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 INWENTARZE ZESPOŁÓW I ZBIORÓW ARCHIWALNYCH 
ZATWIERDZONE PRZEZ KOMISJĘ METODYCZNĄ AGAD 

W ROKU 2017

Informacja o inwentarzach zespołów i zbiorów archiwalnych opracowanych 
w 2017 r. jest uzupełnieniem danych zawartych w informatorze o zasobie archi-
walnym AGAD1 oraz innych publikacjach2. W 2017 r. udostępniono następujące 
inwentarze:

Zespół nr 252, Trybunał Handlowy w Warszawie, 1849, 1853, 1866–1867, 
1870–1876, [1897]; 11 j.a., 0,06 mb., opracowała Anna Wardzińska. Działają-
cy od czasów Księstwa Warszawskiego Trybunał Handlowy rozstrzygał sprawy, 
w których pozwana osoba lub fi rma miały siedzibę w Warszawie lub wojewódz-
twie mazowieckim bądź guberni warszawskiej. Trybunał był instancją pierw-
szego stopnia w sprawach w których przedmiot sporu szacowano na więcej niż 
1600 złotych, a ostatnią instancją dla przedmiotów sporu poniżej tej sumy. Po 
likwidacji Trybunału w 1876 r. jego akta przejął rosyjski Sąd Handlowy w War-
szawie, którego zadaniem było dokończenie spraw wniesionych wcześniej. Na 
początku XX w. część akt Trybunału trafi ła do AGAD (gdzie potem uległa znisz-
czeniu podczas II wojny światowej), inna część, w nieustalonych okolicznościach, 
znalazła się w Rosji, skąd powróciła dopiero w 1962 r. podczas akcji rewindy-
kacyjnej polskich materiałów archiwalnych z ZSRR. W 2016 r. w ramach sca-
lania zespołów wpłynęły do AGAD dwie jednostki akt Trybunału Handlowego 

1 Zob. Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie. Informator o zasobie archiwalnym. 
wyd. II rozszerzone i uzup., red. D. Lewandowska, Warszawa 2008.

2 Inwentarze zespołów (zbiorów) archiwalnych zatwierdzonych przez Komisję Metodyczną 
AGAD w latach 2009–2010, oprac. M. Kośka, Miscellanea Historico-Archivistica (dalej: 
MHA), t. 17, 2010, s. 281–183; Inwentarze zespołów i zbiorów archiwalnych zatwierdzonych 
przez Komisję Metodyczną AGAD w roku 2011, oprac. M. Kośka, MHA, t. 19, 2012, s. 353–
355; Inwentarze zespołów archiwalnych zatwierdzonych przez Komisję Metodyczną AGAD 
w roku 2012, oprac. M. Kośka, MHA, t. 20, 2013, s. 289–291; Inwentarze zespołów archiwal-
nych zatwierdzonych przez Komisję Metodyczną AGAD w roku 2013, oprac. M. Kośka, MHA, 
t. 21, 2014, s. 420–422; Inwentarze zespołów archiwalnych zatwierdzonych przez Komisję 
Metodyczną AGAD w roku 2014, oprac. M. Kośka, MHA, t. 22, 2015, s. 380–382; Inwenta-
rze zespołów archiwalnych zatwierdzonych przez Komisję Metodyczną AGAD w roku 2015, 
oprac. M. Kośka, MHA, t. 23, 2016, s. 349–351; Inwentarze zespołów i zbiorów archiwalnych 
zatwierdzonych przez Komisję Metodyczną AGAD w roku 2016, oprac. M. Kośka, MHA, t. 24, 
2017, s. 345–349.
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przechowywane wcześniej w Archiwum Państwowym w Warszawie, w zespole 
nr 3329. Zachowane akta spraw dotyczą zwrotu długów pieniężnych, z czego 
7 j.a. zawiera pretensje do różnych osób wniesione przez kupca warszawskiego 
Szlamę Feinmessera. Do inwentarza został sporządzony indeks osobowy. Akta 
nie są zmikrofi lmowane ani zeskanowane.

Zespół nr 354, Archiwum Warszawskie Radziwiłłów. Rękopisy Biblioteczne, 
1575–1936; 270 j.a., 4,60 mb., opracował Rafał Jankowski. W 1955 r. z War-
szawskiego Archiwum Radziwiłłów przechowywanego w AGAD do Biblioteki Na-
rodowej w Warszawie przekazano 85 rękopisów bibliotecznych. Były to głównie 
skrypty i podręczniki z XVII w. pochodzące ze szkoły w Białej (Podlaskiej) oraz 
rękopisy literackie — Jana Andrzeja i Zbigniewa Morsztynów, Wacława Potockie-
go i Macieja Stryjkowskiego. Z rękopisów pozostałych w AGAD po 1962 r. utwo-
rzono dodatkowy dział w zespole Archiwum Warszawskie Radziwiłłów. Znajdują 
się w nim katalogi bibliotek w Nieświeżu, Białej, Królewcu i Poznaniu, biblioteki 
po feldmarszałku Jakubie Henryku Flemmingu i biblioteki żółkiewskiej (Sobie-
skich, potem Załuskich). W dziale Radziwillana zgromadzono autografy Radzi-
wiłłów, sztuki teatralne i przekłady autorstwa Franciszki Urszuli z Wiśniowiec-
kich Radziwiłłowej, diariusz Michała Kazimierza Radziwiłła „Rybeńki”. Są tam 
również diariusze podróżne i pamiętniki (Karola Stanisława Radziwiłła, Luizy 
z Hohenzollernów Radziwiłłowej), genealogia rodu Szydłowieckich uzupełniona 
przez Mikołaja Krzysztofa Radziwiłła „Sierotkę”, a także katalog obrazów pocho-
dzących z zamku w Nieświeżu z przełomu XIX i XX w.

Wśród rękopisów bibliotecznych zachowały się również sumariusze doku-
mentów i kopiariusze przywilejów dla Radziwiłłów, przywilejów dla Wielkiego 
Księstwa Litewskiego, dokumenty dotyczące Zakonu Kawalerów Maltańskich 
(kopia statutu dla komandorii z terenu woj. nowogródzkiego, spis członków za-
konu, z podziałem na prowincje z 1723 r.). Wśród rejestrów skarbców i wszelkie-
go majątku ruchomego zachował się spis ruchomości ks. Bogusława Radziwiłła 
z 1656 r., opis skarbca w Nieświeżu Karola Stanisława Radziwiłła „Panie Ko-
chanku” z 1765 r., rejestr rzeczy Marty z Trembickich Radziwiłłowej z 1750 r., in-
wentarz majątku Anny Katarzyny z Sanguszków Radziwiłłowej z 1737 r. i inne. 
Do inwentarza zostały opracowane indeksy, osobowy i geografi czno-rzeczowy. 
Akta nie są zmikrofi lmowane ani zeskanowane.

Zbiór nr 537, Zbiór Lecha Kokocińskiego akt Kościoła greckokatolickiego 
z archidiecezji lwowskiej i diecezji przemyskiej, 1780–1920; 11 j.a., 0,20 mb., 
opracowała Monika Michalska. Kolekcja dokumentów przypadkowo zebranych 
przez ofi arodawcę zawiera akta władz diecezjalnych, zarządzenia władz pań-
stwowych i diecezjalnych oraz akta kilku parafi i, głównie z diecezji przemyskiej. 
Wśród nich są, mogące zainteresować genealogów, zapowiedzi przedślubne z pa-
rafi i Rokitno w dekanacie Obroszyn, z lat 1852–1892, 1920, a także inwentarze 
ruchomości i nieruchomości tej parafi i sporządzane w latach 1840–1884 i wy-
kaz ruchomości cerkiewnych z 1907 r. Do inwentarza został sporządzony indeks 
geografi czny. Akta nie są zmikrofi lmowane ani zeskanowane. 

Zespół nr 538, Papiery Magierów, 1780–1807, 1852; 9 j.a., 0,05 mb., opra-
cował Jarosław Zawadzki. Dokumenty przechowywane w AGAD stanowią 
fragment archiwum rodzinnego Magierów h. Szeliga. Rajmund Magier był wła-
ścicielem kamienicy przy ul. Piwnej w Warszawie. Jego syn Benedykt (przed 
1762–1794), jako ofi cer artylerii pełnił służbę w Kamieńcu Podolskim. Zginął 
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podczas powstania kościuszkowskiego. Drugi syn — Antoni (1762–1837), był 
fi zykiem, meteorologiem, profesorem fi zyki w Liceum Warszawskim i członkiem 
Królewskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Jako dar potomków Magierów (ro-
dzeństwa Zbigniewa i Anny Tyszków) do AGAD zostały przekazane głównie listy 
Antoniego, Benedykta i Rajmunda Magierów. Szczególnie interesujące są listy 
Benedykta, w których opisywał funkcjonowanie garnizonu kamienieckiego, ale 
też rzeczy niecodzienne (nalot szarańczy, pokaz lotów balonów). Skany doku-
mentów są dostępne w Internecie na stronie www.agad.gov.pl/inwentarze/Ma-
gier538.xml <dostęp: 2018–03–26>.

Zespół nr 539, Papiery Węgierskich, Federowiczów, Grocholskich i Łąckich, 
1796–1985; 23 j.a., 0,10 mb., opracował Jarosław Zawadzki. Papiery kilku ro-
dzin przechodzące między nimi na drodze dziedziczenia, w 2. połowie XX w. 
trafi ły do Elżbiety Łąckiej. Najciekawsze z nich związane są ze służbą wojsko-
wą kolejnych przedstawicieli wspomnianych rodzin: Apolinarego Węgierskie-
go, porucznika 7 pułku piechoty Księstwa Warszawskiego i 2 pułku strzelców 
pieszych, Adama Federowicza, podporucznika 6 pułku piechoty Księstwa War-
szawskiego i Józefa Federowicza, kapitana wojsk polskich (zięcia Apolinarego 
Węgierskiego). Obaj Federowiczowie brali udział w powstaniu listopadowym. 
Akta zostały uporządkowane według dziedziczenia akt (najliczniejsze papiery 
po Federowiczach mają wewnętrzny układ genealogiczny). Do inwentarza został 
sporządzony indeks osobowy. Akta zostały zakupione w 2017 r. dzięki dofi nan-
sowaniu przekazanemu przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych. 
Akta nie są zmikrofi lmowane ani zeskanowane.

Zespół nr 540, Archiwum Dembińskich z Nienadowy, 1611–1924; 22 j.a., 
0,10 mb., opracował Jarosław Zawadzki. Nienadowa, w dawnej ziemi sanockiej, 
pierwotnie była własnością Kmitów. W XVII wieku trafi ła w ręce Jana Nepomu-
cena Dembińskiego (jedna z jego córek — Marianna była matką komediopisa-
rza hr. Aleksandra Fredry). Ostatnimi właścicielami Nienadowy byli Mycielscy. 
W zespole znajdują się akta majątkowo-prawne dotyczące praw własności, akta 
administracyjno-gospodarcze, w tym inwentarze dóbr, korespondencja domi-
nialna oraz akta osobiste, głównie korespondencja. Jest tam krótki list Alek-
sandra Fredry do dziadka, listy Aleksandra Krasickiego, Stanisława Potockie-
go i innych przedstawicieli arystokracji galicyjskiej. Zachował się również plan 
elektrowni wodnej i tartaku w Nienadowie. Do inwentarza został sporządzony 
indeks mieszany (osobowy i geografi czny). Archiwum Dembińskich trafi ło do 
AGAD jako dar prof. Krzysztofa Chłapowskiego. Akta nie są zmikrofi lmowane 
ani zeskanowane.

Jak co roku, również w 2017 r. zostały opracowane kolejne aneksy do inwen-
tarzy zespołów ksiąg metrykalnych różnych wyznań, obejmujące księgi prze-
kazane do AGAD w roku 2016 przez Sekcję Ksiąg Zabużańskich Urzędu Stanu 
Cywilnego w Warszawie. Są to aneksy do następujących zespołów archiwalnych:
— nr 299, Księgi metrykalne gmin Ewangelicko-Augsburskiego i Helweckiego 

Wyznania — 1 j.a. z lat 1898–1916, opracowała Dorota Lewandowska;
— nr 300, Księgi metrykalne gmin wyznania mojżeszowego z terenów tzw. za-

bużańskich — 59 j.a. z lat 1863, 1869, 1872–1873, 1876–1916, opracował 
Sławomir Postek;

— nr 301, Księgi metrykalne parafi i wyznania rzymskokatolickiego archidiece-
zji lwowskiej — 24 j.a. z lat 1784–1915, opracowała Dorota Lewandowska;
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— nr 436, Księgi metrykalne parafi i wyznania rzymskokatolickiego z diecezji 
łuckiej — 5 j.a. z lat [1914] 1915, opracowała Renata Wincenciuk;

— nr 302, Księgi metrykalne i akta parafi i prawosławnych z terenów Wołynia 
i Polesia, 1 j.a. z 1915 r., opracował Sławomir Postek.

Wspomniane księgi metrykalne zostały zdigitalizowane, a ich skany są udostęp-
nione na stronie internetowej archiwum, pod adresem: http://www.agad.gov.pl/
inwentarze/testy.html <2018–03–26>.

 Małgorzata Kośka
 (Archiwum Główne Akt Dawnych, Warszawa)


