności, opieki nad mająt-
kiem, zmiany testamentu.

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy.
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Kod/Sygnatura: BY ГАБр ф. 2323
Tytuł: Adwokat Jan Dubiczyński w Pińsku

Адвокат Дубичинский Ян, г. Пинск
Daty: 1919–1939
Rozmiary: 1 inw., 120 j.a.
Dzieje zespołu: do 1966 r. zespół przechowywano w Filii w  Pińsku AP Obwodu 

 Brzeskiego; akta opracowano w 1952 r.
Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): kopie postanowień Sądu Apelacyj-

nego w Wilnie, Sądu Okręgowego w Pińsku, sądów grodzkich w sprawach 
karnych i cywilnych, akta obrony sądowej obywateli w sprawach karnych 
(samowolny wyrąb lasu i in.) i cywilnych (z powództwa o prawo do spadku, 
stwierdzenie prawa własności, odzyskanie alimentów, wyrównanie strat), 
kopie aktów notarialnych własności ziemi i nieruchomości pochodzące 
z archiwów ZSRR.

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy.

Kod/Sygnatura: BY ГАБр ф. 91
Tytuł: Adwokat Nachman Głowiński w  Brześciu

Адвокат Гловинский Нахман, г.Брест
Daty: 1934–1939
Rozmiary: 1 inw., 62 j.a.
Dzieje zespołu: zespół uporządkowano i opracowano w l. 1948–1951.
Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): sprawy o stwierdzenie prawa 

własności, dziedziczenia, podziału majątku, odzyskania długów, alimentów, 
z powództwa banków o spłatę rat kredytowych. 

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy.

Kod/Sygnatura: BY ГАБр ф. 2324
Tytuł: Adwokat Bernaz Jelenkiewicz w  Pińsku

Адвокат Еленкевич Берназ, г. Пинск
Daty: 1923–1938
Rozmiary: 1 inw., 68 j.a.
Dzieje zespołu: do 1966 r. zespół przechowywano w Filii w Pińsku AP Obwodu 

 Brzeskiego; akta opracowano w 1952 r.
Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): mat. z l. 1923, 1925, 1926, 1929–

1938 – kopie aktów notarialnych, akta obrony sądowej obywateli, insty-
tucji, w sprawach cywilnych (o stwierdzenie prawa własności ziemi i nieru-
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chomości, opiekę nad majątkami, odzyskanie długów, zerwanie umów, 
wypłatę płacy).

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy.

Kod/Sygnatura: BY ГАБр ф. 2332
Tytuł: Adwokat Kazimierz Klarner w Pińsku

Адвокат Клярнер Казимир, г. Пинск
Daty: 1922–1930
Rozmiary: 1 inw., 7 j.a.
Dzieje zespołu: do 1966 r. zespół przechowywano w Filii w Pińsku AP Obwodu 

Brzeskiego; akta opracowano w 1952 r.
Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): mat. z l. 1922, 1925–1927, 1930 – 

umowy kupna-sprzedaży ziemi, kopie i wyciągi z akt wydane przez archiwa 
ZSRR, akta obrony sądowej w sprawach cywilnych (o stwierdzenie prawa 
własności ziemi, odzyskanie długów).

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy.

Kod/Sygnatura: BY ГАБр ф. 2325
Tytuł: Adwokat Mikołaj Kozakin w  Pińsku

Адвокат Казакин Николай, г. Пинск
Daty: 1921–1939
Rozmiary: 1inw., 127 j.a.
Dzieje zespołu: do 1966 r. zespół przechowywano w Filii w Pińsku AP Obwodu 

Brzeskiego; akta opracowano w 1952 r.; w 1989 r. i 2009 r. odtajniono 2 j.a.
Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): akta obrony sądowej obywateli 

w sprawach karnych (z oskarżenia o szpiegostwo na rzecz ZSRR, przekra-
czanie granicy polsko-radzieckiej, zabójstwa, uszkodzenie ciała) i cywilnych 
(z powództwa o prawo do spadku, stwierdzenia prawa własności ziemi 
i nieruchomości, odzyskanie długów, wypłatę płacy, wyrównanie strat).

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy.

Kod/Sygnatura: BY ГАБр ф. 2326
Tytuł: Adwokat Grzegorz Kryliczewski w  Pińsku

Адвокат Крыличевский Гжегож, г. Пинск
Daty: 1921–1939
Rozmiary: 1 inw., 252 j.a.



180

ROZDZIAŁ I. Archiwum Państwowe Obwodu Brzeskiego w Brześciu

Dzieje zespołu: do 1966 r. zespół przechowywano w Filii w Pińsku AP Obwodu 
Brzeskiego; akta opracowano w 1952 r.

Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): akta obrony sądowej obywateli, insty-
tucji w sprawach cywilnych (o stwierdzenie prawa własności ziemi i nieru-
chomości, odzyskanie długów, alimentów, wypłatę płacy, zakup-sprzedaż 
ziemi, opiekę nad majątkami).

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy.

Kod/Sygnatura: BY ГАБр ф. 2333
Tytuł: Adwokat Zofi a Lurie w  Pińsku

Адвокат Лурье Софья, г. Пинск
Daty: 1925–1939
Rozmiary: 1 inw., 7 j.a.
Dzieje zespołu: do 1966 r. zespół przechowywano w Filii w Pińsku AP Obwodu 

Brzeskiego; akta opracowano w 1952 r.
Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): mat. z l. 1925, 1931, 1936–1939 dot. 

obrony sądowej w sprawach o przyznanie prawa wykupu ziemi, odzyskanie 
długów, alimentów, zmianę testamentu.

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy.

Kod/Sygnatura: BY ГАБр ф. 2329
Tytuł: Adwokat Grzegorz Marczenok w  Drohiczynie

Адвокат Марченок Георгий, г. Дрогичин
Daty: 1924–1939
Rozmiary: 1 inw., 186 j.a.
Dzieje zespołu: do 1966 r. zespół przechowywano w Filii w Pińsku AP Obwodu 

Brzeskiego; akta opracowano 1952 r.
Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): mat. z l. 1924, 1928, 1930–1939 – 

wyroki Sądu Grodzkiego w Drohiczynie w sprawach karnych, sprawozdania 
z dochodów adwokata, akta obrony sądowej w sprawach karnych i cywil-
nych (o stwierdzenie prawa własności ziemi i nieruchomości, odzyskanie 
długów, alimentów, wypłatę płacy, opiekę nad majątkami, zerwanie umów 
dzierżawy ziemi i in.).

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy.

Kod/Sygnatura: BY ГАБр ф. 2327
Tytuł: Adwokat Hirsz Pass w  Pińsku

Адвокат Пасс Гирш, г. Пинск
Daty: 1932–1938
Rozmiary: 1 inw., 25 j.a.
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Dzieje zespołu: do 1966 r. zespół przechowywano w Filii w  Pińsku AP Obwodu 
 Brzeskiego; akta opracowano w 1952 r.

Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): mat. z l. 1932, 1933, 1935–1938 – 
akta obrony sądowej obywateli w sprawach cywilnych i karnych (o stwier-
dzenie prawa własności ziemi i nieruchomości, odzyskanie długów, wypłatę 
płacy, opiekę nad majątkami i in.).

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy.

Kod/Sygnatura: BY ГАБр ф. 2308
Tytuł: Adwokat Jan Rakowiecki w  Pińsku

Адвокат Раковецкий Ян, г. Пинск
Daty: 1932–1939
Rozmiary: 1 inw., 215 j.a.
Dzieje zespołu: do 1966 r. zespół przechowywano w Filii w Pińsku AP Obwodu 

 Brzeskiego; akta opracowano w 1952 r.; w 1956 r., 1989 r. i 2009 r. odtaj-
nionio 36 j.a.

Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): mat. sądowej obrony obywateli 
w sprawach karnych (z oskarżenia o przynależność do KPZB, znieważenie 
urzędników, wojskowych, nieposłuszeństwo wobec władz, działalność 
antypaństwową, szpiegostwo na rzecz ZSRR i przekraczanie państwowej 
granicy polsko-radzieckiej, zabójstwa, kradzieże, spekulację, podpalenia, 
samowolny wyrąb lasu, udział w pogromie żydowskim w 1938 r. i in.) 
i cywilnych (o stwierdzenie prawa własności ziemi i nieruchomości, odzy-
skanie długów, alimentów i in.).

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy.

Kod/Sygnatura: BY ГАБр ф. 2334
Tytuł: Adwokat Aleksander Sobolew w Pińsku

Адвокат Соболев Александр, г. Пинск
Daty: 1926–1938
Rozmiary: 1 inw., 16 j.a.
Dzieje zespołu: do 1966 r. zespół przechowywano w Filii w Pińsku AP Obwodu 

Brzeskiego; akta opracowano w 1952 r.
Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): mat. z l. 1926, 1929, 1931–1933, 

1937–1938 – akta obrony sadowej obywateli, instytucji w sprawach 
o stwierdzenie prawa własności ziemi i nieruchomości, odzyskanie długów, 
alimentów, zmianę testamentu.

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy.
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Kod/Sygnatura: BY ГАБр ф. 2328
Tytuł: Adwokat Włodzimierz Śmigielski w  Pińsku

Адвокат Смигельский Владимир, г. Пинск
Daty: 1928–1939
Rozmiary: 1 inw., 236 j.a.
Dzieje zespołu: do 1966 r. zespół przechowywano w Filii w Pińsku AP Obwodu 

 Brzeskiego; akta uporządkowano i opracowano w 1952 r.
Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): mat. z l. 1928, 1929, 1931–1937, 

1939 – postanowienia Sądu Najwyższego w Warszawie, Sądu Okręgowego 
w Pińsku, umowy, akty notarialne kupna-sprzedaży ziemi i mienia, akta 
obrony sądowej pińskiego biskupa rzymskokatolickiego z jego powództwa 
o rewindykację gruntów od duchownego prawosławnego konsystorza 
w Pińsku, nieruchomości cerkwi prawosławnych znajdujących się na tery-
torium woj.  poleskiego (l. 1928–1933).

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy.

Kod/Sygnatura: BY ГАБр ф. 78
Tytuł: Komornik Sądu Grodzkiego w  Berezie Kartuskiej

Судебный исполнитель Берёза-Картузского городского суда
Daty: 1932–1937
Rozmiary: 1 inw., 96 j.a.
Dzieje zespołu: zespół uporządkowano i opracowano w l. 1948–1951. 
Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): mat. dot. wykonania postanowień 

sądowych w sprawach cywilnych (ustalenie i pozbawienie praw własności 
ziemi i mienia, odzyskanie długów).

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy.

Kod/Sygnatura: BY ГАБр ф. 76
Tytuł: Komornik Sądu Grodzkiego w  Brześciu

Судебный исполнитель Брестского городского суда (до 1928 г. – 
судебный исполнитель Брестского мирового суда)

Daty: 1921–1939
Rozmiary: 1 inw., 1043 j.a.
Dzieje zespołu: zespół uporządkowano i opracowano w l. 1948–1951. 
Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): mat. dot. wykonania postano-

wień sądowych w sprawach cywilnych (odzyskanie długów, alimentów, 
wykwaterowanie, ustalenie i pozbawienie praw własności ziemi i mienia), 
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protokoły przeprowadzenia kontroli działalności komorników sadowych 
(l. 1937–1938). 

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy.

Kod/Sygnatura: BY ГАБр ф. 312
Tytuł: Komornik Sądu Grodzkiego w  Kamieńcu Litewskim

Судебный исполнитель Каменец-Литовского городского суда
Daty: 1930–1934
Rozmiary: 1 inw., 6 j.a.
Dzieje zespołu: zespół uporządkowano i opracowano w l. 1948–1951.
Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): mat. dot. wykonania postanowień 

sądowych w sprawach cywilnych (odzyskanie długów, alimentów).
Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy.

Kod/Sygnatura: BY ГАБр ф. 311
Tytuł: Komornik Sądu Grodzkiego w  Kobryniu

Судебный исполнитель Кобринского городского суда 
Daty: 1928–1938
Rozmiary: 1 inw., 34 j.a.
Dzieje zespołu: zespół uporządkowano i opracowano w l. 1948–1951.
Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): mat. dot. wykonania postanowień 

sądowych w sprawach cywilnych (ustalenie i pozbawienie praw własności 
ziemi i mienia, odzyskanie długów).

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy.

Kod/Sygnatura: BY ГАБр ф. 77
Tytuł: Komornik Sądu Grodzkiego w  Wysokim Litewskim

Судебный исполнитель Высоко-Литовского городского суда (до 1928 г. 
– судебный исполнитель Высоко-Литовского мирового суда)

Daty: 1926–1939
Rozmiary: 1 inw., 142 j.a.
Dzieje zespołu: zespół uporządkowano i opracowano w l. 1948–1951.
Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): mat. dot. wykonania postanowień 

sądowych w sprawach cywilnych (ustalenie i pozbawienie praw własności 
ziemi i mienia, odzyskanie długów).

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy.
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Kod/Sygnatura: BY ГАБр ф. 2503
Tytuł: 7. Polski Oddział Kozacki Stanicy Ałżyrskiej 

7-й польский отдел Алжирской казачьей станицы
Daty: 1932–1937
Rozmiary: 1 inw., 27 j.a.
Dzieje zespołu: w 1953 r. akta wyłączono z zespołów   Pińskiego Starostwa Powiato-

wego, Zarządu Miejskiego w   Pińsku oraz biblioteki AP  Obwodu  Pińskiego; 
w 1966 r. zespół przekazano do AP  Obwodu Brzeskiego.

Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): rozkazy atamanów Kozackiej Stanicy 
Ałżyrskiej i 7. Polskiego Oddziału Wolnych Kozaków, korespondencja 
w sprawie przesiedlenia kolonistów i kozaków – emigrantów do  Maroka 
i  Ekwadoru, zbiórki środków na zakup ziemi, uregulowania spornych spraw 
z władzami polskimi i in.

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy ze wstępem, tablicą konkordancji. 
Powiązanie z innymi materiałami archiwalnymi: Centralne Archiwum Wojskowe, 

zesp. PL/338/I.380.1-20 Sprzymierzona Armia Ukraińska Komendant 
Powiatowy 1918–1939.

Uwagi: zachowały się czasopisma „За казачество” (nr 3, 8–12, 14–18 z l. 1934–
1935), „Казак” (nr 1 z 1934 r.), „Донец” (1934 r.). 

Kod/Sygnatura: BY ГАБр ф. 2301 
Tytuł:   84. Pułk Strzelców Poleskich w Pińsku

84-й полк Полесских стрелков, г. Пинск
Daty: 1914–1939
Rozmiary: 1 inw., 99 j.a.
Dzieje zespołu: do 1966 r. zespół przechowywano w Filii w   Pińsku AP  Obwodu 

Brzeskiego; akta opracowano w 1951 r.; odtajniono w 1989 r.; ponownie 
opracowany w 1997 r.

Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): okólniki, wytyczne Minist. Spraw 
Wojskowych, Dowództwa Okręgu Korpusu Nr IX, rozkazy dowództwa wojsk 
niemieckich w sprawie działań bojowych w 1914 r., dok. budowy obiektów 
wojskowych i in.

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy ze wstępem, tablicą konkordancji.
Uwagi: zachowały się akta osobowe i wykazy wojskowych, karty szkoleń, sche-

maty o charakterze wojskowo-technicznym, plany, rysunki budynków.
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Kod/Sygnatura: BY ГАБр ф. 67
Tytuł: Dowództwo Okręgu Korpusu IX w  Brześciu
Командование корпуса округа №9, г.  Брест
Daty: 1919–1939
Rozmiary: 4 inw., 4836 j.a.
Dzieje zespołu: akta odtajniono w 1990 r.
Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): inw. nr 1 – rozkazy, rozporządzenia 

i wytyczne Minist. Spraw Wojskowych, formacji wojskowych, sprawozdania 
DOK Nr IX, wojewodów, informacje agenturalne o ruchu społeczno-poli-
tycznym, o działalności par  i politycznych, korespondencja w sprawie repa-
triacji polskich i sowieckich jeńców wojennych i in.; inw. nr 2 – akta Okręgo-
wego Urzędu Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego, służb 
inżynieryjnych, intendentury, sanitarnych i in., sądu wojskowego DOK Nr IX; 
inw. nr 3 – akta osobowe; inw. nr 4 – rozkazy, rozporządzenia Minist. Spraw 
Wojskowych, sprawy sądowe, protokoły przesłuchań i in.

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowe. Inw. nr 1 za l. 1919–1939, 
2333j.a.; inw. nr 2 za l. 1922–1939, 1978 j.a.; inw. nr 3 Akta osobowe 
1921–1939, 437 j.a.; inw. nr 4 za l. 1924–1939, 30 j.a. Skorowidz 
oddziałów i instytucji wojskowych do inw. nr 1, 2, 4. Tablica konkor-
dancji.

Powiązanie z innymi materiałami archiwalnymi: Centralne Archiwum Wojskowe, 
zesp. PL/338/I.371.9 Dowóztwo Okręgu Korpusu IX 1918–1939.

Istnienie kopii i miejsce ich przechowywania: zespół zmikrofi lmowany.
Uwagi o publikacji: Борьба трудящихся Западной Белоруссии, op.cit; Памяць: 

Гіст.-дакум. хроніка Пружанскага раёна, op.cit.; Памяць: Гіст.-дакум. 
хроніка г.Брэста, op.cit.; Памяць: Камянецкі раён: Гіст.-дакум. 
хронікі гарадоў і раёнаў Беларусі, op.cit.; Памяць: Гіст.-дакум. хроніка 
Кобрынскага раёна, op.cit.;  Брест в 1919–1939 гг., op.cit.; Польша-
-Беларусь (1921–1953): сб. документов и материалов, сост. А.Н. 
Вабищевич [и др.], Минск 2012.

Uwagi: zachowały się akta osobowe kadry wojskowej i cywilnej, wykazy informa-
torów i konfi dentów, wykazy żołnierzy, aresztowanych, jeńców wojennych, 
poborowych, plany i rysunki techniczne budowli wojskowych, umocnień.

Kod/Sygnatura: BY ГАБр ф. 2090
Tytuł:   Federacja Polskich Związków Obrońców Ojczyzny Komenda Powiatowa 

w Pińsku
 Пинское поветовое правление Федерации польских союзов защит-
ников отечества
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Daty: 1929–1939
Rozmiary: 1 inw., 15 j.a.
Dzieje zespołu: do 1966 r. zespół przechowywano w Filii w   Pińsku AP  Obwodu 

Brzeskiego; akta opracowano w 1952 r.
Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): okólniki, wytyczne, instrukcje władz 

nadrzędnych, statut, korespondencja, sprawozdania z działalności i in. 
Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy.
Powiązanie z innymi materiałami archiwalnymi: Centralne Archiwum Wojskowe, 

zesp. PL/338/I.391.1-58 Organizacje Paramilitarne 1918–1939.
Uwagi: zachowały się wykazy członków organizacji.

Kod/Sygnatura: BY ГАБр ф. 2295 
Tytuł: Naczelnicy rejonów pow.  pińskiego Okręgu  Brzeskiego

Начальники районов Пинского повета  Брестского округа (с 4.02.1921 г. 
– Полесского воеводства)

Daty: 1919–1922
Rozmiary: 1 inw., 49 j.a.
Dzieje zespołu: do 1966 r. zespół przechowywano i opracowano w Filii w   Pińsku 

AP  Obwodu Brzeskiego; akta ponownie opracowano w 1999 r.
Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): okólniki, rozporządzenia, wytyczne, 

rozkazy Zarządu Cywilnego Ziem Wschodnich, MSW, komisarza okręgo-
wego i Starostwa Powiatowego w   Pińsku, komendanta powiatowego 
policji, raporty naczelników rejonów i wójtów w sprawie ruchu społeczno-
-politycznego w gminach, protokoły zjazdu naczelników rejonów, posie-
dzeń rad gminnych i zarządów, zebrań wiejskich, informacje o stratach 
poniesionych przez mieszkańców gmin w czasie I wojny światowej, dane 
statystyczne o liczbie ludności, parafi i prawosławnych i cerkwi, zwierząt 
hodowlanych, ilości ziemi i in. 

Sposób uporządkowania: naczelnik Rejonu 1.  Powiatu  Pińskiego w   Pińsku (sygn. 
1–6); Rejonu 2. w  Łohiszynie (sygn. 17–21); Rejonu 3. w  Łunińcu (sygn. 
22–39); Rejonu 4. w  Stolinie (sygn. 40–47); Rejonu 5. w  Morocznie (sygn. 
48).

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy ze wstępem i tablicą konkor-
dancji.

Uwagi: zachowały się wykazy członków rad i zarządów gminnych, wójtów, 
sołtysów, sędziów, nauczycieli, właścicieli przedsiębiorstw, mieszkańców 
gmin, miejscowości, dróg, mostów, akta zespołu zasadniczo odzwiercie-
dlają działalność zarządów gminnych  pow.  pińskiego.
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Kod/Sygnatura:  BY ГАБр ф. 268
Tytuł: Organizacje Paramilitarne Województwa  Poleskiego

Военизированные организации Полесского воеводства
Daty: 1926–1939
Rozmiary: 1 inw., 50 j.a.
Dzieje zespołu: zespół utworzono i opracowano w 1995 r. z akt szczątkowych 

organizacji.
Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): okólniki, wytyczne, instrukcje 

władz nadrzędnych i korespondencja z nimi, statuty, protokoły posiedzeń 
zarządów, informacje o działalności organizacji paramilitarnych i in.

Sposób uporządkowania: Kolejowe Przysposobienie Wojskowe Koło w  Brześciu 
(sygn. 1–7); Komitet Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego 
Komitet Powiatowy w  Kosowie (sygn. 8–18); Policyjny Klub Sportowy przy 
Komendzie Powiatowej Policji Państwowej w   Pińsku (sygn. 19–38); Pocz-
towe Przysposobienie Wojskowe Oddział w   Pińsku (sygn. 39–46); Powiatowy 
Inspektor ds. Kontroli Koni Sztabu DOK IX w   Pińsku (sygn. 47–49).

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy ze wstępem, tablica konkor-
dancji, skorowidz organizacji.

Powiązanie z innymi materiałami archiwalnymi: Centralne Archiwum Wojskowe, 
zesp. PL/338/ I.391.1-58 Organizacje Paramilitarne 1918–1939. 

Uwagi: zachowały się wykazy członków organizacji.

Kod/Sygnatura: BY ГАБр ф. 363
Tytuł:  Ośrodek Wyszkolenia Rezerw Piechoty w Różanie nad Narwią

Центр подготовки резерва пехоты в Ружане-на-Нарве Командования 
корпуса округа №1

Daty: 1921–1939
Rozmiary: 1 inw., 422 j.a.
Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): rozkazy, rozporządzenia Minist. Spraw 

Wojskowych, dowództwa Centrum, korespondencja, raporty dowódców 
pododdziałów i in.

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy.
Uwagi: zachowały się akta osobowe i wykazy wojskowych, wykazy ofi cerów 

rezerwy.

Kod/Sygnatura: BY ГАБр ф. 357
Tytuł:  Posterunek Żandarmerii Kobryń Plutonu Żandarmerii Pińsk 9. Dywizjonu 

Żandarmerii w  Brześciu    
Кобринский жандармский участок Пинского жандармского взвода 
9-го  Брестского жандармского дивизиона
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Daty: 1919–1939
Rozmiary: 1 inw., 332 j.a.
Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): rozkazy, rozporządzenia, wytyczne 

Minist. Spraw Wojskowych, dowództwa Plutonu Żandarmerii  Pińsk, 
dowództwa 9. Dywizjonu Żandarmerii w  Brześciu i dowódcy Posterunku 
 Kobryń, akta śledcze, protokoły przesłuchań żołnierzy, doniesienia agentów 
o ruchu społeczno-politycznym i in.

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy.
Powiązanie z innymi materiałami archiwalnymi: Centralne Archiwum Wojskowe, 

zesp. PL/338/I.375.9 Oddziały Żandarmerii 9 Dywizjon  Brześć nad  Bugiem 
1918–1939.

Uwagi: zachowały się wykazy żandarmów, wojskowych.

Kod/Sygnatura: BY ГАБр ф. 2587 
Tytuł:  Port Wojenny „ Pińsk” Flotylli Rzecznej Marynarki Wojennej

 Пинский военный порт речной флотилии
Daty: 1922–1939
Rozmiary: 1 inw., 8 j.a.
Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): akta dot. szacowania ziemi, budów 

i innych obiektów, korespondencja w sprawie budowy koszar, remontu 
wyposażenia, maszyn i in.

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy.
Powiązanie z innymi materiałami archiwalnymi: Centralne Archiwum Wojskowe, 

zesp. PL/338/I.328.33 Oddziały Marynarki Wojennej Port Wojenny „ Pińsk” 
1918–1939.

Uwagi: zachowały się wykazy ofi cerów Flotylli, robotników sezonowych.

Kod/Sygnatura: BY ГАБр ф. 269
Tytuł:  Powiatowa Komenda Uzupełnień Brześć

  Брестская поветовая комендатура пополнения армии
Daty: 1920–1939
Rozmiary: 2 inw., 1650 j.a.
Dzieje zespołu: zespół uporząkowano i opracowano w l. 1955–1956.
Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): inw. nr 1 – okólniki, rozporządzenia, 

rozkazy Minist. Spraw Wojskowych, Minist. Skarbu, DOK Nr IX,  UW Pole-
skiego w sprawie rejestracji inwalidów wojennych i zasad wypłacania im 
rent, akta inwalidów o przyznanie rent i in.; inw. nr 2 – rozkazy komen-
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danta, akta rejestracyjne poborowych, podania o przyznanie rent inwalidz-
kich i in.

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowe. Inw. nr 1 za l. 1921–1939, 1508 
j.a.; inw. nr 2 z l. 1920–1928, 39 j.a.

Powiązanie z innymi materiałami archiwalnymi: Centralne Archiwum Wojskowe, 
zesp. PL/338/I.374.1 Powiatowa Komenda Uzupełnień  Brześć n.  Bugiem 
1918–1939.

Uwagi: zachowały się karty poborowych.

Kod/Sygnatura: BY ГАБр ф. 2080
Tytuł: Powiatowa Komenda Uzupełnień Łuniniec

  Лунинецкая поветовая комендатура пополнения армии
Daty: 1920–1939
Rozmiary: 3 inw., 4703 j.a.
Dzieje zespołu: do 1966 r. zespół przechowywano w Filii w   Pińsku AP  Obwodu 

Brzeskiego; akta opracowano w 1953 r.; odtajniono w 1989 r.
Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): inw. nr 1 – okólniki, rozkazy, rozporzą-

dzenia Minist. Spraw Wojskowych, wezwania do Wojska Polskiego, nabór 
ochotników, wyroki dla dezerterów i in.; inw. nr 2 – akta osobowe poboro-
wych, mat. dot. wydawania zezwoleń na wyjazd za granicę; inw. nr 3 – akta 
rejestracyjne poborowych znajdujących się w ewidencji uzupełnień.

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy ze wstępem. Inw. nr 1 za l. 
1921–1939, 78 j.a.; inw. nr 2 Akta osobowe poborowych i akta zezwoleń 
na wyjazd za granicę 1918–1939, 4582 j.a.; inw. nr 3 za l. 1920–1939
1920–1939, 43 j.a.

Uwagi: zachowały się akta osobowe i wykazy żołnierzy, inwalidów, wykazy pobo-
rowych.

Kod/Sygnatura: BY ГАБр ф. 2079
Tytuł:  Powiatowa Komenda Uzupełnień Pińsk

Пинская поветовая комендатура пополнения армии
Daty: 1920–1939
Rozmiary: 3 inw., 1770 j.a.
Dzieje zespołu: do 1966 r. zespół przechowywano w Filii w   Pińsku AP  Obwodu 

Brzeskiego; akta opracowano w l. 1951–1952; brakowano i odtajniono 
w 1989 r.; ponownie opracowano w 1999 r.

Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): inw. nr 1 – akta rejestracyjne poboro-
wych znajdujących się w ewidencji rejonu uzupełnień w   Pińsku oraz prze-
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niesionych z innych komend; inw. nr 6 i 7 – okólniki, rozkazy, wytyczne 
Minist. Spraw Wojskowych, DOK Nr IX, dowódcy garnizonu w   Pińsku, 
podania ludności o wydanie paszportu, ochotników o przyjęcie do Wojska 
Polskiego i in.

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy ze wstępem. Inw. nr 1 za l. 1920–
1939, 525 j.a.; inw. nr 6 za l. 1920–1939, 278 j.a.; inw. nr 7 za l. 1920–1939, 
967 j.a..

Uwagi: zachowały się akta osobowe żołnierzy, poborowych, inwalidów, wykazy 
poborowych, żołnierzy rezerwy, dezerterów.

Kod/Sygnatura: BY ГАБр ф. 2425
Tytuł: Wojskowa Komisja Lekarska nr 40

Военно-врачебная комиссия № 40 Министерства военных дел 
Польши

Daty: 1921
Rozmiary: 1 inw., 68 j.a.
Dzieje zespołu: do 1966 r. zespół przechowywano w Filii w   Pińsku AP  Obwodu 

Brzeskiego; akta opracowano w 1952 r. 
Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): księga ewidencji kontroli stanu 

zdrowia osób, które ucierpiały w czasie działań wojennych w l. 1914–1920, 
ankiety tych osób do celów rentowych i udzielenia pomocy.

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy.

Kod/Sygnatura: BY ГАБр ф. 403
Tytuł:  Zarząd Cywilny Ziem Wschodnich Komisarz Powiatowy w Brześciu Litew-

skim
 Брест-Литовский поветовый комиссар Гражданского управления 
восточных земель

Daty: 1919
Rozmiary: 1 inw., 8 j.a.
Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): podania obywateli o wydanie im 

pozwoleń na otwarcie prywatnych zakładów handlowych, listy płac urzęd-
ników inspekcji skarbowej.

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy.
Uwagi: zachowały się akta osobowe pracowników sekcji technicznej Zarządu 

Cywilnego Ziem Wschodnich, kolei, gmin  pow. brzeskiego.
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Kod/Sygnatura: BY ГАБр ф. 397
Tytuł: Związek Legionistów Polskich. Okręg Podlasko-Poleski

 Подлясско- Полесский окружной Союз польских легионеров
Daty: 1923–1939
Rozmiary: 1 inw., 87 j.a.
Dzieje zespołu: zespół opracowano w l. 50. XX w.; ponownie opracowano w 2002 r.
Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): okólniki, wytyczne, rozkazy zarządów 

Głównego, Okręgowego i Powiatowego, protokoły posiedzeń zarządu 
i zebrań członków oddziałów powiatowych, informacje o działalności 
oddziałów i in.

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy ze wstępem.
Powiązanie z innymi materiałami archiwalnymi: Centralne Archiwum Wojskowe, 

zesp. PL/338/I.391.1-58 Organizacje Paramilitarne 1918–1939.
Uwagi: zachowały się wykazy członków organizacji. W zespole znajdują się dok.

innych organizacji – Federacji Polskich Związków Obrońców Ojczyzny, 
Związku Uczestników Powstań Narodowych, oddziałów Związku Polskich 
Legionistów w  Łodzi,  Prużanie,  Kosowie,  Sarnach,  Kamieniu Koszyrskim.

Kod/Sygnatura: BY ГАБр ф. 2255
Tytuł:   Związek Legionistów Polskich. Oddział w  Pińsku

 Пинский отдел Союза польских легионеров
Daty: 1929–1939
Rozmiary: 1 inw., 16 j.a.
Dzieje zespołu: do 1966 r. zespół przechowywano w Filii w   Pińsku AP  Obwodu 

Brzeskiego; akta opracowano w 1952 r. 
Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): okólniki, wytyczne, rozkazy zarządów 

Głównego, Okręgowego i Powiatowego, korespondencja, informacje o dzia-
łalności kół i in.

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy.
Powiązanie z innymi materiałami archiwalnymi: Centralne Archiwum Wojskowe, 

zesp. PL/338/I.391.1-58 Organizacje Paramilitarne 1918–1939.

Kod/Sygnatura: BY ГАБр ф. 2380
Tytuł: Związek Ofi cerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej. Koła w powiatach 

 drohiczyńskim,  łuninieckim i  pińskim
Кружки Союза офицеров резерва Польши в  Дрогичинском, Луни-
нецком и  Пинском поветах

Daty: 1927, 1933–1939
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Rozmiary: 1 inw., 28 j.a.
Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): wytyczne, informacje zarządów Głów-

nego i Okręgowych w  Brześciu i   Białymstoku, protokoły zebrań członków 
i posiedzeń zarządów kół, korespondencja, informacje o działalności kół 
i in.

Sposób uporządkowania: Koła w  Drohiczynie (sygn. 1),  Łunińcu (sygn. 2–4); w   Pińs-
ku (sygn. 5–28).

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy ze wstępem, tablicą konkordancji.
Uwagi: zachowały się wykazy członków kół. Akta fragmentarycznie odzwiercie-

dlają działalność kół w powiatach  drohiczyńskim i  łuninieckim.

Kod/Sygnatura: BY ГАБр ф. 2088
Tytuł:   Związek Osadników. Zarząd Powiatowy w Pińsku

 Пинский поветовый союз осадников
Daty: 1921–1937
Rozmiary: 1 inw., 24 j.a.
Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): okólniki, wytyczne władz nadrzęd-

nych i korespondencja z nimi, sprawozdania z działalności Związku, akty 
przekazania ziemi osadnikom, akta wypłaty pożyczek i in.

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy. 
Uwagi: zachowały się wykazy członków z  powiatów  pińskiego i  kosowskiego.

Kod/Sygnatura: BY ГАБр ф. 88
Tytuł:  Związek Rezerwistów. Zarząd Okręgu w Brześciu

 Брестское окружное правление Союза резервистов Польши
Daty: 1926, 1933–1939
Rozmiary: 1 inw., 42 j.a.
Dzieje zespołu: zespół ponownie opracowano w 1986 r.
Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): okólniki, rozkazy, rozporządzenia 

zarządów Głównego, Okręgowego w  Brześciu i zarządów powiatowych, 
korespondencja, protokoły posiedzeń Zarządu, zebrań kół, sprawozdania 
z działalności zarządów, kół i in.

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy ze wstępem.
Powiązanie z innymi materiałami archiwalnymi: Centralne Archiwum Wojskowe, 

zesp. PL/338/I.391.1-58 Organizacje Paramilitarne 1918–1939.
Uwagi: zachowały się wykazy członków organizacji.
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Kod/Sygnatura: BY ГАБр ф. 2253 
Tytuł:  Związek Rezerwistów. Zarząd Powiatowy w Drohiczynie

Дрогичинское поветовое правление Союза резервистов Польши
Daty: 1933–1939
Rozmiary: 1 inw., 35 j.a.
Dzieje zespołu: do 1966 r. zespół przechowywano w Filii w   Pińsku AP  Obwodu 

Brzeskiego; akta opracowano w l. 1950–1956; ponownie opracowano 
w 1986 r.

Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): okólniki, wytyczne, rozkazy Minist. 
Spraw Wojskowych, zarządów Głównego, Okręgowego w  Brześciu i Powia-
towego w  Drohiczynie, protokoły zebrań członków i posiedzeń Zarządu 
Powiatowego, informacje o działalności kół i in.

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy ze wstępem.
Powiązanie z innymi materiałami archiwalnymi: Centralne Archiwum Wojskowe, 

zesp. PL/338/I.391.1-58 Organizacje Paramilitarne 1918–1939.
Uwagi: zachowały się ankiety i wykazy członków organizacji.

Kod/Sygnatura: BY ГАБр ф. 2254
Tytuł:  Związek Rezerwistów. Zarząd Powiatowy w Łunińcu

 Лунинецкое поветовое правление Союза резервистов Польши
Daty: 1933–1939
Rozmiary: 1 inw., 23 j.a.
Dzieje zespołu: do 1966 r. zespół przechowywano w Filii w   Pińsku AP  Obwodu 

Brzeskiego; opracowano w l. 1950–1956; ponownie opracowano w 1986 r.
Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): rozkazy, protokoły posiedzeń 

zarządów kół, korespondencja, informacje o działalności kół powiatowych 
i gminnych i in. 

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy ze wstępem.
Powiązanie z innymi materiałami archiwalnymi: Centralne Archiwum Wojskowe, 

zesp. PL/338/I.391.1-58 Organizacje Paramilitarne 1918–1939.
Uwagi: zachowały się wykazy członków organizacji.

Kod/Sygnatura: BY ГАБр ф. 2089
Tytuł:   Związek Rezerwistów. Zarząd Powiatowy w Pińsku

 Пинское поветовое правление Союза резервистов Польши
Daty: 1931–1939
Rozmiary: 1 inw., 122 j.a.
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Dzieje zespołu: do 1966 r. zespół przechowywano w Filii w   Pińsku AP  Obwodu 
Brzeskiego; akta opracowano w l. 1949–1952; ponownie opracowano 
w 1986 r.

Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): okólniki, wytyczne, rozkazy Minist. 
Spraw Wojskowych, zarządów Głównego, Okręgowego w  Brześciu i Powia-
towego w   Pińsku, korespondencja, protokoły zebrań członków i posiedzeń 
Zarządu Powiatowego, informacje o działalności zarządu i kół i in.

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy ze wstępem.
Powiązanie z innymi materiałami archiwalnymi: Centralne Archiwum Wojskowe, 

zesp. PL/338/I.391.1-58 Organizacje Paramilitarne 1918–1939.
Uwagi: zachowały się ankiety i wykazy członków organizacji.

Kod/Sygnatura: BY ГАБр ф. 364 
Tytuł:  Związek Strzelecki. Zarząd Okręgu w Brześciu

 Брестское окружное правление Союза стрельцов Польши
Daty: 1927–1939
Rozmiary: 1 inw., 195 j.a.
Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): okólniki, rozkazy, rozporządzenia, 

wytyczne zarządów Głównego, Okręgowego w  Brześciu, statuty, protokoły 
zebrań członków, mat. z konferencji, informacje o działalności kół i organi-
zacji powiatowych i in.

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy ze wstępem.
Powiązanie z innymi materiałami archiwalnymi: Centralne Archiwum Wojskowe, 

zesp. PL/338/I.390.1 Związek Strzelecki 1919–1939.
Uwagi: zachowały się akta osobowe i wykazy członków organizacji.

Kod/Sygnatura: BY ГАБр ф. 2256
Tytuł:  Związek Strzelecki. Zarząd Powiatowy w Drohiczynie

Дрогичинское поветовое правление Союза стрельцов Польши
Daty: 1928–1939
Rozmiary: 1 inw., 55 j.a.
Dzieje zespołu: do 1966 r. zespół przechowywano w Filii w   Pińsku AP  Obwodu 

Brzeskiego; akta opracowano w l. 1950–1953; ponownie opracowano 
w 1986 r.

Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): okólniki, rozkazy, instrukcje, wytyczne 
zarządów Głównego, Okręgowego w  Drohiczynie, statuty, korespondencja, 
informacje o działalności kół i Zarządu Powiatowego i in.

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy ze wstępem.
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Powiązanie z innymi materiałami archiwalnymi: Centralne Archiwum Wojskowe, 
zesp. PL/338/I.390.1 Związek Strzelecki 1919–1939.

Uwagi: zachowały się wykazy członków organizacji.

Kod/Sygnatura: BY ГАБр ф. 2259 
Tytuł: Związek Strzelecki. Zarząd Powiatowy w  Łunińcu

 Лунинецкое поветовое правление Союза стрельцов Польши
Daty: 1928–1939
Rozmiary: 1 inw., 24 j.a.
Dzieje zespołu: do 1966 r. zespół przechowywano w Filii w   Pińsku AP  Obwodu 

Brzeskiego; akta opracowano w l. 1950–1953; ponownie opracowano 
w 1986 r.

Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): rozkazy komendanta okręgowego 
i powiatowego, protokoły posiedzeń Zarządu Powiatowego, informacje 
o działalności kół i in.

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy ze wstępem.
Powiązanie z innymi materiałami archiwalnymi: Centralne Archiwum Wojskowe, 

zesp. PL/338/I.390.1 Związek Strzelecki 1919–1939.
Uwagi: zachowały się ankiety i wykazy członków organizacji.

Kod/Sygnatura: BY ГАБр ф. 2257
Tytuł:   Związek Strzelecki. Zarząd Powiatowy w Pińsku

 Пинское поветовое правление Союза стрельцов Польши
Daty: 1932–1939
Rozmiary: 1 inw., 7 j.a.
Dzieje zespołu: do 1966 r. zespół przechowywano w Filii w   Pińsku AP  Obwodu 

Brzeskiego; akta opracowano w l. 1950–1953; ponownie opracowano 
w 1986 r.

Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): rozkazy komendanta okręgowego, 
informacje o działalności Zarządu Powiatowego.

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy ze wstępem.
Powiązanie z innymi materiałami archiwalnymi: Centralne Archiwum Wojskowe, 

zesp. PL/338/I.390.1 Związek Strzelecki 1919–1939.
Uwagi: zachowały się wykazy członków organizacji.

Kod/Sygnatura: BY ГАБр ф. 2029
 Tytuł: Brygada Korpusu Ochrony Pogranicza „Polesie” 

Бригада „Полесье” Корпуса пограничной охраны
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Daty: 1923–1939
Rozmiary: 2 inw., 298 j.a.
Dzieje zespołu: do 1966 r. zespół przechowywano w Filii w   Pińsku AP  Obwodu 

Brzeskiego; akta opracowano w 1952 r.; odtajniono w 1989 r.
Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): inw. nr 1 – rozkazy, wytyczne MSW, 

dowództwa KOP, protokoły posiedzeń i korespondencja polsko-sowieckiej 
komisji ds. rozpatrywania konfl iktów granicznych, informacje o sytuacji 
społeczno-politycznej, sytuacji gospodarczej na polskich i radzieckich tere-
nach przygranicznych i in.; inw. nr 2 – informacje o dyslokacji pododdz. KOP 
i radzieckich oddz. przygranicznych na granicy polsko-radzieckiej, proto-
koły przesłuchań uciekinierów i osób zatrzymanych za nielegalne przekra-
czanie granicy i in.

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowe. Inw. nr 1 za l. 1924–1939, 81 j.a.; 
inw. nr 2 za l. 1922–1939, 217 j.a.

Uwagi o publikacji: Борьба трудящихся Западной Белоруссии, op.cit.; Памяць: 
Гіст.-дакум. хроніка Столінскага раёна, Мінск 2003.

Uwagi: zachowały się wykazy żołnierzy, osób zatrzymanych na granicy, tajnych 
agentów, topografi czne mapy granicy polsko-radzieckiej.

Kod/Sygnatura: BY ГАБр ф. 2320
Tytuł:  Korpus Ochrony Pogranicza. Oddział Budowlany w Warszawie

Строительный отдел Корпуса пограничной охраны, г. Варшава 
Daty: 1923–1939
Rozmiary: 2 inw., 1784 j.a.
Dzieje zespołu: do 1966 r. zespół przechowywano w Filii w   Pińsku AP  Obwodu 

Brzeskiego; akta opracowano w 1952 r.; odtajniono w 1989 r.
Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): inw. nr 1 – rozkazy, wytyczne, 

instrukcje MSW, dok. budowy koszar, pomieszczeń, umocnień, przydziału 
ziemi pod budowy, cenniki towarów przemysłowych, materiałów budowla-
nych, siły roboczej i in.; inw. nr 2 – plan strefy przygranicznej.

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowe. Inw. nr 1 za l. 1924–1939, 
1783 j.a.; inw. nr 2, 1 j.a. (brak dat). 

Uwagi: zachowały się wykazy żołnierzy, fi rm, plany granicy polsko-radzieckiej, 
budowanych obiektów.

Kod/Sygnatura: BY ГАБр ф. 92
 Tytuł:  Komenda Wojewódzka Policji Państwowej w Brześciu

Полесская воеводская комендатура государственной полиции (до 
1924 г. – Полесская окружная комендатура государственной полиции)
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Daty: 1920–1939
Rozmiary: 2 inw., 864 j.a.
Dzieje zespołu: zespół uporządkowano w l. 1946–1950; mat. kilkukrotnie brako-

wano w 1951 r., 1953 r., 1959 r.; akta stopniowo odtajniano w 1958 r., 
1990 r., 2009 r.; w 1995 r. i 1997 r. akta ponownie opracowano, wydzielono 
jedn. zawierające wtórniki rozkazów w odrębny inw. nr 2 (nieopracowany).

Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): inw. nr 1 – rozkazy, zarządzenia, 
instrukcje Komendy Głównej i komend wojewódzkich ( poleskiej,  nowo-
gródzkiej,  białostockiej,  warszawskiej,  lubelskiej) oraz Komendy Powia-
towej w  Mińsku Mazowieckim, raporty, sprawozdania, meldunki i donie-
sienia o działalności organizacji społeczno-politycznych na obszarze  woj. 
poleskiego, protokoły przesłuchań i ankiety personalne świadków i zatrzy-
manych, dane statystyczne dot. przestępczości w  woj. poleskim,  pow. 
mińskim, sprawozdania sytuacyjne dot. nastrojów i morale ludności; inw. 
nr 3 – rozkazy Komendy Wojewódzkiej Policji w  Brześciu, protokoły odpraw 
komendantów policji  woj. wołyńskiego, raporty informacyjne i sytuacyjne 
komend policji  woj. wołyńskiego,  powiatów  pińskiego i  sarneńskiego, 
protokoły przesłuchań osób aresztowanych i zatrzymanych. 

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowe ze wstępem. Inw. nr 1 za l. 1920–
1939, 823 j.a.; inw. nr 2 za l. 1921–1936, 41 j.a.

Powiązanie z innymi materiałami archiwalnymi: Archiwum Akt Nowych, zesp. 
PL/2/2018/0 Komenda Wojewódzka Policji Państwowej w  Brześciu 1921–
1929, 1932–1939.

Uwagi o publikacji: Борьба трудящихся Западной Белоруссии, op.cit.
Uwagi: zachowały się akta osobowe policjantów, akta dot. spraw dyscyplinar-

nych, spisy imienne i karty ewidencyjne policjantów, wykazy osób zatrzy-
manych, członków organizacji komunistycznych, spisy miejscowości.

Kod/Sygnatura: BY ГАБр ф. 702
Tytuł:  Komenda Powiatowa Policji Państwowej w Baranowiczach

 Барановичская поветовая комендатура государственной полиции
Daty: 1921–1939
Rozmiary: 1 inw., 143 j.a.
Dzieje zespołu: do 1955 r. zespół przechowywano w AP  Obwodu Baranowickiego; 

akta opracowano w 1955 r.; odtajniono w 1990 r.; ponownie opracowano 
w 1995 r.

Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): rozkazy komendanta powiatowego 
policji w  Baranowiczach, komendanta wojewódzkiego policji w  Nowo-
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gródku, sprawozdania, raporty, meldunki posterunków policji z terenu 
 pow. baranowickiego i in.

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy ze wstępem.
Uwagi: zachowały się wykazy imienne policjantów i konfi dentów policji.

Kod/Sygnatura: BY ГАБр ф. 93
Tytuł:  Komenda Powiatowa Policji Państwowej w Brześciu

 Брестская поветовая комендатура государственной полиции
Daty: 1919–1939
Rozmiary: 5 inw., 6305 j.a.
Dzieje zespołu: akta usystematyzowano w l. 1944–1947 i opracowano w l. 1951–

1954; w 1951 r., 1952 r., 1954 r. kilkukrotnie brakowano; odtajniono i prze-
kazano do udostępniania częściowo w 1958 r., ostatecznie w 1977 r.

Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): inw. nr 1 – okólniki, rozkazy, zarzą-
dzenia MSW,  UW Poleskiego, komend Głównej, Wojewódzkiej i Powia-
towej Policji, protokoły odpraw komendantów posterunków z terenu 
 pow. brzeskiego, akta śledcze, dane statystyczne o przestępczości krymi-
nalnej i działalności organizacji społeczno-politycznych na terenie  powiatu, 
raporty sytuacyjne dot. nastrojów i morale ludności oraz sytuacji wśród 
duchowieństwa i in.; inw. nr 2 – akta osobowe kadry, raporty informa-
cyjne i meldunki, protokoły odpraw komendantów posterunków z terenu 
 powiatu, mat. dot. ruchów społeczno-politycznych i in.; inw. nr  3 – akta 
poszczególnych posterunków z terenu  pow. brzeskiego; inw. nr 4 – akta 
wydziałów Ogólnego, Śledczego, Dyscyplinarnego, Finansowo-Administra-
cyjnego, Szkolenia, Kadr; inw. nr 5 – akta wydziałów Ogólnego i Śledczego 
oraz mat. poszczególnych posterunków. 

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowe ze wstępem. Inw. nr 1 za l. 1919–
1939, 2874 j.a.; inw. nr 2 za l. 1920–1939, 1856 j.a.; inw. nr 3 za l. 1921–
1939, 752 j.a.; inw. nr 4 za l. 1919–1939, 695 j.a.; inw. nr 5 za l. 1922–1939, 
106 j.a. Skorowidz par  i i organizacji politycznych do inw. nr 1–5.

Uwagi o publikacji: Борьба трудящихся Западной Белоруссии, op.cit.,  Брест 
в 1919–1939 гг., op.cit.; Память. Березовский район: Ист.-док. 
Хроника, Минск 1987; Памяць: Гіст.-дакум. хроніка г. Брэста, kн. 1, 
Мінск 1997; Памяць. Камянецкi раён: Гiст.-дак. Хронiка, Мінск 1997; 
Памяць: гіст.-дакум. хроніка Брэсцкага раёна, Мінск 1998; Памяць: 
Гіст.-дакум. хроніка Жабінкаўскага раёна, Мінск 1999; Памяць: Гіст.-
дакум. хроніка Іванаўскага р-на, Мінск 2000.

Uwagi: zachowały się wykazy imienne i akta osobowe policjantów, informatorów 
i konfi dentów policji; wykazy i spisy osób aresztowanych, skazanych, poszu-
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kiwanych, członków par  i komunistycznej, sołtysów, właścicieli posesji, 
pracowników przedsiębiorstw, emigrantów, byłych internowanych, byłych 
wojskowych oddziałów S. Petlury, St. Bułak-Bałachowicza. Zachowały się 
także plany i mapy topografi czne gmin  pow. brzeskiego.

Kod/Sygnatura: BY ГАБр ф. 2027
Tytuł: Komenda Powiatowa Policji Państwowej w  Drohiczynie 

Дрогичинская поветовая комендатура государственной полиции
Daty: 1920–1939
Rozmiary: 2 inw., 703 j.a.
Dzieje zespołu: do 1966 r. zespół przechowywano w Filii w   Pińsku AP  Obwodu 

Brzeskiego; akta opracowano w 1952 r.; ponownie opracowano w 1975 r.; 
w 1958 r., 1990 r. odtajniono część akt zespołu zgrupowanych w inw. nr 1; 
w 1995 r. ostatecznie odtajniono cały zespół.

Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): inw. nr 1 – okólniki, rozkazy, zarzą-
dzenia Komendy Głównej Policji,  UW Poleskiego, komend Wojewódzkiej   
Policji w  Brześciu i Powiatowej Policji w  Drohiczynie, protokoły odpraw 
komendantów posterunków z terenu powiatu, informacje o działalności 
KPZB i innych par  i politycznych, meldunki i raporty dot. strajków, zwal-
czania przestępczości kryminalnej i in.; inw. nr 2 – akta wydziałów Ogól-
nego, Śledczego, Administracyjnego, Kadr, mat. poszczególnych poste-
runków. 

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowe ze wstępem. Inw. nr 1 za l. 1920–
1939, 566 j.a.; inw. nr 2 za l. 1920–1939, 137 j.a. Skorowidz par  i i organi-
zacji politycznych w układzie geografi cznym miejscowości pow. drohiczyń-
skiego.

Uwagi: zachowały się akta osobowe i wykazy imienne policjantów, informatorów 
i konfi dentów policji, wykazy imienne osób aresztowanych, podejrzanych 
i skazanych, byłych internowanych, leśników.

Kod/Sygnatura: BY ГАБр ф. 95
Tytuł:  Komenda Powiatowa Policji Państwowej w Kobryniu

 Кобринская поветовая комендатура государственной полиции
Daty: 1919–1939
Rozmiary: 1 inw., 1493 j.a.
Dzieje zespołu: zespół uporządkowano i opracowano w l. 1954–1959; akta 

ponownie opracowano w 1979 r.; odtajniono w 1991 r.; w 1995 r. inw. 
ponownie opracowano. 
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Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): okólniki, rozkazy, zarządzenia 
Komendy Głównej, Komendy Wojewódzkiej i Komendy Powiatowej Policji 
w  Kobryniu, sprawozdania sytuacyjne, protokoły przesłuchań, meldunki 
i raporty o sytuacji politycznej, społecznej, nastrojach ludności i in.

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy ze wstępem.
Uwagi o publikacji: Борьба трудящихся Западной Белоруссии, op.cit.; Памяць: 

Гіст.-дакум. хроніка Кобрынскага раёна, Мінск 2002.
Uwagi: zachowały się akta osobowe i wykazy imienne policjantów, konfi -

dentów policji, wykazy osób skazanych, nauczycieli, urzędników gminnych 
i emigrantów, wykazy sekt religijnych, spisy przedsiębiorstw przemysłowych.

Kod/Sygnatura: BY ГАБр ф. 2026
Tytuł:  Komenda Powiatowa Policji Państwowej w Łunińcu

 Лунинецкая поветовая комендатура государственной полиции
Daty: 1919–1939
Rozmiary: 2 inw., 1989 j.a.
Dzieje zespołu: do 1966 r. zespół przechowywano w Filii w   Pińsku AP  Obwodu Brze-

skiego; akta uporząkowano i opracowano w l. 1951–1958; ponownie opra-
cowano w 1974 r.; odtajniono częściowo w 1957 r., ostatecznie w 1990 r.

Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): inw. nr 1 – instrukcje MSW, zarzą-
dzenia i rozkazy komend Głównej i Wojewódzkiej Policji w  Brześciu, 
Komendy Powiatowej Policji w  Łunińcu, meldunki i sprawozdania sytu-
acyjne dot. sytuacji społeczno-politycznej na terenie powiatu, akta śledcze 
i in.; inw. nr 2 – akta spraw dot. udziału w ruchu komunistycznym, szpie-
gostwa i dywersji, protokoły odpraw komendantów posterunków z terenu 
powiatu i in.

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowe ze wstępem. Inw. nr 1 za l. 1919–
1939, 1793 j.a.; inw. nr 2 za l. 1924–1939, 191 j.a. Skorowidz alfabetycz-
no-rzeczowy do akt zespołu.

Uwagi: zachowały się akta osobowe i wykazy imienne policjantów, informa-
torów i konfi dentów policji; akta osobowe i wykazy osób skazanych; 
spisy osób aresztowanych i poszukiwanych, przywódców sekt religijnych, 
członków organizacji politycznych i społecznych, poborowych, sołtysów 
i ich zastępców, emigrantów politycznych.

Kod/Sygnatura: BY ГАБр ф. 2025
Tytuł:   Komenda Powiatowa Policji Państwowej w Pińsku

Пинская поветовая комендатура государственной полиции
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Daty: 1919–1939
Rozmiary: 2 inw., 834 ja.
Dzieje zespołu: do 1966 r. zespół przechowywano w Filii w   Pińsku AP  Obwodu 

Brzeskiego; akta uporządkowano w l. 1946–1953; opracowano w 1975 r.; 
odtajniono w 1990 r. i 1995 r.

Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): inw. nr 1 – instrukcje MSW, okól-
niki i rozkazy komend Głównej i Wojewódzkiej Policji w  Brześciu, Komendy 
Powiatowej Policji w   Pińsku, informacje o działalności KPZB i innych par  i 
politycznych, raporty i sprawozdania dot. strajków, zwalczania przestęp-
czości kryminalnej, akta śledcze; inw. nr 2 – akta osobowe policjantów 
i kadry cywilnej Komendy Powiatowej w porządku alfabetycznym.

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowe ze wstępem. Inw. nr 1 za l. 1920–
1939, 431 j.a.; inw. nr 2 za l. 1920–1939, 403 j.a. Skorowidz geografi czny, 
par  i politycznych i organizacji społecznych, tablice konkordancji.

Uwagi: zachowały się wykazy imienne policjantów, informatorów i konfi dentów 
policji, osób aresztowanych, członków kierownictwa organizacji społecz-
nych, przedsiębiorców, ziemian, sędziów, lekarzy, nauczycieli oraz spisy 
miejscowości z terenu  pow. pińskiego.

Kod/Sygnatura: BY ГАБр ф. 94
Tytuł:  Komenda Powiatowa Policji Państwowej w Prużanie

Пружанская поветовая комендатура государственной полиции 
Daty: 1919–1939
Rozmiary: 3 inw., 2840 j.a.
Dzieje zespołu: zespół uporządkowano i opracowano w l. 1951–1954; ponownie 

opracowano w 1975 r.; odtajniono w 1958 r. i 1991 r.
Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): inw. nr 1 – okólniki, rozkazy, zarzą-

dzenia komend Głównej i Wojewódzkiej Policji w  Brześciu, Komendy 
Powiatowej  Policji w  Prużanie, protokoły odpraw ogólnych komen-
dantów posterunków z terenu  pow. prużańskiego, raporty, sprawozdania 
i meldunki policji dot. nastrojów społecznych, sytuacji społeczno-poli-
tycznej w powiecie, strajków, zwalczania przestępczości kryminalnej, akta 
śledcze, protokoły przesłuchań i in.; inw. nr 2 – mat. posterunków policji 
z terenu  pow. prużańskiego.; inw. nr 3 – akta Wydziału Śledczego Komendy 
Powiatowej w  Prużanie. 

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowe ze wstępem. Inw. nr 1 za l. 
1919–1939, 1407 j.a.; inw. nr 2 za l. 1921–1939, 1369 j.a.; inw. nr 3 za l. 
1923–1939, 57 j.a. Skorowidz geografi czny, par  i politycznych i organizacji 
społecznych.
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Uwagi o publikacji:  Брест в 1919–1939 гг., op.cit.; Память. Березовский 
район: Ист.-док. Хроника, Минск 1987; Памяць: Гіст.-дакум. хроніка 
г.Брэста, kн. 1, Мінск 1997.

Uwagi: zachowały się akta osobowe i wykazy imienne policjantów, informatorów 
i konfi dentów policji; wykazy osób skazanych, aresztowanych i poszukiwa-
nych; ankiety osobowe członków par  i komunistycznych; wykazy członków 
par  i politycznych i organizacji społecznych; spisy miejscowości, przedsię-
biorstw, organizacji i szkół; fotografi e osób poszukiwanych.

Kod/Sygnatura: BY ГАБр ф. 2028
Tytuł:  Komenda Powiatowa Policji Państwowej w Stolinie

 Столинская поветовая комендатура государственной полиции 
Daty: 1923–1939
Rozmiary: 1 inw., 733 j.a.
Dzieje zespołu: do 1966 r. zespół przechowywano w Filii w   Pińsku AP  Obwodu 

Brzeskiego; opracowano w l. 1946–1952; w 1951 r. i 1958 r. przeprowa-
dzono brakowanie dok. zespołu; zespół ponownie opracowano w l. 1979–
1980; odtajniono w 1990 r.; w 1995 г. ponownie opracowano pomoce 
ewidencyjne.

Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): okólniki, instrukcje, rozkazy MSW, 
komend Głównej i Wojewódzkiej Policji w  Brześciu, KomendyPowiatowej 
Policji w  Stolinie, protokoły odpraw i zebrań komendantów posterunków, 
informacje, sprawozdania sytuacyjne o ruchach społecznych i politycz-
nych, o działalności KPZB, dane statystyczne dot. przestępczości krymi-
nalnej, akta śledcze i in. 

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy ze wstępem.
Uwagi o publikacji: Борьба трудящихся Западной Белоруссии, op.cit.
Uwagi: zachowały się akta osobowe i wykazy imienne policjantów, wykazy przed-

siębiorców, leśników, obcokrajowców, osób wysiedlonych, spisy miejsco-
wości.

Kod/Sygnatura: BY ГАБр ф. 2000
Tytuł: Komendy powiatowe Policji Państwowej z terenu województw białostoc-

kiego, warszawskiego, wileńskiego, wołyńskiego, kieleckiego, krakow-
skiego, łódzkiego, lubelskiego
Поветовые комендатуры государственной полиции  Белостокского, 
 Варшавского,  Виленского,  Волынского,  Келецкого,  Краковского, 
 Лодзинского,  Люблинского воеводств
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Daty: 1919–1939
Rozmiary: 2 inw., 127 j.a.
Dzieje zespołu: najprawdopodobniej dok. tworząca zespół, składająca się ze 

szczątkowych mat. komórek organizacyjnych powiatowych komend policji 
była ewakuowana w 1939 r. na wschód. Do 1966 r. mat. przechowy-
wano w Filii w   Pińsku AP  Obwodu Brzeskiego; akta uporządkowano w l. 
1946–1953 w ramach zespołu Komendy Powiatowej Policji Państwowej 
w   Pińsku; w 2004 r. wyodrębniono akta Komendy Powiatowej w  Kielcach; 
w 2005 r. archiwalia ponownie opracowano; w 2006 r. połączono w zespół 
akt szczątkowych.

Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): inw. nr 1 – okólniki i zarządzenia 
kieleckiej komendy powiatowej, korespondencja w sprawach bezpieczeń-
stwa publicznego, meldunki informacyjne dot. działalności dywersyjnej 
organizacji niemieckich w  Polsce (1939 r.) i in.; inw. nr 2 – korespondencja, 
meldunki policjantów i agentów policji o działalności nielegalnych orga-
nizacji komunistycznych, działalności dywersyjnej i szpiegowskiej niemiec-
kich par  i politycznych w  Polsce, deklaracje Ukraińców internowanych 
w obozie w Strzałkowie (1924 r.) i in.

Sposób uporządkowania: mat. zespołu nadano układ geografi czny – Komenda 
Powiatowa Policji Państwowej w  Kielcach (inw. nr 1); komendy powia-
towe Policji Państwowej z terenu  woj. białostockiego (inw. nr 2; sygn. 1–7); 
komendy powiatowe Policji Państwowej z terenu  woj. warszawskiego 
(inw. nr 2, sygn. 8–9); komendy powiatowe Policji Państwowej z terenu 
 woj. wileńskiego (inw. nr 2, sygn. 10–13); komendy powiatowe Policji 
Państwowej z terenu  woj. wołyńskiego (sygn. 14–15); komendy powia-
towe Policji Państwowej z terenu  woj. łódzkiego (inw. nr 2, sygn. 16–17); 
komendy powiatowe Policji Państwowej z terenu  woj. lubelskiego (inw. 
nr 2, sygn. 18–19); komendy powiatowe Policji Państwowej z terenu  woj. 
krakowskiego (inw. nr 2, sygn. 20).

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowe ze wstępem. Inw. nr 1 Komenda 
Powiatowa Policji Państwowej w  Kielcach 1919–1939, 65 j.a.; inw. nr 2 
za l. 1921–1939, 20 j.a. 

Powiązanie z innymi materiałami archiwalnymi: AP w  Kielcach, zesp. PL/21/112/0 
Komenda Powiatowa Policji Państwowej w  Kielcach 1919–1939; AP 
w   Białymstoku, zesp. PL/4/58/0 Komenda Wojewódzka Policji Państwowej 
w  Białymstoku 1920–1939; Archiwum Narodowe w  Krakowie, zesp. 
PL/29/248/0 Komenda Wojewódzka Policji Państwowej w  Krakowie [1870] 
1919–1939; AP w  Lublinie, zesp. PL/35/448/0 Komenda Wojewódzka Policji 
Państwowej w  Lublinie [1918] 1919–1939; AP w  Łodzi, zesp. PL/39/183/0 
Komenda Wojewódzka Policji Państwowej w  Łodzi 1919–1939; AP m.st. 
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 Warszawy, zesp. PL/72/3122/0 Komenda Wojewódzka Policji Państwowej 
w  Warszawie 1937–1939.

Uwagi: zachowały się akta osobowe policjantów, wykazy par  i politycznych, 
wykazy imienne nauczycieli narodowości ukraińskiej. Zachował się także 
spis więźniów więzienia w  Białymstoku.

Kod/Sygnatura: BY ГАБр ф. 96
Tytuł:  Komisariat Miejski Policji Państwowej w Brześciu

 Брестский городской комиссариат государственной полиции
Daty: 1919–1939
Rozmiary: 1 inw., 236 j.a.
Dzieje zespołu: w 1951 r. 52 j.a. mat. Komisariatu Miejskiego w  Brześciu wyod-

rębniono z zespołu Komendy Wojewódzkiej Policji Państwowej w  Brześciu; 
w następnych latach akta opracowano; w 1983 r. sporządzono pomoce 
ewidencyjne i informacyjne; w 1958 r. i 1990 r. odtajniono; w 1995 r. inw.
ponownie opracowano. 

Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): rozkazy i zarządzenia komend 
Głównej i Wojewódzkiej Policji w  Brześciu, protokoły przesłuchań, raporty, 
sprawozdania sytuacyjne o nastrojach i morale ludności, o przestępstwach 
kryminalnych popełnionych na terenie miasta i in.

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy ze wstępem.
Uwagi o publikacji:  Брест в 1919–1939 гг., op.cit.
Uwagi: zachowały się akta osobowe policjantów, wykazy imienne osób areszto-

wanych. 

Kod/Sygnatura: BY ГАБр ф. 97
Tytuł:  Komisariat Kolejowy Policji Państwowej na stacji Brześć Centralny

Полицейский участок железнодорожной станции  Брест-Центральный
Daty: 1919–1938
Rozmiary: 1 inw., 445 j.a.
Dzieje zespołu: zespół uporządkowano i opracowano w l. 50. XX w.; odtajniono 

w 1958 r. i 1993 r.
Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): okólniki i rozkazy MSW, komend 

Głównej i Wojewódzkiej, Komendy Powiatowej Policji w  Brześciu; proto-
koły odpraw komendantów posterunków, meldunki i raporty informacyjne 
dot. ruchu komunistycznego, przestępczości kryminalnej, protokoły prze-
słuchań i in.

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy.
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Uwagi: zachowały się wykazy imienne policjantów, informatorów policji, osób 
zatrzymanych i poszukiwanych, kolejarzy, strażaków, emigrantów, repa-
triantów, pracowników różnych instytucji.

Kod/Sygnatura: BY ГАБр ф. 98
Tytuł: Miejsce Odosobnienia w Berezie Kartuskiej

 Берёза-Картузский концентрационный лагерь
Daty: 1934–1939
Rozmiary: 3 inw., 2919 j.a.
Dzieje zespołu: zespół opracowano w 1951 r.; ponownie w 1974 r.
Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): inw. nr 1 – akta ewidencyjne uwięzio-

nych, informacje organów śledczych i korespondencja z nimi nt. poglądów 
politycznych i sytuacji uwięzionych; inw. nr 2 – akta ewidencyjne więź-
niów, korespondencja z  UW Poleskim, Starostwem Powiatowym w  Brze-
ściu w sprawach personalnych; inw. nr 3 – akta ewidencyjne aresztowa-
nych, zgłoszenia wojewodów i korespondencja z nimi w sprawie uwięzienia 
w obozie, informacyjne powiadomienia agentów policji, doniesienia poli-
cjantów o aresztowaniach komunistów i in.

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowe z notatką historyczno-archiwalną. 
Inw. nr 1 za l. 1934–1939, 2782 j.a.; inw. nr 2 za l. 1934–1939, 110 j.a.; inw. 
nr 3 za l. 1934–1939, 27 j.a. Schemat układu akt w zespole. 

Uwagi o publikacji: Они не стали на колени: Сборник воспоминаний 
и документов о концлагере  Берёза-Картузская, сост. В. Поссе, 
Л. Аржаева, Минск 1966; W. Śleszyński, Obóz odosobnienia w Berezie 
Kartuskiej 1934–1939, Białystok 2003.

Uwagi: zachowały się wykazy osób aresztowanych, więźniów i zwolnionych; 
wykazy policjantów i pracowników więzienia.

Kod/Sygnatura: BY ГАБр ф. 1030
Tytuł: Więzienie Śledcze w  Baranowiczach

 Барановичская следственная тюрьма
Daty: 1932–1936
Rozmiary: 1 inw., 2 j.a.
Dzieje zespołu: zespół opracowano w l. 50. XX w. w AP  Obwodu Baranowickiego, 

przekazano do AP  Obwodu Brzeskiego po 1966 r. 
Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): akta osobowe więźniów.
Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy.
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Kod/Sygnatura: BY ГАБр ф. 99
Tytuł:  Więzienie Śledcze w Brześciu

 Брестская следственная тюрьма
Daty: 1919–1939
Rozmiary: 3 inw., 6155 j.a.
Dzieje zespołu: zespół opracowano w l. 1951–1954, brakowano; odtajniono 

w 1993 r.
Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): okólniki Minist. Sprawiedliwości, 

dane statystyczne o składzie liczbowym więźniów, akta sądowe więźniów 
skazanych za działalność polityczną, przestępstwa karne i in.; inw. nr 2 – 
akta spraw więźniów skazanych za przestępstwa karne; inw. nr 3 – dok., 
korespondencja w sprawach personalnych, akta więźniów skazanych za 
przestępstwa karne, dane statystyczne o składzie i liczbie więźniów i in.

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowe ze wstępem. Inw. nr 1 za l. 1918–
1938, 1528 j.a.; inw. nr 2 Wydział Administracyjny 1921–1939, 2477 j.a.; 
inw. nr 3 za l. 1921–1939, 2150 j.a.

Uwagi: zachowały się wykazy pracowników, wykazy i książki pracy więźniów.

Kod/Sygnatura: BY ГАБр ф. 2266
Tytuł:  Więzienie Etapowe w Drohiczynie

 Дрогичинская пересыльная тюрьма
Daty: 1923–1939
Rozmiary: 1 inw., 19 j.a.
Dzieje zespołu: do 1966 r. zespół przechowywano w Filii w  Piński AP  Obwodu 

Brzeskiego; opracowano w 1955 r.; odtajniono w 1989 r. 
Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): akta Kancelarii – regulamin porząd-

kowy, dane statystyczne o więźniach, dok. ruchu personalnego i in.
Archiwalne pomoce informacyjne: inw książkowy. 
Uwagi: zachowały się akta osobowe pracowników i wykazy więźniów.

Kod/Sygnatura: BY ГАБр ф. 101
Tytuł:  Więzienie w Kobryniu

 Кобринская тюрьма
Daty: 1923–1939
Rozmiary: 2 inw., 37 j.a.
Dzieje zespołu: zespół opracowano w 1952 r.



207

Wojsko i policja

Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): inw. nr 1 – korespondencja z sądami 
i organami policyjnymi, akta ewidencyjne więźniów skazanych za działal-
ność komunistyczną, przestępstwa karne i in.; inw. nr 2 – wykazy więźniów.

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowe. Inw. nr 1 za l. 1923–1939, 36 ja.; 
inw. nr 2 za 1928 r., 1 j.a.

Kod/Sygnatura: BY ГАБр ф. 2043
Tytuł:   Więzienie Karno-Śledcze w Pińsku

Пинская уголовно-следственная тюрьма 2-го класса
Daty: 1921–1939
Rozmiary: 4 inw., 7102 j.a.
Dzieje zespołu: do 1966 r. zespół przechowywano w Filii w   Pińsku AP  Obwodu 

Brzeskiego; akta opracowano w l. 1952–1955, brakowano; odtajniono 
w 1989 r.

Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): inw. nr 1 – okólniki, rozporządzenia, 
wytyczne Minist. Sprawiedliwości, dane statystyczne o składzie, liczbie 
i ruchu więźniów i in.; inw. nr 2 – akta osobowe aresztowanych skazanych 
za działalność polityczną, przestępstwa kryminalno-obyczajowe, służbowe 
i wojskowe; inw. nr 3 – akta osobowe, karty stanu służby pracowników 
więzienia; inw. nr 4 – akta osobowe więźniów.

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy ze wstępem. Inw. nr 1 Kancelaria 
1921–1939, 508 ja.; inw. nr 2 Akta osobowe 1919–1939, 6446 j.a.; inw. nr 3 
Akta osobowe 1919–1939, 105 j.a.; inw. nr 4 za l. 1924–1939, 43 j.a. 

Kod/Sygnatura: BY ГАБр ф. 100
Tytuł: Więzienie w  Prużanie

Пружанская тюрьма
Daty: 1920–1939
Rozmiary: 1 inw., 2739 j.a.
Dzieje zespołu: zespół opracowano w l. 1951–1955, brakowano; odtajniono 

w 1993 r.
Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): okólniki, rozporządzenia Minist. Spra-

wiedliwości, dane statystyczne o liczbie, ruchu więźniów, akta więźniów i in. 
Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy ze wstępem.
Uwagi: zachowały się akta osobowe pracowników, wykazy więźniów.
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Kod/Sygnatura: BY ГАБр ф. 2044
Tytuł:  Więzienie Karno-Śledcze w Stolinie

 Столинская уголовно-следственная тюрьма
Daty: 1926–1939
Rozmiary: 2 inw., 379 j.a.
Dzieje zespołu: do 1966 r. zespół przechowywano w Filii w   Pińsku AP  Obwodu 

Brzeskiego; akta opracowano w l. 1952–1956, brakowano; odtajniono 
w 1990 r.

Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): inw. nr 1 – akta osobowe więźniów 
skazanych za działalność antypaństwową i komunistyczną, nielegalne prze-
kraczanie granicy polsko-radzieckiej, przestępstwa kryminalne; inw. nr 2 
– akta ruchu służbowego i osobowe pracowników więzienia, regulamin 
porządkowy dla więźniów, mat. dochodzeniowe w sprawach pracowników 
i in.

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowe. Inw. nr 1 Akta osobowe więź-
niów 1926–1939, 368 j.a.; inw. nr 2 Akta ruchu służbowego i osobowe 
pracowników służby więziennej 1926–1939, 11 j.a.

Kod/Sygnatura: BY ГАБр ф. 1999 
Tytuł:  Więzienie w Wiśniczu, pow. bocheński

 Висничская тюрьма
Daty: 1931–1938
Rozmiary: 1 inw., 3 j.a.
Dzieje zespołu: do 1966 r. zespół przechowywano w Filii w   Pińsku AP  Obwodu 

Brzeskiego; w l. 1946–1953 akta opracowano w ramach zespołu Komendy 
Powiatowej Policji Państwowej w   Pińsku; w 2004 r. mat. więzienia wydzie-
lono w odrębny zespół; ponownie opracowano w 2006 r.

Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): okólniki Minist. Sprawiedliwości, 
korespondencja z podległymi jednostkami i więzieniem w  Wiśniczu.

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy ze wstępem.
Powiązanie z innymi materiałami archiwalnymi: Archiwum Narodowe w  Krakowie, 

zesp. PL/29/480/0 Więzienie Karne w  Wiśniczu [1910] 1923–1939.
Uwagi: zachował się wykaz pracowników więzienia.
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5. Przedsiębiorstwa, administracja i samorząd 
gospodarczy

Kod/Sygnatura: BY ГАБр ф. 383
Tytuł: Poleska Izba Rolnicza

Полесская сельскохозяйственная палата
Daty: 1934–1939
Rozmiary: 2 inw., 27 j.a.
Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): instrukcje MRiRR, protokoły konfe-

rencji, zebrań komisji gospodarczych i rewizyjnych, plany pracy i sprawoz-
dania z działalności Izby, korespondencja, budżety i sprawozdania z ich 
wykonania, plany prac melioracyjnych w powiatach drohiczyńskim, pińskim 
i stolińskim na l. 1936–1937, statuty, instrukcje, zarządzenia, wytyczne, 
akta dot. wypłaty pożyczek.

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowe. Inw. nr 1 za l. 1934–1939, 24 j.a.; 
inw. nr 2 za l. 1936–1939, 3 j.a.

Uwagi: zachowały się wykazy pracowników, akta osobowe E. Krzyżanowicza.

Kod/Sygnatura: BY ГАБр ф. 263
Tytuł: Związki, komitety, towarzystwa rolnicze woj. poleskiego

Сельскохозяйственные союзы, комитеты, общества Полесского 
воеводства

Daty: 1920–1939
Rozmiary: 1 inw., 198 j.a.
Dzieje zespołu: akta organizacji opracowano w l. 50 XX w. w AP Obwodu  Brze-

skiego w  Brześciu i AP Obwodu Pińskiego w  Pińsku (w 1966 r. przekazano je 
do archiwum w Brześciu); w 1994 r. 11 szczątkowo zachowanych zespołów 
połaczono w jeden zespół oraz opracowano archiwalne pomoce informa-
cyjne.

Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): okólniki, wytyczne, instrukcje MRiRR, 
Poleskiej Izby Rolniczej, Okręgowego i Wojewódzkiego Związku Rolni-
czego, statuty, protokoły posiedzeń zarządów i zebrań ogólnych członków 
towarzystw rolniczych, ich plany i sprawozdania z działalności, sprawoz-
dania fi nansowe, informacje o organizacji kursów, wystaw rolniczych, zapa-
sach nasion, podania o przyjęcie do pracy, na członków towarzystw, dane 
statystyczne o urodzaju kultur rolnych, sadach owocowych, sprawozdania 
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z działalności obozów letnich dla dzieci, cenniki produktów spożywczych, 
nasion, zwierząt hodowlanych, ziarna.

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy ze wstępem i tablicą konkor-
dancji.

Uwagi: zachowały się akta osobowe pracowników, ankiety uczniów szkół rolni-
czych w pow. pińskim, wykazy gospodarstw pokazowych, osób, które otrzy-
mały pożyczki, właścicieli pasiek, pszczelarzy.

Kod/Sygnatura: BY ГАБр ф. 2477
Tytuł: Drukarnia Druków Akcydensowych Ch. Gloubermana w  Pińsku

Типография по изготовлению штампов Х.Глоубермана, г. Пинск
Daty: 1934–1937
Rozmiary: 1 inw., 1 j.a.
Dzieje zespołu: do 1966 r. zespół przechowywano w Filii w Pińsku AP Obwodu 

 Brzeskiego; akta opracowano w 1952 r.; ponownie opracowano w 2004 г.
Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): rachunki osobiste robotników i pra-

cowników umysłowych.
Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy.

Kod/Sygnatura: BY ГАБр ф. 2307
Tytuł: Fabryka Sklejki Leszcze

Фанерная фабрика „Леще”
Daty: 1933–1939
Rozmiary: 1 inw., 14 j.a.
Dzieje zespołu: do 1966 r. zespół przechowywano w Filii w  Pińsku AP Obwodu 

 Brzeskiego; akta opracowano w 1952 r.
Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): protokół zebrania administracji fabryki 

i przedstawicieli związków zawodowych, bilanse, informacje o wysyłce 
towarów za granicę, korespondencja z innymi przedsiębiorstwami przemy-
słowymi, dok. odbioru gotowych towarów, sytuacji sanitarnej w fabryce, 
rachunki osobiste pracowników, listy płac.

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy.
Uwagi: zachowały się wykazy pracowników, rysunki techniczne i plany fabryki.

Kod/Sygnatura: BY ГАБр ф. 2372
Tytuł: Fabryka Sklejki Spółka Braci Leopolda i Aleksandra Lurie

Фанерная фабрика общества братьев Леопольда и Александра Лурье
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Daty: 1917, 1921–1939
Rozmiary: 1 inw., 127 j.a.
Dzieje zespołu: do 1966 r. zespół przechowywano w Filii w  Pińsku AP Obwodu 

 Brzeskiego; akta opracowano w 1952 r.
Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): okólniki Stowarzyszenia Przemy-

słowców i Kupców Przemysłu Drzewnego, Związku Właścicieli Fabryk 
Sklejki, informacje o rekwizycji i wywozie sprzętu, narzędzi fabrycznych 
przez okupantów niemieckich w 1917 r. i korespondencja w sprawie zwrotu 
maszyn i mienia fabryki, korespondencja z zagranicznymi fi rmami przemy-
słowymi i handlowymi w sprawie realizacji zamówień i dostaw produkcji 
za granicę, świadectwa przemysłowe, bilanse, księgi kasowe, rachunki 
osobiste pracowników, listy płac, dok. kontroli stanu sanitarnego, polisy 
ubezpieczeniowe majątku fabrycznego, informacje o procesie produkcji 
forniru, zbycie produkcji, majątku i dochodach zakładu, płacach robot-
ników, potrąceniach na fundusz pomocy bezrobotnym, ochronie przeciw-
pożarowej, protokoły zebrań ogólnych załogi, doniesienia o nieszczęśli-
wych wypadkach.

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy.
Uwagi: zachowały się wykazy pracowników, rysunki techniczne i plany fabryki.

Kod/Sygnatura: BY ГАБр ф. 2067
Tytuł: Fabryka Zapałek „Progress-Wulkan” w  Pińsku

Спичечная фабрика „Прогресс-Вулкан” в г. Пинске акционерного 
общества государственной спичечной монополии в Польше

Daty: 1920–1939
Rozmiary: 1 inw., 178 j.a.
Dzieje zespołu: do 1966 r. zespół przechowywano w Filii w Pińsku AP Obwodu 

 Brzeskiego; akta opracowano w 1952 r.
Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): okólniki Towarzystwa Akcyjnego 

Państwowego Monopolu Zapałczanego RP, statut Poleskiego Związku 
Właścicieli Fabryk Zapałczanych (1920 r.), świadectwa przemysłowe 
fabryki, korespondencja w sprawie sprawozdawczości, pracy, płac, zakupu 
mat. drzewnego, sprawozdania, księgi kasowe, bilanse, dane statystyczne 
o ilości ziemi, budynków, maszyn, sprzętu, inwentarza, pracy fabryki, wiel-
kości i zużyciu surowców i mat., środków fi nansowych, liczbie pracowników, 
płacach robotników i pracowników biurowych, wkładzie kapitałowym, 
dochodach i wpłaconych podatkach, informacje fi rm polskich i z innych 
krajów o ilości maszyn i wyrobów, księgi przychodu i rozchodu produkcji 
rocznej, wyciągi z rachunków fabryki z banków amerykańskich i polskich, 
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informacje o nieszczęśliwych wypadkach, protokół zebrania załogi, infro-
macje o stratach gotowych produktów i mienia w wyniku pożarów, pomocy 
bezrobotnym, listy płac pracowników.

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy.
Uwagi: zachowały się wykazy pracowników, rysunki techniczne i plany fabryki.

Kod/Sygnatura: BY ГАБр ф. 2603
Tytuł: Huta Szkła w  Hancewiczach przy Zarządzie Kwaterunkowo-Budowlanym 

Dowództwa Frontu w Baranowiczach
Ганцевичский стекольный завод при квартирно-строительном управ-
лении командования фронтом в г. Барановичи

Daty: 1920–1921
Rozmiary: 1 inw., 1 j.a.
Dzieje zespołu: do 1966 r. zespół przechowywano w Filii w  Pińsku AP Obwodu 

 Brzeskiego; akta opracowano w 1952 r.
Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): wykazy budów, majątku zakładu, 

zlecenia na wykonane prace i in.
Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy.

Kod/Sygnatura: BY ГАБр ф. 2306
Tytuł: Miodosytnia i Wytwórnia Win Owocowych Lei Hochstein

Медоварня и завод фруктовых вин Леи Гохштейн
Daty: 1936–1939
Rozmiary: 1 inw., 2 j.a.
Dzieje zespołu: do 1966 r. zespół przechowywano w Filii w  Pińsku AP Obwodu 

 Brzeskiego; akta opracowano w 1952 r.
Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): plan zakładu, korespondencja 

z Wydziałem Finansowym Starostwa Powiatowego w Pińsku w sprawach 
działalności zakładu, informacje o produkcji, wzory etykiet.

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy.

Kod/Sygnatura: BY ГАБр ф. 2600
Tytuł: Oddział Likwidacji Demobilu Wojskowego „Demat” w woj. poleskim. Filia 

w  Pińsku
Пинский филиал отдела по сбору военного имущества „Демат” по 
Полесскому воеводству

Daty: 1919–1924
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Rozmiary: 1 inw., 5 j.a.
Dzieje zespołu: do 1966 r. zespół przechowywano w Filii w  Pińsku AP Obwodu 

 Brzeskiego; akta opracowano w 1952 r.
Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): plan rozmieszczenia zdobyczy pozo-

stałych po I wojnie światowej, korespondencja z ekspozyturą oddz. 
zdobyczy wojennych w sprawie sekwestru, akta dot. konfi skaty zdobyczy 
wojennych i majątku wojskowego od ludności.

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy.

Kod/Sygnatura: BY ГАБр ф. 377
Tytuł: Syndykat Emigracyjny sp. z o.o. Oddział Okręgowy w  Brześciu

Брестский окружной отдел общества с ограниченной ответствен-
ностью „Эмиграционный синдикат”

Daty: 1928–1939
Rozmiary: 1 inw., 6 j.a.
Dzieje zespołu: zespół uporządkowano i opracowano w 1956 r.
Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): okólniki, rozporządzenia, wytyczne 

MPiOS, Syndykatu Emigracyjnego w Warszawie, korespondencja z nimi 
w sprawach emigracji ludności, sprawozdania i informacje statystyczne 
o ruchu emigrantów, liczbie zaświadczeń wydanych w celu otrzymania 
paszportu, podania obywateli o wydanie paszportów i wiz.

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy.
Uwagi o publikacji: Документы по истории и культуре евреев, op.cit.

Kod/Sygnatura: BY ГАБр ф. 2082
Tytuł: Syndykat Emigracyjny sp. z o.o. Oddział Okręgowy w  Pińsku

Пинский отдел общества с ограниченной ответственностью „Эмигра-
ционный синдикат”

Daty: 1927–1939
Rozmiary: 2 inw., 1513 j.a.
Dzieje zespołu: do 1966 r. zespół przechowywano w Filii w Pińsku AP Obwodu 

 Brzeskiego; akta uporządkowano i opracowano w 1952 r.; ponownie opra-
cowano w 1982 r.

Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): inw. nr 1 – okólniki, rozporzą-
dzenia, wytyczne, instrukcje MSW, Syndykatu Emigracyjnego i korespon-
dencja w sprawie warunków emigracji ludności, transportu emigrantów do 
różnych państw europejskich ( Francji,  Belgii), na Bliski Wschód (do  Pale-
styny), do Ameryki Południowej i Północnej ( Argentyny,  Brazylii,  Paragwaju, 
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 Urugwaju,  Kanady),  Australii, korespondencja ze starostwami o wydanie 
paszportów, sprawozdania i dane statystyczne o ruchu emigrantów, infor-
macje o oddz. i agencjach Syndykatu Emigracyjnego, rozkłady rejsów 
statków, jazdy pociągów, księgi rejestracyjne emigrantów, dok. fi nansowo-
-gospodarczej działalności Oddziału; inw. nr 2 – akta osobowe emigrantów 
(w porządku alfabetycznym wg nazwisk).

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowe ze wstępem. Inw. nr 1 za l. 1927–
1939, 167 j.a.; inw. nr 2 Akta osobowe emigrantów 1928–1939, 1346 j.a.

Uwagi o publikacji: Документы по истории и культуре евреев, op.cit.

Kod/Sygnatura: BY ГАБр ф. 58
Tytuł: Spółdzielnie i towarzystwa handlowo-przemysłowe i handlowo-rolnicze 

woj. poleskiego
Торгово-промышленные и торгово-сельскохозяйственные кооперативы 

и товарищества Полесского воеводства
Daty: 1919–1939
Rozmiary: 2 inw., 285 j.a.
Dzieje zespołu: akta spółdzielni i towarzystw uporządkowano i opracowano 

w 1952 r.; w 1994 r. mat. 37 zespołów szczątkowych połączono w jeden 
zespół oraz ponownie opracowano archiwalne pomoce informacyjne.

Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): akta spółdzielni i towarzystw rolni-
czych, spożywczych, hurtu i zbytu, rzemieślniczych z terenu woj. pole-
skiego; inw. nr 1 – okólniki, wytyczne i instrukcje organów nadrzędnych, 
korespondencja z nimi, Minist. Skarbu i bankami, statuty, protokoły zebrań 
ogólnych i posiedzeń zarządów, plany, bilanse, sprawozdania fi nansowe 
i z działalności spółdzielni, księgi kasowe, przychodów i rozchodów, główne, 
podania o przyjęcie na członka spółdzielni, rachunki osobiste udziałowców, 
listy opłat członkowskich, informacje o ilości towarów w magazynach spół-
dzielczych, zaświadczenia o sytuacji materialnej obywateli i in.; inw. nr 2 – 
protokoły posiedzeń Poleskiego Syndykatu Rolniczego, sprawozdania fi nan-
sowe, listy wynagrodzeń pracowników, księga kasowa i księga główna, akta 
dot. likwidacji Syndykatu.

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowe ze wstępem. Inw. nr 1 za l. 
1919–1939, 262 j.a.; inw. nr 2 Poleski Syndykat Rolniczy 1923–1927, 23 j.a. 
Indeks spółdzielni i towarzystw handlowo-przemysłowych i handlowo-rol-
nych, tablica konkordancji.



215

Przedsiębiorstwa, administracja i samorząd gospodarczy

Kod/Sygnatura: BY ГАБр ф. 2482
Tytuł: Tartak i młyn „Duboj” B. Reznika

Лесопильня и мельница „Дубой” Б.Резника
Daty: 1928 r.
Rozmiary: 1 inw., 1 j.a.
Dzieje zespołu: do 1966 r. zespół przechowywano w Filii w  Pińsku AP Obwodu 

 Brzeskiego; akta opracowano w 1952 r.
Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): dok. osobowa (listy płac robotników 

i pracowników umysłowych).
Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy.

Kod/Sygnatura: BY ГАБр ф. 57
Tytuł: Powiatowa Komunalna Kasa Oszczędności w  Kobryniu

Кобринская поветовая коммунальная сберегательная касса
Daty: 1927–1939
Rozmiary: 1 inw., 20 j.a.
Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): protokoły posiedzeń zarządu, bilanse 

kasy, podania członków o udzielenie kredytów.
Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy.
Uwagi: zachowały się wykazy instytucji, mieszkańców pow. kobryńskiego, którzy 

zapisali się na pożyczkę obrony przeciwlotniczej w 1939 r.

Kod/Sygnatura: BY ГАБр ф. 2430
Tytuł: Bank Gospodarstwa Krajowego. Oddział w  Pińsku

Пинское отделение государственного хозяйственного банка
Daty: 1925–1939
Rozmiary: 1 inw., 11 j.a.
Dzieje zespołu: do 1966 r. zespół przechowywano w Filii w Pińsku AP Obwodu 

 Brzeskiego; akta opracowano w 1952 r.
Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): okólniki centrali Banku Gospodarstwa 

Krajowego, protokoły posiedzeń zarządu banku, bilanse, księga kasowa, 
informacje o opłatach i wykupie weksli, zadłużeniu banku, zobowiązania 
dłużne, protokoły kontroli Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej w Pińsku.

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy.
Powiązanie z innymi materiałami archiwalnymi: AP m.st. Warszawy, zespół PL/72/3706/0 

Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie 1936–1939, 1941–1943.
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Kod/Sygnatura: BY ГАБр ф. 2468
Tytuł: Bank dla Handlu i Przemysłu w Warszawie. Oddział w  Łunińcu

Лунинецкое отделение Варшавского торгово-промышленного банка
Daty: 1923
Rozmiary: 1 inw., 2 j.a.
Dzieje zespołu: do 1966 r. zespół przechowywano w Filii w  Pińsku AP Obwodu 

 Brzeskiego; akta opracowano w 1952 r.
Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): korespondencja z przedsiębiorstwami 

przemysłowymi i handlowymi oraz bankami w sprawie wydania i opłaty 
weksli, odzyskania długów oraz rozliczenia wwozu i wywozu towarów.

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy.

Kod/Sygnatura: BY ГАБр ф. 2167
Tytuł: Bank dla Handlu i Przemysłu w Warszawie. Oddział w  Pińsku

Пинское отделение Варшавского торгово-промышленного банка
Daty: 1922–1930
Rozmiary: 1 inw., 7 j.a.
Dzieje zespołu: do 1966 r. zespół przechowywano w Filii w Pińsku AP Obwodu 

Brzeskiego; akta opracowano w 1952 r.
Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): okólniki centrali Banku dla Handlowu 

i Przemysłu, kosztorys wydatków administracyjno-gospodarczych banku, 
informacje o stanie rachunków (28.02.1930 r.), korespondencja z polskimi 
i zagranicznymi fi rmami przemysłowymi i handlowymi w sprawie rozliczeń 
wwozu i wywozu towarów, świadectwo pracy M. Beczkowicz.

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy.

Kod/Sygnatura: BY ГАБр ф. 2170
Tytuł: Bank Kupiecki w  Drohiczynie

Дрогичинский купеческий банк
Daty:  1930–1939
Rozmiary: 1 inw., 5 j.a.
Dzieje zespołu: do 1966 r. zespół przechowywano w Filii w  Pińsku AP Obwodu 

 Brzeskiego; akta opracowano w 1952 r.
Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): protokoły zebrań ogólnych członków 

banku, dziennik główny, księga ewidencji weksli.
Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy.
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Kod/Sygnatura: BY ГАБр ф. 2474
Tytuł: Bank Ludowy w  Hancewiczach

Ганцевичский народный банк
Daty: 1931 г.
Rozmiary: 1 inw., 1 j.a.
Dzieje zespołu: do 1966 r. zespół przechowywano w Filii w  Pińsku AP Obwodu 

 Brzeskiego; akta opracowano w 1952 r.
Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): protokół zebrania ogólnego członków 

banku.
Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy.

Kod/Sygnatura: BY ГАБр ф. 2168
Tytuł: Bank Ludowy w  Leninie

Ленинский народный банк
Daty:  1926–1937
Rozmiary: 1 inw., 5 j.a.
Dzieje zespołu: do 1966 r. zespół przechowywano w Filii w  Pińsku AP Obwodu 

 Brzeskiego; akta opracowano w 1952 r.
Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): statut banku, protokoły posiedzeń 

zarządu, zebrań ogólnych członków banku i rady nadzorczej, sprawozdanie 
kasowe banku (1933 r.).

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy.

Kod/Sygnatura: BY ГАБр ф. 2465
Tytuł: Bank Ludowy w Pińsku
Пинский народный банк
Daty:  1936–1938
Rozmiary: 1 inw., 2 j.a.
Dzieje zespołu: do 1966 r. zespół przechowywano w Filii w Pińsku AP Obwodu 

 Brzeskiego; akta opracowano w 1952 r.
Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): sprawozdania fi nansowe, księga 

kasowa.
Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy.

Kod/Sygnatura: BY ГАБр ф. 2467
Tytuł: Bank Ludowy w  Telechanach

Телеханский народный банк
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Daty: 1928–1937
Rozmiary: 1 inw., 7 j.a.
Dzieje zespołu: do 1966 r. zespół przechowywano w Filii w  Pińsku AP Obwodu 

 Brzeskiego; akta opracowano w 1952 r.
Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): statut banku, okólniki Związku Żydow-

skich Organizacji Spółdzielczych w Polsce, protokoły ogólnych zebrań 
członków banku, ogłoszenia zarządu banku o egzekwowaniu pieniędzy za 
weksle, wykazy weksli oprotestowanych i opłaconych, książeczki oszczęd-
nościowe klientów banku z l. 1929–1931.

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy.

Kod/Sygnatura: BY ГАБр ф. 265
Tytuł: Bank Polski. Oddział w  Brześciu

Брестское отделение Польского банка
Daty: 1936–1939
Rozmiary: 3 inw., 20 j.a.
Dzieje zespołu: do 1966 r. zespół przechowywano w Filii w Pińsku AP Obwodu 

 Brzeskiego; akta opracowano w 1952 r.
Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): inw. nr 1 – dok. osobowa; inw. nr 2 – 

korespondencja z centralą Banku Polskiego w sprawach działalności; inw. 
nr 3 – księga główna i kasowa.

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowe. Inw. nr 1 za l. 1936–1939, 17 j.a.; 
inw. nr 2 za l. 1932–1938, 1 j.a.; inw. nr 3 za 1931 г., 2 j.a.

Kod/Sygnatura: BY ГАБр ф. 2424
Tytuł: Bank Polski. Oddział w Pińsku

Пинское отделение Польского государственного банка
Daty:  1927–1939
Rozmiary: 1 inw., 39 j.a.
Dzieje zespołu: do 1966 r. zespół przechowywano w Filii w  Pińsku AP Obwodu 

 Brzeskiego; akta opracowano w 1952 r.
Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): okólniki, zawiadomienia, instrukcje 

centrali, sprawozdania z działalności banku, listy rejestru i obrotu weksli, 
kursy walut i operacje kasowe, korespondencja z osobami prywatnymi 
i instytucjami w sprawie egzekucji zadłużenia i otwarcia rachunków, karto-
teka rozliczeń z dłużnikami – obywatelami (wg nazwisk w porządku alfabe-
tycznym), pożyczkobiorcami (banki, kasy, spółdzielnie).

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy.



219

Przedsiębiorstwa, administracja i samorząd gospodarczy

Kod/Sygnatura: BY ГАБр ф. 2083
Tytuł: Bank Spółdzielczy Drobnych Kupców i Rzemieślników w  Pińsku

Пинский кооперативный банк мелких купцов и ремесленников
Daty: 1922–1938 
Rozmiary: 1 inw., 35 j.a.
Dzieje zespołu: do 1966 r. zespół przechowywano w Filii w Pińsku AP Obwodu 

 Brzeskiego; akta opracowano w 1952 r.
Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): protokoły zebrań ogólnych członków 

banku, posiedzeń rady nadzorczej, korespondencja z centralą, powiatowym 
urzędem skarbowym, fi rmami ubezpieczeniowymi i dłużnikami, listy zagra-
nicznych przekazów, bilanse, sprawozdania z działalności fi nansowej banku 
i sprawozdania kasowe, wnioski osób prywatnych o przyjęcie na członka 
banku, o otwarcie rachunków w banku i przyjęcie w depozyt pieniędzy, 
polisy ubezpieczeniowe i umowy o ubezpieczeniu mienia, wartościowych 
rzeczy banku, informacje o zadłużeniu.

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy.

Kod/Sygnatura: BY ГАБр ф. 2463
Tytuł: Bank Spółdzielczy Kupców Polskich w Pińsku

Пинский кооперативный банк польских купцов
Daty: 1926–1939
Rozmiary: 1 inw., 6 j.a.
Dzieje zespołu: do 1966 r. zespół przechowywano w Filii w Pińsku AP Obwodu 

Brzeskiego; akta opracowano w 1952 r.
Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): okólniki Stowarzyszenia Kupców 

Polskich w Warszawie, statut banku, bilanse, sprawozdania z kontroli dzia-
łalności banku, ogłoszenia o przyjęciu na członka banku, listy ewidencyjne 
członków banku.

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy.

Kod/Sygnatura: BY ГАБр ф. 614
Tytuł: Bank Spółdzielczy w  Kobryniu

Кобринский кооперативный банк
Daty: 1926–1932
Rozmiary: 1 inw., 2 j.a.
Dzieje zespołu: do 1966 r. zespół przechowywano w Filii w  Pińsku AP Obwodu 

 Brzeskiego; akta opracowano w 1952 r.
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Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): informacje o liczbie członków banku, 
projekt budżetu, protokół kontroli Banku.

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy.

Kod/Sygnatura: BY ГАБр ф. 603
Tytuł: Bank Spółdzielczy w  Prużanie

Пружанский кооперативный банк
Daty:  1928–1930
Rozmiary: 1 inw., 1 j.a.
Dzieje zespołu: zespół opracowano w 1956 r.
Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): protokoły zebrań ogólnych członków 

banku.
Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy.

Kod/Sygnatura: BY ГАБр ф. 2464
Tytuł: Kredytowo-Spółdzielczy Bank Właścicieli Nieruchomości w  Pińsku

Пинский кредитно-кооперативный банк владельцев недвижимого 
имущества

Daty: 1922–1939
Rozmiary: 1 inw., 15 j.a.
Dzieje zespołu: do 1966 r. zespół przechowywano w Filii w Pińsku AP Obwodu 

 Brzeskiego; akta opracowano w 1952 r. 
Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): protokoły ogólnych zebrań członków 

banku, posiedzeń rady nadzorczej, bilanse, księgi kasowe, informacje 
o kursach walut, korespondencja z zagranicznymi fi rmami przemysłowymi 
i handlowymi w sprawie rozliczeń wwozu i wywozu towarów, informacje 
o stanie wkładów, wnioski osób prywatnych o przyjęcie na członka banku 
i rezygnacje z członkostwa, rachunki osobiste członków banku.

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy.

Kod/Sygnatura: BY ГАБр ф. 2071
Tytuł: Państwowy Bank Rolny. Oddział w Pińsku

Пинское отделение Государственного земельного банка
Daty:  1922–1938
Rozmiary: 2 inw., 7005 j.a.
Dzieje zespołu: do 1966 r. zespół przechowywano w Filii w  Pińsku AP Obwodu 

 Brzeskiego; akta opracowano w 1952 r.; w 1957 r. i 1988 r. odtajniono 19 j.a.
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Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): inw. nr 1 – okólniki, wytyczne centrali 
Państwowego Banku Ziemskiego i jego oddz. w  Pińsku, statut oddz. banku, 
korespondencja, bilanse, księga kasowa banku, książeczki oszczędno-
ściowe klientów, listy płac pracowników, polisy ubezpieczeniowe mienia 
i cennych przedmiotów banku, karty rozliczeń z dłużnikami, akta spraw 
udzielania pożyczek obywatelom, bankom, przedsiębiorstwom przemy-
słowym i handlowym, informacje o stanie zadłużenia majątków, dane staty-
styczne o liczbie majątków zakupionych przez oddz. Państwowego Banku 
Ziemskiego i przeznaczonych do parcelacji; inw. nr 2 – okólniki Państwo-
wego Banku Ziemskiego w sprawie zasad udzielania kredytów na zakup 
ziemi, zwierząt i rozwój przemysłu terenowego, bilanse, dane statystyczne 
o zadłużeniu banku, parcelacji majątków banku i zamknięciu budżetów 
majątków podlegających parcelacji, akta spraw sprzedaży ziemi (sygn. 
3753–3894), korespondencja z administratorami i byłymi właścicielami 
majątków w sprawie sprzedaży mienia i ziemi majątków, akta spraw likwi-
dacji długów majątków zaciągniętych w bankach rosyjskich przed rewo-
lucją (sygn. 3895–4113), skargi na bezprawne postanowienia organów 
sądowych, akta spraw udzielenia pożyczek obywatelom.

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowe. Inw. nr 1 Sekretariat, oddziały 
Bankowy, Ewidencyjno-Rozliczeniowy, Udzielania Pożyczek Długo- i Krót-
koterminowych 1920–1939, 2596 j.a.; inw. nr 2 Oddziały Administracyjny, 
Agrarny, Likwidacyjny, Biuro Prawne Wykonawcze 1923–1939, 4409 j.a.

Kod/Sygnatura: BY ГАБр ф. 2426
Tytuł: Poleski Bank Spółdzielczy

Полесский кооперативный банк
Daty:  1923–1939
Rozmiary: 1 inw., 22 j.a.
Dzieje zespołu: do 1966 r. zespół przechowywano w Filii w  Pińsku AP Obwodu 

 Brzeskiego; akta opracowano w 1952 r.
Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): protokoły zebrań, bilans kasy banku, 

informacje o stanie wkładów i kredytów (25.08.1939 r.), dziennik ewidencji 
i przeniesienia weksli, ogłoszenia o przyjęciu na członków banku, infor-
macje i korespondencja z dłużnikami o spłacie pożyczek, o wypłacie i ścią-
ganiu zadłużenia, sprawozdanie z kontroli Związku Spółdzielni Rolniczych, 
listy płac pracowników banku.

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy.
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Kod/Sygnatura: BY ГАБр ф. 2466
Tytuł: Spółdzielczy Bank Kupiecko-Przemysłowy w  Pińsku

Пинский кооперативный купеческо-промышленный банк
Daty:  1933–1939
Rozmiary: 1 inw., 6 j.a.
Dzieje zespołu: do 1966 r. zespół przechowywano w Filii w Pińsku AP Obwodu 

 Brzeskiego; akta opracowano w 1952 r.
Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): protokoły posiedzeń zarządu i rady 

nadzorczej banku, księga kasowa, informacje o stanie rachunków banku 
(1.02.1937 r.), korespondencja z dłużnikami i Sądem Okręgowym w Pińsku 
w sprawie odzyskania długów, informacje o potrąceniach z pensji pracow-
ników banku na fundusz ubezpieczenia społecznego (1933 r.).

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy.

Kod/Sygnatura: BY ГАБр ф. 611
Tytuł: Spółdzielczy Bank Żydowski w  Małorycie

Малоритский еврейский кооперативный банк
Daty: 1928 r.
Rozmiary: 1 inw., 1 j.a.
Dzieje zespołu: zespół opracowano w 1956 r.
Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): statut banku.
Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy.

Kod/Sygnatura: BY ГАБр ф. 601
Tytuł: Żydowski Bank Ludowy w  Brześciu

Брестский еврейский народный банк
Daty: 1938 r.
Rozmiary: 1 inw., 1 j.a.
Dzieje zespołu: zespół opracowano w 1956 r.
Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): protokół zebrania ogólnego członków 

banku.
Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy.

Kod/Sygnatura: BY ГАБр ф. 2062
Tytuł: Powiatowy Inspektor Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych 

w  Pińsku 
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Пинский поветовый инспектор Управления всеобщего взаимного 
страхования (до 1927 г. – пинский поветовый инспектор Польской 
дирекции взаимного страхования)

Daty: 1920–1939
Rozmiary:  1 inw., 343 j.a.
Dzieje zespołu: do 1966 r. zespół przechowywano w Filii w  Pińsku AP Obwodu 

 Brzeskiego; akta uporządkowano i opracowano w 1952 r.
Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): okólniki, zarządzenia, instrukcje, 

wytyczne Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych, 
sprawozdania, protokoły i korespondencja inspektora z UW Poleskim, 
zarządami gmin, inspektorem wojewódzkim, dane statystyczne o liczbie 
pożarów, zbiórce składek i egzekucji zadłużeń w opłatach składek, polisy 
ubezpieczeniowe, arkusze szacunkowe ubezpieczenia, ankiety wartości 
materiałów budowlanych na budowę domów, sprawy odszkodowań za 
straty w wyniku pożarów, sprawozdania statystyczne z działalności Woje-
wódzkiego Związku Straży Pożarnej.

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy.
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6. Organizacje i zrzeszenia

Kod/Sygnatura: BY ГАБр ф.  2156
Tytuł: Dobroczynne i kulturalno-oświatowe organizacje, stowarzyszenia i zrzesze-

nia woj. poleskiego
Благотворительные и культурно-просветительские организации, това-
рищества и объединения Полесского воеводства

Daty: 1920–1939
Rozmiary: 1 inw., 209 j.a.
Dzieje zespołu: w 1994 r. akta 16 zespołów szczątkowych połączono w jeden 

zespół i ponownie opracowano.
Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): statuty stowarzyszeń, rozporzą-

dzenia i wytyczne MPiOS, Poleskiego Komitetu Obywatelskiego Pomocy 
Bezrobotnym, okólniki, instrukcje zarządów głównych i wojewódzkich 
organizacji, korespondencja, protokoły posiedzeń komitetów powiato-
wych i komisji rewizyjnych, sprawozdania z dzialalności organizacji, doku-
mentacja przychodów-rozchodów, budżety i sprawozdania z ich wyko-
nania, listy płac pracowników oddz., informacje o rozdzielaniu pomocy 
materialnej amerykańskiej organizacji Joint wśród ludności, która ucier-
piała w czasie I wojny światowej, o wpływach pieniędzy na fundusz bezro-
botnych, dane statystyczne o liczbie bezrobotnych, osób, które otrzymały 
pomoc, wykaz sklepów i hurtowni z towarami dla bezrobotnych, infor-
macje o stratach z powodu powodzi i pomocy powodzianom, pomocy 
dzieciom, zbiórce darów na utrzymanie żydowskiego sierocińca w Pińsku 
(1936 r.).

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy ze wstępem, indeksem organi-
zacji, stowarzyszeń i związków dobroczynnych i kulturalno-oświatowych, 
tablicą konkordancji.

Uwagi o publikacji: Документы по истории и культуре евреев, op.cit.

Kod/Sygnatura: BY ГАБр ф. 390
Tytuł: Kobiece organizacje społeczne woj. poleskiego

Женские общественные организации Полесского воеводства
Daty: 1919–1939
Rozmiary: 1 inw., 66 j.a.
Dzieje zespołu: w 1994 r. opracowano i połączono w jeden zespół akta 12 organi-

zacji kobiecych.



225

Organizacje i zrzeszenia

Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): okólniki, wytyczne, instrukcje 
organów centralnych i wojewódzkich związków i stowarzyszeń, statuty, 
korespondencja, protokoły zebrań ogólnych i posiedzeń zarządów kół, 
plany i sprawozdania z pracy, budżety, dok. przychodów-rozchodów, księgi 
kasowe, listy wpłat składek członkowskich, informacje o organizacji kursów, 
podania o przyjęcie do stowarzyszeń, o udzielenie pomocy materialnej.

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy ze wstępem, indeksem społecz-
nych organizacji kobiecych, tablicą konkordancji.

Kod/Sygnatura: BY ГАБр ф. 114
Tytuł: Rosyjskie Towarzystwo Dobroczynne w Polsce. Oddział w  Brześciu

Брестский отдел Русского благотворительного общества (РБО) 
в Польше

Daty: 1919–1939
Rozmiary: 2 inw., 66 j.a.
Dzieje zespołu: zespół uporządkowano i opracowano w l. 1952–1959.
Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): inw. nr 1 – statuty Towarzystwa, 

szkół rosyjskich, protokoły zebrań ogólnych, komisji rewizyjnych, posie-
dzeń rosyjskich organizacji społecznych, sprawozdania z działalności, 
protokoły posiedzeń, korespondencja komitetu organizacyjnego ds. 
organizacji przedsięwzięć poświęconych twórczości A.S. Puszkina, spra-
wozdania z działalności oddziału brzeskiego i innych Towarzystw, szkół 
rosyjskich i bibliotek, informacje o organizacji przedsięwzięć kultural-
nych i oświatowych (koncertów, spektakli i in.), dok. przychodów-roz-
chodów, programy Dni Kultury Rosyjskiej, informacje o zbiórce darów 
dla rosyjskich szkół i działalności kulturalno-oświatowej, Związku Orga-
nizacji Mniejszości Rosyjskiej, materialnej i prawnej sytuacji emigrantów 
rosyjskich w RP, prośby emigrantów rosyjskich o udzielenie im pomocy 
materialnej; inw. nr 2 – protokoły posiedzeń brzeskiego Oddziału Towa-
rzystwa, rady pedagogicznej, zebrania delegatów rady opiekuńczej, 
komitetu rodzicielskiego rosyjskiego gimnazjum w Brześciu, informacje 
o udziale w wyborach do Sejmu RP, organizacji różnorodnych przedsię-
wzięć, działalności gimnazjum rosyjskiego w Brześciu, przebiegu budowy 
budynku, otwarciu i pracy biblioteki, listy ofi ar dla podtrzymania rosyj-
skich szkół wyższych.

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowe ze wstępem. Inw. nr 1 za l. 1924–
1939, 61 j.a.; inw. nr 2 za l. 1929–1936, 5 j.a.
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Kod/Sygnatura: BY ГАБр ф. 384
Tytuł: Związek Polskich Związków Zawodowych. Rada Okręgowa w  Brześciu

Брестская окружная рада Союза польских профессиональных союзов
Daty: 1930–1939
Rozmiary: 1 inw., 84 j.a.
Dzieje zespołu: zespół opracowano w 1971 r.
Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): okólniki, instrukcje Zarządu Głów-

nego i Oddziału Centralnego, protokoły posiedzeń Rady Okręgowej 
i zebrań ogólnych członków związków zawodowych, sprawozdania i kore-
spondencja z działalności Rady Okręgowej, korespondencja z nadrzęd-
nymi organizacjami związkowymi, magistratem brzeskim i innymi instytu-
cjami w sprawach pracy, akta oddziałów Związku Polskich Związków Zawo-
dowych w Kobryniu, Telechanach, deklaracje członków kasy wzajemnej 
pomocy.

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy ze wstępem.

Kod/Sygnatura: BY ГАБр ф. 105
Tytuł: Związki zawodowe i inne zrzeszenia zawodowe woj.  poleskiego

Профсоюзы и другие профессиональные объединения Полесского 
воеводства

Daty:  1919–1939
Rozmiary:  1 inw., 533 j.a.
Dzieje zespołu: w 1995 r. mat. 33 zespołów szczątkowych uporządkowano, opra-

cowano i połaczono w jeden zespół.
Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): okólniki, wytyczne, instrukcje 

organów nadrzędnych w sprawach działalności związków zawodowych, 
statuty towarzystw sportowych i klubów „Jutrznia”, „Gwiazda-Sztern”, 
„Kresy”, żydowskich związków sportowych „Makkabi”, „Brith-Trumpeldor”, 
„El-Al” i in., protokoły zebrań ogólnych, posiedzeń zarządów, plany pracy, 
sprawozdania fi nansowe, budżety i sprawozdania z ich wykonania, spra-
wozdania z działalności, informacje o liczbie członków, opłatach członkow-
skich, księgi kasowe, plany fi nansowo-gospodarcze, podania o przyjęcie do 
związku zawodowego i udzielenie pożyczek z kasy pomocy wzajemnej, kore-
spondencja oddz. pińskiego Związku Zawodowego Pracowników Handlu 
w sprawie udzielenia pomocy strajkującym górnikom angielskim (1927 r.), 
informacje o meczach piłki nożnej pomiędzy towarzystwami sportowymi 
„Ruch” i „Kresy” (1939 r.), dane statystyczne o stanie oddz. straży pożarnej, 
informacje o organizacji kursów zawodowych i szkół.
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Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy ze wstępem, indeksem związków 
zawodowych i innych organizacji zawodowych, tablicą konkordancji.

Powiązanie z innymi materiałami archiwalnymi: AP w Poznaniu, zespół PL/53/1282/1 
Związek Drużyn Konduktorskich. Koło w Baranowiczach 1928–1929.

Kod/Sygnatura: BY ГАБр ф.  116
Tytuł: Obóz Zjednoczenia Narodoweg. Poleska Organizacja Okręgowa i Oddział 

Powiatowy w  Pińsku
Полесская окружная организация и Пинский поветовый отдел Лагеря 
национального объединения

Daty: 1937–1939
Rozmiary: 1 inw., 25 j.a.
Dzieje zespołu: w 1995 r. utworzono grupę zespołów o nazwie „Par  e polityczne 

województwa poleskiego”; w 2005 r. akta ponownie opracowano; mat. 
poleskiego Komitetu Okręgowego i brzeskiego Komitetu Powiatowego PPS 
przesunięto do zespołu nr 1, inw. nr 9.

Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): instrukcje szefów OZN, akta Okrę-
gowej Organizacji OZN (okólniki, protokoły zebrań okręgowych, posiedzeń 
sekcji, zebrań ogólnych, listy wpłat składek członkowskich), sprawozdania 
starostw powiatowych z działalności par  i politycznych na terenie woj. 
poleskiego (1938 r.), mat. organizacji i działalności oddz. i kół OZN, projekt 
ulepszenia pracy organizacyjnej wśród ludności wiejskiej woj. poleskiego.

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy ze wstępem.

Kod/Sygnatura: BY ГАБр ф. 115
Tytuł: Młodzieżowe organizacje społeczne woj.  poleskiego

Молодёжные общественные организации Полесского воеводства
Daty: 1920–1939
Rozmiary: 1 inw., 232 j.a.
Dzieje zespołu: w 1994 r. akta szczątkowe 17 organizacji młodzieży wiejskiej, 

robotniczej, rosyjskiej i in. opracowano i połączono w jeden zespół.
Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): okólniki, wytyczne, instrukcje 

zarządów głównych organizacji młodzieżowych, korespondencja z nimi, 
statuty, protokoły zjazdów, konferencji, zebrań ogólnych, posiedzeń 
zarządów, komisji rewizyjnych, plany pracy, sprawozdania z działalności, 
budżety i sprawozdania z ich wykonania, księgi kasowe i sprawozdania 
fi nansowe, listy płac, podania o przyjęcie do organizacji, informacje o orga-
nizacji przedsięwzięć kulturalno-oświatowych, sportowych i in., dzienniki 
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zajęć wojskowych i wychowania fi zycznego młodzieży, programy uroczy-
stości związanych z A.S. Puszkinem (1937 r.) i in., dzienniki zwycięzców 
konkursów rolniczych, instruktorów.

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy ze wstępem, indeksem społecz-
nych organizacji młodzieżowych, tablicą konkordancji.
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7. Instytucje kulturalne, naukowe inne

Kod/Sygnatura: BY ГАБр ф. 2074
Tytuł: Ambulatorium Miejskie w  Pińsku

Пинская городская амбулатория
Daty: 1921–1928
Rozmiary: 1 inw., 2 j.a.
Dzieje zespołu: do 1966 r. zespół przechowywano w Filii w Pińsku AP Obwodu 

  Brzeskiego; akta opracowano w 1952 r.
Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): księga rejestracji chorych dzieci 

(1928), informacje o pracy oddz. dziecięcego ambulatorium w l. 1922–
1923.

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy.

Kod/Sygnatura: BY ГАБр ф. 2309
Tytuł: Apteka Miejska w Pińsku

Пинская городская аптека
Daty: 1927–1939
Rozmiary: 1 inw., 8 j.a.
Dzieje zespołu: do 1966 r. zespół przechowywano w Filii w Pińsku AP Obwodu 

Brzeskiego; akta opracowano w 1952 r.
Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): księga kasowa, budżet, sprawozdanie 

apteki, wykaz medykamentów w aptece (1927–1928, 1930–1931, 1937–
1938), dzienne normy obrotu medykamentów w aptece w l. 1937–1938.

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy.

Kod/Sygnatura: BY ГАБр ф. 2061
Tytuł: Szpital Powiatowy w Pińsku

Пинская поветовая больница
Daty: 1919–1939
Rozmiary: 1 inw., 318 j.a.
Dzieje zespołu: do 1966 r. zespół przechowywano w Filii w  Pińsku AP Obwodu 

 Brzeskiego; akta opracowano w 1952 r.
Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): okólniki, instrukcje, wytyczne MPiOS, 

MSW, UW Poleskiego, Starostwa Powiatowego w  Pińsku, statut szpitala, 
protokoły posiedzeń rady szpitalnej i komisji, sprawozdania, akta kontroli 
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szpitala, umowy o leczenie pracowników instytucji i osób prywatnych, 
księgi rejestracji chorych, historie chorób pacjentów, budżety i sprawoz-
dania z ich wykonania, bilanse, księgi kasowe, kosztorysy wydatków, podania 
o umorzenie długów za leczenie, polisy ubezpieczeniowe mienia, księgi 
inwentarzowe, zaświadczenia lekarskie, zaświadczenia o śmierci, listy płac.

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy.
Uwagi: zachowały się akta osobowe lekarzy, wykazy chorych.

Kod/Sygnatura: BY ГАБр ф.  2073
Tytuł: Szpital Żydowski w  Pińsku-Karolinie

Пинско-Каролинская еврейская больница
Daty: 1919–1939
Rozmiary: 1 inw., 10 j.a.
Dzieje zespołu: do 1966 r. zespół przechowywano w Filii w Pińsku AP Obwodu 

 Brzeskiego; akta opracowano w 1952 r.
Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): wytyczne UW  Poleskiego, dane staty-

styczne o liczbie chorych, wydatkowanych środkach, sprawozdania z przy-
chodów-rozchodów, dok.przebiegu praktyk w szpitalu, arkusze inwentary-
zacyjne, zaświadczenia lekarskie, zaświadczenia o śmierci, korespondencja 
z magistratem pińskim, zarządem gm. żydowskiej w Łunińcu w sprawie 
opłat za leczenie ludności i przyjęcie jej na leczenie, podania o przyjęcie 
do pracy.

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy.
Uwagi: zachowały się wykazy chorych, legitymacje pracowników szpitala.

Kod/Sygnatura: BY ГАБр ф. 401
Tytuł: Gimnazjum Koedukacyjne w  Brześciu

Гимназия совместного обучения, г.Брест
Daty: 1928–1929
Rozmiary: 1 inw., 6 j.a.
Dzieje zespołu: zespół opracowano po 1959 r.
Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): akta osobowe uczniów gimnazjum.
Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy.

Kod/Sygnatura: BY ГАБр ф.  2066
Tytuł: Państwowe Gimnazjum Humanistyczne w  Pińsku

Пинская государственная гуманитарная гимназия
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Daty: 1921–1939
Rozmiary:  1 inw., 278 j.a.
Dzieje zespołu: do 1966 r. zespół przechowywano w Filii w  Pińsku AP Obwodu 

 Brzeskiego; akta opracowano w 1952 r.
Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): okólniki, instrukcje, wytyczne 

MWRiOP, Kuratorium Okręgu Szkolnego w Brześciu, korespondencja z nimi, 
protokoły posiedzeń rady pedagogicznej, maturalnych komisji egzamina-
cyjnych, sprawozdanie z przeprowadzonych egzaminów, tabele postępów 
uczniów, arkusze inwentaryzacyjne mienia szkoły, informacje o działalności 
internatu, referat na 150-lecie Komisji Edukacji Narodowej (1923 r.).

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy.
Uwagi: zachowały się akta osobowe nauczycieli i uczniów, świadectwa ukoń-

czenia szkół.

Kod/Sygnatura: BY ГАБр ф. 392
Tytuł: Państwowe Seminarium Nauczycielskie Męskie w  Prużanie

Пружанская государственная мужская учительская семинария
Daty: 1924–1934
Rozmiary: 1 inw., 69 j.a.
Dzieje zespołu: zespół opracowano w 1968 r.
Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): okólniki i rozporządzenia MWRiOP, 

Kuratorium Brzeskiego Okręgu Szkolnego, księga zarządzeń, protokoły 
posiedzeń komisji egzaminacyjnych, rady pedagogicznej, dzienniki i tabele 
postępów uczniów, konspekty lekcji, dzienniki klasowe.

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy.
Uwagi: zachowały się akta osobowe i wykazy nauczycieli i uczniów.

Kod/Sygnatura: BY ГАБр ф. 402
Tytuł: Prywatne Humanistyczne Gimnazjum Koedukacyjne w  Białymstoku 

Частная гуманитарная гимназия совместного обучения, г. Белосток
Daty: 1933–1938
Rozmiary: 1 inw., 4 j.a.
Dzieje zespołu: zespół opracowano po 1959 r.
Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): protokół komisji egzaminacyjnej egza-

minu dojrzałości absolwenta Lejby Ryzikowa (1938 r.), tabele postępów 
uczniów.

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy.
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Kod/Sygnatura: BY ГАБр ф. 374
Tytuł: Prywatne Gimnazjum Mechaniczne w  Brześciu

Частная механическая гимназия, г. Брест
Daty:  1936–1939
Rozmiary: 1 inw., 263 j.a.
Dzieje zespołu: zespół opracowano w l. 50. XX w.
Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): dok. osobowa (akta osobowe ucz-

niów gimnazjum).
Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy.

Kod/Sygnatura: BY ГАБр ф. 665
Tytuł: Szkoła Podstawowa w   Baranowiczach

Начальная общеобразовательная школа, г. Барановичи
Daty: 1931–1935
Rozmiary: 1 inw., 4 j.a.
Dzieje zespołu: zespół do 1966 r. przechowywano w AP Obwodu   Baranowickiego; 

akta opracowano w 1952 r.
Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): informacje o wynikach w nauce 

uczniów szkoły Rosyjskiego Towarzystwa Dobroczynnego.
Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy.

Kod/Sygnatura: BY ГАБр ф. 2075
Tytuł: Żydowska Szkoła Rzemieślnicza Judela Piekacza w  Pińsku 

Частная еврейская мужская ремесленная школа Пекача Юделя, 
г. Пинск

Daty: 1921–1939
Rozmiary: 1 inw., 215 j.a.
Dzieje zespołu: do 1966 r. zespół przechowywano w Filii w  Pińsku AP Obwodu 

  Brzeskiego; akta opracowano w 1952 r., wydzielono i wybrakowano 
11 kg rozsypu (kosztorysy, pokwitowania, listy przewozowe, korespon-
dencja w sprawie zamówień na produkcję towarów stolarskich i ślusar-
skich w pracowni szkoły); ponownie opracowano w 2012 r.

Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): okólniki, instrukcje, wytyczne 
MWRiOP, Kuratorium Okręgu Szkolnego w  Brześciu, korespondencja 
z nimi, statuty szkoły, protokoły posiedzeń rady pedagogicznej, dyrekcji, 
plany pracy, sprawozdania, księga główna, dane statystyczne o działal-
ności szkoły, liczbie uczniów i wynikach egzaminów, budżety, bilanse, 
kosztorysy wydatków, sprawozdania fi nansowe, księga kasowa, dzienniki 
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lekcyjne, rozkłady lekcji, programy nauczania, tabele postępów uczniów, 
księga ewidencji wpływu opłat za naukę, polisy ubezpieczeniowe, infor-
macje o stanie pracowni szkolnych i asortymencie wytwarzanych w nich 
produktów, listy płac nauczycieli.

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy, notatka historyczno-archiwalna, 
tablica konkordancji.

Uwagi: zachowały się akta osobowe, ankiety i wykazy nauczycieli, uczniów, 
wykazy absolwentów.
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8. Instytucje wyznaniowe

Kod/Sygnatura: BY ГАБр ф. 2583
Tytuł: Kościół Rzymskokatolicki w   Łachwie

Лахвенский римско-католический костёл
Daty: 1920–1939
Rozmiary: 1 inw., 15 j.a.
Dzieje zespołu: do 1966 r. zespół przechowywano w Filii w  Pińsku AP Obwodu 

  Brzeskiego; akta opracowano w 1952 r.
Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): okólniki, rozporządzenia MSW, Staro-

stwa Powiatowego w   Łunińcu i korespondencja z nimi, wezwanie biskupa 
mińskiego do duchowieństwa o zbiórkę środków na pomoc księżom – 
emigrantom i ich rodzinom, do aktywnego udziału w wyborach do Sejmu 
i Senatu RP (1922 r.), edykty, dyrektywy i korespondencja z biskupem 
pińskim w sprawach odprawiania mszy w dni świąteczne, zasad witania 
w kościołach dostojników, wstępowania duchowieństwa do katolickiego 
stowarzyszenia dobroczynnego „Caritas”, zasad rewindykacji i budowy 
kościołów, wciągania młodzieży do stowarzyszeń katolickich, protokół 
zjazdu dziekanów (1925 r.), dok. związana z przejściem osób wyznania 
prawosławnego na katolicyzm, księga rejestracji osób, które przyjęły kato-
licyzm, pozwolenia organów wojskowych i policyjnych na zawarcie związku 
małżeńskiego ich pracowników, kopie metryk, zaświadczenia i inne dok. 
o urodzeniu, ślubach, śmierci, księga inwentarzowa kościoła we wsi Sien-
kiewicze w pow. łuninieckim (1939 r.)

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy. 

Kod/Sygnatura: BY ГАБр ф. 2346
Tytuł: Kuria Biskupia w   Pińsku

Пинская епископская курия
Daty: 1921–1939
Rozmiary: 1 inw., 182 j.a.
Dzieje zespołu: do 1966 r. zespół przechowywano w Filii w Pińsku AP Obwodu 

  Brzeskiego. W 1944 r. akta Kurii przekazano do AP Obwodu Pińskiego  
w Pińsku w ramach zespołu Wyższego Seminarium Duchownego w  Pińsku; 
w l. 1952–1956 mat. Kurii wydzielo w samodzielny zespół, usystematyzo-
wano i opracowano; w 1997 r. opracowano archiwalne pomoce informa-
cyjne.
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Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): rozporządzenia biskupa diecezji 
pińskiej, korespondencja Kurii z MSZ w sprawie współdziałania na rzecz 
podjęcia przez papieża działań w obronie duchowieństwa katolickiego na 
terenie radzieckiej Białorusi, z organami władzy państwowej w sprawie 
rewindykacji ziem cerkiewnych i kościołów, z Kuratorium Okręgu Szkol-
nego w  Brześciu w sprawie nauczania religii w szkołach, programy konfe-
rencji duchowieństwa w sprawach wyznania unickiego, teksty referatów 
wygłoszonych na II konferencji stowarzyszenia „Eklezja” w   Genewie, 
informacje o działalności misyjnej na terenie diecezji pińskiej, kółka przy 
Kurii, protokół zebrania ogólnego parafi an Kościoła rzymskokatolickiego 
w  Łachwie w związku z problemami utrzymania kościoła, dok. osobowa 
(podania, życiorysy, dyplomy, akta osobowe księży).

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy ze wstępem.
Uwagi: zachowały się akta osobowe księży, dyplomy wykształcenia.

Kod/Sygnatura: BY ГАБр ф. 2059
Tytuł: Poleski Konsystorz Prawosławny

Полесская православная духовная консистория
Daty: 1919–1954
Rozmiary: 5 inw., 4264 j.a.
Dzieje zespołu: w 1940 r. akta Konsystorza (7957 j.a. i 256 kg rozsypu) przeka-

zano do AP Obwodu Pińskiego w    Pińsku; w 1952 r. archiwalia uporząko-
wano i opracowano (wydzielono i wybrakowano 3760 j.a. i 241 kg rozsypu: 
dzienniki korespondencji wchodzącej i wychodzącej, korespondencję 
w sprawach remontów pomieszczeń, nabytku inw.); w 1953 r. do zespołu 
dołączono 4 j.a. z AP Obwodu  Brzeskiego w Brześciu, 645 j.a. z Central-
nego Archiwum Państwowego Litewskiej SRR w   Wilnie. W 1967 r. zespół 
przekazano do AP Obwodu Brzeskiego w  Brześciu; ponownie opracowano 
w 1976 r.; w 1999 r. opracowano indeks cerkwi w pow.  brzeskim do inw. 
nr 4; w 2002 r. dołaczono akta osobowe, zgrupowane w inw. nr 5.

Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): inw. nr 1 – edykty, uchwały, rozporzą-
dzenia i okólniki Świętego Synodu Polskiej Autokefalicznej Cerkwi Prawo-
sławnej, Poleskiego Konsystorza Duchownego i arcybiskupa w sprawach 
działalności Cerkwi, protokoły zjazdów i zebrań duchowieństwa prawo-
sławnego, posiedzeń Poleskiego Diecezjalnego Komitetu Misyjnego, akta 
dot. sytuacji w okręgach cerkiewnych, ruchu prawosławnego, innowierców 
i duchowieństwa, otwierania i utrzymywania parafi i, włączania Cerkwi do 
innych parafi i, udzielania pomocy rodzinom cerkiewnych duchownych, 
dok. fi nansowa, mat. dot. przekazywania cerkwi i majątków Kościołowi 
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katolickiemu, przechodzenia z wiary katolickiej na prawosławną, walki 
z rozpowszechnianiem się wyznania unickiego, sektami religijnymi, prze-
kazywania w dzierżawę ziem cerkiewnych, nadawania cerkiewnej ziemi 
duchowieństwu, sprzedaży ziem cerkiewnych, rozpatrywania skarg 
na duchownych, adopcji, rozwodów i zmiany nazwisk przez ludność, 
wykazy kleru, dok. odtwarzania metryk urodzenia, ślubu i in.; inw. nr 2 
– akta dot. posługi duchownych, księży (mianowania, zwalniania, prze-
niesienia, odsunięcia i in.), pozwoleń na prowadzenie religii w szkołach, 
nagradzania duchownych, wykazy przebiegu służby, akta osobowe; inw. 
nr 3 – protokoły posiedzeń Poleskiego Diecezjalnego Komitetu Misyjnego, 
postanowienia Konsystorza w sprawach sądowo-śledczych, rozwodowych, 
metrykalnych, dok. odtwarzania metryk urodzenia i ślubu; inw. nr 4 – 
wykazy duchowieństwa Cerkwi pow.  brzeskiego; inw. nr 5 – akta osobowe 
duchownych i księży prawosławnych diecezji poleskiej oraz pracowników 
Konsystorza.

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowe ze wstępem. Inw. nr 1 za l. 1922–
1939, 3223 j.a.; inw. nr 2 za l. 1922–1939, 571 j.a.; inw. nr 3 za 1926 r., 
1928 r., 1933 r., 4 j.a.; inw. nr 4 za l. 1920–1934, 33 j.a.; inw. nr 5 Akta 
osobowe duchownych, księży i pracowników świeckich Konsystorza 1919–
1954, 429 j.a. Indeks geografi czny.

Uwagi o publikacji: Документы по истории православной церкви, op.cit.; 
Брест в 1919–1939 гг., op.cit. ; Памяць: Гіст.-дакум. хроніка Іванаўскага 
раёна, op.cit.; Памяць: Камянецкі раён: Гіст.-дакум. хронікі гарадоў 
і раёнаў Беларусі, Мінск 1997.

Uwagi: zachowały się wykazy parafi i prawosławnych, przeorów, duchownych.

Kod/Sygnatura: BY ГАБр ф. 2060
Tytuł: Wyższe Seminarium Duchowne im. Św. Tomasza z Akwinu w  Pińsku

Пинская высшая римско-католическая духовная семинария имени 
Святого Фомы Аквинского

Daty: 1922–1939
Rozmiary: 2 inw., 90 j.a.
Dzieje zespołu: do 1966 r. zespół przechowywano w Filii w   Pińsku AP Obwodu 

  Brzeskiego; akta opracowano w 1952 r.
Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): inw. nr 1 – okólniki i rozporządzenia 

MWRiOP, protokoły posiedzeń rady pedagogicznej i kolegium, sprawoz-
dania z pracy, korespondencja we wszelkich sprawach związanych z działal-
nością, bilanse, kosztorysy, sprawozdania fi nansowe, programy nauczania, 
dane statystyczne o liczbie uczących się, wykładach, księgi ewidencji obec-
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ności na zajęciach, dok. abiturientów i absolwentów (podania, życiorysy, 
listy egzaminacyjne, świadectwa i dyplomy), tabele wyników w nauczaniu, 
statut stowarzyszenia seminarzystów zajmującego się upowszechnia-
niem wiary katolickiej; inw. nr 2 – akta działalności Koła Unitów (statut, 
instrukcje, korespondencja, protokół zebrania członków, sprawozdania 
z pracy Koła i jego biblioteki, księga wypożyczeń książek).

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowe. Inw. nr 1 za 1922 r., l. 1924–
1938, 80 j.a.; inw. nr 2 Koło Unitów przy Seminarium 1928–1938, 10 j.a.

Uwagi: zachowały się akta osobowe i wykazy uczniów, wykazy abiturientów, 
świadectwa szkolne i dyplomy.

Kod/Sygnatura: BY ГАБр ф. 370
Tytuł: Zarządy Żydowskich Gmin Wyznaniowych woj.   poleskiego

Правления еврейских религиозных гмин Полесского воеводства
Daty: 1928–1939
Rozmiary: 1 inw., 53 j.a.
Dzieje zespołu: akta gmin żydowskich opracowano w 1952 r.; w 1966 r. zostały 

przekazane z Filii w    Pińsku do AP  Obwodu    Brzeskiego; w 1999 r. mat. dzie-
więciu zespołów zarządów gmin żydowskich połączono w jeden zespół 
i ponownie opracowano.

Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): protokoły posiedzeń zarządów i rad 
gminnych, komisji wyborczych do spraw wyborów członków zarządu 
gminy, budżety żydowskich gmin religijnych i sprawozdania z ich wyko-
nania, wykazy cen rejestracji aktów stanu cywilnego, rytualny ubój zwie-
rząt, podania mieszkańców o udzielenie pomocy materialnej, zmniejszenie 
opłat gminnych, informacje o wpłatach na potrzeby gmin żydowskich.

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy ze wstępem i tablicą konkor-
dancji.

Uwagi o publikacji: Документы по истории и культуре евреев, op.cit.
Uwagi: zachowały się wykazy członków rad i zarządów gmin żydowskich, wykazy 

Żydów wnoszących opłaty na potrzeby gminy. Zespół nie jest kompletny. 
Nie zachowały się akta z l. 1925–1927. Najpełniej zachowały się akta gmin 
żydowskich w   Brześciu i   Pińsku, dok. pozostałych gmin zachowała się frag-
mentarycznie (1–3 j.a. zarządów gmin żydowskich w  Wysokim Litewskim, 
 Dawidgródku,  Domaczewie,  Stolinie).
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9. Akta majątków ziemskich, rodów, rodzin i osób 
oraz spuścizny

Kod/Sygnatura: BY ГАБр ф. 2304
Tytuł: Majątki obszarnicze powiatów  drohiczyńskiego,  łuninieckiego,  pińskiego, 

 stolińskiego woj.  poleskiego
Помещичьи имения Дрогичинского, Лунинецкого, Пинского, Столинс-
кого поветов Полесского воеводства

Daty: 1923–1939
Rozmiary: 1 inw., 69 j.a.
Dzieje zespołu: do 1966 r. zespół przechowywano w Filii w  Pińsku AP Obwodu 

 Brzeskiego, akta opracowano w l. 50. XX w.; w 2006 r. z czterech niewiel-
kich zespołów majątków ziemskich powiatów drohiczyńskiego, łuniniec-
kiego, pińskiego, stolińskiego utworzono jeden zespół oraz ponownie opra-
cowano pomoce ewidencyjne i informacyjne.

Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): dok. majątków ziemskich – rejestry 
obmiaru ziemi, umowy kupna-sprzedaży, plany organizacji i utrzymania 
masywów leśnych, dane o stanie, wielkości i wartości majątków ziem-
skich, opisy szacunkowe, opisy mienia, plany, charakterystyki majątków, 
księgi kasowe, dok. bankowa, korespondencja z organami administracyj-
nymi i sądowymi, dzienniki ewidencji opłat za dzierżawę ziemi, informacje 
o parcelacji majątków, pracach ziemnych, samowolnym wyrębie drzew 
w lasach właścicieli ziemskich, sprzedaży drewna, listy płac, rent.

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy. Majątki pow.  drohiczyńskiego – 
sygn. 1–3; pow.  łuninieckiego – sygn. 4–14; pow. pińskiego – sygn. 15–62; 
pow.  stolińskiego – sygn. 63–68.

Uwagi: zachowały się wykazy pracowników majątków, chłopów-dzierżawców, 
plany prac ziemnych w majątkach, opis geodezyjny majątku  Neńko-
wicze w pow.  pińskim, osobisty dziennik M. Gusiewa, właściciela majątku 
Obrowo w pow. pińskim (sygn. 50). Akta zachowane szczątkowo.
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Rozdział II. Archiwum Państwowe 
Obwodu Grodzieńskiego w  Grodnie

Adres
 ул. Дзержинского, 84
 230005, г. Гродно, Беларусь
 Tel.+375 152 74 01 87; faks:+375 152 72 24 43
 E-mail:grodnooblarhiv@mail.ru
 www.archives.gov.by
Pracowania naukowa
 Czynna: poniedziałek–piątek w godz. 8.30–17.30. Archiwum nieczynne 

w każdy ostatni piątek miesiąca (tzw. dzień techniczny).
Biblioteka
 Kodeksy prawa polskiego i dzienniki ustaw z okresu II RP, wydawnictwa 

urzędowe i informacyjne ministerstw i urzędów polskich, roczniki staty-
styczne GUS, wydawnictwa informacyjne, dotyczące poszczególnych 
miast, druki i wydawnictwa par  i politycznych i stowarzyszeń, zbiory prasy 
polskiej i obcej wydawanej w  Berlinie,  Warszawie,  Wilnie,  Grodnie, a także 
kolekcje druków ulotnych i plakatów. Ogółem 5560 tomów wydawnictw 
zwartych i ciągłych.

 Czynna: w godzinach pracy Archiwum.
 Dni i godziny przyjęć interesantów: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 

w godz. 8.30–17.30, środa w godz. 8.30–19.00.
Zwięzłe dzieje Archiwum

a)  rok powstania archiwum: 1944;
b)  poprzednie nazwy archiwum: Archiwum Państwowe Obwodu  Białostoc-

kiego (1944);
c)  poprzedni zakres działania: poszczególne powiaty województw no-

wogródzkiego i białostockiego II RP, przyłączone do Białoruskiej SRR 
w 1939 r., zlikwidowane rejony obwodu grodzieńskiego:  Wasiliszki,  Żołu-
dek,  Skidel,  Sopoćkinie.

Granice chronologiczne i wielkość zasobu archiwum
 1919–2013
 1673 zespołów archiwalnych, 5 kolekcji, 445–694 j.a.
Aktualny teren działania
 Obwód  grodzieński.
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Charakterystyka zasobu archiwum
 Materiały władz, urzędów i instytucji polskich z okresu 1919–1939 z terenu 

woj.  nowogródzkiego, powiatów  wołkowyskiego i  grodzieńskiego woj.
białostockiego.

 Materiały komitetów i organizacji wojskowo-rewolucyjnych z okresu od 
lipca do września 1920 r., działających na obszarze Grodzieńszczyzny.

 Akta władz, urzędów i instytucji Białoruskiej SRR z okresu wrzesień 1939 r. 
– czerwiec 1941 r. z obszaru obw. grodzieńskiego. 

 Akta władz, urzędów i instytucji za l. 1944–1991 z obszaru obw.  grodzień-
skiego.

 Materiały władz i instytucji niemieckich za l. 1941–1944 z obszaru Bezirk 
„Białystok” Komisariatu Generalnego Białoruś.

 Materiały Republiki Białoruś dot. gospodarki, życia społecznego i politycz-
nego z l. 1991–2000.

 Spuścizny i archiwa prywatne, w tym: pisarza Aliakseja Karpiuka, historyka 
Jakawa Marasza, b. dyrektora Archiwum Aliaksandra Pleszewieni oraz in.

Bibliografia
1) przewodniki i informatory o zasobie:

– Государственный архив Гродненской обл. Путеводитель (1919–
2000), cостав. Л. Юнина (ред.), М.А-С. Белякова, Л.В. Бондаревич 
и др., Гродна 2007. Spis treści przewodnika dostępny jest online 
w Internecie:h  p://archives.gov.by/index.php?id=351120

– Государственные архивы Брестской, Гродненской областей, 
филиал Государственного архива Минской области 
в Молодечно. Справочник (по документальным материалам 
1919–1939 гг.), Mинск 1969;

2) inne pomoce szczegółowe: Алфавитный указатель cписков 
избирателей в органы власти Польского государства периода 
вхождения современной территории Гродненской области 
в состав Польши, format Archiwum RAR, Excel,[online], [dostęp 
15.10. 2013], dostępny w Internecie:h  p://archives.gov.by/index.
php?id=627207.

3)  publikacje polskie, dot. działalności archiwum i informacji o jego zasobie:
– Biblioteki na wschodnich ziemiach II Rzeczypospolitej. Informator, 

red. nauk. B. Bieńkowska, oprac. U. Paszkiewicz, Poznań 1998.
–  Informator o archiwaliach z kresów północno-wschodnich Drugiej 

Rzeczypospolitej w zasobie archiwów białoruskich i LCVA w Wilnie, 
oprac. J.J. Milewski, Białystok 1996.

– Bożena Urbanek, Archiwalia grodzieńskie, Warszawa 1998.
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– Irena Gadkowska-Mamczak, Archiwa państwowe w II Rzeczypospoli-
tej, Poznań 2006.

– Henryk Majecki, Konferencja naukowa: Źródła do dziejów kresów 
północno-wschodnich II Rzeczypospolitej (1918–1945) w archiwach 
Litwy i Białorusi, „Archeion”, t. 95, Warszawa 1995, s. 212–214.

– Henryk Majecki, Polonika w zasobach archiwów Białorusi, Litwy oraz 
Obwodu Kaliningradzkiego Federacji Rosyjskiej, „Archeion”, t. 98, 
Warszawa 1997, s. 314–316.
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1. Administracja ogólna i samorządowa

Kod/Sygnatura: BY ГАГр ф. 89
Tytuł: Starostwo Powiatowe  Grodzieńskie

Гродненское поветовое староство Белостокского воеводства, г. Гродно
Daty: 1921–1939
Rozmiary: 1 inw., 350 j.a.
Dzieje zespołu: zespół uporządkowano w 1953 r. (protokół się nie zachował). 

Wcześniej część jedn. nie miała opisów; w 1953 r. zredagowano tytuły 
(do tytułów włączono nazwiska właścicieli majątków, zweryfi kowano daty 
skrajne dok., a także zostały wskazane majątki, które przeszły z własności 
Kościoła na własność państwa).

Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): podania obywateli o wydanie 
zaświadczeń potwierdzających polskie obywatelstwo (sygn. 1–3, 3а, 4, 
4а, 5–7, 7а, 8, 9), sprawy dot. parcelacji (sygn. 10–64, 94–117, 136–202, 
206–208, 209–228, 230–240, 242–247, 249–279, 290–322, 330–332, 
335–344), chutoryzacji (sygn. 65–93, 118–135, 241, 248, 280–289, 
323–329, 333–334,), likwidacji wiejskich pastwisk (sygn. 203–205, 229). 
W zespole zachowały się mat. gmin wchodzących w skład powiatów:  Brzo-
stowica Wielka i  Brzostowica Mała,  Wiercieliszki,  Wołpa,  Hoża,  Hołynka, 
 Hornica,  Hudowszczyzna,  Żydomla,  Indura,  Krynki,  Łasza,  Łunna,  Mosty, 
 Ozierany,  Porzecze,  Sobakińce,  Skidel,  Ejsymonty.

Warunki decydujące o udostępnianiu: ograniczenia związane z ochroną danych 
osobowych – akta spraw, w których mogą się one znajdować, są udostęp-
niane użytkownikom po 75 latach od ich zakończenia.

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy ze wstępem i indeksem 
osobowym. Katalogi kartkowe: „Katalog przedmiotowo-tematycznych do 
okresu polskiego” (5 szufl ad) oraz „Kartoteka organów i instytucji państwo-
wych okresu międzywojennego”.

Istnienie kopii i miejsce ich przechowywania: zmikrofi lmowano niemal wszystkie 
jedn. akt, z wyjątkiem podań o poświadczenie polskiego obywatelstwa 
(sygn. 1–3, 3a, 4, 4a, 5–7, 7a, 8, 9). W chwili obecnej Archiwum nie ma 
czytników do mikrofi lmów. Badaczom udostępniane są oryginały.

Powiązanie z innymi materiałami archiwalnymi: AP w Białymstoku, zesp. PL/4/794 
Starostwo Powiatowe Grodzieńskie Referat Rolnictwa i Reform Rolnych 
[1921–1933] 1934–1939.

Uwagi o publikacji: Государственный архив Гродненской обл. Путеводитель 
(1919–2000), cостав. Л. Юнина (ред.), М.А.-С. Белякова, Л.В. Бондаревич 
и др., Гродна 2007.
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Charakterystyka stanu fizycznego i wymagań technicznych: stan dobry.
Uwagi: dokumenty są przechowywane jako szczególnie cenne.

Kod/Sygnatura: BY ГАГр ф. 196
Tytuł: Starostwo Powiatowe  Lidzkie

Лидское поветовое староство Новогрудского воеводства, г. Лида
Daty: 1922–1939
Rozmiary: 1 inw., 34 j.a.
Dzieje zespołu: akta do Archiwum wpłynęły w 1949 r. W 2001 r. zespół ponownie 

opracowano. Zostały przeredagowane tytuły jedn., skorygowano daty 
materiałów, opracowano aparat naukowo-informacyjny do inw., opraco-
wano inw. nr 1. Do zespołu dołączono 25 j.a. z zesp. nr 719 Powiatowy 
Zarząd Ziemski w Lidzie, odzwierciedlające działalność Starostwa.

Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): dok. dot. parcelacji 1922–1937 
(sygn. 1), plany wykorzystania lasów 1923, 1924–1929 (sygn. 2–4, 6–8, 
10–14, 16), plan budowy zamku ks. Sapiehy w majątku  Spusza 1923 
(sygn. 5), sprawozdanie Starostwa z działalności kół Żydowskiego Związku 
Kupców 1924 (sygn. 9), protokół z posiedzenia komisji budowlanej o zakoń-
czeniu budowy gimnazjum w Lidzie 1931 (sygn. 18), plany majątku  Dociszki 
w gm.  Ejszyszki 1931, 1934 (sygn. 18a, 19a), protokół posiedzenia komisji 
rewizyjnej o działalności oddz. powiatowego 1934 (sygn. 19), rejestry 
pomiaru i oceny gruntów 1934–1939, (sygn. 20, 21, 23–26, 28–31), reje-
stry pomiaru ruchu transportowego w powiecie 1934 (sygn. 22).

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy ze wstępem. Katalogi kartkowe: 
„Katalog przedmiotowo-tematyczny do okresu polskiego” (5 szufl ad) oraz 
„Kartoteka organów i instytucji państwowych okresu międzywojennego”.

Uwagi o publikacji: Государственный архив Гродненской обл., op.cit.
Charakterystyka stanu fizycznego i wymagań technicznych: stan dobry.
Uwagi: dokumenty są przechowywane jako szczególnie cenne. Zachowały się 

wykazy obsady personalnej oraz mapy majątku Dociszki w gm. Ejszyszki 
1931, 1934.

Kod/Sygnatura: BY ГАГр ф. 544
Tytuł: Starostwo Powiatowe  Słonimskie

Слонимское поветовое староство Новогрудского воеводства, г. Слоним
Daty: 1921–1939
Rozmiary: 1 inw., 43 j.a.
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Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): listy płac urzędników i pracowników 
Starostwa 1922, 1939 (sygn. 1, 3–5, 40, 41), stany służby duchowieństwa 
i ich rodzin (sygn. 6), korespondencja w sprawie nadania i pozbawienia 
obywatelstwa polskiego 1922, 1925, 1932–1934, 1936, 1937 (sygn. 7, 11, 
12, 24, 27, 29, 35, 39), protokoły posiedzeń Sejmiku Powiatu w Słonimiu 
1923, zarządu powiatu, konferencji Starostwa (sygn. 8, 19, 33), pozwo-
lenia zarządu wojewódzkiego na wydanie świadectw rzemieślniczych 
1929 (sygn. 14), wnioski o nadanie odznaczeń „Krzyż Zasługi” urzędnikom 
zarządu gminnego 1929 (sygn. 16), budżet gm. Derewna 1924 (sygn. 10), 
ankiety członków Rady Gminy  Derewna (sygn. 17), zarządzenia o podziale 
wsi na chutory 1930, 1936 (sygn. 18, 32), wykaz komisarzy ziemskich 
powiatu 1931 (sygn. 23), raport Starostwa o wykorzystywaniu ziemi przez 
osadników wojskowych 1933 (sygn. 25), wyciągi ze spisów przedpoboro-
wych roczników 1900–1915, 1933 (sygn. 26), spisy wyborców w wybo-
rach do Sejmu RP 1935 (sygn. 31), sprawozdanie z działalności opieki nad 
dziećmi w  Słonimiu 1937 (sygn. 36).

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy nr 1. Katalogi kartkowe: „Katalog 
przedmiotowo-tematyczny do okresu polskiego” (5 szufl ad) oraz „Karto-
teka organów i instytucji państwowych okresu międzywojennego”.

Uwagi o publikacji: Государственный архив Гродненской обл., op.cit.
Charakterystyka stanu fizycznego i wymagań technicznych: stan dobry.
Uwagi: zachowały się wykazy obsady personalnej.

Kod/Sygnatura: BY ГАГр ф. 543
Tytuł: Starostwo Powiatowe Stołpeckie

Столбцовское поветовое староство Новогрудского воеводства, 
г. Столбцы

Daty: 1920–1939
Rozmiary: 1 inw., 33 j.a.
Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): listy płac (sygn. 14, 16), raport 

komendanta powiatu o incydencie na granicy polsko-radzieckiej (sygn. 4), 
podania o rekompensatę za ziemię, która weszła w skład terytorium 
Związku Radzieckiego (sygn. 2), umowy dzierżawy ziemi (sygn. 3, 6), wykazy 
przedpoborowych uchylających się od służby wojskowej (sygn. 5), sprawy 
nadania obywatelstwa polskiego (sygn. 7, 9, 19, 22, 23, 25, 29), wykazy 
rzemieśników z pow. stołpeckiego 1925 (sygn. 10), protokoły komisji 
szacunkowo-klasyfi kacyjnych (sygn. 12), wykazy osób aresztowanych za 
przekroczenie granicy radziecko-polskiej (sygn. 13), podania o zwolnienie 
z aresztu (sygn. 17), informacje о zbiorach produkcji rolnej 1934 (sygn. 20), 
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wykaz Komitetu Straży Pożarnej w  Dołmatowszczyźnie (sygn. 24), decyzje, 
wykazy i korespondencja z zarządem gminy w sprawie pomocy rodzinom 
wojskowym (sygn. 27), krótkie informacje biografi czne o Mikołaju Downa-
rowiczu i Mikołaju Klimowiczu (sygn. 30, 8), podania o pozwolenie na 
zakup ziemi (sygn. 31), wykaz urzędników Starostwa Powiatu w  Stołpcach 
(sygn. 32), wykazy urzędników gminnych zarządów (sygn. 33) i in. 

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy. Katalogi kartkowe: „Katalog 
przedmiotowo-tematyczny do okresu polskiego” (5 szufl ad) oraz „Karto-
teka organów i instytucji państwowych okresu międzywojennego”.

Uwagi o publikacji: Государственный архив Гродненской обл., op.cit.
Charakterystyka stanu fizycznego i wymagań technicznych: stan dobry.

Kod/Sygnatura: BY ГАГр ф. 208
Tytuł: Starostwo Powiatowe  Suwalskie

Сувалковское поветовое староство Белостокского воеводства, 
г. Сувалки

Daty: 1924–1939
Rozmiary: 1 inw., 26 j.a.
Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): okólniki MSW 1931–1939 (sygn. 1, 3), 

charakterystyka ludności litewskiej z terenu województwa i wykazy organi-
zacji litewskich 1932, 1938 (sygn. 2, 11), wykazy Ukraińców na terytorium 
pow. suwalskiego (sygn. 4), podania i korespondencja w sprawach wyda-
wania paszportów zagranicznych 1924–1934 (sygn. 6), sprawy o naruszenie 
granicy polsko-litewskiej 1936–1937, (sygn. 8), wykazy wszystkich par  i 
politycznych, organizacji i stowarzyszeń na terytorium powiatu 1936–1938 
(sygn. 9), przegląd działalności organizacji litewskich na terytorium woje-
wództw  wileńskiego i  białostockiego, powiatów  lidzkiego i  nowogródzkiego 
(sygn. 10, 16, 17), podania ukraińskich emigrantów politycznych o przedłu-
żenie terminu pobytu w Polsce 1939 (sygn. 13, 14), sprawy nadania obywa-
telstwa polskiego (sygn. 18, 21–25), instrukcje komendy policji o naborze 
ochotników na wojnę w  Hiszpanii (sygn. 19), komunikaty policji o działal-
ności organizacji niemieckich (sygn. 20), mapa woj. suwalskiego (sygn. 26).

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy.
Powiązanie z innymi materiałami archiwalnymi: AP w Suwałkach, zesp. PL/63/31/0 

Starostwo Powiatowe Suwalskie 1919–1939.
Charakterystyka stanu fizycznego i wymagań technicznych: stan dobry.
Uwagi: zachowała się mapa pow.  suwalskiego (bdw).
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Kod/Sygnatura: BY ГАГр ф. 226
Tytuł: Starostwo Powiatowe  Szczuczyńskie

Щучинское поветовое староство Новогрудского воеводства, г. Щучин
Daty: 1921–1939.
Rozmiary: 1 inw., 504 j.a.
Dzieje zespołu: dok. trafi ły do AP Obwodu  Grodzieńskiego w 1949 r. w formie 

rozsypu. Zespół zaliczony do trzeciej kategorii. W 2000 r. inw. został 
ponownie opracowany. Zostały przeredagowane tytuły jedn., uzupełniono 
daty, opracowano aparat naukowo-informacyjny; opracowano inw. nr 1 
w układzie chronologicznym. W 2005 r. nastąpił dopływ do zespołu kilku 
jedn. dot. spraw ziemskich w gminach  Ostryń i  Sobotniki w 1939 r.

Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): przeważają akta dot. parcelacji 
majątków (sygn. 1–20, 22–25, 47), komasacji przydziałów ziemi (sygn. 21, 
26–46, 51–64, 66–93, 95–100), plany gospodarki leśnej (sygn. 49, 65, 94, 
106) oraz rejestry pomiaru i oceny ziemi (sygn. 166, 167, 170–177). Znaj-
dują się także dok. o stosunkach wyznaniowych w powiecie 1929, 1934–
1935 (sygn. 50, 214), metryki urodzenia parafi an kościoła w  Żołudku 1930 
(sygn. 101), umowy dzierżawy ziemi (sygn. 107), udzielenia kredytów 
1933–1935 (sygn. 130–131 i in.), przeprowadzenia melioracji (sygn. 126, 
148, 149), przydziału ziemi osadnikom 1935–1936 (sygn. 217), sprawoz-
dania miesięczne komisarzy ziemskich 1936 (sygn. 278) i in.

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy ze wstępem, tabelą konkordancji, 
indeksem geografi cznym.

Powiązanie z innymi materiałami archiwalnymi: AP w Suwałkach Oddział w  Ełku, zesp. 
PL/64/79/0 Starostwo Powiatowe  Szczuczyńskie w  Grajewie 1921–1939.

Uwagi o publikacji: Государственный архив Гродненской обл. Путеводитель, 
op.cit.

Charakterystyka stanu fizycznego i wymagań technicznych: stan dobry.
Uwagi: dokumenty są przechowywane jako szczególnie cenne. Zachowały się 

plany majątków z terenu powiatu.

Kod/Sygnatura: BY ГАГр ф. 90
Tytuł: Starostwo Powiatowe  Wołkowyskie

Волковысское поветовое староство Белостокского воеводства, 
г. Волковыск

Daty: 1919–1933
Rozmiary: 2 inw., 47 j.a.
Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): inw. nr 1 – rozporządzenia i dyrek-

tywy Minist. Rolnictwa (sygn. 1), zarządzenia Urzędu Ziemskiego 
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w  Białymstoku (sygn. 2), zarządzenia starosty wołkowyskiego (sygn. 3), kore-
spondencja z zarządami w sprawie zatwierdzenia członków rad gminnych 
(sygn. 9, 10), sprawy parcelacji (sygn. 14–17), chutoryzacji (sygn. 18–21), 
sprawy karne za przechowywanie broni palnej (sygn. 25–36), akty nadania 
ziemi osadnikom (sygn. 37) i in.; inw. nr 2 – akta personalne pracowników 
Starostwa (sygn. 1–5), podania o wydanie pozwolenia na prawo noszenia 
broni (sygn. 6–8), podania o wyjazd do  Argentyny (sygn. 9), sprawy pomocy 
osadnikom (sygn. 10). 

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowe. Inw. nr 1 Powiatowy Urząd 
Ziemski w Wołkowysku 1920–1933, 37 j.a.; inw. nr 2 Starostwo Powiatowe 
w  Wołkowysku 1919–1932, 10 j.a.

Powiązanie z innymi materiałami archiwalnymi: Archiwum Akt Nowych, zesp. 
PL/2/20/0 Zarząd Terenów Przyfrontowych i Etapowych w Warszawie 
1920–1921. AP w Białymstoku, zesp. PL/4/47/0 Urząd Wojewódzki Biało-
stocki [1918–1919] 1920–1939 [1940, 1967]; zesp. PL/4/792/0/ Powia-
towy Urząd Ziemski w Wołkowysku 1922–1933 [1935]; zesp. PL/4/795/0 
Starostwo Powiatowe Wołkowyskie Referat Rolnictwa i Reform Rolnych 
[1926–1933] 1934–1938.

Uwagi o publikacji: Государственный архив Гродненской обл., op.cit.
Charakterystyka stanu fizycznego i wymagań technicznych: stan dobry.

Kod/Sygnatura: BY ГАГр ф. 539
Tytuł: Wydział Powiatowy Sejmiku Powiatowego w  Nowogródku

Новогрудский поветовый отдел сеймика, г. Новогрудок
Daty: 1929–1936
Rozmiary: 1 inw., 2 j.a.
Dzieje zespołu: inw. opracowano w 1953 r.
Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): listy wypłat pracownikom robót 

publicznych 1929–1936 (sygn. 1), akta osobowe 1931–1932 (sygn. 2).
Archiwalne pomoce informacyjne: inw. nr 1 za l. 1929–1936.
Charakterystyka stanu fizycznego i wymagań technicznych: stan dobry.

Kod/Sygnatura: BY ГАГр ф. 701
Tytuł: Wydział Powiatowy Sejmiku Powiatowego w  Stołpcach

Столбцовский поветовый отдел сеймика Новогрудского воеводства, 
г. Столбцы

Daty: 1930–1937
Rozmiary: 1 inw., 5 j.a.
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Dzieje zespołu: inw. opracowano w AP Obwodu  Baranowickiego.
Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): korespondencja w sprawie obniżenia 

podatków drogowych 1930 (sygn. 1, 2), krótkie informacje o mieście  Mir 
1936 (sygn. 4), lista płac 1937 (sygn. 5) i in.

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy.
Charakterystyka stanu fizycznego i wymagań technicznych: stan dobry.

Kod/Sygnatura: BY ГАГр ф. 113
Tytuł: Wydział Powiatowy Sejmiku Powiatowego w  Wołkowysku

Волковысский поветовый исполнительный отдел поветового Совета 
Белостокского воеводства, г. Волковыск

Daty: 1928–1939
Rozmiary: 1 inw., 4 j.a.
Dzieje zespołu: inw. opracowano w 1948 r.
Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): akta osobowe 1928–1939 (sygn. 1, 

3, 4) i in.
Archiwalne pomoce informacyjne: inw. nr 1 za l. 1928–1939.
Charakterystyka stanu fizycznego i wymagań technicznych: stan dobry.

Kod/Sygnatura: BY ГАГр ф. 46
Tytuł: Zarząd Miejski w  Grodnie

Гродненское городское управление Белостокского воеводства
Daty: 1919–1939
Rozmiary: 2 inw., 426 j.a.
Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): inw. nr 1 – akta Sekretariatu Wydziału 

Ogólnego, w tym dzienniki posiedzeń Rady Miejskiej 1920–1921 (sygn. 1), 
protokoły jej posiedzeń 1927–1937 (sygn. 2–9, 281–285), uchwały 1927–
1930 (sygn. 10–19) i in.; Wydział Administracyjno-Statystyczny: podania 
mieszkańców Grodna o wydanie zaświadczeń potwierdzających tożsa-
mość 1927–1931, 1937 (sygn. 21–25, 297) oraz stan majątkowy 1936–
1937 (sygn. 288–297), paszporty działek, domów mieszkalnych i innych 
budynków w Grodnie 1923–1929 (sygn. 27–139), plany działek 1925, 1937 
(sygn. 139а), skorowidze alfabetyczne rejestracji mieszkańców Grodna 1935 
(sygn. 298–302); Wydział Finansowo-Podatkowy: budżet Grodna 1928–
1929 (sygn. 140), rozporządzenia magistratu o trybie opłaty podatków 
1919–1920 (sygn. 141), księga rejestracji opłaty podatków 1919–1922 
(sygn. 142), księga ewidencji podatków za nieruchomości i mieszkania 
1924–1932 (sygn. 143), raporty dyrektorów kinoteatrów o prezentowa-
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nych fi lmach 1934–1936 (sygn. 314–325), listy płac pracowników i urzęd-
ników magistratu oraz instytucji i przedsiębiorstw miejskich 1920–1939 
(sygn. 147–186, 333–403) i in.; Wydział Gospodarczy: podania o wydzier-
żawienie działek 1926–1927, 1933–1939 (sygn. 204–215, 385 i in.), sprawy 
wyegzekwowania opłat z tytułu dzierżawy 1923–1939 (sygn. 216–251, 
393 i in.); korespondencja Wydziału Gospodarki Komunalnej z organi-
zacjami i przedsiębiorstwami, w tym o budowie elektrowni, jej przebu-
dowie i wyposażeniu technicznym 1922–1931 (sy gn. 255, 261–171 i in.); 
Wydział Budowlany: opisy państwowych budów 1926 (sygn. 272), kore-
spondencja w sprawach budownictwa 1922–1930 i in.; inw. nr 2 – dok. 
Referatu Personalnego i Statystycznego Wydziału Ogólnego, w tym akta 
osobowe 1927–1936 (sygn. 1–3), spisy repatriantów 1922–1923 (sygn. 4), 
spisy rzemieślnikow 1928 (sygn. 5), informacje dot. miejsc kultu religijnego 
1928 (sygn. 6), spisy pracowników 1926–1930 (sygn. 7), podania o wydanie 
zaświadczeń, potwierdzających tożsamość 1927–1936 (sygn. 8–14), stan 
materialny 1936 (sygn. 15–22); Referat Gospodarczy: spisy pracownikow 
Zarządu Miejskiego 1920 (sygn. 24), protokół zjazdu starostów powiato-
wych woj. białostockiego z 23.03.1939 (sygn. 25), świadectwa ukończenia 
gimnazjum im. H. Sienkiewicza 1931–1938 (sygn. 26) i in.

Warunki decydujące o udostępnianiu: ograniczenia udostępniania mogą być zwią-
zane z ochroną danych osobowych.

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowe. Inw. nr 1 za l. [1919] 1920–1939, 
410 j.a.; inw nr 2 za l. [1920] 1922–1939, 26 j.a.

Istnienie kopii i miejsce ich przechowywania: materiały zespołu w całości zdigitali-
zowane.

Uwagi o publikacji: Государственный архив Гродненской обл., op.cit.
Charakterystyka stanu fizycznego i wymagań technicznych: stan dobry.
Uwagi: dokumenty są przechowywane jako szczególnie cenne. Przy podaniach 

o wydanie zaświadczeń potwierdzających tożsamość znajdują się foto-
grafi e. Zachowały się plany działek ziemskich w Grodnie oraz wykazy 
obsady personalnej.

Kod/Sygnatura: BY ГАГр ф. 47
Tytuł: Zarząd Miejski w  Indurze

Индурское городское управление Гродненского повета Белостокского 
воеводства, м. Индура

Daty: 1920–1939
Rozmiary: 2 inw., 197 j.a.
Dzieje zespołu: inw. nr 1 opracowano w 1953 r., a inw. nr 2 – w 1955 r.
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Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): inw. nr 1 – protokoły posiedzeń magi-
stratu 1920, 1922, 1923, 1927–1933 (sygn.  1, 6, 24, 62, 87 i in.), zasady, 
wytyczne i okólniki Starostwa Powiatowego w Grodnie 1920, 1922–1924, 
1928 (sygn. 2, 12, 29–31 i in.), protokoły ustalenia wieku osób zamieszku-
jących w Indurze 1920, 1922–1925, 1935 (sygn. 3, 7–10, 25–27, 48 i in.), 
spisy wyborców 1922 (sygn. 13), spisy posiadaczy nieruchomości 1922 
(sygn. 15), podania o wydanie dowodu tożsamości i zaświadczeń 1922, 
1928, 1929 (sygn. 18, 19, 82–84 i in.), spisy mieszkańców 1923 (sygn. 33), 
korespondencja ze starostą i Wydziałem Sejmiku  Grodzieńskiego w spra-
wach administracyjno-gospodarczych i fi nansowych 1923, 1930–1939 
(sygn. 37, 38 i in.), spis męskiej ludności żydowskiej 1924 (sygn. 43), 
podania mieszkańców o wydanie pozwoleń na budowę domów 1925, 1927 
(sygn. 47, 68), spis przedpoborowych rocznik 1904 i 1907, 1925 (sygn. 49, 
80), dziennik rejestracji płatników podatków dochodowego, komunal-
nego i rolnego 1927–1930 (sygn. 64–67, 96, 106, 107 i in.), sprawozdania 
miesięczne burmistrza o rozwoju przemysłowym i handlowym Indury 1928 
(sygn. 78), korespondencja z powiatowym urzędem ziemskim w sprawie 
przeprowadzenia parcelacji 1929 (sygn. 104), wykazy rzemieślników 
1931, 1934–1935 (sygn. 117, 145 i in.), protokoły zjazdów wójtów, burmi-
strzów i sekretarzy pow.  grodzieńskiego 1935 (sygn. 156), projekt budżetu 
zarządu  Indury  1938–1939 (sygn. 179); inw. nr 2 – korespondencja ze 
starostą grodzieńskim o organizacji policji i instytucji gospodarczo-kultural-
nych instytucji 1920 (sygn. 1), podania mieszkańców o wydanie dowodów 
tożsamości, zaświadczeń do wyjazdu za granicę 1922, 1927 (sygn. 2, 4, 6), 
wykazy repatriantów 1922 (sygn. 3), spisy i ankiety pracowników magi-
stratu 1927 (sygn. 5), podania i życiorysy osób przyjętych do pracy w magi-
stracie 1930 (sygn. 7), korespondencja ze starostą w sprawach poszukiwań 
poszczególnych osób 1931 (sygn. 8).

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowe. Inw. nr 1 za l. 1920–1939, 
187 j.a.; inw. nr 2 za l. 1922–1927, 10 j.a.

Charakterystyka stanu fizycznego i wymagań technicznych: stan dobry.
Uwagi: dokumenty są przechowywane jako szczególnie cenne. Zachowały się 

wykazy obsady personalnej.

Kod/Sygnatura: BY ГАГр ф. 546
Tytuł: Zarząd Miejski w  Klecku

Клецкое городское управление Новогрудского воеводства, г. Клецк
Daty: 1919–1939
Rozmiary: 1 inw., 86 j.a.
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Dzieje zespołu: brak informacji o dziejach zespołu. Jednakże inw. ciągle jeszcze 
jest przechowywany w teczce z nagłówkiem AP Obwodu  Baranowickiego.

Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): Wydział Finansowy – listy wypłat 
sołtysom kleckiej gminy 1919 (sygn. 1) oraz pracownikom zarządu miej-
skiego 1927, 1934–1939 (sygn. 34, 70), wykazy kupców i sprawoz-
dania o ściąganiu podatków 1922 (sygn. 11), wykazy właścicieli sklepów, 
hurtowni, przedsiębiorstw handlowych 1923 (sygn. 19), protokoły posie-
dzeń i kontroli, sprawozdania z wykonania budżetu 1929–1930 (sygn. 37), 
podania obywateli o zwolnienie z podatków 1931–1932 (sygn. 51–55), 
budżet magistratu 1928–1929 (sygn. 77) i in.; Wydział Prezydialny – zarzą-
dzenia Komisarza Generalnego Ziem Wschodnich 1920 (sygn. 2, 3), podania 
o pozwolenie na wyjazd za granicę 1921 (sygn. 5), wykazy członków Rady 
Miejskiej 1923 (sygn. 14), informacje o organizacjach żydowskich 1924 
(sygn. 21), protokoły posiedzeń Rady Miejskiej 1925–1927, 1936 (sygn. 25, 
26, 31, 72), podania obywateli o wydanie różnego rodzaju zaświadczeń 
i in.; Wydział Administracyjny: podania o wydanie zaświadczeń do wyro-
bienia dowodów osobistych 1921 (sygn. 6), wykazy mieszkańców Klecka 
1922 (sygn. 9), księga rejestracji mieszkańców miasta 1922, 1923 (sygn. 10, 
17), podania o wydanie zaświadczeń o stanie majątkowym 1924–1939 
(sygn. 23, 24) i in.; Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej – podania o udzie-
lenie pomocy materialnej 1939 (sygn. 82–84) i in.

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy.
Charakterystyka stanu fizycznego i wymagań technicznych: stan dobry.
Uwagi: dokumenty są przechowywane jako szczególnie cenne. Zachowały się 

wykazy obsady personalnej.

Kod/Sygnatura: BY ГАГр ф. 564
Tytuł: Zarząd Miejski w  Nieświeżu

Несвижское городское управление, г. Несвиж
Daty: 1920–1939
Rozmiary: 1 inw., 123 j.a.
Dzieje zespołu: inw. opracowano w 1953 r., przesygnowano w 1959 r.
Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): listy płac urzędników i pracowników 

magistratu 1920, 1922, 1929–1937 (sygn. 1, 3, 4, 38 i in.), zaświadczenia 
wydawane obywatelom w celu otrzymania paszportu 1921, 1923, 1927–1932 
(sygn. 2, 8, 29 i in.), podania o wydanie zaświadczenia o polskim obywatelstwie 
1923 (sygn. 6), korespondencja w sprawach pozbawienia polskiego obywa-
telstwa 1925 (sygn. 13), protokoły o wyjeździe za granicę 1927 (sygn. 18), 
podania o wydanie paszportów zagranicznych 1927–1933 (sygn. 28), infor-
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macje magistratu o sytuacji miast na jego terytorium 1928 (sygn. 37), podania 
o udzielenie pomocy 1930–1933 (sygn. 45–47), wykazy aresztowanych 1930, 
1931 (sygn. 48–50, 53), budżet magistratu 1931–1932 (sygn. 51, 52), budżet 
zarządu miasta 1934–1937 (sygn. 66, 67), ankiety obywateli mieszkających na 
terytorium powiatu 1934 (sygn. 71), protokoły zjazdów wójtów, burmistrzów 
i sekretarzy gmin 1934, 1936 (sygn. 61, 86), podania o wydanie dowodów 
osobistych 1938–1939 (sygn. 108, 109, 112–120 i in.), wykazy sołtysów i ich 
zastępców w gminie  Bakszty 1939 (sygn. 122).

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy.
Charakterystyka stanu fizycznego i wymagań technicznych: stan dobry.
Uwagi: dokumenty są przechowywane jako szczególnie cenne. Zachowały się 

wykazy obsady personalnej.

Kod/Sygnatura: BY ГАГр ф. 573
Tytuł: Zarząd Miejski w  Nowogródku

Новогрудское городское управление, г. Новогрудок
Daty: 1921–1939
Rozmiary: 1 inw., 14 j.a.
Dzieje zespołu: inw. opracowano w 1953 r.
Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): podania o wydanie świadectwa 

ubóstwa 1935–1938 (sygn. 4, 7–13), zaświadczeń o majątku 1935–1939 
(sygn. 5) oraz o udzielenie pomocy materialnej 1934, 1936 (sygn. 3, 6), 
informacje o udzielaniu pomocy materialnej 1939 (sygn. 14).

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy.
Charakterystyka stanu fizycznego i wymagań technicznych: stan dobry.
Uwagi: dokumenty są przechowywane jako szczególnie cenne.

Kod/Sygnatura: BY ГАГр ф. 561
Tytuł: Zarząd Gminy w  Dziewiątkowiczach, pow.  słonimski

Девятковичское гминное правление Слонимского повета Новогрудс-
кого воеводства, д. Девятковичи

Daty: 1934–1936
Rozmiary: 1 inw., 1 j.a.
Dzieje zespołu: inw. opracowano w 1952 r.
Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): akta dot. sprzedaży i kupna ziemi 

1934–1936 (sygn. 1).
Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy.
Charakterystyka stanu fizycznego i wymagań technicznych: stan dobry.
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Kod/Sygnatura: BY ГАГр ф. 575
Tytuł: Zarząd Gminy w  Horodzieju, pow.  nieświeski

Городейское гминное правление Несвижского повета Новогрудского 
воеводства, д. Городея

Daty: 1923–1939
Rozmiary: 1 inw., 11 j.a.
Dzieje zespołu: inw. opracowano w 1953 r.
Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): zaświadczenia i protokoły ustalenia 

miejsca zamieszkania 1923–1924 (sygn. 1, 2), wykazy członków komisji 
gminnych 1934 (sygn. 3–5), członków Rady Gminy 1935 (sygn. 7), urzęd-
ników Zarządu 1939 (sygn. 9) oraz starostów i radnych (sygn. 11) i in.

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy.
Charakterystyka stanu fizycznego i wymagań technicznych: stan dobry.
Uwagi: zachowały się wykazy obsady personalnej.

Kod/Sygnatura: BY ГАГр ф. 676
Tytuł: Zarząd Gminy w  Howieźnie, pow.  nieświeski, woj.  nowogródzkie

Говезнянское гминное правление Несвижского повета Новогрудского 
воеводства, д. Говезна

Daty: 1932–1936
Rozmiary: 1 inw., 2 j.a.
Dzieje zespołu: inw. opracowano w 1951 r.
Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): wykaz członków Rady Gminy 1932 

(sygn. 1), karty ewidencyjne członków Związku Rezerwistów 1936 (sygn. 2).
Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy.
Charakterystyka stanu fizycznego i wymagań technicznych: stan dobry.
Uwagi: zachowały się wykazy obsady personalnej.

Kod/Sygnatura: BY ГАГр ф. 556
Tytuł: Zarząd Gminy w  Hrycewiczach, pow.  nieświeski

Грицевичское гминное правление Несвижского повета Новогрудского 
воеводства, д. Грицевичи

Daty: 1921–1939
Rozmiary: 89 j.a.
Dzieje zespołu: inw. opracowano w 1952 r. Akta przekazane z AP Obwodu  Bara-

nowickiego.
Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): protokoły wiejskich zebrań wybor-

czych 1921, 1925–1926 (sygn. 1, 10, 11), korespondencja w sprawie 
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wydzielenia ziemi osadnikom wojskowym 1922 (sygn. 4), wykazy podat-
ników 1923–1926 (sygn. 7, 21, 27), budżet gminy 1925–1926 (sygn. 14), 
wykazy osób, które otrzymały polskie obywatelstwo 1925–1931 (sygn. 18), 
protokoły i podania o wydanie pozwolenia na zakup ziemi 1926–1927, 1932 
(sygn. 24, 32, 65), korespondencja w sprawach ściągania podatków 1928 
(sygn. 44), wykaz gospodarzy i wsi podlegających podziałowi na chutory 
1929–1932 (sygn. 48), listy płac 1930 (sygn. 51–53), podania obywateli 
o wydanie dowodu osobistego 1930, 1939 (sygn. 54–56, 84 i. in), zaświad-
czenia o sytuacji majątkowej 1932 (sygn. 66–68), wykazy mieszkańców 
strefy przygranicznej 1939 (sygn. 90).

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy (w inw. luki w numeracji).
Charakterystyka stanu fizycznego i wymagań technicznych: stan dobry.
Uwagi: dokumenty są przechowywane jako szczególnie cenne. Zachowały się 

wykazy obsady personalnej.

Kod/Sygnatura: BY ГАГр ф. 103
Tytuł: Zarząd Gminy w  Indurze, pow.  grodzieński

Индурское гминное правление Гродненского повета, м. Индура
Daty: 1922–1938
Rozmiary: 1 inw., 19 j.a.
Dzieje zespołu: inw. opracowano w 1955 r.
Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): zaświadczenia wydane chłopom 

o posiadaniu ziemi 1922–1923 (sygn. 1, 2), korespondencja w sprawie 
repatriacji polskich obywateli ze ZSRR 1923 (sygn. 3), protokoły zebrań 
z wyborów sołtysów 1930 (sygn. 7), korespondencja w sprawach remontów 
dróg, przebiegu prac rolnych, poszerzenia sieci szkół 1930–1931 (sygn. 8, 
10, 12), wykazy wyborców w wyborach rad gminnych 1933, 1938 (sygn. 14, 
15, 17–19) i in. 

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy.
Charakterystyka stanu fizycznego i wymagań technicznych: stan dobry.
Uwagi: dokumenty są przechowywane jako szczególnie cenne. Zachowały się 

wykazy obsady personalnej.

Kod/Sygnatura: BY ГАГр ф. 557
Tytuł: Zarząd Gminy w  Klecku, pow.  nieświeski

Клецкое гминное правление Несвижского повета Новогрудского 
воеводства, г. Клецк
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Daty: 1919–1939
Rozmiary: 2 inw., 152 j.a.
Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): inw. nr 1 – korespondencja w spra-

wach fi nansowych 1919 (sygn. 1), umowy kupna-sprzedaży ziemi 1922–
1933 (sygn. 3, 14, 17), wyciągi z aktów stanu cywilnego 1922, 1930–
1936 (sygn. 4, 44), sprawa upaństwowienia majątku ks. Radziwiłła 1922 
(sygn. 5), protokoły posiedzeń, wykaz urzędników Zarządu 1923, 1926, 
1927 (sygn. 6, 21, 25), protokoły przydziału ziemi osadnikom wojskowym 
1923–1939 (sygn. 7), sprawy podziału na chutory 1924–1937 (sygn. 15, 
16, 49 i in.), wykazy podatników 1927–1929 (sygn. 27, 28, 34), robot-
ników drogowych 1929, 1934–1935 (sygn. 39, 74) oraz wykaz wyborców 
w wyborach do Sejmu RP 1930 (sygn. 46), budżet gminy 1931–1932 
(sygn. 54), podania obywateli o wydanie pozwolenia na zakup ziemi 
1931 (sygn. 55), listy płac urzędników 1928, 1934, 1936 (sygn. 32, 33, 67 
i in.), podania o wydanie dowodów osobistych 1937–1938 (sygn. 85–89, 
92), wykaz obywateli zamieszkujących w pasie przygranicznym 1939 
(sygn. 99) i in.; inw. nr 2 – podania o wydanie dowodów osobistych 1920–
1923 (sygn. 1–21, 23–32 i in.), wykazy podatników 1927 (sygn. 38), wykaz 
poborowych rocznik 1903, 1929 (sygn. 41), sprawy egzekucji podatków 
1931 (sygn. 46–48), korespondencja w sprawach gospodarczych 1933 
(sygn. 51) i in.

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowe. Inw. nr 1 za l. 1919–1939, 
100 j.a.; inw. nr 2 za l. 1919–1935, 52 j.a.

Charakterystyka stanu fizycznego i wymagań technicznych: stan dobry.
Uwagi: zachowały się wykazy obsady personalnej.

Kod/Sygnatura: BY ГАГр ф. 674
Tytuł: Zarząd Gminy w  Kostrowiczach, pow.  słonimski

Костровичское гминное правление Слонимского повета Новогрудс-
кого воеводства, д. Костровичи

Daty: 1927
Rozmiary: 1 inw., 1 j.a.
Dzieje zespołu: inw. opracowano w 1953 r.
Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): kwes  onariusze członków Rady 

Gminy 1927 (sygn. 1).
Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy.
Charakterystyka stanu fizycznego i wymagań technicznych: stan dobry.
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Kod/Sygnatura: BY ГАГр ф. 563
Tytuł: Zarząd Gminy w  Łaniu, pow.  nieświeski

Ланьское гминное правление Несвижского повета Новогрудского 
воеводства, д. Лань

Daty: 1923–1939
Rozmiary: 1 inw., 9 j.a.
Dzieje zespołu: inw. opracowano w 1951 r.
Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): zarządzenia starosty powiatu 1928–

1932 (sygn. 1), protokoły podziału na chutory 1933 (sygn. 3), wykazy 
sołtysów i ich zastępców 1939 (sygn. 9) i in.

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy.
Charakterystyka stanu fizycznego i wymagań technicznych: stan dobry.
Uwagi: dokumenty są przechowywane jako szczególnie cenne. Zachowały się 

wykazy obsady personalnej.

Kod/Sygnatura: BY ГАГр ф. 202
Tytuł: Zarząd Gminy w  Ostrynie, pow.  szczuczyński

Остринское гминное правление Щучинского повета Новогрудского 
воеводства, м. Острино

Daty: 1934–1935
Rozmiary: 1 inw., 1 j.a.
Dzieje zespołu: inw. opracowano w 1948 r. w AP Obwodu  Baranowickiego.
Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): protokoły, korespondencja i wykazy 

darów na rzecz powodzian 1934–1935 (sygn. 1).
Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy.
Charakterystyka stanu fizycznego i wymagań technicznych: stan dobry.

Kod/Sygnatura: BY ГАГр ф. 559
Tytuł: Zarząd Gminy w  Siniawce, pow.  nieświeski

Синявское гминное правление Несвижского повета Новогрудского 
воеводства, д. Синявка

Daty: 1922–1939
Rozmiary: 1 inw., 47 j.a.
Dzieje zespołu: inw. opracowano w 1952 r.
Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): sprawy zakupu i sprzedaży ziemi 

1922, 1926 (sygn. 2, 6), zaświadczenia o stanie majątkowym 1922, 1932–
1939 (sygn. 3, 29, 31 i in.), wyciągi z aktów stanu cywilnego 1923–1924, 
1934–1935 (sygn. 4, 37), wykazy podatników 1927, 1935–1936 (sygn. 9, 
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10, 45, 46), sprawy podziału na chutory 1927–1939 (sygn. 12, 13, 15 i in.), 
listy płac urzędników 1931 (sygn. 19), protokoły zjazdów wójtów i sekre-
tarzy 1932, 1934 (sygn. 23, 32), wykaz wyborców w wyborach do Sejmu  
RP 1935 (sygn. 44) i in.

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy (w inw. luki w numeracji).
Charakterystyka stanu fizycznego i wymagań technicznych: stan dobry.
Uwagi: zachowały się wykazy obsady personalnej.

Kod/Sygnatura: BY ГАГр ф. 680
Tytuł: Zarząd Gminy w  Snowie, pow.  nieświeski

Сновское гминное правление Несвижского повета Новогрудского 
воеводства, м. Снов

Daty: 1933
Rozmiary: 1 inw., 1 j.a.
Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): protokoły zebrań z wyborów sołtysów 

1933 (sygn. 1).
Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy nr 1 za l. 1921–1939 zawiera 

faktycznie 1 poz. z 1933 r.
Charakterystyka stanu fizycznego i wymagań technicznych: stan dobry.

Kod/Sygnatura: BY ГАГр ф. 552
Tytuł: Zarząd Gminy w  Świerżeniu, pow.  stołpecki

Сверженьское гминное правление Столбцовского повета Новогрудс-
кого воеводства, д. Свержень

Daty: 1928
Rozmiary: 1 inw., 1 j.a.
Dzieje zespołu: inw. opracowano w 1952 r.
Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): budżet gminy 1928–1929 (sygn. 1).
Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy.
Charakterystyka stanu fizycznego i wymagań technicznych: stan dobry.

Kod/Sygnatura: BY ГАГр ф. 201
Tytuł: Zarząd Gminy w  Wasiliszkach, pow.  szczuczyński

Василишковское гминное правление Щучинского повета Новогрудс-
кого воеводства, м. Василишки

Daty: 1930–1931
Rozmiary: 1 inw., 1 j.a.
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Dzieje zespołu: inw. opracowano w 1948 r. w AP Obwodu  Baranowickiego.
Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): budżet gminy 1930–1931 (sygn. 1).
Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy.
Charakterystyka stanu fizycznego i wymagań technicznych: stan dobry.

Kod/Sygnatura: BY ГАГр ф. 57
Tytuł: Zarząd Gminy w  Wiercieliszkach, pow.  grodzieński

Вертелишковское гминное управление Гродненского повета Белос-
токского воеводства, д. Вертелишки

Daty: 1919–1939
Rozmiary: 2 inw., 267 j.a.
Dzieje zespołu: inw. opracowano w l. 1953–1955. 
Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): inw. nr 1 – akta administracyjne: 

protokoły i wyciągi z protokołów posiedzeń Rady Gminy 1925, 1928–1939 
(sygn. 1–9), protokoły posiedzeń Gminnej Komisji Rewizyjnej 1934–
1938 (sygn. 11–15), wykazy sołtysów i ich zastępców 1928, 1937–1938 
(sygn. 2, 37), protokoły zeznań świadków w sprawach ustalenia obywa-
telstwa, wieku i pochodzenia społecznego 1934–1939 (sygn. 17, 18), 
zarządzenia starosty powiatu w sprawach administracyjnych, gospodar-
czych, fi nansowych i sądowych 1925, 1935–1937 (sygn. 25, 28, 32 i in.), 
wykaz rzemieślników zamieszkujących terytorium gminy 1936 (sygn. 36), 
podania obywateli o wydanie dowodów osobistych 1929–1931 (sygn. 39, 
40), kopie zaświadczeń potwierdzających stan majątkowy 1926–1939 
(sygn. 42–68), akta z przeprowadzonych wyborów do rad wiejskich we 
wsiach położonych w gminie 1933–1937 (sygn. 71–92), akta dot. uznania 
prawa własności gruntów 1934–1939 (sygn. 97–101) i in; akta fi nansowo-
-gospodarcze: protokoły inwentaryzacji nieruchomości z powodu niepłacenia 
podatków 1928–1938 (sygn. 112–114), zarządzenia o rejestracji i ewidencji 
przedsiębiorstw i rzemieślników 1929–1934 (sygn. 117), okólniki ministerstw 
i wytyczne powiatowego Wydziału Finansowego 1929–1939 (sygn. 116, 117, 
119–130 i in.), wykazy podatników 1925–1939 (sygn. 135–137 i in.), oraz 
korespondencja w sprawach fi nansowych, różne budżety gminy i in.; kultura 
i oświata: korespondencja w sprawach pracy w sferze oświaty i kultury 
1924–1938 (sygn. 161–167); rolnictwo: decyzje o przeprowadzeniu parce-
lacji 1928–1938 (sygn. 168, 173, 176 i in.), dane statystyczne o liczbie zwie-
rząt gospodarskich w gminie 1933 (sygn. 180), korespondencja w sprawie 
potwierdzenia prawa własności gruntów 1926 (sygn. 183) i in.; budow-
nictwo: zarządzenia starosty w sprawie realizacji obowiązku pracy 1935–
1936 (sygn. 188), budżety na budowę dróg 1937–1939 (sygn. 196–198), 
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podania obywateli o wydanie pozwoleń na budowę 1935–1936 (sygn. 209) 
i in.; ewidencja wojskowa: zarządzenia o ewidencji przedpoborowych 
i poborowych 1934–1937 (sygn. 221, 224, 232 i in.), sprawy wypłaty pomocy 
fi nansowej poborowym 1937–1939 (sygn. 234–236) i in.; ochrona zdrowia 
i opieka społeczna: zarządzenia o pomocy ubogim i bezrobotnym 1929–1939 
(sygn. 238, 239, 249 i in.), korespondencja w sprawie walki ze stanem sani-
tarnym wsi 1929–1935 (sygn. 253, 260), dziennik rejestracji bezrobotnych 
1935 (sygn. 264) i in.; inw. nr 2 – wykazy radców gminy, sołtysów, członków 
zarządu 1933 (sygn. 1–3).

Sposób uporządkowania: akta są pogrupowane wg podziału strukturalnego akto-
twórcy i realizowanych zadań – akta administracyjne, fi nansowo-gospo-
darcze, kultura i oświata, rolnictwo, budownictwo, ewidencja wojskowa, 
ochrona zdrowia i opieka społeczna.

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowe. Inw. nr 1 za l. 1919–1939 
(faktycznie za l. 1924–1939), 264 j.a., tabela konkordancji; inw. nr 2 za 
1933 r., 3 j.a.

Charakterystyka stanu fizycznego i wymagań technicznych: stan dobry.
Uwagi: dokumenty są przechowywane jako szczególnie cenne. Zachowały się 

wykazy obsady personalnej.

Kod/Sygnatura: BY ГАГр ф. 574
Tytuł: Zarząd Gminy we  Wsielubiu, pow.  nowogródzki

Вселюбское гминное правление Новогрудского повета, д. Вселюб
Daty: 1923–1939
Rozmiary: 1 inw., 11 j.a.
Dzieje zespołu: inw. opracowano w 1953 r.
Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): wykazy niepłacących podatków 1927 

(sygn. 3), wyborców w wyborach do Sejmu RP 1930, 1939 (sygn. 4, 11) oraz 
przedpoborowych 1923, 1939 (sygn. 1, 10), dziennik rejestracji robotników 
1935 (sygn. 8) i in. 

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy.
Charakterystyka stanu fizycznego i wymagań technicznych: stan dobry.
Uwagi: dokumenty są przechowywane jako szczególnie cenne.

Kod/Sygnatura: BY ГАГр ф. 560
Tytuł: Zarząd Gminy w  Zaostrowieczach, pow.  nieświeski

Заостровичское гминное правление Носвижского повета Новогрудс-
кого воеводства, д. Заостровичи
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Daty: 1925–1939
Rozmiary: 1 inw., 38 j.a.
Dzieje zespołu: inw. opracowano w 1952 r.
Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): wykazy mieszkańców gminy 1925, 

1938 (sygn. 1, 31), wyciągi z aktów stanu cywilnego 1926, 1935 (sygn. 2, 19, 
20), sprawy podziału na chutory 1928–1933 (sygn. 5, 8, 11 i in.), podania 
o wydanie dowodów osobistych 1931–1937 (sygn. 10, 24–26), akta dot. 
przebiegu granicy polsko-radzieckiej 1929 (sygn. 7), wykazy mieszkańców 
strefy przygranicznej 1935 (sygn. 18), protokoły zebrań sołtysów 1937–
1938 (sygn. 29), podania o przyznanie pomocy rodzinom wojskowym 1939 
(sygn. 34–37) i in. 

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy.
Charakterystyka stanu fizycznego i wymagań technicznych: stan dobry.
Uwagi: dokumenty są przechowywane jako szczególnie cenne. Zachowały się 

wykazy obsady personalnej.

Kod/Sygnatura: BY ГАГр ф. 551
Tytuł: Urząd Wojewódzki  Nowogródzki

Новогрудское воеводское управление Министерства внутренних дел 
Польской Республики

Daty: 1920–1939
Rozmiary: 2 inw., 3459 j.a. Numeracja inw. obejmuje 3461 poz., jednakże w inw. 

nr 1 opuszczone są sygn. 147 i 1121, 1 j.a. ma sygn. z oznaczeniem lite-
rowym (sygn. 2304а), a dwie sygn. są powtórzone (sygn. 839 i 3158).

Dzieje zespołu: dok. zostały przekazane do Archiwum Państwowego Obwodu 
Baranowickiego w 1944 r. Wcześniej akta przechowywane były w Nowo-
gródku. Nabytek stanowił rozsyp o wadze 565 kg. Zespół był niekompletny. 
Po raz pierwszy uporządkowany w Archiwum Obwodowym w  Baranowi-
czach. W grudniu 1952 r. zespół opracowano naukowo-technicznie. We 
wrześniu 1954 r. akta zostały przekazane do AP Obwodu Grodzieńskiego. 
Ogółem 3393 j.a. W zespole zachowały się także dok. z 1920 r., z okresu 
przed utworzeniem Urzędu Wojewódzkiego w  Nowogródku. W wyniku 
wszystkich dopływów w zespole znalazło się 3461 jedn. zinwentaryzowa-
nych w sześciu inw. W 1995 r. nastąpiło ponowne opracowanie zespołu 
i zgrupowanie akt w dwóch inw.

Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): inw. nr 1, t. 1, sygn. 1–1472 – akta 
Wydziału Prezydialnego 1921–1928: okólniki MSW i wojewody nowo-
gródzkiego, korespondencja, protokoły zebrań, sprawozdania z pracy, 
spisy mieszkańców, wyciągi z protokołów posiedzeń rad miejskich, raporty 
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o sytuacji społeczno-politycznej, raporty naczelników ochrony pogranicza, 
sprawy obywatelstwa polskiego, protokoły przesłuchań, wykazy poboro-
wych, dane statystyczne itd.; akta Wydziału Ogólnego, w szczególności, 
protokoły posiedzeń wydziału, dane statystyczne, wykazy członków różnych 
stowarzyszeń, sprawozdania z działalności, protokoły posiedzeń naczel-
ników wydziałów Urzędu, dobrowolnych stowarzyszeń, budżety gmin-
nych zarządów, korespondencja z właścicielami majątków, wykazy parafi i 
i kapłanów religijnych itd.; akta Wydziału Administracyjnego, w szczegól-
ności, protokół zjazdu sędziów Sądu Okręgowego w  Mińsku 2–3.02.1920 
(sygn. 720), zarządzenia i ogłoszenia starostw, informacje historyczno-
ekonomiczne o powiatach, informacje o liczbie poborowych, informacje 
i wykazy osób uchylających się od mobilizacji, informacje o liczbie sekt reli-
gijnych na terenie województwa wg stanu na rok 1931 (sygn. 856) itd.; akta 
Wydziału Samorządowego, w szczególności, wykazy członków zebrań gmin-
nych, protokoły posiedzeń rad miejskich, zjazdów wójtów i sekretarzy gmin, 
protokoły zebrań wiejskich z wyborów sołtysów, wykazy związków samo-
rządowych itd.; akta Wydziału Bezpieczeństwa Publicznego, w szczegól-
ności, informacja o zjazdach organizacji białoruskich i ukraińskich, raporty 
policyjne o działalności komunistycznej, raporty o ruchu społeczno-poli-
tycznym, sprawy pozbawienia obywatelstwa polskiego, sprawy wydalenia 
z Polski, spisy wyborców, sprawozdania o sytuacji społeczno-politycznej, 
sprawozdania wojewody (np. sygn. 136 z l. 1931–1932) itd.; akta Wydziału 
Społeczno-Politycznego, w szczególności, sprawozdania miesięczne sta-
rostw powiatowych, wykazy osób, którym zakazano pracy w państwo-
wych instytucjach, podania obywateli o przyjęcie do pracy, oświadczenia 
o przyjęciu obywatelstwa polskiego, dane statystyczne o liczbie szkół biało-
ruskich (np. sygn. 1317, na terytorium pow. nieświeskiego wg stanu na 
dzień 28.04.1938), korespondencja w sprawie remontów cerkwi, miano-
wania duchownych itd.; akta Wydziału Wyznań Religijnych, w szczegól-
ności, korespondencja w sprawach ruchu szundystów i babtystów, wyciągi 
metrykalne itd.; akta Wydziału Wojskowego, w szczególności, korespon-
dencja w sprawach odroczeń służby wojskowej, wykazy osób uchylają-
cych się od służby wojskowej, informacje o liczbie inwalidów wojennych, 
skargi osadników wojskowych, ankiety obywateli pozbawionych polskiego 
obywatelstwa za uchylanie się od służby wojskowej, wykazy cmentarzy 
wojskowych, listy wypłat pomocy rodzinom rezerwistów itd. T. 2 – akta 
Wydziału Zdrowia Społecznego, Pracy i Opieki, Okręgowej Dyrekcji Robót 
Publicznych, Wydziału Komunikacyjno-Budowlanego, Wydziału Finanso-
wo-Gospodarczego, Wydziału Przemysłowego, Wydziału Rolnego i Wetery-
narii, Wydziału Rolnictwa i Reform Rolnych, w szczególności, sprawozdania 
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z działalności szpitali, informacje o śmiertelności i chorobach zakaźnych, 
protokoły ustanowienia podziałów ziemi, sprawy ochrony lasów, wydania 
pozwoleń na zakup ziemi, wykazy przedsiębiorstw przemysłowych, cenniki 
i.in.; inw. nr 2 – akta osobowe z l. 1920–1939, sygn. 1–280; wykazy urzęd-
ników województwa 1920 (sygn. 1), urzędników wydziałów, listy płac, 
podania o przyjęcie do pracy, podania o zatwierdzenie na stanowisku 
rabina, charakterystyki urzędników województwa 1924 (sygn. 75), wykazy 
pracowników i urzędników województwa 1927–1928, sprawy powołań na 
stanowiska księży, wykazy urzędników policji państwowej województwa 
5.07.1936 (sygn. 190), listy wypłat osadzonym w więzieniu w  Nowogródku 
(1936–1937), akta osobowe (sygn. 221–280) i in.

Sposób porządkowania: aktom wydziałów i referatów nadano układ chronolo-
giczny, ale zdarzają się błędy. Do odpowiednich wydziałów nie włączono 
części jednostek wydziałów: Rolnego i Weterynaryjnego, Wyznań Religij-
nych, Wojskowego, Zdrowia, Pracy itd. Jednostki te zostały dołączone na 
końcu inw., sygn. 3135–3180. W inw. nr 1 w kilku jedn. znajdują się infor-
macje i dok. o charakterze osobowym. W inw. nr 2 zastosowano układ 
chronologiczny, aktom osobowym zaś nadano porządek alfabetyczny.

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowe ze wstępem. Inw. nr 1 za l. 1920–
1939, t. 1: sygn. 1–1472, t. 2: sygn. 1473–3181; inw. nr 2 Akta osobowe za 
l. 1920–1939, sygn. 1–280. Indeks osobowy. „Katalog przedmiotowo-
-tematyczny do okresu polskiego”. „Kartoteka organów i instytucji państwo-
wych okresu międzywojennego”.

Istnienie kopii i miejsce ich przechowywania: zmikrofi lmowano: inw. nr 1, t. 1, 
sygn. 1–972, 976–979, 982–988, 992–995, 998, 999, 1007–1010, 1012, 
1014, 1018, 1019, 1021–1029, 1031, 1037, 1038, 1040, 1042–1048, 1058–
1060, 1063, 1064, 1069, 1070, 1072, 1081, 1088–1090, 1092–1095 1097, 
1098, 1100, 1104–1109, 1111–1130, 1133, 1136–1142, 1144, 1145, 1149–
1152, 1154, 1155, 1157, 1159–1161, 1165, 1166, 1168–1171, 1174–1176, 
1178–1181, 1183–1186, 1189–1191, 1194, 1195, 1197–1200, 1203, 1205, 
1207–1209, 1211–1225, 1227, 1229–1231, 1234, 1236–1240, 1245–1250, 
1252, 1255, 1257–1260, 1262, 1264- 1267, 1270–1272, 1275, 1280–1282, 
1285, 1290, 1294, 1297–1299, 1304, 1306, 1307, 1312–1321, 1325, 1327–
1329, 1332, 1350, 1352–1359, 1363, 1365–1370, 1372, 1376–1403, 1406, 
1407, 1412–1426, 1429–1432, 1436–1440, 1444, 1445, 1447, 1448, 1451–
1453, 1456–1460, 1462–1470, 1472, w tym zarządzenia wojewody nowo-
gródzkiego 1921–1925 (sygn. 1), protokół zjazdu przedstawicieli ludności 
woj. nowogródzkiego w dniu 16–17.07.1922 (sygn. 9), raporty naczelnika 
ochrony pogranicza pow. oszmiańskiego 1920 (sygn. 78), protokoły prze-
słuchań osób, które udzielały pomocy władzom radzieckim latem 1920 
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(sygn. 81), protokoły posiedzeń Rady Miejskiej w  Słonimiu 1932–1933 
(sygn. 452), raporty Komendy Powiatowej Policji w  Nieświeżu 1927–1928 
(sygn. 1030) itd., t. 2, sygn. 1473–1476, 1478–2202 (w tym wyciągi z proto-
kołów Sejmiku Powiatowego w  Baranowiczach, sygn. 1553), informacje 
starostw powiatowych o liczbie bezrobotnych wg stanu na dzień 1.12.1924 
(sygn. 1574), wykaz uczniów gimnazjum białoruskiego, którym udzielono 
pomocy 27.01.1932 (sygn. 1691), podania obywateli o przydział państwo-
wych działek rolnych (sygn. 2094), korespondencja z zarządami gminnymi 
w sprawie budowy dróg gminnych (sygn. 2123), sprawozdanie burmi-
strza Nieświeża o wydatkach budżetowych 1938–1939 (sygn. 2202, 2204–
3181), w tym sprawy eksploatacji majątków (sygn. 2208–2218), wykazy 
cen na towary i produkty przemysłowe powszechnego użytku 1923–1934 
(sygn. 2226), inwentaryzacja ziemi kościelnej w woj. nowogródzkim 
(sygn. 2393) i in.; inw. nr 2, sygn. 1–4, 7–26, 33–35, 40, 42–52, 54–56, 
62–78, 81, 82, 85–92, 95–99, 102–109, 112, 113, 116–125, 129–144, 
149–155, 157–163, 165, 168, 170–176, 178–180, 183–186, 189, 191–197, 
199–215, 218, 219.

Powiązanie z innymi materiałami archiwalnymi: Archiwum Akt Nowych w Warszawie, 
zesp. PL/2/1184/0/ Urząd Wojewódzki w Nowogródku 1922–1939. 
Centralne Archiwum Wojskowe, zesp. PL/338/1128/23 Urząd Wojewódzki 
w Nowogródku.

Uwagi o publikacji: Государственный архив Гродненской обл., op.cit.
Charakterystyka stanu fizycznego i wymagań technicznych: stan dobry.
Uwagi: dokumenty są przechowywane jako szczególnie cenne. W zespole znaj-

dują się mapy, księgi stanu cywilnego, wykazy obsady personalnej.

Kod/Sygnatura: BY ГАГр ф. 687
Tytuł: Dyrekcja Okręgowa Odbudowy Województwa  Nowogródzkiego w  Nowo-

gródku
Окружная дирекция восстановления Новогрудского воеводства, 
г.  Новогрудок

Daty: 1920–1922
Rozmiary: 1 inw., 118 j.a.
Dzieje zespołu: inw. opracowano w 1956 r.
Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): okólniki MRP w sprawie pomocy 

materialnej poszkodowanym 1921 (sygn. 1–5, 7 i in.), rozporządzenia 
MRP w sprawie ustalenia cen sprzedaży materiałów drzewnych i ich 
zakupu 1921 (sygn. 6, 8, 11 i in.), raporty o utworzeniu pow.  brasław-
skiego 1921 (sygn. 17), woj.  nowogródzkiego 1921 (sygn. 18), spra-
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wozdanie o budowach w pow.  wołkowyskim 1921 (sygn. 22), sprawoz-
danie zarządu Cegielni M. Druckiej-Lubeckiej 1921 (sygn. 24), sprawoz-
danie z pracy tartaku 1921–1922 (sygn. 25), korespondencja z MRP 
w sprawie przedstawienia budżetu 1921 (sygn. 36), zwolnień urzęd-
ników 1921 (sygn. 37), wykazy przedsiębiorstw przemysłowych w woj. 
nowogródzkim 1921 (sygn. 44), pow.  nieświeskim 1921 (sygn. 45), znisz-
czonych budynków i szkół w pow.  nowogródzkim 1921 (sygn. 47а, 48), 
pow.  słonimskim 1921 (sygn. 47б), wykazy osób, które otrzymały mate-
riał drzewny 1921–1922 (sygn. 50–52 i in.), wykazy pracowników i urzęd-
ników 1921–1922 (sygn. 58–63 i in.), akta personalne pracowników 
dyrekcji okręgowej 1921–1922 (sygn. 68–116) i in.

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy.
Charakterystyka stanu fizycznego i wymagań technicznych: stan dobry.
Uwagi: w aktach znajdują się wykazy obsady personalnej.

Kod/Sygnatura: BY ГАГр ф. 686
Tytuł: Okręgowa Dyrekcja Robót Publicznych w  Nowogródku

Новогрудская окружная дирекция общественных работ, г. Новогрудок
Daty: 1921–1922
Rozmiary: 1 inw., 4 j.a.
Dzieje zespołu: inw. opracowano w 1956 r.
Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): sprawozdania miesięczne 1922 

(sygn. 1, 2), korespondencja 1921–1922 (sygn. 3, 4).
Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy.
Charakterystyka stanu fizycznego i wymagań technicznych: stan dobry.

Kod/Sygnatura: BY ГАГр ф. 334
Tytuł: Państwowe Biuro Odbudowy Powiatu  Lidzkiego

Государственное бюро восстановления Лидского уезда
Daty: 1919–1921
Rozmiary: 1 inw., 1 j.a.
Dzieje zespołu: inw. opracowano w 1951 r. Na stronie tytułowej inw. pieczęć AP 

Obwodu  Mińskiego.
Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): wykazy działek leśnych, rejestr znisz-

czonych budowli, działających młynów i in. 1919–1921.
Archiwalne pomoce informacyjne: inw. nr 1 za 1919 r. (faktycznie za l. 1919–1921).
Charakterystyka stanu fizycznego i wymagań technicznych: stan dobry.
Uwagi: dokumenty są przechowywane jako szczególnie cenne.
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Kod/Sygnatura: BY ГАГр ф. 96
Tytuł: Powiatowy Urząd Skarbowy Podatków i Opłat Skarbowych w  Grodnie

Гродненский поветовый финансовый отдел государственных налогов 
и пошлин Белостокской воеводской финансовой палаты, г. Гродно

Daty: 1929–1939
Rozmiary: 1 inw., 52 j.a.
Dzieje zespołu: inw. opracowano w 1955 r., zweryfi kowano w 1969 r.
Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): księga ewidencji chłopów – płat-

ników podatku dochodowego w powiecie 1929, 1930 (sygn. 1, 5), sprawy 
zmniejszenia i zwolnienia z podatku gruntowego 1930–1939 (sygn. 3, 4, 
7–9 i in.), korespondencja z Izbą Skarbową w  Białymstoku 1929 1933–1934 
(sygn. 2, 16 i in.), rejestry wymiarowe podatku gruntowego dla chłopów 
i osadników 1936–1939 (sygn. 41–64) i in.

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy, stwierdzono brak 10 j.a. (w inw. 
luki w numeracji).

Powiązanie z innymi materiałami archiwalnymi: AP w Białymstoku, zesp. PL/4/56/0 
Urząd Skarbowy w Grodnie 1935–1939.

Charakterystyka stanu fizycznego i wymagań technicznych: stan dobry.

Kod/Sygnatura: BY ГАГр ф. 95
Tytuł: Miejski Urząd Skarbowy Podatków i Opłat Skarbowych w  Grodnie

Гродненский городской финансовый отдел государственных налогов 
и пошлин Белостокской воеводской финансовой палаты, г. Гродно

Daty: 1930–1939
Rozmiary: 1 inw., 24 j.a.
Dzieje zespołu: inw. opracowano w 1948 r.
Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): księga ewidencyjna właścicieli nieru-

chomości 1930 (sygn. 1), wykaz płatników podatku państwowego 1933 
(sygn. 2), ankiety właścicieli nieruchomości wg ulic 1936–1939 (sygn. 3–24).

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy.
Charakterystyka stanu fizycznego i wymagań technicznych: stan dobry.
Uwagi: dokumenty są przechowywane jako szczególnie cenne. W aktach znajdują 

się wykazy podatników.
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Kod/Sygnatura: BY ГАГр ф. 545
Tytuł: Urząd Skarbowy w  Nieświeżu

Несвижское казённое управление Новогрудского воеводства, г. Несвиж
Daty: 1935
Rozmiary: 1 inw., 2 j.a.
Dzieje zespołu: inw. opracowano w 1953 r.
Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): wykazy właścicieli majątków w pow. 

nieświeskim (sygn. 1, 2).
Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy.
Charakterystyka stanu fizycznego i wymagań technicznych: stan dobry.
Uwagi: dokumenty są przechowywane jako szczególnie cenne.

Kod/Sygnatura: BY ГАГр ф. 354
Tytuł: Urząd Skarbowy w  Sokółce

Сокульское казённое управление Белостокской казённой пaлаты, 
г. Сокулка

Daty: 1936–1937
Rozmiary: 1 inw., 1 j.a.
Dzieje zespołu: inw. opracowano w 1952 r., poprawiono w 1960 r.; w 1958 r. akta 

osobowe urzędników zostały rewindykowane do Polski.
Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): wykazy urzędników 1936–1937 

(84 osoby).
Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy.
Powiązanie z innymi materiałami archiwalnymi: AP w Białymstoku, zesp. PL/4/55/0 

Urząd Skarbowy w Sokółce 1924–1939, akta personalne pracowników 
1924–1939, sygn. 189–274.

Charakterystyka stanu fizycznego i wymagań technicznych: stan dobry.

Kod/Sygnatura: BY ГАГр ф. 227
Tytuł: Urząd Skarbowy w  Szczuczynie

Щучинское поветовое финансовое управление Новогрудского 
воеводства, г. Щучин

Daty: 1937–1939
Rozmiary: 1 inw., 11 j.a.
Dzieje zespołu: inw. opracowano w 1949 r.
Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): akta klasyfi kacji gruntów.
Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy.
Charakterystyka stanu fizycznego i wymagań technicznych: stan dobry.
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Kod/Sygnatura: BY ГАГр ф. 1037
Tytuł: Powiatowa Komisja Klasyfi kacyjna przy Urzędzie Skarbowym w  Szczuczynie

Классификационная поветовая комиссия при Щучинском управлении
Daty: 1935–1939
Rozmiary: 1 inw, 24 j.a.
Dzieje zespołu: inw. opracowano w 1958 r.
Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): akta dot. przeprowadzenia klasyfi -

kacji ziemi 1935–1939 (sygn. 1–14 i in.), protokoły zjazdów zastępców 
i sekretarzy komisji powiatowych 1937 (sygn. 15), wykaz podatników gm. 
 kamionkowskiej z l. 1938–1939 (sygn. 23).

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy.
Charakterystyka stanu fizycznego i wymagań technicznych: stan dobry.

Kod/Sygnatura: BY ГАГр ф. 319
Tytuł: Miejska Komisja Szacunkowa w  Grodnie

Гродненская городская оценочная комиссия, г. Гродно
Daty: 1915–1919
Rozmiary: 1 inw., 1 j.a.
Dzieje zespołu: inw. opracowano w 1952 r.
Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): akta w sprawie udzielania pomocy 

materialnej.
Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy.
Charakterystyka stanu fizycznego i wymagań technicznych: stan dobry.

Kod/Sygnatura: BY ГАГр ф. 550
Tytuł: Nowogródzki Okręgowy Urząd Ziemski w  Grodnie

Новогрудское окружное земельное управление, г. Гродно
Daty: 1922–1939
Rozmiary: 3 inw., 281 j.a.
Dzieje zespołu: inw. opracowano w l. 1952–1953.
Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): inw. nr 1 – protokoły Komitetu 

Podziału Ziemi w  Baranowiczach 1921–1923 (sygn. 1, 8–10, 19 i in.), 
podania o wydanie pozwolenia na zakup ziemi 1921–1932 (sygn. 4, 12, 15, 
57 i in.), sprawy likwidacji serwitutów 1921, 1923 (sygn. 5, 6, 24, 48–53 
i in.), parcelacji majątków 1925 (sygn. 45), scalania gruntów 1924–1935 
(sygn. 30, 60, 69, 200–204 i in.), wykazy urzędników 1922–1934 (sygn. 14, 
164, 193 i in.), wykazy obywateli poszkodowanych podczas ustalania 
granicy radziecko-polskiej 1923 (sygn. 23), wykazy kupców działek rolnych 



268

ROZDZIAŁ II. Archiwum Państwowe Obwodu Grodzieńskiego w Grodnie

1926–1928 (sygn. 84, 85), podania o udzielenie pożyczek na budowę 
domów 1927–1934 (sygn. 8–93, 152 i in.), akta osobowe 1930–1933 
(sygn. 245–248) i in.; inw. nr 2 – Wydział Techniczny: wykazy nierucho-
mości prywatnych i państwowych przekazanych na rzecz państwa 1921–
1922 (sygn. 1), sprawy sprzedaży i zakupu ziemi 1921–1927 (sygn. 2–6, 
11–13 i in.), przydziału ziemi osadnikom wojskowym 1922–1923 (sygn. 10) 
oraz likwidacji serwitutów 1923–1926 (sygn. 14, 15, 17 i in.), sprawozdania 
komisarzy ziemskich z  Wilejki,  Dzisny i  Duniłowicz 1922 (sygn. 9) i in.; inw. 
nr 3 – wyciąg z pisma Delegacji Polskiej w Mieszanej Komisji Granicznej na 
Wschodzie z 27.08.1922 (sygn. 1), oświadczenia i zarządzenia o udzieleniu 
pożyczek osadnikom wojskowym 1928–1939 (sygn. 2–7), wykaz osadników 
wojskowych 1933 (sygn. 10) i in.

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. nr 1 za l. 1921–1934, 248 j.a.; inw. nr 2 za 
l. 1921–1930, 23 j.a.; inw. nr 3 za l. 1923–1933 (faktycznie za l. 1922–1939), 
10 j.a.

Powiązanie z innymi materiałami archiwalnymi: AP w Białymstoku, zesp. PL/4/790/0 
Nowogródzki Okręgowy Urząd Ziemski w Grodnie 1921–1933.

Charakterystyka stanu fizycznego i wymagań technicznych: stan dobry.
Uwagi: dokumenty są przechowywane jako szczególnie cenne. Zachowały się 

wykazy obsady personalnej.

Kod/Sygnatura: BY ГАГр ф. 512
Tytuł: Powiatowy Urząd Ziemski w  Grodnie

Гродненское поветовое земельное управление Белостокского окруж-
ного земельного управления, г. Гродно

Daty: 1921–1939
Rozmiary: 4 inw., 1501 j.a.
Dzieje zespołu: inw. opracowano w 1954 r. i 1958 r., masz. z ręcznymi później-

szymi wpisami.
Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): inw. nr 1 – postanowienia i proto-

koły zebrań w prawie wydzielenia chutorów 1930, 1936, 1937 (sygn. 1–4), 
protokoły ustalenia granic majątków, wsi i gmin 1927–1939 (sygn. 5–12 
i in.), wykazy chłopów 1930–1939 (sygn. 17–29), skargi na nieprawidłowe 
przydziały ziemi, (sygn. 30), sprawy przydziału chłopów do chutorów 1926–
1939 (sygn. 44–85), przeprowadzenia parcelacji 1921–1936 (sygn. 86–139), 
rejestry pomiarowe ziemi 1921–1939 (sygn. 140–474) i in.; inw. nr 2 – plany 
przeprowadzenia chutoryzacji i parcelacji ziemi we wsiach i majątkach 
pow.  grodzieńskiego oraz plany ziemi i mapa lasów państwowych powiatu 
(sygn. 816); inw. nr 3 – rejestry ewidencji ziemi majątków i wsi powiatów 
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 grodzieńskiego i  augustowskiego 1926–1938 (sygn. 1–59), informacje 
o ziemi wydzielonej na drogi 1938 (sygn. 60); inw. nr 4 – rejestry ewidencji 
ziemi majątków i wsi pow.  grodzieńskiego 1927–1938 (sygn. 1–15), proto-
koły pomiarów działek ziemskich (sygn. 16) i postanowienia  Białostockiej 
Komisji Ziemskiej w sprawach chutoryzacji (sygn. 17). 

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowe. Inw. nr 1 za l. 1921–1939, 474 j.a.; 
inw. nr 2 za l. 1921–1939, 957 j.a.; inw. nr 3 za l. 1926–1938, 62 j.a.; inw. 
nr 4 za l. 1927–1938, 17 j.a.

Powiązanie z innymi materiałami archiwalnymi: AP w Białymstoku, zesp. PL/4/791/0 
Powiatowy Urząd Ziemski w Grodnie 1921–1933.

Charakterystyka stanu fizycznego i wymagań technicznych: stan dobry.
Uwagi: zachowały się wykazy obsady personalnej (inw. nr 1), wykazy chłopów 

(inw. nr 2), mapy i plany miejscowości (inw. nr 2 i 4).

Kod/Sygnatura: BY ГАГр ф. 719
Tytuł: Powiatowy Urząd Ziemski w  Lidzie

Лидское поветовое земельное управление Новогрудского Окружного 
земельного управления, г. Лида

Daty: 1921–1933
Rozmiary: 1 inw., 59 j.a.
Dzieje zespołu: akta zostały przekazane do AP  Obwodu  Grodzieńskiego w 1958 r. 

Zespół zaliczono do trzeciej kategorii. W 2001 r. zespół został ponownie 
opracowany: zredagowano tytuły jedn., skorygowano daty, opracowano 
aparat naukowo-informacyjny. 25 j.a. przeniesiono do zespołu nr 126 
 Lidzkie Starostwo Powiatowe.

Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): sprawy parcelacji majątków 1921–
1929 (sygn. 2–12, 15–21 i in.) oraz przydziału ziemi osadnikom 1923–1931 
(sygn. 22), plany i mapy majątków ziemskich 1925–1932 (sygn. 33а, 44а 
i in.), rejestry pomiarowe i operaty szacunkowe 1926–1933 (sygn. 36, 
39–44 i in.) i in.

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy ze wstępem, indeks geografi czny.
Charakterystyka stanu fizycznego i wymagań technicznych: stan dobry.
Uwagi: dokumenty są przechowywane jako szczególnie cenne. W aktach znajdują 

się mapy i plany miejscowości.

Kod/Sygnatura: BY ГАГр ф. 571
Tytuł: Powiatowy Urząd Ziemski w  Nieświeżu

Несвижское поветовое земельное управление Новогрудского 
воеводства, г. Новогрудок
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Daty: 1921–1939
Rozmiary: 1 inw., 31 j.a.
Dzieje zespołu: inw. opracowano w 1953 r.
Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): wykazy emigrantów rosyjskich, 

którzy otrzymali przydziały ziemi 1921 (sygn. 1), sprawy parcelacji 1922–
1939 (sygn. 2, 3, 7 i in.), wykazy właścicieli ziemskich 1925–1939 (sygn. 6, 
11 i in.), sprawy likwidacji serwitutów 1923–1930 (sygn. 4, 16), komasacji 
1924–1931 (sygn. 5, 9, 26) oraz scalania gruntów 1927–1938 (sygn. 12, 17 
i in.), sprawy uznania własności ziemi, dzierżawy i in.

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy nr 1 za l. 1921–1938 (faktycznie 
za l. 1921–1939).

Charakterystyka stanu fizycznego i wymagań technicznych: stan dobry.
Uwagi: dokumenty są przechowywane jako szczególnie cenne. Zachowały się 

wykazy chłopów, plany miejscowości.

Kod/Sygnatura: BY ГАГр ф. 547
Tytuł: Powiatowy Urząd Ziemski w  Stołpcach

Столбцовский поветовый земельный отдел Новогрудского воеводства, 
г. Столбцы

Daty: 1922–1932
Rozmiary: 2 inw., 3 j.a.
Dzieje zespołu: inw. opracowano w 1951 r. i 1959 r.
Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): inw. nr 1 – podania obywateli 

o kompensatę za ziemię, która przeszła na stronę radziecką po przepro-
wadzeniu granicy 1922 (sygn. 1), sprawy likwidacji serwitutów 1928–1932 
(sygn. 2); inw. nr 2 – listy wypłat dniówek robotnikom wydziału stołpec-
kiego (sygn. 1).

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowe. Inw. nr 1 za 1922 r., 1928 r. 
(faktycznie za l. 1922–1932), 2 j.a.; inw. nr 2 za l. 1922–1928, 1 j.a.

Charakterystyka stanu fizycznego i wymagań technicznych: stan dobry.
Uwagi: dokumenty są przechowywane jako szczególnie cenne.

Kod/Sygnatura: BY ГАГр ф. 718
Tytuł: Powiatowy Urząd Ziemski w  Szczuczynie

Щучинское поветовое земельное управление Новогрудского окруж-
ного земельного управления, г. Щучин

Daty: 1921–1933
Rozmiary: 1 inw., 140 j.a.
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Dzieje zespołu: akta zostały przekazane do AP  Obwodu  Grodzieńskiego w 1955 r. 
Zespół zaliczono do trzeciej kategorii. W 2000 r. ponownie opracowany: 
zredagowano tytuły jedn., zweryfi kowano daty, opracowano aparat nauko-
wo-informacyjny. 515 j.a. przeniesiono do zespołu nr 226  Szczuczyńskie 
Starostwo Powiatowe i zespołu nr 719 Powiatowy Urząd Ziemski  w   Lidzie.

Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): sprawy sprzedaży ziemi 1921–1931 
(sygn. 1–4), parcelacji majątków 1922–1933 (sygn. 5, 6, 8–12 i in.), koma-
sacji przydziałów ziemskich 1924–1932 (sygn. 7, 13, 16 i in.), korespon-
dencja w sprawach działalności gospodarczo-fi nansowej 1929–1931 
(sygn. 53), podania o nabycie ziemi 1931 (sygn. 89), rejestry pomiarowe 
i operaty szacunkowe ziemi 1929–1933 (sygn. 42, 56–84 i In.), sprawy 
prowadzenia robót melioracyjnych i in. 

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy ze wstępem, indeks geografi czny.
Charakterystyka stanu fizycznego i wymagań technicznych: stan dobry.
Uwagi: dokumenty są przechowywane jako szczególnie cenne. W aktach znajdują 

się plany miejscowości.

Kod/Sygnatura: BY ГАГр ф. 801
Tytuł: Wojewódzki Urząd Rozjemczy w  Nowogródku

Новогрудское воеводское арбитражное управление, г. Новогрудок
Daty: 1932–1939
Rozmiary: 1 inw., 300 j.a.
Dzieje zespołu: inw. opracowano w 1956 r.
Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): protokoły posiedzeń nowogródz-

kiej Rady Wojewódzkiej 1934 (sygn. 1), korespondencja z urzędem woje-
wódzkim w sprawach fi nasowych (sygn. 5), wykaz pracowników i urzęd-
ników 1932 (sygn. 6), sprawozdania z działalności 1933–1939 (sygn. 6–14), 
sprawy z powództwa o zadłużenie wekslowe 1933–1937 (sygn. 15–244), 
z oskarżenia za niepłacenie za pracę 1934–1937 (sygn. 246–265) oraz 
honoraria, długi za dzierżawę i in.

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy nr 1 za l. 1933–1939 (faktycznie 
za l. 1932–1939). 

Charakterystyka stanu fizycznego i wymagań technicznych: stan dobry.
Uwagi: w aktach znajdują się wykazy pracowników i urzędników.

Kod/Sygnatura: BY ГАГр ф. 567
Tytuł: Powiatowy Zarząd Drogowy w  Nowogródku

Новогрудский поветовый дорожный отдел Новогрудского поветового 
староства, г. Новогрудок
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Daty: 1929–1939
Rozmiary: 1 inw., 3 j.a.
Dzieje zespołu: inw. opracowano w 1952 r.
Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): listy płac 1928, 1935 i 1939.
Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy.
Charakterystyka stanu fizycznego i wymagań technicznych: stan dobry.

Kod/Sygnatura: BY ГАГр ф. 572
Tytuł: Powiatowy Zarząd Drogowy w  Słonimiu

Слонимский поветовый дорожный отдел Новогрудского воеводства, 
г. Слоним

Daty: 1921–1929
Rozmiary: 1 inw., 7 j.a.
Dzieje zespołu: inw. opracowano w 1953 r.
Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): listy płac.
Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy.
Charakterystyka stanu fizycznego i wymagań technicznych: stan dobry.

Kod/Sygnatura: BY ГАГр ф. 555
Tytuł: Powiatowy Zarząd Drogowy w  Stołpcach

Столбцовский поветовый дорожный отдел Новогрудского воеводства, 
г. Столбцы

Daty: 1928–1935
Rozmiary: 1 inw., 3 j.a.
Dzieje zespołu: inw. opracowano w 1953 r.
Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): listy płac.
Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy.
Charakterystyka stanu fizycznego i wymagań technicznych: stan dobry.

Kod/Sygnatura: BY ГАГр ф. 558
Tytuł: Powiatowy Komitet Nadawczy w  Nieświeżu

Несвижский поветовый комитет по распределению земель Новогруд-
ского воеводства, г. Несвиж

Daty: 1921–1935
Rozmiary: 1 inw., 12 j.a.
Dzieje zespołu: w 1960 r. przekazano 12 j.a. z Archiwum Miejskiego w   Baranowi-

czach.
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Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): sprawy przekazania ziem ks. Radzi-
wiłła na rzecz państwa 1921–1922 (sygn. 1–3), protokoły i korespondencja 
w sprawach nadziału ziemi osadnikom 1923–1927 (sygn. 4), akty nadania 
ziemi osadnikom 1923–1932 (sygn. 5, 6, 8–11) i in.

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy.
Charakterystyka stanu fizycznego i wymagań technicznych: stan dobry.
Uwagi: dokumenty są przechowywane jako szczególnie cenne.

Kod/Sygnatura: BY ГАГр ф. 104
Tytuł: Archiwum Państwowe w  Białymstoku i Archiwum Państwowe w  Grodnie

Белостокский государственный архив и Гродненский государственный 
архив Отдела государственных архивов Министерства религиозных 
культов и общественного просвещения, г. Гродно

Daty: 1920–1939
Rozmiary: 2 inw., 310 j.a.
Dzieje zespołu: akta zostały przekazane do AP  Obwodu  Grodzieńskiego w 1945 r. 

W 2000 r. zespół poddano ponownemu opracowaniu, w wyniku którego 
przeredagowano tytuły jedn., zweryfi kowano daty, opracowano aparat 
naukowo-informacyjny. Akta usystematyzowano w układzie chronolo-
gicznym w dwóch inw.

Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): inw. nr 1 – sprawozdania z działal-
ności Zarządu Archiwów w   Wilnie i korespondencja 1920 (sygn. 1), zarzą-
dzenia, okólniki i instrukcje MWRiOP 1920–1939 (sygn. 2, 4, 5, 167 i in.), 
zapytania instytucji i podania obywateli o wydanie zaświadczeń o przy-
dziale im ziemi, o konfi skacie majątków za udział w powstaniu 1863 i in., 
1922–1939 (sygn. 9–12, 15–25 i in.), sprawozdania z pracy Archiwum 
1924–1925, 1936–1939 (sygn. 27, 217), wyciągi z protokołów posie-
dzeń rady w  Druskiennikach i gminnych zarządów w sprawie zwrotu 
dóbr kultury z ZSRR wywiezionych podczas I wojny światowej 1924–1925 
(sygn. 28), korespondencja z Minist. w sprawach fi nansowych i admini-
stracyjnych 1922–1939 (sygn. 13, 14, 40 i in.), w sprawie przewiezienia 
akt z Archiwum w  Suwałkach do  Grodna 1926 (sygn. 78), rewindykacji akt 
z ZSRR 1928–1936 (sygn. 89, 236), kopie sprawozdań Sofi jskiego Bractwa 
Prawosławnego w    Grodnie z l. 1884–1908, 1929 (sygn. 92), wykaz skonfi -
skowanych dóbr kościelnych w l. 1835–1868, 1929–1930 (sygn. 93), oraz 
zaświadczenia Archiwum o ilości ziemi w miejscach zasiedlenia, wnioski 
o wydanie kopii planów miast, kopii wykazów imiennych chłopów-gospo-
darzy, i in.; inw. nr 2 – akta osobowe pracowników 1921, 1938 (sygn. 1, 6), 
listy płac 1926–1934 (sygn. 2, 4) i in.
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Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowe. Inw. nr 1 za l. 1920–1939, 
304 j.a.; inw. nr 2 za l. 1921–1935, 1937–1938, 6 j.a. Wstęp do inw. zespołu, 
indeksy osobowy i geografi czny, tabela konkordancji.

Charakterystyka stanu fizycznego i wymagań technicznych: stan dobry.
Uwagi: dokumenty są przechowywane jako szczególnie cenne. W zespole znajdują 

się materiały zarówno archiwum w    Grodnie (1922–1939), jak i w Białym-
stoku (1920–1922). Zespół został zaliczony do trzeciej kategorii. W aktach 
znajdują się mapy i plany miejscowości oraz wykazy chłopów-gospodarzy.

Kod/Sygnatura: BY ГАГр ф. 88
Tytuł: Powiatowa Rada Szkolna w  Grodnie

Гродненский поветовый Школьный совет Белостокского воеводства, 
г. Гродно

Daty: 1926–1939
Rozmiary: 1 inw., 25 j.a.
Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): okólniki Powiatowej Rady Szkolnej 

1929–1938 (sygn. 2, 3 i in.), protokoły posiedzeń nadzoru szkolnego 1926–
1934 (sygn. 4–9), sprawozdania szkół 1934–1939 (sygn. 13, 14), podania 
rodziców i organizacji 1927–1938 (sygn. 18–21), korespondencja z radami 
szkolnymi i nadzorem szkolnym 1927–1935 (sygn. 22–24) i in.

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy.
Powiązanie z innymi materiałami archiwalnymi: AP w Białymstoku, zesp. PL/4/353/3 

Szkoły powszechne w Białymstoku i Grodnie 1923, 1936–1937.
Charakterystyka stanu fizycznego i wymagań technicznych: stan dobry.
Uwagi: dokumenty są przechowywane jako szczególnie cenne.

Kod/Sygnatura: BY ГАГр ф. 87
Tytuł: Inspektorat Szkolny w  Grodnie

Школьный инспектор Гродненского повета Министерства религи-
озных культов и общественного просвещения, г. Гродно

Daty: 1919–1939
Rozmiary: 2 inw., 207 j.a.
Dzieje zespołu: inw. opracowano w 1954 r.
Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): inw. nr 1 – okólniki i instrukcje 

MWRiOP oraz Okręgowego Inspektoratu Szkolnego w   Wilnie 1923–1939 
(sygn. 1–8b), protokoły posiedzeń zarządów gminnych w sprawach kar dla 
rodziców niewysyłających dzieci do szkoły 1922–1926 (sygn. 13–19), proto-
koły rad pedagogicznych 1919–1939 (sygn. 23–27), budżety szkół powiatu 
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1919–1939 (sygn. 33–39), sprawozdania szkół 1931–1936 (sygn. 48–68), 
podania ludności w sprawach otwierania szkół białoruskich 1926–1927 
(sygn. 83), o przeniesienie dzieci ze szkół białoruskich do szkół polskich 
i rosyjskich 1935–1940 (sygn. 84), charakterystyki rejonów szkolnych 1924–
1936 (sygn. 100, 101) oraz korespondencja w sprawach otwarcia nowych 
szkół, dane statystyczne o liczbie dzieci 1930–1939 (sygn. 70) i in.; inw. 
nr 2 – akta osobowe nauczycieli 1919–1939 (sygn. 1–51), zaświadczenia 
o wykształceniu nauczycieli 1921–1929 (sygn. 53–60), wykazy nauczy-
cieli 1922–1939 (sygn. 61–70), oraz podania nauczycieli, korespondencja 
w sprawie przeniesień i in.

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowe. Inw. nr 1 za l. 1919–1939 
(faktycznie za l. 1919–1940), 110 j.a.; inw. nr 2 za l. 1919–1939, 97 j.a.

Charakterystyka stanu fizycznego i wymagań technicznych: stan dobry.
Uwagi: w aktach znajdują się wykazy obsady personalnej.

Kod/Sygnatura: BY ГАГр ф. 49
Tytuł: Nadleśnictwo Państwowe Grodno w  Kazimierzówce

Гродненское государственное надлесничество, д. Казимировка
Daty: 1919–1939
Rozmiary: 1 inw., 307 j.a.
Dzieje zespołu: inw. opracowano w 1956 r.
Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): okólniki Okręgowego Zarządu Dóbr 

Państwowych w   Wilnie 1919–1937 (sygn. 1, 9 i in.), akty oskarżenia za 
polowania w okresach ochronnych, wyrąb lasów i in. 1919–1921 (sygn. 2), 
wykazy leśniczych 1920, 1932–1934 (sygn. 6, 8а), korespondencja w spra-
wach gospodarczych i fi nansowych 1923–1939 (sygn. 37, 53, 56 i in.), spra-
wozdania fi nansowe 1921–1936 (sygn. 11, 16 i in. ), podania ludności 
o pracę 1919–1936 (sygn. 4, 8, 34 i in.) oraz dane statystyczne o stanie 
lasów, wyroki sądowe w sprawach ściągania mandatów, protokoły zjazdów 
nadleśniczych i in.

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy.
Charakterystyka stanu fizycznego i wymagań technicznych: stan dobry.
Uwagi: zachowały się wykazy obsady personalnej.

Kod/Sygnatura: BY ГАГр ф. 51
Tytuł: Nadleśnictwo Państwowe  Krasnopol w  Głębokim Brodzie

Краснопольское государственное надлесничество дирекции государс-
твенных лесов Белостокского округа, д. Глубокий Брод
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Daty: 1921–1939
Rozmiary: 1 inw., 2 j.a.
Dzieje zespołu: inw. opracowano w 1964 r.
Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): korespondencja z Dyrekcją Lasów 

Państwowych 1921–1939 (sygn. 1, 2).
Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy nr 1 za 1921 r., 1931 r. i 1939 r.
Powiązanie z innymi materiałami archiwalnymi: AP w Suwałkach, zesp. PL/63/275/0 

Nadleśnictwo Państwowe Krasnopol w Głębokim Brodzie, pow. suwalski 
1925–1936.

Charakterystyka stanu fizycznego i wymagań technicznych: stan dobry.

Kod/Sygnatura: BY ГАГр ф. 1200
Tytuł: Nadleśnictwo Państwowe w  Szczuczynie

Щучинское надлесничество Виленской государственной дирекции 
лесов, м. Щучин

Daty: 1938–1939, 1948
Rozmiary: 1 inw., 2 j.a.
Dzieje zespołu: inw. opracowano w 1960 r.
Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): dziesięcioletni plan wyrębu i sadzenia 

lasów 1938–1948 (sygn. 1), opisy masywów leśnych i ich położenia 1938 
(sygn. 2).

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy.
Charakterystyka stanu fizycznego i wymagań technicznych: stan dobry.

Kod/Sygnatura: BY ГАГр ф. 58
Tytuł: Okręgowa Komisja Wyborcza nr 5 w  Białymstoku, wybory do Sejmu RP 

1922 r.
Окружная избирательная комиссия по выборам в Сейм Польской 
Республики созыва 1922 г. избирательного округа № 5, г. Белосток

Daty: 1922
Rozmiary: 1 inw., 5 j.a.
Dzieje zespołu: inw. opracowano w 1958 r.
Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): protokoły posiedzeń i podliczenia 

głosów obwodowych komisji wyborczych powiatów   grodzieńskiego 
(sygn. 1), i wołkowyskiego (sygn. 2–5).

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy.
Istnienie kopii i miejsce ich przechowywania: wszystkie jednostki zmikrofi lmowane.
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Powiązanie z innymi materiałami archiwalnymi: AP w Białymstoku, zesp. PL/4/63/0 
Okręgowa Komisja Wyborcza do Sejmu i Senatu w Białymstoku 1927–1928.

Charakterystyka stanu fizycznego i wymagań technicznych: stan dobry.
Uwagi: dokumenty są przechowywane jako szczególnie cenne.

Kod/Sygnatura: BY ГАГр ф. 62
Tytuł: Okręgowa Komisja Wyborcza nr 5 w  Białymstoku, wybory do Sejmu RP 

1928 r.
Окружная избирательная комиссия по выборам в Сейм Польской 
Республики созыва 1928 г. избирательного округа № 5, г. Белосток

Daty: 1927–1928
Rozmiary: 1 inw., 13 j.a.
Dzieje zespołu: inw. opracowano w 1958 r.
Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): protokoły posiedzeń obwodowych 

komisji wyborczych pow.  wołkowyskiego 1927 (sygn. 1–10), ogłoszenia 
o podziale obwodowych komisji wyborczych 1928 (sygn. 11–12), o skła-
dzie komisji 1928 (sygn. 13).

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy nr 1 za 1927 r. (faktycznie za 
l. 1927–1928)

Istnienie kopii i miejsce ich przechowywania: wszystkie jedn. zmikrofi lmowane.
Charakterystyka stanu fizycznego i wymagań technicznych: stan dobry. 
Uwagi: dokumenty są przechowywane jako szczególnie cenne. Zachowały się 

wykazy członków komisji wyborczych.

Kod/Sygnatura: BY ГАГр ф. 59
Tytuł: Okręgowa Komisja Wyborcza nr 6 w  Grodnie, wybory do Sejmu RP 1922 r.

Окружная избирательная комиссия по выборам в Сейм Польской 
Республики созыва 1922 г. избирательного округа № 6, г. Гродно

Daty: 1922–1923
Rozmiary: 1 inw., 22 j.a.
Dzieje zespołu: inw. opracowano w 1947 r.
Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): dyrektywy MSW i wytyczne Komi-

sarza Generalnego w sprawie przeprowadzenia wyborów 1922–1923 
(sygn. 1, 2), wykazy kandydatów do komisji obwodowych 1922 (sygn. 3, 5 
i in.), wykazy kandydatów na posłów 1922 (sygn. 4), protokoły posiedzeń 
i liczenia głosów w komisjach wyborczych powiatów   grodzieńskiego,  suwal-
skiego,  sejneńskiego,   augustowskiego i w     Grodnie 1922 (sygn. 10–21) i in.
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Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy.
Charakterystyka stanu fizycznego i wymagań technicznych: stan dobry.

Kod/Sygnatura: BY ГАГр ф. 63
Tytuł: Okręgowa Komisja Wyborcza nr 6 w  Grodnie, wybory do Sejmu RP 1928 r.

Окружная избирательная комиссия по выборам в Сейм Польской 
Республики созыва 1928 г. избирательного округа № 6, г. Гродно

Daty: 1927–1929
Rozmiary: 1 inw., 12 j.a.
Dzieje zespołu: inw. opracowano w 1947 r.
Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): wykazy kandydatów do obwodo-

wych komisji wyborczych powiatów   augustowskiego i  suwalskiego 1928–
1929 (sygn. 4–6), wykazy kandydatów partyjnych na posłów do Sejmu 
RP 1928 (sygn. 7), protokoły posiedzeń komisji okręgowej i obwodo-
wych (sygn. 8–11), wykazy komisji okręgowych i wyborczych 1927–1928 
(sygn. 13) i in.

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. nr 1 za 1928 r. (faktycznie za l. 1927–1929). 
W inw. luki w numeracji.

Charakterystyka stanu fizycznego i wymagań technicznych: stan dobry.

Kod/Sygnatura: BY ГАГр ф. 66
Tytuł: Okręgowa Komisja Wyborcza nr 6 w    Grodnie, wybory do Sejmu RP 1930 r.

Окружная избирательная комиссия по выборам в Сейм Польской 
Республики созыва 1930 г. избирательного округа № 6, г. Гродно

Daty: 1930–1931
Rozmiary: 1 inw., 10 j.a.
Dzieje zespołu: inw. opracowano w 1948 r.
Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): wykazy kandydatów do obwodowych 

komisji wyborczych powiatów   augustowskiego,  suwalskiego i   grodzień-
skiego (sygn. 2. 3, 5 i in.), wykazy kandydatów partyjnych na posłów do 
Sejmu RP (sygn. 4), protokoły posiedzeń komisji okręgowej i obwodowych 
(sygn. 6, 7) i in.

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy.
Charakterystyka stanu fizycznego i wymagań technicznych: stan dobry.
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Kod/Sygnatura: BY ГАГр ф. 64
Tytuł: Okręgowa Komisja Wyborcza nr 7 w  Łomży, wybory do Sejmu RP 1928 r.

Oкружная избирательная комиссия по выборам в сейм Польской 
Республики созыва 1928 г. избирательного округа № 7 г. Ломжа Белос-
токского воеводства

Daty: 1927–1928
Rozmiary: 1 inw., 1 j.a.
Dzieje zespołu: inw. opracowano w 1958 r.
Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): protokoły posiedzeń obwodowych 

komisji wyborczych pow.  szczuczyńskiego (sygn. 1).
Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy.
Istnienie kopii i miejsce ich przechowywania: jednostka zmikrofi lmowana.
Charakterystyka stanu fizycznego i wymagań technicznych: stan dobry.
Uwagi: dokumenty są przechowywane jako szczególnie cenne.

Kod/Sygnatura: BY ГАГр ф. 67
Tytuł: Okręgowa Komisja Wyborcza nr 44 w  Grodnie, wybory do Sejmu RP 1935 r.

Окружная избирательная комиссия по выборам в Сейм Польской 
республики созыва 1935 г. избирательного округа № 44, г. Гродно

Daty: 1935
Rozmiary: 1 inw., 93 j.a.
Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): instrukcje o przeprowadzeniu 

wyborów (sygn. 1–7), protokoły posiedzeń komisji okręgowej i obwo-
dowych (sygn. 8–16), wykazy wyborców (sygn. 17–88), korespondencja 
z komisją okręgową i starostą powiatowym (sygn. 89–91).

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy.
Charakterystyka stanu fizycznego i wymagań technicznych: stan dobry.

Kod/Sygnatura: BY ГАГр ф. 68
Tytuł: Okręgowa Komisja Wyborcza nr 44 w  Grodnie, wybory do Sejmu RP 1938 r.

Окружная избирательная комиссия по выборам в Сейм Польской 
республики созыва 1938 г. избирательного округа № 44, г. Гродно

Daty: 1938
Rozmiary: 1 inw., 9 j.a.
Dzieje zespołu: inw. opracowano w 1947 r.
Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): zarządzenia o przeprowadzeniu 

wyborów w woj.  białostockim (sygn. 1), wykazy delegatów na okręgowych 
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zebraniach wyborców (sygn. 2), wykazy kandydatów na przewodniczących 
i ich zastępców i in. (sygn. 3), wykazy wyborców (sygn. 4, 9).

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy.
Charakterystyka stanu fizycznego i wymagań technicznych: stan dobry.

Kod/Sygnatura: BY ГАГр ф. 99
Tytuł: Główna Komisja Wyborcza w  Grodnie, wybory do Rady Miejskiej w Grod-

nie 1927 r.
Главный избирательный комитет по проведению выборов в Гроднен-
скую городскую Раду (созыва 1927 г.), г. Гродно

Daty: 1927
Rozmiary: 1 inw., 2 j.a.
Dzieje zespołu: inw. opracowano w 1947 r.
Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): protokoły posiedzeń Głównej Komisji 

Wyborczej (sygn. 1), wykaz kandydatów do Rady Miejskiej (sygn. 2).
Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy nr 1 za 1927 r.
Charakterystyka stanu fizycznego i wymagań technicznych: stan dobry.

Kod/Sygnatura: BY ГАГр ф. 97
Tytuł: Główna Komisja Wyborcza w  Grodnie, wybory do Rady Miejskiej w Grod-

nie 1934 r.
Главная избирательная комиссия по проведению выборов в Гроднен-
скую городскую Раду (созыва 1934 г.), г. Гродно

Daty: 1934
Rozmiary: 1 inw., 46 j.a.
Dzieje zespołu: inw. opracowano w 1955 r.
Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): protokoły posiedzeń (sygn. 1), wykazy 

wyborców (sygn. 2–45) i in.
Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy nr 1 za 1934 r.
Charakterystyka stanu fizycznego i wymagań technicznych: stan dobry.

Kod/Sygnatura: BY ГАГр ф. 98
Tytuł: Główna Komisja Wyborcza w  Grodnie, wybory do Rady Miejskiej w Grod-

nie 1939 r.
Главная избирательная комиссия по проведению выборов в Гроднен-
скую городскую Раду (созыва 1939 г.), г. Гродно

Daty: 1939
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Rozmiary: 1 inw., 40 j.a.
Dzieje zespołu: inw. opracowano w 1955 r.
Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): instrukcja o przeprowadzeniu 

wyborów (sygn. 1–4), protokoły posiedzeń i podliczenia głosów Głównej 
Komisji Wyborczej (sygn. 5–10), wykazy kandydatów do Rady Miej-
skiej (sygn. 11), członków komisji obwodowych (sygn. 12), wyborców 
(sygn. 13–38) i in.

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy nr 1 za 1939 r.
Charakterystyka stanu fizycznego i wymagań technicznych: stan dobry.

Kod/Sygnatura: BY ГАГр ф. 682
Tytuł: Komisja Wyborcza w  Lidzie

Лидская избирательная комиссия, г. Лида
Daty: 1928
Rozmiary: 1 inw., 17 j.a.
Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): wykazy kandydatów na posłów w wy-

borach do Sejmu RP w 1928 r. z różnych par  i i organizacji (sygn. 1–17).
Archiwalne pomoce informacyjne: inw. rękopiśmienny w języku polskim, na karcie 

tytułowej nazwa Centralnego Archiwum Państwowego Litewskiej SRR 
w  Wilnie.

Charakterystyka stanu fizycznego i wymagań technicznych: stan dobry.
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3. Instytucje wymiaru sprawiedliwości

Kod/Sygnatura: BY ГАГр ф. 1196
Tytuł: Sąd Okręgowy w  Białymstoku

Белостокский окружной суд Белостокского воеводства, г. Белосток
Daty: 1929
Rozmiary: 1 inw., 2 j.a.
Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): wyrok sądu w sprawie członków KPZB 

1929 (sygn. 1), protokoły sądu w sprawie rejestracji prywatnych przedsię-
biorstw 1929 (sygn. 2).

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy.
Powiązanie z innymi materiałami archiwalnymi: Archiwum Akt Nowych w Warszawie, 

zesp. PL/2/1455/0 Prokuratura Sądu Okręgowego w Białymstoku 1937. 
AP w Białymstoku, zesp. PL/4/267/0 Prokurator Sądu Okręgowego w Bia-
łymstoku 1920–1939.

Charakterystyka stanu fizycznego i wymagań technicznych: stan dobry.

Kod/Sygnatura: BY ГАГр ф. 52
Tytuł: Sąd Okręgowy w  Grodnie

Гродненский окружной суд Апелляционного судебного округа 
Восточных земель в Варшаве (с 21 июня 1922 г. – Виленского Апелля-
ционного судебного округа), г. Гродно Белостокского воеводства

Daty: 1919–1939
Rozmiary: 2 inw., 899 j.a.
Dzieje zespołu: dok. zostały przekazane do AP Obwodu Grodzieńskiego w 1944 r. 

Do 1953 r. zespół liczył 2049 jedn. z l. 1919–1939. W 1953 r. przeprowa-
dzono ekspertyzę, w wyniku której wybrakowano 1525 jedn. W 1955 r. 
z oddziału zespołów tajnych przekazano do oddziału ogólnego 333 jedn. 
W 1960 r. z Filii AP Obwodu Brzeskiego w Pińsku przekazano do Archiwum 
w Grodnie 49 jedn. akt Sądu Okręgowego w  Grodnie. W 1997 r. inw. został 
opracowany ponownie. Akta usystematyzowano, zweryfi kowano i uzupeł-
niono tytuły i daty dok., opracowano aparat naukowo-informacyjny, utwo-
rzono dwa inw.

Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): inw. nr 1 – akta spraw karnych i cywil-
nych 1919–1939; inw. nr 2 – wykazy obsady personalnej Sądu Okręgowego 
i sądów grodzkich Okręgu Grodzieńskiego 1933–1934 (sygn. 1–3), akta 
osobowe i wykazy stanu służby 1921–1931 (sygn. 4–11).
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Sposób uporządkowania: aktom spraw karnych i cywilnych, zgrupowanym w inw. 
nr 1, nadano układ strukturalno-tematyczny, aktom osobowym (inw. nr 2) 
– układ chronologiczny.

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowe. Inw. nr 1 Akta spraw 1919–1939, 
888 j.a.; inw. nr 2 Akta osobowe 1919–1937, 11 j.a.

Uwagi o publikacji: Государственный архив Гродненской обл. Путеводитель 
(1919–2000), cостав. Л. Юнина (ред.), М. А-С. Белякова, Л.В. Бондаревич 
и др., Гродна 2007.

Charakterystyka stanu fizycznego i wymagań technicznych: stan dobry.
Uwagi: dokumenty są przechowywane jako szczególnie cenne. Zachowały się 

wykazy obsady personalnej.

Kod/Sygnatura: BY ГАГр ф. 540
Tytuł: Sąd Okręgowy w  Nowogródku

Новогрудский окружной суд Новогорудского воеводства, г. Новогру-
док

Daty: 1919–1939
Rozmiary: 2 inw., 579 j.a.
Dzieje zespołu: dok. zostały przekazane do AP Obwodu  Baranowickiego w 1945 r. 

w liczbie 1780 j.a. Częściowo stanowiły rozsyp. W 1953 r. zostały poddane 
opracowaniu naukowo-technicznemu i ekspertyzie. Wyłączono dokumen-
tację nieprzedstawiającą wartości historycznej, przeprowadzono systema-
tyzację, nadając układ strukturalno-chronologiczny, grupując akta w dwóch 
inw.

Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): inw. nr 1 – Wydział Karny 1921–1939: 
sprawy oskarżeń o zabójstwo (sygn. 1, 13, 14 i in.), przemyt (sygn. 4, 5 i in.), 
bandytyzm (sygn. 6, 52 i in.), szpiegostwo (sygn. 7, 89, 108 i in.), uchylanie 
się od służby wojskowej (sygn. 8, 53 i in.), uprawę tytoniu (sygn. 11, 32–36 
i in.), kradzież drzewa (sygn. 24, 26, 27 i in.), działalność komunistyczną 
(sygn. 9, 20, 62, 68, 85–88 i in.), znieważanie władz polskich (sygn. 21 i in.), 
znieważanie policjanta (sygn. 41, 50 i in.), przekroczenie granicy polsko-ra-
dzieckiej (sygn. 71, 81, 102 i in.), znieważanie religii (sygn. 150); Wydział 
Cywilny 1919–1939: sprawy o zwrot, przekazanie i podział ziemi (sygn. 154, 
155, 157–326 i in.), podział i zwrot majątku (sygn. 326–380 i in.), wysie-
dlenie (sygn. 397–412 i in.), zatwierdzenie testamentu (sygn. 485 i in.), 
niepłacenie podatków (sygn. 505, 538 i in.), protokół zjazdu sędziów 
grodzkich 1938 (sygn. 561); inw. nr 2 – informacja o działalności komu-
nistycznej i szpiegostwie 1921–1923 (sygn. 2), korespondencja w sprawie 
wydania paszportów, ich spisy 1924, 1931 (sygn. 3, 9–12), sprawa o przy-
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jęcie obywatelstwa polskiego 1921–1925 (sygn. 4), wykazy i korespon-
dencja dot. wysiedlenia obywateli do ZSRR 1927 (sygn. 6), korespondencja 
w sprawach o wydanie pozwolenia na powrót do Polski 1927 (sygn. 7), 
o wysiedlenie z pasa przygranicznego 1931–1932 (sygn. 13–15) i in.

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowe ze wstępem (z 1953 r.). Inw. nr 1 
za l. 1919–1939, 563 j.a.; inw. nr 2 za l. 1921–1933, 16 j.a.

Uwagi o publikacji: Государственный архив Гродненской обл., оp.cit.
Charakterystyka stanu fizycznego i wymagań technicznych: stan dobry.
Uwagi: dokumenty są przechowywane jako szczególnie cenne. Zachowały się 

wykazy obsady personalnej.

Kod/Sygnatura: BY ГАГр ф. 348
Tytuł: Sąd Okręgowy w  Suwałkach

Сувалковский окружной суд, г. Сувалки
Daty: 1920–1921
Rozmiary: 1 inw., 11 j.a.
Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): instrukcja Minist. Sprawiedliwości 

i zarządzenie Sądu Okręgowego o przeprowadzeniu ewakuacji w związku 
z ofensywą wojsk radzieckich 1920 (sygn. 1), protokoły komisji sądowych 
ds. ustalenia strat, spowodowanych litewską i radziecką okupacją 1920–
1921 (sygn. 2), okólniki Minist. Sprawiedliwości, wykazy pracowników 
Sądu Okręgowego 1923, 1930 (sygn. 3, 5), sprawy o oskarżenia o dzia-
łalność komunistyczną 1930, 1937 (sygn. 6, 7), charakterystyki służbowe 
pracowników sądu 1938–1939 (sygn. 8, 11), protokół konferencji przewod-
niczących sądów okręgowych o organizacji kół obrony przeciwpowietrznej 
w sądach 1939 (sygn. 10) i in.

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy.
Istnienie kopii i miejsce ich przechowywania: zmikrofi lmowano instrukcje Minist. 

Sprawiedliwości i zarządzenia Sądu Okręgowego o przeprowadzeniu 
ewakuacji (sygn. 1).

Powiązanie z innymi materiałami archiwalnymi: Archiwum Akt Nowych w Warszawie, 
zesp. PL/2/1457/0 Prokuratura Sądu Okręgowego w Suwałkach 1931–
1933. AP w Suwałkach, zesp. PL/63/208/0 Sąd Okręgowy w Grodnie 
Wydział Zamiejscowy w Suwałkach 1919–1939.

Charakterystyka stanu fizycznego i wymagań technicznych: stan dobry.
Uwagi: zachowały się wykazy obsady personalnej.
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Kod/Sygnatura: BY ГАГр ф. 54
Tytuł: Sąd Grodzki w  Indurze

Индурский гродский суд Гродненского судебного округа, м. Индура
Daty: 1919–1939
Rozmiary: 3 inw., 2522 j.a.
Dzieje zespołu: inw. opracowano w 1952 r., 1955 r.
Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): inw. nr 1 – zarządzenia i instrukcje 

Minist. Sprawiedliwości i Sądu Okręgowego 1922, 1933 (sygn. 1, 2), spra-
wozdania z działalności sądu 1935–1936 (sygn. 3), sprawy o uznanie prawa 
własności do ziemi 1919–1930 (sygn. 4–1331) oraz o przyznanie prawa na 
wspólne władanie ziemią, o opłacie za dzierżawę, o odzyskanie pieniędzy 
i in.; inw. nr 2 – sprawy z oskarżenia o kradzież 1919–1939 (sygn. 1–167), 
wyrąb lasu (sygn. 168–253), agitację przeciwko rządowi polskiemu i niepła-
cenie podatków (sygn. 254–257) oraz z oskarżenia o sprzedaż rzeczy spisa-
nych za niepłacenie podatków, stratowanie łąk, znieważenie funkcjona-
riuszy i in.; inw. nr 3 – sprawy karne z oskarżenia o przekroczenie granicy 
łotewsko-polskiej 1934 (sygn. 1), o rozpowszechnianie fałszywych infor-
macji 1937 (sygn. 2).

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowe. Inw. nr 1 za l. 1919–1939, 
1918 j.a.; inw. nr 2 za l. 1919–1939, 602 j.a.; inw. nr 3 za l. 1934–1937, 2 j.a. 
W inw. liczne luki w numeracji.

Charakterystyka stanu fizycznego i wymagań technicznych: stan dobry.

Kod/Sygnatura: BY ГАГр ф. 715
Tytuł: Sąd Grodzki w  Klecku

Клецкий гродский суд Новогрудского воеводства, г. Клецк
Daty: 1931–1939
Rozmiary: 1 inw., 2 j.a.
Dzieje zespołu: inw. opracowano w 1952 r
Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): postanowienia o uznaniu własności 

ziemi 1931 (sygn. 1), sprawa z oskarżenia o wyrąb lasu 1928–1939 (sygn. 2).
Archiwalne pomoce informacyjne: inw. nr 1 za l. 1931–1938 (faktycznie za l. 1931–

1939).
Charakterystyka stanu fizycznego i wymagań technicznych: stan dobry.

Kod/Sygnatura: BY ГАГр ф. 542
Tytuł: Sąd Grodzki w  Nieświeżu

Несвижский городской суд Новогрудского воеводства, г. Несвиж
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Daty: 1920–1939
Rozmiary: 1 inw., 1397 j.a.
Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): Wydział Karny 1920–1939 – sprawy 

z oskarżenia o kradzież lasu (sygn. 1, 3, 5–69 i in.) oraz uprawę tytoniu, znie-
ważenie policjanta, stratowanie sianokosów, działalność komunistyczną, 
przekroczenie granicy radziecko-polskiej i in.; Wydział Cywilny 1920–1939 
– sprawy z powództwa o podział majątku, zwrot ziemi i innych nierucho-
mości, wypas lasu, wysiedlenie i in.

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy.
Charakterystyka stanu fizycznego i wymagań technicznych: stan dobry.

Kod/Sygnatura: BY ГАГр ф. 53
Tytuł: Sąd Grodzki w  Wołkowysku

Волковысский гродский суд Гродненского судебного округа Минис-
терства юстиции, г. Волковыск Белостокского воеводства

Daty: 1927–1939
Rozmiary: 1 inw., 497 j.a.
Dzieje zespołu: inw. opracowano w 1954 r., uzupełniono w 1955 r. 
Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): sprawy karne z oskarżenia o wyrąb 

lasu (sygn. 1–85), kradzież (sygn. 86–116), znieważenie policjanta 
(sygn. 482–496 i in.), sprawy cywilne z powództwa o uznanie prawa 
własności (sygn. 139–326) oraz o rozwiązanie umów dzierżawy, o odzy-
skanie pieniędzy, o wykwaterowanie z mieszkania i in.

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy.
Charakterystyka stanu fizycznego i wymagań technicznych: stan dobry.

Kod/Sygnatura: BY ГАГр ф. 179
Tytuł: Wojskowy Sąd Okręgowy III w  Wilne

Виленский военный суд 3 участка, г. Вильно
Daty: 1920–1936
Rozmiary: 1 inw., 55 j.a.
Dzieje zespołu: inw. opracowano w 1948 r.
Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): sprawy karne z oskarżenia o kradzież, 

dezercję, uchylanie się od służby wojskowej, naruszenie prawa wojsko-
wego i in.

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy.
Charakterystyka stanu fizycznego i wymagań technicznych: stan dobry.
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Kod/Sygnatura: BY ГАГр ф. 199
Tytuł: Wojskowy Sąd Rejonowy w  Lidzie

Лидский районный военный суд
Daty: 1937
Rozmiary: 1 inw., 1 j.a.
Dzieje zespołu: inw. opracowano w 1948 r.
Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): korespondencja komendanta w spra-

wach poszukiwania osób (sygn. 1).
Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy nr 1 za 1937 r.
Charakterystyka stanu fizycznego i wymagań technicznych: stan dobry.

Kod/Sygnatura: BY ГАГр ф. 317
Tytuł: Sędzia Pokoju II Okręgu Powiatu  Lidzkiego w  Ejszyszkach

Мировой судья 2 участка Лидского повета, м. Эйшишки
Daty: 1920–1927
Rozmiary: 1 inw., 33 j.a.
Dzieje zespołu: inw. opracowano w 1954 r.
Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): sprawy karne z oskarżenia o bezprawne 

posiadanie broni 1920–1927 (sygn. 1–13), o bezprawny wyrąb lasu 1921–
1924 (sygn. 14–28) i in. oraz sprawy cywilne z powództwa o odzyskanie 
pieniędzy 1921 (sygn. 31, 32) i in.

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy.
Charakterystyka stanu fizycznego i wymagań technicznych: stan dobry.

Kod/Sygnatura: BY ГАГр ф. 102
Tytuł: Sędzia Pokoju III Rejonu Powiatu  Grodzieńskiego w  Wołkowysku

Мировой судья 3 участка Волковысского повета Гродненского судеб-
ного округа Министерства юстиции, г. Волковыск

Daty: 1921–1923
Rozmiary: 1 inw., 23 j.a.
Dzieje zespołu: inw. opracowano w 1947 r.
Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): sprawy karne z oskarżenia o kradzież, 

bezprawne posiadanie broni, wyrąb lasu i in. oraz sprawy cywilne 
z powództwa o zwrot pieniędzy.

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy.
Charakterystyka stanu fizycznego i wymagań technicznych: stan dobry.



288

ROZDZIAŁ II. Archiwum Państwowe Obwodu Grodzieńskiego w Grodnie

Kod/Sygnatura: BY ГАГр ф. 182
Tytuł: Sąd Pokoju w  Ilji, pow.  wilejski

Ильинский мировой суд Виленского повета, м. Илья
Daty: 1923–1924
Rozmiary: 1 inw., 1 j.a.
Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): sprawa karna z oskarżenia o kradzież 

(sygn. 1).
Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy.
Charakterystyka stanu fizycznego i wymagań technicznych: stan dobry.
Uwagi: w nazwie zespołu błędna lokalizacja Ilji w pow. wileńskim (powinno być 

wilejskim).

Kod/Sygnatura: BY ГАГр ф. 700
Tytuł: Sąd Pokoju w  Nieświeżu

Несвижский поветовый мировой суд, г. Несвиж
Daty: 1925–1927
Rozmiary: 1 inw., 3 j.a.
Dzieje zespołu: inw. opracowano w 1952 r.
Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): sprawy z powództwa o zwrot poży-

czek, spadkowe, z oskarżenia o kradzież.
Archiwalne pomoce informacyjne: inw. nr 1 za l. 1925–1927.
Charakterystyka stanu fizycznego i wymagań technicznych: stan dobry.

Kod/Sygnatura: BY ГАГр ф. 100
Tytuł: Sąd Pokoju I Rejonu w  Wołkowysku

Волковысский мировой суд 1 участка Гродненского округа, г. Волковыск
Daty: 1919–1928
Rozmiary: 2 inw., 105 j.a.
Dzieje zespołu: inw. nr 1 opracowano w 1954 r.; w 1959 r. wybrakowano 19 jedn.; 

inw. nr 2 opracowano w 1959 r.
Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): inw. nr 1 – okólniki i zarządzenia 

Minist. Sprawiedliwości, Sądu Okręgowego w     Grodnie, wojewody biało-
stockiego i in. 1925–1928 (sygn. 1, 2), sprawy karne z oskarżenia o wyrąb 
lasu (sygn. 3–9), kradzież (sygn. 14–24) oraz znieważenie i rozboje (sygn. 25, 
29, 33 i in.) i in., sprawy cywilne z powództwa o uznanie prawa własności 
(sygn. 55–79), o odzyskanie pieniędzy (sygn. 80–113); inw. nr 2 – sprawy 
cywilne z powództwa o odzyskanie pieniędzy, ziarno i słomę, uznanie 
prawa własności.
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Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowe. Inw. nr 1 za l. 1919–1928, 95 j.a.; 
inw. nr 2 za l. 1920–1926 (faktycznie za l. 1920–1927), 10 j.a. W inw. luki 
w numeracji.

Charakterystyka stanu fizycznego i wymagań technicznych: stan dobry.

Kod/Sygnatura: BY ГАГр ф. 101
Tytuł: Sąd Pokoju II Rejonu w  Wołkowysku

Мировой суд 2 участка г. Волковыска Гродненского судебного округа 
Министерства юстиции, г. Волковыск

Daty: 1919–1930
Rozmiary: 2 inw., 47 j.a.
Dzieje zespołu: inw. opracowano w l. 1954–1955 .
Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): inw. nr 1 – sprawy karne z oskar-

żenia o wyrąb lasu, kradzież, samowolny połow ryb i in., sprawy cywilne 
z powództwa o uznanie prawa własności, o odzyskanie pieniędzy i in.; inw. 
nr 2 – sprawy karne z oskarżenia o wyrąb lasu, stratowanie łąk, zniewa-
żenie policjanta i in.

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowe. Inw. nr 1 za l. 1919–1930, 37 j.a.; 
inw. nr 2 za l. 1919–1927, 10 j.a.

Charakterystyka stanu fizycznego i wymagań technicznych: stan dobry.

Kod/Sygnatura: BY ГАГр ф. 93
Tytuł: Prokurator Sądu Okręgowego w  Grodnie

Прокурор Гродненского окружного суда Виленского апелляционного 
судебного округа Министерства юстиции

Daty: 1929–1939
Rozmiary: 1 inw., 8 j.a.
Dzieje zespołu: inw. opracowano w 1955 r.
Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): wykazy obsady personalnej proku-

ratury (sygn. 1), miesięczne przeglądy polityczne 1929 (sygn. 2–4), sprawy 
karne z oskarżenia o zabójstwo i in. 1934–1939 (sygn. 5–8).

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy.
Charakterystyka stanu fizycznego i wymagań technicznych: stan dobry.

Kod/Sygnatura: BY ГАГр ф. 185
Tytuł: Prokurator Sądu Okręgowego w  Wilnie

Прокурор Виленского окружного суда, г. Вильнюс
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Daty: 1938–1939
Rozmiary: 1 inw., 1 j.a.
Dzieje zespołu: inw. opracowano w 1948 r.
Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): sprawa karna o podrobienie doku-

mentów. 
Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy nr 1 za l. 1920–1939 (w inw. pozo-

stała 1 j.a.).
Charakterystyka stanu fizycznego i wymagań technicznych: stan dobry.

Kod/Sygnatura: BY ГАГр ф. 55
Tytuł: Więzienie Śledczo-Karne w  Grodnie

Гродненская следственно-карательная тюрьма Министерства юсти-
ции, г. Гродно

Daty: 1920–1939
Rozmiary: 2 inw., 1323 j.a.
Dzieje zespołu: inw. nr 1 opracowano w 1948 r.; w tymże roku wybrakowano 507 

jedn., w tym akta osobowe więźniów krótkotrwało aresztowanych, księgi 
ewidencyjne rzeczy więźniów, harmonogram zwalniania uwięzionych i in. 
W 1964 r. zespół został poddany opracowaniu naukowo-technicznemu 
w związku z niezadowalającym stanem fi zycznym licznych jedn., opraco-
wano wstęp do inw. nr 1. W 1952 r. opracowano dalszą część akt, zgrupo-
wanych w inw. nr 2; w 1964 r. sporządzono wstęp do inw.

Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): inw. nr 1 – Wydział Administracyjny: 
okólniki, instrukcje i zarządzenia Minist. 1920–1921, 1928–1933 (sygn. 1, 4, 
5, 95 i in.), wykazy urzędników więziennych 1920–1921, 1927–1935, 1938 
(sygn. 2, 83, 304 i in.), dane statystyczne o więźniach 1921–1922, 1927–1939 
(sygn. 7, 19, 85 i in.), korespondencja z prokuratorem Sądu Okręgowego 
w sprawach różnych 1921–1939 (sygn. 10, 11, 55, 75 i in.), księgi ewidencji, 
wykazy i dzienniki rejestracji więźniów 1922–1938 (sygn. 29, 69–71, 82, 
134 i in.), sprawozdania o stanie i protokoły lustracji więzienia 1923, 1925, 
1928 (sygn. 34, 59, 96 i in.), a także korespondencja w sprawie udzielenia 
pomocy lekarskiej więźniom, ich konwojowania do sądu, w sprawach 
gospodarczych i fi nansowych i in.; akta osobowe nadzorców więziennych 
1920–1939 (sygn. 328–519), akta osobowe osądzonych (sygn. 520–901); 
Wydział Gospodarczy: korespondencja z Minist. Sprawiedliwości w spra-
wach gospodarczych i fi nansowych 1921–1939 (sygn. 909–911, 915 i in.), 
miesięczne sprawozdania gospodarcze 1921–1939 (sygn. 919, 930 i in.), 
a także korespondencja z zarządem miejskim, przedsiębiorstwami handlo-
wymi o zaopatrzeniu uwięzionych w odzież, produkty spożywcze i in.; 
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Wydział Pracy: listy wypłat uwięzionym 1921–1924 (sygn. 1121, 1127 i in.), 
dzienniki ewidencji pracy więźniów 1922–1939 (sygn. 1131, 1140, 1152–
1154 i in.), dane statystyczne o uwięzionych 1929–1937 (sygn. 1172, 1173, 
1184 i in.), a także korespondencja z Minist., przedsiębiorstwami handlo-
wymi, zarządem miejskim i in.; inw. nr 2 – akta oskarżonych, głównie 
w przestępstwach karnych w l. 1919–1920.

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowe. Inw. nr 1 za l. 1920–1939, 
1249 j.a.; inw. nr 2 za [1919] 1920 r., 74 j.a. wraz ze wstępem. Katalog 
tematyczny kartkowy (1360 kart) do mat. zawartych w inw. nr 1. 

Istnienie kopii i miejsce ich przechowywania: zmikrofi lmowano liczne jednostki 
Wydziału Administracyjnego: sygn. 2–10, 15–19, 24, 26, 29–31, 34–37, 
45–47, 54, 55, 58, 59, 61, 65, 66, 69–72, 75–77, 81, 85–88, 90, 94, 95, 
106–108, 116, 117, 123–126, 128, 131–137, 140. 143, 144, 146, 149, 
153, 155–159, 164, 166, 168, 170–173, 179, 182, 183, 186, 187, 189–190, 
195–197, 199, 204, 205, 212, 215–217, 219, 220, 226–228, 232, 233, 235, 
239–241, 245, 246, 248, 153, 254, 257, 258, 265–275, 277, 279–281, 285, 
287–292, 295, 298, 299, 303, 305–310, 316–321, 324, 325. Niektóre akta 
osobowe więźniów: sygn. 575, 618, 739, 769, 789, 820, 839, 858, 883, 885, 
a także Wydziału Gospodarczego i Wydziału Pracy: sygn. 908, 920, 931, 
936, 1120, 1172, 1186, 1194, 1195, 1200, 1201, 1207–1209, 1211, 1217, 
1224, 1232.

Uwagi o publikacji: Борьба трудящихся Западной Белоруссии за социальное 
и национальное освобождение и воссоединение с БССР. 1920–1929, 
t. 1, Минск 1961.

Charakterystyka stanu fizycznego i wymagań technicznych: stan zachowania wielu 
jednostek niezadowalający.

Uwagi: dokumenty są przechowywane jako szczególnie cenne. Zachowały się 
wykazy obsady personalnej.

Kod/Sygnatura: BY ГАГр ф. 1176
Tytuł: Więzienie w  Nieświeżu

Несвижская тюрьма Министерства внутренних дел, г. Несвиж
Daty: 1926–1939
Rozmiary: 1 inw., 111 j.a.
Dzieje zespołu: inw. opracowano w 1955 r.
Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): wykazy więźniów 1926–1937 

(sygn. 1–7, 68 i in.), sprawy z oskarżenia o nielegalne przekroczenie granicy 
radziecko-polskiej 1932–1939 (sygn. 9–24 i in.), nielegalne posiadanie 
broni 1932 (sygn. 25, 26), szpiegostwo 1933 (sygn. 27–29) i in.
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Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy.
Charakterystyka stanu fizycznego i wymagań technicznych: stan dobry.
Uwagi: zachowały się wykazy imienne więźniów.

Kod/Sygnatura: BY ГАГр ф. 391
Tytuł: Więzienie Śledczo-Karne w  Wołkowysku

Волковысская следственно-карательная тюрьма Министерства юсти-
ции, г. Волковыск

Daty: 1922–1938
Rozmiary: 1 inw., 1 j.a.
Dzieje zespołu: inw. opracowano w 1955 r.
Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): akta osobowe kadry.
Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy.
Charakterystyka stanu fizycznego i wymagań technicznych: stan dobry.

Kod/Sygnatura: BY ГАГр ф. 548
Tytuł: Biuro Notarialne w  Nieświeżu

Несвижская нотариальная контора Новогрудского воеводства, 
г. Несвиж

Daty: 1925–1937
Rozmiary: 1 inw., 3 j.a.
Dzieje zespołu: inw. opracowano w 1952 r.
Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): akta kupna i sprzedaży ziemi.
Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy nr 1 za 1925 r., 1933 r. i 1937 r.
Charakterystyka stanu fizycznego i wymagań technicznych: stan dobry.
Uwagi: dokumenty są przechowywane jako szczególnie cenne.

Kod/Sygnatura: BY ГАГр ф. 2742
Tytuł: Notariusz Sądu Okręgowego w  Grodnie M. Piotrowski w  Słonimiu

Слонимский нотариус М. Пиотровский Гродненского окружного суда, 
г. Слоним

Daty: 1923–1939
Rozmiary: 1 inw., 59 j.a.
Dzieje zespołu: inw. opracowano w 1975 r.
Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): oprotestowane weksle 1925, 1928 

(sygn. 2, 5), księga ewidencji dłużników słonimskiej kancelarii notarialnej 
1926–1932 (sygn. 4), wykazy spraw odtworzenia i stanu lasów na teryto-
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rium pow. słonimskiego 1929 (sygn. 8), listy płac urzędników kancelarii 
1929–1938 (sygn. 10) oraz umowy sprzedaży ziemi, testamenty, korespon-
dencja w sprawach różnych, akta darowizny, dane statystyczne o przycho-
dach i rozchodach kancelarii notarialnej i in.

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy.
Charakterystyka stanu fizycznego i wymagań technicznych: stan dobry.
Uwagi: dokumenty są przechowywane jako szczególnie cenne.

Kod/Sygnatura: BY ГАГр ф. 401
Tytuł: Kancelaria notariusza Romana Surina w  Wołkowysku

Канцелярия Волковысского нотариуса Романа Сурина, г. Волковыск
Daty: 1937
Rozmiary: 1 inw., 1 j.a.
Dzieje zespołu: inw. opracowano w 1952 r.
Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): protokół kontroli kancelarii.
Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy.
Charakterystyka stanu fizycznego i wymagań technicznych: stan dobry.
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4. Wojsko i policja

Kod/Sygnatura: BY ГАГр ф. 183
Tytuł: Dowództwo Okręgu Korpusu III w  Grodnie

Командование 3 Военного округа, г. Гродно
Daty: 1921–1937
Rozmiary: 1 inw., 6 j.a.
Dzieje zespołu: inw. opracowano w 1955 r.
Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): instrukcje i wytyczne Minist. Spraw 

Wojskowych 1937–1938 (sygn. 1), akta osobowe, 1921–1934 (sygn. 2–6).
Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy nr 1 za l. 1921–1937.
Powiązanie z innymi materiałami archiwalnymi: Centralne Archiwum Wojskowe, 

zesp. PL/338/I.371.3 Dowództwo Okręgu Korpusu III (DOG Grodno).
Charakterystyka stanu fizycznego i wymagań technicznych: stan dobry.

Kod/Sygnatura: BY ГАГр ф. 315
Tytuł: Powiatowa Komenda Przysposobienia Wojskowego w  Sokółce

Сокулковская поветовая комендатура военного обучения, Государс-
твенного управления физического воспитания и военного обучения, 
г. Сокулка

Daty: 1938–1939
Rozmiary: 1 inw., 1 j.a.
Dzieje zespołu: inw. opracowano w 1964 r.
Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): wykazy ofi cerów i podofi cerów 

81. Pułku Strzeleckiego w    Grodnie, wykazy młodych przedpoborowych.
Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy.
Charakterystyka stanu fizycznego i wymagań technicznych: stan dobry.

Kod/Sygnatura: BY ГАГр ф. 1193
Tytuł: Posterunek Żandarmerii 9. Batalionu Korpusu Ochrony Pogranicza „ Kleck”

Постерунок жандармерии 9. батальона „Клецк” бригады „Новог-
рудок” корпуса пограничной охраны, г. Клецк

Daty: 1934–1937
Rozmiary: 1 inw., 1 j.a.
Dzieje zespołu: inw. opracowano w 1960 r.
Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): karty ewidencyjne kadry.
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Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy.
Charakterystyka stanu fizycznego i wymagań technicznych: stan dobry.

Kod/Sygnatura: BY ГАГр ф. 387
Tytuł: Posterunek Żandarmerii przy Batalionie Korpusu Ochrony Pogranicza 

„ Sejny”
Постерунок жандармерии при Сейненском батальоне Сувалковского 
корпуса пограничной охраны, г. Сейны

Daty: 1935
Rozmiary: 1 inw., 1 j.a.
Dzieje zespołu: inw. opracowano w 1952 r.
Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): karty ewidencyjne kadry Batalionu 

KOP „Sejny”.
Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy.
Charakterystyka stanu fizycznego i wymagań technicznych: stan dobry.

Kod/Sygnatura: BY ГАГр ф. 1195
Tytuł: Posterunek Żandarmerii 27. Batalionu Korpusu Ochrony Pogranicza 

„ Snów”
Постерунок жандармерии 27 баона „Снув” бригады „Новогрудок”, 
корпуса пограничной охраны, г. Снов

Daty: 1932–1935
Rozmiary: 1 inw., 3 j.a.
Dzieje zespołu: inw. opracowano w 1960 r.
Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): karty ewidencyjne kadry (sygn. 1–3).
Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy.
Charakterystyka stanu fizycznego i wymagań technicznych: stan dobry.

Kod/Sygnatura: BY ГАГр ф. 1194
Tytuł: Posterunek Żandarmerii 8. Batalionu Korpusu Ochrony Pogranicza 

„ Stołpce”
Постерунок жандармерии 8 баона „Столбцы” бригады „Новогрудок”, 
корпуса пограничной охраны, г. Столбцы

Daty: 1932–1936
Rozmiary: 1 inw., 1 j.a.
Dzieje zespołu: inw. opracowano w 1952 r.
Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): karty ewidencyjne kadry.
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Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy.
Charakterystyka stanu fizycznego i wymagań technicznych: stan dobry.

Kod/Sygnatura: BY ГАГр ф. 390
Tytuł: Żandarmeria Batalionu Korpusu Ochrony Pogranicza „ Suwałki”

Жандармерия при Гродненской бригаде Сувалковского корпуса погра-
ничной охраны, г. Гродно

Daty: 1932–1935
Rozmiary: 1 inw., 1 j.a.
Dzieje zespołu: inw. opracowano w 1952 r.
Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): karty ewidencyjne kadry Brygady 

KOP „Grodno”.
Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy.
Charakterystyka stanu fizycznego i wymagań technicznych: stan dobry.

Kod/Sygnatura: BY ГАГр ф. 388
Tytuł: Posterunek Żandarmerii przy Batalionie Korpusu Ochrony Pogranicza „ Su-

wałki”
Постерунок жандармерии при Сувалковском батальоне Сувалковс-
кого корпуса пограничной охраны, г. Сувалки

Daty: 1933–1935
Rozmiary: 1 inw., 1 j.a.
Dzieje zespołu: inw. opracowano w 1952 r.
Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): karty ewidencyjne kadry Batalionu 

KOP „Suwałki”.
Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy.
Charakterystyka stanu fizycznego i wymagań technicznych: stan dobry.

Kod/Sygnatura: BY ГАГр ф. 389
Tytuł: Posterunek Policji przy Batalionie Korpusu Ochrony Pogranicza „ Orany”

Постерунок полиции при Оранском батальоне Сувалковского корпуса 
пограничной охраны, м. Ораны

Daty: 1935
Rozmiary: 1 inw., 1 j.a.
Dzieje zespołu: inw. opracowano w 1952 r.
Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): karty ewidencyjne kadry Batalionu 

KOP „Orany”.
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Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy.
Charakterystyka stanu fizycznego i wymagań technicznych: stan dobry.

Kod/Sygnatura: BY ГАГр ф. 662
Tytuł: Komenda Wojewódzka Policji Państwowej w  Nowogródku

Новогрудская воеводская коменда Государственной полиции Новог-
рудского воеводства, г. Новогрудок

Daty: 1920–1939
Rozmiary: 3 inw., 2306 j.a.
Dzieje zespołu: dok. zostały przekazane z AP Obwodu Baranowickiego w 1954 r. 

w związku z likwidacją obwodu. W 1980 r. ponownie opracowano zespół, 
wydzielając do osobnego inw. (nr 2) sprawy konfi dentów i informatorów 
policji, opracowano także aparat naukowo-informacyjny do inw. nr 1 i 2. 
Pozostawiono bez zmian inw. nr 3, opracowany w 1960 r.

Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): inw. nr 1 – rozkazy komendanta 
wojewódzkiego policji 1926, 1927, 1929–1931, 1936 (sygn. 1–4, 6, 7 i in.), 
wykazy policjantów 1928, 1933–1939 (sygn. 5, 9а, 12), wykazy b. urzęd-
ników radzieckich 1936 (sygn. 13), protokół posiedzenia powiatowych 
komendantów policji 1937 (sygn. 75), akta osobowe policjantów 1920–
1939 (sygn. 15–1790) i in.; inw. nr 2 – doniesienia konfi dentów policji 
1924–1939 (sygn. 1, 2, 6–9, 11–17, 128–420 i in.), akta konfi dentów policji 
1930–1939 (sygn. 3, 5, 40, 52 i in.), sprawozdania ze śledztw 1929 (sygn. 119 
i in.) i in.; inw. nr 2а – wykazy policjantów, konfi dentów policji 1923, 1930, 
1933 (sygn. 2, 4, 19 i in.), akta osobowe policjantów 1923 (sygn. 3), spra-
wozdania i raporty policji 1924, 1925, 1927, 1937, 1937 (sygn. 5–8, 10 
i in.), protokoły i oświadczenia w związku z nielegalnym przekraczaniem 
granicy, 1925 (sygn. 11–13), plany nauki policjantów 1937 (sygn. 24), kore-
spondencja w sprawach kar 1937 (sygn. 27) i in.; inw. nr 3 – sprawoz-
dania, raporty i doniesienia policji 1921–1938 (sygn. 1, 2, 3–17 i in.), proto-
koły i korespondencja w sprawach aresztowanych 1921 (sygn. 2а), proto-
koły kontroli posterunków policji 1925–1927 (sygn. 18, 25, 29 i in.), proto-
koły narad powiatowych komend policji 1927 (sygn. 30), księga ewiden-
cyjna aresztowanych w Nowogródku 1932 (sygn. 34), korespondencja 
o udzielenie policjantom pomocy pieniężnej 1937 (sygn. 58), informacje 
o znajomości języka litewskiego przez policjantów z woj.  nowogródzkiego 
1937 (sygn. 61), korespondencja w sprawie nagród dla policjantów 1938 
(sygn. 65) i in.

Archiwalne pomoce informacyjne: dwa inw. książkowe ze wstępem, indeksami 
geografi cznymi i przedmiotowymi, tabelą konkordancji – inw. nr 1 za 
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l. 1920–1939 1791 j.a.; inw. nr 2 za l. 1924–1939, 421 j.a.; dwa inw. książ-
kowe: inw. nr 2a za l. 1923–1937, 283 j.a., inw. nr 3 za l. 1921–1938, 
66 j.a. Akta osobowe policjantów włączone do alfabetycznego katalogu 
Archiwum.

Istnienie kopii i miejsce ich przechowywania: w całości zmikrofi lmowane materiały 
zgrupowane w inw. nr 1 i 2.

Powiązanie z innymi materiałami archiwalnymi: Archiwum Akt Nowych w Warszawie, 
zesp. PL/2/2017/0/ Komenda Wojewódzka Policji Państwowej w Nowo-
gródku 1922–1926, 1929–1934.

Uwagi o publikacji: Государственный архив Гродненской обл., оp.cit.
Charakterystyka stanu fizycznego i wymagań technicznych: stan dobry.

Kod/Sygnatura: BY ГАГр ф. 367
Tytuł: Komenda Powiatowa Policji Państwowej w  Białymstoku

Белостокская поветовая коменда государственной полиции Белосток-
ского округа № 5 Белостокского воеводства, г. Белосток

Daty: 1934–1939
Rozmiary: 1 inw., 4 j.a.
Dzieje zespołu: inw. opracowano w 1964 r.
Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): korespondencja w sprawach poszu-

kiwań i śledzenia osób przybyłych zza granicy, narodowości niemieckiej 
oraz podejrzewanych o działalność antypaństwową 1934–1939 (sygn. 2–4), 
informacje o par  i Stronnictwo Ludowe (sygn. 1).

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy.
Powiązanie z innymi materiałami archiwalnymi: AP w Białymstoku, zesp. PL/4/60/0 

Komenda Powiatowa Policji Państwowej w Białymstoku 1919–1933.
Charakterystyka stanu fizycznego i wymagań technicznych: stan dobry.

Kod/Sygnatura: BY ГАГр ф. 17
Tytuł: Komenda Powiatowa Policji Państwowej w  Grodnie

Гродненская поветовая коменда государственной полиции Белорусс-
кого округа № 5, г. Грoдно

Daty: 1920–1939
Rozmiary: 1 inw., 980 j.a.
Dzieje zespołu: data pierwszego wpływu akt do AP Obwodu  Grodzieńskiego nie 

jest ustalona. Zachowały się protokoły zdawczo-odbiorcze przejęcia dok. 
z AP Obwodu  Brzeskiego (1948), AP Obwodu  Wołyńskiego (1947), AP 
Obwodu  Pińskiego (1952). W 1959 r. zespół liczył 1026 jedn. W 1963 r. 
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63 jedn. zostały spisane jako te, które „straciły praktyczne znaczenie i nie 
mają wartości naukowo-historycznej”. Zespół został odtajniony w 1988 r. 
W 1995 r. przeprowadzono ponowne opracowanie inw., sporządzono 
aparat naukowo-informacyjny.

Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): akta są pogrupowane wg refe-
ratów, wydziałów, sekcji. Referat 1 (Wydział Ogólny): rozkazy komendanta 
Komendy Głównej Policji, Wojewódzkiej i Powiatowej 1921–1939 (sygn. 1, 
2, 4–7, 13, 35–39 i in.), akta dot. pracy organizacyjnej, administracyjnej, 
społecznej i in. 1922–1939 (sygn. 8–11, 14–34 i in.), w sprawie ujawnienia 
i przecięcia działalności antypaństwowej 1924–1939 (sygn. 40–43, 76–79 
i in.), a także protokoły zwykłych i specjalnych kontroli oddz. policyjnych 
1925–1939 (sygn. 98–103, 126 i in.), protokoły narad naczelników oddz. 
policyjnych 1927–1930, 1936, 1938 (sygn. 132, 152, 304 i in.), sprawoz-
dania sytuacyjne, akta dot. struktury i etatów policyjnych 1934 (sygn. 279) 
oraz organizacji społecznych, wchodzące i wychodzące telefonogramy i in. 
Referat 2 (Wydział Gospodarczy): akta dot. obsługi fi nansowo-gospodar-
czej policji 1924–1939 (sygn. 369, 372–374, 377–384 i in.), a także preli-
minarz dochodów i wydatków budżetowych, dok. różnorodnych wypłat. 
Wykazy obsady personalnej 1934 (sygn. 497), sprawozdanie o sytuacji 
na zachodniej części granicy oddz. grodzieńskiego 1924 (sygn. 577) i in. 
Referat 3 (Wydział Personalny): sprawozdania miesięczne i raporty o stanie 
osobowym 1927, 1934 (sygn. 651, 690 i in.), dok. dot. podwyższania kwali-
fi kacji 1929–1937 (sygn. 654–656, 661 i in.), a także ruchu i przemieszczania 
kadr, zwolnień, informacje o stanie socjalnym i służbowym personelu 1934 
(sygn. 691) i in. Wydział Oświaty: akta dot. nauki i podwyższania kwalifi -
kacji i in. Wydział Dyscyplinarny: sprawozdania miesięczne o karach 1932–
1938 (sygn. 747, 749 i in.), sprawy dyscyplinarne policjantów 1922–1936 
(sygn. 758–836) i in. Akta osobowe 1920–1932 (sygn. 837–843). Wydział 
Wojskowy: akta dot. służby wojskowej 1934–1936 (sygn. 844). Wydział 
Śledczy: dok. śledcza i nadzorcza 1921–1939 (sygn. 848, 851а i in.), raporty 
sytuacyjne 1924–1937 (sygn. 867, 872 i in.), a także instrukcje i okólniki 
dot. pracy operacyjnej, biuletyny informacyjne, telefonogramy, księgi reje-
stracji dowodów rzeczowych i in. Jednostki podległe: różnorodne dok. 
posterunków policji w  Żydomlu,  Bersztach,  Oziorach,  Grodnie,  Indurze i in., 
album fotografi i podejrzanych 1937 (sygn. 969, 970). 

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy ze wstępem, tabelą konkordancji, 
indeksem przedmiotowo-tematycznym.

Istnienie kopii i miejsce ich przechowywania: zmikrofi lmowano jednostki Wydziału 
Ogólnego: sygn. 1, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 19, 27, 29, 31–33, 41–43, 45, 46, 53, 
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57, 66, 76, 77, 110; Wydziału Gospodarczego: sygn. 368, 369; Wydziału 
Śledczego: sygn. 846, 848, 880, 905.

Uwagi o publikacji: Государственный архив Гродненской обл., оp.cit.
Charakterystyka stanu fizycznego i wymagań technicznych: stan dobry.
Uwagi: dokumenty są przechowywane jako szczególnie cenne. Zachowały się 

akta działalności Komendy Policji Państwowej Terytoriów Przyfrontowych 
i Etapowych z okresu październik 1920 r. – marzec 1921 r. Są wykazy obsady 
personalnej, fotografi e podejrzanych o popełnienie przestępstw oraz poli-
cjantów.

Kod/Sygnatura: BY ГАГр ф. 200
Tytuł: Komenda Powiatowa Policji Państwowej w  Lidzie

Лидская поветовая коменда государственной полиции Новогрудского 
воеводства, г. Лида

Daty: 1919–1936
Rozmiary: 3 inw., 96 j.a.
Dzieje zespołu: inw. opracowano w l. 1961–1963.
Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): inw. nr 1 – wykazy z miejsc zamiesz-

kania, zaświadczenia o tożsamości 1919–1920 (sygn. 1), wykazy areszto-
wanych 1923 (sygn. 7), sprawozdania i korespondencja o walce z ruchem 
komunistycznym, zabójstwami i in. 1926–1928 (sygn. 9, 10), wykaz osób 
oskarżonych w 1932 r. (sygn. 11) i in.; Wydział Śledczy: korespondencja 
w sprawach walki z działalnością komunistyczną i innych spraw politycznych 
1925 (sygn. 17), doniesienia o kradzieżach i zabójstwach 1922 (sygn. 15) 
i in. Rejon lidzki: dziennik rejestracji aresztowanych 1922–1923 (sygn. 20), 
dzienniki korespondencji wchodzącej i wychodzącej 1927–1929 (sygn. 26, 
27), protokoły lustracji rejonu 1921–1924 (sygn. 18, 21, 22) i in. Rejon 
 bielicki: dzienniki korespondencji wchodzącej i wychodzącej 1922–1929 
(sygn. 31–33, 40, 42), dziennik rejestracji skarg od ludności 1921–1922 
(sygn. 29), akta dot. pożarów 1926, 1928 (sygn. 37, 41) i in. Rejon  bienia-
koński: dzienniki korespondencji wchodzącej i wychodzącej 1927–1929 
(sygn. 44, 45) i in. Zachowała się ponadto dok. rejonów  wawiórkowskiego, 
 dubrowskiego,  woronowskiego,  żyrmuńskiego,  zabłockiego,  lipniskiego, 
 raduńskiego,  subotnińskiego,  pawłowskiego,  howieskiego i lidzkiego, 
w tym, dzienniki rejestracji dok., akty przejęcia i przekazania rejonu, księgi 
kontroli rejonu, informacje o ruchu społeczno-politycznym w pow.  lidzkim 
1925 (sygn. 99–103), księga protokołów przesłuchań osób oskarżonych 
o bandytyzm 1921 (sygn. 111) i in.; inw. nr 2 – sprawozdania miesięczne 
o ruchu społeczno-politycznym na terytorium powiatu 1923–1933 
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(sygn. 6–10), raporty policjantów o działalności KPZB 1928 (sygn. 3), infor-
macje operacyjne o ruchach w woj.  nowogródzkim 1932–1933 (sygn. 12, 
13), raporty i informacje kwartalne o przestępstwach karnych 1928–1929 
(sygn. 14), korespondencja w sprawach wydania paszportów 1922–1923 
(sygn. 15), podania obywateli o wydanie zaświadczeń o prawomyślności 
politycznej 1921 (sygn. 16), wykazy zatrzymanych 1934–1935 (sygn. 20), 
sprawa przynależności duchownego cerkwi w  Orli do nielegalnej organi-
zacji białoruskiej 1924 (sygn. 21), dziennik rejestracji wypadków w 1921 r. 
(sygn. 23) i in.; inw. nr 3 – rozkazy komendanta policji powiatowej 1927 
(sygn. 2), wykaz policjantów 1923–1925, 1929–1930 (sygn. 3, 11, 18), 
listy płac 1922–1937 (sygn. 7), korespondencja w sprawach wydania pasz-
portów 1922–1923 (sygn. 8), podania obywateli o wydanie zaświadczeń 
o prawomyślności politycznej 1921 (sygn. 9) oraz dzienniki nauki techniki 
policjantów i in.

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowe. Inw. nr 1 za l. 1921–1931 
(faktycznie za l. 1919–1933), 57 j.a. (w inw. luki w numeracji); inw. nr 2 zа l. 
1924–1933, 23 j.a.; inw. nr 3 zа l. 1920–1936 (faktycznie za l. 1920–1937), 
16 j.a. (w inw. luki w numeracji).

Istnienie kopii i miejsce ich przechowywania: zmikrofi lmowano inw. nr 1, sygn. 9, 10, 
14, 17, 66, 69, 99–103; inw. nr 2, sygn. 3–14, 21, 22.

Charakterystyka stanu fizycznego i wymagań technicznych: stan dobry.
Uwagi: dokumenty są przechowywane jako szczególnie cenne, wcześniej były 

przechowywane jako tajne. Zachowały się wykazy obsady personalnej.

Kod/Sygnatura: BY ГАГр ф. 679
Tytuł: Komenda Powiatowa Policji Państwowej w  Nieświeżu

Несвижская поветовая коменда Новогрудского воеводства, г. Несвиж
Daty: 1921–1938
Rozmiary: 1 inw., 11 j.a.
Dzieje zespołu: inw. opracowano w 1964 r.
Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): rozkazy komendanta rejonowego 

policji w  Horodejkach w sprawach wyjazdów policjantów 1921–1922 
(sygn. 1), wykazy organizacji i związków na terytorium pow. nieświeskiego 
1921–1922 (sygn. 3), zaświadczenia o miejscu zamieszkania wydane przez 
nieświeski magistrat, sprawozdania policji 1922 (sygn. 5), tygodniowe 
raporty naczelnika rejonu policyjnego w  Howieźnie 1922 (sygn. 6), wytyczne 
i korespondencja w sprawach ochrony granicy 1924 (sygn. 8), sprawoz-
dania miesięczne rejonu policyjnego w  Mirze 1925 (sygn. 9), raporty i spra-
wozdania komendy policji pow. nieświeskiego 1926 (sygn. 10) i in.
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Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy.
Charakterystyka stanu fizycznego i wymagań technicznych: stan dobry.
Uwagi: dokumenty są przechowywane jako szczególnie cenne.

Kod/Sygnatura: BY ГАГр ф. 663
Tytuł: Komenda Powiatowa Policji Państwowej w  Nowogródku

Новогрудская поветовая коменда государственной полиции, г. Новог-
рудок

Daty: 1922–1939
Rozmiary: 3 inw., 36 j.a.
Dzieje zespołu: inw. opracowano w 1952 r. i 1960 r.
Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): inw. nr 1 – korespondencja w sprawach 

przemieszczania kadr policyjnych i działalności komunistycznej 1928–1939 
(sygn. 3, 6), walki z przestępstwami karnymi 1934–1939 (sygn. 5), fi nanso-
wych 1936–1939 (sygn. 7, 9) oraz nagród i urlopów, 1938 (sygn. 10); inw. 
nr 2 – korespondencja w sprawach poszukiwań 1925 (sygn. 1–3), raporty 
i sprawozdania o wypadkach, 1928 (sygn. 5), korespondencja o pojawieniu 
się fałszywych pieniędzy 1927 (sygn. 4), raporty o przeciwstawianiu się 
chłopów przeciwko poborcom podatkowym 1938 (sygn. 8), raporty o nało-
żonych mandatach na mieszkańców Nowogródka 1938 (sygn. 9), donie-
sienia o nielegalnym uboju zwierząt 1939 (sygn. 11); inw. nr 3 – korespon-
dencja o przeniesieniach policjantów 1924, 1937 (sygn. 1, 9, 12), przyjęciu 
na służbę 1936 (sygn. 8), księgi dyżurów policjantów 1927–1928 (sygn. 3, 
4) oraz raporty w sprawach udzielenia urlopów, zapytania o karalność i in.

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowe. Inw. nr 1 za l. 1922–1939, 10 j.a.; 
inw. nr 2 za l. 1925–1930, 11 j.a.; inw. nr 3 za l. 1924–1937, 15 j.a.

Charakterystyka stanu fizycznego i wymagań technicznych: stan dobry.
Uwagi: dokumenty są przechowywane jako szczególnie cenne.

Kod/Sygnatura: BY ГАГр ф. 678
Tytuł: Komenda Powiatowa Policji Państwowej w  Słonimiu

Слонимская поветовая коменда государственной полиции Новогрудс-
кого воеводства, г. Слоним

Daty: 1920–1934
Rozmiary: 2 inw., 16 j.a.
Dzieje zespołu: inw. opracowano w l. 1963–1964.
Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): inw. nr 1 – protokoły kontroli pracy 

rejonu policji w  Dworcach 1921–1922 (sygn. 1), komendy pow. słonim-
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skiego 1925–1934 (sygn. 6), wykazy policjantów 1921, 1923 (sygn. 2, 5), 
zarządzenia komendanta powiatowego 1926–1932 (sygn. 3) i in.; inw. 
nr 2 – raporty rejonów policyjnych o zajściach i nastrojach ludności, 
o ruchu społeczno-politycznym, ulotki KPZB, KPP i KZMZB 1920–1925, 
1928 (sygn. 1–6, 9), o działalności Białoruskiej Włościańsko-Robotniczej 
Hromady 1926–1927 (sygn. 7), o przygotowaniach do wyborów do Sejmu 
i Senatu RP 1928 (sygn. 8), dobowe raporty o wypadkach 1932 (sygn. 10).

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowe. Inw. nr 1 za l. 1921–1922, 1934 r.; 
6 j.a.; inw. nr 2 za l. 1921–1928 (faktycznie od 1920 r.), 10 j.a.

Charakterystyka stanu fizycznego i wymagań technicznych: stan dobry.

Kod/Sygnatura: BY ГАГр ф. 476
Tytuł: Komenda Powiatowa Policji Państwowej w  Sokółce

Сокульская поветовая коменда государственной полиции Белостокс-
кого округа № 5, г. Сокулка

Daty: 1921–1939
Rozmiary: 1 inw., 2 j.a.
Dzieje zespołu: inw. opracowano w 1964 r.
Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): rozkazy Komendy Policji w Sokółce 

1921–1938 (sygn. 1), listy gończe komendy  białostockiej 1939 (sygn. 2).
Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy.
Powiązanie z innymi materiałami archiwalnymi: AP w Białymstoku, zesp. PL/4/61/0 

Komenda Powiatowa Policji Państwowej w Sokółce 1921–1939.
Charakterystyka stanu fizycznego i wymagań technicznych: stan dobry.

Kod/Sygnatura: BY ГАГр ф. 664
Tytuł: Komenda Powiatowa Policji Państwowej w  Stołpcach

Столбцовская поветовая коменда государственной полиции Новог-
рудского воеводства, г. Cтолбцы

Daty: 1921–1939
Rozmiary: 3 inw., 52 j.a.
Dzieje zespołu: inw. opracowano w l. 1952–1960.
Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): inw. nr 1 – wykazy policjantów poste-

runków w  Mirze 1922–1930 (sygn. 1),  Świerynowie 1924 (sygn. 2, 3),  Nali-
boku 1936 (sygn. 4), wykazy osób, które wyjechały z ZSRR do Polski 1921–
1928, 1937 (sygn. 5–10, 20), wykazy osób, które wyjechały z Polski do ZSRR 
1929–1937 (sygn. 11–13, 15–19), zaświadczenia o prawie wyjazdu z Polski 
do ZSRR 1924–1939 (sygn. 21–35) i in.; inw. nr 2 – mat. dot. pomocy mate-
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rialnej policjantowi 1934 (sygn. 1), ankiety na członków KPZB (sygn. 6) i in.; 
inw. nr 3 – dzienniki korespondencji wchodzącej 1922, 1923, 1926, 1928 
(sygn. 2–4, 18), sprawozdania miesięczne o ruchu społeczno-politycznym 
1923, 1925 (sygn. 5, 8, 10), spis akt kancelarii tajnej grupy „W” ekspozy-
tury policji politycznej 1926 (sygn. 13, 16), wykazy przewodniczących 
komitetów wiejskich Białoruskiej Włościańsko-Robotniczej Hromady 1926 
(sygn. 15) i in.

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowe. Inw. nr 1 za l. 1921–1939, 35 j.a.; 
inw. nr 2 za l. 1933–1936, 6 j.a.; inw. nr 3 za l. 1921–1928 (faktycznie od 
1922 r.), 11 j.a.

Charakterystyka stanu fizycznego i wymagań technicznych: stan dobry.
Uwagi: dokumenty są przechowywane jako szczególnie cenne. Wcześniej były 

przechowywane jako tajne. Zachowały się wykazy obsady personalnej.

Kod/Sygnatura: BY ГАГр ф. 209
Tytuł: Komenda Powiatowa Policji Państwowej w  Suwałkach

Сувалковская поветовая коменда Белостокского воеводства, г. Сувалки
Daty: 1922–1938
Rozmiary: 1 inw., 29 j.a.
Dzieje zespołu: inw. opracowano w 1961 r.
Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): rozkaz rejestracji ochotników rosyj-

skich i ukraińskich, którzy wstąpili do wojska polskiego 1922 (sygn. 1), 
wykazy osób należących do par  i Stronnictwo Ludowe i Stronnictwo Naro-
dowe, podejrzanych o działalność antypaństwową 1922–1930 (sygn. 3), 
wykazy organizacji i par  i politycznych w powiecie 1937, 1939 (sygn. 4, 6), 
ankiety osób podejrzewnych o działalność komunistyczną 1937 (sygn. 9), 
korespondencja w sprawach poszukiwania osób.

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy.
Powiązanie z innymi materiałami archiwalnymi: AP w Suwałkach, zesp. PL/63/34/1 

Komenda Powiatowa Policji Państwowej w Suwałkach 1919–1939.
Charakterystyka stanu fizycznego i wymagań technicznych: stan dobry.
Uwagi: zachowały się wykazy obsady persononalnej.

Kod/Sygnatura: BY ГАГр ф. 18
Tytuł: Komenda Powiatowa Policji Państwowej w  Wołkowysku

Коменда государственной полиции Волковысского повета
Daty: 1919–1935
Rozmiary: 1 inw., 12 j.a.
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Dzieje zespołu: inw. opracowano w 1964 r.
Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): dane personalne mieszkańców 

m.  Izabelin 1919–1920 (sygn. 1), rozkazy komendanta policji okręgu biało-
stockiego 1922 (sygn. 2), dziennik korespondencji wchodzącej i wycho-
dzącej 1926–1928, 1931 (sygn. 4. 8, 9), akta kontroli przygotowania wojsko-
wego policjantów 1935 (sygn. 11), komunikaty informacyjne o par  ach 
politycznych na terytorium pow.  wołkowyskiego 1920–1935 (sygn. 12) i in.

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy.
Charakterystyka stanu fizycznego i wymagań technicznych: stan dobry.
Uwagi: zachowały się fotografi e mieszkańców Izabelina.

Kod/Sygnatura: BY ГАГр ф. 44
Tytuł: Komenda I Kompanii Policji Państwowej Powiatu  Grodzieńskiego

Коменда 1-й роты государственной полиции Гродненского повета
Daty: 1923–1926
Rozmiary: 1 inw., 22 j.a.
Dzieje zespołu: w 1962 r. wybrakowano 2 jedn.
Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): przeglądy i sprawozdania sytu-

acyjne strażnic przygranicznych 1923 (sygn. 1), rozkazy nadzorcy, komen-
danta powiatowego i wojewódzkiego policji i in. 1924–1926 (sygn. 4–10 
i in.), protokoły narad komendantów rejonowych policji 1925 (sygn. 15), 
listy gończe 1925 (sygn. 17–19) oraz korespondencja z komendą powia-
tową policji i in. 

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy (w inw. luki w numeracji).
Charakterystyka stanu fizycznego i wymagań technicznych: stan dobry.

Kod/Sygnatura: BY ГАГр ф. 1197
Tytuł: Komenda Graniczna Policji Państwowej w  Oranach

Коменда пограничной государственной полиции в Оранах Лидского 
повета, м. Ораны

Daty: 1923–1926
Rozmiary: 1 inw., 2 j.a.
Dzieje zespołu: inw. opracowano w 1960 r.
Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): informacje, korespondencja i wy-

tyczne w sprawie ochrony granicy, wykazy policjantów 1923 (sygn. 1), 
protokoły kontroli 1925–1926 (sygn. 2).

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy.
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Charakterystyka stanu fizycznego i wymagań technicznych: stan dobry.
Uwagi: w zespole zachowały się wykazy obsady personalnej.

Kod/Sygnatura: BY ГАГр ф. 19
Tytuł: I Komisariat Policji Państwowej w Grodnie

Первый комиссариат государственной полиции Гродненского повета
Daty: 1922–1932
Rozmiary: 1 inw., 11 j.a.
Dzieje zespołu: inw. opracowano w 1948 r.
Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): rozkazy komendanta policji woj. 

białostockiego, komendy powiatowej w sprawach walki z ruchem komu-
nistycznym, poszukiwania osób 1922, 1927 (sygn. 1, 5), korespondencja 
w sprawach poszukiwania osób 1924–1930 (sygn. 2–4 i in.), walki z ruchem 
politycznym 1929–1930 (sygn. 8, 10) i in. 

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy.
Istnienie kopii i miejsce ich przechowywania: zmikrofi lmowano sygn. 1–10.
Charakterystyka stanu fizycznego i wymagań technicznych: stan dobry.
Uwagi: dokumenty są przechowywane jako szczególnie cenne.

Kod/Sygnatura: BY ГАГр ф. 20
Tytuł: II Komisariat Policji Państwowej w  Grodnie

Второй комиссариат государственной полиции Гродненского повета
Daty: 1922–1934

Rozmiary: 1 inw., 14 j.a.
Dzieje zespołu: inw. opracowano w 1961 r.
Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): korespondencja z Komendą Powia-

tową Policji w Grodnie w sprawach walki z ruchem komunistycznym 
i rewolucyjnym, poszukiwania osób 1922–1932 (sygn. 1–9 i in.), w spra-
wach administracyjnych 1932 (sygn. 11), akta osobowe 1933 i in.

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy.
Charakterystyka stanu fizycznego i wymagań technicznych: stan dobry.

Kod/Sygnatura: BY ГАГр ф. 673
Tytuł: Komisariat Miejski Policji Państwowej w  Nowogródku

Новогрудский городской комиссариат государственной полиции 
Новогрудского воеводства, г. Новогрудок

Daty: 1925
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Rozmiary: 1 inw., 1 j.a.
Dzieje zespołu: inw. opracowano w 1953 r.; w 1963 r. wybrakowano 2 jedn.
Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): wykazy osób skazanych przez Sąd 

Grodzki w Nowogródku.
Archiwalne pomoce informacyjne: inw. nr 1 za l. 1925–1936 (faktycznie za 1925 r.)
Charakterystyka stanu fizycznego i wymagań technicznych: stan dobry.

Kod/Sygnatura: BY ГАГр ф. 210
Tytuł: Komisariat Policji Państwowej w  Suwałkach

Комиссариат государственной полиции Белостокского воеводства, 
г. Сувалки

Daty: 1936
Rozmiary: 1 inw., 1 j.a.
Dzieje zespołu: inw. opracowano w 1964 r.
Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): wykaz związków, organizacji i par  i 

politycznych w Suwałkach.
Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy.
Powiązanie z innymi materiałami archiwalnymi: AP w Suwałkach, zesp. PL/63/34/2 

Komisariat Policji Państwowej w Suwałkach 1928–1939.
Charakterystyka stanu fizycznego i wymagań technicznych: stan dobry.

Kod/Sygnatura: BY ГАГр ф. 38
Tytuł: Posterunek Policji Państwowej w  Bersztach, pow.  grodzieński

Берштовский участок государственной полиции Гродненского повета
Daty: 1921–1937
Rozmiary: 1 inw., 77 j.a.
Dzieje zespołu: w 1963 r. wybrakowano 8 jedn. (dzienniki wchodzącej i wycho-

dzącej korespondencji, dziennik pełnienia służby).
Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): księga kontrolna aresztowanych 

1921–1936 (sygn. 1), okólniki i instrukcje dot. zadań i spraw administra-
cyjno-gospodarczych policji 1923–1937 (sygn. 4, 12, 39 i in.), wydarzeń 
politycznych i ruchu rewolucyjnego 1925–1937 (sygn. 13, 19, 22, 52 i in.), 
ruchu komunistycznego 1928–1937 (sygn. 29, 40, 42, 77 i in.), Towarzystwa 
Szkoły Białoruskiej 1928 (sygn. 29), korespondencja w sprawach poszu-
kiwań osób 1922–1937 (sygn. 2, 6, 7, 15, 16 i in.), śledztw w sprawach prze-
stępstw kryminalnych 1925–1927 (sygn. 16, 20, 27 i in.), walki z bimbrow-
nictwem 1932 (sygn. 57), protokoły narad komendantów 1924–1930, 1932 
(sygn. 8, 30, 53), zbiór dok. rejonu policyjnego 1925 (sygn. 17), kopie tajnych 
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tygodniowych sprawozdań o ruchu politycznym i społecznym w Bersz-
tach 1927–1929 (sygn. 23, 35), wyroki Sądu Grodzkiego w Druskiennikach 
1927 (sygn. 26), Sądu Gminnego w  Druskiennikach 1927–1928 (sygn. 28, 
31), dziennik rejestracji przestępstw kryminalnych 1933–1934 (sygn. 71), 
księga ewidencji wykonanych prac 1935 (sygn. 98) i in.

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy (w inw. luki w numeracji).
Charakterystyka stanu fizycznego i wymagań technicznych: stan dobry.
Uwagi: dokumenty są przechowywane jako szczególnie cenne.

Kod/Sygnatura: BY ГАГр ф. 31
Tytuł: Posterunek Policji Państwowej w  Dubnie, pow.  grodzieński

Дубненский постерунок государственной полиции Гродненского 
повета, д. Дубно

Daty: 1924–1937
Rozmiary: 1 inw., 41 j.a.
Dzieje zespołu: w 1963 r. wybrakowano 26 jedn.
Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): korespondencja dot. walki z ruchem 

komunistycznym 1924–1936 (sygn. 1, 4, 10, 12 i in.), przestępstwami 
kryminalnymi 1924–1936 (sygn. 1, 9, i in.), spraw administracyjnych 
i gospodarczych 1924–1936 (sygn. 1, 14, 18, 32 i in.), poszukiwania osób 
1925–1936 (sygn. 5–7, 13, 17 i in.), protokoły narad komendantów policji 
1930 (sygn. 21), telefonogramy Wydziału Śledczego 1930 (sygn. 27), spra-
wozdania z wyników śledztw w sprawach przestępstw kryminalnych 1931 
(sygn. 28), dziennik rejestracji aresztowanych policjantów 1931–1936 
(sygn. 36), dziennik rejestracji wykonanych prac 1932–1933 (sygn. 40), 
księga ewidencji śledztw w sprawach przestępstw kryminalnych 1935–
1936 (sygn. 68) i in.

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy nr 1 za l. 1924–1926 (w inw. luki 
w numeracji).

Charakterystyka stanu fizycznego i wymagań technicznych: stan dobry.

Kod/Sygnatura: BY ГАГр ф. 22
Tytuł: Posterunek Policji Państwowej w  Grodnie, woj.  białostockie

Гродненский постерунок государственной полиции Белостокского 
воеводства, г. Гродно

Daty: 1920–1937
Rozmiary: 1 inw., 137 j.a.
Dzieje zespołu: w 1963 r. wybrakowano 15 jedn.
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Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): okólniki, instrukcje i rozkazy powia-
towej komendy policji 1920–1936 (sygn. 1–10, 16–20 i in.), korespon-
dencja w sprawach poszukiwań 1923–1936 (sygn. 12, 23, 36, 132 i in.), 
administracyjno-gospodarczych 1921–1936 (sygn. 13, 14, 22 i in.), wydania 
paszportów 1924 (sygn. 21 i in.), walki z ruchem komunistycznym 1925–
1936 (sygn. 30, 70, 71, 74 i in.), śledztw w sprawach przestępstw krymi-
nalnych 1925–1939 (sygn. 34, 52, 67 i in.), ruchu politycznego i narodo-
wego w  Grodnie 1927–1936 (sygn. 51, 59, 137 i in.), wyroki Sądu Gmin-
nego w Grodnie 1924 (sygn. 22, 26), wyroki Sądu Grodzkiego 1924–1926 
(sygn. 21, 24, 44–46 i in.), legitymacje służbowe policjantów 1931–1936 
(sygn. 78, 87, 88, 95–102 i in.), księga kontrolna aresztowanych 1927–
1928, 1930 (sygn. 54, 69), księga kontrolna osób pod nadzorem policyjnym 
1928–1933 (sygn. 57) oraz telefonogramy Wydziału Śledczego 1935–1936 
(sygn. 118, 119 i in.) i in.

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy nr 1 za l. 1920–1937 (w inw. luki 
w numeracji).

Charakterystyka stanu fizycznego i wymagań technicznych: stan dobry.

Kod/Sygnatura: BY ГАГр ф. 23
Tytuł: Posterunek Policji Państwowej w  Hołynce, pow.  grodzieński

Голынковский постерунок государственной полиции Гродненского 
повета Белостокского воеводства, д. Голынка

Daty: 1922–1937
Rozmiary: 1 inw., 71 j.a.
Dzieje zespołu: w 1963 r. wybrakowano 16 jedn.
Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): dziennik rejestracji zatrzymanych 

1922–1936 (sygn. 1), korespondencja dot. poszukiwania członków par  i 
komunistycznej 1923–1935 (sygn. 2, 4–6, 11, 15 i in.), walki z przestępczo-
ścią kryminalną 1925–1937 (sygn. 4, 21), z ruchem komunistycznym 1927–
1937 (sygn. 12, 13, 15 i in.), z ruchem politycznym 1928–1931 (sygn. 17, 
36), wydania paszportów 1927–1928 (sygn. 14), spraw administracyjno-
-gospodarczych 1929–1937 (sygn. 22, 26, 27 i in.), protokoły kontroli pracy 
rejonu policyjnego 1928–1935 (sygn. 16), księga nadzoru podejrzanych 
osób 1932, 1935, 1936 (sygn. 41, 42), księga ewidencji wykonanych prac 
1932–1934 (sygn. 50), wnioski oskarżające w sprawach przestępstw krymi-
nalnych 1932–1934 (sygn. 48, 52, 58), dziennik rejestracji aresztowanych 
i spraw dochodzeniowych 1935–1936 (sygn. 71) i in.
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Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy nr 1 za l. 1922–1937 (w inw. luki 
w numeracji).

Charakterystyka stanu fizycznego i wymagań technicznych: stan dobry.

Kod/Sygnatura: BY ГАГр ф. 1202
Tytuł: Posterunek Policji Państwowej w  Howieźnie, pow.  nieświeski

Говезненский постерунок государственной полиции Несвижского 
повета, д. Говезна

Daty: 1922
Rozmiary: 1 inw., 1 j.a.
Dzieje zespołu: inw. opracowano w 1960 r.
Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): skorowidz alfabetyczny do dziennika 

korespondencyjnego 1922 (sygn. 1).
Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy. 
Charakterystyka stanu fizycznego i wymagań technicznych: stan dobry.

Kod/Sygnatura: BY ГАГр ф. 25
Tytuł: Posterunek Policji Państwowej w  Hożej, pow.  grodzieński

Гожский участок государственной полиции Гродненского повета, 
д.  Гожа

Daty: 1921–1938
Rozmiary: 1 inw., 115 j.a.
Dzieje zespołu: w 1963 r. wybrakowano 93 jedn.
Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): księga rejestracji aresztowanych 

1921–1929 (sygn. 1), korespondencja i ogłoszenia w sprawach poszu-
kiwań osób 1923–1938 (sygn. 3, 5, 10–14 i in.), walki z ruchem komuni-
stycznym 1924–1938 (sygn. 6, 11, 41, 56 i in.), z litewskim ruchem naro-
dowym 1934 (sygn. 119), śledztw w sprawach przestępstw kryminalnych 
1926–1938 (sygn. 19, 23, i in.), administracyjno-gospodarczych 1925–1938 
(sygn. 14, 18, 31 i in.), fi nansowych 1927, 1933 (sygn. 25, 98), przemiesz-
czania policjantów 1932 (sygn. 74), wyroki sądów grodzkich w  Druskien-
nikach 1924–1925 (sygn. 7, 14) i Grodnie 1925–1929 (sygn. 17, 22 i in.), 
dziennik wyników kontroli rejonu policyjnego 1924–1925, 1928–1934 
(sygn. 8, 32), miesięczne sprawozdania z przestępstw kryminalnych 1930 
(sygn. 41), sprawozdania fi nansowe 1932–1936 (sygn. 66, 91), wykazy poli-
cjantów 1934, 1937 (sygn. 117, 198), wykazy osób znajdujących się pod 
nadzorem policyjnym 1936 (sygn. 167) i in.
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Archiwalne pomoce informacyjne: inw. nr 1 za l. 1921–1938 (w inw. luki w nume-
racji).

Charakterystyka stanu fizycznego i wymagań technicznych: stan dobry.
Uwagi: zachowały się wykazy obsady personalnej.

Kod/Sygnatura: BY ГАГр ф. 36
Tytuł: Posterunek Policji Państwowej w  Indurze, pow.  grodzieński

Индурский постерунок государственной полиции Гродненского 
повета, м. Индура

Daty: 1922–1938
Rozmiary: 1 inw., 88 j.a.
Dzieje zespołu: w 1963 r. wybrakowano 79 jedn.
Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): dzienniki rejestracyjne nauczania 

policjantów 1922–1933 (sygn. 4, 64 i in.), okólniki i instrukcje dla poste-
runku policyjnego 1924–1938 (sygn. 8 i in.), korespondencja w sprawach 
poszukiwań 1924–1938 (sygn. 9, 10, 14–16 i in.), gospodarczo-administra-
cyjnych 1925–1938 (sygn. 16, 27, 32 i in.), ruchu politycznego (komuni-
stycznego), 1925, 1928–1938 (sygn. 8, 35, 42 i in.), śledztw w sprawach 
przestępstw kryminalnych 1925–1938 (sygn. 16, 22, 23, 46 i in.), księga 
kontrolna aresztowanych 1931 (sygn. 50), dziennik rejestracji przestępstw 
kryminalnych 1933 (sygn. 75), dziennik rejestracji aresztowanych 1924–
1926 (sygn. 12), księga ewidencyjna pracy policji 1937–1938 (sygn. 169), 
wyroki Sądu Gminnego w  Indurze 1927–1928 (sygn. 24, 27), telefono-
gramy Wydziału Śledczego o zdarzeniach 1931–1936 (sygn. 57, 88 i In.), 
kronika ruchu komunistycznego w Indurze i okolicy 1933 (sygn. 68) i in.

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy (w inw. luki w numeracji).
Charakterystyka stanu fizycznego i wymagań technicznych: stan dobry.

Kod/Sygnatura: BY ГАГр ф. 82
Tytuł: Posterunek Policji Państwowej w  Izabelinie, pow.  wołkowyski

Изабелинский постерунок государственной полиции Волковысского 
повета

Daty: 1926–1933
Rozmiary: 1 inw., 3 j.a.
Dzieje zespołu: inw. opracowano w 1961r., uzupełniono w 1995 r.
Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): korespondencja w sprawie walki 

z działalnością antypaństwową i złodziejstwem 1926–1927 (sygn. 1), 
raporty dzienne służby 1932 (sygn. 2) i in.
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Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy.
Charakterystyka stanu fizycznego i wymagań technicznych: stan dobry.
Uwagi: dokumenty są przechowywane jako szczególnie cenne.

Kod/Sygnatura: BY ГАГр ф. 39
Tytuł: Posterunek Policji Państwowej w   Jeziorach, pow.  grodzieński 

Участок государственной полиции м. Озёры Гродненского уезда
Daty: 1922–1936
Rozmiary: 1 inw., 109 j.a.
Dzieje zespołu: w 1963 r. wybrakowano 52 jedn.
Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): okólniki i instrukcje dla posterunku 

policyjnego 1922–1936 (sygn. 2, 9, 10, 19 i in.), korespondencja w spra-
wach poszukiwań 1924–1936 (sygn. 6–8, 12 i in.), gospodarczo-administra-
cyjnych 1926–1929 (sygn. 15–17, 23), ruchu politycznego (komunistycz-
nego) 1925, 1928–1936 (sygn. 12, 26, 36, 67 i in.), wydania paszportów 
1930 (sygn. 46, 47), śledztw w sprawach przestępstw kryminalnych 1933–
1936 (sygn. 87, 88, 112 i in.), wykazy policjantów z l. 1930–1931 (sygn. 35), 
miesięczna statystyka przestępstw kryminalnych 1932–1933 (sygn. 62), 
wykaz konfi dentów i ich doniesienia 1933–1934 (sygn. 82), dziennik reje-
stracji przestępstw kryminalnych 1934 (sygn. 118), księga ewidencji pracy 
policji 1935 (sygn. 133), korespondencja w sprawie powołania do służby 
wojskowej 1936 (sygn. 155) i in. 

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy (w inw. luki w numeracji).
Charakterystyka stanu fizycznego i wymagań technicznych: stan dobry.
Uwagi: zachowały się wykazy obsady personalnej.

Kod/Sygnatura: BY ГАГр ф. 42
Tytuł: Posterunek Policji Państwowej w  Kamionce, pow.  szczuczyński

Каменский постерунок государственной полиции Щучинского повета 
Нoвогрудского воеводства, д. Каменка 

Daty: 1926–1927
Rozmiary: 1 inw., 4 j.a.
Dzieje zespołu: inw. opracowano w 1948 r.; w 1963 r. wybrakowano 4 jedn.
Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): korespondencja w sprawach poszu-

kiwania osób 1926–1927 (sygn. 4, 5, 8), gospodarczo-administracyjnych 
1926–1927 (sygn. 5, 6, 8).

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy nr 1 za l. 1924–1927 (faktycznie 
za l. 1926–1927). W inw. luki w numeracji.  
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Charakterystyka stanu fizycznego i wymagań technicznych: stan dobry.
Uwagi: dokumenty są przechowywane jako szczególnie cenne.

Kod/Sygnatura: BY ГАГр ф. 28
Tytuł: Hornicki Posterunek Policji Państwowej w  Koptewce, pow.  grodzieński

Горницкий участок государственной полиции Гродненского повета, 
д. Коптевка

Daty: 1921–1935
Rozmiary: 1 inw., 76 j.a.
Dzieje zespołu: w 1963 r. wybrakowano 21 jedn.
Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): korespondencja w sprawach admi-

nistracyjnych i gospodarczych 1921–1934 (sygn. 1, 2, 22, 35 i in.), poszuki-
wania dezerterów i przestępców kryminalnych 1922–1932 (sygn. 3, 7, 14, 
56 i in.), śledztw dot. przestępstw kryminalnych 1922–1933 (sygn. 4, 23, 37 
i in.), walki z ruchem komunistycznym 1924–1934 (sygn. 14, 20, 39, 44 i in.) 
oraz z ruchem narodowym 1933 (sygn. 77), sprawy przekraczania przez 
obywateli granicy radziecko-polskiej 1933 (sygn. 80) i sprawy poszuki-
wawcze 1924 (sygn. 12, 13), dziennik rejestracji przestępców kryminalnych 
1924–1925 (sygn. 17), protokoły narad komendantów policji 1926–1927 
(sygn. 26, 31), wyroki Sądu Grodzkiego w  Grodnie 1927–1929 (sygn. 34, 
35, 41, 42 i in.), telefonogramy Wydziału Śledczego 1932–1934 (sygn. 73, 
74 i in.) i in.

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy nr 1 za l. 1921–1935 (w inw. luki 
w numeracji).

Charakterystyka stanu fizycznego i wymagań technicznych: stan dobry.

Kod/Sygnatura: BY ГАГр ф. 43
Tytuł: Posterunek Policji Państwowej w  Krynkach, pow.  grodzieński

Крынковский постерунок государственной полиции Гродненского 
повета, м. Крынки

Daty: 1921–1936
Rozmiary: 1 inw., 192 ja.
Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): okólniki, instrukcje i rozkazy komendy 

powiatowej policji 1921–1936 (sygn. 1–3, 6, 11–14 i in.), korespondencja 
w sprawach poszukiwań osób 1921–1936 (sygn. 4, 8, 16 i in.), administra-
cyjno-gospodarczych 1921–1936 (sygn. 5 i in.), walki z partyzantami biało-
ruskimi 1922–1923 (sygn. 9), otrzymania paszportów 1922, 1925, 1930 
(sygn. 10, 28 i in.), walki z ruchem komunistycznym 1924 (sygn. 24), śledztw 
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w sprawach przestępstw kryminalnych 1926–1936 (sygn. 35, 36 i in.), walki 
z kontrabandą 1927 (sygn. 41), wyroki Sądu Gminnego w Krynkach 1926, 
1927 (sygn. 32, 45), protokoły narad komendantów posterunków policyj-
nych w powiecie 1928, 1930 (sygn. 48, 68), informacje o ruchu politycznym 
w Krynkach w związku z wyborami 1928 (sygn. 49), wyroki Sądu Grodz-
kiego w Krynkach 1927–1928 (sygn. 39, 52, 53 i in.), dziennik rejestracji 
przestępstw kryminalnych 1928 (sygn. 59), raporty policjantów o ruchu 
komunistycznym i przestępstwach kryminalnych 1932 (sygn. 84), książki 
służbowe policjantów 1933–1936 (sygn. 104–117, 125–145 i in.), sprawoz-
dania o stanie sanitarnym gminy 1934 (sygn. 120), wykaz urzędników poli-
cyjnych w  Krynkach 1936 (sygn. 174) oraz dzienniki korespondencji wcho-
dzącej i wychodzącej i in.

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy.
Charakterystyka stanu fizycznego i wymagań technicznych: stan dobry.
Uwagi: dokumenty są przechowywane jako szczególnie cenne.

Kod/Sygnatura: BY ГАГр ф. 81
Tytuł: Posterunek Policji Państwowej w  Krzemienicy, pow.  wołkowyski

Кременицкий постерунок государственной полиции Волковысского 
повета

Daty: 1929–1931
Rozmiary: 1 inw., 3 j.a.
Dzieje zespołu: inw. opracowano w 1979 r., uzupełniono w 1995 r.
Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): instrukcje i zarządzenia komendanta 

policji powiatowej w Wołkowysku w sprawie walki z działalnością komuni-
styczną 1929–1930 (sygn. 1, 3), poszukiwania osób (sygn. 2).

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy.
Charakterystyka stanu fizycznego i wymagań technicznych: stan dobry.
Uwagi: dokumenty są przechowywane jako szczególnie cenne.

Kod/Sygnatura: BY ГАГр ф. 37
Tytuł: Posterunek Policji Państwowej w  Łunnej, pow.  grodzieński

Лунненский постерунок государственной полиции Гродненского 
повета, м. Лунно

Daty: 1922–1936
Rozmiary: 1 inw., 75 j.a.
Dzieje zespołu: w 1963 r. wybrakowano 78 jedn.
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Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): polecenia komendy powiatowej 
policji 1921–1936 (sygn. 1, 20, 21 i in.), korespondencja w sprawach admi-
nistracyjno-gospodarczych 1921–1936 (sygn. 2, 3, 13, 33 i in.), księga 
kontrolna aresztowanych 1921 (sygn. 4), ogłoszenia i korespondencja 
w sprawach poszukiwania osób 1922–1936 (sygn. 7–9, 12, 17 i in.), usta-
lenia miejsca zamieszkania osób 1926 (sygn. 18, 19), sprawy ruchu komu-
nistycznego i politycznego 1928–1936 (sygn. 25, 28, 41 i in.), śledztw dot. 
przestępstw kryminalnych 1929–1936 (sygn. 29, 30 i in.), wyroki Sądu 
Grodzkiego w  Skidlu 1927–1928 (sygn. 23, 27), sprawozdania z wydatków 
fi nansowych rejonu  Łunno 1933–1935 (sygn. 53), korespondencja w spra-
wach walki z prywatnym handlem tytoniem 1933–1934 (sygn. 61), księgi 
kontrolne śledztw przestępstw kryminalnych 1935–1936 (sygn. 117, 135), 
oraz dzienniki rejestracji dok., dzienniki nauczania policjantów, wykaz 
urzędników policyjnych 1935 (sygn. 109) i in.

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy (w inw. luki w numeracji).
Charakterystyka stanu fizycznego i wymagań technicznych: stan dobry. Niektóre 

jednostki znajdują się w konserwacji.
Uwagi: zachowały się wykazy obsady personalnej.

Kod/Sygnatura: BY ГАГр ф. 26
Tytuł: Posterunek Policji Państwowej w  Małej Brzostowicy, pow.  grodzieński 

Малоберестовицкий участок государственной полиции Гродненского 
повета, д. Малая Берестовица

Daty: 1922–1937
Rozmiary: 1 inw., 87 j.a.
Dzieje zespołu: w 1963 r. wybrakowano 74 jedn.
Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): listy gończe 1922–1937 (sygn. 1, 5), 

protokoły kontroli rejonu 1922–1933 (sygn. 2 i in.), korespondencja dot. 
walki z ruchem politycznym (komunistycznym) 1922, 1926–1937 (sygn. 4, 
15, 19, 25 i in.), w sprawach administracyjno-gospodarczych 1923–1937 
(sygn. 6, 21, 22 i in.), poszukiwań 1924–1937 (sygn. 8, 9, 11, 12 i in.), 
śledztw dot. przestępstw kryminalnych 1930–1933 (sygn. 32, 66 i in.), 
protokoły narad komendantów rejonowych pow. grodzieńskiego 1924, 
1927, 1930 (sygn. 7, 17 i in.), sprawozdania o ruchu politycznym 1932 
(sygn. 50), dziennik rejestracji osób znajdujących się pod nadzorem 1934–
1935 (sygn. 96), instrukcje komendy powiatowej dot. walki z przestępczo-
ścią 1936 (sygn. 145) i in.

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy.
Charakterystyka stanu fizycznego i wymagań technicznych: stan dobry.
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Kod/Sygnatura: BY ГАГр ф. 1199
Tytuł: Posterunek Policji Państwowej w  Miżewiczach, pow.  słonimski

Мижевичский полицейский участок Слонимского уезда
Daty: 1927
Rozmiary: 1 inw., 1 j.a.
Dzieje zespołu: inw. opracowano w 1960 r.
Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): dziennik rejestracji korespondencji 

wchodzącej 1927 (sygn. 1).
Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy.
Charakterystyka stanu fizycznego i wymagań technicznych: stan dobry.

Kod/Sygnatura: BY ГАГр ф. 29
Tytuł: Posterunek Policji Państwowej w  Mostach, pow.  grodzieński

Мостовский постерунок государственной полиции Гродненского 
повета, д. Мосты

Daty: 1921–1936
Rozmiary: 1 inw., 107 ja.
Dzieje zespołu: w 1963 r. wybrakowano 38 jedn.
Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): protokoły kontroli rejonu policyjnego 

1921–1930 (sygn. 1), korespondencja w sprawach walki z ruchem komuni-
stycznym 1921–1936 (sygn. 2–4, 12 i in.), poszukiwań 1921–1936 (sygn. 5, 
7, 14 i in.), dochodzeń w przestępstwach kryminalnych 1922–1936 (sygn. 8), 
w sprawach administracyjno-gospodarczych 1922–1936 (sygn. 9, 16–18), 
ustalenia miejsca zamieszkania osób uchylających się od służby wojskowej 
1925 (sygn. 23, 25), dokształcania policjantów 1928 (sygn. 42), wykazy 
obsady personalnej rejonu 1927–1933 (sygn. 37), dziennik ewidencji prze-
stępstw kryminalnych 1931–1934 (sygn. 63), wykazy osób nieposiadają-
cych polskiego obywatelstwa 1932 (sygn. 67), informacje kierownictwa 
policji o wystąpieniach politycznych 1932 (sygn. 71), sprawozdania o prze-
stępstwach kryminalnych i ruchu politycznym 1933 (sygn. 83), telefo-
nogramy komendy powiatowej 1933–1936 (sygn. 104, 118 i in.), kore-
spondencja w sprawach ścigania bimbrownictwa 1934 (sygn. 113), walki 
z ruchem komunistycznym w zakładach fornirowych w Mostach 1935 
(sygn. 121) i in.

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy (w inw. luki w numeracji).
Charakterystyka stanu fizycznego i wymagań technicznych: stan dobry.
Uwagi: zachowały się wykazy obsady personalnej.



317

Wojsko i policja

Kod/Sygnatura: BY ГАГр ф. 85
Tytuł: Posterunek Policji Państwowej w  Piaskach, pow.  wołkowyski

Песковский постерунок государственной полиции Волковысского 
повета Белостокского воеводства, д. Пески

Daty: 1928–1932
Rozmiary: 1 inw., 2 j.a.
Dzieje zespołu: inw. opracowano w 1958 r., uzupełniono w 1995 r.
Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): wykaz współpracowników wyjeżdża-

jących w delegacje 1928–1929 (sygn. 1), instrukcje i zarządzenia komen-
danta wojewódzkiego policji dot. walki z działalnością komunistyczną 1932 
(sygn. 2).

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy.
Charakterystyka stanu fizycznego i wymagań technicznych: stan dobry.
Uwagi: dokumenty są przechowywane jako szczególnie cenne.

Kod/Sygnatura: BY ГАГр ф. 80
Tytuł: Posterunek Policji Państwowej w  Porozowie, pow.  wołkowyski

Порозовский постерунок государственной полиции Волковысского 
повета

Daty: 1929–1938
Rozmiary: 1 inw., 4 j.a.
Dzieje zespołu: inw. opracowano w 1963 r.; w tymże roku wybrakowano 2 jedn.
Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): ankiety sprawdzające osób wyjeżdża-

jących za granicę 1929–1932 (sygn. 2–4), instrukcje i zarządzenia o pocią-
gnięciu do odpowiedzialności sądowej osób naruszających porządek 
1933–1936 (sygn. 5).

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy (w inw. luki w numeracji).
Charakterystyka stanu fizycznego i wymagań technicznych: stan dobry.

Kod/Sygnatura: BY ГАГр ф. 30
Tytuł: Posterunek Policji Państwowej w  Porzeczu, pow.  grodzieński

Поречский постерунок государственной полиции Гродненского 
повета, д. Поречье

Daty: 1924–1938
Rozmiary: 1 inw., 105 j.a.
Dzieje zespołu: w 1963 r. wybrakowano 96 jedn.
Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): korespondencja w sprawach poszu-

kiwania osób 1924–1926 1928–1936 (sygn. 3, 4, 9, 23, 29 i in.), walki 
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z ruchem komunistycznym i narodowym 1928–1931, 1936 (sygn. 26, 48, 
158 i in.), dot. ruchu politycznego 1934 (sygn. 103), problemów fi nanso-
wych i administracyjnych 1926–1936 (sygn. 10, 21 i in.), unieważniania 
dowodów osobistych 1926 (sygn. 11), wysiedlenia niektórych obywa-
teli ze strefy przygranicznej 1928 (sygn. 30), problemów gospodarczych 
1926–1931 (sygn. 12, 13), dochodzeń w sprawach karnych 1928–1937 
(sygn. 27, 74, 104 i in.), wytyczne, rozkazy i zapytania kierownictwa policji 
1926, 1932 (sygn. 7, 57 i in.), ogłoszenia o poszukiwaniach osób i skradzio-
nych rzeczy 1927–1930 (sygn. 16, 17, 38 i in.), księga ewidencji zatrzyma-
nych osób 1931–1935 (sygn. 54), dziennik ewidencji nierozwiązanych prze-
stępstw 1931 (sygn. 55), sprawozdania o ruchu komunistycznym i naro-
dowym 1932–1933 (sygn. 58, 72 i in.), telefonogramy Wydziału Śledczego 
w  Grodnie 1933, 1935 (sygn. 95–98. 153–155 i in.), korespondencja w spra-
wach walki z litewskim ruchem narodowym 1937–1938 (sygn. 185), przy-
musowej ewakuacji cudzoziemców z Rosji 1937 (sygn. 186) i in.

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy (w inw. luki w numeracji).
Charakterystyka stanu fizycznego i wymagań technicznych: stan dobry.

Kod/Sygnatura: BY ГАГр ф. 84
Tytuł: Posterunek Policji Państwowej w  Rosiu, pow.  wołkowyski

Росский постерунок государственной полиции Волковысского повета
Daty: 1934–1937
Rozmiary: 1 inw., 1 j.a.
Dzieje zespołu: inw. opracowano w 1961 r.
Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): protokoły kontroli wojskowego przy-

gotowania policjantów 1934–1937 (sygn. 1).
Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy.
Charakterystyka stanu fizycznego i wymagań technicznych: stan dobry.

Kod/Sygnatura: BY ГАГр ф. 279
Tytuł: Posterunek Policji Państwowej w  Różance, pow.  lidzki

Рожанковский участок государственной полиции Лидского повета, 
м. Рожанка

Daty: 1923–1935
Rozmiary: 1 inw., 6 j.a.
Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): wykaz pracowników posterunku 

1924–1935 (sygn. 1), księga rejestracji kontroli posterunku 1923–1930 
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(sygn. 2), dziennik szkoleń posterunku 1925–1935 (sygn. 3), księga reje-
stracji dyżurów 1929–1932 (sygn. 4–6).

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy.
Charakterystyka stanu fizycznego i wymagań technicznych: stan dobry.
Uwagi: zachowały się wykazy obsady personalnej.

Kod/Sygnatura: BY ГАГр ф. 24
Tytuł: Posterunek Policji Państwowej w  Skidlu, pow.  grodzieński

Скидельский постерунок государственной полиции Гродненского 
повета Белостокского воеводства, м. Скидель

Daty: 1921–1939
Rozmiary: 1 inw., 98 j.a.
Dzieje zespołu: w 1963 r. zostały wybrakowane służbowe notatniki policjantów, 

ogółem 67 jedn.
Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): polecenia, okólniki i instrukcje dla 

posterunku policyjnego 1921–1939 (sygn. 1, i in.), korespondencja w spra-
wach poszukiwań 1923–1938 (sygn. 4, 5, 8, 9, 25 i in.), gospodarczo-admi-
nistracyjnych 1924–1936 (sygn. 10, 19 i in.), ruchu politycznego (komuni-
stycznego) 1924–1936 (sygn. 10, 18, 29–33, 47–51 i in.), śledztw w spra-
wach przestępstw kryminalnych 1928–1936 (sygn. 21, 22 i in.), walki ze 
spekulacją 1934 (sygn. 98), księga rejestracji protokołów 1925 (sygn. 17), 
dziennik rejestracji przestępstw kryminalnych 1933 (sygn. 78) oraz aresz-
townych 1929–1933 (sygn. 28, 79), księga ewidencyjna śledztw w spra-
wach przestępstw kryminalnych 1938 (sygn. 163), spisy ludności miasta 
Skidel, wyznaczonych do dyżurów nocnych 1934 (sygn. 92), wykaz kontroli 
policyjnych gm.  Skidel 1935 (sygn. 123), wykaz urzędników policyjnych 
w rejonie 1933–1936 (sygn. 153) i in.

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy.
Charakterystyka stanu fizycznego i wymagań technicznych: stan dobry.
Uwagi: zachowały się wykazy obsady personalnej.

Kod/Sygnatura: BY ГАГр ф. 86
Tytuł: Posterunek Policji Państwowej w  Werejkach, pow.  wołkowyski

Верейковский постерунок государственной полиции Волковысского 
повета Белостокского воеводства, д. Верейки

Daty: 1935–1936
Rozmiary: 1 inw., 2 j.a.
Dzieje zespołu: inw. opracowano w 1948 r.
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Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): akta śledztwa w sprawie o kradzież 
1935 (sygn. 1), informacje komendanta powiatowego o poszukiwaniach 
grabieżców, złodziei itd. 1936 (sygn. 2).

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy.
Charakterystyka stanu fizycznego i wymagań technicznych: stan dobry.

Kod/Sygnatura: BY ГАГр ф. 32
Tytuł: Posterunek Policji Państwowej w  Wielkich Ejsymontach, pow.  grodzieński

Великоэйсмонтовский постерунок государственной полиции Гроднен-
ского повета, д. Большие Эйсмонты

Daty: 1922–1939
Rozmiary: 1 inw., 72 j.a.
Dzieje zespołu: w 1963 r. wybrakowano 16 jedn.
Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): korespondencja w sprawach sani-

tarnych 1923 (sygn. 4), administracyjno-gospodarczych 1924–1937 
(sygn. 11, 17, 18, 22 i in.), poszukiwania komunistów i przestępców krymi-
nalnych 1924–1937 (sygn. 1, 9 i in.), śledztw dot. przestępstw kryminal-
nych 1925–1937 (sygn. 12, 28, 47 i in.), walki z ruchem komunistycznym 
1928 (sygn. 20, 21, 27, 35 i in.), osób znajdujących się pod nadzorem 1932 
(sygn. 49), walki z ucieczkami do ZSRR 1934–1939) (sygn. 60), wyroki Sądu 
Gminnego w  Indurze 1928–1929 (sygn. 23, 28), programy nauczania poli-
cjantów 1936 (sygn. 78) i in.

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy nr 1 za l. 1922–1937 (faktycznie 
za l. 1922–1939). W inw. luki w numeracji.

Charakterystyka stanu fizycznego i wymagań technicznych: stan dobry.

Kod/Sygnatura: BY ГАГр ф. 27
Tytuł: Posterunek Policji Państwowej w  Wielkiej Brzostowicy, pow.  grodzieński

Великоберестовицкий участок государственной полиции Гродненс-
кого повета

Daty: 1921–1937
Rozmiary: 1 inw., 70 j.a.
Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): protokoły kontroli rejonu policyj-

nego 1921 (sygn. 1), korespondencja w sprawach walki z ruchem komu-
nistycznym 1925–1936 (sygn. 15, 20, 24, 34–36 i in.), śledztw dot. prze-
stępstw kryminalnych 1924–1925 (sygn. 9, 22 i in.), walki z ruchem 
narodowym 1930, 1932, 1934 (sygn. 28, 45, 97) oraz z ruchem reli-
gijnym 1934 (sygn. 97), poszukiwania osób 1923–1937 (sygn. 4, 5, 
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7, 11, 12 i in.), sprawy administracyjno-gospodarcze 1924–1937 
(sygn. 12, 16, 51–53 i in.), nadzoru osób podejrzewanych o działal-
ność polityczną 1933–1934 (sygn. 72), wyroki Sądu Gminnego w  Kryn-
kach 1923–1925 (sygn. 5, 9), protokoły kontroli rejonów policyjnych 
1932–1935 (sygn. 42), telefonogramy Wydziału Śledczego 1932, 1936–
1937 (sygn. 66, 179–181), dziennik rejestracji przestępstw 1935–1936 
(sygn. 130) i in.

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy (w inw. luki w numeracji).
Charakterystyka stanu fizycznego i wymagań technicznych: stan dobry.

Kod/Sygnatura: BY ГАГр ф. 34
Tytuł: Posterunek Policji Państwowej w  Wiercieliszkach, pow.  grodzieński

Участок государственной полиции в Вертелишках Гродненского повета
Daty: 1921–1938
Rozmiary: 1 inw., 95 j.a.
Dzieje zespołu: w 1963 r. wybrakowano 36 jedn.
Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): dziennik ewidencyjny przestępstw 

kryminalnych 1921–1923 (sygn. 1), ogłoszenia i korespondencja w spra-
wach poszukiwań osób 1922–1938 (sygn. 2, 4, 8, 11, 23 i in.), korespon-
dencja w sprawach administracyjno-gospodarczych 1923–1937 (sygn. 5, 
17, 18, 25–27 i in.), walki z przestępstwami kryminalnymi 1927–1938 
(sygn. 11), ruchem komunistycznym 1927–1937 (sygn. 9, 16, 37, 38 i in.), 
walki z bimbrownictwem 1931–1932 (sygn. 41), ze sprzedażą tytoniu 
i kontrabandą 1933–1935 (sygn. 62), dziennik rejestracji przestępstw 
kryminalnych 1932, 1934–1936 (sygn. 50, 70, 89), wykazy urzędników 
policyjnych 1936 (sygn. 104), księga ewidencyjna przestępstw kryminal-
nych 1936–1937 (sygn. 112, 117) i in.

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy (w inw. luki w numeracji).
Charakterystyka stanu fizycznego i wymagań technicznych: stan dobry.
Uwagi: zachowały się wykazy obsady personalnej.

Kod/Sygnatura: BY ГАГр ф. 79
Tytuł: Posterunek Policji Państwowej w  Wołkowysku

Волковысский постерунок государственной полиции
Daty: 1927–1934
Rozmiary: 1 inw., 3 j.a.
Dzieje zespołu: inw. opracowano w 1979 r.
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Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): raporty z wykonania obowiązków 
1927 (sygn. 1), obwieszczenia komendanta policji w sprawach gospodar-
czych 1934 (sygn. 3), wykaz miejscowości kontrolowanych przez policję 
1934 (sygn. 4).

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy (w inw. luki w numeracji).
Charakterystyka stanu fizycznego i wymagań technicznych: stan dobry. 
Uwagi: dokumenty są przechowywane jako szczególnie cenne.

Kod/Sygnatura: BY ГАГр ф. 35
Tytuł: Posterunek Policji Państwowej w  Wołpie, pow.  grodzieński

Волповский участок государственной полиции Гродненского повета
Daty: 1922–1936
Rozmiary: 1 inw., 99 j.a.
Dzieje zespołu: w 1963 r. wybrakowano 71 jedn.
Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): protokoły kontroli rejonu policyj-

nego 1922–1933 (sygn. 1), korespondencja dot. walki z ruchem komuni-
stycznym 1926–1936 (sygn. 7–9, i in.), ruchem chłopskim 1926 (sygn. 18) 
oraz z ruchem narodowym 1936 (sygn. 151), poszukiwań osób 1923–1936 
(sygn. 3, 5, 6, 15 i in.), śledztw w sprawach przestępstw kryminalnych 
1922–1936 (sygn. 8, 11), administracyjno-gospodarczych 1923–1936 
(sygn. 5, 6, i in.), nadzoru nad handlem 1924–1925 (sygn. 10), protokoły 
posiedzeń rejonowych komendantów policji 1927, 1930, 1932 (sygn. 24, 
42, 66), dziennik rejestracji przestępstw kryminalnych 1930–1935 
(sygn. 50), okólniki i instrukcje 1932 (sygn. 63), ankiety osobowe 1932 
(sygn. 65), wyroki Sądu Gminnego w  Skidlu 1927, 1934 (sygn. 25, 108), 
Sądu Grodzkiego w Skidlu 1932 (sygn. 70), dziennik rejestracji zatrzy-
manych 1928–1933 (sygn. 29), zbiór dok. posterunku policyjnego 1929 
(sygn. 37), KPZB, Par  i Narodowej w  Wołpie i okolicy 1934 (sygn. 105), 
sprawozdania ze śledztw kryminalnych i spraw administracyjnych 1934 
(sygn. 106) i in.

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy nr 1 za l. 1922–1939 (faktycznie 
za l. 1922–1936, brak mat. za l. 1937–1939).

Charakterystyka stanu fizycznego i wymagań technicznych: stan dobry.

Kod/Sygnatura: BY ГАГр ф. 1198
Tytuł: Posterunek Policji Państwowej w  Zbójsku, pow.  nowogródzki

Постерунок государственной полиции в Збойске Новогрудского 
повета, д. Збойск
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Daty: 1926–1931
Rozmiary: 1 inw., 2 j.a.
Dzieje zespołu: inw. opracowano w 1960 r.
Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): protokół kontroli stanu prac w rejonie 

1926 (sygn. 1), księga przydziału służby 1930–1931 (sygn. 2).
Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy nr 1 za 1926 r., 1930 r. i 1931 r.
Charakterystyka stanu fizycznego i wymagań technicznych: stan dobry.

Kod/Sygnatura: BY ГАГр ф. 83
Tytuł: Posterunek Policji Państwowej w  Zelwie, pow.  wołkowyski

Зельвенский постерунок государственной полиции Волковысского 
повета

Daty: 1935–1937
Rozmiary: 1 inw., 2 j.a.
Dzieje zespołu: inw. opracowano w 1963 r.; w tymże roku wybrakowano 2 jedn.
Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): akta śledztw poszukiwania prze-

stępców kryminalnych 1935–1936 (sygn. 2), raporty o osobach podejrze-
wanych o działalność komunistyczną 1937 (sygn. 4).

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy (w inw. luki w numeracji).
Charakterystyka stanu fizycznego i wymagań technicznych: stan dobry.

Kod/Sygnatura: BY ГАГр ф. 33
Tytuł: Posterunek Policji Państwowej w  Żydomli, pow.  grodzieński

Жидомлянский участок государственной полиции Гродненского пове-
та Белостокского воеводства, д. Жидомля

Daty: 1921–1936
Rozmiary: 1 inw., 53 j.a.
Dzieje zespołu: w 1963 r. wybrakowano 35 jedn.
Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): pisma okólne, instrukcje i rozkazy 

powiatowej komendy policji, Komendy Głównej Policji, MSW 1921–1937 
(sygn. 2, 14, 34 i in.), korespondencja w sprawach poszukiwań 1924–1937 
(sygn. 7, 9, 13 i in.), administracyjnych i gospodarczych 1924–1937 (sygn. 3, 
6, 17, 53–56 i in.), zwalczania przestępczości kryminalnej 1925 (sygn. 9, 
24, 27, 60 i in.), wyroki sądu miejskiego 1926 (sygn. 12), mat. dot. zwal-
czania ruchu komunistycznego i nacjonalistycznego 1927–1937 (sygn. 14, 
19, 24, 36, 59 i in.), sprawy fi nansowe 1932–1933 (sygn. 38, 45), zwalczania 
spekulacji 1936 (sygn. 62), wykazy osób, posiadających broń 1932–1934 
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(sygn. 35), telefonogramy Wydziału Śledczego 1936 (sygn. 82, 83), listy 
gończe 1923–1924 (sygn. 88) i in.  

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. nr 1 za l. 1921–1937 (faktycznie za l. 1921–
1936, brak mat. za 1937 r.). W inw. luki w numeracji.

Charakterystyka stanu fizycznego i wymagań technicznych: stan dobry.
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5. Przedsiębiorstwa, administracja i samorząd 
gospodarczy

Kod/Sygnatura: BY ГАГр ф. 553
Tytuł: Izba Rzemieślnicza w  Nowogródku

Новогрудское ремесленное управление Новогрудского воеводства, 
г. Новогрудок

Daty: 1920–1936
Rozmiary: 1 inw., 2 j.a.
Dzieje zespołu: inw. opracowano w 1952 r.
Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): karty ewidencyjne rzemieślników 

1936 (sygn. 2) i in.
Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy.
Charakterystyka stanu fizycznego i wymagań technicznych: stan dobry.

Kod/Sygnatura: BY ГАГр ф. 91
Tytuł: Państwowa Fabryka Wyrobów Tytoniowych w  Grodnie

Гродненская фабрика табачных изделий Польской табачной моно-
полии, г. Гродно

Daty: 1925–1939
Rozmiary: 1 inw., 26 j.a.
Dzieje zespołu: inw. opracowano w 1955 r.
Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): księga ewidencji zamówień 1925, 

1930–1931 (sygn. 1, 6), korespondencja w sprawach gospodarczych 
i fi nansowych 1929–1933, 1936 (sygn. 3, 9), administracyjnych 1936–1939 
(sygn. 10, 12, 16 i in.), rozbudowy fabryki 1930 (sygn. 5) i in.

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy.
Charakterystyka stanu fizycznego i wymagań technicznych: stan dobry.

Kod/Sygnatura: BY ГАГр ф. 318
Tytuł: Powiatowa Kasa Oszczędności w  Grodnie

Гродненская поветовая сберегательная касса
Daty: 1928–1932
Rozmiary: 1 inw., 1 j.a.
Dzieje zespołu: inw. opracowano w 1952 r.
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Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): statut Kasy i protokół inspekcji pracy 
1928–1931.

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy.
Charakterystyka stanu fizycznego i wymagań technicznych: stan dobry.

Kod/Sygnatura: BY ГАГр ф. 562
Tytuł: Spółdzielcza Kasa im. Stefczyka w  Klecku

Клецкая кооперативная касса им. Стефчика Новогрудского воеводства, 
г. Клецк

Daty: 1926–1939
Rozmiary: 1 inw., 4 j.a.
Dzieje zespołu: inw. opracowano w 1952 r.
Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): protokoły posiedzeń Rady Spółdziel-

czej Kasy 1926–1939 (sygn. 1), podania obywateli o przyjęcie na członka 
Kasy 1926–1939 (sygn. 2–4).

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy.
Charakterystyka stanu fizycznego i wymagań technicznych: stan dobry.

Kod/Sygnatura: BY ГАГр ф. 1086
Tytuł: Kantor wymiany N. Flate w  Grodnie

Гродненская контора обмена Н. Фляте Министерства финансов, 
г. Гродно

Daty: 1919–1933
Rozmiary: 1 inw., 1 j.a.
Dzieje zespołu: inw. opracowano w 1958 r.
Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): miesięczne bilanse i korespondencja.
Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy.
Charakterystyka stanu fizycznego i wymagań technicznych: stan dobry.
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6. Organizacje i zrzeszenia

Kod/Sygnatura: BY ГАГр ф. 696
Tytuł: Liga Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej w  Nieświeżu

Лига противовоздушной и противогазовой обороны, г. Несвиж
Daty: 1935–1939
Rozmiary: 1 inw., 15 j.a.
Dzieje zespołu: inw. opracowano w 1953 r. Karta tytułowa starego inw. z nagłów-

kiem AP Obwodu  Baranowickiego.
Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): zarządzenia Zarządu Głównego 1935 

(sygn. 1), wytyczne Minist. Finansów 1935 (sygn. 2), wykazy członków Ligi 
1936 (sygn. 7, 8), okólniki Ligi 1939 (sygn. 11, 12, 14), wykaz prenumera-
torów pożyczki 1939 (sygn. 15) i in.

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy.
Charakterystyka stanu fizycznego i wymagań technicznych: stan dobry.
Uwagi: zachowały się wykazy obsady personalnej.

Kod/Sygnatura: BY ГАГр ф. 1203
Tytuł: Liga Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej w  Stołpcach

Лига противовоздушной и противогазовой обороны, г. Столбцы
Daty: 1934–1937
Rozmiary: 1 inw., 2 j.a.
Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): protokół posiedzenia Zarządu Komi-

tetu Powiatowego 1934 (sygn. 1), wykaz członków 1937 (sygn. 2).
Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy.
Powiązanie z innymi materiałami archiwalnymi: AP w Poznaniu, zesp. PL/53/887/88 

Liga Obrony Przeciwpowietrznej i Przeciwgazowej – Koło Miejscowe we 
Wrześni 1926–1938.

Charakterystyka stanu fizycznego i wymagań technicznych: stan dobry.
Uwagi: zachowały się wykazy obsady personalnej.

Kod/Sygnatura: BY ГАГр ф. 142
Tytuł: Obóz Zjednoczenia Narodowego. Oddział Powiatowy w  Grodnie

Гродненский поветовый отдел Белостокского округа партии „Обоз 
зъедночэння народовэго”, г. Гродно

Daty: 1937–1939
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Rozmiary: 1 inw., 28 j.a.
Dzieje zespołu: inw. opracowano w 1955 r., zweryfi kowano w 1996 r.
Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): informacje o przebiegu pracy orga-

nizacyjnej 1937–1938 (sygn. 1), wykaz członków Obozu Zjednoczenia 
Narodowego (OZN) (sygn. 1а), protokół zebrania organizacyjnego 1937 
(sygn. 3), korespondencja z organizacjami w sprawi ich przyłączenia do 
OZN 1937–1938 (sygn. 3–8), dyrektywy wydziału propagandy, sztabu par  i 
1938–1939 (sygn. 12–14 i in.), wykład o zadaniach OZN w związku z przy-
gotowaniami do wyborów samorządowych 1938 (sygn. 18а), sprawoz-
danie z działalności 1937 (sygn. 25) i in.

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy (w inw. zaburzona numeracja).
Charakterystyka stanu fizycznego i wymagań technicznych: stan dobry.
Uwagi: dokumenty są przechowywane jako szczególnie cenne. Zachowały się 

wykazy członków par  i.

Kod/Sygnatura: BY ГАГр ф. 1085
Tytuł: Okręgowe Towarzystwo Organizacji i Kółek Rolniczych w  Suwałkach

Сувалковское окружное товарищество сельскохозяйственных органи-
заций и кружков

Daty: 1938–1939
Rozmiary: 1 inw., 2 j.a.
Dzieje zespołu: inw. opracowano w 1958 r.
Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): korespondencja w sprawie działal-

ności Towarzystwa.
Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy.
Charakterystyka stanu fizycznego i wymagań technicznych: stan dobry.

Kod/Sygnatura: BY ГАГр ф. 111
Tytuł: Polski Czerwony Krzyż. Oddział w  Grodnie

Гродненский поветовый отдел Польского общества Красного креста 
Белостокского воеводства, г. Гродно

Daty: 1929–1938
Rozmiary: 1 inw., 1 j.a.
Dzieje zespołu: inw. opracowano w 1948 r.
Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): protokoły zebrań, sprawozdania 

roczne.
Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy.
Charakterystyka stanu fizycznego i wymagań technicznych: stan dobry.



329

Organizacje i zrzeszenia

Kod/Sygnatura: BY ГАГр ф. 109
Tytuł: Polskie Towarzystwo Historyczne. Oddział w  Grodnie

Гродненский отдел Польского исторического общества, г. Гродно
Daty: 1935–1937
Rozmiary: 1 inw., 6 j.a.
Dzieje zespołu: inw. opracowano w 1955 r.
Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): wykazy członków Oddziału w    Grodnie 

1935 (sygn. 1), protokoły posiedzeń Oddziału 1935–1938 (sygn. 2) oraz 
historyków na zjeździe we Lwowie 1935–1936 (sygn. 3), sprawozdania 
roczne 1936–1937 (sygn. 5), korespondencja w sprawach wygłoszenia 
wykładów 1935–1938 (sygn. 6) i in.

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy.
Powiązanie z innymi materiałami archiwalnymi: Polska Akademia Nauk Archiwum 

w Warszawie, zesp. PL/302/3/0 Polskie Towarzystwo Historyczne 1923–
2001. 

Charakterystyka stanu fizycznego i wymagań technicznych: stan dobry.
Uwagi: zachowały się wykazy członków Oddziału.

Kod/Sygnatura: BY ГАГр ф. 114
Tytuł: Stowarzyszenie Byłych Więźniów Politycznych. Oddział w  Grodnie

Гродненский отдел организации бывших политических заключённых, 
г. Гродно Белостокского воеводства

Daty: 1933–1939
Rozmiary: 1 inw., 2 j.a.
Dzieje zespołu: inw. opracowano w 1948 r.
Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): autobiografi e i wspomnienia człon-

ków PPS w    Grodnie 1933 (sygn. 1), protokoły zebrań 1939 (sygn. 2).
Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy.
Charakterystyka stanu fizycznego i wymagań technicznych: stan dobry.

Kod/Sygnatura: BY ГАГр ф. 106
Tytuł: Stowarzyszenie „Rodzina Policyjna”. Koło Powiatowe w  Grodnie

Гродненский поветовый кружок Белостокского окружного управления 
организации „Полицейская семья”, г. Гродно

Daty: 1929–1938
Rozmiary: 1 inw., 35 j.a.
Dzieje zespołu: inw. opracowano w 1948 r.
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Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): protokoły zebrania organizacyjnego 
i posiedzeń zarządu 1929–1934 (sygn. 1, 21), korespondencja w sprawach 
organizacyjnych 1929–1938 (sygn. 2, 6, 11 i in.), wykazy członków Koła 
1930–1938 (sygn. 7–10, 12 i in.) i in.

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy. 
Charakterystyka stanu fizycznego i wymagań technicznych: stan dobry.
Uwagi: zachowały się wykazy obsady personalnej.

Kod/Sygnatura: BY ГАГр ф. 122
Tytuł: Związek Byłych Ochotników Armii Polskiej. Zarząd Okręgu Białostockiego 

w  Grodnie
Белостокское окружное управление „Союза бывших добровольцев 
польской армии”, г. Гродно

Daty: 1935–1939
Rozmiary: 1 inw., 3 j.a.
Dzieje zespołu: inw. opracowano w 1948 r.
Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): deklaracje osób wstępujących do 

Związku 1935–1939 (sygn. 1), wykazy członków w  Łapach,  Bielsku Podlskim 
i  Grajewie 1936–1939 (sygn. 2), korespondencja 1938–1939.

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. nr 1 za l. 1935–1938 (faktycznie za l. 1935–
1939).

Charakterystyka stanu fizycznego i wymagań technicznych: stan dobry.
Uwagi: zachowały się wykazy obsady personalnej.

Kod/Sygnatura: BY ГАГр ф. 123
Tytuł: Związek Harcerstwa Polskiego. Komenda Powiatowa Hufca w  Grodnie

Коменда Гродненского поветового гуфца бой-скаутов Белосток-
ской хорунгви Союза бой-скаутов Польши, г. Гродно Белостокского 
воеводствa

Daty: 1937–1938
Rozmiary: 1 inw., 1 j.a.
Dzieje zespołu: inw. opracowano w 1948 r.
Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): korespondencja z Komendą Chorągwi 

w  Białymstoku.
Archiwalne pomoce informacyjne: inw. nr 1 za 1937 r. (faktycznie za l. 1937–1938).
Powiązanie z innymi materiałami archiwalnymi: Muzeum Harcerstwa w Warszawie, 

Zbiory Archiwaliów, Zbiór akt ZHP od 1911 do 1939 r.
Charakterystyka stanu fizycznego i wymagań technicznych: stan dobry.



331

Organizacje i zrzeszenia

Kod/Sygnatura: BY ГАГр ф. 124
Tytuł: Związek Harcerstwa Polskiego. Komenda Hufca  Grodno i Powiatu  Gro-

dzieńskiego w Grodnie
Коменда гуфца бой-скаутов г. Гродно и Гродненского повета Белосток-
ской хорунгви Союза бой-скаутов Польши, г. Гродно

Daty: 1938
Rozmiary: 1 inw., 1 j.a.
Dzieje zespołu: inw. opracowano w 1948 r.
Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): rozkazy komendanta Hufca w spra-

wach organizacyjnych.
Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy.
Powiązanie z innymi materiałami archiwalnymi: Muzeum Harcerstwa w Warszawie, 

Zbiory Archiwaliów, Zbiór akt ZHP od 1911 do 1939 r.
Charakterystyka stanu fizycznego i wymagań technicznych: stan dobry.

Kod/Sygnatura: BY ГАГр ф. 125
Tytuł: Związek Harcerstwa Polskiego. Krąg Harcerzy Starszych Hufca w  Grodnie

Гродненский городской круг старших бой-скаутов гуфца Гродно союза 
бой-скаутов Польши, г. Гродно Белостокского воеводства

Daty: 1932–1938
Rozmiary: 1 inw., 7 j.a.
Dzieje zespołu: inw. opracowano w 1948 r.
Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): rozkazy komendanta Hufca w    Grodnie 

1933 (sygn. 3), instrukcja Hufca w  Białymstoku o organizacji oddz. i spra-
wozdania 1936–1937 (sygn. 4), wykazy członków Kręgu 1937–1938 
(sygn. 6), podania osób o wstąpienie do Kręgu 1937–1938 (sygn. 7) i in.

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy.
Powiązanie z innymi materiałami archiwalnymi: Muzeum Harcerstwa w Warszawie, 

Zbiory Archiwaliów, Zbiór akt ZHP od 1911 do 1939 r.
Charakterystyka stanu fizycznego i wymagań technicznych: stan dobry.
Uwagi: zachowały się wykazy obsady personalnej.

Kod/Sygnatura: BY ГАГр ф. 1087
Tytuł: Związek Peowiaków. Zarząd Okręgu w  Białymstoku

Управление Белостокского округа союза „Польской организации войс-
ковой”

Daty: 1930–1939
Rozmiary: 1 inw., 3 j.a.
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Dzieje zespołu: inw. opracowano w 1958 r.
Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): karty ewidencyjne członków 1930–

1937 (sygn. 1, 2), okólniki CK PPS, wykazy kandydatów w wyborach samo-
rządowych i in. (sygn. 3).

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy.
Charakterystyka stanu fizycznego i wymagań technicznych: stan dobry.

Kod/Sygnatura: BY ГАГр ф. 120
Tytuł: Związek Strzelecki. Zarząd Oddziału Powiatowego w  Wołkowysku

Управление Волковысского объединенного отдела Волковысской 
поветовой коменды „Союза стрельцов”, г. Волковыск

Daty: 1932–1936
Rozmiary: 1 inw., 2 j.a.
Dzieje zespołu: inw. opracowano w 1948 r.
Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): protokoły posiedzeń Zarządu 1932–

1933 (sygn. 1), rozkazy i instrukcje komendy 1933–1936 (sygn. 2).
Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy nr 1 za l. 1932–1933 (faktycznie 

za l. 1932–1936). 
Charakterystyka stanu fizycznego i wymagań technicznych: stan dobry.

Kod/Sygnatura: BY ГАГр ф. 121
Tytuł: Związek Strzelecki. Oddział gminny w  Skidlu

Скидельский гминный отдел Гродненской поветовой коменды „Союза 
стрельцов”, м. Скидель

Daty: 1930
Rozmiary: 1 inw., 1 j.a.
Dzieje zespołu: inw. opracowano w 1955 r.
Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): rozkazy komendy powiatowej w spra-

wach organizacyjnych.
Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy.
Charakterystyka stanu fizycznego i wymagań technicznych: stan dobry.

Kod/Sygnatura: BY ГАГр ф. 1288
Tytuł: Związek Zawodowy Pracowników Kolejowych RP. Organizacja terenowa 

w  Wołkowysku
Местная организация профессионального Союза железнодорожных 
рабочих Речи Посполитой Польши, г. Волковыскo
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Daty: 1918–1939
Rozmiary: 1 inw., 130 j.a.
Dzieje zespołu: inw. opracowano w 1964 r.
Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): protokół I Zjazdu Związku Zawodo-

wego Pracowników Kolejowych 1918 (sygn. 1), okólniki i wytyczne Zarządu 
Głównego, korespondencja 1919–1934 (sygn. 2, 3, 10, 12 i in.), proto-
koły zebrań związkowych 1919–1926 (sygn. 4, 25 i in.), księgi ewidencyjne 
członków Związku 1919–1921 (sygn. 5), podania i skargi bezrobotnych 
1920–1921 (sygn. 8), biuletyny informacyjne Zarządu Głównego 1925–
1939 (sygn. 32, 33 i in.), sprawozdania za l. 1931–1935 (sygn. 91, 102 i in.) 
oraz wykłady Adama Próchnika 1938 (sygn. 128), zbiór wierszy Edwarda 
Szymańskiego 1938 (sygn. 129), broszura M. Masteka Zadania przewodni-
czących związków zawodowycch kolejarzy w 1939 r. i in.

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy.
Charakterystyka stanu fizycznego i wymagań technicznych: stan dobry.
Uwagi: zachowały się wykazy obsady personalnej.
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7. Instytucje kulturalne, naukowe i inne

Kod/Sygnatura: BY ГАГр ф. 108
Tytuł: Biblioteka Historyczna w  Grodnie

Гродненская историческая библиотека, г. Гродно Белостокского 
воеводства

Daty: 1936–1938
Rozmiary: 1 inw., 10 j.a.
Dzieje zespołu: inw. opracowano w 1955 r.
Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): protokoły posiedzeń Stowarzyszenia 

„Biblioteka Historyczna w    Grodnie” 1936–1938 (sygn. 1), statuty biblioteki 
1936, 1938 (sygn. 2, 8), korespondencja z MWRiOP w sprawie organizacji 
Biblioteki Historycznej 1936–1938 (sygn. 5), organizacji Polskiego Towarzy-
stwa Historycznego 1936 (sygn. 4), wykaz książek biblioteki 1938 i in.

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy.
Charakterystyka stanu fizycznego i wymagań technicznych: stan dobry.

Kod/Sygnatura: BY ГАГр ф. 110
Tytuł: Miejskie Muzeum Przyrodoznawcze w  Grodnie

Гродненский городской природоведческий музей Гродненского город-
ского управления, г. Гродно

Daty: 1927–1938
Rozmiary: 1 inw., 14 j.a.
Dzieje zespołu: inw. opracowano w 1955 r.
Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): wykazy członków Komitetu Muzeum 

1927–1938 (sygn. 1), statut muzeum i korespondencja w sprawie dostar-
czania eksponatów 1930–1937 (sygn. 3, 7–11 i in.), protokoły posiedzeń 
Komitetu Muzeum 1930–1934 (sygn. 4), sprawozdania roczne 1930–1932, 
1936–1938 (sygn. 6, 12), dyrektywy Zarządu Miejskiego Muzeum 1937 
(sygn. 13) i in.

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy.
Charakterystyka stanu fizycznego i wymagań technicznych: stan dobry.
Uwagi: dokumenty są przechowywane jako szczególnie cenne.
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Kod/Sygnatura: BY ГАГр ф. 107
Tytuł: Policyjny Klub Sportowy „Lechia” w  Grodnie

Гродненский полицейский спортивный клуб „Лехия” Гродненского 
отдела Польского легкоатлетического союза, г. Гродно Белостокского 
воеводства

Daty: 1929–1931
Rozmiary: 1 in., 2 j.a.
Dzieje zespołu: inw. opracowano w 1948 r.
Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): protokoły organizacji okręgu sporto-

wego i korespondencja 1929 (sygn. 1) i in.
Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy.
Charakterystyka stanu fizycznego i wymagań technicznych: stan dobry.

Kod/Sygnatura: BY ГАГр ф. 198
Tytuł: Państwowy Szpital Epidemiologiczny w  Lidzie

Лидский государственный эпидемический госпиталь Министерства 
общественного здоровья, г. Лида

Daty: 1923–1939
Rozmiary: 1 inw., 3 j.a.
Dzieje zespołu: inw. opracowano w 1948 r.
Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): listy płac 1932–1939 (sygn. 2) i in.
Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy.
Charakterystyka stanu fizycznego i wymagań technicznych: stan dobry.

Kod/Sygnatura: BY ГАГр ф. 554
Tytuł: Szpital Państwowy w  Słonimiu

Слонимская государственная больница Новогрудского воеводства, 
г. Слоним

Daty: 1930–1938
Rozmiary: 1 inw., 2 j.a.
Dzieje zespołu: inw. opracowano w 1951 r. Karta tytułowa starego inw. z nagłów-

kiem AP Obwodu  Baranowickiego.
Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): listy płac 1930 i in.
Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy.
Charakterystyka stanu fizycznego i wymagań technicznych: stan dobry.
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Kod/Sygnatura: BY ГАГр ф. 568
Tytuł: Gimnazjum Państwowe w  Klecku

Клецкая государственная гимназия Виленского школьного округа, 
г. Клецк

Daty: 1925–1931
Rozmiary: 1 inw., 5 j.a.
Dzieje zespołu: inw. opracowano w 1952 r.
Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): wykazy uczniów, 1925–1931 (sygn. 1–5).
Archiwalne pomoce informacyjne: inw. nr 1 za l. 1925–1930 (faktycznie za l. 1925–

1931).
Charakterystyka stanu fizycznego i wymagań technicznych: stan dobry.

Kod/Sygnatura: BY ГАГр ф. 1167
Tytuł: Gimnazjum Państwowe im. K. Chodkiewicza w  Lidzie

Лидская государственная гимназия им К. Хадкевича, г. Лида
Daty: 1935–1937
Rozmiary: 1 inw., 1 j.a.
Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): świadectwa dojrzałości uczniów 

1935–1937 (sygn. 1).
Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy.
Charakterystyka stanu fizycznego i wymagań technicznych: stan dobry.

Kod/Sygnatura: BY ГАГр ф. 216
Tytuł: Miejskie Gimnazjum Ogólnokształcące w  Lidzie

Лидская магистратская общеобразовательная гимназия Виленского 
учебного округа, г. Лида

Daty: 1926–1933
Rozmiary: 1 inw., 34 j.a.
Dzieje zespołu: inw. opracowano w 1954 r.
Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): księga zarządzeń 1930–1933 (sygn. 1), 

protokoły posiedzeń rady pedagogicznej 1926–1932 (sygn. 2–11), świa-
dectwa dojrzałości 1930–1933 (sygn. 12–14), rejestry postępów 1926–
1933 (sygn. 15–26) oraz dzienniki lekcyjne i in.

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy.
Charakterystyka stanu fizycznego i wymagań technicznych: stan dobry.
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Kod/Sygnatura: BY ГАГр ф. 570
Tytuł: Męskie Państwowe Seminarium Nauczycielskie w  Słonimiu

Слонимская мужская государственная учительская семинария Вилен-
ского школьного округа, г. Слоним

Daty: 1921–1939
Rozmiary: 2 inw., 276 j.a.
Dzieje zespołu: inw. opracowano w l. 1952–1953.
Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): inw. nr 1 – protokoły posiedzeń rady 

pedagogicznej 1921–1937 (sygn. 1, 9 i in.), podania o przyjęcie do Semi-
narium 1922–1934 (sygn. 2, 20 i in.), świadectwa szkolne 1923–1938 
(sygn. 4, 5, 64 i in.), sprawozdania 1925–1934 (sygn. 10, 22), kopie świa-
dectw dojrzałości 1928–1934 (sygn. 46, 94 i in.), akta osobowe seminarzy-
stów 1929–1937 (sygn. 72, 88 i in.), akta osobowe nauczycieli 1922–1939 
(sygn. 196–256) oraz dzienniki lekcyjne, wykazy nauczycieli i in.; inw. nr 2 
– rejestry postępów w nauce 1922–1928 (sygn. 1), wykazy seminarzystów 
1923–1929 (sygn. 2, 3 i in.), protokoły konferencji metodyczno-dydak-
tycznych seminarzystów 1928–1936 (sygn. 8, 14 i in.) oraz charakterystyki 
seminarzystów i in.

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. nr 1 za l. 1921–1939, 256 j.a.; inw. nr 2 za 
l. 1921–1939 (faktycznie za l. 1922–1937), 20 j.a.

Charakterystyka stanu fizycznego i wymagań technicznych: stan dobry.
Uwagi: dokumenty są przechowywane jako szczególnie cenne. Zachowały się 

wykazy obsady personalnej i seminarzystów.

Kod/Sygnatura: BY ГАГр ф. 221
Tytuł: Państwowa Szkoła Murarzy w  Grodnie

Государственная школа каменщиков Виленского учебного округа, 
г. Гродно

Daty: 1925–1927
Rozmiary: 1 inw., 13 j.a.
Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): akta osobowe uczących się 1926 

(sygn. 2–12), wykaz uczniów 1926–1927 (sygn. 13) i in. 
Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy.
Charakterystyka stanu fizycznego i wymagań technicznych: stan dobry.
Uwagi: zachowały się wykazy osób uczących się.
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Kod/Sygnatura: BY ГАГр ф. 565
Tytuł: Państwowe Seminarium Nauczycielskie w  Nieświeżu

Несвижская государственная учительская семинария Виленского 
школьного округа, г. Несвиж

Daty: 1921–1936
Rozmiary: 1 inw., 87 j.a.
Dzieje zespołu: inw. opracowano w 1952 r.
Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): protokoły posiedzeń rady pedago-

gicznej 1922–1936 (sygn. 4, 9 i in.), tabele postępu w nauce 1921–1935 
(sygn. 2, 3 i in.), kopie świadectw dojrzałości 1926–1928 (sygn. 26, 34 i in.), 
okólniki i zarządzenia MWRiOP oraz Inspektora Okręgu Wileńskiego 1928–
1936 (sygn. 30, 43 i in.), a także dyplomy dla nauczycieli szkół ogólnokształ-
cących i in.

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy.
Charakterystyka stanu fizycznego i wymagań technicznych: stan dobry.
Uwagi: dokumenty są przechowywane jako szczególnie cenne. Zachowały się 

wykazy seminarzystów.

Kod/Sygnatura: BY ГАГр ф. 217
Tytuł: Państwowe Seminarium Nauczycielskie w  Wołkowysku

Волковысская государственная учительская семинария Виленского 
учебного округа, г. Волковыск

Daty: 1921–1930
Rozmiary: 2 inw., 467 j.a.
Dzieje zespołu: inw. opracowano w 1954 r.
Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): inw. nr 1 – okólniki i instrukcje Minist. 

oraz Okręgowego Inspektoratu Szkolnego 1920–1937 (sygn. 1–26, 52–54 
i in.), protokoły posiedzeń rad pedagogicznych 1921–1937 (sygn. 30–40), 
wykazy wykładowców 1930–1932 (sygn. 60–62), seminarzystów 1927–
1935 (sygn. 63), sprawozdania wykładowców 1924–1932 (sygn. 65–71), 
rejestry postępów 1921–1939 (sygn. 74–121 i in.), charakterystyki semi-
narzystów i in.; inw. nr 2 – akta osobowe nauczycieli i personelu technicz-
nego 1926–1937 (sygn. 1–73), akta osobowe seminarzystów 1926–1939 
(sygn. 74–325), dyplomy ukończenia (sygn. 326, 327).

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. nr 1 za l. 1921–1939 (faktycznie za l. 1920–
1939), 149 j.a.; inw. nr 2 za l. 1926–1937 (faktycznie za l. 1926–1939), 
327 j.a.

Charakterystyka stanu fizycznego i wymagań technicznych: stan dobry.
Uwagi: w aktach znajdują się wykazy obsady personalnej i seminarzystów.
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Kod/Sygnatura: BY ГАГр ф. 704
Tytuł: Państwowe Nauczycielskie Kursy Przygotowawcze w  Słonimiu

Слонимские государственные пoдготовительные учительские курсы 
Виленского школьного округа, г. Слоним

Daty: 1921–1929
Rozmiary: 1 inw., 34 j.a.
Dzieje zespołu: inw. opracowano w 1951 r.
Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): dzienniki lekcyjne 1921–1927 

(sygn. 4, 5, 10–16 i in.), okólniki Minist. Finansów 1921–1922 (sygn. 1, 
2), sprawozdania i zarządzenia kuratorium w  Białymstoku 1922 (sygn. 7), 
wykazy nauczycieli 1925 (sygn. 24) oraz prace egzaminacyjne słuchaczy, 
akta osobowe nauczycieli i in.

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy.
Charakterystyka stanu fizycznego i wymagań technicznych: stan dobry.

Kod/Sygnatura: BY ГАГр ф. 566
Tytuł: Żeńskie Państwowe Seminarium Nauczycielskie im. Matki Marceliny Do-

rowskiej w  Słonimiu
Слонимская государственная женская учительская семинария им. 
М. Доровской, г. Слоним

Daty: 1923–1936
Rozmiary: 1 inw., 43 j.a.
Dzieje zespołu: inw. opracowano w 1956 r.
Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): informacja o historii powstania Semi-

narium (sygn. 1), wykazy seminarzystek 1932–1936 (sygn. 2, 42, 43), świa-
dectwa dojrzałości 1924–1936 (sygn. 5, 7 i in.), świadectwa postępów 
w nauce 1924–1936 (sygn. 4, 6 i in.) i in.

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy.
Charakterystyka stanu fizycznego i wymagań technicznych: stan dobry.
Uwagi: dokumenty są przechowywane jako szczególnie cenne. Zachowały się 

wykazy seminarzystek.

Kod/Sygnatura: BY ГАГр ф. 92
Tytuł: Prawosławny Instytut Naukowo-Wydawniczy w  Grodnie

Научно-издательский православный институт, г. Гродно Белостокского 
воеводства

Daty: 1938–1939
Rozmiary: 1 inw., 21 j.a.
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Dzieje zespołu: inw. opracowano w 1948 r.
Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): regulamin Instytutu 1938 (sygn. 1), 

wykłady duchownych podczas otwarcia Domu Polaków Wyznania Prawo-
sławnego 1939 (sygn. 2), rejestr dochodów 1939 (sygn. 5, 6), artykuły prze-
znaczone do publikacji 1939 (sygn. 7–21) i in.

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy.
Charakterystyka stanu fizycznego i wymagań technicznych: stan dobry.

Kod/Sygnatura: BY ГАГр ф. 1346
Tytuł: Wileńska Rolnicza Stacja Doświadczalna w  Bieniakoniach

Виленская сельскохозяйственная опытная станция Виленского обще-
ства сельскохозяйственных опытов, д. Беняконы

Daty: 1911–1939
Rozmiary: 1 inw., 29 j.a.
Dzieje zespołu: inw. opracowano w 1966 r.
Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): raport o stanie Stacji Doświadczalnej 

1911–1918 (sygn. 1), dziennik ewidencyjny przeprowadzonych prac 1914 
(sygn. 4), sprawozdania i obserwacje wegetacji i wzrostu roślin 1925–1939 
(sygn. 10, 11, 14–17 i in.) oraz księgi kasowe, spisy inwentaryzacyjne i in.

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy nr 1 za l. 1911–1913, 1922–1939 
ze wstępem.

Charakterystyka stanu fizycznego i wymagań technicznych: stan dobry.
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8. Akta majątków ziemskich, rodów, rodzin i osób 
oraz spuścizny

Kod/Sygnatura: BY ГАГр ф. 118
Tytuł: Zarząd Dóbr hr. M. Krasińskiego Bojary, gm.  indurska, pow.  grodzieński, 

woj.  białostockie
Управление имения графа Красинского М. „Бояры” Индурской гмины 
Гродненского повета Белостокского воеводства

Daty: 1934–1939
Rozmiary: 1 inw., 22 j.a.
Dzieje zespołu: inw. opracowano w 1948 r.
Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): listy wypłat 1934–1939 (sygn. 1–14, 

16–22), wykaz przychodów i rozchodów inwentarza 1936–1937 (sygn. 15).
Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy.
Charakterystyka stanu fizycznego i wymagań technicznych: stan dobry.

Kod/Sygnatura: BY ГАГр ф. 119
Tytuł: Zarząd Główny Dóbr, Fabryk i Interesów X.X. Druckich-Lubeckich w  Grod-

nie
Главное управление имений и предприятий князей Друцких-
Любецких, г. Гродно

Daty: 1923–1935
Rozmiary: 1 inw., 8 j.a.
Dzieje zespołu: inw. opracowano w 1948 r.
Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): sprawozdanie fi nansowe 1923–1924, 

(sygn. 1), korespondencja w sprawach gospodarczych i fi nansowych 1925–
1937, (sygn. 2, 7), sprawozdanie miesięczne nadleśnictwa Szczuczyn 1936 
(sygn. 4), kopie pozwoleń na prawo handlu 1933–1934 (sygn. 6) i in.

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy.
Powiązanie z innymi materiałami archiwalnymi: AP w Kielcach, zesp. PL/21/2890/0 

Akta Dóbr Druckich-Lubeckich w Bałtowie 1882–1945.
Uwagi o publikacji: Parcelacja terenów budowlanych majątku Stanisławów w Gro-

dnie, Zarząd Główny Dóbr, Fabryk i Interesów X.X. Druckich Lubeckich 
(Grodno), Grodno 1932.

Charakterystyka stanu fizycznego i wymagań technicznych: stan dobry.
Uwagi: dokumenty są przechowywane jako szczególnie cenne.
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Kod/Sygnatura: BY ГАГр ф. 1276
Tytuł: Majątek Kraski ziemianina Sieginia Przemysława, gm.  podoroska (świ-

słocka), pow.  wołkowyski, woj.  białostockie, wieś  Kraski
Имение „Краски” помещика Сегеня Пшэмыслава Подоросской (Свис-
лочской) гмины Волковысского повета Белостокского воеводства, 
д. Краски

Daty: 1936–1937
Rozmiary: 1 inw., 2 j.a.
Dzieje zespołu: inw. opracowano w 1962 r.
Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): wykazy najemnych robotników 1936, 

1937 (sygn. 1) i in.
Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy.
Charakterystyka stanu fizycznego i wymagań technicznych: stan dobry.

Kod/Sygnatura: BY ГАГр ф. 2719
Tytuł: Folwark  Hanusowszczyzna, pow.  nieświeski

Имение „Ганусовщина” Несвижского повета
Daty: 1930–1937
Rozmiary: 1 inw., 1 j.a.
Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): plany prac melioracyjnych.
Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy.
Charakterystyka stanu fizycznego i wymagań technicznych: stan dobry.
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9. Zbiory

Kod/Sygnatura: BY ГАГр ф. 1287
Tytuł: Zbiór materiałów kartografi cznych i dokumentacji technicznej dot. bu-

dowy dróg kolejowych i budowli hydrotechnicznych w województwach   
nowogródzkim i  poleskim i powiatach  grodzieńskim i  wołkowskim woj. 
 białostockiego
Коллекция картографический материалов и технических документов 
по строительству железных дорог и гидротехнических сооружений 
Новогрудского, Полесского воеводств и Гродненского, Волковысского 
поветов Белостокского воеводства

Daty: 1923–1939
Rozmiary: 1 inw., 124 j.a.
Dzieje zespołu: inw. opracowano w 1964 r.
Przedstawienie zakresu i zawartości (treści): wykazy robotników warsztatów 

remontowych w  Brześciu 1931–1934 (sygn. 3), projekty osuszenia doliny 
rzeki Szczary 1932 (sygn. 2), mapy topografi czne rejonów podlegających 
melioracji 1933 (sygn. 5), mapy kolejowe 1933 (sygn. 7), projekt zapory 
na rzece Szczara 1935–1936 (sygn. 12, 13, 29), mapy i sprawozdania dot. 
budowy dróg 1935 (sygn. 18), plany działań na wypadek mobilizacji 1935 
(sygn. 20, 21, 24–27), mapy sieci dróg kolejowych i kołowych woj. nowo-
gródzkiego 1936–1938 (sygn. 35), projekt budowli hydrotechnicznych na 
rzece Berezyna 1937 (sygn. 44–46) oraz projekty budowy mostów, plany 
stacji kolejowych, wykazy tam i śluz, wykazy robotników i urzędników, 
mapy topografi czne i in.

Archiwalne pomoce informacyjne: inw. książkowy.
Charakterystyka stanu fizycznego i wymagań technicznych: stan dobry.
Uwagi: dokumenty są przechowywane jako szczególnie cenne. Zachowały się 

wykazy obsady personalnej, mapy topografi czne, plany miast i budowli.



344

Wykaz zespołów

7. Polski Oddział Kozacki Stanicy Ałżyrskiej  .................................................................... 184
84. Pułk Strzelców Poleskich w Pińsku ............................................................................ 184
Adwokat Aleksander Berg w Pińsku ............................................................................... 177
Adwokat Aleksander Sobolew w Pińsku ......................................................................... 181
Adwokat Bernaz Jelenkiewicz w Pińsku .......................................................................... 178
Adwokat Grzegorz Kryliczewski w Pińsku ....................................................................... 179
Adwokat Grzegorz Marczenok w Drohiczynie ................................................................. 180
Adwokat Hirsz Pass w Pińsku ......................................................................................... 180
Adwokat Jan Dubiczyński w Pińsku ................................................................................ 178
Adwokat Jan Rakowiecki w Pińsku ................................................................................. 181
Adwokat Kazimierz Klarner w Pińsku ............................................................................. 179
Adwokat Mikołaj Kozakin w Pińsku ................................................................................ 179
Adwokat Nachman Głowiński w Brześciu ....................................................................... 178
Adwokat Szymon Acht w Pińsku .................................................................................... 177
Adwokat Włodzimierz Śmigielski w Pińsku ..................................................................... 182
Adwokat Zofi a Lurie w Pińsku ........................................................................................ 180
Ambulatorium Miejskie w Pińsku ................................................................................... 229
Apteka Miejska w Pińsku ............................................................................................... 229
Archiwum Państwowe w Białymstoku i Archiwum Państwowe w Grodnie ....................... 273
Bank dla Handlu i Przemysłu w Warszawie. Oddział w Łunińcu ....................................... 216
Bank dla Handlu i Przemysłu w Warszawie. Oddział w Pińsku ......................................... 216
Bank Gospodarstwa Krajowego. Oddział w Pińsku .......................................................... 215
Bank Kupiecki w Drohiczynie ......................................................................................... 216
Bank Ludowy w Hancewiczach ...................................................................................... 217
Bank Ludowy w Leninie ................................................................................................. 217
Bank Ludowy w Pińsku .................................................................................................. 217
Bank Ludowy w Telechanach ......................................................................................... 217
Bank Polski. Oddział w Brześciu ..................................................................................... 218
Bank Polski. Oddział w Pińsku ........................................................................................ 218
Bank Spółdzielczy Drobnych Kupców i Rzemieślników w Pińsku ...................................... 219
Bank Spółdzielczy Kupców Polskich w Pińsku ................................................................. 219
Bank Spółdzielczy w Kobryniu ........................................................................................ 219
Bank Spółdzielczy w Prużanie ........................................................................................ 220
Biblioteka Historyczna w Grodnie .................................................................................. 334
Biuro Notarialne w Nieświeżu ........................................................................................ 292
Brygada Korpusu Ochrony Pogranicza „Polesie”  ............................................................ 195



345

Wykaz zespołów

Delegacja RP w Komisji Mieszanej do spraw Repatriacji Punkt Rozdzielczo-
-Ewakuacyjny w Warszawie Oddział w Baranowiczach .............................................. 116

Dobroczynne i kulturalno-oświatowe organizacje, stowarzyszenia i zrzeszenia woj. 
poleskiego ............................................................................................................... 224

Dowództwo Okręgu Korpusu III w Grodnie ..................................................................... 294
Dowództwo Okręgu Korpusu IX w Brześciu .................................................................... 185
Drukarnia Druków Akcydensowych Ch. Gloubermana w Pińsku ...................................... 210
Dyrekcja Okręgowa Odbudowy Województwa Nowogródzkiego w Nowogródku ............ 263
Fabryka Sklejki Leszcze .................................................................................................. 210
Fabryka Sklejki Spółka Braci Leopolda i Aleksandra Lurie ................................................ 210
Fabryka Zapałek „Progress-Wulkan” w Pińsku ................................................................ 211
Federacja Polskich Związków Obrońców Ojczyzny Komenda Powiatowa w Pińsku ........... 185
Folwark Hanusowszczyzna, pow. nieświeski ................................................................... 342
Gimnazjum Koedukacyjne w Brześciu ............................................................................ 230
Gimnazjum Państwowe im. K. Chodkiewicza w Lidzie ..................................................... 336
Gimnazjum Państwowe w Klecku ................................................................................... 336
Główna Komisja Wyborcza w Grodnie, wybory do Rady Miejskiej w Grodnie 1927 r. ....... 280
Główna Komisja Wyborcza w Grodnie, wybory do Rady Miejskiej w Grodnie 1934 r. ....... 280
Główna Komisja Wyborcza w Grodnie, wybory do Rady Miejskiej w Grodnie 1939 r. ....... 280
Hornicki Posterunek Policji Państwowej w Koptewce, pow. grodzieński .......................... 313
Huta Szkła w Hancewiczach przy Zarządzie Kwaterunkowo-Budowlanym Dowództwa 

Frontu w Baranowiczach .......................................................................................... 212
II Komisariat Policji Państwowej w Grodnie .................................................................... 306
II Urząd Skarbowy Powiatowy w Brześciu ....................................................................... 107
I Komisariat Policji Państwowej w Grodnie ..................................................................... 306
Inspekcja Pracy 37. Obwodu w Pińsku............................................................................ 116
Inspektorat Szkolny w Grodnie ...................................................................................... 274
I Urząd Skarbowy Miejski w Brześciu ............................................................................. 106
Izba Rzemieślnicza w Nowogródku ................................................................................ 325
Izba Skarbowa w Brześciu .............................................................................................. 104
Kancelaria notariusza Romana Surina w Wołkowysku ..................................................... 293
Kancelaria przysięgłego geometry Konstantego Charuckiego .......................................... 114
Kancelaria Starszego Notariusza Sądu Okręgowego w Pińsku .......................................... 167
Kantor wymiany N. Flate w Grodnie ............................................................................... 326
Kasa Skarbowa w Brześciu ............................................................................................. 105
Kasa Skarbowa w Drohiczynie ........................................................................................ 105
Kasa Skarbowa w Pińsku ................................................................................................ 106
Kasa Ubezpieczenia Społecznego w Brześciu .................................................................. 120
Kasa Ubezpieczenia Społecznego w Pińsku ..................................................................... 121
Kobiece organizacje społeczne woj. poleskiego .............................................................. 224
Komenda Graniczna Policji Państwowej w Oranach ........................................................ 305
Komenda I Kompanii Policji Państwowej Powiatu Grodzieńskiego ................................... 305
Komenda Powiatowa Policji Państwowej w Baranowiczach ............................................ 197
Komenda Powiatowa Policji Państwowej w Białymstoku ................................................ 298
Komenda Powiatowa Policji Państwowej w Brześciu....................................................... 198
Komenda Powiatowa Policji Państwowej w Drohiczynie ................................................. 199
Komenda Powiatowa Policji Państwowej w Grodnie ....................................................... 298
Komenda Powiatowa Policji Państwowej w Kobryniu ..................................................... 199



346

Wykaz zespołów

Komenda Powiatowa Policji Państwowej w Lidzie .......................................................... 300
Komenda Powiatowa Policji Państwowej w Łunińcu ....................................................... 200
Komenda Powiatowa Policji Państwowej w Nieświeżu .................................................... 301
Komenda Powiatowa Policji Państwowej w Nowogródku ............................................... 302
Komenda Powiatowa Policji Państwowej w Pińsku ......................................................... 200
Komenda Powiatowa Policji Państwowej w Prużanie ...................................................... 201
Komenda Powiatowa Policji Państwowej w Słonimiu ...................................................... 302
Komenda Powiatowa Policji Państwowej w Sokółce ....................................................... 303
Komenda Powiatowa Policji Państwowej w Stolinie ........................................................ 202
Komenda Powiatowa Policji Państwowej w Stołpcach .................................................... 303
Komenda Powiatowa Policji Państwowej w Suwałkach ................................................... 304
Komenda Powiatowa Policji Państwowej w Wołkowysku ................................................ 304
Komenda Wojewódzka Policji Państwowej w Brześciu .................................................... 196
Komenda Wojewódzka Policji Państwowej w Nowogródku ............................................. 297
Komendy powiatowe Policji Państwowej z terenu województw białostockiego, 

warszawskiego, wileńskiego, wołyńskiego, kieleckiego, krakowskiego, łódzkiego, 
lubelskiego .............................................................................................................. 202

Komisariat Kolejowy Policji Państwowej na stacji Brześć Centralny ................................. 204
Komisariat Miejski Policji Państwowej w Brześciu ........................................................... 204
Komisariat Miejski Policji Państwowej w Nowogródku .................................................... 306
Komisariat Policji Państwowej w Suwałkach ................................................................... 307
Komisja Szacunkowa Strat Wojennych Powiatu Brzeskiego ............................................. 123
Komisja Szacunkowa Strat Wojennych Powiatu Pińskiego ............................................... 123
Komisja Wyborcza w Lidzie ............................................................................................ 281
Komornik Sądu Grodzkiego w Berezie Kartuskiej ............................................................ 182
Komornik Sądu Grodzkiego w Brześciu........................................................................... 182
Komornik Sądu Grodzkiego w Kamieńcu Litewskim ........................................................ 183
Komornik Sądu Grodzkiego w Kobryniu ......................................................................... 183
Komornik Sądu Grodzkiego w Wysokim Litewskim ......................................................... 183
Korpus Ochrony Pogranicza. Oddział Budowlany w Warszawie ....................................... 196
Kościół Rzymskokatolicki w Łachwie .............................................................................. 234
Kredytowo-Spółdzielczy Bank Właścicieli Nieruchomości w Pińsku ................................. 220
Kuratorium Okręgu Szkolnego w Brześciu  ...................................................................... 128
Kuria Biskupia w Pińsku ................................................................................................. 234
Liga Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej w Nieświeżu ................................................. 327
Liga Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej w Stołpcach .................................................. 327
Majątek Kraski ziemianina Sieginia Przemysława, gm. podoroska (świsłocka), 

pow. wołkowyski, woj. białostockie, wieś Kraski ....................................................... 342
Majątki obszarnicze powiatów drohiczyńskiego, łuninieckiego, pińskiego, stolińskiego 

woj. poleskiego ....................................................................................................... 238
Męskie Państwowe Seminarium Nauczycielskie w Słonimiu ........................................... 337
Miejsce Odosobnienia w Berezie Kartuskiej ................................................................... 205
Miejska Komisja Szacunkowa w Grodnie ........................................................................ 267
Miejskie Gimnazjum Ogólnokształcące w Lidzie ............................................................. 336
Miejskie Muzeum Przyrodoznawcze w Grodnie .............................................................. 334
Miejski Urząd Miar w Brześciu ....................................................................................... 127
Miejski Urząd Skarbowy Podatków i Opłat Skarbowych w Grodnie ................................. 265
Miodosytnia i Wytwórnia Win Owocowych Lei Hochstein .............................................. 212



347

Wykaz zespołów

Młodzieżowe organizacje społeczne woj. poleskiego ...................................................... 227
Naczelnicy rejonów pow. pińskiego Okręgu Brzeskiego .................................................. 186
Nadleśnictwo Państwowe Bostyń .................................................................................. 133
Nadleśnictwo Państwowe Bronna Góra ......................................................................... 133
Nadleśnictwo Państwowe Grodno w Kazimierzówce ...................................................... 275
Nadleśnictwo Państwowe Krasnopol w Głębokim Brodzie .............................................. 275
Nadleśnictwo Państwowe Prypeć .................................................................................. 139
Nadleśnictwo Państwowe w Białym Jeziorze .................................................................. 133
Nadleśnictwo Państwowe w Brześciu ............................................................................. 134
Nadleśnictwo Państwowe w Chotyniczach ..................................................................... 134
Nadleśnictwo Państwowe w Czernianach....................................................................... 135
Nadleśnictwo Państwowe w Deniskowiczach ................................................................. 135
Nadleśnictwo Państwowe w Drohiczynie ....................................................................... 135
Nadleśnictwo Państwowe w Hancewiczach .................................................................... 136
Nadleśnictwo Państwowe w Iwacewiczach .................................................................... 136
Nadleśnictwo Państwowe w Kobryniu ........................................................................... 136
Nadleśnictwo Państwowe w Kosowie ............................................................................ 137
Nadleśnictwo Państwowe w Lelikowie ........................................................................... 137
Nadleśnictwo Państwowe w Łunińcu ............................................................................. 137
Nadleśnictwo Państwowe w Malkowiczach .................................................................... 138
Nadleśnictwo Państwowe w Małorycie .......................................................................... 138
Nadleśnictwo Państwowe w Ozdamiczach ..................................................................... 138
Nadleśnictwo Państwowe w Pińsku ............................................................................... 139
Nadleśnictwo Państwowe w Stolinie .............................................................................. 140
Nadleśnictwo Państwowe w Szczuczynie ....................................................................... 276
Nadleśnictwo Państwowe w Szereszowie ....................................................................... 140
Nadleśnictwo Państwowe w Wiadach ............................................................................ 140
Notariusz Adam Niemirowicz-Szczyt w Łunińcu .............................................................. 173
Notariusz Aleksander Zaniewski w Prużanie ................................................................... 176
Notariusz Alfons Szwedziński w Stolinie ......................................................................... 175
Notariusz Alfons Tuskowicz w Dawidgródku ................................................................... 176
Notariusz Antoni Krejwis w Kobryniu ............................................................................. 171
Notariusz Bolesław Poznański w Brześciu ....................................................................... 174
Notariusz Bronisław Godlewski w Łunińcu ..................................................................... 168
Notariusz Czesław Bojarowski w Brześciu ....................................................................... 167
Notariusz Eugeniusz Szylling w Pińsku ............................................................................ 175
Notariusz Józef Jędrychowski w Stolinie ......................................................................... 169
Notariusz Józef Kosmaczewski w Brześciu ...................................................................... 170
Notariusz Józef Sadowski w Hancewiczach ..................................................................... 175
Notariusz Kazimierz Kamieński w Kosowie ..................................................................... 170
Notariusz Kazimierz Witukiewicz w Kamieńcu Litewskim ................................................ 176
Notariusz Ludwik Czapiński w Drohiczynie ..................................................................... 167
Notariusz Miron Wesołowski w Brześciu ........................................................................ 176
Notariusz Sądu Okręgowego w Grodnie M. Piotrowski w Słonimiu ................................. 292
Notariusz Stanisław Piaskowski w Pińsku ....................................................................... 173
Notariusz Tadeusz Moszyński w Pińsku .......................................................................... 172
Notariusz Teodor Januszewski w Berezie Kartuskiej ........................................................ 169
Notariusz Teofi l Missorek w Hancewiczach .................................................................... 172



348

Wykaz zespołów

Notariusz Wacław Krzyżanowski w Pińsku ...................................................................... 171
Notariusz Wilhelm Józef Lipski w Kosowie ...................................................................... 171
Notariusz Władysław Kosteczko w Hancewiczach ........................................................... 170
Notariusz Władysław Kowalewski w Prużanie................................................................. 170
Notariusz Władysław Orzechowski w Hancewiczach ....................................................... 173
Notariusz Władysław Piotrowski w Pińsku...................................................................... 174
Notariusz Włodzimierz Dworakowski w Brześciu ............................................................ 168
Notariusz Zygmunt Godlewski w Pińsku ......................................................................... 168
Notariusz Zygmunt Mrozowski w Kosowie ..................................................................... 172
Nowogródzki Okręgowy Urząd Ziemski w Grodnie ......................................................... 267
Obóz Zjednoczenia Narodowego. Oddział Powiatowy w Grodnie .................................... 327
Obóz Zjednoczenia Narodoweg. Poleska Organizacja Okręgowa i Oddział Powiatowy 

w Pińsku.................................................................................................................. 227
Oddział Likwidacji Demobilu Wojskowego „Demat” w woj. poleskim. Filia w Pińsku ....... 212
Okręgowa Dyrekcja Kolei Państwowych w Wilnie. Odddział w Brześciu ........................... 125
Okręgowa Dyrekcja Lasów Państwowych w Białowieży................................................... 131
Okręgowa Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu ..................................................... 132
Okręgowa Dyrekcja Lasów Państwowych w Siedlcach .................................................... 132
Okręgowa Dyrekcja Robót Publicznych w Nowogródku .................................................. 264
Okręgowa Izba Kontroli Państwowej Województwa Wołyńskiego i Poleskiego ................ 141
Okręgowa Komisja Wyborcza nr 5 w Białymstoku, wybory do Sejmu RP 1922 r. .............. 276
Okręgowa Komisja Wyborcza nr 5 w Białymstoku, wybory do Sejmu RP 1928 r. .............. 277
Okręgowa Komisja Wyborcza nr 6 w Grodnie, wybory do Sejmu RP 1922 r. ..................... 277
Okręgowa Komisja Wyborcza nr 6 w Grodnie, wybory do Sejmu RP 1928 r. ..................... 278
Okręgowa Komisja Wyborcza nr 6 w Grodnie, wybory do Sejmu RP 1930 r. ..................... 278
Okręgowa Komisja Wyborcza nr 7 w Łomży, wybory do Sejmu RP 1928 r. ....................... 279
Okręgowa Komisja Wyborcza nr 44 w Grodnie, wybory do Sejmu RP 1935 r. ................... 279
Okręgowa Komisja Wyborcza nr 44 w Grodnie, wybory do Sejmu RP 1938 r. ................... 279
Okręgowe komisje wyborcze woj. poleskiego – wybory do Sejmu i Senatu RP 1922, 

1928, 1930, 1935, 1938 ........................................................................................... 141
Okręgowe Towarzystwo Organizacji i Kółek Rolniczych w Suwałkach ............................... 328
Organizacje Paramilitarne Województwa Poleskiego ...................................................... 187
Ośrodek Wyszkolenia Rezerw Piechoty w Różanie nad Narwią ........................................ 187
Państwowa Fabryka Wyrobów Tytoniowych w Grodnie .................................................. 325
Państwowa Szkoła Murarzy w Grodnie ........................................................................... 337
Państwowe Biuro Odbudowy Powiatu Lidzkiego ............................................................ 264
Państwowe Biuro Odbudowy w Brześciu ........................................................................ 123
Państwowe Biuro Odbudowy w Łunińcu ........................................................................ 124
Państwowe Biuro Odbudowy w Pińsku .......................................................................... 124
Państwowe Gimnazjum Humanistyczne w Pińsku .......................................................... 230
Państwowe Nauczycielskie Kursy Przygotowawcze w Słonimiu ....................................... 339
Państwowe Seminarium Nauczycielskie Męskie w Prużanie ............................................ 231
Państwowe Seminarium Nauczycielskie w Nieświeżu ..................................................... 338
Państwowe Seminarium Nauczycielskie w Wołkowysku ................................................. 338
Państwowy Bank Rolny. Oddział w Pińsku ...................................................................... 220
Państwowy Szpital Epidemiologiczny w Lidzie ................................................................ 335
Państwowy Urząd Pośrednictwa Pracy i Opieki nad Wychodźcami w Brześciu ................. 119



349

Wykaz zespołów

Państwowy Urząd Pośrednictwa Pracy i Opieki nad Wychodźcami w Nowogródku. 
Oddział w Baranowiczach ........................................................................................ 120

Poleska Izba Rolnicza ..................................................................................................... 209
Poleski Bank Spółdzielczy .............................................................................................. 221
Poleskie Wojewódzkie Biuro Funduszu Pracy ................................................................. 117
Poleski Konsystorz Prawosławny .................................................................................... 235
Poleski Okręgowy Urząd Ziemski ................................................................................... 112
Policyjny Klub Sportowy „Lechia” w Grodnie .................................................................. 335
Polski Czerwony Krzyż. Oddział w Grodnie ..................................................................... 328
Polskie Towarzystwo Historyczne. Oddział w Grodnie ..................................................... 329
 Port Wojenny „Pińsk” Flotylli Rzecznej Marynarki Wojennej .......................................... 188
Posterunek Policji Państwowej w Bersztach, pow. grodzieński ........................................ 307
Posterunek Policji Państwowej w Dubnie, pow. grodzieński ............................................ 308
Posterunek Policji Państwowej w Grodnie, woj. białostockie .......................................... 308
Posterunek Policji Państwowej w Hołynce, pow. grodzieński .......................................... 309
Posterunek Policji Państwowej w Howieźnie, pow. nieświeski ........................................ 310
Posterunek Policji Państwowej w Hożej, pow. grodzieński .............................................. 310
Posterunek Policji Państwowej w Indurze, pow. grodzieński ........................................... 311
Posterunek Policji Państwowej w Izabelinie, pow. wołkowyski ........................................ 311
Posterunek Policji Państwowej w Jeziorach, pow. grodzieński  ........................................ 312
Posterunek Policji Państwowej w Kamionce, pow. szczuczyński ...................................... 312
Posterunek Policji Państwowej w Krynkach, pow. grodzieński ......................................... 313
Posterunek Policji Państwowej w Krzemienicy, pow. wołkowyski .................................... 314
Posterunek Policji Państwowej w Łunnej, pow. grodzieński ............................................ 314
Posterunek Policji Państwowej w Małej Brzostowicy, pow. grodzieński  .......................... 315
Posterunek Policji Państwowej w Miżewiczach, pow. słonimski ...................................... 316
Posterunek Policji Państwowej w Mostach, pow. grodzieński .......................................... 316
Posterunek Policji Państwowej w Piaskach, pow. wołkowyski ......................................... 317
Posterunek Policji Państwowej w Porozowie, pow. wołkowyski ....................................... 317
Posterunek Policji Państwowej w Porzeczu, pow. grodzieński ......................................... 317
Posterunek Policji Państwowej w Rosiu, pow. wołkowyski .............................................. 318
Posterunek Policji Państwowej w Różance, pow. lidzki .................................................... 318
Posterunek Policji Państwowej w Skidlu, pow. grodzieński .............................................. 319
Posterunek Policji Państwowej w Werejkach, pow. wołkowyski ...................................... 319
Posterunek Policji Państwowej w Wielkich Ejsymontach, pow. grodzieński ..................... 320
Posterunek Policji Państwowej w Wielkiej Brzostowicy, pow. grodzieński ........................ 320
Posterunek Policji Państwowej w Wiercieliszkach, pow. grodzieński ............................... 321
Posterunek Policji Państwowej w Wołkowysku ............................................................... 321
Posterunek Policji Państwowej w Wołpie, pow. grodzieński ............................................ 322
Posterunek Policji Państwowej w Zbójsku, pow. nowogródzki ......................................... 322
Posterunek Policji Państwowej w Zelwie, pow. wołkowyski ............................................. 323
Posterunek Policji Państwowej w Żydomli, pow. grodzieński ........................................... 323
Posterunek Policji przy Batalionie Korpusu Ochrony Pogranicza „Orany” ......................... 296
Posterunek Żandarmerii 8. Batalionu Korpusu Ochrony Pogranicza „Stołpce” ................. 295
Posterunek Żandarmerii 9. Batalionu Korpusu Ochrony Pogranicza „Kleck” ..................... 294
Posterunek Żandarmerii 27. Batalionu Korpusu Ochrony Pogranicza 

„Snów” ................................................................................................................... 295



350

Wykaz zespołów

Posterunek Żandarmerii Kobryń Plutonu Żandarmerii Pińsk 9. Dywizjonu Żandarmerii 
w Brześciu   ............................................................................................................. 187

Posterunek Żandarmerii przy Batalionie Korpusu Ochrony Pogranicza „Sejny” ................ 295
Posterunek Żandarmerii przy Batalionie Korpusu Ochrony Pogranicza „Suwałki” ............. 296
Powiatowa Kasa Chorych w Drohiczynie ........................................................................ 121
Powiatowa Kasa Chorych w Łunińcu .............................................................................. 122
Powiatowa Kasa Chorych w Stolinie ............................................................................... 122
Powiatowa Kasa Oszczędności w Grodnie ...................................................................... 325
Powiatowa Komenda Przysposobienia Wojskowego w Sokółce ....................................... 294
Powiatowa Komenda Uzupełnień Brześć ........................................................................ 188
Powiatowa Komenda Uzupełnień Łuniniec ..................................................................... 189
Powiatowa Komenda Uzupełnień Pińsk ......................................................................... 189
Powiatowa Komisja Klasyfi kacyjna przy Urzędzie Skarbowym w Szczuczynie ................... 267
Powiatowa Komunalna Kasa Oszczędności w Kobryniu ................................................... 215
Powiatowa Rada Szkolna w Grodnie .............................................................................. 274
Powiatowe inspekcje szkolne Poleskiego Okręgu Szkolnego  ........................................... 130
Powiatowe Urzędy Ziemskie Województwa Poleskiego .................................................. 113
Powiatowy Inspektor Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych w Pińsku  ......... 222
Powiatowy Komitet Funduszu Pracy w Pińsku ................................................................ 118
Powiatowy Komitet Funduszu Pracy w Stolinie ............................................................... 118
Powiatowy Komitet Nadawczy w Nieświeżu ................................................................... 272
Powiatowy Urząd Rozjemczy do Spraw Majątkowych Posiadaczy Gospodarstw Wiejskich 

w Brześciu ............................................................................................................... 114
Powiatowy Urząd Rozjemczy do Spraw Majątkowych Posiadaczy Gospodarstw Wiejskich 

w Drohiczynie .......................................................................................................... 115
Powiatowy Urząd Rozjemczy do Spraw Majątkowych Posiadaczy Gospodarstw Wiejskich 

w Pińsku.................................................................................................................. 115
Powiatowy Urząd Rozjemczy do Spraw Majątkowych Posiadaczy Gospodarstw Wiejskich 

w Stolinie ................................................................................................................ 115
Powiatowy Urząd Skarbowy Podatków i Opłat Skarbowych w Grodnie ........................... 265
Powiatowy Urząd Ziemski w Grodnie ............................................................................. 268
Powiatowy Urząd Ziemski w Lidzie ................................................................................. 269
Powiatowy Urząd Ziemski w Nieświeżu .......................................................................... 269
Powiatowy Urząd Ziemski w Stołpcach .......................................................................... 270
Powiatowy Urząd Ziemski w Szczuczynie ........................................................................ 270
Powiatowy Zarząd Drogowy w Baranowiczach ............................................................... 125
Powiatowy Zarząd Drogowy w Nowogródku .................................................................. 271
Powiatowy Zarząd Drogowy w Pińsku ............................................................................ 125
Powiatowy Zarząd Drogowy w Słonimiu ......................................................................... 272
Powiatowy Zarząd Drogowy w Stolinie ........................................................................... 126
Powiatowy Zarząd Drogowy w Stołpcach ....................................................................... 272
Prawosławny Instytut Naukowo-Wydawniczy w Grodnie ................................................ 339
Prokurator Sądu Okręgowego w Grodnie ....................................................................... 289
Prokurator Sądu Okręgowego w Wilnie .......................................................................... 289
Prokuratura Sądu Okręgowego w Pińsku ........................................................................ 163
Prokuratura Sądu Okręgowego w Pińsku. Wydział Zamiejscowy w Brześciu ..................... 165
Prywatne Gimnazjum Mechaniczne w Brześciu .............................................................. 232
Prywatne Humanistyczne Gimnazjum Koedukacyjne w Białymstoku  .............................. 231



351

Wykaz zespołów

Rosyjskie Towarzystwo Dobroczynne w Polsce. Oddział w Brześciu ................................. 225
Sąd Grodzki w Berezie Kartuskiej ................................................................................... 149
Sąd Grodzki w Brześciu .................................................................................................. 150
Sąd Grodzki w Dawidgródku .......................................................................................... 151
Sąd Grodzki w Drohiczynie ............................................................................................ 151
Sąd Grodzki w Hancewiczach ......................................................................................... 152
Sąd Grodzki w Indurze ................................................................................................... 285
Sąd Grodzki w Janowie .................................................................................................. 152
Sąd Grodzki w Klecku .................................................................................................... 285
Sąd Grodzki w Kobryniu ................................................................................................ 152
Sąd Grodzki w Kosowie ................................................................................................. 153
Sąd Grodzki w Łohiszynie .............................................................................................. 153
Sąd Grodzki w Łunińcu .................................................................................................. 153
Sąd Grodzki w Małorycie ............................................................................................... 154
Sąd Grodzki w Nieświeżu ............................................................................................... 285
Sąd Grodzki w Pińsku .................................................................................................... 154
Sąd Grodzki w Prużanie ................................................................................................. 155
Sąd Grodzki w Stolinie ................................................................................................... 155
Sąd Grodzki w Telechanach ........................................................................................... 156
Sąd Grodzki w Wołkowysku ........................................................................................... 286
Sąd Grodzki w Wysokim Litewskim ................................................................................ 156
Sąd Okręgowy w Białymstoku ........................................................................................ 282
Sąd Okręgowy w Grodnie .............................................................................................. 282
Sąd Okręgowy w Nowogródku ....................................................................................... 283
Sąd Okręgowy w Pińsku ................................................................................................ 145
Sąd Okręgowy w Pińsku. Wydział Hipoteczny ................................................................. 146
Sąd Okręgowy w Pińsku. Wydział Zamiejscowy w Brześciu ............................................. 147
Sąd Okręgowy w Pińsku. Wydział Zamiejscowy w Brześciu. Wydział Hipoteczny .............. 148
Sąd Okręgowy w Suwałkach .......................................................................................... 284
Sąd Pokoju III Okręgu w Baranowiczach ......................................................................... 161
Sąd Pokoju III Okręgu w Brześciu ................................................................................... 161
Sąd Pokoju III Okręgu w Kobryniu .................................................................................. 161
Sąd Pokoju III Okręgu w Pińsku ...................................................................................... 162
Sąd Pokoju II Okręgu w Brześciu .................................................................................... 159
Sąd Pokoju II Okręgu w Kobryniu ................................................................................... 160
Sąd Pokoju II Okręgu w Pińsku ....................................................................................... 160
Sąd Pokoju II Rejonu w Wołkowysku .............................................................................. 289
Sąd Pokoju I Okręgu w Brześciu ..................................................................................... 157
Sąd Pokoju I Okręgu w Kobryniu .................................................................................... 158
Sąd Pokoju I Okręgu w Łunińcu ...................................................................................... 158
Sąd Pokoju I Okręgu w Pińsku ........................................................................................ 159
Sąd Pokoju I Rejonu w Wołkowysku ............................................................................... 288
Sąd Pokoju IV Okręgu w Pińsku ...................................................................................... 162
Sąd Pokoju w Białej nad Horyniem (do 1925 r. Terebieżów) ............................................ 163
Sąd Pokoju w Ilji, pow. wilejski ....................................................................................... 288
Sąd Pokoju w Nieświeżu ................................................................................................ 288
Sędzia Pokoju III Rejonu Powiatu Grodzieńskiego w Wołkowysku ................................... 287
Sędzia Pokoju II Okręgu Powiatu Lidzkiego w Ejszyszkach ............................................... 287



352

Wykaz zespołów

Sędzia Śledczy pow. brzeskiego Wydziału Zamiejscowego w Brześciu Sądu Okręgowego 
w Pińsku.................................................................................................................. 166

Spółdzielcza Kasa im. Stefczyka w Klecku ....................................................................... 326
Spółdzielczy Bank Kupiecko-Przemysłowy w Pińsku ........................................................ 222
Spółdzielczy Bank Żydowski w Małorycie ....................................................................... 222
Spółdzielnie i towarzystwa handlowo-przemysłowe i handlowo-rolnicze 

woj. poleskiego ....................................................................................................... 214
Starostwo Powiatowe Baranowickie ................................................................................ 55
Starostwo Powiatowe Brzeskie ........................................................................................ 55
Starostwo Powiatowe Drohiczyńskie ................................................................................ 57
Starostwo Powiatowe Grodzieńskie ............................................................................... 242
Starostwo Powiatowe Kobryńskie .................................................................................... 58
Starostwo Powiatowe Kosowskie ..................................................................................... 60
Starostwo Powiatowe Lidzkie ........................................................................................ 243
Starostwo Powiatowe Łuninieckie....................................................................................60
Starostwo Powiatowe Pińskie .......................................................................................... 61
Starostwo Powiatowe Prużańskie .................................................................................... 63
Starostwo Powiatowe Słonimskie .................................................................................. 243
Starostwo Powiatowe Stolińskie ......................................................................................64
Starostwo Powiatowe Stołpeckie ................................................................................... 244
Starostwo Powiatowe Suwalskie .................................................................................... 245
Starostwo Powiatowe Szczuczyńskie .............................................................................. 246
Starostwo Powiatowe Wołkowyskie ............................................................................... 246
Stowarzyszenie Byłych Więźniów Politycznych. Oddział w Grodnie ................................. 329
Stowarzyszenie „Rodzina Policyjna”. Koło Powiatowe w Grodnie .................................... 329
Syndykat Emigracyjny sp. z o.o. Oddział Okręgowy w Brześciu ........................................ 213
Syndykat Emigracyjny sp. z o.o. Oddział Okręgowy w Pińsku .......................................... 213
Szkoła Podstawowa w Baranowiczach ............................................................................ 232
Szpital Państwowy w Słonimiu ....................................................................................... 335
Szpital Powiatowy w Pińsku ........................................................................................... 229
Szpital Żydowski w Pińsku-Karolinie ............................................................................... 230
Tartak i młyn „Duboj” B. Reznika.................................................................................... 215
Urząd Pocztowo-Telegrafi czny w Brześciu ...................................................................... 127
Urząd Pocztowo-Telegrafi czny w Pińsku ......................................................................... 128
Urząd Skarbowy Akcyz i Monopolów Państwowych w Brześciu ....................................... 107
Urząd Skarbowy Akcyz i Monopolów Państwowych w Pińsku ......................................... 108
Urząd Skarbowy Podatków i Opłat Skarbowych w Brześciu ............................................. 108
Urząd Skarbowy w Drohiczynie ...................................................................................... 109
Urząd Skarbowy w Kobryniu .......................................................................................... 109
Urząd Skarbowy w Kosowie ........................................................................................... 110
Urząd Skarbowy w Łunińcu............................................................................................ 110
Urząd Skarbowy w Nieświeżu ........................................................................................ 266
Urząd Skarbowy w Pińsku .............................................................................................. 110
Urząd Skarbowy w Prużanie .......................................................................................... 111
Urząd Skarbowy w Sokółce ............................................................................................ 266
Urząd Skarbowy w Stolinie ............................................................................................ 111
Urząd Skarbowy w Szczuczynie ...................................................................................... 266
Urząd Wojewódzki Nowogródzki ................................................................................... 260



353

Wykaz zespołów

Urząd Wojewódzki Poleski ............................................................................................... 99
Więzienie Etapowe w Drohiczynie ................................................................................. 206
Więzienie Karno-Śledcze w Pińsku ................................................................................. 207
Więzienie Karno-Śledcze w Stolinie ................................................................................ 208
Więzienie Śledcze w Baranowiczach .............................................................................. 205
Więzienie Śledcze w Brześciu......................................................................................... 206
Więzienie Śledczo-Karne w Grodnie ............................................................................... 290
Więzienie Śledczo-Karne w Wołkowysku ........................................................................ 292
Więzienie w Kobryniu ................................................................................................... 206
Więzienie w Nieświeżu .................................................................................................. 291
Więzienie w Prużanie .................................................................................................... 207
Więzienie w Wiśniczu, pow. bocheński .......................................................................... 208
Wileńska Rolnicza Stacja Doświadczalna w Bieniakoniach ............................................... 340
Wojewódzki Urząd Rozjemczy w Nowogródku ............................................................... 271
Wojskowa Komisja Lekarska nr 40 .................................................................................. 190
Wojskowy Sąd Okręgowy III w Wilne ............................................................................. 286
Wojskowy Sąd Rejonowy w Lidzie .................................................................................. 287
Wydział Powiatowy Rady Powiatowej w Brześciu ............................................................. 65
Wydział Powiatowy Rady Powiatowej w Drohiczynie ........................................................66
Wydział Powiatowy Rady Powiatowej w Łunińcu .............................................................. 67
Wydział Powiatowy Rady Powiatowej w Pińsku ................................................................ 67
Wydział Powiatowy Rady Powiatowej w Stolinie ..............................................................68
Wydział Powiatowy Sejmiku Powiatowego w Nowogródku ............................................. 247
Wydział Powiatowy Sejmiku Powiatowego w Stołpcach.................................................. 247
Wydział Powiatowy Sejmiku Powiatowego w Wołkowysku ............................................. 248
Wyższe Seminarium Duchowne im. Św. Tomasza z Akwinu w Pińsku ............................... 236
Zarząd Cywilny Ziem Wschodnich Komisarz Powiatowy w Brześciu Litewskim ................. 190
Zarząd Dóbr hr. M. Krasińskiego Bojary, gm. indurska, pow. grodzieński, 

woj. białostockie ..................................................................................................... 341
Zarząd Dróg Wodnych w Pińsku ..................................................................................... 126
Zarząd Główny Dóbr, Fabryk i Interesów X.X. Druckich-Lubeckich w Grodnie .................. 341
Zarząd Gminy w Brodnicy, pow. piński ............................................................................. 76
Zarząd Gminy w Chojnie, pow. piński ............................................................................... 77
Zarząd Gminy w Dmitrowiczach, pow. brzeski ..................................................................77
Zarząd Gminy w Dobrosławce, pow. łuniniecki ................................................................. 78
Zarząd Gminy w Domaczewie, pow. brzeski ..................................................................... 79
Zarząd Gminy w Dziewiątkowiczach, pow. słonimski....................................................... 252
Zarząd Gminy we Wsielubiu, pow. nowogródzki ............................................................. 259
Zarząd Gminy w Horodzieju, pow. nieświeski ................................................................. 253
Zarząd Gminy w Howieźnie, pow. nieświeski, woj. nowogródzkie ................................... 253
Zarząd Gminy w Hrycewiczach, pow. nieświeski ............................................................. 253
Zarząd Gminy w Indurze, pow. grodzieński ..................................................................... 254
Zarząd Gminy w Kamienicy Żyrowickiej, pow. brzeski ....................................................... 79
Zarząd Gminy w Kamieńcu Litewskim, pow. brzeski ..........................................................80
Zarząd Gminy w Klecku, pow. nieświeski ........................................................................ 254
Zarząd Gminy w Kosiczach, pow. brzeski ..........................................................................80
Zarząd Gminy w Kostrowiczach, pow. słonimski ............................................................. 255
Zarząd Gminy w Lemieszewiczach, pow. piński ................................................................. 81



354

Wykaz zespołów

Zarząd Gminy w Linowie, pow. prużański ......................................................................... 81
Zarząd Gminy w Łaniu, pow. nieświeski.......................................................................... 256
Zarząd Gminy w Łohiszynie, pow. piński ........................................................................... 82
Zarząd Gminy w Maleczu, pow. prużański ........................................................................ 82
Zarząd Gminy w Małorycie, pow. brzeski.......................................................................... 83
Zarząd Gminy w Miednej, pow. brzeski ............................................................................84
Zarząd Gminy w Motykałach, pow. brzeski .......................................................................84
Zarząd Gminy w Ołtuszu, pow. brzeski ............................................................................. 85
Zarząd Gminy w Ostrynie, pow. szczuczyński .................................................................. 256
Zarząd Gminy w Pińkowiczach, pow. piński ...................................................................... 86
Zarząd Gminy w Poczapowie, pow. nowogródzki ..............................................................86
Zarząd Gminy w Pohościu Zahorodzkim, pow. piński ........................................................ 87
Zarząd Gminy w Porzeczu, pow. piński ............................................................................. 87
Zarząd Gminy w Prużanie, pow. prużański ........................................................................88
Zarząd Gminy w Ratajczycach, pow. brzeski .....................................................................88
Zarząd Gminy w Rudnikach, pow. prużański ..................................................................... 89
Zarząd Gminy w Siniawce, pow. nieświeski .................................................................... 256
Zarząd Gminy w Snowie, pow. nieświeski ....................................................................... 257
Zarząd Gminy w Stawkach, pow. piński ............................................................................ 89
Zarząd Gminy w Świerżeniu, pow. stołpecki ................................................................... 257
Zarząd Gminy w Turnej, pow. brzeski ...............................................................................90
Zarząd Gminy w Wasiliszkach, pow. szczuczyński ............................................................ 257
Zarząd Gminy w Wielkorycie, pow. brzeski ....................................................................... 91
Zarząd Gminy w Wiercieliszkach, pow. grodzieński ......................................................... 258
Zarząd Gminy w Wierzchowiczach, pow. brzeski............................................................... 91
Zarząd Gminy w Wołczynie, pow. brzeski ......................................................................... 92
Zarząd Gminy w Wysokim Litewskim, pow. brzeski ........................................................... 93
Zarząd Gminy w Zaostrowieczach, pow. nieświeski......................................................... 259
Zarząd Gminy w Żabczycach, pow. piński ......................................................................... 93
Zarząd Miejski w Baranowiczach ...................................................................................... 69
Zarząd Miejski w Berezie Kartuskiej ................................................................................. 69
Zarząd Miejski w Brześciu ................................................................................................ 70
Zarząd Miejski w Dawidgródku ........................................................................................ 71
Zarząd Miejski w Grodnie .............................................................................................. 248
Zarząd Miejski w Horodnie .............................................................................................. 71
Zarząd Miejski w Indurze ............................................................................................... 249
Zarząd Miejski w Kamieńcu Litewskim ............................................................................. 72
Zarząd Miejski w Klecku ................................................................................................ 250
Zarząd Miejski w Kosowie ................................................................................................ 72
Zarząd Miejski w Łohiszynie ............................................................................................. 73
Zarząd Miejski w Łunińcu ................................................................................................ 73
Zarząd Miejski w Nieświeżu ........................................................................................... 251
Zarząd Miejski w Nowogródku ....................................................................................... 252
Zarząd Miejski w Pińsku .................................................................................................. 73
Zarząd Miejski w Prużanie ............................................................................................... 74
Zarząd Miejski w Stolinie ................................................................................................. 75
Zarząd Miejski w Wysokim Litewskim .............................................................................. 76
Zarząd Okręgowy Funduszu Bezrobocia w Brześciu ........................................................ 118



355

Wykaz zespołów

Zarządy Gmin Powiatu Baranowickiego ...........................................................................94
Zarządy Gmin Powiatu Brzeskiego ................................................................................... 95
Zarządy Gmin Powiatu Drohiczyńskiego ........................................................................... 96
Zarządy Gmin Powiatu Kobryńskiego ............................................................................... 96
Zarządy Gmin Powiatu Kosowskiego ................................................................................ 97
Zarządy Gmin Powiatu Łuninieckiego ............................................................................... 97
Zarządy Gmin Powiatu Prużańskiego................................................................................ 98
Zarządy Gmin Powiatu Stolińskiego ................................................................................. 99
Zarządy Żydowskich Gmin Wyznaniowych woj. poleskiego ............................................. 237
Zbiór materiałów kartografi cznych i dokumentacji technicznej dot. budowy dróg 

kolejowych i budowli hydrotechnicznych w województwach nowogródzkim 
i poleskim i powiatach grodzieńskim i wołkowskim woj. białostockiego..................... 343

Związek Byłych Ochotników Armii Polskiej. Zarząd Okręgu Białostockiego w Grodnie ...... 330
Związek Harcerstwa Polskiego. Komenda Hufca Grodno i Powiatu Grodzieńskiego 

w Grodnie ............................................................................................................... 331
Związek Harcerstwa Polskiego. Komenda Powiatowa Hufca w Grodnie ........................... 330
Związek Harcerstwa Polskiego. Krąg Harcerzy Starszych Hufca w Grodnie ....................... 331
Związek Legionistów Polskich. Oddział w Pińsku ............................................................. 191
Związek Legionistów Polskich. Okręg Podlasko-Poleski ................................................... 191
Związek Ofi cerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej. Koła w powiatach drohiczyńskim, 

łuninieckim i pińskim ............................................................................................... 191
Związek Osadników. Zarząd Powiatowy w Pińsku ........................................................... 192
Związek Peowiaków. Zarząd Okręgu w Białymstoku ........................................................ 331
Związek Polskich Związków Zawodowych. Rada Okręgowa w Brześciu ............................ 226
Związek Rezerwistów. Zarząd Okręgu w Brześciu ............................................................ 192
Związek Rezerwistów. Zarząd Powiatowy w Drohiczynie ................................................. 193
Związek Rezerwistów. Zarząd Powiatowy w Łunińcu ....................................................... 193
Związek Rezerwistów. Zarząd Powiatowy w Pińsku ......................................................... 193
Związek Strzelecki. Oddział gminny w Skidlu .................................................................. 332
Związek Strzelecki. Zarząd Oddziału Powiatowego w Wołkowysku .................................. 332
Związek Strzelecki. Zarząd Okręgu w Brześciu ................................................................ 194
Związek Strzelecki. Zarząd Powiatowy w Drohiczynie ..................................................... 194
Związek Strzelecki. Zarząd Powiatowy w Łunińcu ........................................................... 195
Związek Strzelecki. Zarząd Powiatowy w Pińsku ............................................................. 195
Związek Zawodowy Pracowników Kolejowych RP. Organizacja terenowa 

w Wołkowysku ........................................................................................................ 332
Związki, komitety, towarzystwa rolnicze woj. poleskiego ................................................ 209
Związki zawodowe i inne zrzeszenia zawodowe woj. poleskiego ..................................... 226
Żandarmeria Batalionu Korpusu Ochrony Pogranicza „Suwałki” ...................................... 296
Żeńskie Państwowe Seminarium Nauczycielskie im. Matki Marceliny Dorowskiej 

w Słonimiu .............................................................................................................. 339
Żydowska Szkoła Rzemieślnicza Judela Piekacza w Pińsku  .............................................. 232
Żydowski Bank Ludowy w Brześciu ................................................................................ 222



356

Indeks geograficzny

A
Antopol  96
Antopolski pow.  52
Argentyna  213, 247
Augustowski pow.  269, 277, 278
Australia  214

B
Bajki gm.  98
Bakszty gm.  252
Baranowicki obw.  52, 55, 69, 94, 116, 125, 131, 

161, 197, 205, 232, 248, 251, 253, 256, 258, 
260, 283, 327, 335

Baranowicki pow.  55, 94, 131, 198, 263
Baranowicze  55, 69, 116, 120, 125, 130, 161, 197, 

205, 232, 267, 272
Belgia  213
Bereza Kartuska  52, 69, 103, 149, 166, 169, 182, 

205
Bereza Kartuska gm.  98
Berezowski pow.  52
Berezów gm.  99
Berlin  239
Berszty  299, 307
Bezdzież  96
Biała nad Horyniem  163
Białe Jezioro  133
Białostockie woj.  52, 129, 131, 197, 202, 203, 245, 

279, 308, 341, 342, 343
Białostocki obw.  239
Białostocki pow.  131
Białowieża  131
Białystok  119, 192, 203, 204, 231, 247, 265, 269, 

273, 276, 277, 282, 298, 303, 330, 331, 339
Bielica  300
Bielsk Podlaski  330
Bieniakonie  300, 340
Bocheński pow.  208

Bostyń  133
Brasławski pow.  263
Braszewicze  96
Brazylia  213
Brodnica  76
Bronna Góra  133
Brzeski obw.  51–53, 57, 60, 64, 67, 68, 71–74, 

76–78, 81, 82, 86, 87, 90, 93, 94, 96–99, 
106, 108–116, 118, 121, 122, 125–127, 130, 
132–142, 145, 146, 151, 152, 154–156, 158, 
160, 162–164, 167–173, 175–178, 181, 182, 
184, 186, 189, 190, 191, 193–196, 199–203, 
205–213, 215–223, 229–232, 234–238, 298

Brzeski okręg  186
Brzeski pow.  52, 55, 57, 60, 66–68, 71–74, 76–99, 

115, 116, 120, 125, 126, 131, 142, 143, 145, 
164, 175, 190, 198, 199, 235–237

Brześć  51, 52, 57, 60, 64, 65–72, 77, 95, 104–110, 
113, 114, 119, 120, 125, 127, 128, 130, 
134, 142–144, 147, 148, 150, 157, 159, 161, 
165–168, 170, 174, 176, 178, 182, 185–190, 
192–194, 196–202, 204–206, 209, 213, 218, 
222, 225, 226, 230, 232, 235, 237, 343

Brzostowica Mała  315
Brzostowica Mała gm.  242
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Dziewiątkowicze gm.  252
Dzisna  268

E
Ejsymonty gm.  242
Ejszyszki  287
Ejszyszki gm.  243
Ekwador  184
Ełk  246

F
Francja  213

G
Genewa  235
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Mokrany  96
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Pińsk  52, 57, 58, 60, 62–64, 67, 68, 71–78, 81, 

82, 86, 87, 90, 93, 96–99, 106, 108, 110, 
111, 113, 115, 116, 118, 121, 122, 125, 126, 
128, 130–148, 150, 152, 154–156, 158–160, 
162, 163–182, 184–197, 199–203, 206–213, 
215–223, 227, 229, 230–232, 234–238

Piński obw.  52, 58, 63, 113, 142, 184, 298
Piński pow.  61, 62, 68, 76, 77, 81, 82, 86, 87, 89, 

93, 106, 111, 126, 128, 143, 172, 184, 186, 191, 
192, 197, 198, 201, 238

Płotnica gm.  99
Podlasie  191
Podolesie  96
Podorosk gm.  342
Pohost Zahorodzki gm.  87
Polesie  63, 66, 100–103, 191, 195
Poleskie woj.  51–63, 66, 76, 79, 82, 83, 93, 96, 98, 

99, 113, 125, 126, 129, 131, 141, 143, 164, 182, 
187, 188, 197–199, 205, 226, 227, 230, 237, 
238, 343

Polska  203
Połowce  95
Porozowski pow.  52
Porozów  317
Porzecze  317
Porzecze gm.  242
Pruska  96
Prużany  64, 74, 75, 88, 111, 113, 155, 166, 170, 

176, 191, 201, 207, 220, 231
Prużański pow.  52, 63, 81–83, 88, 89, 98, 131, 

142, 143, 201
Prypeć  139
Przyborów  95

R
Radczysk gm.  99
Radom  132
Raduń  300
Radwanicze  95

Rewiatycze gm.  98
Rohoźna  96
Roś  318
Różana  97
Różana n. Narwią  187
Różana pow.  52
Różanka  318

S
Sarneński pow.  197
Sarny  191
Sejneński pow.  277
Sejny  295
Siechnowicze  96
Siechnowicze gm.  98
Siedlce  132, 138, 139
Sielec gm.  98
Siemiatycki pow.  52
Siniawka gm.  256
Skidel  315, 319, 322, 332
Skidel gm.  242, 319
Skidel obw.  239
Słonim  244, 263, 272, 292, 302, 335, 337, 339
Słonimski pow.  243, 252, 255, 264, 316
Snów  295
Snów gm.  257
Sobakińce gm.  242
Sobotniki gm.  246
Sokólski pow.  131
Sokółka  266, 294, 303
Sopoćkinie obw.  239
Spusza  243
Stara Strzelica  109
Stolin  68, 69, 75, 76, 99, 111, 113, 115, 118, 122, 

126, 140, 155, 169, 175, 186, 202, 208, 237
Stolin gm.  99
Stoliński pow.  64, 68, 69, 99, 126, 131, 238
Stołpce  270, 272, 295, 303, 327
Stołpecki pow.  245, 247, 257
Subotniki  300
Suchopol gm  98
Suwalski pow.  245, 277, 278
Suwałki  273, 284, 296, 304, 307, 328
Szczuczyn  266, 267, 270, 276
Szczuczyński pow.  131, 246, 256, 257, 271, 279, 

312
Szenie gm.  98
Szereszowski pow.  52
Szereszów  140
Szereszów gm.  98
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Indeks geograficzny

Ś
Świerynów  303
Świerżeń gm.  257
Święta Wola  97

T
Telechany  97, 156, 217
Terebieżów  163
Terebieżów gm.  99
Tewle  96

U
Urugwaj  214

W
Warszawa  196, 204, 239
Warszawskie woj.  197, 202, 203
Wasiliszki gm.  257
Wasiliszki obw.  239
Wawiórka  300
Werejki  319
Wiady  140
Wielkie Ejsymonty  320
Wielkorycie gm.  91
Wierchowicze gm.  91
Wiercieliszki  321
Wiercieliszki gm.  242, 258
Wilejka  268
Wilejski pow.  288
Wileńskie woj.  202, 203, 245
Wilno  125, 127, 170, 174, 175, 235, 239, 273–275, 

281, 286, 289
Wiśnicz  208

Wojska  95
Wołczyn gm.  92
Wołkowysk  286–289, 292, 293, 304, 321, 332, 338
Wołkowyski pow.  240, 246–248, 264, 277, 305, 

311, 314, 317–319, 323, 342, 343
Wołpa  322
Wołpa gm.  242
Wołyńskie woj.  141, 197, 202, 203
Wołyński obw.  298
Woronowo  300
Wsielub gm.  259
Wysoczański pow.  52
Wysokie Litewskie  66, 76, 93, 156, 183, 237
Wysokomazowiecki pow.  131

Z
Zabłoć  300
Zaostrowiecze gm.  259
Zbirogi  96
Zbójsk  322
Zelwa  323
ZSRR  61

Ż
Żabczyce gm.  93
Żabinecki pow.  52
Żabinka  96
Żołudek  246
Żołudek obw.  239
Życin  95
Żydomla  299, 323
Żydomla gm.  242
Żyrmuny  300
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