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Katalog geograficzny
Objaśnienia układu
Katalog geograficzny obejmuje wszystkie zapiski, sporządzone z materiałów zawartych
w Tekach, wymieniające nazwy geograficzne. Uwzględniono tu nazwy krajów, regionów
geograficznych, miejscowości, rzek, a takŜe jednostek gospodarczo-administracyjnych,
głównie dóbr /kluczy ziemskich/. Pominięto natomiast występujące w określeniach
topograficznych nazwy powiatów, ziem i województw.
Zapiski usystematyzowano w porządku alfabetycznym nazw. Przy nazwach
występujących w róŜnym brzmieniu dawano odsyłacze do nazw przyjętych za właściwą. Jako
pomocy przy ustalaniu właściwego brzmienia nazwy uŜywano „Spisu miejscowości PRL”
/Warszawa 1967/. Dla nazw spoza granic PRL posługiwano się Słownikiem Geograficznym
Królestwa Polskiego. Wobec trudności w określeniu połoŜenia miejscowości w ramach
jednego podziału administracyjnego zrezygnowano z oznaczania tego połoŜenia, z wyjątkiem
wypadków, o których było ono potrzebne dl a odróŜnienia dwóch miejscowości o identycznej
nazwie.
W ramach jednego hasła geograficznego szeregowano zapiski wyłącznie chronologicznie
jeśli jest ich niewiele (parę, kilka), albo odnoszą się do jednego obiektu. Wyjątek stanowią
nazwy rzek wyłącznie nawet przy małej ilości zapisek (np. Narew rzeka i Narew
miejscowość).
Bardziej rozbudowane hasła otrzymały wewnętrzny podział na podhasła, oparty na
następujących zasadach: na początek wysuwa się zapiski odnoszące się do danego hasła
geograficznego w jego najszerszym rozumieniu np. jak kompleksu dóbr, klucz; za tym idą
zapiski dotyczące samej miejscowości /miasta, wsi/ o nazwie występującej w haśle; wreszcie
poszczególne obiekty w tej miejscowości. Te ostatnie usystematyzowano według zasad
przyjętych dla katalogu rzeczowego Tek Glinki stosując tylko inwersje /np. w katalogu
rzeczowym „pałac w Choroszczy”, w katalogu geograficznym „Choroszcz – pałac”. W
obrębie podhaseł zastosowano układ chronologiczny, z wyjątkiem haseł bardzo
zróŜnicowanych wewnętrznie, które otrzymują układ alfabetyczno-rzeczowy /np. „budynki
gospodarcze” dzielą się na „ogólne” i szczegółowe”- lodownia, stajnie, szopa itp./.
Dwa najobszerniejsze w katalogu geograficznym hasła: „Białystok” i „Warszawa”
posiadają tez najbardziej rozbudowany system podhaseł.
Hasło „Białystok” składa się z następujących podhaseł:
Białystok i Białostocczyzna – zbiorcze, nieokreślone
Miasto – ogólne, ikonografia
Miasto – wzmianki szczegółowe
Obiekty sakralne – ogólne
Obiekty sakralne – poszczególne kościoły, klasztory, kaplice, plebanie, cmentarze,
róŜnych wyznań
Zamek
Pałac /rezydencja/ - ogólne, ikonografia
Pałac /rezydencja/ - wzmianki szczegółowe
Inne budynki mieszkalne
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Zakłady i budynki uŜyteczności publicznej
Zakłady przemysłowe i róŜne budynki gospodarcze
Ośrodki hodowlane
Ogrody, architektura ogrodowa
Hasło ”Warszawa” składa się z następujących podhaseł:
Ogólne, róŜne
Rzemiosło
Handel
Ceny, kursy pieniądza
Obiekty sakralne
Zamek królewski
Ratusz
Szpitale
Pałace i dwory /alfabetyczny według nazw/
Kamienica Branickich
Ogrody
Obiekty róŜne bez bliŜszej lokalizacji
T.Z.
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AMSTERDAM
− Zawiadomienie wysłane przez /bankiera warszawskiego/ Possę o wpłacie pieniędzy w
Amsterdamie na rzecz M. Starzeńskiego, 1756. Teka 487, s. 2
AMERYKA Indie Zachodnie
− Wzmianka o nadesłanej z ParyŜa tabakierce, pochodzącej z Indii Zachodnich, 1757.
Teka 315, s. 182
ANTONIECKI LAS /przy dobrach białostockich/
− Sprzedany przez Izabelę Branicki rządowi pruskiemu /1802?/. Teka 178, s. 7, 15
AUGUSTOWO
− Wieś naleŜy do miasta Bielska, 1784. Teka 247, s. 2
AUGUSTÓW
− Miasto Augustów płaci w 1732 r. szelęŜnego zł 120. Teka 95, s. 16
BABSK
− Notatka o kolonizacji niemieckiej we wsi Banieczki po trzecim rozbiorze, której
pozostałością jest kilka rodzin niemieckich mieszkających tam jeszcze w XX w.
Wiadomości uzyskane przez Glinkę w rozmowie z miejscowymi chłopami, 1938 od
tychŜe uzyskane informacje o młynie na rzece Białce. Teka 241, s. 2, 26
− Akt zamiany mocą, którego J. K. Branicki bierze od klasztoru bazylianów w Supraślu
grunt baciecki ze źródłem dobry na pstrągarnię, a w zamian daje część stawu w
Krupnikach, w dobrach choroskich/ opis granic/, 1744. Teka 105, s. 4,5
BACIKI
− Są to dobra Ossolińskich /na Podlasiu/ zastawione Z. Zaszczyńskiemu. Tamtejsi
chłopi zabijają Zaszczyńskiego, za co otrzymują karę, 1701. Teka 409, s. 11
BACZKI
− Dobra Baczki i Złotoria naleŜą do posiadłości Michała Starzeńskiego, 1811. Teka 411,
s. 1
BACZKI STARE
− Fotografie budynku, który był niegdyś, według tradycji, szkołą ariańską, 1944. Teka
235, fot. 112
BAGNÓWKA
− Wiś Bagnówka występuje w XVIII w. jako część składowa dóbr sobolewskich,. Teka
214, s. 1, 2, 8-13
− Izabela Branicki pozwala tam mieszkać Mietelskiemu z Ŝona /dawnemu rewizorowi/,
1789. Teka 363, s. 9
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BAKAŁARZEWO
− Jest do miasteczko w dobrach dowspudzkich Wolskiego, wspomniane przy opisie
granic pow. Grodzieńskiego, 1603, Teka 105, s. 6
BARSZCZEWO wieś
− Dobra te stanowią własność Krz. Wiesiołowskiego, po którym dziedziczą Śleszyccy i
Chadeccy, a doŜywocie ma zapisane ElŜbieta z Wiesiołowskich 1°v. Wojnina 2°v.
Kruszyńska, 1638. Teka 62, s. 13
BERLIN
− Najlepsze i najpiękniejsze szmelce dają zdaniem złotnika warszawskiego Berlinie, 1754.
Teka 320, s. 200
− W opinii Izabeli Branickiej nie ma nigdzie więcej piękniejszych ogrodów niŜ koło
Berlina, 1796. Teka 316, s. 32
BETYGOŁA
− Spór między tamtejszym proboszczem i altarystą a Janem Raczkowiczem o uposaŜenie
kościoła zapisane mu przez St. Kibortowicza, 1523, 1524. Teka 51, s. 17,19
BIAŁA /PODLASKA/
− Notatka w sprawie budowy kościoła reformatorów, zawartej między Radziwiłłową,
podkanclerzyną litewską a Andrusem Hubertem, mieszczaninem i architektem
warszawskim, 1682. Teka 437, s. 15
− Notatki o wpłaceniu klasztorowi reformatorów w Białej pewnych sum pienięŜnych
przez „pana Ryka”, 1721/?/. Teka 437, s. 2
− Wypis z listu Machnickiego do J. Kl. Branickiego w sprawie realizacji w hucie szkła w
Białej zamówień Branickiego na zwierciadła i puchary z herbami oraz serwis ajansowy.
Wzory pucharów ma wykonać „cet habit rysownik cez vous”, 1744. Teka 315, s. 139140
BIAŁA
− Wieś Biała naleŜy w XVIII w. do dóbr tyczyńskich. Teka 276, s. 9-11
BIAŁACERKIEW
− Wzmianka o raportach dowódcy twierdzy w Białejcerkwi podpułkownika Feliksa
Bankierskiego, składanych J. Kl. Branickiemu 1748-1760. Teka 324, s. 1
BIAŁKA, rzeka
− Notatki o biegu rzeki Białki jej ujściu, o dawnej drodze przez rzekę w pobliŜu wsi
Zawady, o śladach grodziska w ramionach delty Białki /przed jej regulacja/. Notatki te
sporządził Glinka w oparciu o autopsją i studia nad mapami. 4-wiersz białoruski
odnoszący się do rzeki Białki /”Biła”/ wynotowany za Samotyją-Lenczewskim, 1938.
Informacja o dawnym młynie nad Białką /w pobliŜu Wysokiego Stoku?/. Teka 241, s.
2, 27-30
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BIAŁOBRZEGI
− Miasto Białobrzegi wspomniane około 1788 r. jako własność Adama Kownackiego.
Teka 419 b, s. 246
BIAŁOWIEśA
− Opis polowania na Ŝubry w puszczy białowieskiej z udziałem króla Augusta III, 1752,
wykonane z literatury drukowanej. Teka 97, s. 14 v, 15
− Sprowadzenie drzewa z tej puszczy do budowy austerii w Bielsku; ceny, 1760. Teka
328, s. 12, 14, 15
BIAŁYSTOCZEK, Białostoczek
− Jest to folwark, potem wieś przy folwarku wysokostockim, stanowiący własność
Radziwiłłów w r. 1663, 1665, w r. 1663 oddany przez nich w posesję Morsztynowi
/Szczęsnemu/. Teka 290, s. 24, 25
− Opis poddanych w Białymstoku i powinności wobec dworu a takŜe opis karczmy,
browaru i innych zabudowań przy niej, 1772. Teka 116, s. 26-28
− Tabele obrazujące liczbę ludności /w tym męŜczyzn i kobiet a takŜe % dzieci/,
przeciętną liczebność rodziny i obciąŜenia poddanych w tej wsi w r. 1772. Ponadto spis
nazwisk poddanych w tej wsi w tym samym okresie. Teka 217, s. 6; Teka 218, s. 3
− Opis karczmy w Białymstoku i świadczeń arendarza na rzecz dworu, 1772. Teka 227, s.
1
− W związku z poŜarem wsi Izabela Branicka nakazuje wszelką pomoc dla tamtejszych
poddanych i ukaranie plagami sprawcy poŜaru, 1777. Teka 215, s. 19
− W inwentarzu z r. 1839 znajduje się imienny wykaz włościan w Białymstoczku i wymiar
ich powinności. Teka 205, s. 8
− Odpis aktu wydanego przez grodzieńska zjednoczoną izbę sądów karnego i cywilnego
na wniosek grodzieńskiego urzędu gubernialnego do spraw włościańskich w sprawie
zatwierdzenia praw własności do ziemi przydzielonej włościanom wsi Białostoczek na
skutek ukazu o uwłaszczeniu. Akt określa rozmiary i połoŜenie gruntów podległych
uwłaszczeniu, wysokości opłat, jakie maja wnieść z nich włościanie oraz ostateczny
termin ich spłaty /r. 1913/. Akt zawiera spis włościan obdzielonych ziemią /nazwisko,
imię, wielkość działki przyzagrodowej, rozmiary działów ziemi uprawnej i łąk, ogółem
wielkość działki i wysokość opłaty rocznej z niej/. W spisie tym figurują 72 osoby.
Osobny spis zawiera nazwiska 11 rezerwistów, którzy otrzymali działki bezpłatnie.
Określone zostało równieŜ prawo do korzystania z pastwisk gromadzkich i opłaty z
tego tytułu r. 1873. Adnotacje poczynione na tym akcie w latach 1877-1888 stwierdzają,
Ŝe poszczególni chłopi całkowicie spłacili przydziały ziemi. Teka 243, s. 1-12
− Według informacji Samotyi-Lenczewskiego miały tam mieszkać wśród włościan 3
rodziny drobnoszlacheckie do około 1870 r. Teka 241, s. 31
BIAŁYSTOK
Białystok i Białostocczyzna – zbiorcze, nieokreślone
− Notatki z r. 1938 o stanie zachowania grodzisk w okolicy Białegostoku. Teka 241, s. 11,
12, 16, 18, 35
− Uwagi na temat domniemanego miejsca grodu w Białymstoku. Teka 92, s. 4-5; Teka 93,
s. 4-6
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− Zestawienie 23 nazw miejscowych z okolic BusiaŜa /w pow. lidzkim/ z identycznymi
lub podobnymi nazwami w bliskim sąsiedztwie Białegostoku. Teka 48, s. X
− Charakterystyka okolic dzisiejszego Białegostoku i czynników, które wpłynęły na jego
powstanie. Teka 93, s. 1-10
− Opis zmian właścicieli dóbr białostockich w okresie od połowy XV do początku XIX
w. Teka 92, s. 5-7; Teka 93, s. 6-10
− Wypis przywilejów odnoszących się do Białegostoku w XV w. z inwentarzy Archiwum
Koronnego. Teka 20, s. 1-4
− Wypis z literatury drukowanej, odnoszącej się do dziejów Białegostoku i jego okolic w
XVI w. /granice, osadnictwo, powinności kmieci itp./. Teka 56, s. 1-18
− Wypis z drukowanych Ksiąg Metryki Litewskiej zawierające materiały dotyczące rodu
Raczkowiczów, Jundziłłowiczów itd., dziedziców Białegostoku w XV i początku XVI
w. Teka 26, s. 1-10; Teka 27, s. 1-9; Teka 49, s. 1-11
− Wypis z Metryki Litewskiej /kopii warszawskie/ oraz z sumariusza Metryki Litewskiej
wzmianek odnoszących się do dziejów Białegostoku i jego właścicieli w I połowie XVI
w. Teka 51, s. 1-41; Teka 54, s. 1 –5
− Rozprawa /fragment większej całości?/ traktująca o wchodach do puszczy
białostockiej zniesionych dekretem królewskim w r. 1547 a przysługującym wówczas
mieszkańcom wsi Kozany i Hryniewicze naleŜących do starostwa bielskiego. Teka 28, s.
15-18
− Wypis z drukowanych rejestrów popisu wojska litewskiego /1565, 1567/ odnoszące się
do posiadaczy dóbr białostockich i okolicznych. Teka 48, s. 1-23
− Wzmianka o Białymstoku jako o dobrach Piotra Wiesiołowskiego /36 włók osiadłych
/wraz ze Stara Wsią /24 włóki osiadłe//, 1578. Teka 62, s. 15
− Wypis z ksiąg poborowych Archiwum Skarbu Koronnego, zapiski o wpłaceniu przez
Wiesiołowskiego poboru z Białegostoku, 1578 r. Teka 52, s. 1
− Wypis i notatki z A. Jabłonowskiego, Podlasie, Źródła dziejowe, t. XVII, Polska XVI w.
... odnoszące się do okolic Białegostoku. Teka 17, s. 1-43; Teka 43, s. 1-3
− Uwagi o sieci droŜnej wokół Białegostoku i jej znaczenie dla rozwoju tego miasta w
XVI w. i później. Teka 92, s. 5, 6, 9; Teka 229, s. 1-6; teka 231, s. 1-3
− Wypis z literatury drukowanej dotyczący występowania arian i innych protestantów w
XVI- XVII w. w Białymstoku i okolicach. Teka 79, s. 1-33
− Wykaz dokumentów, odnoszących się do miasta Białegostoku i miast sąsiednich /np.
Orla/ zestawiony za lata 1618-1768 na podstawie źródeł drukowanych i
rękopiśmiennych. Teka 121, s. 1
− Opis Białegostoku wypisany z dzieła S. Starowolskiego, Polonia sive staus regni Poloniae
descriptio, Wolfenbüttel 1656. Teka 97, s. 5
− Wzmianka o Białymstoku w dziele Andreae Cellarii, Regni Poloniae Magnique Ducatus
Lithuaniae omniumque regionum juri Polinico subjectorum novissima descriptio Amstelodami 1659.
Teka 97, s. 3
− Wzmianka o darowaniu przez Mikołaja Wiesiłowskiego jego części dóbr białostockich
bratu – Krzysztofowi Wiesiołowskiemu /1630/oraz o zapisaniu przez tegoŜ
Krzysztofa /1634/ całości tych dóbr Rzeczpospolitej. Teka 62, s. 4, 6
− Wypisy dotyczące dróg w okolicy Białegostoku, 1639 r. Teka 59, s. 2
− Wzmianka o Białostocczyźnie jako o ośrodku tkactwa w XVII w.. Teka 72, s. 31
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− Wzmianka o zachowanej w aktach Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych, kopii
aktu nadania Białegostoku Stefanowi Czarnieckiemu /13. VI. 1661 r./ oraz aktu
sprzedaŜy Białegostoku przez spadkobierców J. Kl. Branickiego carowi Aleksandrowi I,
1809. Teka 278, s. 131
− Dobra białostockie zapisuje Stefan Czarniecki, wojewoda ruski, swej córce Aleksandrze
K. Branickiej, 1661. Teka 67, s. 1
− Wzmianka o ulokowaniu w Białymstoku archiwum Kapitulnego wileńskiego,
wywiezionego dla bezpieczeństwa z Wilna, 1666. Teka 57, s. 1
− Oznaczenie odległości niektórych wsi bojarskich w dobrach sobolewskich od
Białegostoku, 1671. Teka 271, s. 7, 13
− Wzmianka o Białymstoku w opisie ks. Wł. Łubieńskiego, Świat we wszystkich swych
częściach większych i mniejszych, Wrocław 1740. Teka 97, s. 9
− Wypis ze StaroŜytnej Polski M. Balińskiego i T. Lipińskiego odnoszący się do bytności
w Białymstoku w XVIII w. monarchów i dygnitarzy polskich oraz obcych. Teka 99, s.
1
− Notatka o protokołach posiedzeń ministrów saskich z udziałem króla Augusta II,
które, m. in. odbywały się w Białymstoku w latach 1726-1727. Teka 98, s. 1
− Wzmianka o odwiedzinach króla Augusta II W Białymstoku w latach 1726, 1729. Teka
395, s. 1-4
− Rejestr szkód poczynionych w Białymstoku przez Ŝołnierzy z partii mazowieckiej
/stronników Leszczyńskiego/ wraz z wymienieniem okupu zabezpieczającego pałac
przed ruina oraz z wykazem rzeczy zrabowanych administratorowi białostockiemu,
1734. Teka 280, s. 106
− Wypis z korespondencji J. Kl. Branickiego z J. Kurdwanowskim dotyczące prac
budowlanych w dobrach białostockich, 1737-1743; 1754. Teka 342, s. 4, 6, 7v, 9v, 1014, 18, 26, 27, 37
− Wzmianka o pracach budowlanych w mieście i przy pałacu, 1738. Teka 341, s. 3
− Wzmianka o sprowadzeniu posadzki dębowej w Warszawy, 1739. Teka 358, s. 2
− Wykaz budynków w Białymstoku, w których kominiarze czyszczą kominy, 1739. Teka
358, s. 3
− Białystok oceniony pochlebnie przez kasztelana wileńskiego i jego Ŝonę, 1743. Teka
356, s. 1
− Wzmianka o sprowadzeniu do Białegostoku drzewa do róŜnych prac /wymienione
stawianie parkanu, cembrowanie studni/ głównie z miasta Wasilkowa, 1743. Teka 342,
s. 27
− Notatka o sprowadzeniu z Drezna na stałe do Białegostoku baŜantnika i psów
przyuczonych do szukania trufli, 1744. Teka 315, s. 75
− Wypisy z listów A. Jakubowskiego oficjalisty /białostockiego/ do J.Kl. Branickiego, w
których Jakubowski wspomina o zwoŜeniu drew do cegielni i słupów do królikarni
podwodami ze starostwa oraz o pracach przy psiarni, 1748, 1755. Teka 315, s. 99
− Wypisy z listów w sprawie sprowadzania kopaczy /„grabarzy”/ do Białegostoku ze
starostwa malborskiego, 1749, 1750. Teka 315, s. 183
− Wzmianka o sposobach zabezpieczania budynków w Białymstoku od poŜaru w czasie
fajerwerków, 1750. Teka 362, s. 1
− Zakup koni roboczych w Knyszynie do Białegostoku, 1750. Teka 358, s. 18
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− Wzmianki o zwaŜeniu do Białegostoku drzewa z puszczy knyszyńskiej, 1751, 1752,
1754, 1756, 1758. Teka 358, s. 19, 20, 34; Teka 362, s. 15; Teka 397, s. 13, 27
− J. D. Jauch wyraŜa zadowolenie, Ŝe będzie mógł zobaczyć „ab anno 1726 aŜ dotąd
daleko odmieniony i pięknie rozporządzony Białystok z przyległością podobnym
kształtem prawie w raj ziemski przeformowany”, 1752. Teka 315, s. 100
− Opis odwiedzin króla Augusta III w Białymstoku, 1752. Teka 97, s. 11v, 13v-14v, 15
− Kapitan M. S. Wiszowaty angaŜuje we Lwowie dwóch kamieniarzy, z pochodzenia
Czechów, do prac w dobrach białostockich. Jeden z nich, Bartłomiej Jakowicz, „nie
tylko gzymsy, postumenty, ale i etiam i galery rzymskie, sztuki łamane robić moŜe”,
1752. Teka 315, s. 224
− Sprowadzenie do Białegostoku kamieniarzy z Zamościa a Ŝelaza z Królewca, 1752.
Teka 341, s. 6
− śelazo i złoto malarskie zakupowane w Królewcu i sprowadzane do Białegostoku,
1754. Teka 358, s. 36, 37
− Wzmianka o sprowadzeniu 50 solarek wapna z Białegostoku do Stołowacza, 1754.
Teka 358, s. 40
− Zamówienie na pracę w Białymstoku dla Fontany, Redlera i kamieniarza Dolingera,
1754. Teka 320, s. 201, 202, 204, 207, 208
− Gonty sprowadza się do Białegostoku z Knyszyna a blachę i Ŝelazo z Królewca, 1755.
Teka 362, s. 5, 8, 10
− Ogólnikowe wzmianki o jakiejś pracy prowadzonej w Białymstoku przez architekta
Fontanę i przez snycerza Redlera, 1755. Teka 431, s. 1, 4
− Sprowadzenie do Białegostoku kamieni i wyrobów kamieniarskich z Końskich, 17551756. Teka 315, s. 3
− Naleganie J. Kl. Branickiego na przyjazd Fontany do Białegostoku /dla nadzoru nad
pracami budowlanymi/, 1755. Teka 348, s. 3
− Wzmianka o zaprowadzeniu w Białymstoku hodowli bydła holenderskiego, 1755. Teka
315, s. 227
− Wzmianka o sprowadzeniu rzemieślników z dóbr białostockich do prac przy pałacu
warszawskim Branickich, 1756, 1757. Teka 345, s. 9v, 20, 20v
− Wzmianka o spędzeniu hucznego karnawału przez J. Kl. Branickiego w Białymstoku,
1756. Teka 348, s. 4
− Sprowadzenie do Białegostoku sadzonek kasztanów z Międzyrzeca /Podlaskiego/,
1756. Teka 397, s. 2
− Wzmianka o gościach w Białymstoku u hetmana Branickiego, 1757. Teka 101, s. 1
− Dyspozycje J. Kl. Branickiego, co do sposobu przyjmowania królewicza Karola w
czasie jego pobytu w Białymstoku, 1758. Teka 315, s. 249, 250, 257, 258
− Sprowadzenie do Białegostoku Ŝelaza z Końskich, 1758. Teka 397, s. 33
− Sprowadzenie do Białegostoku z Królewca drzewek owocowych /1758/ drzewa
chińskiego, lederwerku i posadzki kamiennej /1763/ i in. Teka 328, s. 8, 18, 19, 21
− Goczałkowski wylicza się z pieniędzy wydanych na „fabrykę” białostocką, 1760. Teka
328, s. 10
− Wzmianka o szkodach wyrządzonych w lasach białostockich przez wichury, 1760. Teka
328, s. 11
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− Wzmianki o sprowadzeniu z hamerni spiskich blachy „do fabryki białostockiej”,
1761. Teka 315, s. 92
− Wzmianka o Ŝyczeniu Branickiego odbicia przez rytownika kilku widoków
Białegostoku, 1762. Teka 353, s. 3
− Wyliczenia się przez oficjalistów Branickich z wydatków na „fabrykę białostocką” i
potrzeby dworu, 1762. Teka 333, s. 1, 2
− Wzmianka o zwoŜeniu cegły do prac budowlanych w Białymstoku przez całą włość
choroską, 1764. Teka 315, s. 273
− Fragmenty pamiętników hr. Lehndorffa, dyplomaty pruskiego, który opisuje swe
bytności w Białymstoku w latach 1767, 1773. Teka 97, s. 16-20
− Wzmianka o pojawieniu się w Białymstoku grasantów „róŜnego gatunku” w r. 1772.
Teka 315, s. 303
− Odpisy i wypisy z poszczególnych części inwentarza dóbr białostockich, spisanego w
latach 1771, 1772. Teka 107, s. 1-181; Teka 110, s. 1-64; Teka 116, s. 1-5; Teka 117, s.
1; Teka 141, s. 1-79, 88-92; Teka 142, s. 1-3; Teka 154, s. 1-72; Teka 155, s. 1-65; Teka
156, s. 1-8; Teka 157, s. 13-36; Teka 242, s. 1
− Tabele statystyczne opracowane przez J. Glinkę i wypełnione przez niego danymi o
ludności dóbr białostockich, jej podziale społecznym i zawodowym i innymi danymi na
podstawie inwentarza dóbr z r. 1771-1772. Teka 112, s. 4-11; Teka 113, s. 10, 13, 15,
18; Teka 114, s. 1-3; Teka 115, s. 5, 6, 7, 8, 9; Teka 116, s. 37-39; Teka 212, s. 4, 6; Teka
219, s. 1-15
− Relacje o odwiedzinach i przejazdach róŜnych osobistości przez Białystok, 1773. Teka
316, s. 58, 59
− Białostocki klucz obejmuje w r. 1773 włók 167 morgów 10. Teka 315, s. 308
− Wypisy z raportów składanych przez architekta Sękowskiego w sprawach dotyczących
naprawy młynów w Białymstoku i Płoskach, pracy tartaków w Rybnikach Pilnikach
/?/, robót stolarskich i malarskich przy pałacu w Białymstoku a takŜe przy innych
obiektach /np. karczma w Wojszkach/, 1773. Teka 315, s. 309-311
− Wypisy z raportów składanych Izabeli Branickiej w róŜnych sprawach związanych z
gospodarką w dobrach białostockich, 1773, 1776, 1777. Teka 375, s. 4, 6, 7, 15, 16, 23
− DąŜenie spadkobierców J. Kl. Branickiego do sprzedaŜy dóbr białostockich a nie
zamiany na inne dobra, co jest Ŝyczeniem Iz. Branickiej i generała Mokronowskie-go,
1774. Teka 317, s. 40, 43
− Wypis z listu Iz. Branickiej dotyczący pomysłu ufundowania w Białymstoku magazynu
zboŜowego oraz wzmianka o istnieniu tego magazynu w r. 1774 r. teka 195, s. 5, 6
− Wzmianka o istnieniu planty Białegostoku zawieszonej w pałacu białostockim w r.
1775. Teka 146, s. 1
− Wzmianka o Ŝyciu towarzyskim na dworze Iz. Branickiej, 1775, 1778. Teka 364, s. 4;
Teka 370, s. 15
− Wzmianka o pracach stolarskich i snycerskich prowadzonych w Białymstoku, 1776.
Teka 370, s. 2
− Wzmianki o kosztach transportu marmuru sprowadzonego z Włoch via Królewiec
/1777/i o dostarczeniu przez kupców królewieckich róŜnych towarów do Białegostoku
/1779/. Teka 315, s. 294, 295
− Wzmianka o wysłaniu do Białegostoku wyrobów tkackich z dóbr stołowackich, 1778-
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1782. Teka 316, s. 48
Kilka chałup buduje administracja dworska na terenie dóbr białostockich, 1780. Teka
316, s. 34
Wzmianka o naprawianiu dróg i mostów w okolicy Białegostoku w związku z wizytą
Pawła Piotrowicza, następcy tronu rosyjskiego, 1782. Teka 41, s. 30
Wskazówki Iz. Branickiej, co do obchodzenia się z sikawką w Białymstoku, 1784. Teka
369, s. 14
Wypisy z raportów składanych Iz. Branickiej w róŜnych sprawach związanych z
gospodarką w dobrach białostockich, 1789, 1792. Teka 372, s. 2-5, 9, 11, 12, 13, 16-18,
21
Relacje o odwiedzinach róŜnych osobistości w Białymstoku pod niebytność
Iz. Branickiej, 1782, 1790-1793. Teka 316, s. 51, 71, 72, 74
Wyliczenie kosztu podróŜy z Warszawy do Białegostoku, 1791. Teka 316, s. 67
Relacje o przechodach i przejazdach wojsk oraz uciekinierów z Litwy przez Białystok,
o szkodach przez nich wyrządzonych w mieście i dobrach i o zawieszeniu targów w
mieście z obawy przed rekwizycjami, 1792. Teka 316, s. 72, 73; Teka 372, s. 18
Chłopi pańszczyźniani zatrudnieni w Białymstoku jako murarze otrzymują za swą
pracę wynagrodzenie, a sami w okresie tej pracy / 5 miesięcy/ mają płacić tylko czynsz
ze swych gruntów, w zimie zaś odbywać powinność gruntową; murarze niezadowoleni
z tych postanowień odwołują się do Branickiej, 1791. Teka 368, s. 4, 5
Wzmianka o poleceniu Iz. Branickiej, aby wydać Komisji Cywilni-Wojskowej armaty,
znajdujące się w Białymstoku, 1792. Teka 316, s. 47
W dobrach białostockich istnieją magazyny włościańskie, nie funkcjonują one jednak
naleŜycie, tak Ŝe na przednówku są puste i Iz. Branicka decyduje się zakupić zboŜe na
Ŝywność i siejbę dla włościan, 1794. Teka 368, s. 5
Relacje podskarbiego białostockiego W. Matuszewicza o przystąpieniu ziemi bielskie
do Insurekcji i o ruchach wojsko polskich i moskiewskich w Białymstoku i okolicy,
1794. Teka 316, s. 74, 75
Notatki z pamiętników M. Starzeńskiego odnoszące się do Ŝycia na dworze Branickich
w Białymstoku i do zmian, jakie tam zachodzą po śmierci J. Kl. Branickiego, XVIII.
Teka 103, s. 1-3; Teka 410, s. 3, 4, 7, 9
Wypisana z pamiętników Niemcewicza charakterystyka rezydencji białostockiej
Branickich oraz wzmianka o załoŜeniu przez Iz. Branicką szpitala dla rannych
konfederatów w Białymstoku. Teka 97, s. 44, 45
Opis Białegostoku wypisany z „Polska w r. 1793 według podróŜy Fryderyka Szulca”,
Warszawa 1892. Teka 97, s. 21, 22
Opis rezydencji białostockiej w r. 1794 i wzmianki o okresie wcześniejszym w
pamiętnikach Anny Potockiej /Wąsowiczowej/, Warszawa 1898. Teka 97, s. 46
Fotokopia odcinka XCII mapy Prus Nowowschodnich sporządzonej w latach 17951800 przez Iwaszkiewicza /skala 1:33300/ s. 1, 2 – mapa okolic Białegostoku zrobiona
na podstawie mapy Iwaszkiewicza s. 3, odbitki ozalidowe. Teka 233, s. 1-3
Wypisy z pamiętników Hipolita Kownackiego, odnoszące się do jego pobytu w
Białymstoku w związku z załatwianiem interesów ks. Józefa Poniatowskiego, 17971798; głównie dotyczą one Izabeli Branickiej i Ŝycia na jej dworze; zawierają teŜ opis
rezydencji białostockiej Branickicch i ocenę wkładu w jej rozbudowę hetmana
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Branickiego a w konserwację hetmanowej Branickiej. Teka 419a, s. 24-28, 59
Białystok w opisie W. Coxe’a /W. Coxe, Travels in Poland, Russia and Denmark, London
1802/. Teka 97, s. 34
Notatki o materiałach ikonograficznych dotyczących Białegostoku w XVIII w. Teka
95, s. 61, 67, 68, 70
Wypisy z literatury drukowanej, wiadomości o dziejach Białegostoku i Białostocczyzny
pod rządami pruskimi, 1795-1807. Teka 180, s. 1-44
Raport o translokacjach róŜnych osób, związanych z dworem Branickiej na skutek
przygotowań do instalacji władz pruskich i opróŜniania lokali, potrzebnych im, 1796.
Teka 315, s. 245
Wypisy z druków współczesnych, zawierających zarządzenia władz pruskich /17951807/, a następnie Tymczasowej Komisji Administracyjnej Departamentu
Białostockiego /1812/ odnoszące się do Białegostoku. Teka 164, s. 1-23
Dyspozycje Iz. Branickiej w związku z jej przyjazdem do Białegostoku, 1797. Teka 369,
s. 16, 17
Wypis z listu Iz. Branickiej do prezydenta Knoblocha w związku z propozycją rządu
pruskiego nabycia Białegostoku, 1797. Teka 315, s. 251
Pertraktacje w sprawie sprzedaŜy Kamerze Pruskiej Białegostoku, prowadzone przez
spadkobierców J. Kl. Branickiego i wdowę po nim jako doŜywotniczkę; jej list do
Knoblocha z prośbą o popieranie tej transakcji w Kamerze, 1797. Teka 367, s. 1
Wzmianka o pobycie na dworze Iz. Branickiej po śmierci Stanisława Augusta,
szambelana Mikołaja Wolskiego /+1803/. Teka 403, s. 2
Szkic traktu łączącego w XVIII w. Białystok z Choroszczą. Teka 29, s. 13, 14
Notatki o folwarkach wchodzących w skład dóbr białostockich o liczbie tamtejszych
gospodarzy i komorników, a takŜe sprzęŜaju i inwentarza Ŝywego i o zmianach w tym
względzie zaszłych w okresie od 1771 do 1801. Teka 216, s. 1-5.
Wypisy z parafialnej księgi zawierającej okólniki, rozporządzenia i korespondencję z
władzami pruskimi /1800-1806/ i rosyjskimi /1808-1817/ w Białymstoku. Teka 184, s.
1-8
Wzmianki o sprzedaŜy przez Iz. Branicką rządowi pruskiemu lasu antonieckiego /w
dobrach białostockich/, 1802/?/. Teka 178, s. 7, 15
Obwieszczenie /w tłumaczeniu polskim/ pruskiego urzędu powiatowego w
Białymstoku o wyznaczeniu nagród za chwytanie i oddawanie majorowi von Liptay
Polaków dezerterów z wojska, 1806. Teka 183, s. 1
Odpis tabeli statystycznej z r. 1807 zawierającej następujące dane dla poszczególnych
powiatów obwodu białostockiego m.in. dla Białegostoku: instytucje kościelne róŜnych
wyznań /liczba ich/; miasta rządowe i prywatne /liczba dymów i dusz - chrześcijan,
Ŝydów, mahometan/; klucze i folwarki rządowe, dochody z nich; leśnictwa /liczba
morgów wsi, folwarków, dochody/; dochody z podatków i róŜnych opłat. Teka 182, s.
1-14
Odpis kopii widymowanej kontraktu sprzedaŜy dóbr białostockich z przyległościami
przez Potockich /Jana Alojzego, Feliksa i Mariannę z Potockich 1°v Szymanowską 2°v
Mostowską/ skarbowi rosyjskiemu, 1809. Teka 178, s. 1-18
Wypisy z korespondencji urzędowej władz rosyjskich odnoszące się do nabycia w r.
1809 przez rząd rosyjski dóbr białostockich z 7 wsiami, z przysiółkami, lasami,
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młynami i in. Niektóre dane o wartości tego majątku, jak liczba mieszkańców i
domów, wysokość opłacanego czynszu. Ustalenia, której z władz ma podlegać zarząd
pałacu i dóbr, 1832. Teka 179, s. 1, 2
Notatka o zniszczeniu archiwum obwodu białostockiego z lat 1809-1812 w okresie
wojny 1812 r. Teka 185, s. 1
Notatki z archiwum obwodu białostockiego z lat 1809-1841 o aktach, odnoszących się
do róŜnych spraw z terenu Białostocczyzny, jak o akcjach szpiegowskich,
emisariuszach, stosunkach wyznaniowych i rozliczeniach finansowych klasztorów
zlikwidowanych, o konfiskatach majątków za udział w powstaniu listopadowym a takŜe
o nadaniu Knyszyna i Goniądza w lenno hr. Krasińskim i o in. drobniejszych
kwestiach. Teka 449, s. 1-8
Notatka o pieczątce głównego sądu białostockiego występującej w aktach kancelarii
Nowosilcowa w r. 1817. Teka 95, s. 15
Informacje o materiałach archiwalnych do dziejów Białegostoku w XIX w. zawartych
w aktach władz rosyjskich z XIX w. w Archiwum Państwowym w Wilnie. Teka 186, s.
1-13
Wycinki z prasy XX-wiecznej odnoszące się do Białegostoku w XVIII-XX w. Teka
211, s. 1-17
Korespondencja z lat 1946-1949 J. Glinki z dyrekcją Archiwum Głównego Akt
Dawnych oraz z władzami kościelnymi w sprawie fragmentu Archiwum Białostockiego
Branickich, odnalezionego w r. 1932 przez Glinkę na strychu kościoła w Białymstoku,
wypoŜyczonego przez niego a po wojnie zdeponowanego w Archiwum Głównym Akt
Dawnych; wzmianka o przyczynach i okolicznościach przechowywania części
Archiwum Białostockiego przy kościele w okresie 1808-1904. Teka 494, s. 1-5
Odpis listu J. Glinki do prezydenta m. Białegostoku z relacją o pracach
przygotowawczych do utworzenia Archiwum miasta Białegostoku z fragmentu
Archiwum białostockiego Branickich /wówczas w dyspozycji Glinki/oraz Archiwum
Starzeńskich z Nowodworów, a takŜe w oparciu o uzupełniające dane /odpisy,
inwentarz/ z tzw. Akt Podlaskich w AGAD oraz z Archiwum Roskiego w zbiorach
Branickich w Wilanowie. Inne listy w tej sprawie. Ocena przez W. Suchodolskiego
dyrektora archiwów państwowych ówczesnych wyników pracy Glinki, 1938-1939. Teka
493, s. 3, 4, 5, 6v
Materiały odnoszące się do organizowanej w r. 1954 przy współudziale J. Glinki
wystawy archiwalnej w Białymstoku. Teka 462, s. 1-46

Miasto - ogólne, ikonografia
− Notatka Glinki o charakterze rozwoju przestrzennego miasta, roli obronnej kościoła i
zamku, o istnieniu najstarszej księgi miejskiej z lat 1668-1725, o wysokości dochodów z
miasta w r. 1772 oraz o liczbie jego mieszkańców w r. 1807. Teka 1, s. 6, 7
− Wykaz dokumentów odnoszących się bezpośrednio do miasta Białegostoku bądź do
miast sąsiednich takich jak Orla /dokumenty drukowane i rękopiśmienne/ zestawiony
przez Glinkę za lata 1618-1768. Teka 121, s. 1
− Zarys dziejów miasta od XVII w. do chwili obecnej, w ujęciu J. Glinki. Teka 92, s. 7, 911, 13-22
− Notatki o księgach miejskich białostockich z lat 1668-1801, które znajdowały się przed
r. 1915 w Wileńskim Archiwum Centralnym, a uległy częściowemu zniszczeniu w
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czasie obu wojen światowych. Wypisy z tych ksiąg zawierające instruktaŜe i
zarządzenia Branickich, transakcje między mieszczanami, niektóre akta sądowe,
protokół elekcji burmistrza i radnych itp., z lat 1745-1798. Teka 121, s. 2, 3, 6-15; Teka
125, s. 1-115; Teka 126, s. 1-6
Notatki Glinki z lat 1933-1939 o odkopanych wówczas, w czasie prac kanalizacyjnych,
fragmentach dawnego bruku, kanałów, murów i grobli na terenie miasta. Teka 137, s.
1-12
Wykaz porównawczy nazw ulic miasta Białegostoku z r. 1771 z nazwami ulic tego
miasta w r. 1953. Teka 109, s. 5-9
Notatka o planie przyziemia i elewacji jednej z bram miejskich, XVIII w. Teka 234, s.
4v
Odpis listu J. Glinki do prof. T. DzierŜykraj Rogalskiego w sprawie lokalizacji
pierwszych cmentarzy w Białymstoku /w związku z odkryciem w r. 1958 śladów
dawnego cmentarza przy ul. Lipowej/, 1959. Teka 207, s 1-3
Notatki i wypisy z rękopisów, które znajdowały się w bibliotece gminy
Ŝydowskiej w Białymstoku, bądź w rękach prywatnych, z lokalnej prasy Ŝydowskiej,
notatki z rozmów z śydami białostockimi i z oględzin budynków oraz cmentarza
Ŝydowskiego w Białymstoku, sporządzone przez Glinkę w okresie 1932-1938. Notatki
te odnoszą się do organizacji gminy Ŝydowskiej w Białymstoku i prowadzonych przez
nią ksiąg do pierwszych rabinów białostockich /od XVIII w./ do drukarni Ŝydowskiej
/1802-1827/, do budynków posiadanych i uŜytkowanych przez gminę, a takŜe do
starego cmentarza Ŝydowskiego. Teka 206, s. 2-24
Załoga wojskowa w Białymstoku za czasów hetmana J. Kl. Branickiego, w tym wojsko
koronne i hufce nadworne /jednostki wojskowe, ich przybliŜona liczebność/.
Zestawienie sporządzone przez Glinkę z danych źródłowych oraz z Pamiętnika M.
Starzyńskiego i z pracy T. Korzona. Dzieje wewnętrzne Polski za Stanisława Augusta. Teka
114, s. 12-17
Arenda Generalna Białostocka alias Pryncypalna było to /wg Glinki/ przedsiębiorstwo
Ŝydowskie dzierŜawiące propinację, opłaty z rzeźni, straganów ulicznych i kramów.
Wpłaty arendy na rzecz dworu stanowiły 96% jego dochodów z Białegostoku za
czasów J. Kl. Branickiego. Na usługach arendy było zapewne wiele szynków w
Białymstoku z tym, Ŝe prawdopodobnie najbardziej rozpowszechniony był system
wyszynku domowego. Teka 90, s. 19; Teka 109, s. 3
A. Kłossowska donosi Iz. Branickiej o natłoku w szpitalu białostockim SS.
Miłosierdzia z powodu panującego w okolicy głodu, 1775. Teka 316, s.18
Wzmianki o szkolnictwie w Białymstoku. Kasztelanowa brzeska oddaje synów „do
szkół” w Białymstoku i wynajmuje im tam stancję, 1778; p. Obuchowiczowa w
Białymstoku przyjmuje panienki na edukację, stara się o powiększenie swego lokalu,
1779; ks. Antoni Smoleński jest w r. 1778 profesorem, a w r. 1793 emerytem szkół
białostockich; ks. Michałowski jest w r. 1783 prorektorem szkół białostockich. Teka
316, s. 29, 37, 38; Teka 370, s. 17
Wzmianka o pobycie w Białymstoku w charakterze profesora fizyki, Jana Wolskiego,
XIX w. Teka 402, s. 2
Wypisy z pracy St. Małachowskiego-Łempickiego, Wolnomularstwo na ziemiach dawnego
Wielkiego Księstwa Litewskiego 1776-1822, Wilno 1930. Wypisy zawierają dane o
powstawaniu lóŜ masońskich w Białymstoku na tle dziejów wolnomularstwa polskiego
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i litewskiego na przełomie XVIII i XIX w. Teka 209, s. 1-10
Notatki z prac drukowanych o masonerii w Polsce odnoszące się do wolnomularstwa w
Białymstoku. Wypis z księgi protokołów stowarzyszenia Braterstwo B'ne B'rith w
Warszawie /1924-1928/ dotyczący starań w celu załoŜenia loŜy B΄ne B΄rith w
Białymstoku. Teka 208, s. 22-35
Korespondencja J. Glinki z pracownikami archiwów państwowych oraz z zarządem
miasta Białegostoku w sprawie przygotowań do zorganizowania archiwum miejskiego
/głównie w oparciu o szczątki archiwum białostockiego Branickich/ oraz opracowania
monografii Białegostoku, podjętych wówczas przez Glinkę, 1938-1939. Teka 493, s. 139
Wycinki z Ilustrowanego Kuriera Codziennego /16.VII.1937/ anonimowej notatki o
odnalezionym wówczas skutkiem starań J. Glinki, w zbiorach archiwalnych w Berlinie
planu miasta Białegostoku z r. 1799 /planu Beckera/. Teka 493, s. 40
Fotokopie planu miasta, sporządzonego w r. 1799 przez I. Beckera /2 odcinki/, s. 1,
2;.Odbitka ozalidowa /kolorowa/ tego samego planu, s. 3; plan Białegostoku zrobiony
na podstawie planu Beckera, odbitka ozalidowa, s. 4. Teka 120, s. 1-4
Fotokopia odcinka XCII mapy Prus Nowowschodnich, sporządzonej w latach 17951800 przez Iwaszkiewicza /skala 1:33300/, s. 1, 2; mapa Białegostoku i okolic zrobiona
na podstawie mapy Iwaszkiewicza, odbitki ozalidowe, s. 3. Teka 233, s. 1-3.
„Plan historyczny miasta Białegostoku z r. 1802”. Odbitka ozalidowa z adnotacją J.
Glinki: "Kompozycja /Zagłoby/ Łozowickiego, ułoŜona w r. 1938, niemiarodajna".
Teka 196, s. 5
Projekt regulacji dzielnicy zabytkowej w Białymstoku przez inŜ. arch. Jana Girina, 1934.
2 odcinki, odbitki ozalidowe. Teka 196, s. 1, 2
Projekt regulacji miasta Białegostoku, opracowany w r. 1947 przez PKZ. Dwa odcinki
/odbitki ozalidowe/ brak kompletu. Teka 196, s. 3, 4
Fotografia wiązu przy ul. Mickiewicza 39 oraz stawu Nowika. Teka 236, fot. 75, 76

Miasto - wzmianki szczegółowe
− Wzmianki o pracach rzemieślników białostockich /złotnik, szmuklerze,
prawdopodobnie teŜ krawcy i zdunka/ dla dworu J. Kl. Branickiego, 1730-1735. Teka
315, s. 336-337
− Brukarze sprowadzani sezonowo do prac budowlanych w Białymstoku, 1732, 1733.
Teka 315, s. 22
− Murarze ze Szczuczyna mają pracować w Białymstoku, a tamtejsi murarze nie mają
pracować w Tykocinie, 1732. Teka 342, s. 3v
− Rejestr szkód poniesionych przez kahał białostocki oraz indywidualnie przez 3 śydów
tamtejszych /Abrahama Guśkę, Abrahama złotnika i Zorocha Mośkowicza/ w czasie
najazdu partii mazowieckiej /stronników St. Leszczyńskiego/, na Białystok, 1734. Teka
280, s. 110-112
− Odpisy z druku repliki J. Kl. Branickiego na suplikę mieszczan białostockich. Replika
zawiera decyzje w sprawie ustalenia pastwisk dla miasta, świadczeń mieszczan na rzecz
garnizonu białostockiego i na rzecz dworu /reperacja płotu wokół zwierzyńca itp./,
1737; odpis innej rezolucji z r. 1759 /tamŜe drukowanej/, w której Branicki zabrania
wysyłania mieszczan białostockich z podwodami dalej niŜ milę od miasta. Teka 122, s.
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2, 4
Wzmianki o sypaniu grobli, wycinaniu ulic w olszynie i sadzeniu kasztanowców i
ustawianiu parkanów, a takŜe o brukowaniu ulic, 1737, 1738. Teka 342, s. 7V, 13, 18v,
19, 21, 23v
Wzmianka o propozycji Johana cieśli, Ŝe pobuduje domy na Kleindorfie przy pomocy
swych ludzi, 1738. Teka 341, s. 3
Wzmianki w liście J. Kl. Branickiego o budowaniu „tych domów na Kleindorfie”, 1738.
Teka 342, s. 14
Posadzka dębowa sprowadzana z Warszawy do Białegostoku, 1739. Teka 358, s. 2
Stolarze białostoccy pracują przy pałacu Branickich na Podwalu, 1743. Teka 338, s. 2, 3
J. Kl. Branicki posyła swej siostrze K. SapieŜynie zegarmistrza i innych rzemieślników
/niewymienionych/ z Białegostoku, 1745. Teka 315, s. 284, 285; Teka 316, s. 1
śydzi z Białegostoku proszą o cegłę z dóbr białostockich do reperacji kominów i
pieców, 1748. Teka 358, s. 11
Wzmianka o rakarzu miejskim, 1748. Teka 125, s. 15
Omówienie przywileju miejskiego z r. 1749, nieco danych o samorządzie i gospodarce
miasta od XVI-XVIII w. Teka 75, s. 6, 8; Teka 76, s. 6-8
Wzmianki o róŜnych pracach budowlanych i remontowych w mieście, 1749, 1758,
1760. Teka 328, s. 1, 4, 6-9, 12
Wzmianki o werbowaniu kupców w Warszawie, a takŜe w dobrach Augusta
Czartoryskiego na jarmark do Białegostoku, 1749. Teka 320, s. 5, 6, 8, 10, 14
Kupiec warszawski J. M. Possa obiecuje dostarczyć przez swego przedstawiciela
Richtera, najlepsze towary na pierwszy jarmark, jaki zostanie ustanowiony /w
Białymstoku/, 1749. Teka 315, s. 174
Na tamtejszym jarmarku będą zapewne kupcy z Zamościa, 1749. Teka 318, s. 4
Przenosi się do Białegostoku „sławny rzemieślnik iglarz z Królewca”, 1749. Teka 328,
s. 2
Wypis z listu K. Jabłonowskiej do J. Kl. Branickiego z prośbą o interwencję w sprawie
drukarza białostockiego, który wziąwszy z góry zapłatę, nie wykonał prawie swej pracy,
1749. Teka 162, s. 1
Kupcy warszawscy, wybierają się na jarmark białostocki mniej licznie niŜ w
poprzednim roku, 1750. Teka 320, s. 35
Stajnię jarmarkową pokrywa się słomą, 1750. Teka 362, s. 1
Mularze wmurowują koło miasta słupy, które wiatr powywracał, 1750. Teka 358, s. 17
Most ma być zbudowany ku ulicy Wasilkowskiej, 1751. Teka 358, s. 19
Wzmianka o wysyłaniu z Białegostoku „do skały” czterech murarzy „z naczyniem
kamieniarskim do robienia kamieni”, 1751. Teka 358, s. 42
Braniccy zapraszają wojewodów podlaskich na jarmark białostocki, 1752. Teka 320, s.
66
śydzi kupcy białostoccy otrzymują glejty na przewóz mydła i tytoniu do Warszawy,
1752. Teka 321, s. 6
Czeladnicy kamieniarscy poszukiwani w Warszawie do prac w Białymstoku, 1752. Teka
360, s. 1
Kamieniarze sprowadzani z Zamościa do prac w Białymstoku, 1752. Teka 341, S. 6
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− Wzmianki o poŜarze, który zniszczył częściowo miasto w r. 1753, wypisane z
archiwaliów oraz z literatury drukowanej. Teka 96, s. 8; Teka 106, s. 1-5; Teka 320, s.
131a
− Wysłannik J. Kl. Branickiego namawia kupców z Brodów, handlujących końmi, aby po
jarmarku w Łącznej udali się z końmi na jarmark do Białegostoku, 1753. Teka 315, s.
141, 142
− Wzmianki o pracach budowlanych prowadzonych w mieście, 1753. Teka 358, s. 26, 2830
− Prace budowlane i remontowe: pokrywanie budynków na Nowym i Starym Mieście,
murowanie kominów, ozdowni starej reperacja bądź nowej budowa; warunki stawiane
śydom przy wprowadzaniu się do domów, 1753. Teka 362, s. 3
− Sprowadzanie szkła z huty nalibockiej, 1753, 1756. Teka 315, s. 227; Teka 362, s. 12
− J. Kl. Branicki kaŜe ukarać pocztmajstra białostockiego Daszkowskiego aresztem i
chłostą za dostarczenie złych koni posłom zagranicznym i innym osobom, 1754. Teka
315, s. 248
− Sprowadzanie korzeni z Hambruga, 1754. Teka 342, s. 39
− RóŜne towary sprowadzane z Warszawy do Białegostoku, 1754. Teka 358, s. 34, 36, 42,
43, 47
− Odbudowa spalonego budynku przy ul. Bojarskiej, pokrywanie dachówką budynków
przy ul. Wasilkowskiej, na Nowym Mieście, Milergas, a takŜe w Rynku; zakładanie
fundamentów pod budynki ku cerkwi, budowa austerii naroŜnej, stawianie parkanu
przy ogrodach „najsztadzkich”, 1754, 1755. Teka 358, s. 38, 39, 41, 42, 45, 47, 48
− Tapicer sprowadzany do Białegostoku ze Lwowa, 1754. Teka 341, s. 8
− Wzmianka o kupcach i rzemieślnikach warszawskich, którzy wysłali swe towary na
jarmark białostocki, 1755. Teka 320, s. 226, 227
− Kowali jest w mieście 5, oprócz Cyszki i jeszcze jednego, który ma robić kratę do
schodów pałacowych, 1755. Teka 362, s. 5
− Hintz rękawicznik przenosi się z Warszawy do Białegostoku, 1755. Teka 320, s. 234,
235
− Wzmianki o pracach budowlanych w mieście, 1755. Teka 315, s. 48
− Zachęta ze strony administracji dóbr dla mieszczan, aby zabudowali się „podług
planty” nie odnosi wielkiego skutku, pertraktacje z plebanem białostockim w sprawie
stawiania stodół przez jego ludzi, zamiary grupy śydów stawiania kramów według
podanego abrysu, budowa austerii, 1755. Teka 362, s. 4-7, 9-12
− Moneta pruska na rynku białostockim, jej ujemny wpływ na handel tamtejszy, projekty
przeciwstawienia się temu ze strony dworu, 1756. Teka 362, s. 13, 14
− Wypis z supliki mieszczanina białostockiego Kaspra Jabłońskiego, który przedstawia
Branickiemu swą cięŜką sytuację materialną i prosi o przydzielenie koni lub ciołka do
roboty, 1756. Odpisy adnotacji na suplice, z których wynika, Ŝe Jabłoński ma otrzymać
wołu nieuka z obory w Dobrzyniewie, 1756. Teka 315, s. 96
− Piec białostockiej roboty przesłany dla Urszuli z Branickich Lubomirskiej, 1756. Teka
345, s. 2
− Przebieg pracy przy budowie domów, koło cerkwi oraz na Milergas, wzmianki o innych
pracach budowlanych na terenie miasta, 1756-1758. Teka 397, s. 2, 5, 6, 8, 10, 12, 16,
17, 20, 24-27, 33
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− Kupcy warszawscy jadą do Białegostoku na jarmark, 1757. Teka 360, s. 14
− Zaostrzenie zarządzeń przeciwpoŜarowych w związku z poŜarem, który wywołano
przez nieostroŜność w pałacu białostockim b.d. /przed r. 1758/. Teka 339, s. 20
− Wzmianki o prowadzeniu prac /budowlanych/ przy budynkach na Milergasie i za
miastem ku kaplicy św. Rocha oraz o planerowaniu i wysadzaniu drzewami, 1758. Teka
315, s. 240
− Budowa nowych domów na ul. Młynarskiej, 1758. Teka 339, s. 15
− Budowa bram miejskich - jednej „Pod Jeleniem” /Pieczurska/ a drugiej „Od skorup”
/Warszawska/, 1758. Teka 397, s. 18, 20
− Sprowadzanie do Białegostoku szklą z huty urzeckiej, 1758. Teka 362, s. 16, 17
− Raporty o czynnościach garnizonu białostockiego składane hetmanowi J. Kl.
Branickiemu przez A. V. Auspitza majora pułku pieszego buławy wielkiej koronnej,
1758, 1764. Teka 315, s. 18-21
− Wzmianki o miejscu stacjonowania, zadaniach i o niektórych oficerach z garnizonu
białostockiego, 1758. Teka 339, s. 12-15
− Wypis z listu kupca warszawskiego T. Dymitrowicza do J. Kl. Branickiego odnoszący
się do utworzenia przez Dymitrowicza filii handlowej w Białymstoku wspólnie z
Tomaszem Kampamajem, 1759. Teka 315, s. 73, 74
− Starania mieszczan a zwłaszcza rzemieślników o uzyskanie potwierdzenia królewskiego
dla nadanych im uprzednio praw i przywilejów, zwłaszcza prawa magdeburskiego i
przywilejów cechowych, obszerna motywacja potrzeby tej konfirmacji zawarta w liście
komisarza Wojnarowskiego do J. Kl. Branickiego, 1760. Teka 362, s. 18-20
− Odpisy i opis przywileju Augusta III z 19.XI.1760 zawierającego potwierdzenie prawa
magdeburskiego nadanego miastu „dawniejszym przywilejem” /1749 r.?/. Dokument
ten jest drukowany, ale odpisy zostały zrobione z jego oryginału znajdującego się przed
II wojną światową w Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie /Inwentarz
przybytków nr 49/. Teka 124, s. 1-5
− Gęsta zabudowa ulicy Wasilkowskiej umoŜliwia ucieczkę więźniowi z odwachu, 1760.
Teka 339, s. 19
− Wzmianki o niektórych mieszczanach białostockich oraz o sadzeniu drzew w róŜnych
punktach miasta, 1760. Teka 328, s. 11-15
− Na Ŝyczenie J. Kl. Branickiego Bojanowski werbuje w swym miasteczku Bojanowie i w
okolicy rzemieślników-sukienników i innych na wyjazd do Białegostoku, 1760, 1761.
Teka 315, s. 33-35
− Wymiana monety /tynfy dobre i złe/, sposoby, do jakich ucieka się administracja
białostocka, aby zahamować odpływ drobnych monet /szostaków/ z miasta, 1761.
Teka 334, s. 2, 3
− Wzmianka o sprowadzaniu do Białegostoku blachy z hamerni spiskich, 1761. Teka 315,
s. 92
− Introligator białostocki, który ksiąŜki oprawiał i miewał teŜ na sprzedaŜ, zmarł nagle po
pijatyce w towarzystwie introligatora wileńskiego, rodem z Zawad, 1761. Teka 334, s. 3
− Ocena stosunku mieszczan śydów do chrześcijan zawarta w liście Goczałkowskiego,
1761. Teka 334, s. 2
− Wzmianki o karczowaniu wygonu białostockiego za kaplicą św. Rocha i o
przygotowywaniu przez śydów białostockich materiałów budowlanych do ich
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zabudowań, 1762. Teka 315, s. 77
Mieszczan śydów przestrzega miejscowa administracja, aby starali się wcześnie o
drzewo na budowle swoje, 1762. Teka 333, s. 2
Wzmianka o śydach mieszczanach białostockich, którzy zapoŜyczyli się u architekta
Klemma, 1762, 1763. Teka 391, s. 2
Wzmianka o pracach budowlano-remontowych przy domach w mieście, 1763. Teka
341, s. 11
J. Kl. Branicki prosi o wiadomości o „budynkach w mieście wedle maneŜu”, 1763
/widocznie w budowie/. Teka 342, s. 44
Budowa dwóch oficyn przy poczcie i róŜnych domów dla chrześcijan i śydów,
organizowanie w mieście wart „od ognia”, wynajmowanie kamienicy „Pod Łabędziem”,
1763. Teka 328, s. 18, 19, 21-27
Prace przy budowie oficyn obok poczty, a takŜe kuźni, zakładanie fundamentów pod
karczmę i pokrywanie budynków Ŝydowskich, regulowanie linii budynków przy Rynku
w stosunku do ul. Suraskiej, 1763. Teka 357, s. 3-9, 11, 12
Marszałek wielki koronny Fr. Bieliński prosi generała Mokronowskiego o zamówienie
w Białymstoku kopii husarskich dla swej chorągwi, 1764. Teka 382, s. 1
Globalne sumy przychodu i rozchodu oraz dochodu netto miasta w gotówce w latach
1770-1772. Teka 220, s. 2
Umowa o zamianie gruntów między kościołem parafialnym a dworem, mocą której
kościół oddaje grunty za bramą Wasilkowską a otrzymuje w zamian grunty w mieście.
Zamiana następuje z inicjatywy dworu i ma na celu wyrugowanie browarów
Ŝydowskich za obręb miasta dla bezpieczeństwa przeciwpoŜarowego, 1770. Teka 391,
s. 7, 8, 9
Zapiski w księgach miejskich o sprzedaŜach placów w mieście przez mieszczan
J. Kl. Branickiemu, 1770. Teka 125, s. 37, 44, 45
Wzmianka o tym, Ŝe J. Kl. Branicki „nowozabudowywać się wszystkim na ulicy
Wasilkowskiej nakazał, a kto sposobu do budowania się nie miał spłaciwszy takowych
na skarb zabudować rozkazał”, /około r. 1770?/. Teka 125, s. 56
Wzmianka o koncesji na pocztę w Białymstoku udzielonej przez dyrektora poczt K.
Topolskiemu, 1771. Teka 128, s. 1
Prośba majora Lindsaya, aby wydano mu śyda białostockiego Pałtiera Dawidowicza,
za którego poręczywszy musiał długi płacić, 1771, 1772. Teka 316, s. 21
Odpis inwentarza miasta z r. 1771-1772 obejmującego zabudowania, ich
uŜytkowników, place, ogrody, sadzawki itp. na Rynku i poszczególnych ulicach oraz na
przedmieściach. Teka 107, s. 1-181
Wypisy z inwentarza miasta z r. 1772 wzmianek o zabudowie planowanej miasta i
pewnym szablonie wg, którego planowano rozkład wewnątrz domków mieszkalnych
/”cały budynek z tegoŜ samego abrysu, co w wyŜej wyraŜone budynki..., w srzodku
zabudowanie onego we wszystkim jednakowe jak wyŜ opisanych budynków"”../. Teka
108, s. 1
Wypisy i uwagi na temat malowania ścian zewnętrznych budynków w XVIII w.
opracowane przez Glinkę na podstawie inwentarza z 1772 r. oraz planów pałacu, a
takŜe zestawione z opracowaniami drukowanymi. Teka 198, s. 51-53; Teka 199, s. 9-13
Notatki z inwentarza miasta z lat 1771-1772 odnoszące się do wzmianek o budynkach
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bardzo starych i w złym stanie, które znajdują się w tym mieście. Teka 108, s. 1-3
Uwagi J. Glinki, co do rodzajów zapisów w inwentarzu miasta z r. 1772 oraz co do ich
wartości źródłowej, s. 1-4; opracowany przez niego na podstawie tego inwentarza.
Wykaz nazw ulic oraz ich zestawienie z nazwami tych ulic w r. 1953, s, 5-7. Teka 109, s.
1-7.
Uwagi J. Glinki, co do informacji o mieszczanach, Jakich dostarcza inwentarz
Białegostoku z r. 1772, a mianowicie co do struktury zawodowej i społecznej tej
ludności, narodowości, wyznania, posiadłości na terenie miasta. Teka 109, s. 1-4
Wykaz świadczeń miasta wobec dworu i skarbu Rzeczypospolitej według inwentarza
miasta z r. 1772. Teka 117, s. 1, 2
Wyciągi z inwentarza miasta /1771-1772/ w postaci tabel ułoŜonych przez Glinkę i
wypełnionych według jego wskazówek /zob. str. 65-69, 84-109/. Tabele zawierają
następujące rubryki: nazwisko /głowy rodziny, lokatora posesji/ z rozróŜnieniem na
chrześcijan i śydów, liczba osób w rodzinie, dom mieszkalny – materiał z jakiego
zbudowany /osobno ściany i dach/ liczba drzwi, okien, kominów, budynki
gospodarcze, ewentualnie kramy, zakłady przemysłowe, tytuł posiadania, uwagi, wreszcie odesłanie do stron w rękopisie inwentarza. Teka 110, s. 1-109
Zestawienia danych zawartych w inwentarzu z lat 1771-1772 w tabelach: a/ "Podział
ludności Białegostoku według grup wyznaniowych, nazw ulic, liczby rodzin i rodzaju
płci z uwzględnieniem domów mieszkalnych i budynków gospodarczych". Tabela ta
nie uwzględnia mieszkańców zespołu pałacowego i garnizonu; Teka 112, s. 7-9; Teka
114, s. 1-3; szczegółowe notatki z odpowiednimi danymi dla ulicy Wasilkowskiej uznanej przez Glinkę za typową i przyjętej do ustalenia przeciętnych liczb statystycznych;
Teka 114, s. 8-11; b/ "Przemysł przetwórczy w Białymstoku" obok tabeli zestawienia
pomocnicze. Teka 114, s. 1-6; c/ "Podział zawodowy i społeczny ludności miasta
Białegostoku w r. 1772". Tabela ta zawiera określenie zawodu, liczbę osób
uprawniających go z rozróŜnieniem na chrześcijan i śydów, a w ramach tych grup na
mieszkańców miasta i przedmieść. Teka 112, s. 1-9; Teka 114, s. 1-11; Teka 115, s. 1-3
Spis rzemiosł uprawianych w Białymstoku w okresie 1771-1772 oraz liczby osób
zajmujących się nimi /z podziałem na chrześcijan i śydów/. Spis kramów wokół
ratusza białostockiego i oznaczenie narodowości kupców. Teka 89, s. 81-83, 85-87
Sprowadzanie do Białegostoku szkła z huty lubaczowskiej, 1772. Teka 315, s. 334
Wzmianka o fontannie publicznej w mieście, 1772. Teka 141, s. 65
„Instrument na gubernatorstwo w Białymstoku” wydany w r. 1772 przez Iz. Branicką.
Akt ten ustanawia w Białymstoku urząd gubernatora /którym zostaje mianowany
Antoni Patyński dworzanin Iz. Branickiej/ i określa obowiązki tego gubernatora w
zakresie sądownictwa, nadzoru w zakresie handlu miejskiego, zachowania spokoju
publicznego oraz porządku w mieście, kontroli nad obrotem nieruchomościami
miejskimi, operacjami kredytowymi wśród mieszczan, a takŜe nad świadczeniami z ich
strony na rzecz kościoła. Teka 122, s. 19-23
Odpis minuty zarządzenia Iz. Branickiej skierowanego do wszystkich
/niewymienionych/ cechów białostockich w sprawie wprowadzenia zakazu
przebywania w szynkach po godz. 9°° wieczór oraz kar za pijaństwo b.d. Teka 129, s.
1
Wzmianki o przedmiotach srebrnych wytwarzanych w Białymstoku na wzór
zagranicznych, 1772. Teka 155, s. 2, 5.
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− Na Nowym Mieście mieszka rusznikarz Franciszek Dzieduch, który naprawia broń.
Jego pisemne oświadczenie wydane w związku z wypadkiem postrzelenia wśród
klientów, 1772. Teka 391, s. 11
− Wypisy z dyspozycji Iz. Branickiej dla A. Patyńskiego gubernatora białostockiego w
sprawach miasta: organizacja straŜy ogniowej, odmawianie rzemieślników do innych
miast, budownictwo w mieście przez osoby prywatne i kredyt dworu na to, zatargi
kahału białostockiego z synagogą tykocińską, opieka dworu nad dziećmi podrzutkami
itp. 1773-1781. Teka 315, s. 268
− Wypisy z raportów A. Patyńskiego gubernatora miasta Białegostoku, składanych Iz.
Branickiej w sprawach tego miasta, a mianowicie zatargów między mieszczanami, o
istnieniu wokół miasta parkanu, zbudowanego na koszt miejski oraz o
przygotowywaniu i rozdziale kwater dla regimentu gwardii konnej koronnej, który ma
stacjonować w mieście, 1773. Teka 316, s. 24, 26, 60, 61
− Relacja gubernatora Białostockiego o krokach podjętych przez niego w celu usunięcia z
rynku miejscowego fałszywych 3-groszówek miedzianych z obciąŜeniem tą sprawą
głównie śydów, 1773. Teka 316, s. 59, 60
− Wypis z listu, w którym A. Jabłonowska donosi o zamiarze kilku rzemieślników
białostockich /stelmach, stolarz, kołodziej i gwoździarz/ przeniesienia się do
Siemiatycz, 1773, s. 56 i relacja o tej sprawie w liście gubernatora białostockiego do
sekretarza Iz. Branickiej, 1773, s. 58. Teka 316, s. 56, 58
− Wysypywanie piaskiem dróg prowadzących przez miasto, dowoŜenie piasku przez
mieszczan Polaków i śydów oraz przez dwór, dowoŜenie kamieni polnych na bruki,
umacnianie przez ogrodnika drzew w ulicach ku Nowemu i na Nowolipiu naruszonych
przez wiatr, prace przy budowie domów mieszkalnych, 1773. Teka 375, s. 2, 3, 5
− Gubernator białostocki Patyński zarządza zwózkę przez mieszczan chrześcijan i
śydów piasku na drogi, 1773. Teka 316, s. 29
− Ogrodnik białostocki dosadza drzewa na ulicach "Ku Nowemu i na Nowolipiu" w
Białymstoku, 1773. Teka 316, s. 29
− Według spostrzeŜenia J. Glinki od r. 1773 pojawia się w księdze miejskiej białostockiej
coraz więcej podpisów niemieckich. Teka 125, s. 79
− Ludność Białegostoku demonstruje sympatię dla przejeŜdŜającego biskupa
krakowskiego /K. Sołtyka/, 1773. Teka 316, s. 59
− Miasto zawiera komplanację z synagogą tykocińską, 1773 /sprawa niewiadoma/. Teka
316, s. 61
− Notatki o przywilejach wydawanych przez Iz. Branicką na domy i grunta w mieście
1773-1778. Teka 128, s. 1, 2, 3
− PrzeciwpoŜarowe zarządzenia Iz. Branickiej: wyposaŜenie komendy wojskowej
/Hauptwachu/ w sprzęt przeciwpoŜarowy, 1773, ustanowienie dyŜurów wśród
mieszczan oprócz stróŜów nocnych, 1775. Teka 317, s. 31, 34
− Kahał tykociński wnosi skargę przeciw kanałowi białostockiemu o niesprawiedliwy
podział pogłównego. Sprawa ma być rozstrzygnięta przez dwór, 1774. Wzmianka o
tym zatargu, 1774. Teka 315, s. 268, 269; Teka 317, s. 33
− Ustanowienie stróŜów nocnych z powodu częstych kradzieŜy. Utrzymywać ich mają
głównie mieszczanie śydzi, 1774. Teka 316, s. 61
− Mieszczanom pogorzelcom Burzyńskiemu, Kopyckiemu i Piekarskiemu kaŜe Iz.
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Branicka częściowo poŜyczyć a częściowo darować zboŜe na zasiew, 1774. Teka 215,
s. 18
Opis majątku pozostałego po śmierci mieszczanina i kupca białostockiego Wolfa
Gołdy, m.in. towarów bławatnych, galanteryjnych i innych. Gołda był właścicielem
kramu w Białymstoku i kraniku w Choroszczy, 1774. Teka 125, s. 91
Odpis inwentarza miasta z r. 1775, który ujęty jest w formę tabel o następujących
rubrykach: nazwa ulicy oraz nazwisko właściciela bądź uŜytkownika posesji /czasem
inne określenia np. burgrabina wdowa /, osiadłość gospodarzy tj. place zajęte pod
zabudowania, pola i ogrody /podano liczbę placów/, majątek gospodarzy, tj. inwentarz
Ŝywy, s. 2-15, kopie instruktarzy danych arendarzom prowentów miejskich w sprawie
wysokości opłat róŜnych, s. 17. Odpis rejestru domów skarbowych /tj. dworskich/ w r.
1775. Rejestr zawiera określenie bądź nazwisko uŜytkownika budynku, liczbę
budynków do niego naleŜących oraz liczbę kominów w nich, osobno spisano
mieszczan chrześcijan a osobno śydów z poszczególnych ulic. Po rejestrze następuje
wyliczenie wysokości podymnego do zapłacenia z poszczególnych posesji. Uwagi
Glinki do tego ostatniego rejestru na s. 30 i 31, 32 i 33. Teka 118, s. 1-27, 30-33
Notatki z rejestru długów zaciągniętych przez wojskowych z regimentu gwardii pieszej
koronnej u mieszczan białostockich i choroskich, 1775, s. 1-2a oraz notatki z
kwaterlist batalionu filizjerów artylerii koronnej zawierające róŜne dane
o stanie kwater i ich gospodarzach, 1781, 1782, s. 3-15. Teka 161, s. 1-15
Wzmianki o odbywaniu się targów w niedziele i w czwartki, 1776, 1777 i o
przywoŜeniu zboŜa na te targi przez poddanych z Litwy, 1773. Teka 316, s. 24, 26
Przygotowywanie w Białymstoku kwater dla regimentu, który ma na wiosnę
stacjonować, 1776, skupowanie płótna i koców, 1777. Teka 370, s. 3-5
Wzmianka o więzieniu miejskim i potrzebie posiadania lokalu dodatkowego na okres
mrozów, 1776. Teka 316, s. 37
Prace stolarskie, tokarskie i snycerskie przy castrum doloris J. Kl. Branickiego
wykonywane są przez rzemieślników w Białymstoku, 1776, 1777. Teka 370, s. 4, 6;
Teka 376, s. 3, 4
RóŜne wzmianki o budynkach zajmowanych /w mieście/ przez oficjalistów dworskich
/Sękowski i inni/, 1776, 1777. Teka 375, s. 15, 16, 20, 22, 23, 25-27
Wzmianka: „gdy próŜnych kamienic tyle jest w Białymstoku”, 1776. Teka 316, s. 36
Wzmianki dotyczące przygotowywania w Białymstoku kwater dla wojska, które nie
stacjonowało tam /zdaniem Glinki/ od r. 1771, 1776, 1777. Teka 316, s. 36, 37
ZwoŜenie kamieni do mostu /Wasilkowskiego/, 1777. Teka 376, s. 5
Naprawa hauptwachu i kordegardy w Białymstoku, 1777. Teka 375, s. 21
„Przepis przyzwoitego w obywatelstwie rządzenia się dla kanału białostockiego do
zachowania podany 1777 r.” „Przepis” określa sposób obioru starszych kahalnych oraz
ich obowiązki, sposób prowadzenia ksiąg kahalnych, sądownictwa, nadzór nad
handlem i porządkiem w mieście wśród śydów, nakazuje teŜ czuwać, aby Ŝaden śyd
osiadły nie wyniósł się potajemnie z miasta, s. 24-31; przepisy o przysiędze Ŝydowskiej
podają roty przysięgi oraz ustalają okoliczności i sposób składania przysięgi, s. 32-34.
Wypisy z literatury drukowanej. Teka 122, s. 24-34
„UłoŜenie dla miasta Białegostoku w przypadku ognia ratowania się od tegoŜ przez
umowę z batalionem fizylierów artylerii koronnej zwierzchności dworskiej sporządzone
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... r. 1777 …” /drukowane/. „UłoŜenie” ustala szczegółowo, kto i w jaki sposób ma
brać udział w gaszeniu poŜarów. Teka 122, s. 35-38
Wzmianka o występowaniu pieczęci miejskiej wyciśniętej przy juramencie urzędników
miejskich w r. 1777. Teka 95, s. 20
Minuty przywilejów Iz. Branickiej: dla pocztmajstrów Lenkiewiczów na dom obok
poczty, /1777? zob. Teka 128, s. 2/ i dla niewiadomej osoby na kram naroŜny obok
ratusza, b.d. Teka 130, s. 1, 2
Raporty o rozdziale przez oficjalistów Iz. Branickiej kwater wojskowych w mieście,
1777. Teka 316, s. 24, 25
PrzejeŜdŜające przez miasto hrabianki Krasickie zatrzymują się w gospodzie Pod
Jeleniem, 1777. Teka 370, s. 9
Wzmianki o budowie domów /skarbowych?/ w mieście, 1777. Teka 376, s. 5
Ustanowienie „taksy” na chleb i mięso, 1777. Teka 370, s. 7, 8
RóŜnice cen między targiem w Bielsku i w Białymstoku sprawia, Ŝe poddani bielscy
woŜą Ŝyto do Białegostoku na sprzedaŜ, 1778. Teka 370, s. 16
Wzmianka o poŜarze w kuźni Essa goździarza, 1778. Teka 370, s. 10
Kahał białostocki wypłaca prowizję roczną Magierskiej siostrze nieboszczki
Bujakowskiej, 1778, 1782. Teka 316, s. 38, 40
Białostocki siodlarz Antoni Korbut zwraca się o zapomogę do Iz. Branickiej, gdyŜ nie
ma z czego się utrzymać wraz z dziećmi, budynki wymagają reperacji, konie mu padły,
1778. Teka 400, s. 1
Wzmianka o zadłuŜeniu śydów białostockich u kupca królewskiego J. A. Scherresa,
1779. Teka 315, s. 295
W Białymstoku stacjonuje batalion fizylierów, którego kapitanem jest Markiewicz,
1779. Teka 369, s. 6
Wzmianka o licznych chętnych do objęcia domu po zmarłej pułkownikowej
Klemmowej, 1780. Teka 316, s. 41
Stancję po nieboszczce Klemmowej zajmuje teraz major Bittner, 1780. Teka 369, s. 11
śydzi białostoccy Moszko Freyda i 3 innych piszą do sekretarza Iz. Branickiej W.
Makomaskiego i ofiarowują mu łapówkę za popieranie ich interesu, 1780. Teka 316, s.
33
śydzi białostoccy wyrabiający sukno dostają od dworu wełnę na kredyt, 1780. Teka
369. s. 7
W Białymstoku wykonuje się pewne prace ślusarskie i stolarskie na potrzeby pałacu
warszawskiego Branickich, 1780. Teka 369, s. 9
Abram krawiec białostocki szyje suknie dla marszałkowej koronnej, 1780. Teka 316, s.
37
Iz. Branicka kaŜe więcej zatrudniać młodego malarczyka, bo inaczej „albo zleniwieje,
albo się zhultai, jak i innych wielu rzemieślników w Białymstoku", 1780. Teka 315, s.
259; Teka 369, s. 11
Raport dotyczący wyrobu w Białymstoku przez szewca dworskiego, Gałeckiego,
obuwia polskiego i niemieckiego /dla słuŜby/ i o złej jakości zwłaszcza obuwia
polskiego w związku z zaniskim uposaŜeniem szewców, 1780. Teka 315, s. 297
Krigier zegarmistrz białostocki zmarł, 1780. Teka 370, s. 17
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− MoŜliwości nabywania w Białymstoku ksiąŜek rozwaŜane w liście Iz. Branickiej do
podskarbiego Matuszewica, 1780. Teka 369, s. 9
− Sprowadzanie szkła z huty kuflowskiej, 1781. Teka 316, s. 44
− P. Engelhartowa nie moŜe wynająć swej kamienicy, bo w części sama mieszka, a w
części trzyma stancję dla studentów, 1781. Teka 370, s. 19
− Przeor bazylianów w Supraślu prosi komisarza dóbr podlaskich Branickich o wzięcie w
obronę Kadysza, krawca białostockiego pociąganego do odpowiedzialności za
wykonywanie prac kuśnierskich /podszywanie futer/ dla zakonników, 1781. Teka 315,
s. 244
− Wzmianka o udzieleniu „zamszniczce” kredytu na budowę domu, 1784. Teka 316, s. 39
− Burzenie domów bardzo starach i zrujnowanych, 1785. Teka 372, s. 6
− Szczegółowy raport J. Hankiewicza gubernatora białostockiego o zamierzonym
brukowaniu rynku miasta a takŜe innych miejsc w mieście i rynsztoków, o
przygotowaniu kamieni i brukarzy do tych prac i preliminowanych wydatkach na to,
1788, wzmianka o dawniejszym brukowaniu kanałów białostockich /przy pałacu?/.
Teka 316, s. 63, 64
− Wzmianka o zakładaniu grobelki na ulicy Zielonej, 1788. Teka 316, s. 13
− Wzmianka o miejscu koło Tykockiej Bramy i cmentarza nowego, gdzie znaleziono
kamienie wapienne, 1788. Teka 316, s. 12
− Rzeźnik Niemiec zatrudniony okresowo w pałacu /w czasie pobytów Iz. Branickiej/
ma otrzymać arendę którejś z karczem jako źródło utrzymania, 1788. Teka 369, s. 15
− Pertraktacje arendarzy z dworem o umniejszenie arendy, jej wysokość, 1789, 1791.
Teka 368, s. 1, 3
− Ingerencja dworu w sprawę zalegania ze spłatą długów przez mieszczanina
białostockiego Josela Izraelowicza róŜnym osobom, 1789. Teka 368, s. 1
− Wzmianka o listach przysyłanych i wysyłanych z poczty białostockiej i o opłatach za
nie w zaleŜności od wagi, 1789. Teka 316, s. 69
− Uwagi i wskazówki Iz. Branickiej dotyczące raportów pisarza fabrycznego
białostockiego w sprawach bodowy domów mieszczańskich /takŜe Ŝydowskich/, na
które dwór daje, bądź sprzedaje po cenie kosztów, materiały budowlane, róŜnych
remontów zabudowań w mieście i brukowania ulic, 1789, 1790, 1791. Teka 316, s. 78,
79, 82, 83
− Wzmianka o liczeniu domów przy rynku „Od Jelenia”, 1789. Teka 363, s. 3
− Zamierzone brukowanie rynku i deklaracje mieszczan, co do udziału w nim.
Oświadczenie mieszczan, Ŝe jeśli do rządu starego miasta zostaną przyłączone
Kleindorf i Nowolipie to ich udział w brukowaniu zwiększy się, 1789, s. 1, część rynku
została juŜ wybrukowana na koszt dworu, 1789, s. 2. Teka 368, s. 1, 2
− ZwoŜenie kamieni do brukowania Rynku, 1789; budowa nowych domów w róŜnych
punktach miasta, pertraktacje z mieszczanami, głównie z śydami, co do kosztów
budowy i koncepcji architekta dworskiego, 1789. Teka 372, s. 3-6
− Zadrzewianie ulic, prace Moskala grabarza miejskiego, zapomogi budowlane dawane
przez dwór mieszczanom, zatrzymywanie i karanie przestępców na terenie miasta,
róŜne sprawy białostockiej gminy Ŝydowskiej, 1789. Teka 363, s. 8, 11-14
− Wzmianka o wymarszu z Białegostoku 2 kompanii fizylierów na konsystencję w
Bielsku, 1789. Teka 316, s. 69

25

− Zalecenie Iz. Branickiej, aby pisarz fabryczny kontrolował stan domów, będących
własnością dworu, przy okazji zmiany ich uŜytkowników, 1790. Teka 316, s. 81
− Wzmianka o zamiarze Iz. Branickiej poŜyczenia pieniędzy kahatowi białostockiemu, z
którego to kapitału /odsetek?/zaspakajane będą wydatki miasta; Ŝyczeniem Branickiej
jest aby Borowska jak najprędzej rozpoczęła „fabrykę dla śydówek” /manufakturę
płócienną/, 1790. Teka 368, s. 2
− Według nowej lustracji Białegostoku przez Markowskiego sędziego brańskiego Bojary,
Nowe Miasto, Nowolipie i pałac zostały wyłączone z obszaru miasta, pociąga to
zmianę w wymiarze podatków, co wywołało juŜ kontrakcję ze strony administratora
podatku skórowego, administracja dóbr chce działać ze swej strony, 1791. Teka 368, s.
4
− Wzmianka o umowie między administracją dóbr a miastem Białymstokiem, co do
wolnej sprzedaŜy mięsa i jego cen, 1790. Teka 368, s. 2, 3
− Umowa zarządu dóbr białostockich z miastem Białymstokiem, co do uboju bydła i
opłat z tym związanych a takŜe, co do wolnej sprzedaŜy mięsa przez mieszczan i jego
cen, 1790. Opłaty z rzeźni kaŜe Branicka uŜyć na spłatę długów kahalnych, 1791. Teka
368, s. 2, 3
− Wypisy z korespondencji oficjalistów Iz. Branickiej w sprawie majątku pozostałego po
zmarłym mieszczaninie białostockim B. Bujakowskim, 1791. Teka 316, s. 66, 67
− Brukowanie rynku przy współudziale mieszczan, 1791, 1792; funkcjonowanie
magazynu miejskiego, 1792, budowa nowych domów oraz kontrola przez dwór domów
wymagających naprawy, 1792. Teka 372, s. 6-11, 13-15, 20, 21
− Wzmianka o opłacania przez mieszczan kwaterowego /podatku/, mimo Ŝe wojsko nie
stacjonuje aktualnie w mieście i o wypłacaniu przez śydów części skórowego podatku
na utrzymanie lazaretu, 1792. Teka 316, s. 48
− Iz. Branicka upomina mieszczan, Ŝe nie starają się zarobić trzymając wozy dla
wynajmowania przejezdnym, 1792. Teka 316, s. 47
− Wzmianki o ulokowaniu części świty królewskiej w mieście w czasie wizyty Stanisława
Augusta w Białymstoku i pieszych spacerach króla po mieście, 1793. Teka 102, s. 2, 3, 5
− Na Nowem istnieje szynk, w którym dobrą kawę dają, 1793. Teka 316, s. 62
− Wzrost w r. 1794 cen zboŜa i siana na rynku białostockim. Teka 316, s. 68
− Architekt miejscowy nadzoruje porządek w mieście i reperację domów i ma prawo
karać winnych nieprzestrzegania jego nakazów; kara chłosty stosowana wobec
mieszczan, chrześcijan i śydów za nieprzestrzeganie przepisów bezpieczeństwa od
ognia i naruszanie spokoju publicznego, 1795. Teka 368, s. 6
|
− Zarządzenia wydane przez Iz. Branicką jej komisarzowi w sprawie kontroli nad
osiedlaniem się Prusaków w mieście i nad kierunkiem rozbudowy miasta oraz nad
dopełnianiem przez wszystkich jego mieszkańców obowiązków wobec dworu, ok.
1796. Teka 316, s. 32, 33
− Von Knobloch prosi Iz. Branicką o wydzierŜawienie mu kamienicy „Pod głową
jelenia” przy Bramie Litewskiej z przeniesieniem propinacji na inną kamienicę, 1796.
Teka 316, s. 18
− Notatka o aktach odnoszących się do wydzierŜawiania /bądź odmowy wydzierŜawiania/ przez Iz. Branicką kamerze pruskiej domów w Białymstoku, 1796-1800,
m.in. dotyczy to budynku teatru pałacowego. Teka 181, s. 1, 2
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− Dyspozycja Iz. Branicklej, aby nie wracać do dawnego zwyczaju uzyskiwania od
dworu zezwolenia na zakup nieruchomości w mieście. Natomiast dawny zakaz
sprzedaŜy posesji chrześcijańskich śydom obowiązuje nadal, 1797. Teka 315, s. 305
− Wzmianka o wybudowaniu odwachu /hobdwach/ przy Bramie Podwiatracznej
/Pieczurskiej/, 1797. Teka 316, s. 23
− Niemcy wynajęli duŜo domów, dom Pod Jeleniem ma zostać wolny jako resursa „to
jest do ich zabawy i naszego /dworskiego/ szynku”, 1797. Teka 369, s. 17
− Stosunek dziedziców dóbr białostockich Jana Klemensa i Izabeli Branickich do śydów
białostockich w dziedzinie gospodarczej /zakładanie kramów, magazynu zboŜowego,
poręczanie długów, udzielanie poŜyczek/ oraz w dziedzinie sądownictwa, XVIII w.
/wg Z. Glogera, Gryfowie Braniccy jako opiekunowie śydów/. Teka 195, s. 1-6
− Informacje odnoszące się do rodziny drukarzy Kanterów oraz wzmianka o następcy J.
J. D. Kantera po r. 1800 - Janie Appelbaumie. Notatki z druków wydawanych w
Białymstoku przez władze pruskie ok. 1796-1808 oraz z literatury historycznej. Teka
164, s. 1-23 passim
− Wypis z inwentarza klasztoru bazylianów w Supraślu /drukowanego/ odnoszący się do
zabiegów drukarza białostockiego Appelbauma /następcy Kantera/ wokół nabycia
drukarni klasztornej /r. 1803/. Po ogłoszeniu bankructwa Appelbauma /r. 1806/,
urządzenie drukarni przeszło w ręce Aarona innego drukarza białostockiego /ok. 1829
r./. Teka 163, s. 1
− Wypisy ze spalonego w r. 1944 rękopisu pamiętnika H. Kownackiego, zawierające opis
i uwagi na temat zabudowy miasta ok. 1800 r. Teka 97, s. 29, 43; Teka 419a, s. 27
− Wypis z listu, w którym Andrzej Karwowski donosi o swym zamiarze powrotu Z
ParyŜa i załoŜenia w Białymstoku przedsiębiorstwa handlowego, do którego obce
przywieść z ParyŜa „faisenses des modes” i wynająć w Białymstoku jakiś obszerny lokal
najchętniej baŜantarnię, 1804. Teka 315, s. 333
− Dane statystyczne odnoszące się do Białegostoku /liczba dymów, liczba dusz, w tym
śydów i chrześcijan/, czerpane z tabeli statystycznej obwodu białostockiego z r. 1807.
Teka 182, s. 3
− Wypisy z zaświadczeń wystawianych przez starszych cechowych o stanie wolnym
członków cechu, chcących zawrzeć małŜeństwo ok. 1808. Teka 176, s. 3, 4, 15
− Odpis obwieszczenia o oddaniu w dzierŜawę pobierania opłat miejscowych i
targowych, 1808. Teka 184, s. 3
− Notatki o materiałach dotyczących Francuzów, którzy przebywali w Białymstoku jako
jeńcy rosyjscy, 1814. Teka 176, s. 12, 14
− Wypis z pisma dotyczącego oddania przez władze rosyjskie w dzierŜawę domu
drewnianego zwanego profesorskim w mieście Białymstoku obok budynku dawnego
teatru, 1832. Teka 179, s. 1
− Wg memoriału architekta Rumbowicza w Białymstoku brak jest malarzy pokojowych,
sztukatorów i smolarzy, a takŜe kamieniarzy, ślusarzy i mularzy odpowiednich do prac
przy pałacu białostockim, 1833. Teka 186, s. 11
− Wypisy z korespondencji urzędowej władz rosyjskich w sprawie kanału
przeprowadzonego przez miasto za czasów hetmana Branickiego, obecnego stanu tego
kanału, obowiązku utrzymywania go w porządku, ewentualnej naprawy, 1834. Teka
179, s. 3, 4
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− Wypisy i streszczenia sprawozdania Komisji budowlanej obwodu białostockiego o
stanie kanałów i ścieków przy ul. Suraskiej oraz o niektórych brukach np. przy ul.
Szkolnej, 1836. Teka 190, s. 1
− Wzmianka o wizerunku herbu Białegostoku w aktach obwodu białostockiego z r. 1836.
Wzmianka o aktach dotyczących baszty miejskiej; o załoŜeniu jezdni z chodnikiem na
miejscu dotychczasowego kanału przy stawach pałacowych, 1838. Wzmianka o alejach
dokoła Białegostoku wysadzanych drzewami, 1839. Teka 449, s. 2-4
− Dom przy rynku sprzedany przez spadkobierców J. Kl. Branickiego wraz z pałacem
białostockim rządowi pruskiemu, staje się następnie własnością Instytutu Panien
Szlacheckich w Białymstoku. W r. 1895 rada Instytutu sprzedaje dom Ajzykowi
Horodyszczowi. Teka 95, s. 10
− Informacje historyczne o posesji zwanej Nowe i jej posiadaczach w XIX i XX w. Teka
241, s. 21-24
Obiekty sakralne, ogólne
− Wypisy z literatury drukowanej dotyczące zakładania i uposaŜenia kościołów i instytucji
kościelnych w Białymstoku i w dobrach białostockich w XVI-XIX w. Teka 41, s. 1-4,
6-12, 14-16, 18-23, 25-32; Teka 42, s. 1-3
− Wykaz świątyń róŜnych wyznań, istniejących w Białymstoku w XVIII w., sporządzony
przez J. Glinkę oraz jego uwagi na temat zmian jakie tu nastąpiły w ciągu XIX w. W
załączeniu odpis uwierzytelniony rozprawki niewiadomego autora pt. „Prawosławni w
Białymstoku wywodzą się z Polaków unitów. Historia cerkwi białostockiej”. Teka 177, s. 4-6, 11,
11a, 12, 15-18
− Odpis inwentarza kościoła katolickiego, uposaŜenia parafii, a takŜe innych budynków i
urządzeń kościelnych w Białymstoku, spisanego w r. 1839 przy obejmowaniu
tamtejszej parafii przez ks. Kossobudzkiego. Teka 205, s. 1-12
Obiekty sakralne, wzmianki szczegółowe
− Kościół tzw. Stary p.w. Wniebowzięcie NPMarii. Elewacja kościoła: fotografia ryciny z
„Kłosów”, 1887. Fotografie z natury przed 1914 oraz w latach 1938 i 1948, róŜne
ujęcia, detale. Teka 236, fot. 85-96
− „Plan rozszerzonego kościoła w Białymstoku”, rysunek elewacji, b.d. Teka 237, fot. 1
− Notatki o grubości cokołu kościoła i filarów przyporowych opisy tablicy erekcyjnej i
dedykacyjnej oraz tablicy nagrobnej Teresy Wydrzyckiej. Notatka odnosząca się do
prac przy odnawianiu kościoła w r. 1942 /polichromia Stolarczyka/. Teka 166, s. 1-6
− Odpis /z lukami/ tekstu z wmurowanej w ścianę kościoła tablicy nagrobnej Gryzeldy
SapieŜyny oraz tłumaczenie z oryginału łacińskiego na polski, szkic przedstawiający
tarczę wmurowaną w ścianę kościoła a zawierającą cztery herby. Teka 62, s. 72-75
− Wypis odnoszący się do nagrobka Stefana Branickiego czerpany z literatury. Teka 167,
s. 1
− Wnętrze kościoła: fotografie barokowego ołtarza bocznego, Teka 236, fot. 97; tablicy
erekcyjnej, Teka 236, fot. 98; tablic pamiątkowych, nagrobnych Teresy Wydrzyckiej
/+1717/, Teka 236, fot. 99; Izabeli Branickiej /+1808/, Teka 236, fot. 105;
chrzcielnicy, Teka 236, fot. 107-108; naczynia do wody święconej, Teka 236, fot. 106;
fotografia figurki anioła z ołtarza bocznego, Teka 238, fot. 72; ołtarza głównego, Teka
238, fot. 75
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− Opis nagrobka J. Kl. Branickiego, w którym w r. 1775 złoŜono jego serce. Opis z r.
1932 /wraz z odpisem tekstu na tablicy/, Teka 168, s. 1; fotografie nagrobka z natury
oraz jego projektu, Teka 236, fot. 100-104
− Fotografia obrazu z bocznego ołtarza, przedstawiającego Matkę Boską oraz domysły
na temat autorstwa Sassoferrato. Teka 169, s. 6, 7, fot. 4
− Opis krucyfiksu z kości słoniowej, który znajdował się w 1938 r. w bocznym ołtarzu
kościoła oraz list J. Glinki do prof. M. Morelowskiego /r. 1938/, rozwaŜający
moŜliwość uznania Michała Anioła za autora krucyfiksu zgodnie z XVIII-wieczną
informacją na ten temat. Wypis z artykułu T. G. w Kurierze Warszawskim /nr 304 z
16.XI.1851/ odnoszącego się do tego kościoła, a w szczególności do krucyfiksu. Jego
trzy fotografie z r. 938. Teka 169, s. 1-4, fot. 1-3
− Mur przykościelny i kapliczka barokowa, ich elewacje, rzuty poziome i pionowe według
inwentaryzacji PKZ w Białymstoku, 1948 odbitki ozalidowe. Teka 135, s. 6, 7
− Podstawowe informacje o powstaniu kościoła oraz jego przebudowie w XVII-XVIII
w. Teka 90, s. 17, 18, 25
− Fundacja kościoła i późniejsza przebudowa - wzmianka. Teka 92, s. 5, 6
− List mgr Zenona Młyńczyka do J. Glinki dotyczący m.in. dziejów kościoła, jego
pierwotnego uposaŜenia /tu polemika z niektórymi twierdzeniami Mościckiego i
Kurczewskiego/ jego rzekomego opanowania przez arian i spalenia przez
Wiesiołowskiego. Wzmianki o informacjach do dziejów tego kościoła, zawartych w
protokołach wizyt biskupich oraz o nazwach wsi naleŜących do parafii białostockiej i
niektórych nazwiskach chłopskich, czerpanych z ksiąg metrykalnych. Teka 198, s. 5557
− Fundacja kościoła i pierwotne uposaŜenie przez Wiesiołowskich, XVI-XVII w., jego
budowa i późniejsze przebudowy. Teka 89, s. 19, 23-25, 30, 50, 54-56
− Wzmianka o fundacji kościoła i uposaŜeniu go przez Krzysztofa Wiesiołowskiego
marszałka wielkiego litewskiego - w kazaniu ks. A. Wituńskiego, Pierścień nieśmiertelności,
Kraków 1637. Teka 62, s. 21
− Kościół w rękach ewangelików od r. 1591-1617, przywilej Jana Kazimierza dla kościoła
katolickiego w Białymstoku, 1661. Teka 75 i 76, s. 1-5
− Erekcja kościoła w r. 1617, budowa i przebudowa w XVII, XVIII i XX w.
Charakterystyka budowli i wyposaŜenia wnętrza. Teka 72, s. 13-20
− Zapis gruntu pustego kościołowi przez małŜonków Pajewskich, 1626 w związku z
przeniesieniem Sobolewszczyzny z parafii zabłudowskiej do białostockiej, kościół
otrzymuje dodatkowe nadania łąk /około połowy XVIII w./, które cofnęli mu
Radziwiłłowie około r. 1600. Teka 58, s. 1-5
− Legaty w testamencie Al. Wiesiołowskiej dla 5 kapłanów przy kościele białostockim i
dla szpitala tamtejszego, 1645. Teka 66, s. 10
− Odpis dokumentu króla Jana Kazimierza dla kościoła białostockiego zawierającego
potwierdzenie jego dawniejszych nadań, 1661 i wzmianki o „heretykach w
Białymstoku”. Notatki zawierające uwagi Glinki, co do tego dokumentu. Teka 60, s. 119
− Notatka o dokumencie wydanym przez ST. M. Branickiego odnoszącym się do
zamiany gruntów kościelnych na lepsze /XVII w./. Teka 95, s. 11
− Wypis z listu biskupa wileńskiego wyraŜającego zgodę na obsadzenie tego probostwa
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przez zakonników bartolomitów, 1745. Teka 315, s. 231
Snycerz robi figury do dekoracji organów, Klemm proponuje Ŝeby za niego
„odrysował” 4 ewangelistów, 1749. Teka 328, s. 2
Wzmianki o pracach stolarskich, snycerskich, kamieniarskich i malarskich przy
ozdabianiu kościoła, 1752. Teka 358, s. 19, 20
J. Kl. Branicki funduje 2 kropielnice marmurowe i daje pewne wskazówki, co do ich
wykonania, 1752. Teka 321, s. 5, 6
Złocenie i malowanie figur przy nagrobku, na organach, 1752. Teka 341, s. 6
Wzmianka o jurydyce kościelnej w mieście, 1770. Teka 125, s. 45
Umowa o zamianie gruntów miedzy kościołem parafialnym a dworem, mocą której
kościół oddaje grunty za bramą Wasilkowską a otrzymuje w zamian grunty w mieście.
Zamiana następuje z inicjatywy dworu i ma na celu rugowanie browarów Ŝydowskich
za obręb miasta dla bezpieczeństwa przeciwpoŜarowego, 1770. Ks. Kadłubowski
proboszcz, 1770, s. 7-9. Ks. Godlewski wikary, 1772, s. 10. Teka 391, s. 7-10
Krótki opis kościoła /jedynie zewnętrzny/ w inwentarzu miasta z r. 1772. Teka 107, s.
39
Iz. Branicka poleca gubernatorowi białostockiemu, aby czuwał nad tym, Ŝeby zapisy na
rzecz kościoła nie były przez mieszczan robione ze szkodą dla ich spadkobierców a
takŜe by opłaty za śluby i pogrzeby nie były za wysokie. Ustala stawki tych opłat dla
najuboŜszych, 1772. Teka 122 s. 22
Rzemieślnicy /stelmach i siodlarz/ nie mogąc uzyskać zapłaty za swą pracę ofiarowują
swą naleŜność kościołowi na ręce ks. Dobrzyńskiego podproboszcza, 1773. Teka 125,
s. 81
Wzmianki o sprowadzaniu marmurów z Włoch do mauzoleum J. Kl. Branickiego w
kościele, 1777. Teka 315, s. 294
Mauzoleum J. Kl. Branickiego ma być stawiane w kościele, marmur na niego
sprowadzony za pośrednictwem Saturgusa kupca królewieckiego, w mauzoleum będzie
się znajdować serce w srebrnej puszce; prace przy wykonywaniu mauzoleum
prowadzone pod kierunkiem Sękowskiego wykonano w ciągu tygodnia, „Bardzo jest
piękne i podobno równe niewidziane w Polsce” ocenia sekretarz Iz. Branickiej F.
Piramowicz, 1778. Teka 370, s. 10-12
Wypłata arendy kościołowi farnemu przebiega nieregularnie. Iz. Branicka poleca
egzekwować wypłatę, 1782. Teka 369, s. 13
Relacje o przygotowaniach do naprawy zegara na kościele i o wykonywaniu naprawy
przez zegarmistrza warszawskiego Krukowskiego na koszt dworu, 1790. Teka 316, s.
71, 81
Notatka o pokwitowaniach Komisji Porządkowej z. bielskiej z otrzymania sreber
/naczyń kościelnych, wotów/ oddanych przez miejscowego proboszcza na potrzeby
Insurekcji, 1794. Teka 95, s. 12
Inwentarz kościoła z r. 1839, wiadomości ogólne, wyposaŜenie wnętrza. Teka 205, s. 14
Niektóre informacje o archiwum kościelnym, 1946 r. Teka 96, s. 40
Odpisy kwitów wystawianych w latach 1661-1703 przez proboszczów i zakrystianina
białostockiego z odbioru dziesięciny z dóbr białostockich i białostockiego
tykocińskich; potwierdzenie przez proboszcza białostockiego zamiany gruntów
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kościelnych z dworem białostockim, 1708. Teka 171, s. 1-3
Notatka Glinki o układzie skorowidza nazwisk do ksiąg metrykalnych z lat 1704-1774
tegoŜ kościoła. Teka 172, s. 1
Notatki z księgi metryk ślubnych prowadzonej przy tym kościele w latach 1718-1740.
Notatki charakteryzują sposób prowadzenia księgi, dają zestawienie miejscowości
wymienionych w księdze, liczbę zapisów odnoszących się do kaŜdej z nich oraz
przytaczają 3 wpisy do księgi: wpis pierwszy w niej oraz wpisy aktów ślubów
Konstancji Branickiej z Karolem Sedlnickim i Urszuli Branickiej z Janem K.
Lubomirskim /1725 r./ Teka 174, s. 1-3
Fragment oryginalnej księgi metrykalnej /chrztów/ parafii katolickiej w Białymstoku z
lat 1750-1755. Teka 173, s. 1-56
Notatki z ksiąg metrykalnych ślubów i zgonów z okresu 1771-1793. Wynotowano dwa
akty ślubu i kilkanaście aktów zgonu. Brak uwag ogólniejszych. Teka 175, s. 1
„Księga świadectw i pozwoleń /dla/ zabierających się do stanu małŜeńskiego od r.
1808 do r. 1822 sporządzona /w rzeczywistości od r. 1799-1821/”. Odpisy
poszczególnych akt bądź notatki o nich. Są tam zaświadczenia cechów i osób
prywatnych o stanie wolnym, osób chcących zawrzeć małŜeństwo, są umowy przy
zawieraniu małŜeństw z niekatolikami o katolickim wychowaniu przyszłych dzieci,
jedno zaświadczenie o nieobyciu się ślubu mimo wyjścia zapowiedzi. Ponadto odpis
aktu zgonu Iz. Branicklej oraz oświadczenia o sprzedaŜy blechu „księŜom misjonarzom
probostwa białostockiego”. Teka 176, s. 1-18
Cerkiew unicka. Zaświadczenie wydane przez ks. Malubrockiego /vel Malabrockiego/
podproboszcza białostockiego, Ŝe ks. Czaykowski, dawniej pleban białostocki i
dojlidzki, suspendowany, jest bez środków do Ŝycia i potrzebuje pomocy charytatywnej,
1748. Teka 125, s. 14
„Ostatni i aktualny possessor cerkwi w mieście i we wsi Dojlidach” Jakub DruŜbacki
opuścił ją przed 1,5 rokiem, więc J. Kl. Branicki prezentuje na jego miejsce wielebnego
Jakuba Baranowskiego, 1752. Teka 321, s. 16
Opis zewnętrzny cerkwi w inwentarzu miasta z r. 1772. Teka 107, s. 72
Wypisy i notatki z ksiąg metrykalnych w Dojlidach, XVIII-XIX w. Teka 258, s. 1-5
Kościół ewangelicki. Zarys dziejów parafii ewangelicko-augsburskiej od jej załoŜenia w
r. 1796, wypisany z niewymienionego artykułu w Zwiastunie Ewangelicznym /nr 23 z
3.VI.1928 r./ Teka 203, s. 1
BóŜnica i dom modlitwy. Według źródeł miejscowych Ŝydowskich bóŜnicę tę
zbudowano w r. 1764 na wzór bóŜnicy w Tykocinie, a rozebrano w r. 1904 i w tym
samym miejscu zbudowano nową, istniejącą do II wojny światowej. Teka 206, s. 14, 15
śydowski dom modlitwy istniejący jeszcze w r. 1938 zbudowany był w r. 1718 /według
napisu na stopie bimah/. Teka 206, s. 13
Klasztor SS. Miłosierdzia. Opis tablicy fundacyjnej z r. 1769 wmurowanej nad
głównym wejściem oraz odpis tekstu na tej tablicy - sporządzone w r. 1937. Teka 168,
s. 3
„Planta generalna ogrodu i zabudowania klasztoru nowego", XVIII/XIX w., fot. 115;
elewacja klasztoru, fotografia z natury fot. 116. Teka 236, fot. 115, 116
J. Kl. Branicki przyłącza do fundacji klasztoru folwark pod Krupnikami wykupiony za
3.000 zł z rąk spadkobierczyń Adama Bujakowskiego, 1771. Teka 391, s. 1
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Opis klasztoru w inwentarzu miasta z r. 1772. Teka 107, s. 25
Wzmianka o budowie figami klasztornej, 1775. Teka 375, s. 8
Klasztor otrzymuje nie dość regularnie opłaty z arendy, 1782. Teka 369, s. 13
Klasztor ma otrzymać z folwarków pierze darte na pościele, 1785. Teka 317, s. 27
Wzmianka o legacie ks. Daniszewskiego dla tego klasztoru, 1790. Teka 316, s. 71; Teka
363, s. 14
Wzmianka o zamiarze podpiwniczenia spichlerza przy klasztorze częściowo na koszt
własny zakonnic a częściowo z pomocą dworu, 1790. Teka 316, s. 80, 81
Wzmianka o lekach zakupionych w Warszawie m.in. dla tego klasztoru, 1795. Teka
168, s. 3; Teka 373, s. 21, 22
Wzmianka o sumach tego klasztoru na hipotece dóbr białostockich w momencie
sprzedaŜy ich rządowi rosyjskiemu, 1809. Teka 178, s. 4, 15
Wzmianka o obecnym miejscu przechowywania inwentarza klasztoru z r. 1817. Teka
437, s. 1
Białystok - klasztor SS. Miłosierdzia zob. teŜ Białystok zakłady i budynki uŜyteczności
publicznej
Klasztor księŜy misjonarzy. Izabella Branicki nazwana „fundatrix congregationis
missionis domus Białostocensis”, 1808; misjonarze kupują blech wosku /w
Białymstoku/, 1808. Teka 176, s. 10, 13
Wzmianka o sumach naleŜnych klasztorowi, znajdujących się na hipotece dóbr
białostockich w momencie ich sprzedaŜy rządowi rosyjskiemu, 1809. Teka 178, s. 4, 15
Odpis pisma do białostockiego sądu ziemskiego od plenipotenta hr. Demblińskiej w
sprawie roszczeń ks. misjonarzy w związku z zapisem na Sobolewszczyźnie, danym im
w r. 1809 przez Dominika Radziwiłła, 1837. Teka 204, s. 1
W budynku klasztoru mieści się seminarium duchowne, 1839. Teka 205, s. 1
Klasztor bazylianów. Wzmianka o występowaniu tego klasztoru w księdze wyroków
Trybunału Lubelskiego, 1728. Teka 95, s. 18
Kaplica i cmentarz p.w. św. Marii Magdaleny. Zarys dziejów opracowany przez J.
Glinkę na zamówienie adwokata białostockiego mec. Siawciłły do przedstawienia w
procesie o prawa kościoła katolickiego do obu tych obiektów, oddanych w r. 1864
kościołowi prawosławnemu, 1958 r. Teka 177, s. 1-18
Wycinek z Dziennika Białostockiego /28.VII.1938/ zawierający anonimowy artykuł „O
zwrot cmentarza i kaplicy św. Marii Magdaleny” z rąk kościoła prawosławnego kościołowi
katolickiemu. Artykuł zawiera kilka informacji o dziejach tej świątyni. Teka 241, s. 32
Kaplica ma być na górze, z której widać Choroszcz, Tykocin i Knyszyn, 1758, s. 19;
wzmianki o zwoŜeniu kamieni na fundamenty, 1758. Teka 397, s. 18, 19
Wzmianki o kopaniu fundamentów i pracach budowlanych przy tej kaplicy, a takŜe o
obrazach i ramach do obrazów, 1760. Teka 328, s. 3-7, 12, 14
Wymiana posadzki w sali pod kaplicą z kamiennej nad dębową, 1763. Teka 357, s. 5
Opis zewnętrzny kaplicy w inwentarzu z r. 1772. Teka 141, s. 94
Wzmianka o fundacji kaplicy, ogólnikowy opia zabudowań w inwentarzu z r. 1839.
Teka 205, s. 4
Kaplica św. Rocha. Wypis z listu biskupa wileńskiego, który przesyła indult na
odprawianie naboŜeństw w tej kaplicy, 1746. Teka 315, s. 231
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− Opis kaplicy, cmentarza i plebani w inwentarzu Białegostoku z r. 1772. Teka 107, s.
166, 167
− Odpisy pism do władz rosyjskich w sprawie, wypłaty zaległego uposaŜenia dziadowi
przy kaplicy zgodnie z fundacją J. Kl. Branickiego, 1810, 1813. Teka 184, s. 6, 7
− Wzmianka o fundacji kaplicy, ogólnikowy opis zabudowań w inwentarzu z r. 1839.
Teka 205, s. 4
− Kaplica pałacowa. Wypis z raportu, władz rosyjskich z r. 1828 o stanie podłóg, obić i
malowideł na ścianach kaplicy. Teka 187, s. 1
− Wzmianka o projekcie oddzielenia kaplicy od sali rekreacyjnej i poszerzenia jej, 1841.
Teka 191, s. 10, 44
− Kapliczka przy kościele p.w. Wniebowzięcia NPMarii. Elewacja, rzuty poziomy i
pionowy wg inwentaryzacji PKZ, 1948. Odbitki ozalidowe. Teka 135, s. 6, 7
− Plebania. Zwozi się tam gruz z rozbiórki starej bramy pałacowej w Białymstoku, 1758.
Teka 397, s. 26
− Wzmianki o budowie plebani i malowaniu jej ścian przez Herliczkę, 1760, 1761. Teka
328, s. 14-17
− Opis zewnętrzny plebani w inwentarzu miasta Białegostoku, 1772. Teka 107, s. 40
− Wypis z listu, w którym oficjał grodzieński wyraŜa niezadowolenie z zamierzonego
załoŜenia szkoły publicznej na probostwie, 1776. Teka 316, s. 36
− Przy plebani jest ogród uprawiany przez ludzi dworskich, 1789. Teka 363, s. 14
− Wzmianki o lokalu probostwa w pamiętniku M. Starzeńskiego, który wynajmował tam
mieszkanie ok. r. 1800. Teka 410, s. 9
− Wzmianka ogólnikowa o budynku plebani, dacie fundacji i osobie fundatora, 1839.
Teka 205, s. 4
− Notatka o istnieniu w Gabinecie Rycin BUW rysunku bramy przy plebani, przeliczenie
wymiarów podanych na nim. Teka 234, s. 3, 5, 9
− Cmentarze. Podstawowe wiadomości o rozmieszczeniu i dziejach cmentarzy róŜnych
wyznań, zawarte w opracowaniu Glinki o genezie i rozwoju miasta Białegostoku w XVXVIII w. Teka 89, s. 28-30, 58-60
− Odpis listu J. Glinki do prof. T. DzierŜykray-Rogalskiego w sprawie lokalizacji
pierwszych cmentarzy w Białymstoku /w związku z odkryciem w r. 1958 śladów
dawnego cmentarza przy ul. Lipowej/, 1959. Teka 207, s. 1-3
− Zarys dziejów cmentarza przy kaplicy św. Marii Magdaleny opracowany przez
J. Glinkę. Teka 177, s. 1-1; Wycinek z Dziennika Białostockiego /28.VII.1938 r. /
anonimowego artykułu „O zwrot cmentarza i kaplicy św. Marii Magdaleny”. Teka 241, s.
32
− Cmentarz przy kaplicy św. Marii Magdaleny jako miejsce pochowania unitów a takŜe
prawosławnych zmarłych w Białymstoku. W jednym z aktów nazwano ten cmentarz
powszechnym, XVIII w. Teka 258, s. 2-4
− Wzmianka o dwóch cmentarzach katolickich przy kaplicy św. Rocha i przy kaplicy św.
Marii Magdaleny, 1839. Teka 205, s. 4
− Notatki z artykułów w prasie lokalnej białostockiej /z lat 1928-1933/ o poglądach na
temat daty załoŜenia najstarszego cmentarza Ŝydowskiego w Białymstoku i dwóch
cmentarzy późniejszych. Notatki porobione przy zwiedzaniu w r. 1938 przez Glinkę
starego cmentarza nieuŜywanego juŜ od lat kilkunastu, wzmianki o nagrobkach rabinów
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z XVIII i XIX w. Teka 206, s. 17, 18, 20-22
− „Dawny”, cmentarz Ŝydowski, wzmianka o nim w inwentarzu miasta z r. 1772, s. 21;
„Kirkut, czyli mogiłki Ŝydowskie” na przedmieściu za Bramą Suraską, wspomniany w
tymŜe inwentarzu, s. 167. Teka 107, s. 21, 167
− Fotografie poszczególnych nagrobków dawnego cmentarza Ŝydowskiego przy ul.
Sosnowej. Teka 236, fot. 117-120
− Notatki o zewnętrznej postaci budynków mieszczących się na terenie cmentarza
Ŝydowskiego /stary/ sporządzone przez Glinkę prawdopodobnie w czasie oględzin
cmentarza /przed r. 1939/. Teka 241, s. 33
Zamek
− Główne informacje o jego powstaniu i rozplanowaniu zebrane przez J. Glinkę. Teka
90, s. 17
− Tekst artykułu J. Glinki o zamku obronnym Wiesiołowskioh w Białymstoku; pierwopis
/Teka 69, s. 1-57/ i tekst ostateczny /Teka 68, s. 1-58/
− Materiał ilustracyjny zebrany do artykułu Glinki /o zamku białostockim/, ale tylko
częściowo w nim wykorzystany. Teka 70, s. 1, 2, 4-7
− Uwagi Glinki o usytuowaniu zamku i jego roli obronnej. Teka 1, s. 6
− Krzysztof Wiesiołowski marszałek /+1637/ wielki litewski był /według Glinki/
autorem projektu zamku przebudowanego następnie przez Tylmana z Gameren. Teka
278, s. 178
− Pozostałości dawnych murów zamkowych i zachowane jedno okno ostrołukowe
widoczne po poŜarze z r. 1944. Notatki Glinki zawierające spostrzeŜenia z oględzin
murów pałacu białostockiego w latach 1945-1953. Teka 149, s. 1-23
− Notatki J. Glinki z komunikatu S. Bukowieckiego o zameczku istniejącym w
Białymstoku w XVI w., przebudowanym potem przez Tylmana. Teka 415, s. 15, 15v
− Notatki o miejscu i czasie budowy zamku, o jego wyglądzie i przebudowie od 1961 r.
Teka 92, s. 5, 6, 8
− Notatki dotyczące pierwotnej postaci zamku w XVI w., jego późniejszej przebudowy,
analogii z zamkami w Tykocinie i Dźwinogrodzie i niektórych szczegółów wyposaŜenia
wnętrz /kobierce, kafle/. Teka 72, s. 6-8, 20-31
− Notatki Glinki wskazujące na analogie między załoŜeniem zamkowym w Dźwinogrodzie a załoŜeniem zamkowym w Białymstoku. Fotografia załoŜenia
dźwinogrodzkiego według mapy dóbr dźwinogrodzkich sporządzonej w r. 1776 przez
A D. Jędrzejewskiego. Wówczas mieściła się tam rezydencja ekonomiczna i folwark.
Odpisy napisu tytułowego na tej mapie i części legendy. Notatki mające na celu
określenie, który z trzech znanych Dźwinogrodów przedstawia mapa i w jakiej skali
została sporządzona. Teka 148, s. 1-17, fot. 1
− Notatki o śladach dawnego zamka widocznych w pałacu białostockim i o jego
analogiach z zamkiem w Dźwinogrodzie. Teka 89, s. 25-28, 56
Pałac /rezydencja/ - ogólne, ikonografia
− Podstawowe informacje o jego powstaniu, rozplanowaniu i przebudowach zebrane
przez J. Glinkę. Teka 90, s. 19-21, 24, 27, 28
− Streszczenie odczytu J. Glinki z r. 1937 na posiedzeniu Wileńskiego TPN pod tyt.
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„Pałac białostocki J. Kl. Branickiego hetmana wielkiego koronnego kasztelana krakowskiego.
Architektura, parki". Teka 471, s. 34-41
Przebudowa zamku białostockiego na pałac na zlecenie St. M. Branickiego przez
Tylmana z Gameren od r. 1691; pałac jako naczelna rezydencja J. Kl. Branickiego
przebudowywany w I ćwierci XVIII w. Spis zabudowań pałacowych uwidocznionych
na planie Białegostoku w końcu XVIII w. Teka 92, s. 8. 9, 12
Notatka z komunikatu S. Bukowieckiego o zameczku istniejącym w Białymstoku w
XVI w., przebudowanym potem przez Tylmana, notatki o rysunkach pałacu
białostockiego wykonanych przez Tylmana a zachowanych w Gabinecie Rycin
Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego. Teka 415, s. 15, 15v, 20-28
Notatki Glinki do jego referatu „Dzieje budowy pałacu białostockiego” wygłoszonego w
PTH w Białymstoku dnia 22.XI.1952 r. Wśród notatek tych, prócz ogólnego wstępu,
znajduje się zestawienie chronologii budowy pałacu i spis ilustracji przeznaczonych do
przeźroczy. Teka 138, s. 1-6
Notatki z lektury szeregu prac z dziedziny historii sztuki uwzględniające powiązania i
podobieństwa zachodzące między pałacem białostockim /w całości bądź w detalach/,
a róŜnymi dziełami architektury zwłaszcza francuskiej jak równieŜ niemieckiej i
włoskiej. Teka 143, s. 1-16
Wypis z W. Wittyga, Pieczęcie miast dawnej Polski, Kraków-Warszawa 1905, cytatu
odnoszącego się do rzekomej daty przebudowy pałacu. Uwaga Glinki o braku poparcia
źródłowego tej informacji. Teka 140, s. 1
Wypisy z pracy „Polska roku 1793 według podróŜy Fr. Szulca” /Warszawa 1899/
zawierające opis pałacu. Teka 97, s. 21-23
Wypisy z W. Coxe'a, Travels in Poland, Russia and Denmark, /London 1802/ zawierające
opis pałacu. Teka 97, s. 36
Notatki o opisach i rycinach, przedstawiających pałac, publikowanych głównie w
prasie, na przełomie XIX i XX w. Teka 95, s. 35, 54, 57, 59; Teka 234, s. 17
Notatki J. Glinki z rozmów w r. 1933 z robotnikami /nazwiska, adresy/, którzy około
r. 1918 i 1927 byli w lochach przy pałacu. Obserwacja własna z oględzin terenu. Teka
95, s. 48
Korespondencja J. Glinki z Muzeum Wielkopolskim w Poznaniu w sprawie
identyfikacji monety znalezionej w r. 1936 w fundamentach pałacu, pomiędzy cegłami,
1936. Teka 150, s. 1-4
Notatki J. Glinki z oględzin w latach 1945-1953 murów pałacu białostockiego i róŜne
wnioski wysunięte przez niego na tej podstawie, co do zmian, które zachodziły w XVII,
XVIII i XIX w. w długości i wysokości murów, wymiarach cegieł, liczbie otworów i
innych z tym związanych kwestiach jak tynkowanie, boniowanie. Specjalną uwagę
Glinki zwróciło okno ostrołukowe piwniczne, jego zdaniem pozostałość pierwotnego
zamku białostockiego. Teka 149, s. 1-23
Korespondencja J. Glinki dotycząca zwrotu wypoŜyczonych przez niego r. 1945
materiałów rękopiśmiennych i ikonograficznych przydatnych odbudowy pałacu
białostockiego, 1945- 1951. Teka 197, s. 1-22
Notatka o odkryciu w 1949 r. na terenie pałacu paleniska z XI w. Teka 1, s. 6
Korespondencja J. Glinki z Centralnym Zarządem Muzeów i Ochrony Zabytków i z
Prezydium WRN w Białymstoku /w latach 1960-1961/ w sprawie usunięcia
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dostrzeŜonych przez Glinkę usterek naruszających zabytkową postać pałacu, a
mianowicie w sprawie zniekształcenia jedynego w pałacu oryginalnego okna
gotyckiego, wadliwej instalacji rynien na pałacu oraz projektu pomalowania jego ścian
zewnętrznych na kolor Ŝółty. Zob. teŜ Teka 198, s. 1-58; Teka 199, s. 1-16
Materiał ilustracyjny zebrany do artykułu Glinki „Zamek obronny w Białymstoku na
przełomie XVI i XVII w.” /Rocznik Białostocki II 1961/i tylko częściowo w nim
wykorzystany. Ilustracje wykorzystane: 1. Rekonstrukcja załoŜenia pałacowoogrodowego w końcu XVIII w. /wykorzystana po zmianach/. 2. Rzut zamku z
alkierzami 3. Elewacja frontowa korpusu głównego pałacu. Ilustracje niewykorzysta-ne.
4. Projekt odbudowy pałacu w r. 1946, elewacja północna. 5. Gotycki łuk nad oknem
piwnicy w pałacu, stan z r. 1955. 6. Dachówka pałacowa, przekroje. Teka 70, s. 1, 4-7
Fotografie szczątków boniowania tylmanowskiego i fresków na zewnętrznych ścianach
pałacu, wykonane w r. 1951 przez inŜ. W. Paszkowskiego. Teka 149, fot. 1-5
Fragment fasady. Rysunek z okresu przebudowy w r. 1726. Według uwagi Glinki „Stan
utrzymany do ± 1737”. Teka 147, fot. 1
Rzut poziomy parteru „Plan du premier Etage de Białystok” z okresu przebudowy ok.
1726 r. Podpis: „Nowicki junior”. Wg uwagi Glinki „Stan w szczegółach zmieniany od
1754 r., w ogóle utrzymany do 1833 r.” Teka 147, fot. 5
Przerys rzutu z I połowy XVIII w. pokoi złotych alias królewskich, wykonanego przez
Nowickiego juniora. Teka 237, fot. 5
Projekt naroŜnika północno-zachodniego z r. 1737 /niewykonany/. Teka 147, fot. 2
Widok na pałac i górny ogród. Fotografia miedziorytu sprzed r. 1749. Teka 147, fot. 4
Fotografia XVIII-wiecznych rysunków elewacji pałacu od strony wejścia; rzutu i
elewacji salonu włoskiego oraz planty apartamentu nowego Pani Krakowskiej. Teka
236, fot. 1-3
Notatka o plancie apartamentu Branickiej z r. 1770, przechowywanej w Gabinecie
Rycin BUW. Teka 234, s. 6, 9, 11
„Elewacja kolumnady przy apartamencie nowym JO. J. M. Pani Krakowskiej /Iz.
Branickiej/ w Białymstoku po prawej ręce pałacu in Anno 1770 rysowana”. Według
uwagi Glinki jest to stan z okresu przebudowy w r. 1737. Utrzymał się on do r. 1833.
Teka 147, fot. 3
Notatka z listu proboszcza białostockiego do biskupa wileńskiego z odpowiedzią na
zapytanie o dzieje Białegostoku. Ksiądz pisze, Ŝe według tradycji bramę Gryf wystawił
J. Kl. Branicki według projektu i planu własnoręcznego króla Augusta II. Poprzednio
brama była na miejscu Herkulesów. b.d. Teka 95, s. 11
Fotografie rysunków przedstawiających rzut i elewację mniejszej bramy pałacowej,
notatka o miejscu przechowywania tych rysunków. Teka 147, fot. 8; Teka 234, s. 3
Fotografia rysunku przedstawiającego tzw. grupy Herkulesa sprzed pałacu
białostockiego. Teka 147, fot. 9; Teka 237, fot. 6
Uwagi Glinki, co do analogii między tzw. grupami Herkulesa i balustradą w górnym
parku białostockim, a analogicznymi urządzeniami w Buczaczu. Teka 426, s. 9
Notatka o dwóch identycznych rycinach /w „Kłosach” 1887; w „Wędrowcu” 1892/
przedstawiających bramę pałacową oraz wiadomość, uzyskaną od ZagłobyŁozowickiego, o dacie 1727 wyrytej na dzwonach zegara na tej bramie. Teka 95. s. 35,
50
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− Fotografie rysunków N. Ordy z r. 1876, przedstawiających fragment zabudowań
pałacowych, fot. 3; pałac przebudowany na Instytut Panien Szlacheckich, fot. 4. Teka
237, fot. 3, 4
− Plan budowli i ogrodów pałacu jako Instytutu Panien Szlacheckich sporządzony około
r. 1850, odbitka ozalidowa. Teka 283, s. 4
− Fotografie głównie z okresu międzywojennego, przedstawiające elewację pałacu w
róŜnych ujęciach /takŜe detale/, a takŜe bramę pałacową i grupę Herkulesa. Teka 236,
fot. 4-18, 38-52, 57; Teka 238, fot. 1-3, 10-19, 22-24, 29, 31-33, 35, 41, 45, 47, 48, 50,
52, 54, 107, 114, 120; Teka 272, fot. 6
− Plan /rzut poziomy/ parteru korpusu głównego w skali 1:100 wykonał inŜ. arch. St.
Bukowski. Odbitka ozalidowa. Teka 237, fot. 7
− Notatki i szkice rzutów poziomych /z podaniem wymiarów/ arkad w parku, bramy w
parku i na podwórzu, murów przy grupach Herkulesa wykonane przez J. Glinkę w r.
1936. Teka 95, S. 51-53
− Fotografie wnętrza: plafon i latarnia kaplicy /sztukaterie/ z XVII w. Fot. J. Glinka
1937 r. fot. 19-23. Fryzy w dwóch gabinetach. Fot. J. Glinka w r. 1936 i J. Szandomirski
w r. 1954, fot. 24-27 + 2 negatywy. Kominek w tzw. pokojach paryskich fot. 28. Płyta z
kominka z herbem Gryf, fot. 29. „Pokój paradny” fragmenty sztukaterii, piec, fot. 3032. Teka 236, fot. 19-23, 27-32
− Fotografie: „przedpokój gościnny” przed apartamentami Iz. Branickiej, fragmenty
sztukaterii, fot. 33, 34; sypialnia Iz. Branickiej, fragment sztukaterii, fot. 35; klatka
schodowa, rzeźba i fragment okucia, fot. 36, 37; główna brama pałacowa i grupy
Herkulesa fot. J. Glinka /1937/ i inŜ. Wł. Paszkowski /ok. 1950?/, fot. 46-52. Teka
236, fot. 33-39, 46-52
− Fotografia ściany budynku za pałacykiem gościnnym. Teka 236, fot. 57
− Fotografie wnętrz: dekoracja kominka w apartamencie hetmanowej, fot. 7; dekoracja
ścienna /portret Augusta III/ fot. 125; drzwi w sypialni hetmana, fot. 62; fragment
klatki schodowej, fot. 61; posąg w klatce schodowej, fot. 150. Fotografował J. Glinka
przed 1939 r. Teka 238, fot. 7, 61, 62, 125, 150
− Fotografie dawnych kafli z pałacu, XX w. Teka 71, fot. 1-16
− Opis medalionu marmurowego z portretem St. Czarnieckiego znajdującego się w
pałacu nad kominkiem. Teka 96, s. 18
Pałac /rezydencja/ - wzmianki szczegółowe
− St. Branicki wspomina o zagrabieniu w jego pałacu białostockim ruchomości o łącznej
wartości 100.000 /zł?/, 1706. Teka 296, s. 1
− Odpis fragmentu inwentarza pałacu prawdopodobnie sporządzonego w r. 1709 /wstęp
Glinki zawierający opis zewnętrzny inwentarza i uzasadniający powiązanie ww.
inwentarza z Białymstokiem i datą 1709 s. 1-3; Inwentarz /w zachowanym fragmencie/
zawiera opisy pomieszczeń w głównym piętrowym korpusie pałacu, w dwóch
pawilonach oraz w oficynach. Opis określa przeznaczenie kaŜdego pomieszczenia,
wspomina nie tylko o otworach /drzwi, okna/ i ich zamkach i o piecach, lecz wymienia
szczegółowo wszelkie ruchomości znajdujące się w pomieszczeniach, a takŜe obicia na
ścianach, s. 4-14. Teka 139, s. 1-14
− Zapytanie wyraŜone w liście biskupa Kurdwanowskiego o ocenę przez króla Augusta
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II, w czasie jego wizyty w Białymstoku, prac nad restauracją „zamku”, 1726. Teka
395, s. 2
Wymiana uwag między J. Glinką a prof. Hentschlem z Drezna na temat udziału
architektów Deybla i Jaucha w przebudowie pałacu w okresie od 1728-1753. Teka 385,
s. 1, 2, 6, 16, 21
Wzmianki o pracach budowlanych w Białymstoku /przy pałacu?/ w latach 1732-1733.
Teka 315, s. 22
J. Kl. Branicki nakazuje poprawić „mur pod kratą do kościoła idący” i potynkować
arkady, pochwala brukowanie ku kościołowi, 1732. Teka 342, s. 3, 3v
Dyspozycje w sprawie urządzenia wnętrz pałacu /kominki, piece, obicia i boazerie na
ścianach, ustawianie mebli/, 1732, 1737. Teka 342, s. 3, 3v, 6, 8
Cegła do przebudowy pałacu dowoŜona z Tykocina, 1733. Teka 315, s. 270, 271
Wzmianka o zniszczeniu mostów przy pałacu w czasie rozruchów, 1734. Teka 280, s,
82
Dyspozycje J. Kl. Branickiego, co do sposobu pokrywania dachu pałacu, 1737. Teka
342, s. 4
Wzmianka o pokrywaniu na nowo hełmów i o innych pracach przy pałacu i jego
otoczeniu, 1738. Teka 341, s. 3
Wzmianki o robieniu sztachet i malowaniu ich, 1739. Teka 358, s. 2, 4, 5, 7-10
Liczne wzmianki o pracach nad przebudową pałacu i urządzeniem jego wnętrz
prowadzonych w latach 1738 i 1739 m.in. przy współudziale kapitana Deublera
/Deybla/. Teka 342, s. 9-28 passim; Teka 358, s. 1-10
Susarz warszawski chce podjąć się naprawy zegara na bramie /pałacowej?/, 1739. Teka
358, s. 8, 10
Wzmianka o zamówieniu na markizy do okien, 1740. Teka 315, s. 131
W gabinecie na boazerii są zacieki od Ŝywicy, 1743. Teka 342, s. 33
Wzmianka o skupowaniu sierści do tynkowania pałacu, 1744. Teka 315, s. 205
Stawianie i reperacja płotów przy rezydencji białostockiej, 1748. Teka 358, s. 10, 11
Wzmianki o urządzaniu wnętrz pałacowych, 1749. Teka 328, s. 1, 3
Wykonany został zegar na wieŜy /bramy pałacowej?/, 1749. Teka 328, s. 2
Wzmianki o pracach przy urządzaniu wnętrz i o „łaziennych apartamentach”, 1752,
1753. Teka 358, s. 22-23, 24-33
Wzmianka o przesyłaniu krzeseł z pałacu w Mościskach do pałacu w Białymstoku,
1752. Teka 321, s. 17
Abrys fontanny „ex opposito włoskiego salonu” przesyła J. Kl. Branickiemu architekt
Klemm, 1752. Teka 339, s. 2
Wobec wielkich opadów śniegu na dachach pałacowych ustawicznie ludzie pracują
zrzucając śnieg, 1753; mimo choroby Sękowskiego wszystkie prace /sztukatorskie,
malarskie i inne/ postępują naprzód, czego pilnuje teŜ Pryncypati /a zapewne i
Wojnarowski komisarz/, 1753. Teka 362, s. 4
Raporty o urządzaniu wnętrz i pracach przy tym ślusarzy, stolarzy, tapicerów, malarzy,
kamieniarzy i snycerzy, o sprowadzaniu mebli, zwierciadeł itd., 1754. Teka 358, s. 34-43
Raporty o przebiegu prac przy malowaniu i ozdabianiu wnętrz pałacowych obrazami,
sztukateriami i rzeźbami, o rozmieszczaniu luster i zegarów oraz obrazów. Wśród
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zatrudnionych przy tych pracach wymienieni są malarz Mirys, malarz Antoni, snycerz
Contessa i snycerz Wojciech, ślusarze Szymon i Jan. Wzmianka o nowych oknach w
pałacu i o przeprowadzkach kilku osób z ich stancji w pałacu w związku z remontem,
1754. Teka 341, s. 6-9, 11
Dyspozycje, co do urządzenia niektórych pokojów, 1754. Teka 342, s. 34-41
Raporty o pracach przy urządzaniu wnętrz i otoczenia pałacu, prowadzonych w latach
1754-1762. Teka 339, s. 4-9, 15, 16, 20, 21
Wypisy z raportów o przebiegu prac wykończeniowych przy pałacu i w parku
pałacowym, 1755. Teka 315, s. 48, 49
List prywatny prof. M. Morelowskiego do J. Glinki poświęcony sprawie pierwowzorów
/wersalskiego, drezdeńskiego/ rzeźby Rotatora w Białymstoku. Teka 145, s. 1, 2
Zwiedzanie pałacu przez starościnę Karpiową, która w tym celu specjalnie przybyła do
Białegostoku, 1755. Teka 315, s. 237
Raporty o urządzaniu wnętrz i dalszych pracach stolarskich, tapicerskich i malarskich,
1755. Teka 320, s. 210, 212; Teka 358, s. 4, 5, 46-48; Teka 362, s. 5-10, 12
Pertraktacje Fontany z Plerschem i Redlerem co do wykonania posągu Rotatora i
sprowadzaniu marmuru na ten cel, 1755. Teka 332, s. 5
Rzeźbiarz Redler przesyła modele rzeźb przeznaczonych na bramę pałacową 1755,
architekt Klemm rozmierza plac na bramę pałacową a kamieniarz wykonuje postument
pod posąg Herkulesa, 1758. Teka 339, s. 8, 9, 12, 13
Wzmianki o pracach przy urządzaniu otoczenia pałacu /budynki gospodarcze,
fontanny, studnie, kanały, dziedziniec/ i o niektórych pracach w jego wnętrzu, 1756.
Teka 397, s. 1-5, 9, 10, 14
Raporty o przebiegu prac przy zakładaniu nowej bramy pałacowej i ustawianiu na
miejscu starej bramy tzw. grupy Herkulesa, 1757, 1758. Teka 345, s. 20v; Teka 360, s. 4,
5, 9-11; Teka 397, s. 29-37
Wzmianka o stawianiu parkanów, 1757. Teka 397, s. 16
PoŜar pałacu wszczęty przez kuchmistrza Antoniego, zaostrzenie przez Klemma
zarządzeń przeciwpoŜarowych w związku z tym, b.d. /przed r. 1758/. Teka 339, s. 20
Wypis z listu z opinią o wnętrzach pałacu białostockiego, zwłaszcza o posągu
/Rotatora ?/ przy schodach i o plafonach, 1758. Teka 315, s. 78
Wzmianki o pracach przy „apartamentów reformowaniu”, zleconych przez architekta
Sękowskiego Adamowi, kierownikowi tego rodzaju prac w Białymstoku, 1758. Teka
315, s. 240
Szczegółowe dyspozycje J. Kl. Branickiego wydane w sprawie przygotowania pałacu na
przyjęcie królewicza Karola, który ma się tam zatrzymać w drodze do Petersburga.
Dyspozycje dotyczą sprzątania, oczyszczani sprzętów, wyznaczania pokoi dla
poszczególnych osób, przygotowania prowizorycznego przejazdu /wobec rozbiórki
bram/, 1758. Teka 315, s. 257, 258
J. H. Klemm stwierdza w bibliotece brak katalogu ksiąg i specyfikacji kopersztychów
oraz abrysów, które miał podobno za Ŝycia nieboszczyk du Chêne /Duchaine/, 1758.
Teka 339, s. 12
Rozbiórka starej bramy pałacowej i budowa nowej pod kierunkiem architekta Klemma,
1758. Teka 397, s. 18, 20-22, 25, 26, 28, 30-34, 36, 37
Wnętrz ozdabianie, malowanie, złocenie, ustawianie kominków, reperacja ogrodzeń

39

−
−
−
−

−

−

−

przy pałacu, 1760-1763. Teka 328, s. 11, 12, 13, 17-20; Teka 360, s. 28
Jan Sękowski robi plantę apartamentów od dolnego ogrodu w celu przerobienia i
rozszerzenia garderoby Iz. Branickiej, 1760/?/. Teka 357, s. 3
Wzmianka o targach z kamieniarzem Dolingerem w sprawie ustawiania balustrady w
Białymstoku, 1764. Teka 341, s. 13
Waza kamienna na postumencie wykonana przez Redlera, 1767. Teka 360, s. 37
Inwentarz zespołu pałacowo-parkowego z r. 1772 częściowo w pełnym odpisie,
częściowo w streszczeniu. Inwentarz składa się z opisu samego pałacu
/poprzedzonego opisem bramy wjazdowej i dziedzińca/, w tym elewacja
scharakteryzowana jest zwięźle /s. 2, 3, 56/, natomiast wnętrze pałacu opisano bardzo
dokładnie uwzględniając kaŜde pomieszczenie z osobna, a w nim wszystkie ruchomości
/s. 3-64/. Zawiera teŜ inwentarz opis parku pałacowego /s. 65-80/, w tym głównie
budynków znajdujących się tam, jak altanki, oranŜeria, figarnia, zabudowania ogrodników, zabudowania w zwierzyńcach. Następnie opisany jest teatr i budynek pomocniczy
przy nim /s. 80-84/, altanki, stawy i kaskady, a takŜe prochownia /s. 87/, budynki
gospodarcze związane bezpośrednio z pałacem: obora, holendernia, chlewki /s. 8488/. Dalej następuje opis /tylko zewnętrzny/ kaplicy św. Marii Magdaleny /s. 94/, opis
młyna Marczyka /s. 96/ i Antoniuka /s. 107/, kaskady, kuropatwiarni /s. 94/,
pstrągarni /s. 97-98/, baŜantarni /s. 98-102/. Wreszcie opis budynków na folwarku
białostockim: browarów, spichlerzy, stajni, wozowni, kuźni, pralni, magla, budynku
administracyjnego i innych drobnych /s. 88-93/. Na koniec opisany jest pałacyk na
Wysokimstoku /s. 102-105/. Teka 141, s. 1-107
Spis przedmiotów znajdujących się w skarbcu białostockim według inwentarza z r.
1772. Spis ten obejmuje zastawę stołową, naczynia kuchenne i kredensowe, namioty,
obicia, ubiory, bieliznę, pościel, materiały w sztukach, dodatki krawieckie, biŜuterię i
klejnoty, zegarki, obrazy, figurki. Teka 155 zawiera odpis dosłowny tego rejestru, zaś
Teka 154 odpis, w którym pewne partie tekstu przestawiono dla uzyskania większej
przejrzystości. Teka 154, s. 1-68; Teka 155, s. 1-54
Liczba woluminów w bibliotece pałacowej z wyszczególnieniem liczby wol.
w bibliotece podręcznej w sypialni hetmana, w bibliotece specjalnej z zakresu historii
sztuki w skarbcu i w bibliotece ogólnej, /1772?/. Wyliczenie to niezgodne z danymi
przytoczonymi przez Wł. Łozińskiego, śycia polskie w dawnych wiekach, Lwów 1912 i H.
Mościskiego, Białystok. Teka 96, s. 12, 13
Spis ksiąŜek, znajdujących się w bibliotece wg inwentarza spisanego po śmierci
hetmana J. Kl. Branickiego w r. 1772, s. 1 /Spis nie jest tu przytoczony w całości,
dokładny znajduje się w Tece 154 s. 64-67/. Wypisy z katalogu biblioteki pałacowej,
spisanego w latach 1794-1808 i pokwitowanego w r. 1808 przez Fiasellego oficjalistę Iz.
Branickiej, która mu zapisała tę bibliotekę w testamencie. Wypisy zrobił Glinka z części
I katalogu, obejmującej spisy ksiąŜek w poszczególnych pomieszczeniach pałacowych z
uwzględnieniem podziału na grupy językowe ksiąŜek w obrębie kaŜdego
pomieszczenia. Część druga katalogu podaje te same ksiąŜki w układzie alfabetycznym,
lecz nie tylko wg autorów, ale teŜ wg tytułów co powoduje chaos, tym większy, Ŝe spis
ten odsyła do numerów ksiąŜek, zrozumiałych tylko w ramach pomieszczenia i serii
językowej, s. 12-36. Glinka zrobił teŜ zestawienie liczby tomów, znajdujących się w
bibliotece Iz. Branickiej z uwzględnieniem w tym liczby tomów w językach polskim,
francuskim, łacińskim i włoskim, s. 37; zidentyfikował równieŜ kilkanaście dzieł,
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których tytuły i autorzy podani byli w zniekształcenia, s. 10. Teka 157, s. 1-39
Spis broni ręcznej i armat przy pałacu białostockim w inwentarzu z r. 1772 w opisie
podano rodzaj broni /armaty, pistolety, sztućce, krucice, fuzje, janczarki/, jej
pochodzenie /włoskie, tureckie, saskie, paryskie, „tonewilskie” i inne/, z czego odlana
lub jak oprawiona broń, ewentualnie na ilu gwintach, jak ozdobiona. Wspomniano
równieŜ o prochownicach zaznaczając, z czego są zrobione, o pokrowcach od
pistoletów oraz o „instrumentach róŜnych do rozbierania strzelby”. Teka 156, s. 1-7
Rejestr broni i ledewerku milicji nadwornej spisany w inwentarza z r. 1772. Rejestr
zawiera określenia poszczególnych przedmiotów bez szczegółowego ich opisu. Są to
karabiny, pistolety, pałasze, flintpasy ładownice, kulbaki, uzdy itp. Teka 155, s. 54, 55
Spis koni /z uwzględnieniem podziału na cugi sprzęgłe, furmańskie, ogiery, źrebaki,
klacze ze źrebiętami, kuce/ i pojazdów /karety, kolasy, sanie, wozy, bryki/ oraz
uprzęŜy i przedmiotów słuŜących do utrzymania porządku w stajni. Teka 155, s. 57-65
Spis pałacowych cugów sprzęgłych i furmańskich z uwzględnieniem liczby koni w
kaŜdym cugu, ich maści, czasem płci. W sumie opisano 141 koni. Wypis z inwentarza
1772 r. Teka 158, s. 1
Notatka o rodzajach i liczbie pojazdów przy pałacu poczynając od karet a kończąc na
piwniczce "na dwóch kołach do polowania" wypisana na podstawie inwentarza majątku
z r. 1772. Teka 158, s. 8
Wzmianka o pracach, prowadzonych w pokojach nowych /od kościoła/ pod
kierunkiem architekta Sękowskiego, 1772. Teka 316, s. 62
Wzmianki o raportach architekta Sękowskiego o robotach w pokojach nowych, o
przygotowywaniu przez stolarzy posadzki i o innych pracach stolarskich, 1773. Teka
315, s. 309-311
Raporty o odnawianiu i drobnych przeróbkach w pomieszczeniach pałacowych, 1773 i
1777. Teka 375, s. 2-5, 7-9, 22, 27-29
Wypisy i notatki z inwentarza pałacu spisanego w r. 1775, które mają na celu wykazanie
róŜnic, jakie zaszły w umeblowaniu pałacu od momentu spisania poprzedniego
inwentarza w r. 1772. Według oceny Glinki tekst inwentarza z r. 1775 stanowi w
znacznej mierze powtórzenie Inwentarza z r. 1772. Teka 146, s. 1-9
Odpis rejestru domów skarbowych z r. 1775 zawiera m.in. wyliczenie domów i
kominów w pałacu i zabudowaniach zespołu pałacowego. Teka 118, s. 17
Wzmianki o zwiedzaniu pałacu w r. 1776 przez biskupa wileńskiego jako jedynego z
przejeŜdŜających panów litewskich a w r. 1780 przez cesarza /austriackiego Józefa II/.
Teka 316, s. 23, 25
Wzmianka o naprawianiu przez snycerza waz i posągów do zwierzyńca naprzeciw
pałacu, 1777. Teka 316, s. 41
PoŜar powstały w garderobie od łaziennych pokojów w porę ugaszony, 1777,
wyszczególnienie ile resztek pozostało z obicia atłasowego od pokoju sypialnego
paryskiego, 1779. Teka 370, s. 8, 17
Wzmianka o portierach i obiciach gabinetu paryskiego, 1780. Teka 316, s. 25
Malarz Herliczka zobowiązuje się wykończyć salkę/?/ szybko, modnie i pięknie, 1781.
Teka 315, s. 307
Wzmianki o potrzebie szklenia okien w niektórych pomieszczeniach pałacowych, 1781.
Teka 316, s. 45
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− Wzmianki o zwiedzaniu pałacu przez róŜne przejeŜdŜające osobistości pod
nieobecność Iz. Branickiej, 1782. Teka 316, s. 51
− Wzmianki o pracach przy „kopułach”, zdaniem Glinki chodzi tu właściwie o
konserwację dekoracji i wiązań dachowych, która była przeprowadzana w latach 1783,
1784. Teka 316, s. 38, 39, XIV
− Iz. Branicka utrzymywała przy pałacu 24 urzędników i dworzan oraz 53 osoby słuŜby,
1787. Teka 292, s. 25
− Dziedziniec pałacowy porośnięty jest trawą, lecz Branicka poleca tylko skosić trawę a
nie urządzać palenia, 1788. Teka 369, s. 14
− Wymiana luster /kandelabrów/ w sali do tańca na górze, 1789. Teka 369, s. 15
− Reperacja płotów przy pałacu, 1789. Teka 372, s. 1
− Wzmianki o drobnych remontach wnętrz a takŜe elewacji i otoczenia pałacu
/podlepianie pieców, remonty murarskie wieŜ, ustawianie mostków i ławek w
baŜantarni/, 1790. Teka 316, s. 81, 82
− Gryf na bramie pałacowej na pół pękł, 1791. Teka 368, s.
− Obijanie gzymsów blachą, 1791. Zamiana posadzki w galerii kolumnowej z kamiennej
na drewnianą, 1791, naprawa tej posadzki juŜ w r. 1792, co wywołuje krytykę Iz.
Branickiej. Teka 372, s. 7, 8, 20
− Wzmianki o rozmieszczaniu kwater wojsk rosyjskich w pałacu, 1792 i o pokojach
zajętych przez Stanisława Augusta w czasie jego krótkiej bytności w r. 1793. Teka 316,
s. 73, 74
− Relacje podskarbiego Branickich Matuszewica o pobycie /dwukrotnym w 1793 r./
króla Stanisława Augusta w Białymstoku. Przy tej okazji wyliczone pomieszczenia
pałacowe z zaznaczeniem, przez kogo zwykle bywają zajmowane a kto teraz z gości je
zajmuje, wzmianki o zwiedzaniu przez króla poszczególnych partii zespołu pałacowoparkowego; trudności z umieszczeniem koni królewskich. Ponadto wzmianka o
noclegu udzielonym w pałacu dworowi Szczęsnego Potockiego /kilkanaście bryk/,
1793. Teka 102, s. 1-12
− Wskazówki Iz. Branickiej, co do zakresu porządków, jakie mają być przeprowadzone w
pałacu białostockim pod nadzorem architekta Czernika i bezpośrednią
odpowiedzialnością burgrabiego, 1794. Teka 316, s. 84, 85
− Wzmianka o organizowaniu przyjęcia króla Stanisława Augusta w pałacu/pod
nieobecność Iz. Branickiej/, w związku z uprzednim odprawieniem części słuŜby
pałacowej, 1795. Teka 316, s. 52
− Wzmianka o istnieniu przy pałacu arkad do wieszania upolowanej zwierzyny, pocz.
XIX w. Teka 410, s. 9
− Wzmianka o istnieniu szczegółowego opisu i kroniki pałacu z lat 18081830 w aktach Archiwum Państwowego w Wilnie. Teka 187, s. 6
− Notatki z rosyjskich akt urzędowych dotyczące ustalenia zarządu zawiadującego
pałacem białostockim oraz przebudowy tego pałacu w latach 1824/?/-1832,
wymieniono tu nazwiska osób zasiadających w Komitecie do spraw przebudowy
pałacu, architektów prowadzących prace, kosztów tych prac i sposobu ich wykonania.
Wzmiankowano o szczegółowych sprawozdaniach z prac w okresie 1824-1833 i o
preliminarzu na rok 1833/1834. Osobna korespondencja dotyczy oranŜerii
białostockich, ewentualności ich naprawy bądź przebudowy oraz wywoŜenia drzewek
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do Wilna i Carskiego Sioła, 1832-1836, Teka 186, s. 1-13
Wzmianka o tym, Ŝe w oficynie pałacowej istnieje nadal stajnia i jest remontowana
/1824 ?/. Teka 187, s. 1
Wypisy z raportów z lat 1825-1830 składanych przewaŜnie wielkiemu księciu
Konstantemu w sprawach pałacu białostockiego, dotyczące zniszczeń w
zabudowaniach pałacowych. Część drobnych budynków ma zostać rozebrana /teatr,
altanki/, w samym pałacu projektuje się około r. 1824 naprawę przede wszystkim
dachu, których kosztorys układa architekt grodziński Bagemil /wypisy z kosztorysu na
s. 1-3/. Ze sprawozdania o wydatkach na te naprawy wynika, Ŝe naprawiano równieŜ
bramę wjazdową a nawet dorabiano nowe ozdoby na niej, naprawiano teŜ we
wnętrzach pałacu obicia, Ŝyrandole, rzeźby itp. /sprawozdanie z r. 1828/. Inwestycje
poczyniono w latach 1829-1830 w celu oczyszczenia kanału przy pałacu,
przeprowadzenia rur podziemnych i ich ujścia do stawu; załoŜono teŜ pompę przy
studni i postawiono mostek na duŜym stawie. Teka 187, s. 1-6
Notatki z akt rosyjskich władz w Wilnie o sprawozdaniach z prac nad przebudową
pałacu w latach 1826-1833 oraz o architektach zatrudnionych przy tych pracach
/Bagemihl, Weitzler, Langut i Rumbowicz/. Teka 188, s. 1, 2
Wypis z raportu władz rosyjskich z r. 1828 o stanie podłogi, obić i malowideł na
ścianach kaplicy pałacowej. Teka 187, s. 1
Wzmianka o naprawianiu i dorabianiu nowych ozdób na bramie pałacowej około r.
1828. Teka 187, s. 3-4
Wypisy z inwentarza sporządzonego przez intendenta pałacu Hintza w r. 1837 w
związku z decyzją przekształcenia pałacu w Instytut Panien Szlacheckich i przejęciem
go w zarząd wojennego generałguberatora wileńskiego. W wypisach tych znajdują się
opisy: obu fasad pałacowych /takŜe wystroju rzeźbiarskiego i malarskiego/, s. 18-20;
niektórych pokoi, bez uwzględnienia ruchomości /z małymi wyjątkami/, s. 17, 18;
bramy pałacowej i avant-cour s. 21, 22; oranŜerii i budynków gospodarczych przy niej
s. 24; budynków gospodarczych w górnym zwierzyńcu s. 25; parku górnego z
uwzględnieniem rozplanowania roślin i posągów kamiennych s. 25-28, 31; parku
dolnego z opisem roślin, stawów i kanałów s. 28-29; zwierzyńca górnego,
rozplanowanie wzmianki o kaplicach i styku z ulicą Suraską, o punktach widokowych,
s. 29-30; zwierzyńca dolnego s. 30-31; balustrady kamiennej oddzielającej park górny od
dolnego, a takŜe kamiennych mostków, kolumnady i bramy w parku s. 32-36; stawów
w parku i zwierzyńcu s. 36-38. Opisy inwentarzowe wymieniają teŜ obiekty dawne,
wówczas juŜ zniszczone, jak teatr, altanki. Teka 191, s. 17-39
Odpis ukazu cara Mikołaja I ustanawiającego Instytut Panien Szlacheckich w
Białymstoku i określającego jego uposaŜenie, 3.VI.1837, s. 16; cel Instytutu s. 44,
uposaŜenie s. 46, 47. Notatki i wypisy z korespondencji w sprawie adaptacji budynków
pałacowych, 1837-1841. Korespondencję tę prowadzą początkowo inŜ. Smolikowski i
architekt Rumbowicz r. 1837. Wypisy odnoszą się tu do projektów zmiany wysokości
pokoi, ewentualnej dobudowy jednego piętra, zamurowania otwartej galerii w bocznym
skrzydle pałacu, urządzenia szpitalika w tzw. pokojach paryskich, a piekarni zamiast
stajni w skrzydle pałacu. Są teŜ projekty pewnych zmian w parku s. 7-13. Po śmierci
Rumbowicza /6.IV.1838/ Ministerstwo Spraw Wewnętrznych nakazuje zawrzeć
umowę z Kaz. Chrzanowskim w sprawie wykonania przebudowy pałacu, 1838, s. 14.
W r. 1840 architekt Rathaus przedstawia swe projekty zamurowania kolumnady w
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skrzydłach pałacu i przebudowy oranŜerii, s. 42. Wypisy zawierają projekty takŜe
innych osób w sprawie zastosowania przy urządzeniu Instytutu mebli skonfiskowanych
„buntownikom”, budowy i przebudowy pieców, naprawy urządzeń parkowych itp.,
1840-1841, s. 43, 45. Wśród projektodawców występuje zwłaszcza radca stanu
Hofman, który w r. 1841 projektuje przystosowanie dawnej sali balowej do egzaminów
publicznych i oddzielenie kaplicy katolickiej od sali rekreacyjnej s. 44. Teka 191, s. 7-47
Przebudowa pałacu białostockiego w latach 1837-1841 była tematem pracy
/magisterskiej/ p. Zofii Czerwiakowskiej. Tekst tej pracy złoŜony był przed 1939 na
USB w Wilnie. Teka 191, s. 2
Wypisy z pracy Awenariusa, Istoriczeskij Očerk Biełostokskawo Instituta Błagorodnych Diewic,
1841-1891. Wypisy te dotyczą pomysłu utworzenia w Białymstoku Instytutu Panien
Szlacheckich /r. 1837/, jego narodowego, rosyjskiego oblicza, budŜetu wyznaczonego
na jego utrzymanie, charakteryzują wygląd zewnętrzny i wewnętrzny pałacu oraz parku
przed przebudową, przytaczają waŜniejsze etapy przebudowy pałacu /takŜe juŜ po
otwarciu Instytutu w r. 1841/ i innowacje wprowadzone w budynkach Instytutu i jego
otoczeniu do r. 1891. Teka 193, s. 1-9
Pałac jako siedziba Instytutu Panien Szlacheckich był tematem pracy magisterskiej p.
H. K. śylińskiej. Tekst tej pracy był złoŜony w r. 1939 na USB w Wilnie. Teka 191, s. 2
Wypisy z akt generał-gubernatora wileńskiego odnoszące się do pałacu,
przekształconego na Instytut Panien Szlacheckich: wzmianka o niskim ogrodzeniu przy
dziedzińcu pałacowym /avant cour/, 1844, s. 2, o pokojach w pałacu pierwotnie
przeznaczonych dla cesarzowej, następnie zamienionych na sypialnię uczennic, 1847, s.
3. O wyprzedaŜy roślin z cieplarni i oranŜerii pałacowej, 1847, s. 3. Korespondencja
odnosząca się do sprzedaŜy ruchomości uznanych za niepotrzebne w Instytucie.
Ruchomości te /wraz z rzeczami skonfiskowanymi Eustachemu SapieŜe/ podzielono:
mniej wartościowe sprzedano na licytacji, bardziej wartościowe obrazy, posągi,
przedmioty z brązu, porcelany i szkła, lustra, meble itp. przewieziono do Petersburga i
do Wilna, niektóre pozostały w Białymstoku, 1843-1848, s. 4-8. Teka 95, s. 1-9
Notatka o materiałach dotyczących prac budowlanych przy Instytucie, które
znajdowały się /przed 1939 r./ w Archiwum Państwowym w Grodnie. Teka 192, s. 2

Inne budynki mieszkalne
− Notatka o rzutach poziomych „de la Maison de Kwieciński dans la Rue Marienstad”
przechowywanych w Gabinecie Rycin BUW. Teka 234, s. 9, 17
− Planta /poszczególnych kondygnacji/ domu Kwiecińskiego przy ul. Marynstat
/Marienstadt/, XVIII w. Fotografie. Teka 235, fot. 85-87
− Plany tzw. pałacyku gościnnego, czyli Domu Widera sporządzone po ostatniej wojnie
przez inŜ. St. Bukowskiego w związku z rekonstrukcją pałacyku. Plany obejmują
elewacje, przekrój poprzeczny i rzuty poziome poszczególnych kondygnacji. Notatka
Glinki z r. 1952 z uwagami o wadach i zaletach rekonstrukcji pałacyku. Fotografie
przedstawiające XVIII-wieczny plan pałacyku, widok /z XIX w.?/ i jego nieścisłą
reprodukcję sporządzoną przez Zagłobę Łozowickiego, szereg ujęć elewacji /okres
międzywojenny/ widok z góry na dach pałacyku w czasie naprawy i jego widok na tle
panoramy Białegostoku. Teka 152, s. 1-10, fot. 1-11
− Elewacja zatytułowana „Elevation d'une maison”, „Plan d'une bourgeoise” notatka o
przechowywaniu jej w Gabinecie Rycin BUW, z przypuszczeniem Ŝe chodzi o tzw.
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Dom Widera, przed 1939. Teka 234, s. 3, 4v
− Fotografie domu przy ul. Słonimskiej naprzeciw magistratu. Teka 236, fot. 75, 76
RóŜne zakłady i budynki uŜyteczności publicznej
− Projektowanie drzwi do cekhauzu na wzór drzwi w kamienicy przy Rynku
Antoniego kuśnierza, 1756. Teka 397, s. 12
− Odpis pokwitowania na 11 armat i haubic z cekhauzu białostockiego darowanych
Rzeczypospolitej przez spadkobierców J. Kl. Branickiego i przez Iz. Branicką, 1794.
Teka 160, s. 1
− J Glinka, Dom Wolnomularski w Białymstoku. Referat dla uŜytku konserwatorskiego,
opracowany w 1947 r. pełny tekst, zawierający omówienie stanu domu przed drugą
wojną światową, czas jego powstania i osoby załoŜycieli, s. 1-13; odrysy z odrysu
planów, sporządzonych w 1887 r., rzuty poziome przyziemia, II piętra i poddasza,
elewacja frontowa, s. 6; notatki Glinki z 1952 r. o wyglądzie i szczegółach odbudowy
domu masońskiego, s. 20, 21. Teka 208, s. 1-21
− Odrys z odrysu z 22.XII.1887 r. fasada frontowa, rzuty przyziemia drugiego piętra i
poddasza domu masońskiego /rysunki tuszem i ich odbitki ozalidowe/ s. 1-4: fasada
frontowa i boczna /odbitki ozalidowe rysunków, wykonanych prawdopodobnie około
1946 r./, s. 5, 6. Teka 210, s. 1-6
− Fotografia domu loŜy masońskiej /od podwórza/ z 1934 r. Teka 236, fot. 82
− Według źródeł Ŝydowskich istniała w Białymstoku drukarnia Arona Hurwicza, która w
latach 1805-1827 drukowała wyłącznie w języku hebrajskim. Teka 206, s. 19
− Wzmianki o budowie karczmy /austerii/ Pod Jeleniem, 1753. Teka 358, s. 25, 26, 30,
42
− Wzmianka o rozpoczęciu budowy niewiadomej austerii, 1754. Teka 342, s. 34v
− Notatka o przywileju, którym J. Kl. Branicki nadaje Antoniemu Wroczyńskiemu
austerię na Rynku przy ul. Wasilkowskiej /krótki opia zabudowań austerii/, 1756. Teka
95, s. 25
− Budowa sieni w austerii przy cerkwi, 1758. Teka 397, s. 34, 35
− „Karczma wjezdna pod cerkwią unicką” nadana przez J. Kl. Branickiego cyrulikowi B.
Włoskiewiczowi, opis zabudowań, 1770. Teka 125, s. 108
− Notatki z akt sporu między zarządem dóbr Iz. Branickiej a szynkarzem Trojanowskim,
który upomina się o pieniądze poŜyczone przez dwór na wypłaty /w r. 1793/,
występuje o odszkodowanie za straty wynikłe z tego, Ŝe w okresie od 1791-1793 bilard
w szynku nie był pokryty suknem oraz Ŝąda aby dwór przyjął według wartości
nominalnej asygnacje rublowe papierowe, którymi w r. 1794 płacili oficerowie rosyjscy.
Wspomina teŜ o długu majora Fontany z r. 1793. Teka 131, s. 1
− Iz. Branicka kwestionuje i uzupełnia kontrakt na arendę karczmy nazywając ją Pod
Jeleniem. Zdaniem Glinki chodzi tu o karczmę Pod Głową Jelenia przy ul. Nowe
Miasto, a nie o karczmę Ŝydowską Pod Jeleniem przy ul. Wasilkowskiej, 1797. Teka
315, s. 305
− Notatka Glinki o usytuowaniu za czasów Branickich karczem „Zacisze” i „Wygoda”.
Teka 241, s. 36
− Pracownia malarska zbudowana w Białymstoku specjalnie dla malarza Mirysa zrobiona
jest z drzewa, na fundamencie murowanym, bez przegród wewnątrz budynku. Po
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śmierci Mirysa pracownia zostaje rozebrana na budulec, 1790. Teka 316, s. 80
Dwie redakcje tekstu artykułu J. Glinki o ratuszu w Białymstoku, zburzonym w 1940 r.
Teka 133, s. 1-45
Wypisy odnoszące się do budowy ratusza i jego roli w zabudowie Białegostoku
czerpane z J. Glinki, Studium historyczne do planu zagospodarowania Białegostoku /1953/.
Teka 92, s. 17, 18
Podstawowe informacje o powstaniu, usytuowaniu, rozplanowaniu ratusza czerpane z
J. Glinki, Białystok. Tekst objaśniający do Albumu urbanistyki polskiej /1956/. Teka 90, s. 23,
25
Zarys dziejów ratusza i jego opis wynotowany z inwentarza 1772 r. i sporządzony na tej
podstawie rzut poziomy /szkic/ oraz wzmianki o stanie ratusza w końcu XIX w.
czerpane z artykułu Z. Glogera, Gryfowie Braniccy jako opiekunowie śydów. Teka 195, s. 1, 2
Fotografie 2 rycin z widokiem ratusza, reprodukowanych w Kłosach /r. 1885 II 208;
1887 XLIV s. 148/ oraz notatki dotyczące otoczenia ratusza w XVIII w./?/. Teka 236,
fot. 83, 84, s. 1, 2
Elewacje, rzuty pionowe i poziome ratusza według inwentaryzacji Zakładu
Architektury Polskiej Politechniki Warszawskiej, 1937. Odbitki ozalidowe. Teka 135, s.
1-5
Elewacje frontowa i boczna oraz rzut przyziemia ratusza, rysował Bogusław Herberger,
/1939?/, odbitki ozalidowe. Teka 134, s. 1-3
Notatki o widokach ratusza białostockiego zamieszczonych w publikacjach
drukowanych, XIX w. Teka 95, s. 35; Teka 234, s. 17
Wzmianki o budowie ratusza, 1760, 1761. Teka 328, s. 15, 17
Wzmianka o budowie wieŜy ratuszowej, 1761. Teka 339, s. 19
Notatki z korespondencji władz rosyjskich w sprawie licytacji na dzierŜawę sklepu w
sieni wieŜy ratuszowej, wzmianka o projekcie urządzenia na wieŜy straŜnicy alarmowej,
1838-1841. Teka 136, s. 1
W inwentarzu z r. 1839 wzmianka o braku własnego budynku seminarium
duchownego, które mieści się w klasztorze ks. misjonarzy, o uposaŜeniu seminarium i
nazwiskach niektórych profesorów. Teka 205, s. 1, 4, 5, 10, 11
Budowa budynku /szkoły?/, w którym dzieci mają się uczyć tańczyć, 1763. Teka 328,
s. 24
W szkole /podwydziałowej?/ umieszczono pana Orłowskiego /?/, dla którego ks.
prefekt Ŝąda guwernera; program zajęć studentów „w tutejszych szkołach”, 1779. Teka
370, s. 13, 17
Wypis z listu dotyczącego zasiłku pienięŜnego danego przez Iz. Branicką paru uczniom
ze szkoły /podwydziałowej/ białostockiej i odmowa ze strony prorektora szkół
białostockich zajęcia się wydatkowaniem tych pieniędzy, 1790; wzmianka o zasiłku
wypłacanym przez Iz. Branicką synowi ekonoma choroskiego kształcącego się w
Białymstoku, 1782. Teka 316, s. 49-51
Przebudowa menaŜu na szkołę, 1789. Teka 372, s. 1
Przerabianie budynku rajtszuli na izby /izbę?/ lekcyjne i izdebki profesorów,
zakładanie drewnianej podłogi, przygotowywanie ławek, stołków i stolików, dorabianie
okiennic według Ŝyczenia ks. prorektora ,1789. Teka 316, s. 76, 78
Wypisy z korespondencji władz rosyjskich, dotyczące odszukania w archiwach
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urzędowych akt, odnoszących się do uposaŜenia gimnazjum białostockiego za
rządów pruskich, w latach 1803-1804. Teka 194, s. 1
Wzmianki o tamtejszym instytucie akuszerek /1811-1837/ i jego załoŜycielu doktorze
Michelisie /+1820/. Teka 402, s. 1
Wzmianka o Szulcu, nauczycielu w gimnazjum białostockim, 1834 i o uczniach
wydalonych z gimnazjum białostockiego, 1841. Teka 449, s. 1, 5
Wzmianka o opuszczonym budynku na szpital-szkółkę, 1839. Teka 205, s. 10
Ogólnikowy opis budynku szkoły parafialnej, wystawionego przez J. K. Branickiego,
1839. Teka 205, s. 5
Budynek Instytutu Panien Szlacheckich, XIX w. Zob. Białystok - pałac
Wzmianka o spodziewanym niedługo zakończeniu prac przy budowie szpitala SS.
Miłosierdzia, 1762. Teka 328, s. 1
Wzmianki o budowie bądź przebudowie „budynku dla chorych u p. Zychlinga”, 1773.
Teka 375, s. 2, 3
Zapis ks. Antonowicza proboszcza wołkowyskiego na 2 łóŜka /utrzymanie 2 chorych/
w szpitalu sióstr miłosierdzia. Siostry mają pewne trudności z przyjęciem tego zapisu,
1778. Teka 370, s. 10, 11
Podskarbi Branickich Matuszewic wypłaca felczerowi Mengierowi pieniądze na
potrzeby lazaretu wojskowego, 1779. Teka 370, s. 16
Iz. Branicka opłaca najem domu zajętego na lazaret, jest to początkowo dom po
Boćkowskiej nabyty przez Ŝyda, potem inny dom, 1780. Teka 369, s. …
Izabella Branicka przesyła leki na potrzeby tamtejszych „panien miłosierdzia”, 1780.
Teka 369, s. 7
Wzmianka o leczeniu chorych „w klasztorku” i o Mengerze zajmującym się leczeniem,
1781. Teka 316, s. 44
Wzmianka o tym, Ŝe co dwa lata dwór daje „na barwę szpitalowi białostockiemu i
dziadowi świętoroskiemu „ i ile to wynosi, 1790. Teka 316, s. 66
Po śmierci felczera Mengera zastępuje go chwilowo felczer Schmidt, przysłany z
Warszawy, a potem felczer Michelli, 1790. Teka 316, s. 71, 72
Notatki o kilku aktach zgonu Ŝołnierzy zmarłych w lazarecie wojskowym, 1792, 1793.
Teka 175, s. 1
Szpital SS. Miłosierdzia wizytowany przez króla Stanisława Augusta w czasie jego
bytności w Białymstoku, na odjezdnym król ofiarowuje szpitalowi 500 zł, kilku chorych
ludzi królewskich pozostaje w szpitalu, 1795. Teka 102, s. 8, 9
Leki dla szpitala SS.. Miłosierdzia sprowadzane przez lekarza nadwornego Iz.
Branickiej z królewskiej apteki w Warszawie, 1795. Teka 373, s. 21, 22
Wzmianki o zaległej wypłacie uposaŜenia tego szpitala przykościelnego naleŜnego mu z
racji fundacji przez J. Kl. Branickiego, 1810, 1813. Teka 184, s. 6, 7
Ogólnikowy opis budynku szpitala /przy parafii Wniebowzięcia/ data fundacji,
uposaŜenie. Wzmianka o opuszczonym budynku na szpital-szkółkę, 1839. Teka 205, s.
5, 10
Budowa teatru i budynku dla komediantów pod nadzorem Klemma, 1762. Teka 339, s.
20
Wzmianka o tym, Ŝe budowa teatru nie jest zakończona, 1762. Teka 328, s. 18
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− Raporty o przebiegu prac przy budowie teatru i o przewidzianym terminie oddania
budynku do uŜytku, 1763. Teka 357, s. 6-9
− Prace stolarskie przy wykończeniu wnętrza teatru, projekt dekoracji robi malarz
Herliczka, 1763. Teka 328, s. 19, 21-23
− Rejestr kostiumów w teatrze według inwentarza z r. 1772. Rejestr zawiera opisy
kostiumów z osobnym uwzględnieniem kostiumów baletowych/i ze wskazaniem
baletów, do jakich są przeznaczone np. balet serio Adonis, balet z barankiem/, a takŜe
masek i kostiumów specjalnych postaci /np. doktora, arlekina/ oraz róŜnych dodatków
jak peruki, rogówki, strusie pióra. Teka 154, s. 44-53
− Prace stolarskie /naprawy/, przy teatrze ogrodowym w baŜantarni, 1791, 1793. Teka
372, s. 7, 12
− Wypis z Wł. Łozińskiego „śycie polskie w dawnych wiekach” Lwów 1912 - ustępu
odnoszącego się do teatru w Białymstoku za czasów hetmana Branickiego. Teka 96, s.
13
− Roszczenia osób związanych za Ŝycia J. Kl. Branickiego z teatrem białostockim do sum
zapisanych im przez tegoŜ Branickiego, 1796. Teka 373, s. 40-44
− Lenczewski architekt obwodu białostockiego zarządza budynkiem teatru
białostockiego, 1815. Teka 403, s. 1
− Notatka o aktach śledztwa prowadzonego przez policję rosyjską w sprawie oszustwa
popełnionego przez rzekomego aktora Pasławskiego w Białymstoku. Jako
rzeczoznawcę powołują władze Lenczewskiego architekta obwodu białostockiego,
który z racji zarządzania budynkiem teatru zna wszystkich tamtejszych aktorów, 1815.
Teka 403, s. 1
− Odnowienie dawnego teatru Branickich przez władze rosyjskie i przyjęcie jakie
zgotował miejscowy gubernator przyjezdnej trupie aktorskiej, 1817 /wypis z literatury
drukowanej/. Teka 406, s. 1
− Wzmianka w inwentarzu z r. 1837 o miejscu, gdzie stał dawniej budynek teatru. Teka
191, s. 25
− W wartowni, czyli „hauptwachu” są dwie stancje dawniej zajęte przez Escheleniczów
/Ebszelewiczów/ a obecnie przez kapitana Czerniewicza i starostę suraskiego, 1756.
Teka 397, s. 8
Zakłady przemysłowe i róŜne budynki gospodarcze
− Wzmianki o pracach budowlanych przy browarze i innym, niewymienionym budynku
gospodarczym, 1748. Teka 358, s. 10, 11, 13
− Wzmianki o budowie i reperacji róŜnych budynków gospodarczych, 1749-1760. Teka
328, s. 1, 4-6, 8-12, 15; Teka 362, s. 3, 6, 8, 9; Teka 397, s. 16, 19
− Wykazy zakładów przemysłowych sporządzone przez Glinkę na podstawie Inwentarza
Białegostoku z r. 1772. W wykazach odróŜniono zakłady dworskie od prywatnych /tj.
mieszczańskich/ i wskazano ulice, przy których się one znajdują, podano teŜ liczbę
tych zakładów. Uwzględniono zakłady następujące: blechy, browary, garncarnie, młyny
róŜnego typu, rzeźnie, słodownie, stolarnie, wreszcie mydlarnię. Teka 112, s. 1-6
− Wzmianki w inwentarzu miasta z r. 1772 o 58 zakładach przemysłu przetwórczego,
wśród których dominują browary /36/. Teka 109, s. 2
− Wypis z listu Jana Deszkowskiego blecharza /białostockiego/ do J. Kl. Branickiego, w
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którym Deszkowski zdaje sprawę z prac blechu a takŜe wyraŜa obawę przed poŜarem
w związku z projektowaną budową stajni dla Greków w pobliŜu jego zabudowań,
/1750/. Teka 315, s. 66
Opis cyklu produkcyjnego przy blechowaniu wosku, 1784. Teka 316, s. 39
Wyrób piwa w browarach białostockich, 1752. Teka 358, s. 21, 22; Teki; 397, s. 16, 1
ZwoŜenie drzewa do cegielni białostockiej, 1751, 1752. Teka 358, s. 19, 21
Budowa nowej szopy przy cegielni, 1754. Teka 358, s. 42, 44
Wzmianka o nowych szopach i słabym tempie produkcyjnym cegielni, 1754. Teka 341,
s. 7
Praca cegielni, która nie wykorzystuje swych moŜliwości produkcyjnych, skrytykowana
przez Iz. Branicką, 1792. Teka 372, s. 10-12
Do budynku kotlarskiego dano cegłę, 1738. Teka 342, s. 23v
Bodowa maneŜu, 1758. Teka 339, s. 15
Wykonanie pilastrów do maneŜu oraz inne prace wykończeniowe przy nim, 1763. Teka
328, s. 22; Teka 357, s. 3, 5, 9
Wzmianka o przebudowywaniu maneŜu na szkołę, 1789. Teka 372, s. 1
Wzmianki o zamówieniu dla manufaktury płóciennej warsztatu tkackiego, który ma być
wykonany według wskazówek Borowskiej /kierowniczki manufaktury/, 1787. Teka
316, s. 40
Praca manufaktury płóciennej: rozdawanie przędzy między kobiety zarobku
potrzebujące, kopanie sadzawki do bielenia płócien, działalność Borowskiej
kierowniczki manufaktury, a takŜe najmowanie robotnic do pielenia lnu, 1788. Teka
316, s. 12-14
Wzmianka o rozbudowie izby i kuchni dla prządek manufaktury płóciennej, 1788. Teka
316, s. 33
Kierowniczka manufaktury płóciennej Borowska pilnuje wyrobu płótna w dwóch
folwarkach białostockich, 1789/?/. Teka 363, s. 13
Ha Ŝądanie Borowskiej Iz. Branicka poleca natychmiast postawić piec w prządkarni i
przydzielić szkło do nowo zrobionych okien, 1789. Teka 316, s. 41
Wzmianki w raportach podskarbiego białostockiego Matuszewica, o zwiedzaniu
„fabryki płóciennej” przez p. Krassowską i p. Metfort, 1789, o pieniądzach i płótnie
przyjmowanych przez Borowską, kierowniczkę manufaktury na uposaŜenie dla tkaczek
i prządek, 1789, 1790, s. 70 i o wypłaceniu pieniędzy na „fabrykę płócienną” po
powrocie p. Wolskiej z Kuszków, 1794. Wzmianka o sezonowym zapotrzebowaniu na
robotnice do manufaktury, 1793. Teka 316, s. 69, 70, 74, 84
Wzmianki o działalności Borowskiej, kierowniczki manufaktury, 1791. Teka 316, s. 45,
83
Wzmianka o budowie prządkami dla śydówek, 1790. Dyspozycje Branickiej w sprawie
wykonania nowych warsztatów tkackich i magazynu na ordynarię dla prządek, 1791.
Teka 316, s. 82, 83
Urządzanie prządkami dworskiej a takŜe prządkami Ŝydowskiej w mieście, 1791, 1792.
Teka 372, s. 6, 7, 14, 17
Fotokopia kontraktu zawartego przez dwór z dozorczynią manufaktury płóciennej
Marianną Piotrowską, 1793. Teka 235, fot. 125
Młyn wołowy /deptak/ zamierza wystawić w Białymstoku J. Kl. Branicki. W tym celu

49

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

−
−
−
−
−
−

sprowadza majstra specjalistę oraz abrys młyna od ks. Paszkowicza jezuity /z
Pułtuska/. Według uwagi Glinki musiało to mieć miejsce między r. 1752 a 1760, gdyŜ
w r. 1760 Branicki zleca wybudowanie tego młyna architektowi Ricaud de Tirregaille.
Teka 315, s. 164
Budowa młyna wiatraka. Podczas próby wiatraka przez majstra „wietraka” całe
skrzydła wiatr urwał, 1754. Teka 358, s. 41
KradzieŜ Ŝelaznych części przy młynie; poszukiwanie złodziei i ujęcie ich, 1755. Teka
358, s. 46
Zaopatrzenie nowego młyna w pytle, 1757. Teka 360, s. 19
Zakładaniem młyna wołowego na wzór warszawskiego zajmuje się Jan Sękowskl i pan
Adam, 1760. Teka 357, s. 1, 2
Sękowski, Adam i Goczałkowski zajmują się sprawą koła do młyna wołowego,
1760. Teka 334, s. 2
„Młyn nowej inwencji” ma wybudować w Białymstoku bernardyn z konwentu
lwowskiego, 1760. Teka 327, s. 17
J. Kl. Branicki zleca Ricaud de Tirregaille wybudowanie młyna wołowego, 1760. Teka
353, s. 2
Wzmianka o zakończeniu prac przy przybudówce do młyna wołowego, 1762. Teka
333, s. 1
Młynarz specjalista z Warszawy nie podejmuje się budowy w Białymstoku młyna na
jednego konia, 1763. Teka 328, s. 23, 26
Opis w inwentarzu z r. 1772 młyna Antoniuka „o staj kilkanaście od miasta” oraz
młyna Marczyka. Teka 116, s. 35, 36; Teka 141, s. 96, 106
Notatki Glinki z oględzin w 1938 r. miejsca, gdzie za czasów Branickich istniał młyn
Marczyka i trakt z Białegostoku do Choroszczy. Teka 291, s. 5
Opis młyna wołowego na przedmieściu Białegostoku za Bramą Choroską, 1772. Teka
107, s. 153
Pochwała architekta Sękowskiego dla majstra, który wyremontował młyn wołowy,
1773. Teka 316, s. 62
UposaŜenie nowego młynarza przy młynie wołowym, 1773. Teka 375, s. 1
Architekt Maurach buduje nowy wiatrak holenderski na miejscu starego, warunki
kontraktu z nim, przebieg prac wstępnych, 1791. Teka 368, s. 3
Budowa młyna wiatraka holenderskiego pod kierunkiem architekta Maurach, 17911793; w Białymstoku jest ponadto młyn przy pałacu, którego młynarz wymawia się od
prowadzenia nowego wiatraka nieznajomością jego mechanizmu, 1792. Teka 372, s. 710, 16, 18, 21, 22
Upust przy młynie pałacowym ma być przerabiany, 1797. Teka 369, s. 17
Wymierzanie placu pod stajnię dla Greków nazywaną tu teŜ stajnią jarmarkową, bliŜsze
dane, co do projektu tego budynku, 1750. Teka 358, s. 15, 17-18
Stajnia murowana zostaje poddana remontowi, 1752. Teka 358, s. 20, 21
Sprowadzanie drzewa do budowy stajen i innych budynków /gospodarczych?/ 1756.
Teka 362, s. 15, 16
Wzmianka o istnieniu stajni w oficynie pałacowej /1824?/. Teka 187, s. 1
Wzmianka o pracy tartaku, 1752. Teka 358, s. 21
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− Tartak białostocki miał drzewo obrobione, które spłonęło w czasie poŜaru w
budynku, teraz ma juŜ budynek nowy i nowe drzewo przygotował, 1755. Teka 358, s.
45
− Wzmianka o tartaku białostockim, 1760. Teka 328, s. 16
Ośrodki hodowlane
− Fotografia rysunku przedstawiającego łazienki w baŜantarni, b.d. Teka 147, fot. 14
− Wzmianka o tym, Ŝe baŜanty w baŜantarni jeszcze się nie niosą, 1750. Teka 358, s. 15
− BaŜantnik nowy chce się uczyć /zawodu/ pod warunkiem, aby za chłopca nie
wysługiwał się majstrowi, 1755. Teka 362, s. 6
− Prace przy przebudowie baŜantarni i zakładaniu w niej upustu, 1758. Teka 328, s. 4, 5,
7
− Przebudowa baŜantarni, 1758, łabędzie i kaczki umieszczone w sadzawkach w
baŜantarni, 1758. Teka 397, s. 18, 19, 27, 28, 30, 34
− Czyszczenie i zaopatrzenie baŜantarni, baŜantnik sprawuje się dobrze, 1760. Teka 328,
s. 10-13
− Dostarczanie do baŜantarni mrówczych jaj i inne prace, 1763. Teka 328, s. 22v, 23
− Krowy holenderskie trzymane w baŜantarni, 1763. Teka 328, s. 25, 26
− Opis dworku /wraz z wyposaŜeniem wnętrza/ stojącego w baŜantarni a takŜe
zabudowań gospodarczych, wzmianka o gaiku jodłowo-brzozowym i o zwierzyńczyku
dla baŜantów, 1777. Teka 141, s. 98-102
− Wzmianki o reperacji budynku w baŜantarni i o wysyłaniu baŜantów do Moskwy, 1783.
Teka 316, s. 38
− Stała sprzedaŜ jaj baŜancich, kupuje je m.in. Borch oboźny litewski, 1784. Teka 369, s.
14
− Wzmianka o naprawie grobelki w baŜantarni koło pstrągami i kaskadki tamŜe, 1789.
Teka 316, s. 76
− Przewidziana budowa nowej altanki chińskiej w baŜantarni, 1789. Teka 372, s. 1
− Naprawa dachu łazienki w baŜantarni, który się zapadł, Branicka zadowolona z tej
naprawy, 1792. Teka 372, s. 15, 17
− Fotografia rysunku /akwareli?/przedstawiającego łazienki w baŜantarni, XVIII w. Teka
147, fot. 14
− Zarybianie stawów; w baŜantarni mają być pstrągi, 1797. Teka 369, s. 17
− Wzmianka o zamiarze A. Karwowskiego wynajęcia lokalu baŜantarni na
przedsiębiorstwo handlowe, 1804. Teka 315, s. 233
− Notatki Glinki z oględzin w r. 1938 miejsca, gdzie za czasów Branickich istniała
baŜantarnia, po której juŜ wówczas nie było śladu, pozostała jednak w miejscowej
tradycji pamięć o istnieniu baŜantarni niegdyś na tym terenie, zachowały się teŜ 2 stawy.
Teka 241, s. 6
− Budowa królikami, 1748. Teka 358, s. 10, 11, 13
− Naprawa parkanów w królikami, 1758. Teka 328, s. 11
− Budowa krowiarni, 1758. Teka 362, s. 8
− W kuropatwiarni białostockiej jest około 50 par Ŝywych kuropatw, naleŜycie
odŜywionych, 1756. Teka 397, s. 10, 11
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− Wozy dla psiarni robione przez miejscowych stelmachów, 1758. Teka 328, s. 7
− Pies duński i inne psy w psiarni białostockiej, teren psiarni otoczony parkanem
zaopatrzony w daszek, 1760. Teka 328, s. 15, 16
− Spis sprzętu w psiarni według inwentarza z r. 1772. Spis ten obejmuje konie, ich
kulbaki i uzdy, naczynia słuŜące do karmienia psów /kotły, szafliki itp./, smycze, sfory
i obróŜki oraz kagańce, a ponadto sieci, parkany, straszydła, kolce i inne rzeczy słuŜące
do polowania. Opisy są lakoniczne, często przedmiot opisywany nie został opatrzony
Ŝadnym określeniem. Teka 155, s. 52, 53; Teka 156, s. 7, 8
− Wzmianka o zamiarze pozostawienia przy zwierzyńcu białostockim dwóch sfor psów
gończych dla ochrony zwierzyny, 1794. Teka 315, s. 287a
− 40 sztuk zamroŜonych pstrągów posyła się z pstrągami białostockiej do Hołowieska,
1758. Teka 397, s. 25
− Opia pstrągami w inwentarzu z r. 1772. Teka 141, s. 97, 98
− Naprawa grobelki koło pstrągami, 1789. Teka 316, s. 76
− W baŜantarni mają być hodowane pstrągi, 1797. Teka 369, s. 17
− Notatki Glinki z oględzin w r. 1938 miejsca dawnej pstrągami Branickich znanego
jeszcze wówczas jako Pstrągarnia. Teka 241, s. 3
− Wzmianka o uprawianiu zwierzyńca danieli, 1738. Teka 342, s. 13
− Wzmianka o nałoŜeniu na burmistrza białostockiego obowiązku sprawdzania co
miesiąc parkanu wokoło zwierzyńca, 1745, Teka 121, s. 13
− Wzmianka o bramie murowanej przy zwierzyńcu, 1750. Teka 358, s. 18
− Wzmianka o sadzeniu drzew w zwierzyńcu danielim, 1739 i o przechowywaniu w nim
rozebranych i złoŜonych piramid, 1752. Teka 358, s. 2, 4-6, 21
− W instruktaŜu J. Kl. Branickiego z r. 1745 dla magistratu białostockiego m.in. istnieje
dyspozycja, aby burmistrz Białegostoku, co miesiąc sprawdzał parkan naokoło
zwierzyńca i kazał go naprawiać. Teka 121, s. 13
− Przeciąganie rur od fontann aŜ do bramy murowanej przy zwierzyńcu, 1750. Teka 358,
s. 18
− Wzmianka o jakichś pracach budowlanych przy zwierzyńcu, 1753. Teka 320, s. 158
− Wzmianka o zakładaniu sadzawki w parku białostockim, która ma być zasiana wodą ze
zwierzyńca danielego, 1753. Teka 358, s. 26, 29
− W ciągu jednej nocy rysie zadusiły 13 danieli w tym zwierzyńcu. Obława na nie, 1754.
Teka 315, s. 227
− Sękowski uskarŜa się przed J. Kl. Branickim, Ŝe obaj zwierni nie dosyć pilnują
zwierzyny, bo strzelcy zabłudowscy zabili jednego jelenia a strzelec w Ciasnem
drugiego, 1754. Teka 358, s. 44
− Sprowadzanie rur Ŝelaznych do zwierzyńca białostockiego, 1763. Teka 328, s. 20, 21
− Daniele z miejscowego zwierzyńca mają być wysłane do Radzynia, 1763. Teka 328, s.
25
− Wzmianka o naprawianiu waz i posągów, „do zwierzyńca naprzeciw pałacu”, 1777.
Teka 316, s. 41
− Raport o malowaniu płotu między zwierzyńcem danieli a ogrodem, 1780. Teka 316, s.
25
− Wzmianka o zakładaniu sadzawki w zwierzyńcu danielim, w ogrodzeniu dla drobiu,
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1788. Teka 316, s. 13
W zwierzyńcu duŜym, gdzie są jelenie, naprawia się upust wody, zrobiony w r. 1786, a
takŜe bramę trylaŜową, 1792. Teka 372, s. 15, 19v
Wzmianka o wyprzedaŜy danieli, zdaniem Branickiej nie powinno ich zostać więcej niŜ
60 sztuk, 1792. Teka 316, s. 48
Wypisy z listu, w którym łowczy białostocki W. Kodyński w związku z nakazanymi
oszczędnościami proponuje zostawić dwie sfory psów gończych dla ochrony
zwierzyńca, w którym wilki wyrządzają szkody, a takŜe sugeruje, których myśliwych
naleŜy zredukować, 1794. Teka 315, s. 287a
W związku ze sprzedaŜą Białegostoku carowi Aleksandrowi I, dotychczasowi
właściciele, Potoccy, pragną umieścić daniele ze zwierzyńca na przechowaniu w
zwierzyńcu Tyszkiewicza w Świsłoczy, 1808. Teka 316, s. 4
Opis budynków gospodarczych w górnym zwierzyńcu, 1837. Teka 191, s. 25
Opis w inwentarzu z r. 1837 zwierzyńca górnego i dolnego. Teka 191, s. 29-31

Ogrody, architektura ogrodowa
− Fotografia miedziorytu przedstawiającego widok na pałac i górny ogród przed r. 1749.
Teka 147, fot. 4
− Ogrody w opisie Fr. Szulca /Polska roku 1793 według podróŜy Fr. Szulca, Warszawa
1899/. Teka 97, s. 21-23
− Ogrody w opisie pamiętnikarza W. Coxe'a, Travels in Poland, Russia and Denmark, London
1802. Teka 97, s. 37
− Fotografie: park strzyŜony w XVIII w. Fotografie akwafort ze zbiorów Bnińskich w
Szelągówce wykonał J. Glinka, 1934, fot. 58-59. W. ksiąŜę Konstanty w parku
białostockim w r. 1830. Fotografia ryciny Kiela, fot. 60. Mur w parku, fot. 61-63.
Pawilon w górnym parku, fot. 64, 65. Rzeźby w parku, fot. 66-74. Teka 236, fot. 58-74
− „Vocluse pres de Biallystok“ akwaforta Duviviers'a XVIII w. Fotografia, notatka. Teka
95, s. 55, 68; Teka 147, fot. 15; Teka 151, s. 1
− Notatki Glinki z oględzin w 1938 r. miejsca, gdzie za czasów Branickich istniała
„kaskada”, po której juŜ wówczas nie było śladu. Teka 241, s. 4
− Fotografia rysunku „Elevation du Pavillon au bout du Canal dans le Jardin bas de
Białystok“, b.d. Teka 147, fot. 7
− Fotografia rysunku elewacji pawilonu chińskiego XVIII w. Teka 147, fot. 6
− Fotografie: grupy drzew; fot. 4, 8, 42; fontanna z lwią paszczą; fot. 109; rzeźba w parku,
fot. 108. Teka 238, fot. 4, 8, 42, 108, 109
− Fotografie rysunków, przedstawiających elewację i rzut poziomy studni pałacowej i
notatka o tych rysunkach. Teka 147, s. 10; Teka 234, s. 3
− Fotografie studni pałacowej, XX w. Teka 236, fot. 53-56
− Fotografie projektów fontanny, XVIII w. Teka 147, fot. 11-13
− Fotografia fontanny z lwią paszczą w ogrodzie pałacowym. Teka 238, fot. 109
− Opracowanie /maszynopis/ prof. M. Morelowskiego „Rzeźby z Białegostoku w
Leningradzie” oparte na jego wspomnieniach z pobytu w ZSRR w latach
1922-1926 /w Polskiej Delegacji Specjalnej/, a takŜe na literaturze drukowanej,
odnoszące się do przypuszczalnego miejsca przechowywania rzeźb z parku pałacowego
białostockiego oraz przybliŜonych dat wywiezienia ich do Petersburga. Teka 144, s. 1-4
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− Raporty dotyczące m.in. prac ogrodniczych i budowy altanek na terenie ogrodów
białostockich, 1738, 1739. Teka 342, s. 13, 18, 18v, 21, 24; Teka 358, s. 1, 2, 4-10
− Dyspozycje J. Kl. Branickiego, co do następujących prac: uzupełnianie szpaleru,
podsadzanie bzu i rodzynek, naprawa parkanów i zasłon dla brzoskwiń i moreli, 1741.
Teka 342, s. 26
− Sadzenie drzew, drzewa morelowe i brzoskwiniowe mają być przechowane w figami do
wiosny, 1748. Teka 358, s. 11, 13
− Notatka o poszukiwaniu przez J. Kl. Branickiego ogrodnika do Białegostoku, 1749.
Teka 315, s. 147
− Wzmianka o zakładaniu rynien w ogrodzie kuchennym, 1749. Teka 328, s. 1
− Szczegóły dotyczące rozplanowania parterów i ich powiązania z fontannami, rzeźbami
itp., 1750. Teka 358, s. 14, 18
− Sadzawki „u Marczyka” szlamowanie na tarlisko karpi, 1750. Teka 350, s. 15
− J. Kl. Branicki angaŜuje w Zamościu kamieniarza do wykonania kaskady ogrodzie
białostockim, 1752. Teka 315, s. 229
− Zakładanie fontann i sprowadzanie poszczególnych elementów potrzebnych do nich,
1752. Teka 321, s. 11-13, 17-19, 22
− Abrys fontanny „ex opposito” włoskiego salonu przesyła J. Kl. Branickiemu architekt
J. H. Klemm, 1752. Teka 339, s. 2
− Relacje o przebiegu prac prowadzonych w ogrodzie. Mowa jest tu o pracach przy
mostku, bramie trylaŜowej /na miejsce kolumn/, w pomarańczarni i przed
pomarańczarnią, o przygotowaniu waz na drzewka laurowe i pomarańczowe, o
sprowadzaniu drzewa białego dla ogrodnika i o szkodach, jakie wyrządziła zima wśród
drzewek pomarańczowych. Wzmianki o zakładaniu instalacji wodnych na terenie
ogrodu, 1752-1763. Teka 341, s. 6-9, 11
− Prace ogrodnicze, a takŜe budowa bram, niszy trylaŜowych, fontann, przygotowywanie
rzeźb i innych ozdób do ogrodów, 1752. Teka 358, s. 20-23
− Drzewka i nasiona sprowadzane do ogrodów białostockich z Lipska, 1753. Teka 320, s.
160, 163
− Zakładanie pod kierunkiem Ricaud de Tirregaille'a machiny do pompowania wody,
sadzawki nowej, od której rury doprowadzają wodę do 4 fontann w parterach ogrodu
białostockiego, 1753. Teka 330, s. 1, 2
− Raport Ricaud de Tirregaille'a złoŜony J. Kl. Branickiemu o zainstalowaniu machiny i o
podnoszeniu poziomu wody w nowym duŜym zbiorniku; jego wątpliwości w związku z
projektem wodospadu, 1753. Teka 353, s. 1
− Zakładanie szklarni, urządzanie alejek, instalowanie fontann, malowanie altanek, 1753.
Teka 358, s. 25, 33
− Szlamowanie sadzawki, robota studni przez grabarzy szczuczyńskich, 1753;
szlamowanie sadzawek pod kierunkiem majstra, 1755. Teka 362, s. 3, 6
− Blachy Ŝelazne na drzwiczki do pieców w oranŜerii zakupione w Warszawie, 1754. Teka
320, s. 207
− Zakładanie fontann pod kierunkiem Ricaud /de Tirregaille/, części do fontann
sprowadzane z Warszawy, 1754, 1755. Teka 320, s. 208, 209, 220
− Relacje zaufanego J. Kl. Branickiego o przebiega prac przy zakładaniu rur i kopaniu
sadzawki i o rozmowach prowadzonych z kierującym tymi pracami Ricaud de
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Tirregaille'm na temat szybszego zakończenia ich, 1754. Teka 341, s. 8, 9
W pomarańczami białostockiej znajdują się owocujące drzewka pomarańczowe, 1754.
Teka 341, s. 7
W pomarańczami opadają z drzewek owoce i liście. Uwagi Branickiego, co do sposobu
wietrzenia pomarańczami, 1754. Teka 342, s. 37, 39
J. Kl. Branicki zarządza, Ŝeby ogród wyrównać, oczyścić i rury pozasadza pod
kierunkiem Ricaud /de Tirregaille/ i Sękowskiego, 1754. Teka 342, s. 35, 37v, 38
Brzoskwinie dojrzałe przesyłane z Białegostoku do Bociek, prace stolarskie przy
trylaŜach i szklarni, sprowadzanie blachy do pomarańczami oraz term kamiennych,
1754. Teka 358, s. 36, 42, 43
Wazy drewniane /70 sztuk/ według zamówienia ogrodnika ma wykonać bednarz,
1754. Teka 362, s. 4
J. Kl. Branicki sprowadza drzewka francuskie za pośrednictwem J. F. Dulfusa kupca
warszawskiego, 1755. Teka 315, s. 71
Ogrodnik białostocki twierdzi, Ŝe drzewa w oranŜerii są piękne, 1755. Teka 358, s. 47
Ogrodnik cieszy się, Ŝe wszystko w oranŜerii dobrze idzie, liście z drzewek nie opadają,
1755. Teka 362, s. 6
Projektowane ustawienie altanki nad kanałem i szlamowanie stawów, 1755. Teka 362, s.
6
Wzmianka o ogródku przed apartamentami dolnymi pałacu zwanymi łazienką, 1756.
Teka 300, s. 3
Poszerzanie stawów i zakładanie kępy pośrodku na stawie Antoniukowym przez
specjalnego majstra sprowadzonego ze Szczuczyna; opinie o tym majstrze i jego
dotychczasowej praktyce, 1756. Teka 362, s. 12-14
RóŜne prace ogrodnicze i przygotowywanie rur do fontanny, 1756-1757. Teka 397, s.
1-4, 7, 12-14, 17, 19, 20
Prace Lorensa batnika i in. przy instalacjach wodnych w otoczeniu pałacu
białostockiego, 1758. Teka 328, s. 4-9
RóŜne prace ogrodnicze, sprowadzanie nasion i narzędzi, wysyłanie warzyw do
Warszawy, szklenie okien inspektowych, zakładanie mostu między sadzawkami, 1758.
Teka 397, s. 21, 23, 24, 26, 28, 29, 32, 33, 35-37
Szczepy z oranŜerii wykopane i rozesłane; sadzenie drzew w dolnym ogrodzie;
ogrodnik sprawuje się dobrze. 1760. Teka 328, s. 11, 13
Ksiądz /Hempel - Hempelsdorf/ zajmuje się reperowaniem fontanny, 1761. Teka 360,
s. 28
Zakładanie instalacji wodnych pod kierunkiem ks. Hempla /Hempelsdorfa/, 1762,
1763. Teka 328, g. 18, 22, 24-27
Notatka o liście do J. Kl. Branickiego od kanonika Hempla, przedsiębiorcy z
Suchedniowa, który zajmował się w r. 1763 naprawą instalacji obsługującej fontanny
pałacowe /wymiana rur drewnianych na Ŝelazne/. Teka 315, s. 87
Pokwitowania opłaty naleŜności za rury, śruby i inne części do fontanny w Białymstoku
zakupione w kuźnicy w Suchedniowie, 1763. Teka 315, s. 319, 320
Sadzenie drzew, 1763. Teka 328, s. 27
Przebudowa pomarańczarni według abrysów /Jana Sękowskiego?/, informacje co do
wysokości projektowanego budynku, sposobu ogrzewania, rozmieszczenia drzwi itp.,
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1763. Teka 357, s. 10-12
Wypis z listu C. G. Knackfusa do J. Kl. Branickiego w związku z postępem prac przy
urządzaniu kaskady i nadzorem Knackfusa nad sadzeniem tam drzew, wzmianka o
projekcie malowidła, które ma być wykonane na murze kaskady, 1767. Teka 315, s. 115
Redler autorem dwóch figur na moście ogrodowym, 1771. Teka 316, s. 29
RóŜne prace przy ogrodach i budynkach znajdujących się na ich terenie, 1773-1777.
Teka 375, s. 2-3, 5, 8, 18, 23
Wzmianka o sadzeniu /„sianiu”/ kartofli w ogrodzie przypałacowym, ok. 1774-1779.
Teka 315, s. 287a
Kaskada /„Vocluse”/ obsługiwana ok. r. 1777 przez Grzywalskiego. Teka 370, s. 4
Pomarańcze /z oranŜerii białostockich/ słodkie wysyłane Branickiej, gorzkie /ok. 600
sztuk/ sprzedawane, 1777. Teka 370, s. 8, 9
Staw przed pałacem ma być szlamowany, 1778. Teka 316, s. 42
Robotami koło kaskady kieruje kapitan Sękowski, 1778. Teka 370, s. 13
Na kanale w ogrodach białostockich pływają łabędzie i jakaś gęś, o którą pyta
specjalnie Iz. Branicka, 1780. Teka 317, s. 16v
Altankę w dolnym ogrodzie po wytynkowaniu ma malować Herliczka, 1780. Teka 369,
s. 12
Herliczka z synem malują altankę w ogrodzie dolnym, 1781; piętnaście łabędzi
przeznaczono do puszczenia na staw i kanały ogrodowe, 1781. Teka 370, s. 19
Notatka o świadectwie ogrodniczym wydanym przez ogrodnika białostockiego Jana
Richtera Adamowi Scheibe, 1783. Teka 95, s. 14
Raport o schwytaniu Ŝołnierza, sprawcy uszkodzenia /odpiłowania rąk/ posągów
gladiatorów, 1790. Teka 316, s. 72
Wzmianka o reperacji pompy pałacowej i kaskady w polu, 1790. Teka 316, s. 81
Odpis oświadczenia ogrodnika Rychtera w sprawie zapłaty snycerzowi za dorabianie
rąk gladiatorom w ogrodzie górnym, 1791. Teka 315, s. 339
Snycerz ze Złotorii, który wykonał posągi kamienne w ogrodzie górnym ma im dorobić
odpiłowane ręce, 1791; naprawy ogrodzeń, uszkodzonych przy przemarszu wojsk
rosyjskich, 1792; naprawa grobli i upustów wody a takŜe mostków, 1792. Teka 372, s.
8, 9, 14-20
Ogrodnik Ogrodu Saskiego wyszukuje czeladnika dla p. Rychtera /ogrodnika
białostockiego?/, określenie wysokości jego płacy, 1793. Teka 373, s. 5, 9
Wypisy z raportów o oczyszczaniu kanału przy pałacu, przeprowadzaniu rur
podziemnych z ujściem do stawu, załoŜeniu pompy przy studni i postawieniu mostku
na duŜym stawie, 1829-1830. Teka 187, s. 5-6
Wzmianka o materiałach dotyczących wywozu roślin z oranŜerii białostockiej w r.
1830. Teka 187, s. 6
Notatki z korespondencji urzędowej władz rosyjskich w sprawie ewentualnej
przebudowy oranŜerii białostockich bądź ich likwidacji oraz wywoŜenie stamtąd drzew
cytrusowych do Wilna i Carskiego Sioła oraz do Warszawy, 1832-1836. Teka 186, s. 1013
Opisy w inwentarzu z r. 1837 parku górnego i dolnego przy pałacu /rozplanowanie
roślin, posągów, stawów i kanałów/, wzmianki o stawach w parku i w zwierzyńcu.
Teka 191, s. 25-29, 31, 36-38
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− Opis oranŜerii pałacowej i budynków gospodarczych przy niej, 1837. Projekty
przebudowy oranŜerii, 1840. Teka 191, s. 24, 42
− Notatki z korespondencji władz rosyjskich w sprawie umocnienia i naprawy brzegów
stawu i wystawienia dwóch kamiennych mostków przy młynie, 1839. Teka 192, s. 1
− SprzedaŜ wszystkich roślin przechowywanych w oranŜerii i cieplarni przy pałacu
dokonana przez władze rosyjskie na licytacji 1847 r. /raporty składane generałgubernatorowi wileńskiemu/. Teka 95, s. 3
− Odbitka ozalidowa planu budowli i ogrodów Instytutu Panien Szlacheckich,
sporządzonego ok. r. 1850. Teka 283, s. 4
BIAŁYSTOK ALIAS KOROSZOWO
− Bogusław Radziwiłł jako właściciel folwarku białostockiego oddał go w zastaw
Błońskiemu w związku z czym pleban zabłudowski, ks. Wieczorkowski dokonuje
napadu na ten folwark. Białystok jest obciąŜony sumami zapisanymi arianom; 1662,
1663. Teka 290, s,. 17, 18, 21, 27, 28
BIECHOWSZCZYZNA
− Wieś ta naleŜy w XVIII w. do dóbr tyczyńskich. Teka 276, s. 9-11
BIELICA
− Wzmianka o dziejach dóbr bielickich z przyległościami w XVI-XVII w. Teka 29, s. 6v
BIELSK
Ziemia i starostwo
− Zasięg ziemi bielskiej i zmiany w jej granicach od XI-XVI w.; wchody do puszczy
białostockiej dla poddanych starostwa bielskiego w XVI w. Teka 89, s. 7-9, 41-43
− Odpis pisma stwierdzającego zakończenie opisu granic pomiędzy gruntami Grodna,
Bielska, Goniądza, Rajgrodu, Knyszyna i Tykocina, 1536. Teka 45, s. 2
− Wypis z lustracji ziemi bielskiej dotyczący nazwy drogi Polikowskiego z nad rzeki
Borsukówki do Narwi i Supraśli, a takŜe brodu na Narwi zwanego brodem
Polikowskiego od nazwiska smolarzy i foluszników osiadłych tam od trzech pokoleń,
1536. Teka 278, s. 215
− Wypis z drukowanych rejestrów cła wodnego we Włocławku, odnoszący się do
produktów spławianych z dóbr starostwa bielskiego oraz przywoŜonych z Gdańska dla
potrzeb tego starostwa, 1537-1574. Teka 244, s. 1-14
− Dekret w sprawie między Piotrem Wiesiołowskim jako dziedzicem Białegostoku a
poddanymi ze starostwa bielskiego o wchody do puszczy białostockiej, 1547. Teka 28,
s. 15-18; Teka 51, s. 40, 41
− Ubytki w posiadłościach królewskich w starostwie bielskim na rzecz dóbr prywatnych
Radziwiłłów a zapewne teŜ innych okolicznych magnatów, XVI w. Teka 15, s. 9-12
− Wzmianka o granicy północnej puszczy bielskiej w XVI w. Teka 56, s. 2-18
− Notatki z literatury drukowanej i ze źródeł rękopiśmiennych odnoszące się do dziejów
tego starostwa i leśnictwa bielskiego w XVI-XVIII w. Teka 224, s. 3-9
− Notatka o glejcie dla poddanych leśnictwa bielskiego na okres prowadzenia sprawy
przeciwko Stefanowi Branickiemu, stolnikowi koronnemu, staroście bielskiemu, 1689.
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Teka 215, s. 1
Notatki o konserwach królewskich na cesję starostwa bielskiego wraz z leśnictwem
ladzkim przez Katarzynę Branicką jej synowi Janowi oraz na zabezpieczenie przez
niego na tych dobrach doŜywocia jego Ŝony Katarzyny z Radziwiłłów, 1719, 1720.
Teka 315, s. 324
Odpis listu królewskiego dotyczącego procesu w sądach referendarskich między
poddanymi wsi CzyŜe w starostwie bielskim a Janem Kl. Branickim starostą bielskim o
wymiar powinności poddanych, 1732. Teka 245, s. 1
Wzmianka o spustoszeniach poczynionych w starostwie bielskim w czasie walki
stronnictw i bezkrólewia, 1734. Teka 280, s. 82, 104
Asygnacja do Smulskiego ekonoma starostwa bielskiego, 1737. Teka 316, s. 84
Kurdwanowski czerpie na potrzeby budowy białostockiej z czynszów starostwa
bielskiego, 1738. Teka 342, s. 2
Wypisy głównie w sprawie prac koło pałacu w Hołowiesku, wykorzystywania
poddanych starostwa do prac w Białymstoku i buntów wśród nich, 1743-1746. Teka
315, s. 205, 206
Notatka i wypis z nadania przez J. Kl. Branickiego starostę bielskiego 0,5 włóki gruntu
w Warpechach na rzecz jego masztalerza St. Zawadzkiego, 1745. Teka 315, s. 335
RóŜne sprawy gospodarcze omawiane w raportach bielskiego pisarza prowentowego T.
Olszewskiego do J. Kl. Branickiego, 1750-1755. Teka 349, s. 1-11
Zakończenie rewizji starostwa bielskiego, 1753. Teka 349, s. 3
Wypisy z raportów ekonoma bielskiego dotyczące spraw gospodarczoadministracyjnych starostwa, 1758, 1759. Teka 315, s. 168
Wzmianka o wywózce Ŝyta, 1758. Teka 351, s. 3
Wzmianka o załoŜeniu w leśnictwie bielskim majdanu potaŜowego, 1759. Teka 315, s.
227
Sprowadzanie soli na sprzedaŜ do starostwa bielskiego, 1762. Teka 333, s. 2
Wyliczenie /na podstawie zapisów gospodarczych z lat 1766-1772/ wysiewów i
zbiorów Ŝyta w kluczu Lada /sumy globalne/ oraz przeciętnej wydajności z jednego
ziarna. Teka 246, s. 1
J. Kl. Branicki starosta bielski nadaje za wierne słuŜby Jędrzejowi Bodkiewiczowi włókę
gruntu we wsi Snarszczyzna w Leśnictwie ludzkim, naleŜącą dawniej do Snarskiego,
1766. Teka 391, s. 4
Rozdział soli pomiędzy wsie naleŜące do starostwa, 1772. Teka 378, s. 1
Rozpędzanie konfederatów /barskich/ w ziemi bielskiej, 1772. Teka 378, s. 2
Wzmianka o Ŝądaniach urzędników ziemi bielskiej, aby przy ustalaniu wymiaru
świadczeń dla wojak rosyjskich brano pod uwagę taryfę ustaloną w r. 1672, 1772. Teka
391, s. 11, 12
Wypis asekuracji doŜywocia dany Iz. Branickiej w związku z cesją przez nią starostwa i
leśnictwa bielskiego na rzecz St. Poniatowskiego, pułkownika gwardii koronnej, ok.
1773-1775. Teka 96, s. 24
Notatki z raportów ekonoma Wnorowskiego o rocznym przychodzie jęczmienia do
browaru z dóbr starostwa i o moŜliwości wykarmienia wieprzy przy gorzelni
trywieskiej, 1773. Teka 316, s. 30
Starostwo bielskie z leśnictwem jest w posiadaniu spadkobierców J. Kl. Branickiego,
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1775. Teka 309, s. 1
Według opinii J. Zabielskiego administratora klucza ludzkiego, poddani z klucza
trywieskiego są zamoŜniejsi od poddanych z kluczy ladzkiego i mochnackiego, co
uwidacznia się w ich ustosunkowaniu do propozycji zakupu zboŜa, 1776. Teka 315, s.
301, 302
We wsi Łosinki alias Łozinka w leśnictwie bielskim osiada lekarz, 1777, Teka 316, s. 35
Protokół czynności komisji Boni Ordinis miast ziemi bielskiej, 1779. Teka 38, s, 7-9
Tabela wysiewów ozimych pszenicy i Ŝyta w folwarkach starostwa i leśnictwa bielskiego
w r. 1779, sporządzona przez ekonoma I. Taylora. Teka 316, s. 43
Iz. Branicka poleca, aby poddanego ze wsi CzyŜyków w kluczu trywieskim, który coś
zawinił, oddać pod sąd magdeburski bielski, a nie trzymać w wiezieniu w Białymstoku,
1780. Teka 315, s. 304, 305
Wypisy z listów, w których rezydent warszawski Branickich donosi o porozumieniu z
kancelarią koronną w sprawie informowania o suplikach składanych tam przez
poddanych ze starostwa bielskiego, 1786. Teka 316, s. 43
„Znowu” chłopi tamtejsi składają memoriały do kancelarii wielkiej koronnej, oficjaliści
Iz. Branickiej /jako starościny bielskiej/ wchodzą w porozumienie z urzędnikami
kancelarii, którzy zawiadamiają ich o pojawieniach się chłopów a nawet udostępniają
odpisy akt, /przez nich składanych/, 1786. Teka 377, s. 8-10
Odpisy kwitów wystawianych przez Iz. Branicką jako starościnę bielską Stanisławowi
Poniatowskiemu podskarbiemu wielkiemu litewskiemu jako dzierŜawcy starostwa i
leśnictwa bielskiego z tytułu wpłaty tenuty dzierŜawnej, 1789-1796. Teka 248, s. 1-3
DzierŜawa starostwa bielskiego przez ks. Stanisława /Poniatowskiego/od Iz.
Branickiej. Wzmianka o wypłacie tenuty półrocznej, 1791. Teka 316, s. 46
Pobieranie drzewa z leśnictwa bielskiego na budowę młyna w Białymstoku, 1791. Teka
372, s. 7
Raport oficjalisty bielskiego o wybieraniu owsa dziakielnego, 1793. Teka 315, s. 303
Wypisy próśb o interwencję u władz wojskowych rosyjskich w celu uzyskania ochrony
wojskowej dla kilku folwarków starostwa bielskiego oraz pomocy wojska przy
uśmierzaniu oporu poddanych, 1794. Teka 215, s. 21
Wypisy z raportów oficjalisty klucza Lada w leśnictwie bielskim, który pisze o
budynkach folwarcznych i o zamkniętym dostępie do puszczy ladzkiej, 1795. Teka 316,
s. 19
12 chłopów ze starostwa bielskiego stanowiących delegację dla złoŜenia homagium
władzom pruskim stawiło się w Warszawie, gdzie otrzymali z urzędu po 8 zł pol i
poczęstunek, 1796. Teka 373, s. 36
Poddani mają otrzymać wynagrodzenie z zaległych podatków na furaŜe pobrane przez
wojsko moskiewskie, 1796. Teka 373, s. 25
Notatka odnosząca się do wsi Hussaki w starostwie bielskim, XVIII w. Teka 241, s. 34
Dane statystyczne o instytucjach kościelnych, miastach, kluczach rządowych i
leśnictwach oraz dochodach z nich na rzecz skarbu, zebrane dla pow. bielskiego, 1807.
Teka 182, s. 2-14
Wzmianka o ruchach chłopskich i sprawach miasta w pocz. XIX w. Teka 410, s. 7
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Miasto
− Zapiski o wysokości szelęŜnego z r. 1732 i oblacie jakiegoś aktu na rzecz mieszczan w
r. 1744 w aktach grodzkich brańskich. Teka 95, s. 16, 17
− Sadzenie kasztanowców prawdopodobnie na terenie miasta, 1737. Teka 342, s. 7v
− Wzmianka o mieście w opisie ks. Wł. Łubieńskiego, Świat we wszystkich swych częściach
większych i mniejszych, Wrocław 1740. Teka 97, s. 9
− Na targu bielskim mają być kupione konie robocze do Białegostoku, jednak tych koni
nie udaje się kupić, 1750. Teka 358, s. 14, 18
− Stolarze nie potrzebni juŜ w pałacu białostockim zostaną odesłani do Bielska, 1753.
Teka 358, s. 24
− Notatka o mianowaniu surrogatora miejskiego Dzierzka, 1773. Teka 128 s. 1
− Na jarmarku bielskim robią oficjaliści białostoccy zakupy /płótna i koce/, 1777. Teka
370, s. 4
− Budowa ratusza i domów mieszkalnych w Bielsku pozostaje pod ścisłą kontrolą Iz.
Branickiej, wzmianki teŜ o działalności burmistrza Witerskiego, 1777, 1780. Teka 376,
s. 5, 6, 10, 11
− śyto jest w Bielsku tańsze, niŜ w Białymstoku, tak Ŝe poddani bielscy przywoŜą je na
targi do Białegostoku, 1778. Teka 370, s. 16
− Opis połoŜenia miasta, liczby posesji i przedstawicieli róŜnych zawodów w nim,
wyliczenie wsi do niego naleŜących i liczby gospodarzy w nich, 1779. Teka 38, s. 6, 8v
− Wzmianki o mianowaniu landwójtem E. Witerskiego i wyznaczeniu komisji do
zbadania rachunków ustępujących władz miejskich i cechowych, 1780. Teka 128, s. 3
− Odpis protokołu posiedzenia magistratu z 4.VIII.1784 r., na którym uchwalono
wezwanie pomocy wojskowej przeciwko wsiom tegoŜ miasta opierającym się spłacaniu
cięŜarów propinacji oraz odroczono sprawę podziału między mieszczan opłaty
kwatermistrzostwa. Wsie będące własnością miasta Bielska: Augustowo, Stryki,
Szastały, Widowo, Parcewo, Spiczki. Teka 247, s. 1-3
− Wzmianka o wymarszu z Białegostoku 2 kompanii fizylierów na konsystencję w
Bielsku, 1789. Teka 316, s. 69
− Wzmianka o cenie wapna w Bielsku, 1789. Teka 316, s. 77
− Mapa miasta i wsi do niego naleŜących sporządzona przez geometrę Modzelewskiego,
za co ten ma być opłacony przez Iz. Branicką i przez miasto Bielsk, 1789. Teka 363, s.
3, 12
− Wzmianka o upadku miasta w końcu XVIII w. Teka 92, s. 19
− Ocena miasta w pamiętniku W. Coxe'a /W. Coxe, Travels in Poland, Russia and Denmark,
London 1802/. Teka 97, s. 34
− Dane statystyczne odnoszące się do miasta /liczba dymów, liczba dusz, w tym
chrześcijan i śydów/ czerpane z tabeli statystycznej obwodu białostockiego, 1807.
Teka 182, s. 3
Poszczególne obiekty
− Zarys dziejów i opis kościoła parafialnego pióra Józefa Jaroszewicza profesora
uniwersytetu wileńskiego /ok. 1847/. Teka 249, s. 1, 2
− Opia wnętrza i fasady kościoła zrobiony przez Glinkę w czasie wycieczki w r. 1937,
wzmianka o archiwum parafialnym. Teka 240, s. 1
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− Wzmianki o gromadzeniu materiałów budowlanych /drzewo, piasek/ i pracach przy
budowie kościoła, prowadzonych pod kierunkiem architekta /Z. Scheringa/ 17821784. Teka 316, s. 38-40, 45
− Przeor klasztoru w Bielsku F. S. Forner kupuje cegłę w Stołowaczu na budowę
kościoła, 1789. Teka 316, s. 63
− Wzmianka o zapłacie za pracę cieśli przy budowie dachu kościoła bielskiego, 1790.
Teka 316, s. 80
− Sprowadzanie cegły dla klasztoru karmelitów w Bielsku, 1789. Teka 363, s. 14
− Wzmianki /z literatury/ o powstaniu prawosławnej cerkwi i klasztoru w Bielsku i o ich
przekształceniu z unickich na prawosławne. Teka 177, s. 15, 18
− Wzmianka o cerkwi zamkowej, 1789/?/. Teka 363, s. 12
− Ihumen, przełoŜony monasteru prawosławnego w Bielsku nazwany „rozsądnym
starcem” udaje się z jakąś sprawą do Iz. Branickiej, 1790. Teka 316, s. 75
− Od początku XIX w. zaniechano grzebania umarłych przy kościele parafialnym.
Wyznaczono teren za rzeką Lubką jako cmentarz o 4 osobnych działach dla 4 wyznań
chrześcijańskich /katolicy, prawosławni, unici, protestanci /. Stan cmentarza około r.
1847. Teka 249, s. 2
− Fotografia z r. 1916 przedstawiające widok ratusza w Bielsku od frontu. Teka 235, fot.
1
− Budowa ratusza w Bielsku pod nadzorem architekta nadwornego Iz. Branickiej
J. Sękowskiego, a jednocześnie starania miejscowego burmistrza Witerskiego, 17761779. Teka 375, s. 15, 19, 26, 27, 32
− Wzmianki o zwoŜeniu budulca do ratusza a takŜe o rozbiórce klitek drewnianych obok
niego, 1777. Teka 376, s. 5, 6, 10, 11
− Budowa ratusza pod nadzorem Witerskiego, 1778. Teka 370, s. 14
− Odpis listu wraz z załącznikami architekta Sękowskiego do Witerskiego, burmistrza
miasta Bielska, któremu przypomina o konieczności zgromadzenia materiałów
budowlanych do roboty wieŜy ratuszowej /dotąd cegła była dawana darmo z cegielni
dworskiej/ i podaje zestawienie ilościowe materiałów, jakie będą tu jeszcze potrzebne,
1779. Teka 315, s. 298-300
− Wzmianka o budowie austerii w Bielsku, 1748. Teka 320, s. 1
− Architekt Klemm przesyła J. Kl. Branickiemu abrys austerii; rozpoczęcie jej budowy,
1760. Teka 328, s. 10-15
− Abrys austerii sporządził architekt Klemm, 1760. Teka 339, s. 19
− Wzmianki o budowie austerii, 1761, 1763. Teka 328, s. 17, 24
BILIŁÓWKA
− Branicki w liście do niewiadomego adresata wyraŜa niezadowolenie z gospodarki w
tych dobrach czasowego ich posesora /wojewody podlaskiego/ i zaznacza, Ŝe dobra te
wkrótce wrócą do jego rąk, zaś poddanym tamtejszym skrzywdzonym zapewnia swą
opiekę, 1751. Teka 215, s. 2
− Wypis z listu Bańkowskiego ekonoma biliłowskiego w sprawie zwrotu tych dóbr w r.
1752 J. Kl. Branickiemu przez czasowego posesora Sapiehę woj. podlaskiego, 1751.
Teka 315, s. 23
− J. Kl. Branicki obejmując w posesję dobra biliłowskie zwraca się o zwrot zbiegłych

61

−
−
−

−

−
−
−
−
−
−
−

−
−
−

poddanych do Michała Radziwiłła wojewody wileńskiego, 1752. Teka 317, s. 5
J. Kl. Branicki upomina się u Radziwiłła wojewody wileńskiego o zwrot danych
zbiegłych z dóbr biliłowskich, 1752,. Teka 321, s. 5v
J. Kl. Branicki zawiadamia tamtejszych: gubernatora, administratora, pisarzy,
burmistrzów i wójtów o mianowaniu przez siebie komisarzem dóbr biliłowskich
Rzeczyńskiego skarbnika rawskiego, 1752. Teka 321, s. 10
Glejt J. Kl. Branickiego dla 60 maŜ /wozów łubianych czumackich/ wiozących zboŜe,
sadło, słoninę itp. z Biliłówki do Mołotkowa, skąd mają w powrotnej drodze wieźć sól;
glejt na zboŜe wysyłane do Ŝup solnych, na anyŜe, sadło itd. do dóbr podlaskich
Branickich, 1752. Teka 321, s. 7, 15
Przekazywanie spraw sędziemu Chojeckiemu przebiega w Biliłówce niesprawnie wobec
nieobecności pułkownika Ostrowskiego; Ostrowski ma skontrolować nowego
ekonoma tamtejszego, aby był rzetelniejszy w pracy niŜ Wolański, 1753. Teka 317, s.
29, 30
Notatka z korespondencji dotyczącej spraw granicznych Biliłówki z 1756-1757. Teka
315, s. 31
Notatka o listach J. A. Czarneckiego posesora wsi Rozkopanej w sprawie wydania
zbiegłych do tej wsi poddanych z Biliłówki, 1756-1757. Teka 315, s. 61
Notatki z raportów składanych J. Kl. Branickiemu przez W. Skibickiego ekonoma
biliłowskiego, w których wzmianki o dokupieniu przez Branickiego do Biliłówki dóbr
Hłuboczek i o sprzedaŜy wołów z Biliłówki na Śląsk, 1757, 1759. Teka 315, s. 202
Raport kapitana Winnickiego członka komisji przeprowadzającej kontrolę dóbr
biliłowskich, który donosi J. Kl. Branickiemu o stanie murów dawnego zamku i
proponuje jego odbudowę, 1760. Teka 315, s. 223
Notatka o raportach gospodarczych z Biliłówki składanych J. Kl. Branickiemu przez A.
Budkiewicza ekonoma biliłowskiego i bohusławskiego, 1762-1768. Teka 315, s. 43
Przechodzący przez dobra biliłowskie trakt karawański upada, gdyŜ komendanci
furwaktowi w Raszkowie pozwalają kupcom omijać go, 1762. Tek 327, s. 17
Wypisy z raportów składanych Branickiemu przez Wągrowskiego oficjalistę ze
starostwa bohusławskiego o gospodarce zarówno w dobrach starostwa, jak i w
Biliłówce /intrata roczna/ oraz o trudnościach z tamtejszymi poddanymi, wśród
których szerzy się zbiegostwo i duch buntu, zwłaszcza w stosunku do dzierŜawcy
Biliłówki, Skibickiego, 1765-1768. Teka 315, s. 219
Dobra biliłowskie darowane/?/ przez J. Kl. Branickiego jego siostrze Urszuli
Lubomirskiej, 1768. Teka 348, s. 6
Wzmianka o Biliłówce jako o dobrach prywatnych Branickich, 1771. Teka 316, s. 27
Dobra biliłowskie w posiadaniu Iz. Branickiej do około r. 1775. Teka 316 s. 35

BŁĘDOWA
− Wieś ta naleŜy w XVIII w. do dóbr tyczyńskich. Teka 276, s. 9-11
BOĆKI
− W wykazie szelęŜnego umieszczone miasto Boćki bez podania wysokości szelęŜnego,
1732. Teka 95, s. 16
− Józef Sapieha ma w Boćkach wiele drzew kasztanowych, 1737. Teka 342, s. 7, 7v
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− Architekt J. Kl. Branickiego major J. H. Klemm ma projektować bramę a moŜe i inne
obiekty w Boćkach, 1741. Teka 315, s. 275
− J. Kl. Branicki przysyła do Boćków z Białegostoku swego zegarmistrza w celu
osadzenia zegara, 1745. Teka 315, s. 284, 285
− Wypisy dotyczące przygotowywania przez architekta Klemma kilku wariantów obrysów
wieŜy zegarowej w Boćkach, której budowa jest juŜ rozpoczęta, 1746. Teka 315, s. 194
− Poddany z dóbr boćkowskich, zbiegły wraz z Ŝoną, zatrudnił się w Kodniu u J. F.
Sapiehy jako malarz i wymalował kilka obrazów poczem odesłano go do Boćków,
1746, 1747. Teka 316, s. 3
− Klasztor reformatów /w Boćkach?/ otrzymuje z dóbr roskich Sapiehów róŜne owoce i
mięso, 1758. Teka 316, s. 1
− Z rozkazu Branickiego posyła się do Boćków brzoskwinie dojrzałe, 1754. Teka 358, s.
42
− Lekarz z Boćków sprowadzany do Siemiatycz do chorego architekta Fontany, 1755.
Teka 431, s. 1
− Wzmianka o zajęciu i splądrowaniu dóbr boćkowskich przez wojska moskiewskie w
okresie konfederacji barskiej, 1768. Teka 315, s. 261
− Wzmianki o przebudowie wnętrz pałacu w Boćkach w latach 1786-1787 z udziałem
/Michała?/ Aignera. Teka 250, s. 1-8
− Opis miasteczka, pałacu i parku w Boćkach przez H. Kownackiego ok. 1798. Teka
419a, s. 29, 59
− Dane statystyczne odnoszące się do miasta Boćki /liczba dymów, liczba dusz, w tym
chrześcijan i śydów/, czerpane z tabeli statystycznej obwodu białostockiego, 1807.
Teka 182, s. 3
− Miasteczko Boćki jest w r. 1867 własnością hr. de Fleury, posiada 1188 mieszkańców i
6 warsztatów przemysłowych. Teka 222, s. 1
BOHUSŁAW
− Starostwo bohusławskie jest w latach 1755-1771 w posiadaniu J. Kl. Branickiego. Teka
349, s. 10
− W r. 1760 Teodor H. Lubomirski cześnik koronny wydzierŜawia starostwo
bohusławskie Aleksandrowi Hadziewiczowi /warunki dzierŜawy/. W r. 1761 otrzymuje
przywilej na to starostwo J. Kl. Branicki wydzierŜawia je temuŜ Hadziewiczowi oraz
pułkownikowi Andrzejowi Węgierskiemu i chorąŜemu Janowi Bromirskiemu /warunki
dzierŜawy/. W r. 1765 poddani przedkładają Branickiemu swe skargi, głównie na
arendarzy bogusławskich. W r. 1771 wyliczenie czwartej części intraty starostwa w
związku z przejęciem go przez Franciszka Rzewuskiego pisarza polnego koronnego.
Teka 315, s. 326-328
− Raporty gospodarcze składane ze starostwa bohusławskiego J. Kl. Branickiemu przez
kapitana Desseina, 1761-1762. Wzmianka o przesyłaniu przez niego Branickiemu
abrysu miasta i zamku w wykonaniu miejscowego malarza, 1761. Teka 330, s. 2
− Hadziewicz wydzierŜawia starostwo bohusławskie od J. Kl. Branickiego, 1761. Teka
315, s. 67
− Wobec nastrojów panujących wśród poddanych w starostwie J. Kl. Branicki
starosta bohusławski decyduje się zmienić tam ekonoma i na tym stanowisku obsadza
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kapitana Lindsay'a, 1762. Teka 215, s. 11, 12
Wzmianka o kosztorysie kotłowego majdanku potaŜowego w starostwie, 1762. Teka
315, s. 223
Notatka o raportach gospodarczych ze starostwa składanych J. Kl. Branickiemu jako
staroście przez A. Budkiewicza ekonoma biliłowskiego i bohusławskiego, 1762-1768.
Teka 315, s. 43
Wypisy z listów do J. Kl. Branickiego od kapitana Jana Korzeniewskiego, który został
w r. 1763 gubernatorem starostwa bohusławskiego na miejsce kapitana Lindsay’a i
komendantem tamtejszego garnizonu. Kierzkowski raportuje o objęciu starostwa,
gospodarce w pasiece, zakupie koni, 1763. Teka 315, s. 120
Wypisy z lustracji 1765 r. oraz z inwentarza 1789 r. odnoszące się do starostwa
bohusławskiego. Teka 224, s. 10-12
Notatki i wypisy z raportów miejscowego oficjalisty Węgrowskiego o gospodarce w
starostwie oraz stosunkach z poddanymi, wśród których częste są wypadki zbiegostwa
a nawet szerzy się duch rewolucyjny, 1765-1768. Teka 315, s. 219
Wypis z raportu złoŜonego Iz. Branickiej przez Pileckiego ekonoma bohusławskiego o
usuwaniu inwentarza Ŝywego i martwego oraz o wybierania rat arendowych ze
starostwa na wieść o śmierci J. Kl. Branickiego dotychczasowego posiadacza starostwa i
o ukrywaniu tej wiadomości z obawy przed miejscowymi poddanymi, 1771. Teka 316,
s. 27, 28
W r. 1775 starostwo bohusławskie jest w posiadaniu spadkobierców J. Kl. Branickiego.
Teka 309, s. 1

BOJANOWO
− Bojanowski właściciel Bojanowa w Wielkopolsce ogłasza tam o werbowaniu
sukienników do Białegostoku a takŜe innych rzemieślników, znajduje jednak tylko
dwóch chętnych do wyjazdu, 1760, 1761. Teka 315, s. 33-35
BOREK
− Wiadomości o dworku myśliwskim istniejącym we wsi Borek za czasów hetmana
Branickiego i o jego połączeniu lochami z Białymstokiem. Informacje te są czerpane z
tradycji rodziny Hermanowskich. Teka 306, s. 1
− Borek Stary i Nowy wsie te naleŜały w XVIII w. do dóbr tyczyńskich. Teka 276, s. 9-11
BOROWIE
− W Borowiu dobrach sufragana płockiego jest młynarz Zygmunt Orzeceński,
specjalista od budowy młynów-deptaków, ok. r. 1752-1760. Teka 315, s. 164
BORSUKÓWKA, rzeka
− Wzmianki o niej z r. 1536. Teka 278, s. 215
BORSUKÓWKA
− W r. 1768 J. Kl. Branicki dzierŜawi wieś Borsukówkę od Zakrzewskiego. Teka 315, s.
261, 262
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BÓBR
− Wzmianka o inwentarzu z r. 1573 miasta i włości o tej nazwie. Teka 46, s. 10
BRANICA
− Wzmianka w liście Szczuki opata paradyskiego do Szczuki podkanclerzego litewskiego
o budowlach Branickich /dobra na Podlasiu/ z ogrodem, które ogromnie podobały się
zwłaszcza architektowi Locci, 1686. Teka 429, s. 1
BRANICE
− Notatki i szkice sporządzone z artykułu o lamusie zbudowanym w Branicach około r.
1600. Teka 96, s. 47; Teka 251, s. 1-8
− Notatka o fotografii kominka w Branicach u Wł. Łozińskiego „śycie polskie w dawnych
wiekach”, Lwów 1912. Teka 96, s. 13; Teka 234, s. 16
− Dobra branickie są miejscem przebywania Jana Klemensa Branickiego marszałka
nadwornego koronnego, ok. r. 1669. Teka 315, s. 17
− Informacje o stanie zadłuŜenia dóbr w r. 1750 o oddaniu ich w zastaw J. Kl.
Branickiego Stadnickiemu. Teka 315, s. 132, 133
− Wykupienie dóbr z zastawu przez J. Kl. Branickiego, 1761. Teka 360, s. 29
− Wzmianka o jakimś układzie w sprawie tych dóbr, zawartym miedzy J. Kl. Branickim i
niewiadomymi osobami, 1762. Teka 315, s. 104
− Odbieranie dóbr przez St. Goczałkowskiego w imieniu J. Kl. Branickiego z zastawnej
posesji Stadnickiego; przebieg tej sprawy; trudności, 1762. Teka 334, s. 4-8
− Goczałkowski projektuje prowadzenie w Branicach propinacji piwa według receptury
białostockiej, 1762. Teka 342, s. 4v
− Dobra branickie pozostają jeszcze w zastawie J. Stadnickiego. Skargi poddanych
przeciwko niemu i jego tłumaczenie się przed przedstawicielem Branickiego, 1764.
Teka 396, s. 6
− Wykaz folwarków naleŜących do hrabstwa branickiego, 1771. Teka 212, s. 13
− Wyjątki z listów J. Kl. Branickiego do dzierŜawcy dóbr Branice, Goczałkowskiego, w
których Branicki na skutek suplik złoŜonych mu przez poddanych z Branic, poleca
zawiesić egzekwowanie czynszów i innych świadczeń do czasu rozpatrzenia sprawy na
miejscu przez specjalną komisję, 1771. Teka 215, s. 17
− Wzmianka o lustracji dóbr branickich po skończonej dzierŜawie, 1773. Teka 128, s. 1
− Pieniądze przysłane w r. 1778 Iz. Branickiej z Branic waŜyły 10,5 cetnara; była to suma
4276 zł gr. 15. Teka 316, s. 5, 6
− Raport o ściąganiu retent u poddanych hrabstwa branickiego, 1780. Teka 316, s. 12
− Opis i rysunek /szkic/ figury przydroŜnej w Branicach z około r. 1780. Teka 251, s. 2,
4
− Dobra branickie dzierŜawi regent Badeni, który załatwia pewne nieokreślone sprawy
tych dóbr, 1796. Teka 373, s. 26, 27
− Dobra są nadal w dzierŜawie Badeniego regenta koronnego, 1799. Tek 315, s. 4
− Na skutek raportu ekonoma branickiego o nędzy poddanych i zniszczeniach w
budynkach Izabela Branicka zaleca St. Badeniemu dzierŜawcy tych dóbr, aby chłopów
pracowitych wspomógł a niegospodarnych wyrugował z ziemi. Jednocześnie wymawia
mu dzierŜawę dóbr Branic i Ruszczy, 1799. Teka 215, s. 22; Teka 252, s. 1, 2
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− W r. 1799 upowaŜnia Iz. Branicka H. Kownackiego do wydzierŜawienia Branic i
Ruszczy. Teka 419a, s. 56; Teka 419b, s. 166
BRAŃSK
− Wypisy z drukowanych rejestrów cła wodnego we Włocławku dotyczące produktów
spławianych z dóbr starostwa brańskiego, 1555-1574. Teka 253, s. 1-10
− Wypisy z rachunków i inwentarzy skarbowych starostwa brańskiego z lat 1558-1559.
Teka 46, s. 1-9
− Notatki z literatury o wsiach i wójtostwach wchodzących w skład starostwa brańskiego
w r. 1558 oraz o pomiarze włócznej tego starostwa w latach 1560-1563. Teka 47, s. 1-3,
7; Teka 274, s. 8-15; Teka 275 s. 1, 11, 12, 15
− Wzmianka o obowiązku posyłania ludzi ze starostwa do budowy zamku w Tykocinie,
ok. 1567-1569. Teka 278, s. 10
− Wypis z dekretu sądu referendarskiego w sprawie między poddanymi ze wsi Klichów a
P. Leśnowolskim starostą brańskim o wymiar powinności, 1637. Teka 254, s. 1
− Wypis z lustracji starostwa 1660 r. /nazwy wsi, intrata roczna z nich do skarbu
koronnego/. Teka 224, s. 13
− Wzmianka o dekrecie referendarii w sprawie między sołtysami i wybrańcami starostwa
a J. Kl. Branickim jako starostą, 1724. Teka 255, s. 1
− Wypisy z akt grodzkich brańskich o wysokości szelęŜnego z Brańska /r. 1732/ i o
oblatach akt odnoszących się do tamtejszych mieszczan /1744/. Teka 95, s. 16, 17
− Wzmianka o spustoszeniach poczynionych w starostwie brańskim w r. 1734. Teka 280,
s. 82, 104
− Wzmianka o mieście Brańsku w opisie ks. Wł. Łubieńskiego, „Świat we wszystkich swych
częściach większych i mniejszych”, Wrocław 1740. Teka 97, s. 9
− Notatka o cesji starostwa brańskiego przez J. Kl. Branickiego na rzecz Macieja
Starzeńskiego i o prywatnej umowie zawartej uprzednio, w myśl której Starzeński nie
będzie pretendował do prowentów, intrat i dyspozycji Ŝadnych tegoŜ starostwa, 1752.
Teka 315, s. 329
− Rewizja starostwa brańskiego ma miejsce w r. 1753. Teka 349, s. 3
− Wójtostwo brańskie z przyległościami tj. z folwarkiem Kiersnówek i ze wsiami Oleksin
i Potoki, z młynem Burkaty, z austerią i szynkiem w mieście oraz z młynem tamŜe na
Nurcu nabywa Maciej Starzeński starosta brański z rąk spadkobiercy dotychczasowego
posiadacza, pułkownika Andrzeja Węgierskiego, nie wchodzi jednak w aktualną posesję
wójtostwa, które pozostaje na razie w dzierŜawie J. Kl. Branickiego, 1768. Starzeński
wypłaca sumę naleŜna za „Wójtostwo kierznowskie” Iz. Branickiej, która zobowiązuje
się zwrócić ją Węgierskiemu, 1772. Teka 391, s. 6, 7, 11
− Notatki o wpisach dokonanych do ksiąg grodzkich brańskich przez okoliczną szlachtę,
1771-1772. Teka 391, s. 1, 6, 10, 11, 13, 14
− Starosta Michał /Starzeński?/ wziął 30000 w remanentach w starostwie brańskim,
1774. Teka 317, s. 42
− Notatki z pamiętników M. Starzeńskiego /pocz. XIX w./ o dobrach ze starostwa
brańskiego , o sprawach tamtejszych poddanych i o cesji starostwa. Teka 410, s. 7, 7v
− Starostwo brańskie zostało cedowane przez J. Kl. Branickiego Maciejowi
Starzeńskiemu, przez niego jego synowi Michałowi Starzeńskiemu; rozliczenia z tego

66

tytułu między Starzeńskimi a spadkobiercami J. Kl. Branickiego, 1800. Teka 408, s. 1
− Dane statystyczne dotyczące miasta Brańska /liczba dymów, liczba dusz, w tym
chrześcijan i śydów/, czerpane z tabeli statystycznej obwodu białostockiego, 1807.
dane statystyczne o dobrach dóbr rządowych brańskich i o liczbie naleŜących do nich
dóbr stołowych i starościńskich, 1807. Teka 182, s. 3-5
BRATKOWICE
− Dobra Bratkowice w pobliŜu Tyczyna próbuje kupić od podczaszyny koronnej J. Kl.
Branicki, lecz bez skutku, 1739. Teka 315, s. 106
BRODY
− Wysłannik J. Kl. Branickiego namawia kupców z Brodów, handlujących końmi, aby po
jarmarku w Łęcznej, udali się na jarmark do Białegostoku, 1753. Teka 315, s. 141, 142
− Wzmianka o tamtejszych „kompanistach” Bocznerze i Hochsztejnie, którzy handlują
blachą miedzianą, 1779. Teka 315, s. 300
BRZEZINY
− Są to dobra zakupione przez J. Kl. Branickiego od Mateusz Sokołowskiego, 1728. Teka
280, s. 23v
BRZOSTOWICA
− Wzmianka o dobrach Chodkiewiczów Gródku i Brzostownicy, 1639. Teka 59, s. 2
BRZOZÓWKA
− Wieś ta naleŜy w XVIII w. do dóbr tyczyńskich. Teka 276, s. 9-11
BRZYŁ /?/
− Zapiska o nadaniu wsi Brzył /?/ Janowi Klemensowi Branickiemu, staroście
chęcińskiemu, po śmierci Anny z Radochowic wdowy po Janie Branickim
podkomorzym krakowskim, 1660. Teka 96, s. 2
BUDZIŁOWSZCZYZNA
− Wzmianka z r. 1511 o miejscowości tej nazwy w pow. grodzieńskim. Teka 51, s. 5
/BUDZISZYN/, Bauten
− Zdaniem Menoniego /kupca warszawskiego/ moŜna w tym mieście dostać zielone
skóry, których brak w Warszawie, Królewcu i Gdańsku. Menoni podejmuje się
sprowadzić do Warszawy takie skóry, 1756. Teka 345, s. 14, 15
BUDZIWÓJ
− Wieś ta naleŜy w XVIII w. do dóbr tyczyńakich. Teka 276, s. 9-11
− Jest to wieś, której włościanie wyróŜniają się opornym stanowiskiem wobec dworu,
1767, 1768. Teka 215, s. 4, 16; Teka 327, s. 18
− Obietnica władz powiatowych austriackich udzielenia pomocy wojskowej dla
administracji dóbr przeciwko opornym chłopom, 1775. Teka 364, s. 6
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BUG, rzeka
− Wzmianka o zezwoleniu królewskim na wybudowanie mostu na Bugu w Siemiatyczach,
1554. Teka 45, s. 3
− Wzmianka o moście zrobionym na Bugu koło Zuzeli, 1708 /?/. Teka 409, s. 7v
− Wzmianka o niskim stanie wody w marcu 1732 r. Teka 315, s. 216
− Wzmianka o porcie na Bugu w Turnie /Małej?/, 1743, 1758. Teka 315, s. 168, 205
− Ocena spławności rzekł w r. 1750. Teka 349, s. 1, 2
BUJNÓW
− Wzmianka o szkodach poczynionych w Bujnowie, folwarku w starostwie brańskim
przez konfederację mazowiecką /stronników St. Leszczyńskiego/, 1734. Teka 280, s.
104
− W tamtejszych dobrach znajduje się stadnina, 1737. Teka 342, s. 6
− PoŜar zniszczył rezydencję administratorską i chlewy w kluczu bujnowskim, 1755. Teka
349, s. 6
BUSIAś
− Nadanie tej majętności Raczkom i potwierdzenie nadania Jundziłłowiczom, 1498. Teka
26, s. 4, 5
− Opis granicy puszczy królewskiej przewłockiej z dobrami BusiaŜ Jana Jundziłła, 1559.
Teka 266, s. 1
− Spis miejscowości w okolicy BusiaŜa, których nazwy brzmią identycznie lub podobnie
jak nazwy miejscowości w okolicy Białegostoku. Zestawienie 23 nazw miejscowych z
okolic BusiaŜa z odpowiednimi nazwami z okolic Białegostoku, z zaznaczeniem jak
odległe są te miejscowości od BusiaŜa. Ponadto spis miejscowości w okolicy BusiaŜa,
których nazwy pochodzą od imion w rodzie Goligunta i Raczki Tabutowicza w XV w.
Teka 48, s. X
CAMINIOSTROFF /?/
− Wypis z listu M. Gillet'a do J. Kl. Branickiego z opinią o rycinach widzianych w
„Caminiostroff” /?/, 1758. Teka 315, s. 78
CAROLS BADEN
− Miejscowość kuracyjna wymieniona w liście biskupa Jana Kurdwanowskiego, 1726.
Teka 395, s. 1
CARSKIE SIOŁO
− Korespondencja władz rosyjskich dotycząca przewozu części roślin z oranŜerii
białostockiej do Carskiego Sioła, 1832-1836. Teka 186, s. 10, 11, 13
i
CHANTILLY
− Fotografia przedstawiająca fragment fasady kościoła /wykonana przez prof.
M. Morelowskiego/. Teka 235, fot. 116
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CHEŁM
− Kierownikiem budowy kościoła w Chełmie jest w latach 1753-1763 Gottfied Schultz
/Szulc/. Teka 385, s. 7
CHĘCINY
− Wypis z lustracji, dotyczący uznania przez sejm wydatków Stanisława Branickiego
miecznika koronnego, na restaurację spalonego zamku w Chęcinach, 1616. Teka 223, s.
1
− Wypisy z listów M. Rudzieńskiego woj. mazowieckiego w sprawie realizacji w
Chęcinach zamówień J. Kl. Branickiego na wyroby z marmuru /stoliki, kominek/,
1756, 1759. Teka 315, s. 189
CHMIELNIK
− Jest to wieś naleŜąca w XVIII w. do dóbr tyczyńskich, XVIII w. Teka 276, s. 9-11
CHOCIM
− P. Gurowski szuka w Chocimiu koni dla J. Kl. Branickiego, 1743. Teka 315, s. 84
− W Chocimiu maja być kupowane konie dla J. Kl. Branickiego, 1753. Teka 337, s. 4
CHODORÓW
− Kościół i szpital w Chodorowie otrzymują legat w testamencie Al. Wiesiołowskiej,
1645. Teka 66, s. 9
− Kościół w Chodorowie otrzymuje legat od ks. Daniszewskiego, 1790. Teka 316, s. 71
− Wzmianka o sumach naleŜnych tamtejszemu kościołowi zapisanych na hipotece dóbr
białostockich 1809. Teka 178, s. 4, 15
CHODOROWKIEN /Chodorówka ?/
− Dane statystyczne o dochodach dóbr o tej nazwie oraz o liczbie naleŜących do nich
dóbr stołowych, 1807. Teka 182, s. 4, 5
CHOROSTÓW
− Notatka o dokumencie Aleksandra Chodkiewicza dotyczącym zamiany dóbr Choroszcz
na Chorostów i Klewinów, 1533. Teka 256, s. 41
CHOROSZCZ
Ogólne
− Wzmianka o wraŜeniu, jakie zrobiła rezydencja choroska na poecie tureckim, który
bawił tam wraz z poselstwem tureckim, w 1755 r. Teka 100, s. 1
− Wypisy z literatury drukowanej /pamiętników/ wzmianek o Choroszczy w XVIII w.
Teka 97, s. 14-16, 19
− Wykaz karczm, znajdujących się w parafii choroskiej z zaznaczeniem czy dana karczma
posiada grunt bądź teŜ nie. Wykaz sporządzony przez komisję porządkową cywilnowojskową pow. grodzieńskiego, 1790. Teka 206, s. 2
− Choroszcz naleŜy do powiatu grodzieńskiego, 1777. Teka 316, s. 16
− Szkic traktu łączącego w XVIII w. Białystok z Choroszczą. Teka 91, s. 9
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− Zły stan dróg w okolicy Choroszczy, 1789. Teka 363, s. 3
− Fotografia odcinka drogi z Choroszczy do Nowosiółek, XX w. Teka 256, fot. 57
− Wiadomości o lochach łączących Białystok z Choroszczą oraz o przyrodnim bracie
Jana Klemensa Branickiego /?!/ przeorze klasztoru dominikanów w Choroszczy
czerpane z tradycji rodziny Hermanowskich. Teka 306, s. 1
Dobra
− Wzmianki o nadaniu w XIV w. Choroszczy Chodkiewiczom i o zapisie w r. 1510 przez
Chodkiewiczów tych dóbr klasztorowi bazylianów w Supraślu oraz o powrocie w r.
1553 Choroszczy w ręce Chodkiewiczów wg A. Jabłonowskiego „Podlasie”. Teka 29, s.
13, 14
− Notatka o dokumencie, w którym król Zygmunt III transumuje dokument Aleksandra
Chodkiewicza z 30.XII.1533, dotyczący zamiany dóbr Choroszcz na Chorostów i
Klewinów, 1623. Notatka o nabyciu dóbr choroskich przez Stefana M. Branickiego od
Mniszcha Ŝonatego z Eleonorą Ogińską, 1703, i inne drobne notatki o historii dóbr
choroskich. Teka 256, s. 41, 42, 52, 53
− Wzmianka o oddaniu w arendę dóbr choroskich przez Hrehorego Chodkiewicza Annie
Lewickiej, 1567. Teka 278, s. 9
− Notatki z prac drukowanych dotyczące dziedziczenia dóbr choroskich przez Sapiehów
po Chodkiewiczach i przez Paców po Sapiehach, XVI i XVII w. Teka 225, s. 1, 3, 5
− Dobra są własnością Stefana Paca biskupa wileńskiego, 1673. Teka 57, s. 1
− Z czynszów choroskich mają być pokryte wydatki na pałac białostocki, 1738. Teka 342,
s. 18
− Wzmianka o holendernii, 1748. Teka 358, s. 11
− Wysłanie cieśli i stolarzy choroskich do grubszej roboty w oficynach warszawskich,
1754. Teka 341, s. 9
− Wzmianka o zamierzonym sadzeniu przez architekta Sękowskiego drzew „w nowych
ogródkach”, 1754. Teka 341, s. 8
− Jest w dobrach choroskich folwark tj. budynek folwarczny dachówką pokryty, 1755.
Teka 362, s. 7
− Drzewo do prac budowlanych zwoŜone z puszczy knyszyńskiej, 1760. Teka 328, s. 15
− Do Choroszczy wysyła się szkło, 1761. Teka 360, s. 28
− Trzebienie łąk w dobrach choroskich, 1762. Teka 333, s. 1
− Wypisy z dyspozycji, wydawanych przez A. Gieszkowskiego komisarza dóbr
podlaskich Branickich, Reichmanowi ekonomowi klucza choroskiego w sprawie
świadczeń chłopów i mieszczan choroskich na rzecz dworu /woŜenie cegły do
Białegostoku z cegielni choroskiej/, wydzielenia przez dwór gruntu i danie chałupy
poddanemu, opieki nad dzieckiem podrzuconym w Choroszczy, 1764. Teka 315, s. 273
− W Choroszczy i Rogowie jest razem dymów 77, 1767. Teka 333, s. 4
− Globalne sumy przychodu i rozchodu oraz dochodu netto w gotówce z dóbr
choroskich i wysokość świadczeń w naturze z tych dóbr w latach 1770-1772. Teka 220,
s. 2, 3
− Dane o wysiewach zbóŜ w folwarku choroskim oraz o poddanych, ich powinnościach,
gruntach i sprzęŜaju, 1772. Teka 212, s. 4, 8; Teka 217, s. 1
− Pertraktacje o wykupieniu dóbr choroskich między Iz. Branicką a spadkobiercami J. Kl.
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−
−
−
−
−
−
−

Branickiego, 1774. Teka 317, s. 42, 43
W dobrach choroskich z polecenia Iz. Branickiej wychowywane są podrzutki z dóbr
białostockich, 1781. Teka 317, s. 35
Tabela obrazująca intratę z dóbr choroskich oraz obciąŜenia tych dóbr podatkiem i
spłatami annuat róŜnym klasztorom, 1789. Teka 368, s. 1, 2
W dobrach tych wypala się wapno, 1789. Teka 372, s. 2, 3
Wzmianka o przeniesieniu dachownika z cegielni pieczurskiej do Choroszczy, 1792.
Teka 372, s. 13
B. Kownacki wspomina, Ŝe w r. 1798 Iz. Branicka chciała mu wydzierŜawić klucz
choroski oddzielny od białostockiego. Teka 419a, s. 27
Wzmianki o dobrach choroskich, porównanie ze stanem z r. 1772, 1800-1801. Teka
216, s. 1-5
Wzmianka o obciąŜeniu hipoteki tych dóbr długami J. Kl. Branickiego i o likwidacji
tego zadłuŜenia przy sprzedaŜy dóbr białostockich rządowi rosyjskiemu, 1809, a takŜe
o kapitałach dominikanów choroskich i bazylianów supraślskich lokowanych na tych
dobrach. Teka 178, s. 3, 5-7

Miasto
− Cieśle robią koło budynków w mieście Choroszczy, 1750. Teka 358, s. 14, 17
− Odpis skryptu dłuŜnego śydów mieszczan choroskich dla klasztoru dominikanów,
który poŜycza im pieniądze, 1763. Teka 256, s. 43
− Wypisy z dyspozycji wydawanych ekonomowi choroskiemu w sprawie świadczeń
mieszczan na rzecz dworu, 1764, 1765. Teka 315, s. 273
− Wynotowane z rachunków dóbr podlaskich Branickich globalne sumy przychodu i
rozchodu oraz dochodu miasta netto w gotówce w latach 1770-1772. Teka 220, s. 2
− Wypisy z inwentarza miasta z r. 1772 /nazwy ulic, browary/. Teka 212, s. 7; Teka 256,
s. 50
− Wzmianka o odbywaniu się targów w niedzielę i o potrzebie nadzoru nad nimi ze
strony milicji dworskiej wobec częstych awantur, 1773. Teka 316, s. 58
− Nadanie domu i placu w Choroszczy przez J. Kl. Branickiego Janowi i Kunegundzie
Czarneckim. Oblata w księgach miejskich białostockich z r. 1774. Teka 125, s. 90
− Kupiec białostocki W. Gołda miał w Choroszczy kramik drewniany wartości 80 zł,
1774. Teka 125, s. 91
− Odpis przywileju dla arendarza choroskiego na załoŜenie w tym mieście zajazdu z
browarkiem, 1774. Teka 256, s. 51
− Wzmianka o protokole wyborów urzędników przykahałka choroskiego i o oświadczeniu komisarza dworskiego uniewaŜniającego te wybory, 1777. Teka 206, s. 7
− Dane statystyczne odnoszące się do miasta /liczba dymów, liczba dusz białostockiego
tym chrześcijan i śydów/, czerpane z tabeli statystycznej obwodu białostockiego, 1807.
Teka 1, s. 6; Teka 182, s. 3
− Odpis pokwitowania przez przeora klasztoru dominikanów w Choroszczy zwrotu
sumy 1000 zł przez przykahałek choroski, 1808. Teka 206, s. 5
− Miasteczko stanowi własność hr. Demoni /?/ pochodzenia polskiego, ma 1900
mieszkańców. DuŜa fabryka kortów, 1867 /wg danych urzędowych rosyjskich/. Teka
222, s. 1
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− Fotografia starego domu w mieście, XX w. Teka 256, fot. 36
Kościół parafialny i klasztor dominikanów
− Notatki z literatury i ze źródeł archiwalnych o dziejach kościoła klasztoru od XVIII do
XX w. Teka 256, s. 44-49, 52, 53, fot. 33-35
− Opis kościoła z r. 1767 wynotowany z drukowanych pamiętników Lehnodorffa. Teka
97, s. 16, 19
− Notatki o projektach przebudowy elewacji kościoła wykonanych projektach w XVII w.
przez architekta Sękowskiego oraz fotografie tych projektów. Teka 234, s. 1, 2, 7, 8;
Teka 235, fot. 3
− Notatki z prac drukowanych dotyczące charakterystyki twórczości niektórych
rzeźbiarzy, jak Osiński, Pinzel i Fesinger oraz uwagi Glinki w sprawie analogii między
ich rzeźbami a rzeźbami w kościele choroskim. Teka 426, s. 1-9
− Fotografie elewacji oraz wnętrza /ołtarz główny, chrzcielnica, plafon, orant/ kościoła
wykonane przez J. Glinkę w latach 1935-1937. Teka 235, fot. 4-15; Teka 256, fot. 33-35
− Dominikanie z Choroszczy proszą o cegłę do swego browaru, 1749. Teka 328, s. 2
− ZwoŜenie drzewa budowlanego i kamieni do kościoła, 1752. Teka 358, s. 20, 21
− Abrys kościoła ma być przesłany z Białegostoku do Warszawy. Ołtarze w nim
zrobione są z lipowego drzewa, 1753. Teka 358, s. 28, 32
− Abrys kościoła znajduje się w rękach J. Kl. Branickiego, który nakazuje przystąpić do
prac budowlanych, raporty o przebiegu tych prac, 1754. Teka 342, s. 34v, 37v; Teka
358, s. 34, 37-39, 44
− Abrys wielkiego ołtarza przesyła J. H. Klemm J. Kl. Branickiemu, 1755. Teka 339, s. 9
− Snycerz węgrowski oceniał kamienie przeznaczone do prac w kościele chorowskim i
orzekł, Ŝe do cięŜkiej roboty figur nie zda się ten karmień. Ks. przeor stara się o
zwiezienie cegły, 1755. Teka 358, s. 47
− Kościół pokryty, Klemm projektuje ołtarze i projekty przesyła do aprobaty J. Kl.
Branickiego, 1755. Cieśla potrzebny z Narewki „do kopuły choroskiej”, 1756, kopuła
nakryta juŜ blachą, ilość i waga pozostałej blachy, 1756, Teka 362, s. 7, 12, 13, 13v
− Transport odrzwi kamiennych do tego kościoła z Warszawy drogą wodną do Tykocina.
Odrzwia wykonał kamieniarz Dolinger i jego czeladnik będzie je osadzał na miejscu,
1756, Teka 345, s. 6-8
− Raporty o poszczególnych etapach pracy nad budową i wyposaŜeniem wnętrz kościoła,
1756, 1757. Teka 397, s. 3, 5, 6, 8, 9, 15, 16
− Wzmianka z r. 1757 o „nowo wymurowanym kościele”. Teka 138, s. 6
− Schody przygotowuje w Warszawie Dolinger według miary nadesłanej przez Klemma,
1757. Teka 360, s. 9, 10, 15
− Wzmianka o wysyłce dwóch „gradusów” kamiennych z Warszawy, przeznaczonych dla
tego kościoła, 1757. Teka 315, s. 235
− Raporty o pracach przy urządzaniu wnętrz kościoła, 1757-1758. Teka 328, s. 3-9
− Sprowadzenie dzwonu z Tykocina, 1757. Teka 351, s. 3
− Organy przygotowuje dla kościoła organmajster warszawski, 1757, transport organów
do Choroszczy, 1758. Wzmianka o zapłacie dla organmistrza, który „dosyć doskonale
zakończył swoją robotę”, 1758. Teka 360, 19-21; Teka 362, s. 16
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− J. H. Klemm raportuje J. Kl. Branickiemu o przebiegu prac wewnątrz kościoła
/malowanie, złocenie, układanie posadzki/ wspomina o pracach nieboszczyka Szulca
/stolarza/, 1758. Teka 339, s. 15
− Raporty o pracach stolarskich i snycerskich we wnętrzu kościoła, 1758. Teka 397, s. 18,
20, 21, 23, 24, 27-29, 32
− Pewne detale kościoła choroskiego /ambona, cyborium/ wzorem dla kościoła w
Tyczynie, 1760. Teka 342, s. 43
− Wzmianka o pracach budowlanych prowadzonych przy plebani w Choroszczy, 1760.
Teka 328, s. 10
− Zakładanie fundamentów pod budową klasztoru dominikanów, 1763. Teka 328, s. 25
− Odpis skryptu dłuŜnego śydów mieszczan choroskich dla klasztoru w związku z
poŜyczką 1483 zł, 1765 r. Elewacja klasztoru, rysunek z XVIII w drukowany w artykule
Glinki „Choroszcz, letnia rezydencja hetmańska w XVIII stuleciu”, Teka 256, s. 43, fot. 32
− Wzmianka o wysyłaniu bryk po obrazy do klasztoru, 1773. Teka 315, s. 310
− Zdejmowanie miary na tarcice pod obrazy, 1776. Teka 370, s. 4
− Herliczka kończy kopiowanie „obrazu choroskiego” /kościelnego?/, 1779. Teka 370, s.
17
− Sumy spłacane rocznie z dóbr choroskich klasztorowi dominikanów w Choroszczy,
1789. Teka 368, s. 1, 2
− Odpis pokwitowania przez przeora dominikanów w Choroszczy zwrotu sumy 1000 zł
od przykahałka choroskiego, 1808. Teka 206, s. 5
− Wzmianka o kapitale klasztoru dominikanów lokowanym na dobrach tykocińskich i
choroskich, 1809. Teka 178, s. 6, 15
− Notatka o spisie dokumentów w archiwum kościelnym sporządzonym w r. 1832 w
związku z kasacją klasztoru dominikanów. W spisie wzmianka o rozszerzaniu ok. r.
1730 murów kościoła, klasztoru i ogrodów. Wypis z inwentarza kościoła
sporządzonego w r. 1839 w związku z przejęciem go przez duchowieństwo świeckie;
fragment opisu kościoła czerpany z jego kroniki spisanej w r. 1651. Notatka z opisem
wnętrza kościoła sporządzona przez Glinkę w czasie oględzin w 1938 r. Nieco
informacji o dziejach kościoła w XX w. poczynając od 1902 a kończąc na 1938 r.
/poŜar, przebudowy itp./; opis ornatu fundowanego przez Barbarę Branicką w r. 1734.
Teka 256, s. 44-49
ZałoŜenie pałacowo-parkowe
− Uwagi J. Glinki o załoŜeniach urbanistycznych i koncepcjach architektonicznych
zrealizowanych pod kierunkiem J. Kl. Branickiego w jego rezydencji choroskiej w poł.
XVIII w. Teka 464, s. 1-38 passim
− Zarys dziejów i opis załoŜenia pałacowego zawarte w streszczeniu odczytu J. Glinki pt.
Pałac białostocki J. Kl. Branickiego hetmana wielkiego koronnego, kasztelana krakowskiego.
Architektura, parki /w wileńskim TPN, 1937/. Teka 471, s. 40-41
− Tekst artykułu J. Glinki „Choroszcz, letnia rezydencja hetmańska w XVIII stuleciu” oraz
materiały zebrane w związku z tym artykułem: wypisy ze źródeł, fotografie planów i
widoków pałacu oraz parku w XVIII i XIX w., fotografie /z natury/ ocalałych
szczątków dawnego załoŜenia, XX w. Teka 256, s. 1-12, 31-39, fot. 1-31
− Korespondencja między J. Glinką a prof. H. Morelowskim m.in. na temat archite-ktury
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XVIII-wiecznej w Choroszczy w powiązaniu zwłaszcza z architekturą francuską,
1938. Teka 463, s. 1-25
Korespondencja między J. Glinką a prof. W. Hentschlem z Drezna na temat autorstwa
projektu pałacu w Choroszczy, 1959-1961, Teka 385, s. 2, 6, 9, 21, 28
Krótki opis pałacu wynotowany z drukowanego pamiętnika hr. Lehndorffa z r. 1767.
Teka 97, s. 16, 19
Wzmianka w pamiętnikach H. Kownackiego o tamtejszym pałacyku i o ogrodzie z
kanałami, 1798. Teka 419a, s. 27
Notatka z r. 1938 o wymiarach cegły w głównym budynku pałacowym i o odkryciu w r.
1938 rur drewnianych stanowiących część dawnej kanalizacji. Teka 137, s. 14, 15
Notatka o planach pałacu zachowanych w Gabinecie Rycin BUW z wyliczeniem na ich
podstawie wymiarów zewnętrznych pałacu, fotografia planty „reformowanych pokojów
na oficynie” z XVIII w. Teka 234, s. 7, 14, 15; Teka 235, fot. 2a
Rycina M. Kluczewskiego stanowiąca ilustrację do artykułu Z. Glogera, „Letni dworzec w
Choroszczy”. Notatka i karta wycięta z Kłosów z 1.VIII.1874 r. Teka 95, s. 54; Teka 256,
fot. 12; Teka 441, s. 9
Fotografia kraty w balkonie środkowym dawnego salonu, XX w. Teka 235, fot. 2
Wzmianka o zamawianiu zamków i okuć do okien pałacu u ślusarza białostockiego,
1729. Teka 315, s. 219
Piece do pałacu robione w Warszawie, 1746. Teka 338, s. 4
Wazy do Choroszczy wykonuje Braun w Warszawie, 1748, 1749. Teka 320, s. 2a
Prace przy zakładaniu kanałów, sadzenie drzew owocowych, nawoŜenie ziemi do
ogródków przy pałacu w Choroszczy, 1748. Teka 358, s. 11-13
Prace przy pałacu i urządzaniu parku, 1749. Teka 328, s. 1, 2; Teka 350, s. 1
Prace przy urządzaniu i ozdabianiu parku, 1750. Teka 358, s. 13-19
Wypis z listu, w którym H. Wielopolski koniuszy koronny zawiadamia J. Kl.
Branickiego o swym zamiarze urządzenia rezydencji w Oborach na wzór pałacu w
Choroszczy, 1751. Teka 315, s. 220
Wzmianki o prowadzonych w pałacu pracach stolarskich, snycerskich i tapicerskich, a
takŜe o sprowadzeniu lodu do lodowni pałacowej, 1752. Teka 358, s. 21-23
Obicia do sali w pałacu kupuje się w Dreźnie, 1752. Teka 320, s. 158, 160
ZałoŜenie fundamentów pod dwa pawilony pałacowe, 1753. Teka 358, s. 26
Darniowanie stawów, nawoŜenie ogrodu, przygotowania do sadzenia drzew i
szpalerów. Teka 358, s. 26, 29
Roboty grabarskie przy parku pałacowym pod nadzorem Wojnarowskiego komisarza
dóbr podlaskich J. Kl. Branickiego, 1753. Teka 362, s. 3
Wypisy odnoszące się do prac przy budowie pawilonów pałacu i urządzania ogrodu,
1754, 1755. Teka 358, s. 34, 35, 37, 38, 40, 41, 48
Wzmianka o pracach Szymona ślusarza „około okowów do pawilonów choroskich”,
1755. Teka 315, s. 49
Fr. Szembek woj. inflancki zachwyca się pięknością pałacu i prosi o jego abrys, 1755.
Teka 315, s. 211
Wypisy odnoszące się do prac budowlanych przy głównym gmachu i oficynach pałacu,
prowadzonych pod kierunkiem J. H. Klemma, 1755-1760. Teka 339, s. 4, 6, 7, 12-15,
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12-18, 19, 29
Wyliczenie, ile łokci na obicia ścian i mebli potrzeba do paru pomieszczeń w pałacu
choroskim, 1756. Teka 315, s. 88
Sprowadzanie posadzki /do pałacu?/ ze spichlerza w Tykocinie, 1756. Teka 351, s. 3
Wypisy odnoszące się do prac przy urządzaniu wnętrz pałacu, 1756. Teka 397, s. 1, 3,
7-9, 12-14, 17
Z. Smuglewicz maluje siedem obrazów „w lanczaftach i róŜnych figurach” do sali
pałacowej, 1757, 1758. Teka 315, s. 318
Wypisy odnoszące się do rozbiórki starego /pawilonu?/ pałacu i budowy nowego,
1757, 1758. Teka 328, s. 3-10
Wypisy odnoszące się do prac przy budowie nowego /pawilonu?/ pałacu na miejsce
starego, 1757, 1758. Teka 397, s. 15, 17-29, 23, 25, 27, 33, 36
Wzmianka o dyspozycji Branickiego, aby poprzecinać wierzby naprzeciw altanki
chińskiej, 1758. Teka 315, s. 239
Planta pałacu dawnego i ogrodu znajduje się u Ricaud /de Tirregaille/,1758. Teka 339,
S. 11, 12
Wzmianki o sprowadzaniu materiałów budowlanych, potrzebnych do prac przy pałacu,
1758. Teka 362, s. 16, 17
Budowa oficyn pałacowych rozpoczęta, 1760. Teka 328, s. 10, 15
Wzmianki o oprawianiu obrazów przeznaczonych do pałacu, 1760. Teka 328, s. 10-11,
14
Wezbrane wody Narwi podchodzą pod sam pałac; umacnianie kanału w parku, 1760.
Teka 328, s. 11, 16
Plantę /pałacu?/ przesyła J. Kl. Branickiemu Piuget / !/, 1763. Teka 328, s. 22, 23
RóŜne prace przy urządzaniu i ozdabianiu wnętrz pałacu, 1763. Teka 328, s. 18-25;
Teka 341, s. 11; Teka 342, s. 43, 44; Teka 357, s. 4-10
Drobne prace remontowe w pałacu i parku, 1773, 1777. Teka 375, s. 4, 5, 8, 26
Złodziej wygniótłszy szybę ukradł z pałacu kołdrę adamaszkową i róŜne drobiazgi,
następnie adamaszek sprzedał śydom, a drobiazgi ukrył; wszystko to odnaleziono,
1778. Teka 370, s. 12, 13
Brukowanie kanałów w parku choroskim pod kierunkiem /ogrodnika/ Rychtera, 1788.
Teka 316, s. 13
Grabarze rozpoczęli kopać nowy rów prętowy do spadu wody do Narwi za altanką,
która jest za zwierzyńcem na górze pod śółtkami, 1791. Teka 368, s. 3
Wyrób przez stolarzy białostockich nowej posadzki do pałacu, 1792. Teka 372, s. 12

Zakłady przemysłowe
− Wzmianka o wyrobie cegły w cegielni r. 1748, oraz o ruinie cegielni i potrzebie reperacji
jej, 1760. Teka 328, s. 11; Teka 358, s. 12
− Wzmianka o zatrudnianiu strycharzy z Choroszczy w cegielni pieczurskiej, 1771. Teka
260, s. 5
− Wzmianka o przeniesieniu dachownika z cegielni pieczurskiej do Chorszczy, 1792.
Teka 372, s. 13
− Gorzelnia w Choroszczy kryta jest dachówką, 1789. Teka 372, s. 4
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− Wzmianka o młynie wodnym i wiatraku w Choroszczy, 1760. Teka 328, s 11
− Komisarz Lubowicki wyjaśnia Iz. Branickiej, Ŝe młyny wietrzny i wodny w Choroszczy
nie mogą naleŜeć do propinacji białostockiej z powodu odległości, 1796. Teka 316, s.
33
− Opis miejsca gdzie stał młyn drewniany spalony w 1915 r. Notatka sporządzona przez
J. Glinkę /w 1938 r./ na podstawie oględzin. Teka 241, s. 9
CHRZĘSNE
− Notatka o planie dworu w Chrzęsnem /alkierze kwadratowe/ i o innych analogicznie
rozplanowanych dworach i pałacach /Kruszyna, Wola Justowska, Pałac
Kazimierzowski w Warszawie/, 1962. Teka 437, s. 20; Teka 466, s. 6
CHWASTY - zob. Fasty
CIASNE
− Strzelec z Ciasnego postrzelił jelenia ze zwierzyńca białostockiego 1754. Teka 358, s.
44
CIECHANOWIEC
− Około poł. XVIII w. Ossolińscy budują ratusz z kramami w Ciechanowcu. Teka 195,
a. 1
− Dane statystyczne, odnoszące się do tego miasta /liczba dymów, liczba dusz w tym
chrześcijan i śydów/, czerpane z tabeli statystycznej obwodu białostockiego, 1807.
Teka 182, s. 3
− Ryciny przedstawiające nagrobek ks. Kluka w kościele, jego pomnik przed kościołem
oraz uroczystość odsłonięcia tego pomnika w r. 1850. Teka 441, s. 1-3
CIEPLICE
− Przebywają tam u wód J. Kl. Branicki z Ŝoną, 1726. Teka 320, s. 1; Teka 395, s. 1
CZARNAWCZYCE, Czornawczyce
− Dobra te zapisał Jan Juriewicz Ilinicz w testamencie Ŝonie, 1537. Teka 51, s. 27
CZARNCE
− Litografia Fajansa z rysunku N. Odry, przedstawiającego widok ogólny kościoła, XIX
w. Odbitki fotograficzne. Teka 235, fot. 16; Teka 238, fot. 139; Teka 441, s. 6
CZECHY
− Szkła do wyrobu luster sprowadzane są z Czech do Gdańska, 1756, Teka 337, s. 4
CZERMONIEN
. .
− Dane statystyczne o liczbie morgów i dochodach leśnictwa o tej nazwie, 1807. Teka
182, s. 6, 7
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/CZERWONA GÓRA ?/ Montrouge
− Dwie ryciny, przedstawiające trylaŜe w parku, /1680?/. Teka 437, s. 4
CZĘSTOCHOWA
− Notatka o istnienia wpisu w aktach grodzkich wieluńskich przywileju fundacyjnego
Władysława Opolczyka dla klasztoru paulinów w Częstochowie, 1388. Teka 506, s. 1
CZUKNIA
− Wdowa po Janie Henryku Klemmie poŜyczyła poddanym wójtostwa w Czuknie 1000
zł, 1780. Teka 392, s. 1
CZYśE
− Odpis listu królewskiego dotyczącego procesu w sądach referendarskich między
poddanymi tej wsi a starostą bialskim J. Kl. Branickim o wymiar powinności
poddanych, 1732. Teka 245, s. 1
− Poddani stamtąd pracują w Białymstoku, 1756. Teka 397, s. 2, 4
CZYśYKI
− Wypis z dyspozycji Iz. Branickiej w sprawie oddania tamtejszego poddanego pod sąd
magdeburski, 1780. Teka 316, s. 304, 305
DASZE
− Opis zajścia, jakie miało miejsce między poddanymi ze wsi Dasze a K. Kierznowskim
komornikiem ziemskim bielskim i towarzyszącymi mu osobami w związku z próbą
zabrania przez Kierznowskiego z tej wsi jego zbiegłego poddanego. Poddanym
daszewskim pomagali poddani przybyli ze wsi śuków, 1754. Teka 315; s. 330-333
DĄBROWA
− Dane statystyczne odnoszące się do miasta rządowego Dąbrowy /liczba dymów,
liczba dusz, w tym chrześcijan i śydów/ czerpana z tabeli statystycznej obwodu
białostockiego, 1807, s. 3. Powiat - dane statystyczna o instytucjach kościelnych,
miastach, kluczach rządowych i leśnictwach oraz dochodach na rzecz skarbu, 1807,
Teka 182, s. 2-14
DERECZYN
− Wzmianka o budowie pałacu prowadzonej tam przez architekta Klemma na zlecenie
M. Sapiehy podkanclerzego litewskiego, 1756. Teka 315, s. 192; Teka 405, s. 1
− Architekci Klemm i Sękowski wyjechali do Dereczyna, 1758. Teka 328, s. 7, 8
DĘBKOWSZCZYZNA
− Wzmianka o folwarku Dębkowszczyzna w dobrach Szydłowicze, 1645. Teka 66, s. 5;
Teka 278, s. 16
DOBARSZ
− Dane statystyczne o liczbie mórg i dochodach tamtejszego leśnictwa, 1807. Teka 182, s.
6, 7
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DOBKI
− J. Kl. Branicki miał zamiar nabyć te dobra od Burzyńskiego, 1767. Teka 315, s. 206v
DOBRAKÓW
− Jest to wieś w dobrach krzesłowych wojewody krakowskiego. Skargi poddanych na
miejscowego plebana /pełniącego teŜ funkcje podstarościego/ ks. Lachowicza i
informacje w tej sprawie udzielone wojewodzie Branickiemu przez podwojewodziego
Gordona, 1760. Teka 335, s. 3, 4, 6
− Dochód z tej wsi w r. 1775. Teka 269, s. 1
DOBROGOŚCICE
− Dochód z tej wsi naleŜącej do dóbr krzesłowych wojewody krakowskiego 1775. Teka
269, s. 1
DOBRZYNIEWO
− Wypisy z literatury drukowanej dotyczące osadnictwa i uposaŜenia kościoła w
Dobrzyniewie w XVI w. Teka 56, s. 4, 5, 15
− Notatka o przywileju przechowywanym w archiwum parafialnym w Dobrzyniewie
stanowiącym akt fundacji kościoła przez Mikołaja Radziwiłła wojewodę wileńskiego,
1519. Teka 87, s. 22
− Opis dokumentu pergaminowego przechowywanego w archiwum parafialnym
przywileju fundacji tamtejszego kościoła przez Mikołaja Radziwiłł wojewodę
wileńskiego, kanclerza litewskiego, 1519; notatka z księgi metryk ślubnych z lat 16381763 zawierająca wykaz wsi naleŜących do parafii dobrzyniewskiej. Teka 40, s. 1, 2
− Wzmianka o istnieniu w Dobrzyniewie rezydencji Czapskich ok. 1746 r. Teka 315, s.
57, 60
− Strycharze dobrzyniewscy robią dachówkę, tamtejszy ogrodnik sprowadzony do
Białegostoku, a stolarz pracuje w kościele tykocińskim, 1750. Teka 358, s. 14, 19
− Cegielnia w Dobrzyniewie jest dostawcą cegły i dachówki, 1751-1755. Teka 282, s. 6;
Teka 358, s. 21; Teka 362, s. 12
− Odpis polecenia wydanego przez komisarza dóbr podlaskich J. Kl. Branickiego
Biernackiemu administratorowi dobrzyńskiemu w sprawie przydziału wołu nieuka,
1756. Teka 315, s. 96
− Raport majora V. Auspitza złoŜony J. Kl. Branickiemu o rozlokowaniu w
Dobrzyniewie - w oficynach pałacowych - garnizonu wojskowego, którego zadaniem
jest przeciwdziałanie niewiadomej akcji starosty knyszyńskiego /T. Czapskiego/, 1758.
Teka 315, s. 18, 19
− Lokowanie tam komendy wojskowej celem wymuszenia posłuszeństwa u poddanych
okolicznych, 1758. Teka 362, s. 18
− Do Dobrzyniewa udaje się komenda /białostocka/, 1758. Teka 339, s. 15
− Wzmianka o pracach budowlanych w dobrach dobrzyniewskich, 1760. Teka 328, s. 16
− Notatka o spostrzeŜonych przez Glinkę w Dobrzyniewie Fabrycznym śladów dawnej
drogi i przeprawy przez rzekę Supraśl oraz miejsca, gdzie było grodzisko. Wzmianka o
istnieniu na miejscu grodziska parku dworskiego /do r. 1919/ według informacji p.
Samotyi-Lenczewskiego /r. 1938/. Teka 241, s. 16
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DOJLIDY
Dobra
− W II połowie XV w. dobra Dojlidy są w posiadaniu Raczkowiczów, w r. 1528 kupują je
Chodkiewiczowie. Teka 89, s. 15, 47, 48
− Notatki: o przywileju króla Aleksandra dla Mikołaja Jundziłowicza na Kozany i dwie
słuŜby dojlidzkie, 1504; i o dekrecie w sprawie miedzy Aleksandrem Chodkiewiczem a
Janową Jundziłowiczową i jej synem Józefem o Dojlidy, 1541. Powiązania miedzy
właścicielami Dojlid i Białegostoku w początku XVI w. biorą się stąd, Ŝe mieli oni
wspólnego dziada Jakuba Raczkę Tabutowicza właściciela obu tych posiadłości. Teka
28, s. 14, 19, 20
− Wzmianka o zapisie dwóch ziem pustych w pow. grodzieńskim Budziłowszczyzny i
Dojlidowszczyzny, 1511 i o procesie miedzy Jundziłowiczami a Aleksandrem
Chodkiewiczem o prawa do tych dóbr, 1541. Teka 51, s. 5, 28
− Informacje o kolejnych właścicielach tych dóbr od XVI do XVII w., a takŜe o ich
zastawnych posiadaczach. Teka 29, s. 6; Teka 75, s. 5, 6; Teka 81, s. 14; Teka 90, s. 19;
Teka 290, s. 4, 12-14
− Zatargi o dobra dojlidzkie miedzy Branickimi i Radziwiłłami, 1712. Teka 315, s. 12
− Przy psiarni w Dojlidach trzeba naprawić płot, 1739. Teka 358, s. 10
− Z folwarku dojlidzkiego pobierane są trzeciaki, 1758. Teka 362, s. 17
− Odesłano do dóbr dojlidzkich część krów kupionych w Lubartowie, 1763. Teka 333, s.
4
− I dobrach dojlidzkich jest dymów 70, 1767. Teka 333, s. 4
− Mapa folwarku dojlidzkiego i sobolewskiego wykonana przez Fr. Pugeta w r. 1769.
Notatka i fotografia oryginału ze zbiorów Gabinetu Rycin BUW. Teka 234, s. 1, 3, 4;
Teka 235, fot. 17
− Globalne sumy przychodu i rozchodu oraz dochodu netto Z folwarku dojlidzkiego
wynotowane z rachunków dóbr podlaskich Branickich w latach 1770-1772. Teka 220, s.
2
− Wykaz powinności poddanych we włości dojlidzkiej oraz wzmianki o rozproszonych w
róŜnych wsiach rodzinach osaczników i strzelców, które nie pełnią pańszczyzny; wykaz
wsi w dobrach dojlidzkich z uwzględnieniem gruntów dworskich oraz wsi chłopskich
/wsie bojarskie tu nie występują/, 1771/1772. Teka 259, s. 4-6
− Wypis z inwentarza z nazwiskami poddanych /we wsiach Dojlidy i Solniki/ z jakiegoś
powodu nieodrabiających pańszczyzny dla dworu, opis rasztuby w Dojlidach oraz
młyna i stawów przy nim, 1771/1772. Teka 260, s. 1, 3
− Wzmianki o karczmach w dobrach dojlidzkioh, nazwiskach arendarzy i niektórych
warunkach arendy, 1771/1772. Teka 227, s. 3
− Opis budynku myśliwskiego wraz z sieciarnią, psiarnią i stajnią i terenu ogrodzonego,
na którym stoją te budynki w inwentarzu z r. 1771/ 1772. Teka 142, s. 1-3
− Wzmianka o tym, Ŝe starosta brański /Starzeński/ ma w zastawie Dojlidy, 1774. Teka
487, s. 1
− Dobra dojlidzkie są w zastawie u /Starzeńskiego/ starosty brańskiego 1774. Teka 317,
s. 42v
− Iz. Branicka chce w dobrach dojlidzkich zakładać pasiekę, 1780. Teka 317, s. 10v
− W dobrach dojlidzkich wykopano sadzawkę na potrzeby białostockiej manufaktury
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płóciennej, 1788. Teka 316, s. 13
− Budowa obory i gnojowiska w Dojlidach, 1789 /?/. Teka 363, s. 12
− Dobra Dojlidy są uwzględnione w „Generalnym wyciągu weryfikacji poddaństwa” z r.
1800/1801. Zestawiono tu dane z lat 1772 i 1800 odnoszące się do liczby gospodarzy i
komorników, sprzęŜaju dworskiego i chłopskiego oraz inwentarza Ŝywego. Teka 216, s.
1-5
Cerkiew unicka
− Odpis zaświadczenia, Ŝe suspendowany pleban białostocko-dojlidzki jest bez środków
do Ŝycia i potrzebuje pomocy, 1748. Teka 125, s. 14
− „Ostatni aktualny possesor cerkwi w mieście Białymstoku i we wsi Dojlidach” opuścił
ją przed 1,5 roku, więc J. Kl. Branicki prezentuje na jego miejsce wielebnego Jakuba
Baranowskiego, 1752. Teka 321, s. 16
− Notatka o uposaŜeniu prezbitera /parocha/ w Dojlidach, 1771. Teka 79, s. 33
− Dwór wyznacza na plebani kwaterę wojskową w związku z czym proboszcz prosi, aby
część lokalu zostawiono na potrzeby dzieci uczących a takŜe dla niego „dla ogrzania się,
gdy ze mszą przyjedzie”, 1779. Teka 370, s. 16, 17
− Z zachowanej „Księgi metryk umarłych” przy tej cerkwi w latach 1796/1826 wynika,
Ŝe paroch unicki w Dojlidach zarazem dziekan unicki białostocki sporządzał akty
zejścia unitów a takŜe prawosławnych w swej parafii i dokonywał pogrzebów zmarłych
ze wszystkich wsi w swej parafii na cmentarzu w Dojlidach, zaś Unitów z Białegostoku
oraz prawosławnych na cmentarzu św. Marii Magdaleny w Białymstoku; wypisy z pow.
księgi metryk umarłych z uwzględnieniem jedynie mieszkańców Białegostoku i
Białegostoczku; wykaz wsi naleŜących do parafii unickiej dojlidzko-białostockiej;
wzmianka o zachowanej księdze metryk chrztu z lat 1784-1796. Teka 258, s. 1-5
DOLISTÓW
Dobra
− Wzmianka o Grajewskim dziedzicu wsi Dolistowo i Kosewo w r. 1581. Teka 29, s. 16
− Jest to dziedziczna własność Krzysztofa Wiesiołowskiego darowana przez niego
alumnatowi w Tykocinie, 1633. Teka 62, s. 6; Teka 66, s. 5
− Dobra zastawione przez Stefana Branickiego Wiktorynowi Kuczyńskiemu w. 1699.
Kuczyński przez wykup ocala te dobra od rekwizycji wojsk moskiewskich w r. 1704
wydzierŜawia D. Nieprskiemu, ok. 1699. Teka 409, s. 3, 4v, 11v, 16
− „Ze swywoli chłopca” spalił się folwark, ale gumna i pałac w całości zostały, 1753.
Teka 362, s. 3
− Wzmianki o pracach nad budową cegielni w Dolistowie, 1760. Teka 315, s. 184
− Wypis z listu pułkownika A. J. Ostrowskiego komisarza J. Kl. Branickiego w sprawie
prac przygotowawczych do bliŜej nieokreślonej budowy w Dolistowie, 1771. Teka 315,
s. 161
− Dobra zastawione przed r. 1772 pułkownikowi Ostrowskiemu, w tymŜe roku
prawdopodobnie zwrócone juŜ z zastawu. Teka 212, s. 19
− Dobra Dolistów wchodzą w skład klucza tykocińskiego, 1772. Teka 216, s. 1-5
− Iz. Branicka otrzymuje tenutę 5 łanów gruntu skarbowego w Dolistowie, 1772. Teka
96, s. 29
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− DzierŜawca dóbr pułkownik Ostrowski chory, czyni legat na rzecz klasztoru
bernardynów w Tykocinie i na rzecz kościoła w Dolistowie, 1778. Teka 370, s. 9, 10
− Wzmianka o tym, Ŝe pułkownik Ostrowski dzierŜawi Dolistów, 1780. Teka 487, s. 1
− Dobra wydzierŜawione Ostrowskim spadkobiercom zmarłego pułkownika
Ostrowskiego, 1780. Teka 369, s. 7
− Mapę dóbr Dolistów robi geometra Modzelewski, 1789 /?/. Teka 363, s. 12
− Szkody wyrządzone przez wilki w stadninie dolistowskiej, 1789 /?/. Teka 363, s. 12
− Wyjaśnienie co do sposobu wydzierŜawienia dóbr od r. 1757 do 1784 i pretensji ich
doŜywotniej posesorki Iz. Branickiej do dzierŜawców Ostrowskich i Kurzenieckiego,
1791. Teka 316, s. 14, 15, 17
− Wypis z brulionu listu Iz. Branickiej do proboszcza dolistowskiego z prośbą o
współpracę w zorganizowaniu pewnych form samorządu wśród tamtejszych włościan
w związku z ich oczynszowaniem, 1791. Teka 316, s. 83
− Wypis z listu ks. St. Kapicy wikarego a zarazem oficjalisty dolistowskiego do
Popławskiego sekretarza Iz. Branickiej, w którym ks. Kapica wspomina o uwolnieniu
przez Branicką włościan dolistowskich od pańszczyzny, obdarowaniu ich wolnością na
zawsze, a takŜe uwolnieniu od /podatku/ groszowego, 1800. Teka 261, s. 1
Kościół
− Kościół ufundowany przez Krz. Wiesiołowskiego, budowa murowanego kościoła
prowadzona przez Al. Wiesiołowską, 1645. Szpital /przytułek/ tamtejszy otrzymuje
legat w testamencie Al. Wiesiołowskiej, 1645. Teka 66, s. 4, 5, 10; Teka 278, s. 15, 17
− Wypisy z korespondencji Iz. Branickiej z architektem Czernikiem i z pisarzem
fabrycznym białostockim w sprawie zorganizowania przebudowy kościoła na koszt
Branickiej z udziałem proboszcza dolistowskiego. W zamierzeniach proboszcza kościół
miał być drewniany, jednak Branicka poleca wymurować go z kamieni polnych
/wzmocniwszy uprzednio stare fundamenty/ uŜywając cegły jedynie do gzymsów i
sklepienia drzwi i okien. Dach kościoła ma być pokryty gontem /klińcem/, 1789-1790.
Teka 316, s. 30, 76, 77, 80
− Prace przy przebudowie kościoła i wyposaŜeniu jego wnętrz prowadzone przez
miejscowych rzemieślników pod nadzorem architekta dworskiego, 1789-1791. Teka
363, s. 11; Teka 372, s. 6, 9, 12-14, 17, 20, 21
− Wzmianka o wymalowaniu przez Herliczkę obrazów do tego kościoła, 1792. Teka 316,
s. 47
DOWSPUDA
− Potwierdzenie przez króla zapisu Stanisława Michnowicza Raczkowicza dla Ŝony
Barbary na dobrach Dowspuda, 1523, w r. 1528 dobra te naleŜał nadal do
Raczkowicza; dekret w procesie miedzy Katarzyną Wiesiołowską z pierwszego
małŜeństwa Ŝoną Mikołaja Bakałarowicza i jej córką z tego małŜeństwa Halszką a
siostrami Mikołaja niezamęŜną Hanną i Zofią Ŝoną Macieja Jakubowicza Kuncewicza o
spłaty naleŜnych części z dóbr Dowspudy, Białegostoku i Krzemienicy, 1547. Zapis
sum pienięŜnych m. in. na Dowspudzie przez Katarzynę Wiesiołowską dla jej męŜa
Piotra Wiesiołowskiego, 1547. Teka 51, s. 16, 22, 32-39
− Dobra są własnością Stefana Paca w r. 1639. Teka 59, s. 6
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− Dowspuda dobra zob. teŜ Bakałarzowo
DREZNO
− List do J. Kl. Branickiego od jego zaufanego J. Kurdwanowskiego w sprawie załatwiania róŜnych interesów Branickiego w Dreźnie, 1717. Teka 341, s. 1
− Wzmianka o malarzu warszawskim Szpocie, który kształcił się w Dreźnie r. 1738. Teka
315, s. 279
− Wzmianki o wyjeździe do Drezna J. Kl. Branickiego na wesele królewny, 1738. Teka
487, s. 3, 4
− J. Kl. Branicki kupuje w Dreźnie meble /krzesła, stoliki i małą komodę/, 1738. Teka
342, s. 14
− Sprowadzanie z Drezna abrysów i modeli pieców, 1743. Teka 338, s. 2
− Notatka o listach Piotra Francke do J. Kl. Branickiego, dotyczących sprowadzenia z
Drezna do Białegostoku baŜantnika i psów rasy włoskiej przyuczonych do szukania
trufli, 1744. Teka 315, s. 75
− W Dreźnie rezyduje Lippold kupiec warszawski, 1749. Teka 320, s. 10
− Redel /lekcja nazwiska niepewną/ zamieszkały w Dreźnie podejmuje się naprawy
obrazów, naleŜących do J. Kl. Branickiego dwa spośród nich rozpoznaje jako prace
Caelestiniego a takŜe wskazuje prace tegoŜ autora w galerii drezdeńskiej, 1749. Teka
315, s. 82, 83
− Oficer przywozi Branickiemu hetmanowi listy królewskie z Drezna, 1752. Teka 317, s.
5
− Sprowadzanie z Drezna obić płóciennych, teryn, kotłów, trąb, a takŜe angaŜowanie
młynarza, 1753-1755. Teka 320, s. 158, 160, 198, 211, 215, 221v, 229a
DROHICZYN
− Wypisy odnoszące się do nadań dla Sanguszków w okolicy Drohiczyna oraz do tytułu
wojewoda alias starosta drohicki w XV w. Teka 34, s. l, 2
− W. Kuczyński kasztelan podlaski zaczyna murować kościół i klasztor benedyktynek w
Drohiczynie, 1734. Teka 409, s. 8, 12v
− Wzmianka o mieście Drohiczynie w opisie ks. Wł. Łubieńskiego, Świat we wszystkich
swych częściach większych i mniejszych, Wrocław 1740. Teka 97, s. 9
− Pod miasteczkiem ma obradować Koło Generalne Wojskowe, 1752. Teka 321, s. 17
− Suplika miasta do J. Kl. Branickiego jako hetmana wielkiego koronnego o wynagrodzenie szkód i krzywd doznanych podczas Koła wojska koronnego, b.d. Teka 262, s. 1
− Architekt kapitan Sękowski prowadzi w Drohiczynie jakąś budowę, 1776, 1777. Teka
316, s. 24; Teka 375, s. 26; Teka 376, s. 5
− Dane dotyczące miasta /liczba dymów, liczba dusz, w tym chrześcijan i śydów/
czerpane z tabeli statystycznej obwodu białostockiego, 1807. Dane statystyczne o
instytucjach kościelnych, miastach, kluczach rządowych i leśnictwach i dochodach na
rzecz skarbu w pow. drohiczyńskim, 1807. Teka 182, s. 2-14
− Wzmianka o przebudowie kościoła franciszkanów w Drohiczynie na cerkiew
prawosławną, 1840. Teka 449, s. 4
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DROZDYN
− Wypis listu odnoszący się do organizacji arendy w tamtejszych dobrach, 1769. Teka
315, s. 1
DUBECZNO, Dubieczno, Dąbeczne
− Wzmianka o tamtejszej hucie szkła, 1755. Teka 315, s. 108
DUBNICA
− Dana statystyczne o dochodach tych dóbr i liczbie naleŜących do nich dawnych dóbr
kościelnych i stołowych, 1807. Teka 182, s. 4, 5
DUBNO
− Notatka o raportach składanych J. Kl. Branickiemu przez Ciecierskiego jego marszałka
nadwornego w r. 1755 z Dubna o sprawach gospodarczych i przebudowie zamku. Teka
315, s. 53
DUKLA
− Wzmianka o sprowadzaniu do Białegostoku blach ze Spiszu przez Duklę i Tyczyn,
1761. Teka 315, s. 92
− Fotografia ołtarza głównego w kościele dukielskim, XX w. Teka 235, fot. 18
DZIĘCIOŁÓW
− Wzmianka o stawianiu tam obory, 1759. Teka 315, s. 169
DZIKIE
− Budowa młyna w Dzikiem, 1760. Teka 328, s. 17
− NajbliŜsze Białegostoku miejsce wydobywania kamienia wapiennego do wypalania
wapna, 1790, 1791. Teka 316, s. 82
DŹWINOGRÓD
− Fotokopie części mapy wykonanej w r. 1776 przez A. D. Jędrzejewskiego. Część ta
przedstawia dawne załoŜenie obronne w Dźwinogrodzie, wówczas przekształcone juŜ
w rezydencję ekonomiczną i folwark. Notatki Glinki wskazujące na analogie między
załoŜeniami zamkowymi w Dźwinogrodzie i w Białymstoku w XVII w. Teka 70, s. 3;
Teka 72, s. 6, 7; Teka 148, s. 1-18; Teka 235, fot. 19, 20
EGIPT
− Wzmianka o pobycie w Egipcie Hipolita Kownackiego wraz z Janem Potockim, XVIII
w. Teka 419a, s. 51, 55
EGRA
− Miejscowość kuracyjna wymieniona w liście biskupa J. Kurdwanowskiego, 1726. Teka
395, s. 1
ELBLĄG
− Zastaw miasta Elbląga margrabiemu brandenburskiemu, wzmianka, b.d. Teka 409, s.
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4v, 9v
FALENTY
− Pałac w Falentach oddany przez biskupa Załuskiego w dyspozycję J. Kl. Branickiego,
1757. Teka 360, s. 17
FASTÓW, Chwastów
− Notatka informująca pokrótce o połoŜeniu tego miasteczka i jego dziejach /na
podstawie Encyklopedii Orgelbranda/. Teka 257, s. 8
FASTY, Chwasty
− Wzmianka o poŜarze, który zniszczył tam kilka chałup, 1755. Teka 315, s. 237
− Notatka z lustracji mostów i grobel przeprowadzonej w r. 1782 przez Komisję
Skarbową. Teka 221, s. 2
− Dane o dochodach z tych dóbr ich dawnej przynaleŜności do starostwa i o liczbie
naleŜących do nich dóbr duchownych, kolonii i leśnictw, 1807. Teka 182, s. 4, 5
− Wycinki z Echa Białostockiego z r. 1935 zawierające polemikę między A. Minkiewiczem a Wł. Gogolewskim, co do poprawności uŜywania jednej z przytoczonych
nazw wsi Fasty vel Chwasty oraz do roli politycznej i gospodarczej jej dawnych
właścicieli bazylianów z Supraśla. Teka 257, s. 1-5
− Wycinki z prasy /„Trybuna Ludu”, „śycie Warszawy”/ informującej o zamierzonej
budowie fabryki włókienniczej w Fastach, 1954. Teka 257, s. 6, 7
FRANCJA
− Wzmianki o zakupach czynionych we Francji, 1752, 1767. Teka 315, s. 146; Teka 321,
s. 9, 10
− Kucharz z Francji sprowadzony dla Branickiego, 1755. Teka 320, s. 231
FRANKFURT /nad Odrą?/
− Wzmianka o gremialnym wyjeździe /śydów tykocińskich/ „po towary do Frankfurtu”,
1785. Teka 316, s. 49
FROMBORK
− Józef Kurdwanowski przesyła „z Fraumburka” J. Kl. Branickiemu adamaszek i futra,
1728. Teka 342, s. 1
FRYDRYKAL
− Oremborczykowie /Norymberczycy?/ wywoŜą z huty szkła we Frydrykalu, koło Pragi
Czeskiej, szkło /m. in./ do Warszawy, tu nazywane oremburskim, 1756. Teka 345, s. 9
GARDZIENICE
− Wzmianka o rycinie przedstawiającej ruiny domu Czarnieckiego w Gardzienicach w A.
Sokołowskiego, Dzieje Polski ilustrowane, t. V. Teka 234, s. 17
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GDAŃSK
− Wypisy z opublikowanych drukiem rejestrów cła wodnego we Włocławku dotyczące
produktów spławianych do Gdańska i z Gdańska. Teka 244, s. 1-14; Teka 279, s. 1-16
− Notatki z pamiętników W. Kuczyńskiego wiadomości o cenach, zwłaszcza zboŜa w
Gdańsku, o jego miarach i pracy mierników gdańskich w latach 1699, 1705, 1722-1729.
Teka 409, s. 10, 10v, 12, 12v, 17-19
− Zakup w Gdańsku szkła angielskiego do okien, 1738. Teka 342, s. 10
− J. Kl. Branicki sprowadza róŜne towary z zagranicy /ParyŜ, Hamburg/ za
pośrednictwem J. H. Mathy z Gdańska, 1738, 1751. Teka 315, s. 145
− Blacha do obijania kopuły kościoła w Tyczynie /koło Rzeszowa/ ma być kupowana w
Gdańsku, 1742. Teka 315, s. 191
− Wyroby kamieniarskie sprowadzane z Gdańska dla Branickiego, 1743. Teka 341, s. 4
− J. Kl. Branicki zakupuje u Gdańskiego kupca Rottenburga 15 okseftów wina a zapłacić
obiecuje pieniędzmi uzyskanymi za sprzedany tam potaŜ, 1745. Teka 317, s. 48
− Wypisy z listów kupca gdańskiego A. Steiffa i wdowy po nim dotyczące realizacji przez
nich zamówień J. Kl. Branickiego na róŜne towary, 1747-1770. Teka 315, s. 207, 208
− Spławianie i sprzedaŜ w Gdańsku towarów z dóbr Branickiego: zboŜa, płótna, potaŜu,
1749-1750. Teka 336, s. 3-5
− Handel prowadzony w Gdańsku przez J. Kl. Branickiego; towary sprzedawane z jego
dóbr i nabywane dla niego, 1749-1766. Teka 337, s. 2-4
− Wysyłka róŜnych przedmiotów dla kupca gdańskiego Steiffa z polecenia J. Kl.
Branickiego, 1750. Teka 320, s. 33, 34
− Bromirski podczaszy płocki przesyła J. Kl. Branickiemu wiadomość o aresztowaniu w
Gdańsku 135 rzemieślników „pryncypalnych buntowników”, 1752. Teka 215, s. 5
− Wiadomość o rozruchach wśród mieszczan gdańskich, 1752. Teka 320, s. 61
− J. Kl. Branicki sprowadza z Gdańska morę, galony i wino oraz zakupy poczynione we
Francji i Niemczech, 1752. Teka 321, s. 9, 10
− Niewymienione towary i paka krzesełek sprowadzone z Gdańska dla Branickiego,
1753. Teka 320, s. 154
− Sprowadzanie do dóbr białostockich szkła, ćwieków Ŝelaznych, szkuta Branickiego
jeszcze nie powróciła stamtąd do Tykocina, 1753. Teka 358, s. 30
− Sprowadzanie adamaszku i galonów do Białegostoku do obijania mebli, 1754. Teka
341, s. 8, 9
− Kamieniarka do kościoła choroskiego ma być robiona w Gdańsku według abrysów
przysłanych przez Klemma, 1754. Teka 358, s. 41
− Sprowadzanie dla Branickiego z Gdańska estortów i bydła, 1755. Teka 320, s. 223, 224,
226, 232
− Szkła do wyrobu luster sprowadzane do Gdańska z Wiednia i Czech, tanie lustra z
Lipska i Norymbergii, 1756. Teka 337, s. 4
− Kilkaset tafli szkła sprowadzono z huty radziejowskiej dla potrzeb gdańskiego pałacu J.
Mniszcha, 1756. Teka 345, s. 11
− Wzmianka o braku w handlu zielonych skór, 1756. Teka 345, s. 14
− Na polecenie J. Kl. Branickiego wysyła się do Gdańska krzesło na adres/kupca/
Steiffa, 1756. Teka 345, s. 19
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− Sprowadzanie piwa angielskiego z Gdańska, 1756. Teka 360, s. 3
− Wypis z listu do J. Kl. Branickiego od jego oficjalisty Bartochowskiego Z raportem o
opóźnieniu waŜenia potaŜu i mierzenia płótna w Gdańsku z powodu wielkiego
natłoku, 1757. Teka 315, s. 25
− SprzedaŜ towarów z dóbr Branickiego /zboŜa, potaŜu, płótna/ przez kapitana
Desseina i pułkownika Ostrowskiego, 1758. Teka 330, s. 2
− Notatka o raportach składanych Branickiemu przez Ciecierskiego jego marszałka
nadwornego o nadzorze wyładunku flotylli podlaskiej i ruskiej w Gdańsku, sprzedaŜy
przywiezionych towarów i zakupie sprawunków, 1759-1763. Teka 315, s. 53
− Dyspozycje J. Kl. Branickiego dla W. Matuszewica podskarbiego białostockiego w
sprawach organizacji spławu i sprzedaŜy spławianych produktów w Gdańsku oraz
zuŜycia otrzymanych pieniędzy na spłatę zobowiązań Branickiego i róŜne sprawunki,
1763, 1768. Teka 315, s. 260-262
− Notatki i wypisy z raportów składanych J. Kl. Branickiemu o przybyciu do Gdańska
jego flotylli sanowej i narwianej. SprzedaŜy przywiezionych przez nią towarów oraz
realizacji zamówień Branickiego, 1767. Teka 315, s. 146
− Sprowadzanie z Gdańska świń holenderskich do Białegostoku. Ceny, 1772. Teka 316,
s. 24
− Zakupuje się w Gdańsku kotły potrzebne do wyrobu piwa w Białymstoku, 1772. Teka
316, s. 44
− Wzmianka o wysyłaniu do Gdańska z Tyczyna potaŜu i płótna i o paszportach do tego
transportu, 1772. Teka 316, s. 50
− Sprawunki sprowadzane z Gdańska do Tykocina, 1772. Teka 378, s. 1
− Iz. Branicka nakazuje wstrzymać transport zboŜa, przeznaczonego na „fryjor gdański” i
rozprzedać zboŜe wśród miejscowych poddanych w starostwie bielskim, co napotyka
na pewne trudności wobec spodziewanej obniŜki ceny zboŜa, 1776. Teka 315, s. 301,
302
− /Bankier/ Scherres nie przyjmuje weksli biskupa Krasickiego na imię Saturgusa kupca
królewieckiego, gdyŜ wie, Ŝe weksle te nie mają pokrycia 1776, 1777. Teka 370, s. 4
GIEŁGUDOWO
− Litografie rysunku N. Odry przedstawiającego zamek w Giełgudowie, XIX w. Teka
441, s. 4
GOŁKOWIZNA
− /Wieś?/naleŜąca do dóbr Powsin oddana w zastaw przez Glinków Z. Kiszce /1722/ a
przez niego Sieniawskiej /1724/. Teka 272, s. 31
GONIĄDZ
Dobra
− Wypisy z literatury drukowanej o początku rozwoju dóbr i o szlachcie poddańczej, XVI
w. Teka 56, s. 1-3
− Wypisy dotyczące nadania dóbr Mikołajowi Radziwiłłowi, 1509. Teka 38, s. 2; Teka 57,
s. 3
− Notatka ze „StaroŜytnej Polski” o tytule księcia na Goniądzu i Medelach otrzymanym
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−
−
−
−
−

przez Mikołaja Rudego w r. 1509. Teka 212, s. 17
Wypisy z umowy między Olbrachtem Gasztołdem wojewodą połockim dziedzicem
dóbr tykocińskich a Mikołajem Radziwiłłem dziedzicem dóbr goniądzkich, co do
ustalenia granic między tymi dobrami, 1514. Teka 278, s. 214; Teka 280, s. 5, 6
Odpis pisma stwierdzającego zakończenie opisu granic pomiędzy gruntami Grodna,
Bielska, Goniądza, Rajgrodu, Knyszyna i Tykocina, 1536, Teka 45, s. 2
Wypisy z listów ekonoma goniądzkiego o transporcie zboŜa i poŜarze kościoła oraz
miasta, 1779. Teka 316, s. 35
Wzmianka o przekazaniu /przez władze rosyjskie/ Goniądza wraz ze starostwem
knyszyńskim w lenno hr. Krasińskiemu, 1840, dobra te nadal w posiadaniu Krasińskich
w r. 1867. Teka 222, s. 1; Teka 449, s. 4
Zob. teŜ Rajgród - dobra

Miasto
− Wypisy z konstytucji sejmowych, ustanowienia przez sejm 1667 r. grodu w Goniądzu
„tylko do samych przyjmowania suscept”. Teka 263, s. 1
− Miasto płaci 80 zł szelęŜnego w r. 1732. Teka 95, s. 16
− Globalne sumy przychodu i rozchodu oraz dochodu w gotówce w latach 1770-1772
miasta Goniądza z folwarkiem Klewianką wynotowane z rachunków dóbr podlaskich
Branickich. Teka 220, s. 2
− Notatka ze „StaroŜytnej Polski” o liczbie domów w mieście w r. 1775 oraz o zniesieniu
przez rząd pruski w r. 1795 zakazu osiedlania się tam śydów. Teka 212, s. 17
− Raport A. Rogowskiego złoŜony Iz. Branickiej o zwózce drzewa na kościół w
Goniądzu i o ewentualnym obciąŜeniu miasta tą zwózką. Przy tym wzmianka, Ŝe
miasto zajmuje 120 włók, 1778. Teka 315, s. 293
− Wypisy z listów ekonoma goniądzkiego m. in. o poŜarze miasta Goniądza, 1779. Teka
316, s. 35
− Wzmianka o naleŜeniu przedmieść goniądzkich do J. Kl. Branickiego po zrzeczeniu się
starostwa knyszyńskiego, 1780. Teka 312, s. 1, 3, 4
− Dane statystyczne dotyczące miasta /liczba dymów, liczba dusz w tym chrześcijan i
śydów/ czerpane z tabeli statystycznej obwodu białostockiego, 1807; dane statystyczne
o dochodach z dóbr rządowych goniądzkich i liczbie naleŜących do nich dóbr
stołowych, wójtostw i posiadłości duchownych, 1807. Teka 182, s. 3-5
− Miasto w posiadaniu lennym hr. Krasińskich ma 1900 mieszkańców, 1867. Teka 222, s.
1
Kościół
− Wzmianka o fundacji kościoła parafialnego w Goniądzu ok. r. 1430 wypisana z
kodeksu dyplomatycznego katedry i diecezji wileńskiej. Teka 29, s. 15
− Ks. Betański proboszcz prosi o drzewo dla kościoła, 1775. Abrys kościoła wziął od
architekta Sękowskiego ks. Tomaszewski, podproboszcz, umawiając się z majstrem na
budowę, Sękowski odbierze abrys, targuje się teŜ z majstrem, 1777. Teka 375, s. 11, 12,
24
− Budowa kościoła przez ks. Betańskiego ówczesnego proboszcza, 1776. Teka 364, s. 11
− Wzmianka o zwózce drzewa „na kościół goniądzki”, 1777. Teka 316, s. 41
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− Abrys kościoła i projekt kontraktu z cieślą przesyła kapitan Sękowski Iz. Branickiej,
1777. Teka 370, s. 6
− Wypisy z raportów o zwózce drzewa na kościół, 1778. Teka 315, s. 293; Teka 316, s.
16, 41
− Budową kościoła zajmuje się kanonik Betański, bezpośrednio zaś czuwa nad tym
Rogowski; ustalenie miejsca, na którym ma stać kościół, 1778. Teka 370, s. 11, 13
− Wypisy z listów ekonoma goniądzkiego m.in. o poŜarze kościoła, 1779. Teka 316, s. 35
− Wzmianka o zamierzonym ukończeniu prezbiterium na dzień św. Antoniego, 1780.
Teka 316, s. 50
− Wzmianka o tym, Ŝe Iz. Branicka buduje kościół w Goniądzu, 1780. Tek 363, s. 11
GÓRA, Góry
− J. Fontana jest zatrudniony przy zakładaniu kościoła w Górze fundacji marszałka
F. Bielińskiego, 1755. Teka 332, s. 6
GÓRA KALWARIA
− Wzmianka o długu zaciągniętym u tamtejszych kamedułów przez ElŜbietę ze Słuszków
1°v Kazanowska 2°v Radziejowska /1652/ i o spłacie długu przez
A. Czartoryskiego /1774/. Teka 501, s. 40
GÓRY
− W r. 1768 J. Kl. Branicki dzierŜawi od Zakrzewskiego wieś tej nazwy w pobliŜu
Knyszyna. Teka 315, s. 261, 262
GRABIE
− Wzmianka o przygotowaniach do budowy szpitala przy kościele w Grabiu, 1781. Teka
316, s. 12
GRABOWIEC
− Hetman J. K. Branicki odkomenderowuje 20 Ŝołnierzy do uśmierzenia buntu wśród
tamtejszych poddanych zastrzegając jednak, aby uŜywano „przyzwoitych sposobów”,
1754. Teka 215, s. 9
− Wzmianka o tamtejszej hucie szkła, 1755. Teka 315, s. 108
GRADLIZ
- Dobra te są własnością hr. Sporcka, 1749. Teka 315, s. 195
GRECJA
− Wzmianka o pobycie w Grecji Hipolita Kownackiego wraz z Janem Potockim, XVIII
w. Teka 419a, s. 51, 55
GRODNO
Dobra
− Nadanie przez króla Zygmunta I części puszczy grodzieńskiej braciom Mikołajowi i
Stanisławowi Raczkowiczom, 1514. Teka 51, s. 10-12
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− Skarga na starostę grodzieńskiego o niewykonanie przez niego nadań na kilka pustek
w tym powiecie, 1524. Teka 51, s. 18
− Odpis pisma stwierdzającego zakończenie opisu granic pomiędzy gruntami Grodna,
Bielska, Goniądza, Rajgrodu, Knyszyna i Tykocina, 1536. Teka 45, s. 2
− Wypisy z rejestru pomiary włócznej włości grodzieńskiej z r. 1558. Taka 47, s. 4, 5
− Wypisy z drukowanych rejestrów pomiary włócznej /1558, 1560-1563/, z ustawy
generalnej ekonomii grodzieńskiej 1680, z dekretów rozsądzających niektóre spory
graniczne, 1719, 1754 oraz z paru opracowań. Teka 274, s. 1-21
− Przywilej miejski dla miasta Wasilkowa załoŜonego na gruntach pustych puszczy
grodzieńskiej królewskiej, 1566. Teka 289, s. 1-3
− Granica pow. grodzieńskiego opisana w aktach procesu między Mikołajem
Kreszewskim a Katarzyną SapieŜyną sędziną ziemską trocką i jej synem Janem
Bogdanowiczem Sapiehą, 1603. Teka 105, s. 6
− Proces wytoczony przez K. Wiesiołowskiego administratora ekonomii grodzieńskiej
przeciwko Józefowi Dynkiewiczowi o krzywdy poddanych z dóbr Łabno, 1621. Teka
62, s. 12
− Wzmianka o sprowadzeniu do Białegostoku kamieni „ ze skały” /kamieniołomu/
grodzieńskiego, 1755. Teka 358, s. 48
− Notatki z wizji mostów, grobli rowów na traktach /na terenie ekonomii grodzieńskiej/
przeprowadzonej przez Komisję Skarbową w latach 1766-1769 /i później/. Teka 221,
s. 1
Miasto
− Grodzieński cieśla „do upustów” zaangaŜowany do dóbr J. Kl. Branickiego, 1737. Teka
342, s. 7
− Kwiaty większe i mniejsze kupowane w Grodnie na zamówienie przez proboszcza
/białostockiego/, 1750. Teka 358, s. 17
− Sklep Dolfusa /Dulfusa/ w zawiadywaniu /?/ Ziemińskiego, 1752. Teka 320, s. 77v
− Powtórny poŜar miasta rozpoczął się od klasztoru brygidek, 1753. Teka 358, s. 28
− Wypis z wyroku sądu komisarskiego w sprawie posiadłości miasta Grodna. I tym
wzmianka o placach stanowiących własność hetmana Branickiego, 1754. Teka 95, s. 33
− Relacja o rozmiarach poŜaru Grodna wypisana z listu sekretarza Iz. Branickiej
P. Piramowicza, 1782. Teka 316, s. 51
− Do prac przy pałacu białostockim sprowadzano sztukatora Feliksa Iwaszkiewicza z
Grodna, gdyŜ w Wilnie nie było takiego specjalisty, 1833. Teka 186, s. 9
− Korespondencja dotycząca przyjęcia przez tamtejsze archiwum państwowe w depozyt
archiwum Starzeńskich z Nowodworów, 1939. Teka 407, s. 1-13
Kościoły i klasztory
− Legaty w testamencie A. Wiesiołowskiej marszałkowej wielkiej litewskiej dla
następujących kościołów w Grodnie: fara kościoła katedralnego, kościół bernardynów,
klasztor jezuitów, jezuitom „nagotowanie materii na kościół”, szpital, klasztor
czerńców, kościół i klasztor brygidek, 1645. Teka 66, s. 8, 9
− Wypisy z literatury drukowanej i listy prof. Wł. Tatarkiewicza do Glinki odnoszące się
do zagadnień architektury i plastycznego wystroju kościoła i klasztoru brygidek. Teka
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−

−
−
−
−
−
−

422, s. 1-19
Kościół i klasztor brygidek otrzymuje od Wiesiołowskich dobra Szydłowicze, XVII w.
Kościół i klasztor największą fundacją Krzysztofa Wiesiołowskiego /+1637/ i jego
Ŝony. Charakterystyka budowli, opis wnętrza kościoła m. in. portretów
Wiesiołowskich. Teka 72, s. 12, 37-43
Wypisy z testamentu Aleksandry Wiesiołowskiej odnoszące się do zapisów na rzecz
kościoła i klasztoru brygidek, 1645. Teka 66, s. 1-8, 11, 12, 16, 17, 20, 21; Teka 278, s.
14-16
Charakterystyka budowli i opis wnętrza kościoła i klasztoru brygidek, XX w. Teka 72,
s. 37-42
Obraz olejny Z. Bujnowskiego przedstawiający kościół klasztorny niegdyś brygidek,
znajdował się przed wojną w Muzeum Państwowym w Grodnie. Teka 95, s. 62
Notatka o znajdujących się w kościele niegdyś brygidek w 1939 r. portretach
Krzysztofa Wiesiołowskiego, jego Ŝony Aleksandry z Sobieskich i ich przybranej córki
Gryzeldy SapieŜyny /XVII w./. Teka 62, s. 76
Fotografia /druk/ przedstawiająca widok refektarza w dawnym klasztorze brygidek,
wówczas nazaretanek przed 1939 r. Teka 235, fot. 113
Wzmianka o oddaniu przez klasztor dominikanów w Grodnie ich folwarku w
dzierŜawę J. Kl. Branickiemu, 1752. Teka 358, s. 21

Zamek i pałace
− WywoŜenie mebli z zamku królewskiego w Warszawie do zamku w Grodnie, 1746.
Teka 356, s. 2
− J. D. Jauch wykonuje w zamku prace /budowlane/ na polecenie dworu królewskie-go,
1752. Teka 315, s. 100
− W r. 1752 architekt J. D. Jauch prosi J. Kl. Branickiego o zezwolenie na wyjazd do
Grodna dla dozoru tamtejszej „fabryki królewskiej”. Zdaniem Glinki chodzi tu o
budowę zamku królewskiego a według prof. Hentschla z Drezna wzmianka odnosi się
do budowy kaplicy przy nowym pałacu królewskim. Teka 385, s. 6, 9
− Litografia rysunku N. Ordy, przedstawiającego zamek w Grodnie, XIX w. Teka 441, s.
5
− Wypisy i notatki w sprawie budowy pałacu Branickiego w Grodnie /pałac ten uległ
poŜarowi/. Wzmianka o jednocześnie prowadzonej w Grodnie duŜej budowie
królewskiej. Wzmianka o umeblowaniu pałacu przywiezionym z Białegostoku, 1752.
Teka 315, s. 37
− Abrys pałacu Branickich przesyła J. H. Klemm architekt J. Kl. Branickiemu, 1752. Teka
339, s. 2
− Remont pałacu Branickich i wyszukiwanie placu pod rozbudowę a takŜe folwarku w
pobliŜu Grodna /pertraktacje w sprawie dzierŜawy z dominikanami tamtejszymi/,
trudności w dostaniu drzewa budowlanego, 1752. Teka 358, s. 21
− Reperacje oficyn, stajen, kuchni i robota przy samym pałacu Branickich pod
kierunkiem Klemma, 1752. Teka 362, s. 2
− Wzmianka o poŜarze, który obrócił w perzynę pałac Branickich, 1753. Teka 106, s. 2;
Teka 320, s. 128a
− Pałac /Sapiehów?/ wydzierŜawiła Krystyna SapieŜyna „panu kasztelanicowi”, ten zaś
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wydzierŜawił go na okres sejmu wojewódzie smoleńskiem, 1752. Teka 316, s. 2
GRODZISK
− Dobra grodziskie z przyległościami zastawia Butler starosta drohicki W. Kuczyńskiemu /1710?/. Teka 409, s. 7V
− Umarł tam proboszcz dotychczasowy dziekan Mokronowski, o wakujące probostwo
stara się ks. Romanowski kapelan regimentu gwardii pieszej koronnej, 1790. Teka 373,
s. 4
− Dane statystyczne o dochodach z tych dóbr, oraz o liczbie naleŜących do nich dóbr
stołowych, kolonii i leśnictw, 1807. Teka 182, s. 4, 5
GRÓDEK
− Rozdawanie zboŜa między tamtejszych śydów na rozkaz J. Kl. Branickiego, dzierŜawcy
starostwa grodeckiego, 1750. Teka 336, s. 3, 6
− Wzmianka o rewizji gruntów starostwa grodeckiego w związku z zawłaszczeniami
ziemi przez poddanych i o ich oporze w oddawaniu czynszów, 1752. Teka 215, s. 4
− Wzmianki o wysokości tenuty opłacanej za dzierŜawę starostwa grodeckiego, 1752,
1753. Teka 320, s. 75, 92
− Rewizja gruntów starostwa, odbieranie przy pomocy wojska pól przywłaszczonych
przez chłopów, wypłata tenuty dzierŜawnej, 1752, 1753. Teka 327, s. 5, 6
− Informacje o pracach komisji, wyznaczonej przez królową jako starościnę grodecką w
celu zbadania gospodarki w starostwie w posesji J. Kl. Branickiego. W związku z tym
panują buntownicze nastroje wśród miejscowych poddanych, 1755-1756. Teka 327, s.
8-10
− Bieda wśród poddanych i arendarzy z powodu nieurodzaju, delegat arendarzy
wyprawiony do Sala de Grossa dla uproszenia „defalki”, środki przymusu stosowane
przy ściąganiu czynszów przez przedstawicieli J. Kl. Branickiego jako dzierŜawcy
starostwa, 1757. Teka 327, s. 11-14
− W związku ze śmiercią królowej Branicki spodziewając się utraty dzierŜawy starostwa
zarządza wywoŜenie z niego zbiorów, pasiek i wszelkich ruchomości, raporty o
wykonaniu tego w ciągu grudnia 1757 i początku stycznia 1758, uwagi na temat strat
Branickiego w związku z wygaśnięciem dzierŜawy, a takŜe relacje o objęciu starostwa
przez nowego dzierŜawcę Jana Małachowskiego kanclerza wielkiego koronnego, 1758.
Teka 327, s. 12-16
GRÓDEK, Horodok
− Wzmianka o Gródku i Brzostowicy posiadłościach Chodkiewiczów, 1639. Teka 59, s. 2
− Notatki z prac drukowanych, dotyczące odziedziczenia tych dóbr przez Sapiehów po
Chodkiewiczach i przez Paców po Sapiehach, XVI, XVII w. Teka 225, s. 2, 4
GRUSZCZYN
− Wypis z listu niewiadomej osoby, która wspomina o przesłaniu /królowi Stanisławowi
Augustowi?/ rysunków dworu w Gruszczynie, podobnego do dworu w Winiarach,
który zainteresował króla, 1783. Teka 430, s. 3
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HACKI
− Posiadaczem wójtostwa we wsi Hacki jest malarz Herliczka, który w liście do sekretarza
Branickiej Ŝąda dokładnej rewizji wójtostwa, ok. 1783. Teka 315, s. 307, 308
− Wójtostwo tamtejsze w posesji malarza Herliczki, 1789. Teka 316, s. 69, 70
HAMBUBG
− J. Kl. Branicki sprowadza z firmy Jean et Caspar Bockmann w Hamburgu drzewka
róŜnych gatunków, 1751. Teka 315, s. 145
− Okręt przywozi stamtąd do Gdańska drzewka laurowe dla J. Kl. Branickiego, 1752.
Teka 337, s. 3
− J. Kl. Branicki zleca wypłacenie pieniędzy bankierowi hamburskiemu przez bankiera
warszawskiego, 1753. Teka 317, s. 46, 46v
− „Rzeczy hamburskie” sprowadzone statkiem do Tykocina dla J. Kl. Branickiego, są
wśród nich farfury, 1753. Teka 362, s. 3
− Korzenie przysłane stamtąd do Białegostoku, 1754. Teka 342, s. 39
HERMANOWA
− Wieś ta naleŜy w XVIII w. do dóbr tyczyńskich. Teka 276, s. 9-11
− Wieś Hermanowa w dobrach tyczyńskich wspomniana jako miejsce dobywania
kamienia, 1728. Teka 315, s. 102, 103
HISZPANIA
− Ricaud de Tirregaille przytacza J. Kl. Branickiemu przykłady widzianych tam młynów
deptaków, 1760. Teka 353, s. 2
HŁUBOCZEK
− Wieś ta zostaje nabyta w r. 1757 przez J. Kl. Branickiego na nazwisko J. Brodowskiego
i dołączona do dóbr Biliłówka. Teka 315, s. 41, 202
HOLANDIA
− Wzmianka o Popławskim architekcie nadwornym Lubomirskich, wykształconym w
Holandii w zakresie prac ziemnych, 1692. Teka 404, s. 2, 3
− Sprowadzanie stamtąd marmurowych stolików dla Branickiego za pośrednictwem
Deybla, 1739. Teka 331, s. 3
− Karol Sedlnicki podskarbi wielki koronny ma zamiar sprowadzać stamtąd bydło do
folwarku kuchennego swego, naczynia fajansowe oraz ogrodnika, 1744. Teka 356, s. 1
− Złotnik warszawski Jacobsohn wspomina w liście do J. Kl. Branickiego o rachunkach
za brylanty z Holandii, ok. 1756. Teka 315, s. 98
− Bierze się pod uwagę moŜliwość sprowadzania nasion potrzebnych do ogrodów
J. Kl. Branickiego z Holandii, 1757. Teka 345, s. 20v
− J. Kl. Branicki sprowadza z Holandii jakieś drzewka, 1765. Teka 315, s. 208
HOŁOWACZE
− Dobra w posiadaniu Mikołaja Wolskiego kasztelana witebskiego, w których zbudował
most na rzece Kotrze i otrzymał od króla Władysława przywilej na mostowe z
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obowiązkiem konserwacji mostu, 1646. Teka 105, s. 1
HOŁOWIESK
Dobra
− Rejestr szkód poczynionych w tamtejszym folwarku przez konfederację mazowiecką
/stronników St. Leszczyńskiego/, 1734. Teka 280, s. 104
− Dobra hołowieskie są ośrodkiem gospodarczym starostwa bielskiego, znajduje się tam
pałac J. Kl. Branickiego, 1750-1755. Teka 349, s. 1-11
− Z dóbr tych wysyła się Ŝyto podwodami do Tarchomina, 1754. Teka 215, s. 8
− Wypisy z raportów ekonoma bielskiego dotyczące m.in. kontroli nad zachowaniem się
pachołków hołowieskich w stosunku do chłopów /1758/ oraz stawianie parkanu
wokół ogrodu włoskiego w Hołowiesku, /1759/. Teka 315, s. 168, 169
− MroŜone pstrągi wysyłane z Białegostoku do Hołowieska, 1758. Teka 397, s. 25
− Kopanie kamieni do budowy w Bielsku, 1760. Teka 328, s. 12
− Niedawno zbudowano w Hołowiesku oficynę i budynki gospodarcze, 1760. Teka 328,
s. 17
− Tamtejsze gospodarstwo potrzebuje wapna /300 solanek/ oraz anyŜu /dla propinacji/,
1762. Teka 333, s. 2
− W dobrach hołowieskich istnieje szkółka drzew owocowych, 1763. Teka 328, s. 21
− Wzmianka o prowadzonych pracach budowlanych przez dobrego majstra Malinowskiego, jeden z budynków wznoszony jest „kurlandzkim sposobem”, 1775. Teka
375, s. 7, 8, 33
− W Hołowiesku pracuje murarz Malinowski, 1775. Teka 376, s. 3
− Prowadzi się budowę stajni w Hołowiesku, 1779. Teka 317, s. 8a
− Wrócił z Hołowieska do Białegostoku malarz z pomocnikiem, którzy malowali tan płot
między danielim zwierzyńcem a ogrodem, 1780. Teka 369, s. 10
− Wzmianka o przygotowywaniu stolarki jak równieŜ farb do kościoła w Bielsku, 1784.
Teka 316, s. 39, 40
− SprzedaŜ cegły z cegielni hołowieskiej, 1789. Teka 363, s. 13
Pałac, ogród
− Notatka o planach przyziemia i elewacji frontowej, przechowywanych w Gabinecie
Rycin BUW 187/180 /zniszczonych w 1944 r./ oraz ich fotografie. Teka 234, s. 1, 4;
Teka 235, fot. 34
− Wzmianka o oddaleniu Olszewskiego gospodarza pałacowego i o mianowaniu na to
miejsce Stefana Pajuka i o czasowym wywiezieniu do Lady 12 krzeseł skórzanych,
1743. Teka 316, s. 205
− Wzmianki o pracach budowlanych, prowadzonych przy pałacu, 1743-1746. Teka 315,
s. 205, 206
− Wzmianki o pałacu, 1755. Teka 349, s. 5, 7, 9
− Wzmianka o stawianiu parkanu wokół ogrodu włoskiego w Hołowiesku, 1759. Teka
315, s. 169
− Wzmianki o spędzaniu w pałacu hołowieskim przez Iz. Branicką lata 1773 r. i częstych
pobytach w latach 1776, 1778. Teka 315, s. 263, 308v
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− Wzmianka o istnieniu opisu pałacu z ok. 1775 r. Teka 364, s. 9, 12
− Wzmianki o sadzeniu szpaleru na dziedzińcu i koło sadzawki i o pracach stolarza
hołowieskiego, 1777. Teka 316, s. 41
− Istnieje wówczas projekt urządzenia pomieszczeń kuchennych w pałacu jordanowickim
na wzór pałacu w Hołowiesku, 1777; stolarze białostoccy mają robić meble do
Hołowieska i wykonywać inne roboty stolarskie, 1777. Teka 375, s. 21, 22, 26
− Planta oficyny kuchennej oddana przez p. Rogowskiego kapitanowi Sękowskiemu,
1777; malarze białostoccy powrócili z Hołowieska, 1780. Teka 316, s. 24, 25
− Wypis z raportu o pracach przy przebudowie oficyny pałacowej, 1787. Teka 315, s. 243
− Wypis z raportu I. Zakrzewskiego oficjalisty w starostwie bielskim o przejęciu kluczy
od pałacu w związku ze śmiercią dotychczasowego gospodarza /stróŜa/ pałacowego,
1794. Teka 315, s. 247
HORODOK zob. Gródek
HROZÓW
− Dobra te są własnością Niezabytowskiej kasztelanowej nowogrodzkiej, 1740. Teka 437,
s. 3
HRYNIEWICZE
− Wieś ta naleŜy do starostwa bielskiego, jej mieszkańcy posiadali do r. 1547 prawo
wchodów do puszczy białostockiej. Wypisy z literatury drukowanej zawierające uwagi o
osadnictwie z epoki neolitu, którego ślady wykryto w okolicy Hryniewicz. Teka 28, s.
15-20, 26, 27
HUSAKI, Hussaki
− Wieś w kluczu stołowackim starostwa bielskiego wymieniona jest w tabeli dymów z
tego starostwa pod koniec XVIII w. Teka 241, s. 34
HUSOWICZE
− Wieś wzmiankowana wśród wsi naleŜących do klucza białostockiego
/Wysokostockiego/, XVIII w. Teka 219, s. 1-15
− Wzmianka o tym, Ŝe wieś nie posiada karczmy, 1772. Teka 227, s. 2
− Wypis z inwentarza 1772 r. dotyczący poddanych w Husowiczach i ich powinności
oraz tabele obrazujące liczbę ludności, przeciętną liczebność rodzin oraz obciąŜenia
pańszczyźniane tych poddanych w r. 1772. Teka 115, s. 5-9; Teka 116, s. 31, 32
INDIE ZACHODNIE zob. Ameryka
IWASZKIEWICZE
− Notatka z lustracji grobel i mostu na rzece Zelwie w dobrach Iwaszkiewicze w pow.
słonimskim, 1769. Teka 221, s. 3
JABŁONNA
− Dobra /pod Warszawą/, ks. Józef Poniatowski zleca Hipolitowi Kownackiemu zarząd
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tych dóbr, 1795. W r. 1797 donosi Poniatowskiemu jego plenipotent gen. L.
Kamieniecki o rozruchach wśród tamtejszych poddanych, nie wspominając o
działalności Kownackiego mającej jakiś związek z tym. Teka 419a, s. 23, 45, 56, 58;
Teka 419b, s. 161
− Był tam na obiedzie Hoym z towarzystwem, 1796. Teka 373, s. 39
JABŁONNA
− Dobra /pod Lublinem/, wzmianka o nabyciu tych dóbr przez Juliusza Owidzkiego.
Teka 419b, s. 265
JADÓW
− Starostwo jadowskie ceduje Sapieha pisarz polny litewski W. Kuczyńskiemu
podkomorzemu drohickiemu, 1724. Teka 409, s. 12
JAĆWIEś
− -Mapa archeologiczna JaćwieŜy i niektórych terenów sąsiednich od I- XIII w. naszej
ery, opracowana przez A. Kamińskiego /druk/. Teka 5, s. 1
JAMIN
− Dane statystyczne o liczbie morgów i dochodach z dóbr leśnictwa jamińskiego, 1807.
Teka 182, s. 6, 7
JANÓW
− Starostwo janowskie ma zatargi graniczne ze wsią arcybiskupią Rzęsna, 1749. Teka 336,
s. 2
− Starostwo janowskie dzierŜawi od J. Kl. Branickiego /St. Poniatowski/ wojewoda
mazowiecki; wysokość rocznej intraty ze starostwa, 1749. Teka 337, s. 3, 4
− Po wygaśnięciu kontraktu arendowego z kasztelanem krakowskim starostwo oddane
przez J. Kl. Branickiego w arendę Bromirskiemu komisarzowi jego dóbr ruskich;
Branicki kaŜe wyjaśnić sprawę śyda Kiwy oskarŜonego o mord rytualny, 1753. Teka
317, s. 29, 30
− Starostwo janowskie w dzierŜawie Bromirskiego podczaszego płockiego, komisarza
dóbr ruskich Branickiego, wysokość tenuty, zły stan budynków, 1753. Teka 327, s. 6,
11
− W Janowie prowadzi się skup wapna do prac budowlanych w Choroszczy i
Białymstoku, 1754. Teka 358, s. 35, 36
− Z klucza starzyskiego w starostwie janowskim zbiegło kilku chłopów na skutek
obostrzeń w gospodarce leśnej stanowiącej podstawę ich egzystencji, 1756. Teka 327, s.
10
− Raporty o wyrównaniu narzutów nałoŜonych na poddanych starostwa przez
dzierŜawcę J. Bromirskiego, 1757. Teka 315, s. 41, 42
− WywoŜenie do Janowa zbiorów, bydła i innych ruchomości ze starostwa gródeckiego
wobec wygaśnięcia kontraktu dzierŜawy tego starostwa przez
J. Kl. Branickiego, 1757. Teka 327, s. 12, 14
− Notatka o korespondencji ekonoma tego starostwa Ant. Borzęckiego z J. Kl.
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−
−

−
−
−
−
−

Branickim w sprawach starostwa, 1757-1759. Teka 315, s. 38
Osadzenie w więzieniu chłopa z dóbr starostwa oskarŜonego o „bestialstwo z krową
popełnione”, 1759. Teka 327, s. 17
Wypisy z raportów składanych J. Kl. Branickiemu przez tamtejszego oficjalistę A.
Borzęckiego. Wypisy dotyczą wypłaty prowentu ze starostwa, stawiania zabudowań
folwarcznych w Karacenowie, naprawy szkuty owsianki oraz pensji rocznej znanej
Borzęckiemu, 1759, 1763. Teka 264, s. l
Starostwo dzierŜawi od J. Kl. Branickiego Korytowski a Bromirski bierze udział w
rozsądzaniu sporów i suplik, 1768. Teka 327, s. 19
Starostwo jest w posiadaniu spadkobierców J. Kl. Branickiego, 1775. Teka 309, s. 1
„Janowa nowo załoŜonego planta” wykonana przez Józefa DzierŜańskiego, 1777,
notatka o istnieniu tej planty w Gabinecie Rycin BUW. Teka 234, s. 3
Starostwo janowskie jest najbliŜszym Białegostoku miejscem zakupu kamienia
wapiennego, 1790-1792. Teka 316, s. 83; Teka 372, s. 9, 11
Dane statystyczne odnoszące się do miasta Janowa /liczba dymów, liczba dusz w tym
śydów i chrześcijan oraz mahometan/ czerpane z tabeli statystycznej obwodu
białostockiego z r. 1807. Dane o dochodach z dóbr janowskich, ich przynaleŜności do
dóbr stołowych i liczbie naleŜących do nich kolonii i leśnictw, 1807. Teka 182, s. 3-5

JAROSZÓWKA
− W inwentarzu parafii białostockiej z r. 1839 znajduje się wzmianka o zamieszkałym
tam włościaninie i jego zabudowaniach. Teka 205, s. 8
JASIONÓWKA
− Miasto to płaci w r. 1732 szelęŜnego zł 72. Teka 95, s. 16
− Dane statystyczne odnoszące się do tego miasta /liczba dymów, liczba dusz, w tym
chrześcijan, mahometan i śydów/ czerpane z tabeli statystycznej obwodu
białostockiego, 1807. Teka 182, s. 3
JASTRZĄBKI
− Jest to majętność, na której m.in. zabezpiecza Anna Krupska swój zapis dla kościoła
wileńskiego, 1544, 1545. Teka 57, s. 2
JEZIERZYSZCZE
− Notatka o listach M. Hurki do J. Kl. Branickiego w sprawie starań o nadanie
Branickiemu starostwa jezierzyskiego, wakującego po Sołłohubie generale artylerii
litewskiej, 1759, 1760. Teka 315, s. 94
JEśEWO
− Wypis z pozwu złoŜonego przez dziedzica dóbr Marcina Kuczyńskiego i jego
oficjalistów przeciwko wojskowym, którzy dopuścili się na terenie JeŜewa rabunków i
gwałtów, 1734. Teka 280, s. 81, 86
− Dobra te sprzedał J. Kl. Branicki Maciejowi Starzeńskiemu, XVIII w. Teka 212, s. 18
− Puszcza jeŜewska jest własnością księŜny wojewodziny mścisławskiej 1771. Teka 315,
s. 161
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JORDANOWICE
− Notatka o planie elewacji pałacu w Jordanowicach wykonanym przez Coustona
architekta /1761/ przechowywanym w Gabinecie Rycin BUW. Teka 234, s. 4v
− W pałacu ma pracować Herliczka, 1774; Jordanowice odwiedza Iz. Branicki 1773. Teka
316, s. 61, 62
− Wzmianka o projekcie urządzenia pałacowych pomieszczeń kuchennych na wzór
hołowieskich, opracowanym na zlecenie Iz. Branickiej przez architekta Sękowskiego,
1777. Teka 375, s. 21
− Planta kuchni pałacowej oddana przez p. Rogowskiego architektowi Sękowskiemu,
1777. Teka 316, s. 24
− Iz. Branicka prowadzi w Jordanowicach jakąś „fabrykę” /przy pałacu?/ i w związku z
tym wzywa kanonika Betańskiego, przebywa tam teŜ dłuŜej architekt J. Sękowski, 1780.
Teka 369, s. 6; Teka 376, s. 11
− Malarz Herliczka wspomina, Ŝe generał Mokronowski obiecywał mu pracę w
Jordanowicach, ale Ŝe o tej sprawie od roku cicho, 1781. Teka 315, s. 307
− Wzmianka o ukończeniu działu dóbr jordanowskich między braćmi Mokronowskimi starostą złotoryjskim i generałem, 1795. Teka 373, s. 15, 16
JUCHNOWIEC
− Iz. Branicka przeznacza 10.000 zł na polepszenie altarii przy kościele juchnowickim,
1790. Teka 316, s. 71
− Wzmianka o sumach naleŜących do altarii kościoła juchnowickiego znajdujących się na
hipotece dóbr białostockich w momencie ich sprzedaŜy rządowi rosyjskiemu, 1809.
Teka 178, s. 4, 15
JUROWCE
− Wg informacji p. Samotyi-Lenczewskiego wieś ta nazywała się w XVII w. Sokółki, zaś
grunta miasta Wasilkowa do rzeki Czarnej dotąd nazywa miejscowa ludność „Sokole”
/r. 1938/. Teka 241, s. 19
KAMESZNICA
− Wzmianka o sprzedaniu tych dóbr przez marszałkową Tyszkiewiczową Marcelowej
Potockiej i o tym, Ŝe dawniej naleŜały do senatora Badeniego, 1825. Teka 419b, s. 117
KAMIENIEC Mazowiecki zob. Kamieńczyk
KAMIENIEC /Podolski?/
− J. KL. Branicki poszukuje tam kamieniarzy do prac w swych posiadłościach, brak
jednak odpowiednich kandydatów. Kilku Niemców kamieniarzy zaangaŜował starosta
trembowelski do budowy /klasztoru?/ dominikanów, 1752. Teka 315, s. 186
− Przysłanie kulbaki na wielbłądy z Kamieńca, 1754. Teka 320, s. 200
KAMIENNA
− Kościół w Kamiennej otrzymuje od Al. Wiesiołowskiej legat 100 zł, 1645. Teka 66, s. 9
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KAMIEŃCZYK, Kamieniec Mazowiecki
− Wypis z wizji woźnieńskiej stanu wieŜy szlacheckiej /areszt/w tutejszym grodzie w r.
1789 oraz uwaga w sprawie stanu tej wieŜy w r. 1732. Teka 419b, s. 246-248
− Kontrakt zawarty w imieniu miejscowego kahału przez Borucha arendarza z
Budkiewiczem oficjalistą J. Kl. Branickiego na wyrób gorzałki, 1767. Teka 391, s. 4-6
KAMIONKA
− Notatki dotyczące wsi Kamionka we włości grodzieńskiej na podstawie rejestrów
pomiary włócznej z lat 1558, 1561 oraz ustawy generalnej ekonomii grodzieńskiej z r.
1680. Teka 274, s. 20
KARACENÓW
− Wypis z raportu dotyczącego stawiania tam zabudowań folwarcznych, przedłoŜonego
J. Kl. Branickiemu przez oficjalistę ze starostwa janowskiego A. Borzeckiego, 1759.
Teka 264, s. 1
KARAKULE, Karakuły
− Wzmianka wypisana z herbarza Bonieckiego, o nadaniu przez Chodkiewicza dworu
karakulskiego rodzinie Sobolewskich, 1480. Teka 29, s. 5
− Odpis dokumentu, którym Al. Chodkiewicz nadaje braciom Sobolewskim część dóbr
Karakule, s. 1, 2, 4, 6, 10-12; w r. 1771 Karakule naleŜą wraz z innymi wsiami do klucza
sobolewskiego, s. 13. Teka 28, s. 1, 2, 4, 6, 10-13
− Wytyczenie granic między Wasilkowem a Karakułami, dobrami częściowo królewskimi
a częściowo stanowiącymi własność Chodkiewicza, 1566. Teka 289, s. 2, 3
− Radziwiłłowie zastawiają swe dobra Karakule Skibickiemu, a po jego śmierci
małoletnim dzieciom jego pod opieką Krzysztofa Wiesiołowskiego marszałka
wielkiego litewskiego, 1624. Teka 64, s. 1, 2; Teka 333, s. 1, 2
− Notatki z inwentarzy dóbr sporządzonych w 1671 i 1677 r. Wymieniono tu
poszczególne działy opisu inwentarzy, wyszczególniono szańce we wsiach naleŜących
do tych dóbr, opis powinności włościan wypisany z inwentarza 1671 r.; spis wsi
chłopskich i bojarskich w r. 1671 oraz oznaczenie odległości niektórych z nich od
Białegostoku, Teka 271, s. 1-7, 10-13
− Spis tamtejszych włościan z podaniem nazwiska głowy rodziny i imion wszystkich
członków rodziny, czasem wieku dzieci. Przy niektórych znaczono funkcję lub zawód
/ławnik, strzelec/, podano teŜ jakie wymiary gruntu ma kaŜdy z poddanych i jakie mają
powinności, 1771. Teka 259, s. 1-3, 5
KAZUŃ
− Sumy naleŜne z tych dóbr spadkobiercom J. Kl. Branickiego, 1775. Teka 309, s. 1
KĘPA ROGOWSKA
− Notatka z r. 1938 o połoŜeniu brodu i rozległości wyspy na Narwi i stanie
zachowanego tan grodziska. Notatka sporządzona na podstawie oględzin i rozmowy z
zamieszkałym tam Józefem Rzędzianem. Teka 241, s. 11

98

KIEJDANY
− Wypisy z akt procesu między Kiszkami i Radziwiłłami jako dziedzicami Kiejdan a
tamtejszym proboszczem katolickim usuniętym przez nich z kościoła, o zwrot kościoła
katolikom, 1600-1628. Teka 45, s. 5; Teka 62, s. 4, 5
KIELNAROWA
− Wieś Kielnarowa naleŜy w XVIII w. do dóbr tyczyńskich. Teka 276, s. 9-11
KIERSNÓWEK
− Wieś Kiersnówek naleŜy do starostwa brańskiego, 1768. Teka 391, s. 6, 7
KLECK
− Murarz z Klecka ma być wynajęty do pracy w Tykocinie, 1737. Teka 342, s. 7
KLEJNIKI, Kleniki
− Pokwitowanie przez plebana unickiego z Narwi otrzymania naleŜnej suchej arendy z
karczmy kościelnej w Klenikach w starostwie bielskim, 1785. Teka 315, s. 1
− Dobra te mają być oddane w arendową posesję pp. Ditrychom /i p. Wolskiej?/1796.
Teka 315, s. 245
− Dane statystyczne o dochodach z tych dóbr, o liczbie naleŜących do nich dóbr
starościńskich, dawnych kościelnych i wójtostw, 1807. Teka 182, s. 4, 5
KLEMENTOWICE
− Odbitka artykułu D. Kaczmarzyka o drewnianym kościele w Klementowicach
projektowanym przez Tylmana z Gameren; odpis umowy między A. Kotowskim a
dziedzicem Klementowic a Wilhelmem Barszem snycerzem w sprawie wykonania
ołtarzy, kazalnicy, cyborium i chrzcielnicy oraz rozliczenia z tytułu wykonania tego
zamówienia, 1688-1690. Teka 415, s. 16-19, 24-44
− Fotografie wykonanych przez snycerza Barsza w XVII w. dla kościoła w
Klementowicach: ołtarza głównego, ambony, figurki kapłana starozakonnego. Teka
415, fot. 8-10
KLEPACZE
− Wypis z protokołu rozgraniczenia między dobrami klasztoru w Supraślu a dobrami
Klepacze w starostwie suraskim, 1719. Teka 274, s. 16-19
KLESZCZELE
Miasto
− Wzmianka o nadaniu Kleszczelom prawa miejskiego, 1650. Teka 57, s. 5
− Miasto płaci w r. 1732 260 zł szelęŜnego. Teka 95, s. 16
− Odpis manifestu, złoŜonego w urzędzie wójtowskim bielskim przez K. Kierznowskiego komornika ziemskiego bielskiego przeciw burmistrzowi i rajcom miasta o
popieranie poddanych ze wsi Dasze /naleŜącej do miasta/, którzy czynnie go
zniewaŜyli, gdy chciał odebrać swego zbiegłego poddanego /dokładny opis zajścia/.
Manifestant zaznacza, Ŝe landwójt miasta odniósł się przychylnie do jego sprawy, 1754.
Teka 315, s. 330-333
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− Dane statystyczne, odnoszące się do tego miasta /liczba dymów, liczba dusz, w tym
chrześcijan i śydów/, czerpane z tabeli statystycznej obwodu białostockiego, 1807.
Teka 182, s. 3
Huta szkła
− Wzmianka o jej istnieniu, 1758. Teka 315, s. 109
− Sprowadzanie z huty szyb do pałacu warszawskiego Branickich i do dóbr
białostockich; przestoje w produkcji huty, 1758. Teka 397, s. 24
− Huta jest nieczynna w r. 1760, ale ma znów ruszyć; ceny szkła w hucie w r. 1766. Teka
328, s. 12, 13
KLETNE
− Wzmianka o gospodarstwie łąkowym we wsi Kletne w starostwie bielskim,
1754-1755. Teka 349, s. 6, 8
KLEWIANKA
− Wzmianka o dzierŜawieniu klucza klewiańskiego /w starostwie knyszyńskim/przez J.
Kl. Branickiego od Czapskiego i o wysokości tenuty dzierŜawnej, 1768. Teka 315, s.
261, 262; Teka 317, s. 25
− Wzmianka o wydzieleniu Klewianki ze starostwa knyszyńskiego i o objęciu jej w arendę
przez J. Kl. Branickiego oraz o prawach tamtejszych poddanych do korzystania z lasów
i zarośli, 1773. Teka 316, s. 57
− Klucz klewiański z przedmieściami goniądzkimi pozostawał w posiadaniu
J. Kl. Branickiego i jego spadkobierców, podczas gdy reszta starostwa została juŜ
wykupiona przez Czapskich, 1780. Teka 312, s. 4
− Tamtejszy ekonom A. Łada przesyła do Białegostoku wełnę, wyroby lniane itp.,
wspomina o udziale w budowie kościoła goniądzkiego, 1780. Teka 316, s. 50
− Dobra te są w dzierŜawie St. Małachowskiego, marszałka sejmu wielkiego od r. 1782.
Odpis kwitu Iz. Branickiej wystawionego przy odbiorze tenuty dzierŜawnej w r. 1788,
notatka o kwitach z innych lat /1790-1793/.Teka 265, s. 1
− Dobra są w dalszym ciągu w dzierŜawie St. Małachowskiego, 1793. Teka 373, s. 6
KLEWIANOWO
− Notatka z lustracji mostów i grobel przeprowadzonej przez Komisję Skarbową w
dobrach Klewianowo własności bazylianów z Supraśla, 1784. Teka 221, s. 8
KLEWINÓW
− Notatka o dokumencie Aleksandra Chodkiewicza dotyczącym zamiany dóbr Choroszcz
na Chorostów i Klewinów, 1533. Teka 256, s. 41
KLICHÓW
− Wypis z dekretu sądu referendarskiego w sprawie między poddanymi z tej wsi a
starostą brańskim P. Leśnowolskim o wymiar powinności, 1637. Teka 254, s. 1
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KLUKÓW
− Byty to dobra Kuczyńskich. Król Stanisław Leszczyński zatrzymał się tam w drodze do
Tykocina, 1708. Cytat z r. 1747 wypisany ze znajdującego się tam przed 1939 r.
archiwum Kuczyńskich. Teka 409, s. 3v, 13
KNYCHÓWEK
− Kościół tamtejszy został ufundowany przez Krz. Wiesiołowskiego. Wdowa po nim
doprowadziła budowę kościoła do zakończenia w stanie surowym, legowała teŜ w
testamencie pewne sumy dla kościoła i szpitala przy nim, 1645. Teka 66, s. 5, 10; Teka
278, s. 15, 16
KNYSZYN
Starostwo
− Zagarniecie tych dóbr przez Radziwiłłów, ich powrót w posiadanie królewskie, konflikt
przy tym wynikły między królem a Radziwiłłami, XVI w. Teka 15, s. 9-11
− Wypisy z lustracji 1536 odnoszące się do granic starostwa oraz do sąsiadujących z nim
dóbr. Teka 45, s. 2; Teka 89, s. 10
− Wypis z konstytucji sejmu 1676 oddającej Janowi Gnińskiemu wojewodzie
chełmińskiemu starostwo knyszyńskie w posiadanie do ósmego pokolenia i notatka o
odziedziczeniu tego starostwa po Gnińskich przez Piotra Czapskiego wojewodę
pomorskiego. Teka 315, s. 162
− Wzmianka o pracach komisji, dokonującej inwentaryzacji folwarków starostwa przed
oddaniem go w posesję J. Kl. Branickiego, 1749. Teka 315, s. 202
− Woynarowski jedzie do Knyszyna kupować konie robocze do Białegostoku, 1750. Teka
358, s. 18
− J. Kl. Branicki poleca tamtejszemu ekonomowi Niewodowskiemu, aby dostarczył ze
starostwa 15 robotników do pomocy cieślom, 1752. Teka 321, s. 1
− Komisarz Woynarowski referuje J. Kl. Branickiemu naduŜycia miejscowego ekonoma
względem poddanych, 1754. Teka 215, s. 10
− Wzmianka o „wakującej ad praesens ekonomii knyszyńskiej”, 1755. Teka 315, s. 99
− Wybrakowane woły odsyła się do gorzelni w Knyszynie, 1756. Teka 397, s. 6
− Komisarz Woynarowski donosi J. Kl. Branickiemu o pogłosce, Ŝe starosta knyszyński
otrzymał glejt, na mocy którego zajedzie starostwo, lecz komisarz utrzymuje, Ŝe glejt
słuŜy tylko do bezpiecznego stawienia się w sądzie, 1758. Teka 362, s. 17, 18
− Wypis z listu P. T. Czapskiego do J. Kl. Branickiego, w którym Czapski uskarŜa się na
swego brata, starostę knyszyńskiego i obiecuje ustąpić Branickiemu swą połowę
starostwa knyszyńskiego „jego zaś połowa i tego nie warta, coś JWPan ukrzywdzonym
ludziom i trybunałowi zapłacił”, 1768. Teka 315, s. 58, 59
− Wzmianka o wydzieleniu Klewianki i objęciu jej w arendę przez J. Kl. Branickiego oraz
o prawach tamtejszych poddanych do korzystania z lasów i zarośli, 1773. Teka 316, s.
57
− Czapski starosta knyszyński Ŝąda od spadkobierców J. Kl. Branickiego oddania sobie
starostwa bez Ŝadnego w nim posesora i w takich granicach, w jakich mu było
odebrane, pragnie teŜ wiedzieć, jaki ekwiwalent dostanie od tych spadkobierców za
intraty przez lat kilkadziesiąt wybierane, za zabrane stada, inwentarze, bibliotekę i inne
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cenne ruchomości, a takŜe za spalenie pałacu. W odpowiedzi na to Iz. Branicka
stwierdza, Ŝe J. Kl. Branicki wszedł w posiadanie tylko części starostwa, w końcu
zatrzymał tylko klucz klewiański z przedmieściami goniądzkimi, nie zabrał teŜ Branicki
Ŝadnych ruchomości ani biblioteki, zaś pałac knyszyński spłonął nie za jego, lecz za
posesji generała Czapskiego, brata starosty, 1780. Teka 312, s. 1, 3, 4
− Notatki z listów P. T. Czapskiego do Iz. Branickiej w sprawie cesji na rzecz jego
krewnego Małachowskiego starostwa, którego główną posiadaczką zastawną jest
Branicka, 1782, 1783. Teka 315, s. 5, 6
− Proces o dobra knyszyńskie prowadzi Iz. Branicka wspólnie z Piotrem Potockim
starostą szczerzeckim, 1789. Teka 363, s. 10, 12, 14
− Dane statystyczne o dobrach rządowych w Knyszynie i o dochodach z nich, 1807.
Teka 182, s. 4, 5
− Wzmianki o przekazaniu dóbr knyszyńskich /przez rząd rosyjski/ w lenno hr.
Krasińskiemu, 1840. Teka 449, s. 4
Puszcza
− Opis granic puszczy knyszyńskiej oraz ostępów w niej, 1559. Teka 226, s. 1, 2
− ZwoŜenie drzewa z puszczy do Białegostoku i do Tykocina, 1751, 1752, 1754. Teka
358, s. 19, 20, 34
− Gonty sprowadzane z Knyszyna do Białegostoku, 1755. Teka 362, s. 5, 8, 10
− Wzmianki o pobieraniu stamtąd drzewa do prac budowlanych w dobrach białostockich, 1756. Teka 397, s. 13
− Drzewo sprowadzane z puszczy do prac budowlanych w Białymstoku, 1756. Teka 362,
s. 15
− Drzewo pobierane z puszczy do prac budowlanych w Białymstoku, 1758. Teka 397, s.
27
− Sprowadzanie drzewa do prac budowlanych w Choroszczy i do innych celów, 1760.
Teka 328, s. 15-17
− Wzmianka o przygotowywaniu w puszczy drzewa na spław, XVIII w. Teka 378, s. 4
− Dane statystyczne o liczbie mórg, dochodach, o liczbie wsi, folwarków, ludności
wiejskiej i miejskiej, 1807. Teka 182, s. 5-7
Miasto
− Miasto płaci w r. 1732 szelęŜnego 480 zł. Teka 95, s. 16
− Wzmianka o mieście w opisie ks. Wł. Łubieńskiego, Świat we wszystkich swych częściach
większych i mniejszych, Wrocław 1740. Teka 97, s. 9
− Wzmianka w pamiętniku dyplomaty pruskiego hr. Lehndorffa o noclegu w
r. 1773 w Knyszynie „w lichej chacie”. Teka 97, s. 17, 20
− Dane statystyczne odnoszące się do miasta czerpane z tabeli statycznej obwodu
białostockiego z r. 1807 /liczba dymów, dusz w tym chrześcijan i śydów/. Teka 182, s.
3-7
− Miasto jest w posiadaniu lennym hr. Krasińskich, którzy mają tam wyłączne prawo
propinacji. 2349 mieszkańców, 4 warsztaty sukiennicze, 7 dziesięcin ziemi naleŜy nie do
dworu, 1867. Teka 222, s. 1
Dwór
− Wzmianka z XIV w. o dworze wielkoksiąŜęcym Witolda blisko Knyszyna. Teka 56, s. 2
− Dwór Zygmunta Augusta budował tam architekt Job Bretfus, XVI w. Teka 278, s. 179
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− Starosta knyszyński Czapski Ŝąda od spadkobierców J. Kl. Branickiego ekwiwalentu
pienięŜnego m.in. za spalenie pałacu. W odpowiedzi na to Iz. Branicka stwierdza, Ŝe
pałac spłonął za posesji nie Branickiego, lecz generała Czapskiego, brata starosty, 1780.
Teka 312, s. 3, 4
KOCK
− Wzmianka o objęciu tych dóbr w posesję M. Sapiehy podkanclerzego litewskiego, 1756.
Teka 315, s. 192
− Wzmianki z r. 1798 w pamiętnikach H. Kownackiego o miasteczku, kościele i pałacu z
ogrodem w Kocku. Teka 419a, s. 31, 32
KODEŃ
− Malarz, który okazał się poddanym z Boćków, wymalował w Kodniu na zmówienie J.
F. Sapiehy, kilka obrazów, został jednak uznany za nieumiejętnego, 1746, 1747. Teka
316, s. 3
KOLNO
− Dane statystyczne o dochodach z dóbr rządowych Kolno i liczbie naleŜących do nich
dóbr stołowych i kościelnych, 1807. Teka 182, s. 4, 5
KOŁPAKI /?/
− Dobra Piotra Śladkowskiego /?/ chorąŜego rawskiego, na których ubezpieczony jest
jego dług u Jana Klemensa Branickiego marszałka nadwornego koronnego, 1666. Teka
295, s. 1
KOMAROWSZCZYZNA
− Dobra te naleŜą ok. 1890 r. do Wiktora Starzeńskiego. Teka 410, s. 1
KONSTANTYNOPOL zob. Stambuł
KONSTANTYNÓW
− Urządzenie tamtejszego ogrodu i zwierzyńca przez K. Sedlnickiego podskarbiego
wielkiego koronnego, 1746, 1747, 1749. Teka 356, s. 2-4
− Wzmianka o pobycie tam Józefa Kurdwanowskiego i jego kontaktach z chorąŜym
/wielkim litewskim Radziwiłłem?/, 1754. Teka 341, s. 8
− Jako dobra zmarłego podskarbiego wielkiego koronnego /Sedlnickiego/, po jego
śmierci oddany w posesję hetmana J. Kl. Branickiego dla pokrycia długów a przez
niego cedowany M. Czartoryskiemu kanclerzowi wielkiemu litewskiemu z obowiązkiem
spłaty długów, 1761. Teka 315, s. 267
KOŃSKIE
− Wzmianka o tamtejszych kamieniarzach, 1752. Teka 320, s. 65
− /Kupiec warszawski?/ Cyman sprowadza Ŝelazo z huty w Końskich; uszkodzenie
tamtejszej kuźni przez ulewne deszcze, 1754. Teka 320, s. 200
− Gradusy kamienne i inne sztuki kamienne sprowadza J. Kl. Branicki do Białegostoku z
kamieniołomów w Końskich, 1755-1756. Teka 315, s. 3; Teka 348, s. 4
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− J. Kl. Branicki sprowadza z huty w Końskich Ŝelazo w ankrach i w klinach według
modelów przysłanych przez Menoniego z Warszawy, 1757. Teka 315, s. 155
− śelazo i bretnale sprowadza się dla J. Kl. Branickiego z huty w Końskich, 1757. Teka
360, s. 12; Teka 397, s. 33
KOPENHAGA
− J. Kl. Branicki sprowadza stamtąd owies, 1768. Teka 360, s. 39
KORCZEW
− W. Kuczyński kasztelan podlaski wystawia tam pałac synowi Leonowi, 1734. Teka 409,
s. 8, 12v
KOROSZOWO zob. Białystok alias Koroszowo
KORYCIN
− Dane statystyczne dotyczące miasta Korycina /liczba dymów, liczba dusz w tym
chrześcijan i śydów/, czerpane z tabeli statystycznej obwodu białostockiego, 1807.
Teka 182, s. 3
KORY …/?/
− Dobra niedaleko Jordanowic zakupione dla J. Kl. Branickiego, 1762. Teka 360, s. 30
KOSÓW
− Paweł Piotr Sapieha chce tam murować pałac i prosi J. Kl. Branickiego, aby mu
przysłał swego architekta /zapewne Klemma/, 1744. Teka 315, s. 193; Teka 405, s. 2
KOSZKI, Kuszki
− Wieś ta naleŜy w r. 1772 do dóbr orleńskich, 1772. Teka 214, s. 23
− Wieś wzmiankowana jako posiadłość /Anieli z Kownackich/ Krassowskiej /2°v
Wolskiej/, 1789, 1794. Teka 316, s. 69, 74
− Wieś oddana w doŜywocie przez Iz. Branicką Anieli z Kownackich 1°v /Krassowskiej/
a 2°v Wolskiej i jej męŜowi Mikołajowi Wolskiemu szambelanowi St. Augusta i
pisarzowi, który tam zamieszkał. Teka 419b, s. 266
KOTRA
− Są to dobra we włości grodzieńskiej w 1558 r. /wypis z rejestru pomiary włóczonej/.
Teka 274, s. 1
KOTRA, rzeka
− Wzmianka o budowie i konserwacji mostu na rzece Kotrze w dobrach Hołowacze,
1646. Teka 105, s. 1

KOWEL
− Starostwo kowelskie ceduje Stefan Czarniecki wojewoda ruski swej córce Konstancji
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Leszczyńskiej, 1661. Teka 67, s. 1
KOZANY, Koziany
− Nadane wraz z Dojlidami przez króla Mikołajowi Jundziłłowiczowi w r. 1504. Teka
290, s. 4
− Wieś naleŜąca do starostwa bielskiego, jej mieszkańcy posiadali do 1547 prawo
wchodów do puszczy białostockiej; przywilej króla Aleksandra dla Mikołaja
Jundziłłowicza z r. 1504 miał za przedmiot Kozany i dwie słuŜby dojlidzkie. Teka 28, s.
15-20
KOZIENICE
− W ekonomii kozienickiej bywał w r. 1786 Stanisław August król. Teka 319, s. 24
− Wzmianka o oddaniu przez króla Hipolitowi Kownackiemu w arendę wszystkich
karczm w tej ekonomii, 1793. Teka 419a, s. 19
KRAKÓW
Dobra krzesłowe
− Dobra krzesłowe wojewody i kasztelana krakowskiego, notatka o inwentarzu tych dóbr
sporządzonym za posesji Teodora Lubomirskiego wojewody krakowskiego w r. 1735
oraz o dochodach ze wsi naleŜących do tych dóbr, a mianowicie z Kroczyc, Podlesic,
Siemierzyc, Dobrogościc, Dobrakowa, Zętkowic i Krzywopłotów, 1760, 1761, 1775.
Teka 269, s. 1; Teka 335, s. 3-6
− W związku z zabiegami J. Kl. Branickiego o uzyskanie przywileju na kasztelanię, jego
sługa St. Goczałkowski przeprowadza wywiady co do stanu dóbr kasztelańskich,
pertraktuje z dzierŜawcą tych dóbr Oraczewskim a nawet ma przestrzec miejscowych
chłopów, aby „czynszów anticipalnie nie oddawali”, natomiast stara się wydobyć, ile się
da, z dóbr województwa krakowskiego, 1762. Teka 334, s. 5-7
− Uwagi o dochodach z dóbr krzesłowych kasztelani krakowskiej przy oddawaniu ich w
posiadanie J. Kl. Branickiemu, 1762. Teka 315, s. 159, 160
Miasto
− Wiadomości o specjalistach tamtejszych „co złoto biją”, 1743. Teka 342, s. 32
− Sprowadzanie posadzki marmurowej z Krakowa do pałacu warszawskiego Branickich,
1743. Teka 342, s. 29, 29v
− Wzmianka o krakowskich kamieniarzach, 1752. Teka 320, s. 65
− Sprowadzanie z Krakowa posadzki marmurowej, 1754. Teka 320, s. 203, 206, 212
− Akcja miasta zmierzająca do uniemoŜliwienia śydom handlu na terenie miejskim, 1761.
Teka 315, s. 187, 188
− Do Krakowa wyrusza zegarmistrz, który nie znalazł pracy w Warszawie, 1786. Teka
377, s. 9
− ObciąŜenia finansowe mieszczan w czasie insurekcji kościuszkowskiej i stacjonowanie
wojsk pruskich, 1795. Teka 366, s. 5, 6
− H. Kownacki otrzymał list, w którym mu donoszą, Ŝe w Krakowie nakazany jest termin
homagium. Baczyński /plenipotent Branickiej/ wyjeŜdŜa w tym czasie z Krakowa, by
nie składać homagium, 1796. Teka 373, s. 38, 43
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− Wzmianka o zwiedzaniu zabytków Krakowa przez Ignacego Gadomskiego, 1801.
Teka 419b, s. 162
Kościół św. Piotra i Pawła
− Opis mauzoleum Branickich wynotowany z pracy Ks. Stanisława Załęskiego, „00 Jezuici
przy kościele św. Piotra i Pawła w Krakowie. Szkic historyczny”, Nowy Sącz 1896; notatki
Glinki robione w czasie oględzin mauzoleum w 1934 r. Teka 268, s. 1-6
− Notatki z napisów na mauzoleum Branickich. Teka 96, s. 34
− Fotografie mauzoleum Branickich w kaplicy Branickich. Teka 235, fot.23-25
− Notatki o przechowywaniu w Gabinecie Rycin BUW /186/46/ projektu katafalku
/bądź dekoracji ołtarza w czasie pogrzebu/ J. Kl. Branickiego, XVIII w. i fotografia
tego projektu. Teka 234, s. 1, 2; Teka 235, fot. 22
− Raporty o przebiegu prac przy przygotowaniu katafalku /nazywanego czasem castrum
doloris, a czasem mauzoleum/ J. Kl. Branickiego do kościoła św. Piotra i Pawła w
Krakowie. Z raportów wynika, Ŝe katafalk został wykonany w Białymstoku przez
tamtejszych rzemieślników pod nadzorem architekta Sękowskiego a według projektu
malarza Mirysa. Po wykonaniu części składowych katafalku przewieziono je do
Krakowa i tam zmontowano, 1776-1777. Teka 370, s. 2, 4, 6-8; Teka 375, s. 9-31; Teka
376, s. 3, 4
Kamienica Branickich /przy Rynku Głównym 17/
− Kamienica ta, zwana niegdyś Starą Mennicą i Retoryką, była w XVIII w. własnością
Branickich. Fotografia bramy kamienicy wykonana w r. 1958. Teka 235, fot. 21
− J. Kl. Branicki wypłaca wyderkaf od sumy zapisanej na kamienicy zwanej "Stara
Mennica i Retoryka" klasztorowi karmelitanek w Krakowie, 1721. Teka 315, s. 312
− J. Glinka stwierdza, Ŝe architekt J. Z. Deybel przebudowywał w r. 1733 gruntownie tę
kamienicę. Kierownikiem budowy był wówczas Gottfried Schultz /Szulc/. Teka 385, s.
6, 7
− Notatki o raportach składanych J Kl. Branickiemu przez Budlewskiego o przebudowie
kamienicy, prowadzonej prawdopodobnie pod kierunkiem Deybla. Kierownikiem
bezpośrednim robót był Szulc, 1733. Teka 315, s. 44, 45
− Warunki umowy z p. Sznytową, co do dzierŜawy kamienicy od Branickich. Przejęcie
dzierŜawy przez Skiwskiego, spadkobiercę Szmytowej, 1752. Teka 321, s. 26
− Wypisy z listów St. Oraczewskiego odnoszących się do wydzierŜawienia przez niego
kamienicy Branickich oraz konieczności wyremontowania jej, 1753, 1754. Teka 315, s.
159
− Architekt Klemm porozumiewa się z podwojewodzim Gordonem w reperacji
kamienicy, 1755, raportuje w r. 1756 o bardzo złym stanie budynku i o swym
oczekiwaniu na porozumienie się z generałem Wesslem i starostą duninowskim
Puchetem w sprawie remontu. Teka 339, s. 8, 23
− Klemm zajmuje się naprawą i zabezpieczeniem ścian kamienicy. W tym celu
porozumiewa się z właścicielami sąsiednich posesji generałem Wesslem i Puchetem
starostą duninowskim, 1756. Teka 335, s. 2
− Notatka o listach do J. Kl. Branickiego od J. A. Hallera, kupca krakowskiego m.in. z
propozycją wzięcia w dzierŜawę kamienicy Branickich w Krakowie, 1757. Teka 315, s.
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Odpis inwentarza kamienicy sporządzonego w r. 1772. Inwentarz zawiera szczegółowy
opis zewnętrzny budynku oraz wszystkich pomieszczeń w nim, pomija natomiast
znajdujące się tam ruchomości. Listy do Glinki od prof. Mariana Friedberga i dr Józefa
Lepiarczyka zawierające szereg danych do historii kamienicy, notatki Glinki w związku
z tym, 1937. Teka 267, s. 1-30
Wzmianka o tym, Ŝe kamienicę dzierŜawi od Branickich Haller, ok. 1789. Teka 363, s.
12
Wypisy z korespondencji Iz. Branickiej z kupcem krakowskim Hallerem w sprawie
dalszego dzierŜawienia przez niego kamienicy Branickich i nakładów czynionych w celu
utrzymania tego budynku w dobrym stanie oraz róŜnych obciąŜeń zmniejszających
dochód z niego, 1789-1795. Teka 366, s. 1-6
W r. 1799 Iz. Branicka upowaŜnia H. Kownackiego do wydzierŜawienia tej kamienicy.
Teka 419a, s. 56j; Teka 419b, s. 166

KRASŁAW
− Konstanty Plater wojewoda mścisławski buduje tam w r. 1752 obszerny ratusz z
kramami. Teka 195, s. 1
KRASNYBÓR k. Augustowa
− W r. 1639 dobra krasnoborskie naleŜą do Chreptowiczów. Teka 59, s. 3, 4
− Krasnoborska puszcza Kopca zwana jest własnością Joachima Chreptowicza, 1771.
Teka 315, s. 161
− Dobra krasnoborskie stanowią własność Joachima Chreptowicza, który zasięga w
związku z nimi rad Hipolita Kownackiego, 1799-1801. Teka 419a, s. 24, 47, 56; Teka
419b, s. 165
− Notatka Z. Rewskiego o miejscowym kościele, 1960. Teka 437, s. 9, 10
KROCZYCE
− Wieś ta naleŜy do dóbr krzesłowych wojewody krakowskiego. Trudności w obsadzeniu
tam nowego plebana po śmierci poprzedniego /w związku z działalnością
spadkobierców zmarłego/, warunki stawiane nowemu plebanowi, co do szynkowania
trunków, 1761. Teka 335, s. 5, 6
− Wysokość dochodu z tej wsi w r. 1775. Teka 269, s. 1
KROSNO
− Notatka z pisma królewskiego do starosty krośnieńskiego S. M. Branickiego z
zaleceniem, aby ochraniał interesy popów unickich na terenie starostwa, 1686. Teka 45,
s. 7
− Wzmianka o wydzierŜawieniu starostwa krośnieńskiego przez Stefana M. Branickiego
woj. podlaskiego Urbańskiemu łowczemu podolskiemu. Teka 296, s. 1; Teka 320, s. 1
− W r. 1720 J. Kl. Branicki uzyskuje konsens na zapisanie doŜywocia swej Ŝonie
Katarzynie z Radziwiłłów na dobrach starostwa krośnieńskiego. Teka 315, s. 324
− Wypis w sprawie arendy starostwa i prowentów z niego, 1720. Teka 316, s. 4
− Ze starostwa krośnieńskiego zwozi się tarcice do rusztowań na kościół w Tyczynie,

107

−
−
−
−
−
−

−
−
−
−

1744. Teka 315, s. 198
DzierŜawca starostwa krośnieńskiego Lewicki sędzia grodzki przemyski, ma przesłać
stamtąd tarcice do Tyczyna, 1752. Teka 321, s. 4
Notatki z listu do J. Kl. Branickiego starosty krośnieńskiego od Jana Lewickiego
dzierŜawcy starostwa o terminie wygaśnięcia dzierŜawy i wysokości opłaty dzierŜawnej,
1758. Teka 315, s. 134
Wzmianka o sprawdzaniu lustracji z r. 1627 ze stanem starostwa w r.1761. Teka 360, s.
29
Ekonom krośnieński otrzymuje polecenie zakupienia pigw i przesłania ich podwodą do
Warszawy, 1762. Teka 215, s. 13
Starostwo krośnieńskie jest w posiadaniu spadkobierców J. Kl. Branickiego, 1775. Teka
309, s. 1
Starostwo krośnieńskie zostało w zaborze austriackim włączone do pow. liskiego a
samo miasto do pow. dukielskiego; niektóre dane co do obszaru i dochodów ze
starostwa krośnieńskiego /łącznie z dobrami tyczyńskimi Branickich/; projekty
wykupienia starostwa przez Iz. Branicką bądź przez J. Ossolińskiego, 1775. Teka 364, s.
6-9, 13
Wypis z lustracji 1765 r. /nazwy wsi, intrata z nich/ oraz wyliczenie przez Glinkę
przybliŜonego czystego dochodu ze starostwa około r.1776. Teka 224, s. 14-17
Rachunek percepty i ekspensy z dóbr tyczyńskich i ze starostwa krośnieńskiego, 1777,
1778. Teka 212, s, 15, 16
Wypisy odnoszące się do obowiązków podatkowych Iz. Branickiej z tego starostwa,
1785 i do zamiany dochodów ze starostwa na pensję roczną, wypłacaną Branickiej
przez rząd austriacki, 1787. Teka 316, s. 30, 31
Wypis z listu Iz. Branickiej do cesarza Józefa II w sprawie dochodów przysługujących
jej z tego starostwa, 1787. Teka 315, s. 306

KRÓLEWIEC
− Notatki J. Glinki o Polakach studiujących na tamtejszym uniwersytecie w latach 15441581. Teka 398, s. 10
− J. Kl. Branicki kaŜe kupić w Królewcu 100 szyb ze szkła francuskiego, 1726. Teka 326,
s. 3
− Zakupy dla J. Kl. Branickiego róŜnych materiałów i dodatków krawieckich a takŜe o
szorach zamówionych u miejscowego rzemieślnika, 1733. Teka 315, s. 221
− Sprowadzanie z Królewca do Białegostoku czeladnika ślusarskiego a takŜe zakup
ołowiu i złota malarskiego, 1738. Teka 342, s. 9v, 10, 14
− J. Kl. Branicki sprowadza od kupca Saturgusa wino, porcelanę i drzewa owocowe,
1744. Teka 318, s. 2
− Przenosi się z Królewca do Białegostoku „sławny rzemieślnik” iglarz, 1749. Teka 328,
s. 2
− Kupiec królewiecki kupuje dębinę i maszty w Tykocinie, 1750, 1751. Teka 282, s. 2
− Projekt odsunięcia Królewca w handlu z Litwą, na korzyść Tykocina, 1752. Teka 337, s.
3
− Sprowadzanie z Królewca Ŝelaza do Białegostoku, 1752. Teka 341, s. 6
− J. Kl. Branicki kaŜe kupować w Królewcu talerze i półmiski farfurowe, 1752. Teka
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−
−
−
−
−
−
−
−
−

321, s. 25
Sprowadzanie na potrzeby Branickich: złota malarskiego, Ŝelaza, kurów mosięŜnych i
pomp, 1754. Teka 358, s. 36-39
Sprowadzanie do Białegostoku blachy i Ŝelaza, 1755. Teka 362, s. 8, 10
Wzmianka o braku zielonych skór u kupców królewieckich, l756. Teka 345, s. 14
ChorąŜy Palz załatwia w Królewcu jakieś sprawy J. Kl. Branickiego, 1758. Teka 330, s.
2
Sprowadzanie do Białegostoku drzewek owocowych /1758/ drzewa chińskiego,
lederwerku i posadzki kamiennej /1763/ i in. Teka 328, s. 8, 18, 19, 21
W Królewcu robiono na zamówienie J. Kl. Branickiego patrontasz /próbny/ dla jego
ułanów nadwornych, cena od sztuki, 1763. Teka 339, s. 20
Wzmianka o rachunku miasta Królewca dla mieszczan białostockich i innych
mieszkańców Białegostoku /w sumie 9 osób/ za róŜne naleŜności, 1773. Teka 125, s.
79
Biskup Ignacy Krasicki wystawia weksle na osobę kupca królewieckiego Saturgusa,
który nie chce ich realizować, gdyŜ biskup jest u niego zadłuŜony, 1776, 1777. Teka
370, s. 3, 4
Wypisy z listów kupca królewieckiego Fryderyka Saturgusa, który zajmuje się
transportem marmurów, nadesłanych z Włoch do Białegostoku i opłaca cło za nie,
1777, oraz wypisy z listów kupca królewieckiego Jana Abrahama Scherresa, który
dostarcza na kredyt róŜne towary Branickiej i śydom białostockim, 1779. Teka 315, s.
294, 295

KRUPA
− Zapis Anny z Ragodowskich Krupskiej dla /kościoła wileńskiego/ zabezpieczony na
Krupie i Jastrzębkach, 1544, 1545. Teka 57, s. 2
KRUPNIKI
− Akt zamiany, mocą którego hetman J. Kl. Branicki bierze od klasztoru bazylianów w
Supraślu grunt w Bacieczkach ze źródłem, dobry na pstrągarnię, a w zamian daje część
stawu w Krupnikach w dobrach choroskich/opis granic/, 1744. Teka 105, s. 4, 5
− Notatka o miejscu, gdzie niegdyś stał młyn w Krupnikach sporządzona przez Glinkę
/w r. 1938/ na podstawie oględzin. Teka 241, s. 10
KRUSZYNA
− Analogie między rozplanowaniem dworu tamtejszego i dworu w Chrzęsnem. Teka 437,
s. 20; Teka 466, s. 6
KRYSTYNOPOL
− Ricaud de Tirregaille wykonuje tam jakieś prace a przynajmniej projekty, które zyskają
aprobatę właściciela dóbr Fr. S. Potockiego, 1757, 1760. Teka 353, s. 1, 2
− Przebywa tam czasowo Ricaud de Tirregaille, 1760. Teka 315, s. 209
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KRZEMIENICA
− Potwierdzenie Jundziłłowiczom nadania majętności Krzemienicy, które otrzymał ich
dziad Raczko, 1498. Teka 26, s. 4, 5, 8
− Wypisy odnoszące się do potwierdzenia przez króla Zygmunta I praw Mikołaja
Raczkowicza do tych dóbr, 1509; zapisu Hanny Szemetowiczówny Wolskiej trzeciej
części tych dóbr jej męŜowi Ławrynowi Wolskiemu, 1530, a takie zapisu Jana
Juriewicza Ilinicza dla dziewki Tomilki, 1537, a wreszcie odpis dekretu w procesie
między spadkobiercami Mikołaja Bakałarowicza i wdową po nim Katarzyną 2°v
Wiesiołowską o prawa m.in. do dóbr krzemienieckich, 1547 oraz zapis tych dóbr przez
Wiesiołowską jej drugiemu męŜowi Wiesiołowskiemu, 1547. Teka 51, s. 3, 25, 27, 3239
− Dobra te naleŜą około r. 1645 do Aleksandry z Sobieskich Wiesiołowskiej. Teka 278, s.
16
− Al. Wiesiołowska leguje w swym testamencie 300 zł dla kościoła w Krzemienicy i
kaŜdemu z tamtejszych zakonników /?/ po 50 zł, „tamŜe na kantory i Ŝaki zł 50”,
1645. Teka 66, s. 9
KRZYWOPŁOTY
− Wieś ta naleŜy do dóbr krzesłowch woj. krakowskiego. Wysokość dochodu z niej w r.
1775. Teka 269, s. 1
KUCZYN
− Wypis z protokołu /zapisany w sumariuszu archiwum klukowskiego/ posiedzenia sądu
patrymonialnego w miejscowym dworze. Dekret tego sądu zawiera wyrok śmierci dla
poddanego za kradzieŜ. Wyrok wykonuje kat sprowadzony z Węgrowa, 1747. Teka
409, s. 13
KUFLÓW
− Sprowadzenie szkła do Białegostoku z huty kuflowskiej, 1781. Teka 316, s. 44
KUKUSBAD
− Jest to w dobrach Gradliz „ce fameux bain” mieszka tam rytownik Rentz. Dobra naleŜą
do hr. Sporcka, 1749. Teka 315, s. 195
− J. H. Klemm przed osiedleniem się w Polsce przebywał jakoby w Kukusbad na
Węgrzech. Zdaniem prof. Hentschla /1959/ Klemm brał zapewne udział w budowie
zamku Kukus dla hr. Sporcka. Teka 385, s. 6, 9
KUNÓW
− Wzmianki o tamtejszych kamieniarzach i o sprowadzaniu stamtąd kamienia, 1752,
1755. Teka 320, s. 63, 64, 227, 230, 231
− Kamienie do rzeźb sprowadza stamtąd J. Kl. Branicki przez snycerza Redlera, 1753.
Teka 318, s. 5
− Tamtejszą „skałę” dzierŜawi Redler rzeźbiarz warszawski, określa on odległość z
Kunowa do Warszawy i wskazuje drogę, 1757. Teka 345, s. 20v, 21

110

KURIANY
− Sumy zapisane arianom na folwarku Kurianach, 1663; folwark nazywa podstarości
zabłudowski ariańskim, 1662 z tego tytułu zapewne chce go zagarnąć proboszcz
zabłudowski, 1662. Teka 290, s. 17, 18, 21, 23
KURÓW alias Olesin
− Wzmianka o znajdujących się w anteriorach Archiwum Gospodarczego Wilanowskiego
aktach tych dóbr z okresu ich naleŜenia do Stanisława Kostki Potockiego /XIX. w./.
Teka 501, s. 8
KUSZKI zob. Koszki
KUŹNICA
− Dane statystyczne odnoszące się do tego miasta czerpane z tabeli statystycznej obwodu
białostockiego /liczba dymów, liczba dusz, w tym chrześcijan i śydów/, 1807. Teka
182, s. 3
KWASÓWKA alias Pohorany
− Wieś ta naleŜała w XVI-XVII w. do włości grodzieńskiej. Notatki o niej wypisane z
literatury. Teka 274, s. 20, 21
LACHOWCE
− Zamek i twierdza w Lachowcach są własnością Jabłonowskich w r. 1781. Teka 310, s. 1
LACKA
− Wieś ta znajduje się w dobrach tyczyńskich, XVIII w. Teka 276, s. 9-11
LADA, Lady
Dobra
− Leśnictwo ladzkie przy starostwie bielskim ceduje Katarzyna Branicka na rzecz swego
syna Jana Branickiego, 1719. Teka 315, s. 324
− W dobrach tych istnieje stadnina, 1737. Teka 342, s. 6
− Znajduje się w Ladzie duŜo dobrej cegły, która będzie uŜyta do budowy przy pałacu
białostockim, 1738. Teka 342, s. 23
− Do niewymienionych prac w Ladzie potrzebne są tarcice, 1739, Teka 358, s. 2
− Porównanie dachówki wyrabianej w Ladzie z dachówką toruńską, pod względem
rozmiarów i wagi, 1739. Teka 358, s. 8
− Przygotowywanie drzewa do budowy karczmy, miejsce na nią mają wytyczać
budowniczy Sękowski i komisarz Wojnarowski, 1754. Teka 362, s. 4
− Wyrób płótna do malowania obrazów na polecenie J. Kl. Branickiego, 1755. Teka 362,
s. 6
− W związku z zamierzoną budową kaplicy w Ladzie strycharz tykociński obiera miejsce
na wyrób cegły, 1755. Teka 362, s. 11
− Dawniej była w Ladzie cegielnia, a są budy potaŜowe, 1755. Teka 349, s. 10, 11
− PrzywoŜenie z Lady tarcic dębowych do Białegostoku, 1756. Teka 397, s. 2

111

− 10 krów i buhaja kupionych w Lubartowie odesłano do Lady, 1763. Teka 333, s. 4
− Wyliczenie /na podstawie zapisów gospodarczych z lat 1766-1772/ wysiewów i
zbiorów Ŝyta w kluczu ladzkim /sumy globalne/ oraz przeciętnej wydajności z jednego
ziarna. Teka 246, s. 1
− Budowa nowego browaru, przy którym zakłada się sadzawkę. Do czasu skończenia
budowy warzenie piwa ma się odbywać w prowizorycznie zamontowanych kotłach,
1773. Teka 375, s. 3-7
− Wypisy z raportu administratora /ekonoma/ dóbr Lada o układach z poddanymi w
sprawie zakupu przez nich zboŜa, przeznaczonego uprzednio na sprzedaŜ w Gdańsku.
Zabielski uwaŜa poddanych z klucza ladzkiego /i mochnackiego/ za uboŜszych od
poddanych z klucza trzywieskiego /wszystkie te klucze w starostwie bielskim/, 1776.
Teka 315, s. 301, 302
− Wypisy z raportów ekonoma dóbr Lada odnoszące się do ściągania świadczeń od
poddanych na rzecz dworu, 1778-1779. Teka 316, s. 55, 56
− Wysokość opłat za korzystanie w puszczy ladzkiej z ugaju, 1778. Teka 316, s. 37
− Wypis z listu w sprawie karania przez zwierzchność puszczy ludzkiej obcego
poddanego za darcie łyka w puszczy, 1779. Teka 316, s. 16
− Wypisy z raportów oficjalisty ladzkiego, który pisze o budynkach folwarcznych i
zamkniętym dostępie do puszczy ladzkiej, 1795. Teka 316, s. 19
− W dobrach ladzkich mają zamieszkać Ditrychowie i Wolska, 1796. Teka 315, s. 245
− Dane statystyczne o liczbie morgów, dochodach z tych dóbr oraz liczbie wsi i
folwarków w nich, a takŜe liczbie ludności miejskiej i wiejskiej /w tym chrześcijan i
śydów/, 1807. Teka 182, s. 6, 7
Pałac
− Kafle do pałacu w Ladzie dostarcza zdunka Michałowa, 1735. Teka 315, s. 337
− Kominiarze mają czyścić kominy; chłopiec z Lady przysłany do pomocy szklarzowi w
Białymstoku, 1739. Teka 358, s. 3, 4
− Dwanaście krzeseł skórzanych przywiezionych do Lady z Hołowieska, 1743. Teka 316,
s. 205
− J. Sękowski kontroluje stan pałacu, oficyn, kuchni i „nowego budowania”, 1752. Teka
358, s. 23
− Dominik szklarz /białostocki/ szkli okna w pałacu i oficynach, 1757. Teka 397, s. 15
− PrzyjeŜdŜa z Białegostoku zdun z kaflami do reperacji pieców, 1760. Teka 328, s. 11,
13
− Miejscowy podleśny ma remontować pałac i oficynę, 1763. Teka 328, s. 25
LASKOWIEC
− Dobra zakupione przez J. Kl. Branickiego od Mateusza Sokołowskiego, 1728. Teka
280, s. 23v
/LEŚNA PODLASKA?/
− Uwagi K. Sedlnickiego podskarbiego wielkiego koronnego nad abrysami ołtarza dla
kościoła leśniańskiego przedstawionymi przez Plerscha, 1746.Teka 356, s. 2
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LEWARTÓW zob. Lubartów
LEWICKIE
− Wzmianka o pałacyku Lewickich z XVIII w. w Lewickiem koło Białegostoku. Teka 96,
s. 45
LICHINICZY KONIUCHY
− Sioło to nadane było przez króla Mikołajowi Michnowiczowi Raczkowiczowi, 1516.
Teka 51, S. 13
LIPNICA
− Relacje o buncie tamtejszych poddanych przeciwko staroście /Linowskiemu/, 1754.
Teka 215, s. 7
LIPNIKI
− Wzmianka o kluczu lipnickim w majętności tykocińskiej, 1576. Teka 214, s. 17, 18
− Dobra te były obciąŜone wypłacaniem dziesięcin kościołowi Św. Trójcy /farnemu/ w
Tykocinie, annuat klasztorowi bernardynów tamŜe, a równieŜ prowizji alumnatowi
tykocińskiemu, 1662-1665, 1709-1723. Teka 280, s. 56-65, 77-80
− Notatka z wykazem rzeczy zrabowanych w kluczu lipnickim i ogólnym ich
oszacowaniem. Rabunku dokonali Ŝołnierze z partii mazowieckiej /stronnicy
Leszczyńskiego/, 1734. Teka 280, s. 99
− Ściąganie ludzi z klucza lipnickiego do „fabryki” w Choroszczy, 1749. Teka 350, s. 1
− Poddani lipniccy wysłani do wycinania ulic na Kępie pod Rogowem, 1750. Teka 282, s.
1, 2
− Budowa budynków folwarcznych, około 1755. Teka 351, s. 3
− Raport o stanie prac budowlanych przy owczarni i budynku ogrodniczym, 1763. Teka
315, s. 115
− Globalne sumy przychodu i rozchodu oraz dochodu netto, klucza lipnickiego
wynotowane z rachunków dóbr podlaskich Branickich w latach 1770-1772. Teka 220, s.
2
− Wzmianki o kluczu lipnickim w latach 1772 i 1801-1802. Teka 216, s. 1-5
− Wzmianka o ucieczkach poddanych lipnickich do Warszawy, 1780. Teka 316, s. 10
− Raport o ilości przędziwa znajdującego się w kluczu lipnickim, 1781. Teka 316, s. 3
LIPSK
− Wypisy dotyczące procesu miedzy kupcami norymberskimi a śydem tykocińskim w
związku z transakcją miedzy nimi zawieraną w Lipsku, 1541. Teka 278, s. 139, 140
− Zakupy robione w Lipsku dla Branickiego przez Dolfusa kupca warszawskiego, 1752.
Teka 348, s. 1
− Drzewka i nasiona sprowadzane z Lipska do ogrodu białostockiego, 1753. Teka 320, s.
160, 163
− Tanie lustra sprowadzane z Lipska do Gdańska, 1756. Teka 337, s. 4
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LITWA
− Jej dzieje w XIII w. ze specjalnym uwzględnieniem sprawy przynaleŜności grodów
czarnoruskich do Litwy bądź do Rusi. Wypisy z J. Latkowskiego, Mendog król litewski,
Kraków 1892. Teka 7, s. 1-11
− Tablica genealogiczna Piastów /sporządzona na podstawie genealogii Piastów
O. Balzera/ uwzględniająca tych członków rodu /od Bolesława Krzywoustego
do Konrada III Rudego księcia mazowieckiego +1503/, którzy w jakiś sposób
związani byli z dziejami Litwy a zwłaszcza Podlasia. Teka 12, s. 8
− Wypisy z H. Paszkiewicza, Z dziejów Podlasia w XIV w., Kwartalnik Historyczny r. XLII,
1928. Wypisy te zawierają informacje o stanie badań i podstawie źródłowej do dziejów
Podlasia w XIV w. Autor zajmuje się polityczną przynaleŜnością Podlasia i walką o
władanie nim między Litwą, Rusią, KrzyŜakami oraz Mazowszem. Teka 13, s. 1-4
− Wypisy z Z. Kolankowskiego, Dzieje Wielkiego Księstwa Litewskiego za Jagiellonów, t. I,
Warszawa 1930. Wypisy dotyczą sprawy Podlasia, jego przynaleŜności do Litwy,
roszczeń ksiąŜąt mazowieckich, wypraw krzyŜackich na te tereny w XIV w. Teka 14, s.
1-3
− Na Litwie prowadzi się wstępne prace kamieniarskie dla pałacu białostockiego, 1756.
Teka 397, s. 1, 6, 14
− MoŜliwość zakupienia wapna u litewskich wapniarzy, 1760, 1763. Teka 328, s. 14, 15,
27
− Wydobywanie kamieni na potrzeby dóbr Branickiego, 1760. Teka 328, s. 14, 15
− ZwoŜenie kamieni z Litwy na budowę ratusza w Bielsku, 1776-1777. Teka 375, s. 15,
19; Teka 376, s. 6
LIWIEC, rzeka
− Wzmianka o cięŜkiej przeprawie przez rzekę, 1755. Teka 320, s. 228
LUBACZÓW
− Tamtejsza huta szkła dostarcza szkło na zamówienie Branickich, 1766, 1772. Teka 315,
s. 334; Teka 337, s. 4
− Lubaczowskie szkło przechowywane od lat w pałacu białostockim ma być, za
dyspozycją Branickiej, uŜyte do szklenia okien, 1781. Teka 316, s. 45
LUBARTÓW, Lewartów
− J. Kl. Branicki ma tam spędzać święta wielkanocne, narzeka na „złe i nieuŜyte drogi”,
przebywając w Lubartowie gości u siebie „cały Trybunał i wielu innych gości”, 1754.
Teka 342, s. 34, 35, 40
− Krowy i buhaja sprowadza stamtąd J. Kl. Branicki do swych dóbr, 1763. Teka 333, s. 4
LUBENIA, Lubienia
− Poddani ze wsi Lubeni w dobrach tyczyńskich przedkładają J. Kl. Branickiemu suplikę
celem zmniejszenia świadczeń na rzecz dworu, 1767. Teka 327, s. 18
− Wypisy z raportów o ciągłych poŜarach, wybuchających w tej wsi i o potrzebie
wybudowania tam nowej karczmy, 1773. Teka 316, s. 22, 23
− Wzmianka o wsi Lubieni jako wchodzącej w skład dóbr tyczyńskich, XVIII w. Teka
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276, s. 9-11
− Wzmianka o malowaniu kopuły tamtejszego kościoła, 1742. Teka 315, s. 191
LUNEVILLE, Lunewil
− Kareta dla J. Kl. Branickiego wykonana przez „Mr de Dzuili” w Luneville, 1766. Teka
153, s. 1; Teka 347, s. 2
LWÓW
− Struś sprowadzony tam przez Greków na sprzedaŜ, jego opis, cena, 1730. Teka 361, s.
1
− Wzmianka o malarzu wrocławskim /brak nazwiska/, który maluje w r. 1738 kościół
jezuitów we Lwowie. Teka 315, s. 278
− Występy we Lwowie śpiewaków /Pichlera z córkami/ oraz udzielanie przez nich lekcji
muzyki wychowankom klasztoru dominikanek, 1749. Teka 336, s. 2
− Wypisy z raportów o zakupie we Lwowie „peszkieli bogatych” /ceny, kolory/ oraz o
rozmowach toczonych teŜ we Lwowie z Ricaud de Tirregaille’m w sprawie budowy
młyna wołowego na wzór młyna u bernardynów Lwowskich, 1749-1760. Teka 315, s.
209, 210
− SprzedaŜ zboŜa we Lwowie z dóbr Branickiego, spadek cen, 1750. Teka 336, s. 3, 5
− Wzmianka o zaangaŜowaniu we Lwowie dwóch kamieniarzy, z pochodzenia Czechów,
do pracy w Białymstoku, 1752. Teka 315, s. 224
− Tapicer sprowadzany ze Lwowa do Białegostoku, 1754. Teka 341, s. 8
− Wzmianki o kamienicach we Lwowie dzierŜawionych, jak się zdaje, przez
− J. Kl. Branickiego od Rzewuskich, 1755. Teka 315, s. 211a
− Wzmianka o złotniku lwowskim mieszkającym w Białymstoku, 1755. Teka 362, s. 11
− Snycerz lwowski zatrudniony przy pracach w kościele w Choroszczy, następnie ma
mieć pracę w klasztorze bazylianów w Supraślu, 1758. Teka 397, s. 18
− Na kontrakty zjeŜdŜa do Lwowa wielu norymberczyków z Warszawy, 1759. Teka 360,
s. 24
− Kurs złotego czerwonego w r. 1760 i związana z tym wysokość procentów od
zaciąganych poŜyczek. Praktykowane na kontraktach sposoby obliczania intraty /dóbr/
bądź z ich krescencji, bądź z pańszczyzny. Teka 315, s. 111, 112
− Klasztor bernardynów buduje młyn wołowy /deptak/ wg wzoru hiszpańskiego, 1760.
Teka 315, s. 209, 210
− Wzmianki o rękojeściach giergiedanowych i szablach szczerozłotych, które mają być
przywiezione dla J. Kl. Branickiego ze Lwowa, od Nikorowicza i Jaśkiewicza, 1762.
Teka 315, s. 113, 114
− Wzmianka o lwowskich bankierach /Hauzner i Wioland/, za których pośrednictwem
ks. St. Poniatowski przesyła pieniądze do Warszawy na ręce bankiera Fränkla, 1820.
Teka 419b, s. 115
ŁABNO
− Wypis z rejestru pomiary włócznej dóbr Łabno we włości grodzieńskiej, 1561. Teka
274, s. 2, 3
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ŁAŃCUT
− Wzmianka o rezydencji łańcuckiej w początku XIX w. Teka 97, s. 46
ŁĘCZNA
− Kupcy z Brodów udają się z końmi na jarmark do Łęcznej, skąd mają jechać takŜe do
Białegostoku, lecz obawiają się dalekiej drogi z końmi, 1753. Teka 315, s. 141, 142
− Zakup w Łęcznej koni dla J. Kl. Branickiego, ceny, 1753. Teka 337, s. 4
− W połowie XVIII w. Sapiehowie budują tu ratusz z kramami. Teka 195, s. 1
ŁOBNO zob. Łubno
ŁOMśA
− Notatka o dokumencie, w którym król August II transumuje z wcześniejszych
transumptów i potwierdza dokument króla Zygmunta III z 30.XII. 1630 r. dotyczący
prawa bartnego dla starostwa łomŜyńskiego i miasta Nowogrodu, 1699. Teka 278, s. 20
− Architekt Giuseppe Bellotti bywa w ŁomŜy w związku z nadzorem nad jakąś budową,
1692. Teka 404, s. 1-3
− Układ z r. 1739 między miastem ŁomŜą a plenipotentem J. Kl. Branickiego, co do
wysokości i terminu wypłaty odszkodowania za udział mieszczan łomŜyńskich w
rabunku Tykocina w r. 1734. Teka 280, s. 81, 91-93
ŁOPUCHÓW
− W posiadaniu J. Kl. Branickiego jest wykaz rzeczy zabranych u tamtejszego arendarza
przez konfederację mazowiecką /stronników St. Leszczyńskiego/, 1734. Są to naczynia
i surowce słuŜące do wyrobu trunków, róŜna Ŝywność, konie, ubrania, róŜne drobne
ruchomości m.in. księgi. Teka 280, s. 101, 102
− Ugoda między J. Kl. Branickim jako dziedzicem Łopuchowa a Ołdakowskimi jako
dziedzicami Zawad w sprawie naprawy mostu na rzecz Ślinie, 1743. Teka 280, s. 114116
ŁOSICE
− Wzmianka o klęskach /gradobicie, poŜar od pioruna/, które spadły na miasteczko
Łosice, 1752. Teka 321, s. 16
ŁOSINKA, Łosinki alias Łozinka
− Wieś ta naleŜała do klucza TrzywieŜ w leśnictwie bielskim. Osiadł tam w r. 1777 lekarz
/?/. Teka 316, s. 35
ŁOWICZ
− Wzmianka o upadku manufaktury płóciennej w Łowiczu przed 3 laty i o częściowym
zwrocie sum włoŜonych w nią przez Iz. Branicką, 1795. Teka 316, s. 52
− Notatka o pracach snycerza Wilhelma Barsza w kolegiacie i zamku łowickim, XVII w.
Teka 415, s. 34-37
ŁOZINA zob. Łosinka
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/ŁUBNO/, Łobno
− Dane statystyczne o dochodach z tych dóbr i naleŜących do nich dobrach stołowych,
1807. Teka 182, s. 4, 5
MALBORK
− Wypisy z listów Michała Rexina starosty malborskiego w sprawie sprowadzania ze
starostwa malborskiego kopaczy /„grabarzy”/ do Białegostoku, 1749, 1750. Teka 315,
s. 183
MALUSZYN /koło Radomska/
− Oryginalny egzemplarz exlibrisu z biblioteki maluszyńskiej. Teka 2, s. 109
MAŁA WIEŚ
− Obliczenie wykonane przez J. T. Lubomirskiego /wówczas właściciela Małej Wsi/
róŜnicy między dochodem dziedzica z osady włościańskiej przed i po uwłaszczeniu,
1864. Teka 455, s. 1-3
MAŁOMOśEJKÓW
− Wypisy z literatury drukowanej dotyczące cerkwi w MałomoŜejkowie jako zabytku
warownej architektury kościelnej. Teka 427, s. 1-57
MATYSÓWKA
− Wieś ta naleŜy do dóbr tyczyńskich, XVIII w. Teka 276, s. 9-11
MAZOWSZE
− Wypis z literatury drukowanej odnoszący się do śladów osadnictwa mazowieckiego na
Podlasiu i Rusi w XI, XII w., którego dowodem jest występowanie charakterystycznych
cmentarzysk i kabłączków esowatych. Teka 11, s. 1
− Wypisy z literatury drukowanej dotyczące m.in. kolonizacji mazowieckiej na terenie
Podlasia w XII i XIII w. Teka 8, s. 1, 2
− Wypisy z literatury drukowanej dotyczące sprawy Podlasia, jego przynaleŜności do
Litwy, roszczeń ksiąŜąt mazowieckich, wypraw krzyŜackich na te tereny w XIV w. Teka
14, s. 1-3
− Wypisy z literatury drukowanej zawierające informacje o stanie badań i podstawie
źródłowej do dziejów Podlasia w XIV w. Autor zajmuje się polityczną przynaleŜnością
Podlasia i walką o władanie nim między Litwą, Rusią i KrzyŜakami oraz Mazowszem.
Teka 13, s. 1-4
MAZURY
− W starostwie tykocińskim znajdowały się w XVI w. wójtostwo i folwark mazurowski.
Teka 214, s, 17-19
MĄKOBODY
− Wypisy z aktu nadania Iwanowi Chreptowiczowi dóbr Mąkobody i Wyszków w
drohickim, 1486. Teka 26, s. 1, 2
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MEDELE
− Wzmianka o uŜywaniu przez Mikołaja Radziwiłła tytułu księcia na Goniądzu i
Medelach, 1509. Teka 212, s. 17
MIELNIK
− Wzmianka o mieście Mielniku wynotowana z XVIII-wiecznego opisu ks.
W. Łubieńskiego. Teka 97, s. 9
− Wapno sprowadza się stamtąd do dóbr białostockich, 1762, 1773. Teka 333, s. 2; Teka
375, s. 6
− Dane z tabeli statystycznej obwodu białostockiego odnoszące się do miasta rządowego
Mielnika /liczba dymów i dusz/, do dóbr rządowych mielnickich /obszar, ludność,
dochód/, 1807. Teka 182, s. 3-7
/MIĘDZYRZEC Podlaski/, Międzyrzecz
− J. Kl. Branicki zatrudnia niektórych rzemieślników międzyrzeckich /ślusarza,
sztukatora/, 1737. Teka 342, s. 8
− Sprowadzanie do Międzyrzeca kamieni z Końskich, 1756. Teka 315, s. 3; Teka 348, s. 4
− Prowadzi się w Międzyrzecu budowę kościoła, przy której zatrudniony jest murarz
Szulc, 1756. Teka 332, s. 7
− Sprowadzanie z Międzyrzeca sadzonek kasztanów do Białegostoku, 1756. Teka 397, s.
2
− Kahał międzyrzecki podporządkował sobie za zgodą komisji skarbu koronnego, gminę
Ŝydowską z miasteczka Rososze, która naleŜała przedtem do synagogi tykocińskiej,
1778. Teka 215, s. 20
− Uwagi i wraŜenia H. Kownackiego z jego odwiedzin w Międzyrzecu w r. 1798.
Wzmianka o miasteczku, opis pałacu wówczas własności Czartoryskich z wzmianką o
parku. Teka 419a, s. 31
− Wypis z litografowanej oferty sprzedaŜy dóbr międzyrzeckich przez ich ówczesnego
właściciela Konstantego Czartoryskiego, 1841. Oferta zawiera podstawowe dane o
powierzchni dóbr /w tym powierzchni lasów/, o liczbie folwarków, ludności, o
zabudowaniach dworskich, liczbie i rodzajach inwentarza Ŝywego. Teka 506, s. 4, 5
MIKÓWKA
− Folwark ten naleŜy w r. 1788 do dóbr Sucha Radomska własności Wodzińskich. Teka
419a, s. 37; Teka 419b, s. 242-248
MOCHNATE
− Wzmianka o opinii, Ŝe poddani z klucza mochnackiego w leśnictwie bielskim są mniej
zamoŜni od poddanych z klucza trzywieskiego, 1776. Teka 315, s. 301, 302
− Tamtejszy administrator M. Trojanowski posyła do Białegostoku płótno, wykonane
przez miejscowych tkaczy oraz knoty i nici, 1778. Teka 316, s. 84
− Wzmianka o znajdujących się tam budynkach folwarcznych, 1795. Teka 316, s. 19
MOGILANY
− Wg informacji L. Komarnickiego z r. 1858, dobra Mogilany przeszły na Franciszka
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Potockiego /+1853/ po jego 1-szej Ŝonie Sydonii de Ligne. W r. 1812 Potocki
sprzedał te dobra Konopce. Teka?/+, s. 14
MOŁOTKÓW
− Odpis glejtu J. Kl. Branickiego na bezpłatny przewóz z Biliłówki do Mołotkowa zboŜa,
sadła i słoniny na 60 maŜach /wozach łubianych czumackich/, które w powrotnej
drodze mają wieźć sól „ z bani tamtejszej”, 1752. Teka 321, s. 7
MONTROUGE zob. Czerwona Góra
MOSKWA
− Wzmianki o wysyłaniu baŜantów z baŜantarni białostockiej przez kurierów do
Moskwy, 1783. Teka 316, s. 38
MOŚCISKA
Starostwo
− Wzmianka o ukaraniu pisarza starostwa mościskiego, 1750. Teka 336, s. 5
− Bunt poddanych w związku z obciąŜaniem ich produkcją potaŜu, 1750. Teka 351, s. 1
− Wypisy z raportów gospodarczych dotyczące budowy stajni, browaru itp., zakładania
szpalerów, zmiany w administracji leśnej wobec naduŜyć leśniczego i innych
drobniejszych spraw, 1752-1753. Teka 327, s. 3, 4, 6-8
− Poddani ze starostwa mościskiego skarŜą się na leśniczego z powodu jego ździerstw i
rabunkowej gospodarki, 1753. Teka 215, s. 4
− Przedstawiciel starosty mościskiego proponuje J. Kl. Branickiemu, aby po śmierci
dotychczasowego wójta nie osadzać nowego a tylko ustanowić landwójta dla
sądownictwa. Wykazuje korzyści stąd dla dworu, 1756. Teka 327, s. 9
− Do starostwa mościskiego przewozi się zbiory, pasieki i inne ruchomości ze starostwa
grodeckiego w związku z zakończeniem tam okresu dzierŜawy przez
J. Kl. Branickiego, 1757. Teka 327, s. 12, 14
− Wzmianka o pensji z tego starostwa dla Ant. Borzęckiego, zapewne ekonoma, 1759.
Teka 315, s. 38
− W starostwie mościskim kupuje się płótno cynowate, 1760. Teka 328, s. 12
− Raport o sposobie kontroli przeprowadzonej w dobrach mościskach przez
plenipotenta i komisarzy J. Kl. Branickiego, 1760. Teka 315, s. 111, 112
− Wypis z lustracji 1765 /nazwy wsi, intrata z nich/ oraz inne drobne notatki. Teka 224,
s. 17-19
− Notatka o listach do J. Kl. Branickiego od Józefa Głuszyńskiego ogrodnika
mościskiego ze skargami na tamtejszego ekonoma, 1766. Teka 315, s. 80
− Rejestr m.in. płócien ze starostwa mościskiego wysłanych do Białegostoku, podpisany
przez W. Kieszkowskiego ekonoma mościskiego, 1772. Teka 315, s. 334
− Starostwo mościskie włączone w r. 1772 do pow. przemyskiego. Wzmianka o zamiarze
wykupienia tego starostwa przez Mniszcha chorąŜego nadwornego, 1775. Teka 364, s.
6, 9, 12
− Starostwo mościskie pozostaje w r. 1775 w posiadaniu spadkobierców J. Kl.
Branickiego. Teka 309, s. 1
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− W r. 1777 kapitan Kieszkowski dzierŜawi dobra starostwa od Iz. Branickiej, w r.
1780 ekonomem tamtejszym jest J. Jakubowski, w r. 1785 rozwaŜa się sprawę
obowiązków podatkowych Iz. Branickiej z tego starostwa. Teka 316, s. 30, 31, 34
− Wypis z listu Iz. Branickiej do cesarza Józefa II w sprawie dochodów przysługujących
jej ze starostwa mościskiego, 1787. Teka 315, s. 306; Teka 316, s. 31
Kościoły i klasztory
− Opis zniszczenia kościoła i klasztoru dominikanów zawarty w liście do
J. Kl. Branickiego od przeora klasztoru ks. D. Pruszyńskiego, 1755. Teka 315, s. 178
− Wypis z listu, w którym Sz. Kurkiewicz mieszczanin i murator mościski prosi Iz.
Branicką o zwolnienie go z nadzoru budowy kościoła w Tyczynie, celem
poprowadzenia budowy kościoła farnego w Mościskach tłumacząc, Ŝe jest jedynym
specjalistą w tej dziedzinie na całe starostwo mościskie, 1772. Teka 316, s. 18
Połać, ogród
− Notatka o plancie pałacu wykonanej przez Józefa DzierŜańskiego a przechowywanej w
Gabinecie Rycin BUW. Teka 234, s. 1, 4
− Notatki z raportów ekonoma mościskiego składanych J. Kl. Branickiemu m.in. w
sprawie umacniania wałów wokół zamku przez sadzenie wierzb i zakładanie przy
pałacu ogrodu włoskiego, 1746. Teka 315, s. 27, 28
− J. Kl. Branicki przyjął do pracy w pałacu lakiernika /„laker”/ 1748. Teka 358, s. 13
− Przy pałacu usypano wał ziemny, 1752. Teka 327, s. 3
− Wskazówki J. Kl. Branickiego w związku z sadzeniem drzew w ogrodzie pałacowym w
Mościskach pod nadzorem ogrodnika według abrysu, 1752. Teka 321, s. 7, 8
− Krzesła posyłane z pałacu w Mościskach do Białegostoku, 1752. Teka 321, s. 17
− W pałacu ma rezydować J. Kl. Branicki w czasie świąt BoŜego Narodzenia, 1753. Teka
348, s. 2
− Wypis z raportu ekonoma krośnieńskiego o reperacji pałacu i wału zanim, 1757. Teka
315, s. 91
− Wzmianki o stopniowej ruinie pałacu i o obliczeniach cieśli z Tyczyła, jaki byłby koszt
naprawy, ok. 1775. Teka 364, s. 8, 9, 12, 13
śydzi
− Rabin Fortys dał za rabinostwo w Mościskach J. Kl. Branickiemu 100 kamieni anyŜu,
1752. Teka 327, s. 3
− Notatka o pretensjach Berka Rabinowicza pisarza generalnego śydów koronnych do
rabina mościskiego Chaima, 1759. Teka 206, s. 1
− śydzi starają się przekupstwem przyspieszyć budowę tamtejszej szkoły Ŝydowskiej,
1779. Teka 316, s. 40
MYŚLENICE
− Wójtostwo myślenickie wchodzi w skład dóbr krzesłowych /kasztelani krakowskiej/,
1762. Teka 334, s. 8
− O dzierŜawę wójtostwa myślenickiego ubiega się R. Mękarski, 1762. Teka 315, s. 148
− Uwagi o wysokości hiberny i kwarty płaconych corocznie z tego wójtostwa, 1762. Teka
315, s. 159, 160
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− Dobra myślenickie pozostają w r. 1763 w administracji J. Kl. Branickiego. Teka 215,
s. 14
NALIBOKI
− Sprowadzanie szkła z huty w Nalibokach dla potrzeb J. Kl. Branickiego m.in. do
oszklenia kopersztychów, 1738. Teka 342, s. 23
− Wzmianka o sprowadzaniu do Białegostoku szkła z tamtejszej huty, 1753. Teka 315, s.
227
− J. Kl. Branicki sprowadza z tamtejszej manufaktury szkło za 933 zł, 1756. Teka 362, s.
12
− Wzmianka o kieliszkach „nalibockiej fabryki” w inwentarzu skarbca białostockiego z r.
1772. Teka 155, s. 15
NAŁĘCZÓW
− Materiały zebrane przez J. Glinkę w związku z rekonstrukcją pałacu: memoriał Glinki
w sprawie zaobserwowanych przez niego usterek w odbudowie, 1959; korespondencja
w tej sprawie między prof. Wł. Tatarkiewiczema a Glinką i Centralnym Zarządem
Muzeów i Ochrony Zabytków oraz dr A. Markiewiczem i Glinką, 1959. Teka 428, s. 128
NANCY
− Fotografia kraty w balkonie Ŝelaznym na placu króla Stanisława. Teka 238, fot. 140
NAREW
− Dobra narewskie w r. 1514 obejmują 5039 na, liczba mieszkańców w r. 1807 wynosi
609. Teka 1, s. 6
− Odpis przywileju miejskiego Narwi z r. 1514. Teka 51, s. 11
− Wzmianka o nadaniu Narwi prawa miejskiego magdeburskiego, 1529 /sic./. Teka 57, s.
5
− Miasto płaci w r. 1732 szelęŜnego 50 zł. Teka 95, s. 16
− St. Karwowski starosta narewski upomina się za poszkodowanym mieszczaninem
narewskim, 1779. Teka 316, s. 16, 17
− Dane statystyczne odnoszące się do miasta Narwi /liczba dymów, liczba dusz, w tym
chrześcijan i śydów/, czerpane z tabeli statystycznej obwodu białostockiego, 1807.
Teka 182, s. 3
− Pleban unicki z Narwi kwituje odbiór suchej arendy z karczmy kościelnej w Klenikach,
1785. Teka 315, s. 1
NAREW, rzeka
− Wzmianka o brodzie na Narwi zwanym brodem Polikowskiego, 1536. Teka 278, s. 215
− Wzmianka o niskim stanie wody w marcu 1732 r. Teka 315, s. 216
− J. Kl. Branicki utrzymywał dwa porty rzeczne na Narwi: Tykocin i śółtki, 1752, 1772.
Teka 350, s. 2, 3; Teka 378, s. 2
− Woda w Narwi wezbrała tak, Ŝe podchodzi pod sam pałac w Choroszczy, 1760. Teka
328, s. 11
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− Notatki o śladach dawnej grobli słuŜącej do przeprawy promem przez Narew w
okolicach śółtek sporządzone przez Glinkę w r. 1932. Teka 241, s. 11, 17
NAREWKA
− Tamtejszy cieśla sprowadzany do budowy kościoła w Choroszczy, 1756. Teka 362, s.
13
NIEBORÓW
− Wzmianka o dobrym ogrodniku, który pracował „á Nieborów ches le comte
Towiański”, 1749. Teka 315, s. 147
− Fotografie z r. 1953 detali kamieniarskich w pałacu nieborowskim. Teka 235, fot. 26-28
NIEDRZWICA KOŚCIELNA
− Wzmianka w Pamiętnikach Koźmiana o wydzierŜawieniu tych dóbr przez Tadeusza
Kownackiego od ... /?/, koniec XVIII w. /?/. Teka 419b, s. 265
NIEMCY
− Wypisy dotyczące m.in. trudności w zwerbowaniu dla J. Kl. Branickiego ogrodnika w
Niemczech, gdyŜ ludzie mają tam okropne wyobraŜenia o Polsce, 1739. Teka 315, s.
156
− Wzmianki o zakupach załatwianych w Niemczech na zlecenie Branickich, 1752. Teka
321, s. 9, 10
NIEMCY zob. teŜ Prusy
NIEMIRÓW
− Dane statystyczne, odnoszące się do tego miasta, czerpane z tabeli statystycznej
obwodu białostockiego z r. 1807 /liczba dymów, liczba dusz, w tym chrześcijan i
śydów/. Teka 182, s. 3
NIEPORĘT
− Wzmianki o dziejach tych dóbr, czerpane głównie z anteriorów Archiwum
Gospodarczego Wilanowskiego, XVIII w. Teka 501, s. 5, 7, 16, 42
NIEWIARÓW
− Notatka o istnieniu w latach 30-tych XX w. „szwedzkiego okopu” pod Niewiarowem
/wg Samotni Lenczewskiego/. Teka 241, s. 35
NORYMBERGA
− Wypisy z akt procesu między śydem tykocińskim Ilią MojŜeszowiczem
Doktorowiczem a kupcem norymberskim Matysem Bronskornem o klejnoty zakupione
przez Doktorowicza u Bronskorna w Lipsku, za które Doktorowicz z miał zapłacić
lnem w Wilnie, 1541. Teka 278, s. 139, 140
− Tanie lustra sprowadzane z Norymbergii do Gdańska, 1756. Teka 337, s. 4
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NOWA WIEŚ
− Wieś ta naleŜy w XVIII w. do klucza zakątkowskiego w dobrach tykocińskich. Teka
216, s. 1-5
NOWOCHWASTÓW, alias Nowofastów, Hołochwasty
− Notatka informacyjna na podstawie Encyklopedii Orgelbranda o tej miejscowości
połoŜonej w pow. skwirskim. Teka 257, s. 9
NOWODWORCE
− Wieś ta znajduje się w XVIII w. w dobrach sobolewskich. Teka 214, s. 2-4, 9, 13, 16
NOWODWORY
− Są to dobra w posiadaniu rodziny Starzeńskich przez cały wiek XIX i XX do 1939.
Teka 410, s. 1, 2
− Korespondencja dotycząca przejęcia do Archiwum państwowego w Grodnie archiwum
rodziny Starzeńskich z Nowodworów, 1939. Teka 407, s. 1-13
NOWOGRÓD
− Notatka o dokumencie, zawierającym transumpt i potwierdzenie dokumentu Zygmunta
III z r. 1630, dotyczącego m.in. prawa bartnego dla miasta Nowogrodu, 1699. Teka
278, s. 20
NOWOWOLA
− Dane statystyczne o dochodach z tych dóbr i liczbie naleŜących do nich dóbr
stołowych, kolonii i leśnictw, 1807. Teka 182, s. 4, 5
− Odpis pisma władz rosyjskich do proboszcza knyszyńskiego z poleceniem ogłoszenia o
licytacji dzierŜawy „amtu nowowolskiego”, 1808. Teka 184, s. 4
NOWOSIÓŁKI
− Notatka o negatywnym wyniku poszukiwań „wałów szwedzkich” /grodziska?/
istniejących wg miejscowej tradycji w lesie koło Nowosiółek, 1938. Teka 241, s. 18
− Fotografia fragmentu drogi z Choroszczy do Nowosiółek /około r. 1938/.Teka 256,
fot. 37
NOWY DWÓR
− Wypis z rejestru pomiary włócznej dotyczący miasteczka i dóbr we włości
grodzieńskiej, 1561. Teka 274, s. 1, 2
− Wzmianki o róŜnych poleceniach kierowanych z kancelarii królewskiej Piotra
Wiesiołowskiego jako leśniczego nowodworskiego w sprawach zobowiązań
pienięŜnych i oddawania lub odbierania z posesji róŜnych osób niektórych części
leśnictwa, 1576-1577. Teka 278, s. 11, 12
− Wzmianki o leśnictwie nowodworskim wypisane z publikowanej ordynacji puszcz
królewskich z r. 1639. Teka 59, s. 2-4
− Dane statystyczne odnoszące się do miasta Nowego Dworu /liczba dymów, liczba
dusz, w tym chrześcijan i śydów/, czerpane z tabeli statystycznej obwodu
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białostockiego, 1807. Teka 182, s. 3
NUR
− Wzmianka o spaleniu przez Szwedów archiwum grodzkiego w Nurze, 1704 /?/. Teka
409, s. 5v
OBORY
− Wypis z listu, w którym H. Wielopolski zawiadamia J. Kl. Branickiego o swym zamiarze
urządzenia rezydencji w Oborach na wzór pałacu w Choroszczy, 1751. Teka 315, s.
220
ODELSK
− Dane statystyczne odnoszące się do miasta rządowego Odelska /liczba dymów, liczba
dusz, w tym chrześcijan i śydów/, czerpane z tabeli statystycznej obwodu
białostockiego z r. 1807. Teka 182, s. 3
OGRODNIKI WYSOKOSTOCKIE
− Opis poddanych i ich powinności we wsi Ogrodniki Wysokostockie naleŜącej do klucza
wysokostockiego, 1772. Teka 116, s. 30, 31
− Tabele obrazujące liczbę ludności /w tym męŜczyzn, kobiet a takŜe % dzieci/,
przeciętną liczebność rodziny i obciąŜenia poddanych w tej wsi w r. 1772. Teka 115, s.
5-9
− Opis karczmy i świadczeń tamtejszego arendarza na rzecz dworu, 1772. Teka 227, s. 2
− Wieś ta jest wymieniona w składzie klucza białostockiego /wysokostockiego/, XVIII
w. Teka 219, s. 1-15
/OGRODNIKI PODSUPRAŚLSKIE/
− Praca tartaku skrytykowana przez Iz. Branicką ze względu na niewykorzystanie jego
moŜliwości produkcyjnych, 1792; suma percepty za drzewo sprzedane z tartaku w r.
1790 i 1791; Niedokładności w raportach z pracy tartaku, 1792. Teka 372, s. 10-12
OLEJNIKI
− Wypis z listu J. Chojeckiego opisującego objęcie tej wsi w posiadanie J. Kl. Branickiego,
1756. Teka 315, s. 51
OLEJÓW
− Wzmianka o uśmierzaniu wystąpień chłopskich w tej wsi przy pomocy wojska, 1775.
Teka 364, s. 6
OLEKSIN
− Wieś ta znajduje się w starostwie brańskim, 1768. Teka 391, s. 6, 7
OLESIN zob. Kurów
OLISZKI
− Wypis z protokółu rozgraniczenia między dobrami klasztoru w Supraślu a dobrami
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Oliszki naleŜącymi do starostwa suraskiego, 1719. Teka 274, s. 16-19
OLISZKOWICZE
− Wypis z rejestru pomiary włócznej dóbr Oliszkowicze naleŜących do włości
grodzieńskiej, 1561. Teka 274, s. 7
OLKUSZ
− W dobrach kamedułów połoŜonych w okolicy Olkusza odbywa się obróbka kamienia
na posadzki, gzymsy itp. do dóbr J. Kl. Branickiego przez jego ludzi tam wysłanych,
1756. Teka 362, s. 15, 16
OLMONTY
− Wzmianka o bitwie pod Olmontami, 1769. Teka 410, s. 6, 11
− Wzmianka o budowie domku dla dozorcy łąk, 1789 /?/. Teka 363, s. 12
− Wzmianka o stawianiu nowych chat w Olmontach, do czego potrzebni z Białegostoku
dworski stolarz i szklarz, 1789. Teka 372, s. 3
OPATÓW
− Król Jan Kazimierz wzywa Jana Klemensa Branickiego marszałka nadwornego
koronnego, aby agitował na sejmiku opatowskim na rzecz „tak potrzebnej wyprawy
obywateli województwa swego”, 1655. Teka 293, s. 1
− Notatki J. Glinki z akt archiwum opatowskiego /w Archiwum Gospodarczym
Wilanowskim w AGAD/ oraz sporządzona przez niego „Dokumentacja historyczna
administracji dóbr Opatów”. Dokumentacja ta /5 str. maszynopisu/obejmuje wykaz
właścicieli i zarys dziejów dóbr od XII w. do r. 1850. Oparte głównie na informacjach z
cytowanego materiału archiwalnego. Teka 497, s. 1-39
− Wzmianka o aktach, dotyczących dóbr Opatów w anteriorach Archiwum
Gospodarczego Wilanowskiego, XVIII w. Teka 501, s. 8, 23
− Wyciąg z sumariusza generalnego intraty dóbr opatowskich z lat 1789, 1796 /?/. Teka
498, s. 1, 2
− Wyciąg z dyspozycji do guberni opatowskiej z określeniem praw i obowiązków nowego
gubernatora miasta Opatowa, Antoniego Miecińskiego, 1758, i z dyspozycji
Lubomirskiego, zabraniającej mieszkańcom opuszczać miasto Opatów, 1776. Teka 499,
s. 1; Teka 500, s. 1
OPOLE /Lubelskie/
− Wzmianki o tamtejszym pałacu Lubomirskich, ogrodzie przy nim oraz o kościele
pijarów w miasteczku, 1798. Teka 419a, s. 32
ORŁA
Dobra
− Wypisy z literatury drukowanej, odnoszące się do dziejów Orli, XVI-XVII w. Teka 80,
s. 5, 6; Teka 290, s. 3
− Wzmianka o naleŜeniu Orli i Siemiatycz w r. 1564 do Tęczyńskich, potem/1585/ do
Radziwiłłów. Teka 29, s. 6
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− Wypisy z XVII-wiecznego sumariusza dotyczące dziejów Orli m.in. objęcia ich w
posesję zastawną przez Branickich /1693/. Wypis z memoriału dotyczącego m.in.
powinności poddanych w Orli, 1663. Teka 290, s. 5, 12, 13
− Wypis z listu, w którym St. M. Branicki prosi Józefa Sapiehę o pomoc przeciwko St. A.
Szczuce podkanclerzemu litewskiemu, który korzystając „z niebezpieczeństw
publicznych” chce mu zajechać dobra Orlę, na których jest zresztą zapis Branickiego
dla Fleminga szwagra Sapiehy, 1706. Teka 315, s. 277
− Wzmianka o dobrach Orla w r. 1715; charakterystyka tamtejszych gruntów przez
dzierŜawce Branickich K. Krassowskiego, 1779. Teka 315, s. 9, 10
− Rejestr szkód poczynionych w folwarku orlińskim przez konfederacji mazowiecką
/stronników Leszczyńskiego/ oraz wysokość okupu złoŜonego za miasteczko Orlę
celem uchronienia go od rabunku, 1734. Teka 280, s. 82, 103
− Z czynszów dóbr orleńskich czerpie J. Kurdwanowski na potrzeby budowy
białostockiej, 1738. Teka 342, s. 21
− Wypis z raportu podstarościego orleńskiego o rocznym rozchodzie cegły z cegielni
orleńskiej, 1752. Teka 315, s. 107
− Wysyłanie cegły z Orli do Stołowacza, 1754. Teka 358, s. 36
− Sprowadzanie z Orli szyb do szklenia okien w Choroszczy i Ladzie, 1757, 1758. Teka
397, s. 15, 24, 36
− Wysyłanie cegły z Orli do budowy austerii w Bielsku, 1760. Teka 328, s. 13
− Globalne sumy przychodu i rozchodu w dobrach orleńskich oraz dochodu netto w
gotówce w latach 1770-1772. Teka 220, s. 2
− W dobrach orleńskich w r. 1772 istnieją wioski bojarskie: Wólka, Topczykały i Koszki.
Bojarzy mieszkają tam w przemieszaniu z chłopami. Przykładowo wymienione
nazwiska bojarów i omówienie ich obowiązków. Teka 214, s. 23; Teka 217, s. 5
− Wzmianka o odprawieniu Krz. Koca ekonoma dóbr Orla, 1775. Teka 128, s. 2
− Pismo Iz. Branickiej, która nawiązując do skarg poddanych orleńskich, poleca swemu
komisarzowi zbadać ich prawdziwość a sama wyraŜa mniemanie, Ŝe niektóre
powinności tych poddanych są zbyt uciąŜliwe, 1779. Teka 315, s. 304
− Notatka o sperandzie /dochodów/ z folwarku orleńskiego na rok 1779/ 1780 w
raporcie składanym Iz. Branickiej. Teka 316, s. 11
− Ekonomem dóbr Orla w latach 1779-1784 jest Piasecki. Teka 316, s. 51
− Raport o zbiorach zbóŜ w dobrach orleńskich w r. 1780. Teka 369, s. 6, 7
− Wzmianka o oddaniu dóbr przez Iz. Branicką w dzierŜawę szambelanowi
Grabowskiemu i o spisie inwentarza w związku z tym, 1789. Teka 315, s. 245; Teka
363, s. 14
− Dyspozycja Iz. Branickiej w sprawie zapomogi dla wdowy i sierot po tamtejszym
stelmachu Albrechcie, 1792. Teka 316, s. 46
− Deklaracja o gotowości wykupienia dóbr z zastawnej posesji Izabeli Branickiej złoŜona
w imieniu małoletniego Dominika Radziwiłła, 1794. Teka 270, s. 1
− Wyliczenie przez M. Grabowskiego koniuszego litewskiego wysokości sumy, którą jako
dzierŜawca ma opłacić rocznie do skarbu Iz. Branickiej, 1798. Teka 316, s. 49
− Dobra orleńskie są uwzględnione w „Generalnym wyciągu weryfikacji poddaństwa” z r.
1800/1801. Podano tu liczbę gospodarzy i komorników, sprzęŜaju dworskiego i
chłopskiego oraz inwentarza Ŝywego. Wzmianki o poŜarze obory w r. 1800. Teka 216,
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s. 1-5
Miasto
− Wykaz dokumentów odnoszących się do Białegostoku i miast sąsiednich m.in. do Orli,
1618-1768. Teka 121, s. 1
− Wzmianka o nadaniu prawa miejskiego w r. 1618 przez dziedzica hetmana Krzysztofa
Radziwiłła. Teka 90, s. 16
− Odpis przywileju miejskiego nadanego przez Krzysztofa Radziwiłła w r. 1618 i
ponownie w r. 1634. Teka 290, s. 8-10
− Miasto z partykularzami płaci w r. 1732 szelęŜnego zł 182, notatka o materiałach
dotyczących miasta Orli /przed 1939 r./. Teka 95, s. 16, 21
− Wzmianka o wysokości wykupu złoŜonego za to miasto w celu uchronienia go od
rabunku, 1734. Teka 280, s. 103
− Globalne sumy przychodu i rozchodu oraz dochodu netto w gotówce w latach 17701772. Teka 220, s. 2
− Skarga ekonoma orleńskiego Piaseckiego na tamtejszych śydów z powodu ich
niewypłacalności, 1779. Teka 316, s. 51
− Wzmianka o sumie uzyskanej „bez uciemięŜenia wielkiego” zaległych opłat dla skarbu
Iz. Branickiej u arendarzy i kupców wołowych w Orli, 1793. Teka 315, s. 303
− Wypisy z akt procesu między Iz. Branicką a śydami mieszczanami orleńskimi o sumy
pienięŜne; opisy nieruchomości Kuszla Mośkowicza i jego spadkobierców w Orli, 1795.
Teka 270, s. 1-4
− śydzi w Orli otrzymują ulgi podatkowe skutkiem starań Iz. Branickiej, 1795. Teka 373,
s. 15, 18
− Wypis z listu Iz. Branickiej dotyczącego sporu między rabinem a jednym z śydów w
Orli /koniec XVIII w./. Teka 195, s. 5
− Dane statystyczne odnoszące się do tego miasta /liczba dymów, liczba dusz, w tym
chrześcijan i śydów/, czerpane z tabeli statystycznej obwodu białostockiego, 1807.
Teka 182, s. 3
− Miasteczko stanowi w r. 1867 własność ks. Wittgenstein /wyznania luterańskiego/. Ma
1375 mieszkańców i 7 warsztatów przemysłowych. Teka 222, s. 1
Cerkiew
− Fotografia przedstawiająca widok ogólny cerkwi unickiej z XVIII w. Teka 235, fot. 30
− Notatki o historii tej cerkwi porobione z miejscowej kroniki w czasie wycieczki Glinki
w r. 1937, wzmianka o pięknych kandelabrach wiszących w cerkwi, 1937. Teka 240, s. 2
− Wypisy z raportów w sprawie ustalenia budynku zastępczego na miejsce spalonej
cerkwi w Orli, 1795. Teka 316, s. 19
BoŜnica
− Fotografia przedstawiająca widok ogólny boŜnicy w r. 1935. Teka 235, f ot. 29
− Opis wnętrza i fasady zrobiony przez Glinkę w czasie wycieczki w r.1937. Teka 240, s.
3
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ORZESZE /na Śląsku/
− Przyjechał stamtąd do Białegostoku białoskórnik, który obiecał zamówić sandacze u
rybaków pruskich, 1763. Teka 328, s. 25
OSOWIEC
− Specjalnie buntownicze nastroje wśród poddanych w Osowcu i okolicy wzbudzają
niepokój administracji dóbr J. Kl. Branickiego, 1758. Teka 362, s. 18
OSTROŁĘKA
− Fotografia ołtarza bocznego w kościele pobernardyńskim w Ostrołęce. Teka 235, fot.
31
OSTROMĘCZYN /?/
− Ostromęcka rezydencja Karola Sedlnickiego podskarbiego wielkiego koronnego
zaplanowana została przez Klemma, 1753. Teka 356, s. 5
OTWOCK
− Wspomniany jako rezydencja marszałka Bielińskiego, 1752. Teka 321, s. 3, 11
− J. Kl. Branicki chce załoŜyć w swych posiadłościach słodownię wzorowaną na
otwockiej, 1753. Teka 320, s. 94, 95
− Wzmianka o tamtejszej propinacji, 1755. Teka 320, s. 226
PARCEWO
− Wieś ta naleŜy w r. 1784 do miasta Bielska. Teka 247, s. 2
PARYś
− /Kupiec gdański/ I. H. Mathy anonsuje J. Kl. Branickiemu nadejście do Gdańska 11
pak nadesłanych z ParyŜa przez podkomorzego koronnego,1738. Teka 315, s. 145
− Wzmianki o sprowadzaniu z ParyŜa fontann za pośrednictwem Riaucour'a dla
J. Kl. Branickiego do jego pałacu warszawskiego, 1743. Teka 342, s. 28
− Wypisy z listów pisanych z ParyŜa przez K. Towiańsklego do J. Kl. Branickiego.
Dotyczą one realizacji zamówień Branickiego na zegary /u zegarmistrza królowej/,
tabakierki i meble, zapłaty za nie oraz ich transportu do Polski, 1744, 1753. Teka 315, s.
214, 215
− Bankier warszawski Riaucour wypłaca w ParyŜu pieniądze za pośrednictwem /firmy/
Forton et Baver na zlecenie J. Kl. Branickiego, 1747. Teka 317, s. 46
− Model machiny pompującej wodę przesłany z ParyŜa do Białegostoku, 1753. Teka 330,
s. 1
− Porcelana sprowadzana dla Branickiego, 1755. Teka 320, s. 224
− Krzesła i kominy sprowadzane dla J. Kl. Branickiego za pośrednictwem bankiera Kade,
1756. Teka 337, s. 4
− Kupiec Ransonet anonsuje otrzymanie z ParyŜa róŜnych towarów m.in. tabakierki
indyjskiej, 1757. Teka 315, s. 182
− Paczka przesłana z ParyŜa dla Branickiego na przechowaniu w Warszawie u Lullier,
1758. Teka 360, s. 23
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− Wraca z ParyŜa do Warszawy Claudel młody ze sprawunkami dla J. Kl. Branickiego,
1762. Teka 360, s. 29
− Wzmianka o nadejściu z ParyŜa paki ze sprawunkami J. Kl. Branickiego, 1766. Teka
315, s. 265
− Józef Rousseau załatwia w ParyŜu róŜne sprawunki J. Kl. Branickiego /adamaszek,
zegar, wzory mebli, kandelabry/, zakupy te wysyła drogą morską dobrze opakowane,
gdyŜ ten transport jest tańszy, 1766. Teka 354, s. 1, 2
− J. Kl. Branicki wynajmuje kucharza za pośrednictwem Matis /se/, 1766. Teka 316, s. 4;
Teka 347, s. 1
− Pieniądze wypłacone w ParyŜu przez Teppera pannie śukotyńskiej na tabakę dla
J. Kl. Branickiego, 1768. Teka 360, s. 39
− Raport o nadejściu pak z zakupami z ParyŜa dla Iz. Branickiej i Czartoryskiej. Wykaz
mebli znajdujący się tam, które zamówiła Branicka oraz wzmianka o uszkodzeniach w
czasie transportu, 1778. Teka 316, s. 7
− Wzmianka o pobycie w ParyŜu - prawdopodobnie dłuŜszym, Hipolita Kownackiego,
około r. 1780. Teka 419a, s. 12
− Wypis z listu, w którym Andrzej Karwowski donosi o swym zamiarze powrotu z
ParyŜa, skąd przywozi „faisenses des modes” w celu załoŜenia w Białymstoku
przedsiębiorstwa handlowego, 1804. Teka 315, s. 333
− Fotografia fragmentu wnętrza salonu owalnego w pałacu Soubise. Teka 235, fot. 115
− Fotografia fragmentu fasady pałacu wersalskiego. Teka 235, fot. 114
PASIEKA
− Poddani ze wsi Pasieka w starostwie bielskim pracują w Białymstoku, 1756. Teka 397,
s. 4
PASYNKI
− Notatka o prezentowaniu parocha do cerkwi unickiej w Pasynkach, 1773. Teka 128, s. 1
− Do wsi Pasynki w starostwie bielskim przenosi się z Białegostoku P. Piramowicz
dotychczasowy sekretarz Iz. Branickiej, 1786. Teka 371, s. 1
− Wzmianka o wsi Pasynkach w r. 1793. Teka 315, s. 303
PATOKI
− Wieś ta naleŜy w r. 1768 do starostwa brańskiego. Teka 391, s. 6, 7
PERSTUŃ
− Opisanie granic puszczy perstuńskiej i ostępów w niej, 1559. Teka 266, s. 2, 3
− Wypis z rejestru pomiary włócznej dóbr perstuńskich we włości grodzieńskiej, 1561.
Teka 274, s. 3
− Wzmianki o róŜnych poleceniach kierowanych z kancelarii królewskiej do Piotra
Wiesiołowskiego jako leśniczego m.in. perstuńskiego, 1576-1577. Teka 278, s. 11, 12
− Wzmianka o leśnictwie perstuńskim, 1639. Teka 59, s. 4-6
PETERSBURG
− Korespondencja dotycząca m.in. wysyłki cenniejszych ruchomości z pałacu w
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Białymstoku do Petersburga, 1843-1848. Teka 95, s. 4-8
− Maszynopis opracowania M. Morelowskiego „Rzeźby z Białegostoku w Leningradzie”. Teka
144, s. 1-4
PIASECZNO
− Wzmianki o prowadzonych tam pracach budowlanych, przy których zatrudniony jest
mularz warszawski Schultz, 1750. Teka 331, s. 4-5
− Kontrakt o dobra piaseczyńskie zawiera A. Mokronoski w imieniu J. Kl. Branickiego.
Wskazówki Branickiego, co do najęcia oficjalistów, zwłaszcza ogrodnika, urządzenia
piwnicy i lodowni, 1763. Teka 348, s. 5
− J. Kl. Branicki płaci ogrodnikowi G. P. Thörlowi za nasiona i sadzonki do ogrodu w
Piasecznie, 1764 /?/. Teka 315, s. 313
− Pewne sumy naleŜą się z dóbr piaseczyńskich spadkobiercom J. Kl. Branickiego, 1775.
Teka 309, s. 1
PIASKI
− Wzmianka o dziejach zboru ariańskiego w Piaskach, wypisana z litery drukowanej. Teka
80, s. 30
PIECZURKI
− We wsi Pieczurki w dobrach sobolewskich składa się dyle potrzebne dla Białegostoku,
1748. Teka 358, s. 10
− Wyrób cegły w cegielni pieczurskiej, wzmianki, 1748, 1758. Teka 358, s. 12, 15
− Kopanie gliny na cegłę przez strycharza tykocińskiego, 1754. Teka 358, s. 42
− Zapas cegły w cegielni pieczurskiej, przewiezienie szopy dla strycharza pod miasto
Białystok, 1755. Teks 362, s. 5, 9
− Wzmianka o istnieniu cegielni „tak do dachówki jak teŜ do cegły” i budynku
strycharskiego oraz o zatrudnieniu tam strycharzy z Choroszczy, 1772. Teka 260, s. 5
− Wzmianki o wyrobie cegły i dachówki w cegielni w Pieczurkach, 1773. Teka 375, s. 5, 8
− Za asygnacjami wydawanymi przez administrację dóbr Branickich ludzie biorą cegłę do
budowy kominów i pieców z cegielni w Pieczurkach, 1777. Teka 376, s. 6
− Wzmianka o karczmie w Pieczurkach, 1779. Teka 316, s. 10
− Wysokość zapłaty kwartalnej dla miejscowego strycharza, 1780. Teka 369, s. 11
− Wzmianka o przeniesieniu dachownika z cegielni pieczurskiej do Choroszczy i o
niewielkich rezultatach jego pracy, 1792. Teka 372, s. 13
PIETKOWSZCZYZNA
− Majątek ten nabył Michał Starzeński przed r. 1811 /prawdopodobnie w r. 1798 od
Dominika Kuczyńskiego/. Teka 411, s. 1
PIETRASZE
− Wzmianki o wsi Pietrasze naleŜącej w r. 1772 do dóbr sobolewskich. Teka 214, s. 8, 9,
11, 13; Teka 217, s. 4
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PIETUCHOWO
− Odpis listu K. Olendzkiego, Jundziłła i innych do Krzysztofa Radziwiłła wojewody
wileńskiego, hetmana wielkiego litewskiego w sprawie opieki nad kościołem
ewangelickim w Pietuchowie, 1639. Teka 79, s. 32
PIGŁOWSZCZYZNA
− Grunty i place o tej nazwie były w r. 1722 w mieście Tykocinie. Teka 484, s. 1, 2
PIKÓW
− Były to dobra Aleksandry z Lubomirskich Potockiej. Wzmianka o aktach tych dóbr w
anteriorach Archiwum Gospodarczego Wilanowskiego. Teka 501, s. 8, 36
PILICA
− Wieś nad rzeką Pilicą kupiona przez kasztelanową Oborską od hr. Moszyńskiego - opis
pałacyku, ogrodu, dochodów, ceny nabycia, przytoczona opinia, Ŝe „jest to miejsce
więcej piękne jak poŜyteczne i zbyt drogo kupione”, 1796. Teka 373, s. 40; Teka 374, s.
1
PILNIKI /?/
− Wzmianka o pracy tartaku pilnickiego w dobrach białostockich, 1773. Teka 315, s. 309
PIOTRKÓW
− J. Kl. Branicki werbuje sobie stronników wśród szlachty i wysyła do Piotrkowa /na
Trybunał/, 1754. Teka 317, s. 6
PLUTYCZE
− Zabójstwo dokonane przez Ŝołnierza Pawła Wasilewskiego rodem z tej wsi tamŜe w
karczmie na osobie nakaźnika, 1758. Teka 339, s. 16
PŁOŃSK
− Wzmianka o zadłuŜeniu kahału tykocińskiego m.in. względem kościoła w Płońsku,
1755. Teka 280, s. 119-120
PŁOSKI
− Raporty o naprawie tamtejszego młyna wołowego, 1773. Teka 315, s. 309-311
− Wzmianki o pracach budowlanych przy młynie wołowym, które mają być prowadzone
przy współudziale przyszłego młynarza i o pracach budowlanych przy browarze i jego
otoczeniu /zakładanie sadzawki, wysadzanie drzewami ulicy/, 1773. Teka 375, s. 1-7
PŁOTELE
− Wypisy i streszczenie inwentarza dzierŜawy płotelskiej z r. 1585. Teka 46, s. 15
PODHORCE /?/
− Wzmianki o kopule na kaplicy pokrytej blachą i o przesyłaniu abrysu i planty tej kaplicy
podhoreckiej przez rotmistrza Sidorowskiego hetmanowi J. Kl. Branickiemu, 1769.
Teka 315, s. 201
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PODLASIE
Ogólne
− Odpis artykułu „Podlasie” w Słowniku Geograficznym Królestwa Polskiego t. VIII.
Teka 3, s. 1-5
− Wypis z R. Jakimowicza, Kolonizacja mazowiecka na Rusi w zaraniu dziejów. Drugi zjazd
prehistoryków polskich w Krakowie, 1936. Wypis odnosi się do śladów osadnictwa
mazowieckiego na Podlasiu i Rusi. Teka 11, s. 1
− Tekst artykułu Krystyny Modrzewskiej, Na ziemiach Jadźwingów, Problemy nr 2/71 / r.
1952, oraz polemizującego z nią artykułu Aleksandra Kamińskiego, Jaćwingowie na
Podlasiu, czyli o zdumiewającej trwałości fikcji historycznej, Problemy nr 5/74/ r. 1952. Teka 4,
s. 1-7
− Wypisy Glinki z Jana Długosza, Dziejów polskich ksiąg dwanaście, t. 1-5. Przekład Karola
Macherzyńskiego, Kraków 1867-1870. Wypisy te odnoszą się do dziejów Podlasia.
Glinka porobił wyciągi z t. I, II i III do str. 556 tj. z okresu od w. XI do r. 1409 i nie
zakończył swej pracy. Teka 6, s. 1-43
− Wypisy z rozprawy A. Wilkiewicz-Warzyńczykowej, Ze studiów nad polityką polską na Rusi
na przełomie XII i XIII w. /Ateneum Wileńskie, rocz. XII, 1937/. W wypisach tych
uwzględnił Glinka zagadnienie ekspansji polskiej na tereny podlaskie, aneksję
Drohiczyna, osadnictwo mazowieckie tamŜe w XII i XIII w. Teka 8, s. 1, 2
− Wypisy dotyczące historii Podlasia od XII do XIV w. /wzmianki o w. XV i jedna
notatka odnosząca się do w. XVI/ czerpane z Monumenta Poloniae Historica t. II-V. Teka
9, s. 1-18
− Wypisy i regesty dokumentów odnoszących się do dziejów Podlasia /akt rozgraniczenia
Litwy z Mazowszem 1358; nadanie Drohiczyna, SuraŜa i in. przez króla Władysława
Jagiełłę Januszowi księciu mazowieckiemu, 1391 itp./, wypisane z Kodeksu
Dyplomatycznego Księstwa Mazowieckiego, wyd. Lubomirskiego, Warszawa 1863. Teka 21, s.
1-5
− Wypisy ze Zbioru praw litewskich od r. 1389 do r. 1529 tudzieŜ rozpraw sejmowych o tychŜe
prawach od r. 1544 do r. 1563, wyd. T. A. Działyński, Poznań 1841. Teka 10, s. 1-3
− Tablica genealogiczna Piastów sporządzona na podstawie genealogii Piastów O.
Balzera a uwzględniająca tych Piastów /od Bolesława Krzywoustego do Konrada III
Rudego księcia mazowieckiego +1503/, którzy w jakiś sposób związani byli z dziejami
Litwy a zwłaszcza Podlasia. Teka 12, s. 8
− Wypisy z H. Paszkiewicza, Z dziejów Podlasia w XIV w., Kwartalnik Historyczny r. XLII,
1928. Wypisy te zawierają informację o stanie badań i podstawie źródłowej do dziejów
Podlasia w XIV w. Autor zajmuje się polityczną przynaleŜnością Podlasia i walką o
władanie nim między Litwą, Rusią, KrzyŜakami oraz Mazowszem. Teka 13, s. 1-4
− Wypisy z Z. Kolankowskiego, Dzieje Wielkiego Księstwa Litewskiego za Jagiellonów, t. I,
Warszawa 1930. Wypisy dotyczą sprawy Podlasia, jego przynaleŜności do Litwy,
roszczeń ksiąŜąt mazowieckich, wypraw krzyŜackich na te tereny w XIV w. Teka 14, s.
1-3
− Wypisy z I. T. Baranowskiego, Z dziejów feudalizmu na Podlasiu. Rajgrodzko-goniądzkie
„państwo” Radziwiłłów w pierwszej połowie XVI w., Przegląd Historyczny IV, 1907. Teka
15, s. 1-12
− Wypisy z pracy I. T. Baranowskiego, Podlasie w przededniu unii lubelskiej, Warszawa 1909.
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−
−

−
−
−
−
−

Teka 16, s. 1-60, I-II
Wypisy ze źródeł drukowanych, wiadomości o rodzie Raczków dziedziców
Białegostoku i ich posiadłościach na Podlasiu, XV w. i początek XVI w. Teka 30, s. 122
Wzmianki o głodzie panującym na Podlasiu w r. 1566 a takŜe o kilku postulatach
szlachty podlaskiej, które zyskały aprobatę króla Zygmunta Augusta /sejmiki,
zwolnienie od myt, ograniczenie egzempcji/. Wypisy z drukowanych ksiąg Metryki
Litewskiej. Teka 49, s. 3, 4, 6
Podział administracyjny Podlasia i waŜniejsze miasta w opisie ks. Wł. Łubieńsikiego.
Świat we wszystkich swoich częściach większych i mniejszych, Wrocław 1740. Teka 97, s. 8, 9
Wypis opisu Podlasia ze S. Starowolskiego, Polonia sive status regni Poloniae descriptis,
Wolfenbüttel 1656. Teka 97, s. 5
Wypisy do dziejów Podlasia czerpane z pamiętników Wiktoryna Kuczyńskiego
kasztelana podlaskiego. Wynotowane informacje odnoszą się do lat 1698-1737. Teka
409, s. 3-8, 10-12, 14, 17-20
Wypisy z pamiętników Lehndorffa, wzmianek o nędzy panującej na Podlasiu /1773/.
Teka 97, s. 17, 20
Praca J. Glinki o Hipolicie Kownackim jako pamiętnikarzu podlaskim. Wypisy z
pamiętników Kownackiego odnoszące się do Podlasia w końcu XVIII w. Teka 419a, s.
1-298

Dobra Branickich
− Wykazy szkód poczynionych w czasie bezkrólewia 1733/1734 w dobrach podlaskich J.
Kl. Branickiego i okolicznej szlachty przez konfederację mazowiecką stronników
Leszczyńskiego, pozwy i ugody zawierane w związku z tym w latach 1734-1739. Teka
280, s. 81-114
− Wykaz intraty, wzmianka o decesie, 1752. Teka 362, s. 2
− Wypisy z rachunków dóbr podlaskich Branickich z lat 1770-1772 zawierające
wyliczenia przychodu i rozchodu oraz dochodu w gotówce i w naturze poszczególnych
folwarków i kluczy. Teka 220, s. 2-6
− Dane z inwentarza 1772 r. zawierające: opisy powinności poddanych w dobrach
choroskich, tykocińskich, sobolewskich i orleńskich; opis granic puszczy sobolewskiej;
obliczenie przeciętnej liczebności rodzin poddańczych w Starosielcach i
Białegostoczku; wzmianka o istnieniu w kaŜdej wsi karczmy lub karczemki. Teka 217,
s. 1-7
− Wykaz rodzin we wsiach bojarskich, dobrach sobolewskich w r. 1772. Wykaz
uwzględnia liczbę rodzin w kaŜdej wsi, nazwisko głowy rodziny, imiona i wiek
pozostałych członków rodziny, liczbę kobiet i męŜczyzn w kaŜdej rodzinie, s. 1-15;
notatka Glinki o ludności wsi Nowodworce /nazwiska/ sporządzona na podstawie
wywiadu przeprowadzonego w r. 1938 wśród miejscowych gospodarzy, zestawienie
tych danych z danymi z r. 1772, s. 16. Notatki o wsi bojarskiej Sierki w dobrach
tykocińskich; opis powinności bojarów w r. 1576, s. 18, 19, spis nazwisk bojarów i opis
ich powinności w r. 1772, s. 22; notatki o wsiach bojarskich Wólka, Topczykały i
Koszki /dobra tykocińskie/ i przemieszaniu tamtejszej ludności bojarskiej z ludnością
poddańczą. Przykładowo nazwiska bojarów, omówienie ich obowiązków, r. 1772, s. 23.
Nazwiska potomków bojarów putnych zamieszkałych w Białymstoku przed r. 1914,
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według ustnej relacji p. Lenczewskiego, s. 24. Teka 214, s. 1-16, 18, 19, 22-24
− „Generalny wyciąg weryfikacji poddaństwa” w r. 1800/1801 w stosunku do r. 1772 dla
następujących dóbr: dobra białostockie - folwark Wysokistok, Choroszcz, Rogów;
dobra tykocińskie - folwark Stelmachów, Nowa Wieś z kluczem zakątkowskim, Lipniki,
Dolistowo; dobra zastawne: Orla, Dojlidy, Sobolewo /własność Dominika
Radziwiłła/. W zestawieniu danych uwzględniono liczbę gospodarzy i komorników w
poszczególnych wsiach, ilość sprzętu dworskiego, chłopskiego /woły, konie/. Podano
tu tez zmiany w stanie inwentarza Ŝywego dworskiego, straty wywołane w tym okresie
przez wojnę, poŜar, pomór i inne. Wzmianki o oczynszowaniach i znoszeniu
folwarków oraz o budowlach nowych. Teka 216, s. 1-5
PODLESICE
− Dochód ze wsi Podlesice naleŜącej do dóbr krzesłowych woj. krakowskiego, 1775.
Teka 269, s. 1
PODUBISIE
− Spór o te dobra w związku z zapisaniem ich przez St. Kibortowicza kościołowi
betygolskiemu i zakwestionowaniem zapisu przez siostrę Kibortowicza i jej męŜa Jana
Michnowicza Raczkowicza, 1523. Teka 51, s. 17
POHORANY zob. Kwasówka
POLIKOWSKI
− Nazwy: Polikowskiego droga i Polikowskiego most uŜywane dla drogi znad rzeki
Borsukówki nad Narew i Supraśl pochodzą od nazwiska rodziny smolarzy i
foluszników osiadłych tam od 3 pokoleń /XVI w./. Teka 278, s. 214, 215
POLSKA
− Neubour ma trudności ze znalezieniem ogrodnika w Niemczech /w Dreźnie?/ na
wyjazd do Polski, gdyŜ ludzie mają tam okropne wyobraŜenia o Polsce, 1739. Teka 315,
s. 156
− Ocena sytuacji politycznej na 7 miesięcy przed elekcją króla dokonana w liście ks.
Betańskiego do Anieli Starzeńskiej starościny brańskiej, 1764. Teka 381, s. 1-3
− Rycina pt. Le cateau des rois przedstawiająca symbolicznie I rozbiór Polski, wykonana po
1831 r., litografowana w Strassburgu. Teka 441, s. 12
− Wypisy /w tłumaczeniu polskim/ fragmentów z pamiętników W. Coxea, Travels in
Poland, Russia and Denmark, London 1802, zawierające jego wraŜenia z podróŜy po
Polsce. Teka 97, s. 31-43
POMIHACZE
− Wieś ta jest wspomniana w testamencie A. Wiesiołowskiej, 1645. Teka 66, s. 3
POPÓW
− Z huty szkła w Popowie sprowadza się szkło do Białegostoku, 1784. Teka 316, s. 39
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POWSIN
− Wsie Gołkowizna i Zdziarczyzna naleŜące do dóbr powsińskich oddane w zastaw
przez Glinków Leonowi Kiszce metropolicie ruskiemu /1722/ a przez niego El.
Sieniawskiej /1724/. Teka 272, s. 31
PRAGA /czeska/
− Ogrodnika chce sprowadzić stamtąd K. Sedlnicki podskarbi wielki koronny przez
swego korespondenta, 1746. Teka 356, s. 3
PRATULIN
− Wzmianka o zajęciu i splądrowaniu tych dóbr przez wojska moskiewskie w okresie
konfederacji barskiej, 1768. Teka 315, s. 261
PROTASY
− Wzmianka o naleŜeniu tych dóbr do klucza sobolewskiego, 1772. Teka 214, s. 6-9, 13
PRUSY
− Werbowanie tam przez Wielowieskiego i Skiwskiego cieśli do dóbr J. Kl. Branickiego,
1737. Teka 342, s. 7
− Koni tarantowatych nie moŜna tam dostać, bo „tam nie są in usu”, 1752. Teka 339, s. 4
− Wzmianka o zamiarze sprowadzania do Białegostoku sandaczy od rybaków pruskich,
1763. Teka 328, s. 25
PRZEŁOMKA
− Wzmianki o leśnictwie przełomskim w r. 1639, wypisane z literatury drukowanej. Teka
57, s. 6-11
PRZEROŚL
− Ekscerpt z listu Wiesiołowskiej do M. Kiszki podskarbiego i pisarza litewskiego z
prośbą o przysłanie do Przerośla komisji skarbowej celem zbadania niesłusznych,
zdaniem jej, pretensji poddanych, 1641. Teka 65, s. 1
PRZEWŁOKI
− Opis granic; puszczy królewskiej przewłockiej z dobrami BusiaŜ Jundziłła, 1559. Teka
266, s. 1
PRZEWORSK
− Wzmianka o aktach, dotyczących tych dóbr w anteriorach Archiwum Gospodarczego
Wilanowskłego, XVIII w. Teka 501, s. 8, 27
PRZYSUCHA
− Młynarz specjalista od budowy młynów deptaków ma jechać tam dla wybrania kamieni
młyńskich i sporządzenia w kuźnicy pobliskiej Ŝelaz potrzebnych do Białegostoku,
około 1752-1760. Teka 315, s. 164

135

PUŁAWY
− Wzmianki o tamtejszym kamieniarzu i jego zajęciach ubocznych, 1752. Teka 320, s. 63,
64
− Sprowadzanie przez kamieniarzy kamieni z Puław do Białegostoku, 1754. Teka 358, s.
40
− Wzmianka o liczebności gości bawiących w Puławach oraz piękności /wystawianej
tam/ opery polskiej, 1786. Teka 250, s. 3
− Wzmianka o rezydencji puławskiej w pamiętnikach Anny Potockiej /Wąsowiczowej/.
Teka 97, s. 46
− Litografia rysunku N. Ordy przedstawiającego pałac puławski według jego stanu z r.
1830. Teka 441, s. 7
RACZKI
− Były to dobra i miasto nad rzeką Rospudą /Dowspudą/, XVI-XIX w. Teka 26, s. 7v
RADULE
− Ta wieś w starostwie tykocińskim stawiała osobno konia jednego na wyprawę wojenną,
1563; w r. 1623 wymieniony jest tam szlachcic Marcin Hecarz syn Stanisława
Chełpowicza zwanego Hecarz z Radul. Teka 280, s. 8, 9
− Folwark radulski w dobrach tykocińsklch dzierŜawił kapitan Pilecki. Iz. Branicka
zakazała komukolwiek innemu upominać się tam o świadczenia od poddanych, 1776.
Teka 215, s. 18, 19
RADZIEJÓW
− Wzmianki o zamawianiu szkła z huty w Radziejowie dla potrzeb Branickich a takŜe do
pałacu marszałka nadwornego koronnego w Gdańsku, o terminach wykonywania tych
zamówień i cenach szkła, 1756. Teka 345, s. 2, 3, 8, 8v, 9, 11, 18
RADZYŃ /Podlaski/
− Notatki i zestawienia sporządzone przez Glinkę dotyczące:
a/ kolejnych właścicieli dóbr radzyńskich i dziedziczenia archiwum w okresie
XVI-XX w.;
b/ dóbr składających się na klucz radzyński w XVIII w.
Zestawienia te częściowo opublikowano w Przewodniku po zbiorze rękopisów
wilanowskich. Teka 483, s. 1-4
− Wzmianka o zniszczeniu w czasie ostatniej wojny w Warszawie części materiałów
archiwalnych odnoszących się do budowy pałacu w Radzeniu, które A. Branicki
wypoŜyczył uczniowi prof. Batowskiego Dembowskiemu. Teka 489, s. 3
− Wypisy z listów Szczuki opata paradyskiego do Szczuki podkanclerzego, któremu
donosi o swych wraŜeniach z oględzin miejsca zamku i kościoła w Radzyniu i uwagach
poczynionych przez pana podczaszego Looci na temat zamiaru restauracji tych budowli
/1686/ oraz donosi o wysłaniu do Radzynia mularzy i strycharzy /1687?/. Teka 429, s.
1
− Wypis z listu, w którym E. Potocki prosi J. Kurdwanowskiego podstolego halickiego o
przesłanie mu planty ogrodu radzyńskiego, która ma juŜ być gotowa, 1752. Teka 315, s.
254
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− Ogrodu plantę gotową w abrysie ma J. Kurdwanowski przesłać pocztą lwowską
Eustachemu Potockiemu, 1752. Teka 396, s. 5
− Wzmianki o modelu schodów zrobionych w pałacu radzyńskim przez Dolingera i o
abrysie kraty do tych schodów, wykonanym na desce przez Fontanę. Model i abrys
przesyła E. Potocki J. Kl. Branickiemu, 1753, 1754. Teka 315, s. 175
− Klemm ogląda schody i umawia Redlera oraz kamieniarza, który je robił, do pracy /w
Białymstoku/, 1754. Teka 339, s. 4
− Przy urządzaniu pałacu pracują Fontana i Redler, 1754. Teka 320, s. 201, 224, 225
− Notatka o listach do E. Potockiego cześnika koronnego od Osińskiego ogrodnika w
sprawie prac przy urządzaniu ogrodu w Radzyniu, 1754. Teka 430, s. 1
− Wypisy z raportów składanych E. Potockiemu przez architekta Fontanę i/technika
budowlanego?/ Adama Woźniackiego o przebiegu prac budowlano-wykończeniowych
przy pałacu radzyńskim, 1755. Teka 431, s. 2-5
− Wzmianki o pracach Fontany przy pałacu i parku, 1755. Teka 332, s. 6; Teka 348, s. 3
− Redler snycerz udaje się z Warszawy do Radzynia, 1756, pracuje tam równieŜ w r. 1757.
Teka 345, s. 9v; Teka 360, s. 18
− Wzmianka o projekcie wysłania do Radzynia danieli ze zwierzyńca w Białymstoku,
1763. Teka 328, s. 25
RAFAŁOWSKA WOLA
− Wieś ta naleŜy w XVIII w. do dóbr tyczyńskich. Teka 276, s. 9-11
RAJGRÓD
− Wypisy dotyczące nadania Rajgrodu i Goniądza Mikołajowi Radziwiłłowi /Rudemu/ w
r. 1509 i osadnictwa w okolicy Rajgrodu, 1533. Teka 38, s. 2; Teka 57, s. 3
− Omówienie zagadnienia obszaru dóbr rajgrodzkich, prawodawstwa jakiemu podlegały,
sposobów rozszerzania dóbr przez Radziwiłłów kosztem posiadłości królewskich,
konfliktu w jaki popadli z Gasztołdami naruszywszy granice ich dóbr tykocińskich,
XVI w. Teka 15, s. 1-12
− Odpis pisma stwierdzającego zakończenie opisu granic pomiędzy gruntami Grodna,
Bielska, Goniądza, Rajgrodu, Knyszyna i Tykocina, 1536. Teka 45, s. 2
− Miasto płaci 80 złotych szelęŜnego w r. 1732. Teka 95, s. 16
− Rajgrodzko-goniądzkie dobra zob. teŜ Goniądz dobra
RAJSK
− Wzmianka o prezentowaniu ks. Mańkowskiego na parocha do cerkwi unickiej w
Rajsku, w starostwie bielskim, 1776. Teka 128, s. 2
RAKLISZKI
− Wypis z rejestru pomiary włócznej włości rakliskiej z r. 1585. Teka 46, s. 16-22
RASZKÓW
− Miejscowy komendant furwaktowy Miklaszewski, pozwala za łapówkę przejeŜdŜającym
kupcom omijać trakt przez Biliłówkę i kierować się na Nową Serbię, 1762. Teka 327, s.
17
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RASZTEMBUBG
− Na zamówienie J. Kl. Branickiego wykonuje się tam dwa młynki do czyszczenia zboŜa,
1763. Teka 328, s. 19, 21
RATNO
− Starostwo ratneńskie w woj. ruskim zostało oddane Stefanowi Czarnieckiemu
wojewodzie ruskiemu jako emfitenza z prawem sukcesji, 1659. Teka 223, s. 1
− Prawa do starostwa ratneńskiego ceduje Stefan Czarniecki wojewoda ruski swej córce
Aleksandrze K. Branickiej, 1661. Teka 67, s. 1
− Z huty szkła w Ratnie wysyła się próbki dla J. Kl. Branickiego; wzmianka o cenach,
1758. Teka 328, s. 5, 6, 8
− Próbka tafel ratnieńskich przesłana J. Kl. Branickiemu. Według wybranej próbki
sprowadza się tafelki do pałacu w Choroszczy, szklarz i podoficer delegowani z
Białegostoku sprawdzą na miejscu jakość szkła, 1758. Teka 362, s. 16, 17
RĘCZAJE
− NaleŜność za sól suchedniową dla dóbr Branickich Ręczaje, 1748. Teka 320, s. 1
ROGÓW
− Wycinanie ulic na kępie rogowskiej pod kierunkiem Adama strzelca przez poddanych z
dóbr stelmachowskich, lipnickich i tykocińskich, 1750. Teka 282, s. 1, 2
− W folwarku rogowskim mają być prowadzone prace budowlane, 1758. Tek 397, s. 34
− Z rogowskiego folwarku pobierane są trzeciaki, 1758. Teka 362, s. 17
− W Rogowie i Choroszczy jest w r. 1767 razem dymów 77. Teka 333, s. 4
− Globalne sumy przychodu i rozchodu dóbr rogowskich oraz dochodu netto w gotówce
w latach 1770-1772, wynotowane z rachunków dóbr podlaskich Branickich oraz wykaz
świadczeń w naturze z tychŜe dóbr. Teka 220, s. 2, 4
− Dane o liczbie poddanych i ich powinnościach, o gruntach, sprzęŜaju, a takŜe o
wysiewach zbóŜ, 1772. Teka 212, s. 4, 8
− Wzmianka o odprawie administratora rogowskiego Al. Pruszyńskiego, 1778. Teka 128,
s. 3
− Porównanie stanu folwarku rogowskiego w dobrach białostockich w r. 1800 z jego
stanem z r. 1772. Teka 216, s. 1-5
ROSKOSZ
− W dobrach radziwiłłowskich Roskosz znajduje się zwierzyniec, 1747. Teka 301, s. 1
ROSOSZE
− śydzi z miasteczka Rososze z dawna naleŜący do synagogi tykocińskiej przystąpili do
kahału międzyrzeckiego za zgodą Komisji Skarbu Koronnego. Iz. Branicka rozwaŜa
moŜliwości starań w celu anulowania tego przesunięcia, 1778. Teka 215, s. 20
ROŚ
− Notatki i zestawienia sporządzone przez Glinkę, dotyczące: a/kolejnych właścicieli
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−

−
−
−
−
−
−

dóbr i części składowych archiwum roskiego /opublikowane w Przewodniku po
zbiorze rękopisów wilanowskich/ w okresie XVII-XIX w.; b/ dóbr składających się
na majętność: roską i białostocką /błędy!/ w XVIII w. Teka 483, s. 1-4
Katalog korespondencji stanowiącej część Archiwum Roskiego /pudła 1-75/. Innym
egzemplarzem tego katalogu posługuje się Archiwum Główne Akt Dawnych, gdzie
znajduje się obecnie ta korespondencja. Księga oprawna w płótno, s. 289 + 1 nlb.,
maszynopis. Teka 491
Notatki z inwentarza Archiwum Roskiego dotyczące róŜnych materiałów do dziejów
Białegostoku i Tykocina, /głównie same sygnatury akt/. Teka 484, s. 1-30
Wypisy z literatury drukowanej odnoszące się do Rosi i przyległych dóbr Studzieniec w
posiadaniu Chodkiewiczów, 1536. Teka 56, s. 18
Drzewa owocowe sprowadzane są z Rosi do Choroszczy, 1748. Teka 358, s. 12
Objaśnienie dane przez Iz. Branicką Piotrowi Potockiemu staroście szczerzeckiemu, co
do posiadania tych dóbr przez Sapiehów i Branickich, 1777. Teka 317, s. 38
Własnoręczna notatka Adama Branickiego /+1947/ o dziejach dóbr roskich
sporządzona przed 1939 r. i odpis tej notatki przez Glinkę. Teka 486, s. 1, 2
Wzmianka o tym, Ŝe w Rosi znajdowały się /w XIX w.?/portrety Jana Klemensa i
Izabeli Branickich. Teka 96, s. 43

ROŚ BIAŁŁOZOROWSKA
- Notatki z lustracji mostów i grobel przeprowadzonej przez Komisję Skarbową w Rosi
Białłozorowskiej dobrach dziedzicznych Siehenia, 1783. Teka 221, s. 7
ROZKOPANA
- Notatka o listach J. A. Czarneckiego posesora wsi Rozkopanej w sprawie wydania
zbiegłych do tej wsi poddanych z Biliłówki, 1756-1757. Teka 315, s. 61
ROZWADA, Rozwadów
- Redler snycerz sprowadza ze „skały rozwadowskiej” kamienie do swych prac
prowadzonych w Warszawie, a Miller kamieniarz warszawski wykonuje tam na miejscu
basen kamienny na zamówienie J. Kl. Branickiego, ukończony przewozi do Warszawy;
miejscowy kamieniarz ma czterech czeladników, których próbuje się zwerbować na
usługi J. Kl. Branickiego, 1752. Teka 320, s. 63-65, 65v, 73, 76, 79v, 81, 82, 82v
- J. Kl. Branicki sugeruje swemu oficjaliście, aby tam wynajął 2 czeladników malarzy,
1752. Teka 321, s. 12
- Redler sprowadza osobiście kamienie ze „skały rozwadowskiej” do Warszawy,
1755. Teka 320, s. 209, 210, 212, 216, 218b
- Kamieniarz w Rozwadzie przyjmuje zamówienie na wykonanie 7 stolików marmurowych dla J. Kl. Branickiego, 1756. Teka 315, s. 57
- „Skałę” w Rozwadowie dzierŜawi kamieniarz warszawski Dolinger, który ma z niej
wydobyć materiał na postumenty pod Herkulesów w Białymstoku, 1757. Teka 345, s.
20v
RÓśANYSTOK, RóŜanostok, Krasnystok, Krasnostok
- W miejscowości tej /w pobliŜu Grodna/ znajdował się klasztor dominikanów. Kościół
klasztorny został w r. 1866 przerobiony na cerkiew. Klasztor róŜanostocki zakupił w r.
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1909 od rządu rosyjskiego posesję Nowe w Białymstoku i posiadał ją do czasu I
wojny światowej. Teka 241, s. 21-24
- Klasztor dominikanów w RóŜanymstoku prowadzi pertraktacje z administracją dóbr
białostockich w sprawie dostawy kamieni i dachówki, ale w ostatniej chwili wycofuje się
z zamówienia, 1775, 1776. Teka 375, s. 13, 15, 18, 19
- Wzmianka o doniesieniu władz rosyjskich na temat beczek prochu w klasztorze
/dominikanów/ w RóŜanymstoku, 1841. Teka 449, s. 6
RUBAWKIEN /?/
- Dane statystyczne o liczbie morgów, dochodach, liczbie wsi i folwarków naleŜących do
leśnictwa Rubawkień /?/ i Nowinka w pow. dąbrowskim, 1807. Teka 182, s. 6, 7
RUCHNA
- Wzmianki o zabezpieczeniu w r. 1944 niektórych przedmiotów o wartości artystycznej,
pochodzących z dworu w Ruchnie i o przekazaniu tych przedmiotów Muzeum
Narodowemu w Warszawie, 1945. Teka 508, s. 16-20
RUSZCZA
- Informacje o zadłuŜeniu dóbr ruszczańskich i oddaniu ich w zastaw przez
J. Kl. Branickiego Stadnickiemu, 1750. Teka 315, s. 132, 133
- Wykaz folwarków naleŜących do hrabstwa ruszczańskiego, 1771. Teka 212, s. 13
- Wzmianka o lustracji dóbr po skończonej dzierŜawie, 1773. Teka 128, s. 1
- Wzmianka o prezentowaniu na kościół w Ruszczy ks. Olechowskiego kanonika
krakowskiego, 1774, i o prezentowaniu ks. Wojciecha Mokronowskiego po rezygnacji
ks. Olechowskiego, 1777. Teka 128, s. 1, 2
- Wzmianka o suchej arendzie w dobrach ruszczańskich, około 1780. Teka 364, s. 10
- Iz. Branicka w liście do dzierŜawcy Ruszczy i Branic Stan. Badeniego stwierdza nędzę
tamtejszych poddanych i zaleca Badeniemu, aby wspomagał uczciwych chłopów a
przepędzał hultajów. Jednocześnie wypowiada mu dzierŜawę, 1799. Teka 215, s. 22;
Teka 315, s. 4
- W r. 1799 upowaŜnia Iz. Branicka H. Kownackiego do wydzierŜawienia Branic i
Ruszczy. Teka 419a, s. 56; Teka 419b, s. 166
RUSZCZANY
− Wieś ta naleŜała w r. 1756 do dóbr choroskich. Teka 362, s. 14
RYBAKI
− Spławia się stamtąd drzewo do Tykocina, 1751. Teka 282, s. 6
RYBIENKO
- Notatka J. Glinki o stanie pałacu w Rybienku oglądanym przez niego po zniszczeniach
wojny 1920 r. i o zauwaŜonym tam napisie z nazwiskiem Kroguleckiego /XVIII w./.
Teka 393, s. 1
RYBNIKI
− W Rybnikach koło Knyszyna istniał tartak w latach 1760-1773. Teka 315, s. 309-311;
Teka 328, s. 16
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RYBOŁY
- Wzmianka o spaleniu się zabudowań folwarcznych w Rybołach w dobrach
białostockich, 1759. Teka 315, s. 169
- Notatka o dymisji administratora rybołyckiego Rogali, 1773. Teka 128, s. 1
- Wzmianka o budowie zabudowań folwarcznych, 1779. Teka 369, s. 5
- Wzmianka o obawach, Ŝe oczynszowanie poddanych ze wsi Trościanicy wpłynie
ujemnie na stan folwarku Ryłoby, utrzymywanego przez tę wieś, 1780. Teka 316, s. 9
- Wzmianka o odesłaniu z Białegostoku abrysu cerkwi w Rybołach z plantą architekta
Czernika, 1792. Teka 316, s. 72
- Folwark rybołycki dzierŜawi od Iz. Branickiej Wincenta Schultzowa wdowa po
koniuszym, 1793. Teka 316, s. 29
- Folwark rybołycki dzierŜawi Popławski sekretarz Iz. Branickiej, 1798. Teka 419a, s. 28
RZESZÓW
- Sprowadzanie stamtąd karpiówki, do pokrycia kościoła w Tyczynie, 1759. Teka 339, s.
18
- W muzeum w Rzeszowie znajdował się w r. 1950 portret J. Kl. Branickiego. Teka 39, s.
19
RZĘSNA
- Wzmianka o zatargach granicznych między Rzęsną wsią arcybiskupią a starostwem
janowskim, 1749. Teka 336, s. 2
RZYM
- Fotografia drukowana fragmentu elewacji kościoła S. Carlo di Cutinari. Teka 235, fot.
117
SABARNIK zob. Sobarnia
SAMBOR
- Organista tamtejszy zostaje sprowadzony do Białegostoku, 1752. Teka 327, s. 4
- W Samborze mieszka organmagister Pankowski, który podejmuje się wykonać organy
do kościoła parafialnego w Tyczynie, 1763. Teka 359, s. 2, 3
SAMSONÓW
- Wzmianka o odlewaniu rur Ŝelaznych w kuźniach samsonowskich, 1752. Teka 320, s.
65v
- J. Kl. Branicki niezadowolony, Ŝe jego oficjalista nie obstalował rur do fontann w
kuźnicach samsonowskich, gdzie je odlewać umieją, 1752. Teka 321, s. 12
- W kuźniach samsonowskich zamawia się blachy do kominków i inne wyroby dla dworu
Branickich, 1753. Teka 320, s. 127, 162
SANDOMIERZ
- Z lasów ekonomii sandomierskiej sprowadza się drzewo do prac budowlanych w
dobrach tyczyńskich, 1752. Teka 321, s. 3, 4
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SANNIKI
- Wieś ta naleŜy w XVIII w. do dóbr tykocińskich. Teka 217, s. 2, 3
SARNÓW
- Wieś ta była oddana w zastaw przez Grujewskiego podkomorzyca wiskiego
- W. Kuczyńskiemu, 1701. Teka 409, s. 11
SERNIKI
- Młynarz do budowy młynów sprowadzany stamtąd do dóbr Branickiego, 1760. Teka
328, s. 17
SEROCZYN
- Wzmianka o zajeździe ks. Ossolińskiego proboszcza zuzelskiego na Seroczyn, 1710
/?/.Teka 409, s. 7v
SIDRA
- Wzmianki o dobrach sidrzańskich Potockich w XVII w. Teka 59, s. 2v, 3
- Dane statystyczne, dotyczące miasta Sidry /liczba dymów, liczba dusz, w tym
chrześcijan i śydów/ czerpane z tabeli statystycznej obwodu białostockiego, 1807.
Teka 182, s. 3
SIEDLISKA
- Wieś ta naleŜy w XVIII w. do dóbr tyczyńskich. Teka 276, s. 9-11
- Miejscowi poddani przedkładają J. Kl. Branickiemu suplikę celem zmniejszenia
świadczeń na rzecz dworu, 1767. Teka 327, s. 18
SIELCE
- Przy budowie nowego kościoła w Sielcach pracuje murarz warszawski Szulc, 1750.
Teka 331, s. 4
SIEMIATYCZE
- Wzmianka o zezwoleniu królewskim na wybudowanie mostu na Bugu w Siemiatyczach,
1554. Teka 45, s. 3
- Wypis z listu superiora klasztoru misjonarzy w Siemiatyczach ks. Jana Hortyńskiego,
który donosi Eustachemu Potockiemu o chorobie architekta Fontany i o sprowadzeniu
do niego „doktora z Boćków a felczera z Wołczyna” i o pobycie Fontany w tym
klasztorze, 1755. Teka 431, s. 1
- Wypis z listu, w którym A. Jabłonowska donosi o zamiarze kilku rzemieślników
białostockich /stelmach, stolarz, kołodziej i gwoździarz/ przeniesienia się do
Siemiatycz i relacja o tej sprawie w liście gubernatora białostockiego do sekretarza Iz.
Branickiej, 1773. Teka 316, s. 56, 58
- Opis i wraŜenia H. Kownackiego z bytności w r. 1798 w Siemiatyczach. Teka 97, s. 29;
Teka 419a, s. 29-31
- Fotografia akwareli Z. Vogla przedstawiającej rynek w Siemiatyczach. Teka 237, fot. 8
- Dane statystyczne, odnoszące się do miasta Siemiatycz /liczba dymów, liczba dusz, z
tego chrześcijan i śydów/ czerpane s tabeli statystycznej obwodu białostockiego, 1807.
Teka 182, s. 3
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- Wzmianka o ogrodzeniu parku pałacowego w Siemiatyczach, 1834. Teka 449, s. 2
SIEMIERZYCE
- Wzmianka o dochodzie ze wsi Siemierzyc, naleŜącej do dóbr krzesłowych woj.
krakowskiego, 1775. Teka 269, s. 1
SIERKI vel Sierki Bojarowie
- Wieś w dobrach tykocińskich zamieszkała była przez bojarów putnych. Opis ich
powinności w r. 1576; spis bojarów i opis powinności, w r. 1772. Teka 214, s. 18, 19,
22; Teka 217, s. 2, 3
- Gdy poddani w Sierkach odmówili płacenia poborów staroście a oświadczyli chęć
płacenia poborcy jak to czyniła szlachta, spotkali się ze sprzeciwem starosty, Łukasza
Górnickiego, jak równieŜ królowej Anny Jagiellonki, 1590. Teka 278, s. 155, 177
SIOSTRZANÓWKA, Sestrenówka
- Prezenta J. Kl. Branickiego dla ks. Daniela Mlińskiego na parocha w Sostrenówce w
dobrach biliłowskich, 1752. Teka 321, s. 13
SITNO
- Majętność sitnieńską zapisuje Al. Wiesiołowska w testamencie swemu bratu Jakubowi
Sobieskiemu, zastrzegając przedłuŜenie arendy tych dóbr St. Pajewskiemu staremu
słudze Wiesiołowskich, 1645. Teka 66, s. 13, 22, 23
SKORUPY
- Wzmianka o budowie w Skorupach chałupy dla chorąŜego bojarskiego, 1748. Teka
315, s. 177
- Wzmianki o wsi Skorupy naleŜącej do dóbr sobolewskich, 1772. Teka 214, s. 4, 6, 9, 13,
14
SŁAWKÓW
- Kluczem sławkowskim zarządzał w połowie XVIII w. Franciszek Kownacki podstoli
smoleński, tam urodził się jego syn Hipolit /1761-1854/, który teŜ około r. 1780 do
1790 pracował w górnictwie i hutnictwie sławkowskim i na tej podstawie ogłosił dwie
prace: „O staroŜytności kopalni kruszców, wyrabiania metalów, czyli robót górniczych w kluczu
sławkowskim”, 1791; „O górach”, 1792. Teka 419a, s. 7-11, 42, 43; Teka 4l9b, s. 140
SŁOBODA
- Wzmianka o naprawie karczmy we wsi Słobodzie, w dobrach białostockich, 1760. Teka
328, s. 11, 12
- Opis karczmy w Słobodzie i świadczeń tamtejszego arendarza na rzecz dworu, 1772.
Teka 116, s. 33; Teka 227, s. 2
- Wypis skrócony z inwentarza tej wsi odnoszący się do poddanych i ich powinności,
1772. Teka 116, s. 32, 33
- Spis nazwisk poddanych według inwentarza 1772 r. z adnotacjami Glinki o
występowaniu tych nazwisk w r. 1938 na terenie tej wsi bądź w okolicy. Teka 218, s. 1
- Tabele obrazujące liczbę ludności /w tym męŜczyzn, kobiet, a takŜe % dzieci/,
przeciętną liczebność rodziny i obciąŜenia poddanych w tej wsi w r. 1772. Teka 115, s.
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5-9
- Dawna karczma w Słobodzie stoi na gruncie mokrym, budowa nowej na suchszym
miejscu, 1773. Teka 375, s. 6
- Wzmianki o wsi Słoboda, XVIII w. Teka 219, s. 1-15
SŁOCINA
- Wieś ta naleŜy w XVIII w. do dóbr tyczyńskich. Teka 276, s. 9-11
SŁOJKÓW
- Dane statystyczne o dochodach tych dóbr, liczbie majątków stołowych i dawnych
kościelnych, a takŜe kolonii i leśnictw naleŜących do nich, 1807. Teka 182, s. 4-7
SŁOŃSK
- Wzmianka o odbywającym się tam „zgonie” wołów, 1752. Teka 321, s. 15
SMOTRYCZ
- Wzmianka o działalności huty szklanej na terenie starostwa smotryckiego, 1751. Teka
315, s. 181
SNARSZCZYZNA
- J. Kl. Branicki starosta bielski nadaje Jędrzejowi Bodkiewiczowi włókę gruntu leŜącą w
tej wsi między Kowelą Kamieniem i WieŜanką a TrzywieŜą, 1766. Teka 391, s. 4
SOBARNIA, Sobarnik, Sabarnik
- Nazwy takie nosiła przystań flotylli rzecznej z dóbr J. Kl. Branickiego wybudowana na
Supraśli, 1752. Teka 350, s. 2, 3
- Budowa młyna, 1760. Teka 328, s. 17
- Łąka nad rzeką Supraślą na prawym jej brzegu w pobliŜu gościńca Białystok-Jurowce
nosiła nazwę Sobarnia, Sobarnik jeszcze w XX w. Teka 241, s. 20
SOBOLEWO, Sobolewszczyzna
- Folwark sobolewski nazywany w r. 1662 „ariańskim” ze względu na sumy zapisane na
nim arianom przez B. Radziwiłła, z tego tytułu usiłuje proboszcz katolicki z
Zabłudowa zagarnąć ten folwark, 1663. Teka 290, s. 17, 18, 21, 23
- Notatki z inwentarzy dóbr sporządzonych w r. 1671 i 1677. Wymieniono tu
poszczególne działy opisu obu inwentarzy, wyszczególniono szańce we wsiach
naleŜących do dóbr sobolewskich, wymieniono wsie chłopskie i bojarskie i opisano
powinności poddanych. Teka 271, s. 1-13
- Dobra radziwiłłowskie Sobolewo i Dojlidy stanowiące waŜne zaplecze miasta
Białegostoku pozostawały od końca XVII w. w zastawnej posesji Branickich. Teka 90,
s. 19
- W r. 1698 dobra radziwiłłowskie Sobolewo przejmuje w zastaw Stefan M. Branicki. W
rękach Branickich pozostaje Sobolewo do początku XIX w. Teka 290, s. 12, 13
- Zatargi o dobra sobolewskie między Radziwiłłami a Branickimi, 1712. Teka 315, s. 12
- Sobolewo zostało z parafii zabłudowskiej przyłączone przed r. 1751 do parafii
białostockiej. Teka 58, s. 4, 5
- Drzewo z puszczy sobolewskiej zwozi się do Białegostoku, 1751, 1752. Teka 358, s. 19,
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20
W puszczy sobolewskiej wyrabia się rynny do zwierzyńca danielego, 1754. Teka 358, s.
44
Z folwarku Sobolewo pobierane są trzeciaki, 1758. Teka 362, s. 17
Drzewa sprowadzane z puszczy sobolewskiej, 1760. Teka 328, s. 16
W dobrach sobolewskich jest w r. 1767 dymów 210. Teka 333, s. 4
Fotografia mapy folwarku dojlidzkiego i sobolewskiego wykonanej przez Fr. Pugeta w
r. 1769. Teka 235, fot. 17
Globalne sumy przychodu i rozchodu dóbr sobolewskich oraz dochodu netto w
gotówce w latach 1770-1772. Teka 220, s. 2, 5
Wzmianki o karczmach w dobrach sobolewskich i o nazwiskach arendarzy, 1772. Teka
227, s. 3
Wykaz gruntów we włości sobolewskiej w zastawnej posesji Branickich. W opisie
uwzględniono wsie chłopskie, bojarskie i grunty dworskie, 1772. Teka 259, s. 6
Wypisy z inwentarza dóbr odnoszące się do włościan i zabudowań poszczególnych wsi,
1772. Teka 214, s. 1-16; Teka 217, s. 4; Teka 260, s. 1-5
W dobrach sobolewskich znajduje się królikarnia, 1777. Teka 370, s. 9
Sprowadzanie z puszczy sobolewskiej drzewa do wykonania mauzoleum J. Kl.
Branickiego, 1777. Teka 376, s. 4
Wysokość opłat za korzystanie z ugaju w puszczy sobolewskiej, 1778. Teka 316, s. 37
Wzmianka o pracach przy zakładaniu drogi przez puszczę sobolewską prowadzonych
na polecenie Iz. Branickiej, 1788. Wzmianka o zamierzonym polowaniu na wilki, 1789.
Teka 316, s. 13, 14
Wzmianka o spuszczaniu drzewa przy Królowym Moście w puszczy sobolewskiej,
1789. Teka 316, s. 77
Dobra sobolewskie są uwzględnione w „Generalnym wyciągu weryfikacji poddaństwa”z r. 1800/1801. Podano tu dane z lat 1772 i 1800 odnoszące się do liczby
gospodarzy i komorników, sprzęŜaju dworskiego i chłopskiego oraz inwentarza
Ŝywego. Teka 216, s. 1-5
Roszczenia klasztoru ks. misjonarzy w Białymstoku do zapisu danego im w r. 1809 na
Sobolewszczyźnie, 1837. Teka 204, s. 1

SOCE
- Wzmianka o zbieraniu drzewa na wystawienie tam nowej karczmy, 1759. Teka 315, s.
169
SOKOLE zob. Jurowce
SOKOŁÓW
- Wzmianki o zadłuŜenia kahału tykocińskiego względem kościoła sokołowkiego, 1755.
Teka 280, s. 120
SOKOŁY
- Miejscowość ta jako wieś nie jest obciąŜona podatkami miejskimi a jednocześnie jej
właściciel Kruszewski, stara się o przywrócenie jej wolności odbywania targów i
jarmarków. Donoszą o tym Iz. Branickiej śydzi tykocińscy, upatrując w tym
niebezpieczeństwo dla swego miasta, 1791. Teka 316, s. 76
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SOKÓŁKA
- Dane statystyczne odnoszące się do tego miasta /liczba dymów, dusz, w tym
chrześcijan i śydów oraz mahometan/ czerpane z tabeli statystycznej obwodu
białostockiego, 1807. Dane o przynaleŜności Sokółki do dóbr stołowych, o liczbie
naleŜących do nich kolonii i leśnictw oraz dawnych dóbr kościelnych, 1807. Teka 182,
s. 3-7
SOKÓŁKI zob. Jurowce
SOLEC
- Raporty o sprowadzaniu stamtąd kamieni Wisłą do Warszawy na zamówienie
J. Kl. Branickiego, 1772. Teka 316, s. 27
SOLNIKI
- Wypis z inwentarza wsi Solniki, 1771. Teka 260, s. 1
SOŁONKA
- Wieś ta naleŜy w XVIII w. do dóbr tyczyńskich. Teka 276, s. 9-11
SORGOWTISZKI
- Dwór o tej nazwie został nadany przez króla Piotrowi Wiesiołowskiemu, 1547. Teka
51, s. 42
SOŚNICA
- Był to w r. 1750 port rzeczny na Sanie. Teka 336, s. 5
- WywoŜenie do Sośnicy omłotów ze starostwa grodeckiego w związku z wygaśnięciem
dzierŜawy tego starostwa przez J. Kl. Branickiego, 1757. Teka 327, s. 14
- Kontrola spichlerza portowego przez plenipotenta J. Kl. Branickiego, 1760. Teka 315,
s. 112, 113
SPICZKI
- Wieś ta naleŜała do miasta Bielska, 1784. Teka 247, s. 2
SPISZ
- Sprowadzanie blachy ze spiskich hamerni do Białegostoku via Dukla-Tyczyn, 1761.
Teka 315, s. 92
STAMBUŁ, Konstantynopol
- Konie stamtąd sprowadzone do Chocimia na sprzedaŜ, 1743. Teka 315, s. 84
- Notatka z listu dyplomaty francuskiego de Lancey'a do majora Kajetana
Cieszkowskiego w sprawie korespondencji z Konstantynopola, 1757. Teka 329, s. 4
STANIĄTKI
- Wzmianka o fundacji w XIII w. klasztoru benedyktynek przez Klemensa z Ruszczy dla
jego córki Wisenny. Teka 96, s. 1
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STANISŁAWÓW
- Dobra te naleŜą do J. Kl. Branickiego, ekonomem w nich jest Sienicki, 1750. Teka 320,
s. 37
STARA WIEŚ
- Dobra te stanowią wraz z Białymstokiem posiadłość Piotra Wiesiołskiego, 1578, w r.
1630 część ich otrzymuje Krzysztof Wiesiołowski. Teka 62, s. 14, 15
STARA WIEŚ pow. węgrowski
- Fotografia elewacji pałacu „pseudogotyckiego” w Starej Wsi /pow. węgrowski/ i
notatka o jego dziejach spisana w r. 1944. Teka 435, fot. 13
STAROSIELCE
- Wieś ta naleŜy w XVIII w. do klucza białostockiego /wysokostockieg/. Teka 219, s. 115
- Opis poddanych w Starosielcach i ich powinności wobec dworu a takŜe opis karczmy i
browaru /odpis skrócony z inwentarza 1772 r./. Teka 116, s. 24, 25; Teka 227, s. 1
- Spis nazwisk poddanych w Starosielcach według inwentarza 1772 r. z adnotacjami
Glinki o występowaniu tych nazwisk w r. 1938 na terenie tej wsi bądź w okolicy. Teka
218, s. 2
- Tabele obrazujące liczbę ludności /w tym męŜczyzn, kobiet i % dzieci/, przeciętną
liczebność rodziny i obciąŜenia poddanych w tej wsi r. 1772. Teka 115, s. 5-9; Teka
217, s. 6
STARZYSKA
- Starzyska stanowią klucz w starostwie janowskim, 1756. Teka 327, s. 10
STAWCZANY
- Do dóbr tych w posesji pułkownika Komorowskiego, wywozi się ruchomości z
opuszczanego przez J. Kl. Branickiego starostwa grodeckiego, 1758. Teka 327, s. 15
STELMACHOWO, Stelmachów
- Dobra te były obciąŜone wypłacaniem dziesięciny kościołowi farnemu /św. Trójcy/ w
Tykocinie i annuat klasztorowi bernardynów tamŜe, 1662-1723. Teka 280, s. 77-80
- Rejestr szkód poczynionych przez konfederację mazowiecką /stronników St.
Leszczyńskiego/ w folwarkach i wsiach tego klucza, 1734. Teka 280, s. 102, 103
- Ściągano ze Stelmachowa ludzi do „fabryki” w Choroszczy, 1749. Teka 350, s. 1
- Poddani wysyłani byli do wycinania ulic na Kępie pod Rogowem, 1750. Teka 282, s. 1,
2
- Wzmianka o budowie zabudowań folwarcznych według tego samego obrysu, co w
Lipnikach, 1755, 1756. Teka 351, s. 3
- Raport o stanie prac budowlanych przy owczarniach i spichlerzu, 1763. Teka 315, s.
115
- Globalne sumy przychodu i rozchodu oraz dochodu netto wynotowane z rachunków
dóbr podlaskich Branickich w latach 1770-1772 tamŜe wykaz świadczeń w naturze i ich
przeliczenie na pieniądze. Teka 220, s. 2, 6
- Dane o wysiewie zbóŜ w Stelmachowie, 1772. Teka 212, s. 9
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- Wzmianki o tych dobrach w inwentarzu z r. 1772. Teka 214, s. 17, 18; Teka 216, s.
1-5
STOJANÓW
- Objęcie tych dóbr w posiadanie przez J. Kl. Branickiego, opis dewastacji gospodarstwa
przez poprzednich posesorów oraz wyszczególnienie koniecznych inwestycji, sytuacja
mieszczan zmuszanych do pańszczyzny, 1750. Teka 336, s. 5, 6
STOKOWISKO
- Wzmianka o procesie prowadzonym przez Kotuńskiego właściciela Stokowiska o
poddanego zbiegłego do dóbr W. Kuczyńskiego, 1701. Teka 409, s. 11
STOŁOWACZ
Dobra
- Wzmianka o jakiejś pracy, którą ma wykonać ogrodnik hołowieski w folwarku
stołowackim w starostwie bielskim, 1732. Teka 315, s. 216
- Wzmianka o szkodach poczynionych przez konfederację mazowiecką /stronników St.
Leszczyńskiego/, 1734. Teka 280, s. 104
- Wzmianka o istnieniu hodowli koni i „szkole końskiej”, 1753. Teka 315, s. 227
- W dobrach stołowackich znajdują się konie neapolitańskie, 1753. Teka 356, s. 5
- Budowa maneŜu w Stołowaczu jest na ukończeniu, 1753. Teka 358, s. 27
- W dobrach stołowackich mają osuszać łąki i kopać rowy odwadniające, 1753. Teka
358, s. 29
- Zaopatrywanie stajni stołowackich w świece, szczotki, grzebienie, gąbki, wiadra i
szafliki, przebudowa i rozbudowa budynków stajennych, 1753, 1755. Teka 349, s. 3-6,
9; Teka 339, s. 5, 7, 8
- Wzmianki o sprowadzaniu cegły z Orli, a wapna solanek 50 z Białegostoku, 1754. Teka
358, s. 36, 40
- Przygotowywanie i zwoŜenie wapna do Stołowacza, 1754. Teka 342, s. 34v
- Do Stołowacza ma jechać /dla kontroli prac budowlanych/ pułkownik Klemm, 1755.
Teka 362, s. 10
- Jest maneŜ w Stołowaczu, 1750. Teka 328, s. 6
- W Stołowaczu są konie J. Kl. Branickiego i struś, 1760. Teka 341, s. 10
- Jakieś prace wykonują w Stołowaczu brukarze i grabarze, 1760. Teka 328, s. 14
- Do propinacji w Stołowaczu potrzebny jest anyŜ, 1762. Teka 333, s. 2
- 20 krów kupionych w Lubartowie odesłano do Stołowacza, 1763. Teka 333, s. 4
- Administratorem miejscowym jest Terlikowski, 1767. Teka 360, s. 37
- W Stołowaczu prowadzi się odbudowę spalonych budynków folwarcznych, 1779. Teka
317, s. 8a
- Notatka o raportach Budigera administratora klucza, składanych podskarbiemu dóbr
Branickich w sprawie wysyłania wyrobów tkackich z dóbr stołowackich do
Białegostoku, 1778-1782; i wypis z raportu, w którym Budiger przedstawia nędzę jaka
panuje wśród miejscowych poddanych i prosi Branicką o ulgi dla nich, 1773. Teka 316,
s. 48, 56
- Wypisy z raportów administratora J. Truskolaskiego w sprawia poboru łanowego z
dóbr stołowackich, pomocy milicji nadwornej w utrzymywaniu poddanych w karności
oraz odstaw płótna i krochmalu, 1784-1785. Teka 316, s. 55
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- Cegła sprowadzana ze Stołowacza do budowy kościoła bernardynów w Bielsku,
1789. Teka 316, s. 63
- SprzedaŜ cegły z cegielni stołowackiej, 1789. Teka 363, s. 13, 14
- Dane statystyczne o dochodach z dóbr stołowackich, o liczbie naleŜących do nich dóbr
starościńskich, dawnych kościelnych i wójtostw, 1807. Teka 182, s. 4, 5
Pałac
- Notatki o rysunkach przedstawiających elewację, rzut poziomy i plantę „reformy
pałacu” oraz fotografie tych rysunków. Teka 234, s. 1, 12; Teka 235, fot. 32, 33
- Sprowadzanie drzewa do prac budowlanych przy pałacu, 1752. Teka 362, s. 2
- Wzmianki o pracach stolarskich prowadzonych w pałacu i o malowania tam obrazów
przez malarza Niemca, 1754, 1755. Teka 358, s. 42, 44-47
- Sprowadza się szkło do szklenia okien w pałacu, 1754. Teka 341, s. 9; Teka 342, s. 37v
- J. H. Klemm architekt nadzoruje i relacjonuje J. Kl. Branickiemu przebieg prac
stolarskich w pałacu i stajni, 1755. Teka 339, s. 5, 7, 8
- Wzmianka o wyjeździe Czopka ślusarza z Białegostoku „do Stołowacza z okowami do
tamtejszego pałacu”, 1755. Teka 315, s. 49
- Malarz rozpoczął malować obrazy do pałacu według wskazówek budowniczego
Sękowskiego, 1755. Teka 362, s. 6
- ZwoŜenie drzewa do prac budowlanych, 1758, tynkowanie ganku, 1759. Teka 362, s.
16, 18
- Wzmianki z r. 1773 o nowej posadzce, przewidzianym przekopywaniu kanału i
sadzeniu drzew na dziedzińcu. Teka 375, s, 1, 5-7
- Obraz z Murzynkiem wysłany do Warszawy, 1776. Teka 370, s. 4
STOPNICA
- Notatka informująca o dziejach Stopnicy na podstawie Encyklopedii Orgelbranda.
Teka 257, s. 9
STRABLA
- Notatki z przechowywanej w kościele w Strabli księgi dokumentów tego kościoła,
załoŜonej w r. 1820, a zawierającej kronikę kościoła z lat 1617-1795 oraz odpisy
róŜnych aktów z tego samego okresu. Teka 412, s. 1, 2
- Abrysy bliŜej nieokreślone odnoszące się do Strabli posyła Klemm J. Kl. Branickiemu,
1760. Teka 328, s. 11
- Wzmianka o obciąŜeniu dóbr strabelskich na rzecz klasztoru bazylianów w Supraślu,
1795/?/. Teka 96, s. 25
- Urządzane w Strabli w XVIII w. polowania na wilki. Teka 410, s. 3
- Strabla była ojczystym majątkiem Michała Starzeńskiego, 1811. Teka 411, s. 1
- Fotografie dworu i zabudowań dworskich w Strabli w r. 1953. Teka 235, fot. 35-39
STRASBURG
- Sprowadzano stamtąd do Warszawy tabakę, 1756. Teka 360, s. 3
STRASZYDLE, Straszydło
- Wieś ta naleŜała do dóbr tyczyńskich, XVIII w. Teka 276, s. 9-11
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STRYKI
- Wieś ta naleŜała do miasta Bielska, 1784. Teka 247, s. 2
STUDZIENIEC
- Wypisy z literatury drukowanej odnoszące się do dóbr Roś i przyległych dóbr
Studzieniec, 1536. Teka 56, s. 18
SUCHA RADOMSKA
- Wypisy z archiwum rodziny Wodzińskich około r. 1788 właścicieli Suchej z folwarkami
Mikówka, Turzno i miasta Białobrzegi. Teka 419a, s. 37; Teka 419b, s. 242-248
SUCHEDNIÓW
- Wypisy i notatki z listów do J. Kl. Branickiego od J. C. A. Hempla kanonika, a
jednocześnie przedsiębiorcy, wyrabiającego w Suchedniowie rury Ŝelazne i zajmującego
się naprawą instalacji wodnych, 1736-1763. Teka 315, s. 87
- Pokwitowanie odbioru naleŜności za rury Ŝelazne zakupione tam przez J. Kl.
Branickiego oraz za śruby i inne części potrzebne do fontanny w Białymstoku, 1763.
Teka 315, s. 319, 320
SUCHOWOLA
- Dane statystyczne odnoszące się do tego miasta /liczba dymów, liczba dusz, w tym
chrześcijan i śydów/, czerpane z tabeli statystycznej obwodu białostockiego, 1807.
Teka 182, s. 3
SUPRAŚL
- Tekst referatu konserwatorskiego opracowanego w r. 1952/1953 przez J. Glinkę pt.
„Pałac opatów i klasztor bazylianów w Supraślu” w związku z planowaną odbudową tych
dwóch obiektów /spalonych w czasie wojny/. Referat uwzględnia teŜ cerkiew w
Supraślu /wysadzoną w powietrze w czasie wojny/, mimo iŜ nie była ona przewidziana
do odbudowy. W załączeniu do referatu znajdują się wypisy z materiałów źródłowych
odnoszące się do dziejów klasztoru w XVI-XIX w., a takŜe opisy i fotografie
poszczególnych obiektów wykonane przed 1939 r. Teka 272, s. 1-42, fot. 1-9
- Wycinki z Echa Białostockiego z r. 1935 zawierające w polemice między A.
Minkiewiczem a Wł. Gogolewskim ocenę roli gospodarczej i politycznej klasztoru
bazylianów, XVI-XIX w. Teka 257, s. 1-5
− Opis klasztoru wynotowany z S. Starowolskiego, Polonia sive status regni Poloniae descriptio,
Wolfenbüttel 1656. Teka 97, s. 5
− Opis cerkwi w Supraślu wynotowany z H. Orłowicza, Przewodnika po województwie
białostockim, Białystok 1937. Teka 278, s. 184a
− Fotografie elewacji cerkwi oraz bramy-dzwonnicy, a takŜe wnętrz kaplicy prywatnej w
pałacu opatów wykonane w r. 1937. Teka 235, fot. 40-48
− Fotografie elewacji budynków poklasztornych /?/ wykonane w r. 1953. Teka 235, fot.
49-5
− Notatki odnoszące się do sporu klasztoru bazylianów z Raczkowiczem oraz do
wpływów i znaczenia regionalnego tego klasztoru w XVI w. Teka 89, s. 13, 16, 17, 46
− Wzmianka o nadaniu przez Chodkiewiczów dóbr Choroszcz klasztorowi bazylianów,
1510. Teka 29, s. 13, 14
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− Wypis z protokółu rozgraniczenia dóbr Klepacze i Oliszki, naleŜących do starostwa
suraskiego, z posiadłościami klasztoru, 1719. Teka 274, s. 6-19
− Wypisy z akt procesu między klasztorem bazylianów a J. Kl. Branickim o zwrot sumy
35.000 tynfów, poŜyczonej przez klasztor, 1725-1745. Teka 105, s. 2-3
− Rozliczenia klasztoru bazylianów z J. Kl. Branickim z tytułu poŜyczonych sum
pienięŜnych, b.d. Teka 96, s. 25
− Ugoda między klasztorem bazylianów a J. Kl. Branickim, co do praw kolatora
przysługujących Branickiemu w stosunku do cerkwi supraślskiej oraz co do innych
drobniejszych spraw, 1743. Teka 280, s. 116-118
− Akt zamiany gruntów między klasztorem bazylianów a hetmanem J. Kl. Branickim Branicki bierze grunt ze źródłem dobry na pstrągarnię w Bacieczkach /? baciecki/ w
zamian daje część stawu w Krupnikach w dobrach choroskich /opis granic/, 1744.
Teka 105, s. 4, 5
− W klasztorze bazylianów ma mieć robotę snycerz lwowski chwilowo zatrudniony przy
kościele w Choroszczy, 1758. Teka 397, s. 18
− Notatka o listach z lat 1778, 1784 waŜnych dla dziejów klasztoru bazylianów. Teka 316,
s. 29
− Ks. Bonifacy Lewicki przeor klasztoru bazylianów prosi komisarza dóbr podlaskich
Branickich o wzięcie w obronę Kadysza krawca białostockiego, pociąganego do
odpowiedzialności za wykonywanie prac kuśnierskich /podszywanie futer/ dla
zakonników, 1781. Teka 315, s. 244
− Notatki z lustracji mostów i grobel w Supraślu i w dobrach Fasty naleŜących do
bazylianów w Supraślu, 1782 oraz w dobrach Klewiankowo tegoŜ klasztoru, 1784, Teka
221, s. 2, 8
− Wzmianki o sumach spłacanych rocznie z dóbr choroskich klasztorowi bazylianów,
1789. Teka 368, s. 1, 2
− Spis ludności Ŝydowskiej w dobrach klasztoru bazylianów, 1795. Spis uwzględnia
imiona /ewentualnie nazwiska/ śydów, stosunek pokrewieństwa do głowy rodziny
bądź sposób zatrudnienia /słuŜąca, winnik itp./, podaje teŜ wiek kaŜdej z
wymienionych osób. Teka 206, s. 3, 4
− Wzmianka o obciąŜeniu dóbr Strabli, własności Starzeńskich, na rzecz klasztoru
bazylianów w Supraślu, 1795 /?/. Teka 96, s. 25
− Wypis z drukowanego inwentarza klasztoru bazylianów odnoszący się do sytuacji
drukarni klasztornej pod zaborem pruskim, jej prawie przymusowej sprzedaŜy
drukarzowi białostockiemu Appelbaumowi, 1803 i prób odzyskania części urządzeń
drukarni przez klasztor od następcy Appelbauma drukarza Aarona /ok. 1829 r./. Teka
163, s. 1
− Dane statystyczne o liczbie morgów i dochodach z dóbr leśnictwa supraślskiego, 1807.
Teka 182, s. 6, 7
− Wzmianka o sumach naleŜnych klasztorowi znajdujących się na hipotece dóbr
białostockich, choroskich i tykocińskich w momencie ich sprzedaŜy rządowi
rosyjskiemu, 1809. Teka 178, s. 4, 15
− Dobra poklasztorne zakupił w latach trzydziestych XIX w. Wilhelm Zachert
przemysłowiec zgierski, załoŜył tam miasteczko i fabrykę sukna. Supraśl pozostawał w
rękach rodziny Zachertów aŜ do ostatniej wojny. Teka 272, s. 36, 43, 44
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− Miasteczko to stanowiące własność Wilhelma Zacherta wyznania luterańskiego
posiada 2448 mieszkańców, 8 fabryk i zakładów przemysłowych, 1867. Teka 222, s. 1;
Teka 272, s. 36, 43, 44
SUPRAŚL, rzeka
- Wzmianka o ludziach posiadających młyny nad tą rzeką, 1571. Teka 62, s. 16
- Trudności Ŝeglugi po Supraśli i port rzeczny Sobornik na niej obsługujący flotyllę J. Kl.
Branickiego, 1749, 1752. Teka 350, s. 2, 3
- Łąka na jej prawym brzegu w pobliŜu gościńca Białystok-Jurowce nazywana jest przez
miejscową ludność „Sobarnia” lub „Sobarnik”. Do r. ±1898 rosła na tym miejscu
olszyna. Notatka na podstawie informacji p. Samotyi-Lenczewskiego, r. 1938. Teka
241, s. 20
- Notatka Glinki o śladach przeprawy przez Supraślę w okolicy Dobrzyniewa
Fabrycznego. Teka 241, s. 16
SURAś
- Notatka informująca na podstawie Encyklopedii Orgelbranda o istnieniu 3
miejscowości tej nazwy: w pow. bielskim, w pow. witebskim, w pow. czernikowskim a
takŜe dwóch starostw niegrodowych: w pow. bielskim, w pow. witebskim. Teka 257, s.
8
- Wypisy z Metryki Koronnej a takŜe ze źródeł i opracowań drukowanych odnoszące się
do dziejów starostwa suraskiego /w pow. bielskim/ w XV i XVI w. Są to wypisy z
inwentarza i rejestru pomiary włócznej, obliczenia powierzchni, informacje o składzie
etnicznym ludności, początkach grodu, nadaniu praw miejskich, sporów z poddanymi.
Teka 1, s. 6; Teka 46, s. 1-9; Teka 47, s. 1-3, 7; Teka 75, s. 12-16, 21, 23, 37; Teka 76, s.
12-16, 21-23, 37; Teka 80, s. 1-4, 7-10, 34; Teka 274, s. 8-15; Teka 275, s. 1-23, 27
- Al. Wiesiołowska wspomina w swym testamencie o sumie zapisanej jej przez męŜa
Krzysztofa Wiesiołowskiego na starostwie suraskim i na wsi Pomihaczach i nakazuje ją
po swej śmierci odzyskać i przeznaczyć na przytułek przy klasztorze brygidek w
Grodnie, 1645. Teka 66, s. 3
- Wzmianka o poddanych zbiegłych z SuraŜa do Zabłudowa, 1667. Teka 290, s. 33
- Wypis z protokołu rozgraniczenia dóbr Klepacze i Oliszki naleŜących do starostwa
suraskiego z posiadłościami klasztoru bazylianów w Supraślu, 1719. Teka 274, s. 16-19
- Miasto SuraŜ płaci w r. 1732 szelęŜnego 100 zł. Teka 95, s. 16
- Poddani starostwa nie chcą odrabiać pańszczyzny /ponad prawem opisanej/ i odwołali
się /do referendarii koronnej/, 1755. Teka 215, s. 10
- Dane statystyczne czerpane z tabeli statystycznej obwodu białostockiego, a odnoszące
się do miasta i dóbr rządowych suraskich /w mieście - liczba dymów, liczba dusz, w
tym chrześcijan i śydowi; w dobrach -liczba posiadłości starościńskich, kościelnych i
wójtostw/, 1807. Teka 1, s. 6; Teka 89, s. 87; Teka 182, s. 2-14
- Dane statystyczne o instytucjach kościelnych, miastach, kluczach rządowych i
leśnictwach oraz dochodach na rzecz skarbu w powiecie suraskim, 1807. Teka 182, s.
2-14
SZASTAŁY
- Była to wieś naleŜąca do miasta Bielska, 1784. Teka 247, s. 2
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SZCZAWIN
- Wiadomości oparte o własne wspomnienia J. Glinki i tradycje rodzinne, odnoszące się
do pałacu w Szczawinie, projektowanego ok. 1827 r. przez A. Idźkowskiego i do tzw.
starego dworu, który znajdował się opodal, spłonął w r. 1919 i został potem częściowo
odbudowany oraz do parku projektowanego równieŜ przez Idźkowskiego, a w r. 1898
urządzonego przez ogrodnika W. Kronenberga. Wzmianki o naleŜeniu w XVIII w.
Szczawina do Przeradowskiego, a od końca tego stulecia ciągle do Glinków. Teka 433,
s. 1, 3-10, 12
SZCZORSY
- W tamtejszych dobrach Chreptowiczów był między innymi bibliotekarze szambelan
Mikołaj Wolski, XVIII w. Teka 419a, s. 5
SZCZUCZYN
- Relacja o uwagach architekta Bellottiego na temat prac prowadzonych w Szczuczynie
/przy budowie rezydencji Szczuków?/, 1692. Teka 404, s. 1-3
- Mularze ze Szczuczyna mają pracować w Białymstoku, 1732. Teka 342, s. 3v
- śydzi w Szczuczynie uskarŜają się na kahał tykociński z powodu podwyŜszania
podatków, 1762. Teka 315, s. 175
- Wzmianki /wypisane z pamiętnika Lehndorffa/ o bytności w Szczuczynie i tamtejszym
klasztorze pijarów, 1773. Teka 97, s. 19, 20
SZCZYTY
- J. Kl. Branicki kupuje tam od A. Lewickiego część młyna i ziemi z poddanymi, 1737.
Teka 316, s. 84
- Opis budynku cerkwi unickiej i jej wnętrza zrobiony przez Glinkę w czasie jego
wycieczki w r. 1937. Teka 240, s. 4
- Fotografie dzwonnicy /XVIII w./ oraz figury przed ogrodzeniem cerkwi /XVIII w./.
Teka 235, fot. 57, 58
SZEMBELIEWO
- Wypis z rejestru pomiary włócznej włości grodzieńskiej odnoszący się do Szembeliewa,
1561. Teka 274, s. 3-6
SZERSZEW /?/
- Notatka z lustracji mostów i grobel przeprowadzonej przez komisję skarbową w
starostwie szerszewskim, 1786. Teka 221, s. 9
SZOLKIANE
- Hanna córka Jana Szemetowicza zapisuje swemu męŜowi Ławrynowi Wolskiemu
trzecią część dóbr ojczystych Szolkiane /na śmudzi/, 1530. Teka 51, s. 25
SZTABIN
- Sprowadzanie szkła do Białegostoku z huty szkła w Sztabinie, 1781. Teka 316, s. 44
- Huta w Sztabinie nie pracowała z powodu przemarszu wojsk rosyjskich, 1792. Teka
372, s. 20
- Notatka o zabytkach z dziedziny sztuki i architektury w Sztabinie i pobliskim
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Krasnymborze, 1960. Teka 437, s. 9, 10
SZYDŁOWICZE, Szyłowicze
- Wzmianki odnoszące się do zapisu przez Katarzynę z Wołłowiczów Bakałarowiczową
tych dóbr jej drugiemu męŜowi Piotrowi Wiesiołowskiemu /1547/oraz do zapisu tych
samych dóbr przez Aleksandrę Wiesiołowską klasztorowi brygidek w Grodnie i legatu
w jej testamencie na rzecz kościoła w Szydłowiczach /1645/. Teka 51, s. 31; Teka 66,
s. 5-9; Teka 72, s. 2, 12; Teka 278, s. 16
SZYDŁOWIEC
- Wzmianki o moŜliwości zaangaŜowania tamtejszych kamieniarzy do Warszawy, 1752.
Teka 320, s. 63, 64
SZYŁOWICZE zob. Szydłowicze
SZYMANÓW
- Do Szymanowa jedzie architekt Fontana w związku z wystawianiem castrum doloris
dla kuchmistrza litewskiego, 1750. Teka 320, s. 39, 40
ŚLĄSK
- Kupcy Ŝydowscy jadący na Śląsk z Tykocina zostali w pobliŜu Tykocina napadnięci i
ograbieni, 1734. Teka 280, s. 90
- W r. 1759 popędzono 450 wołów z Biliłówki /Ukraina/ na Śląsk. Teka 315, s. 202
- Woły z dóbr tyczyńskich J. Kl. Branickiego mają być wysyłane na sprzedaŜ na Śląsk,
1762. Teka 228, s. 1
ŚLINA, rzeka
- Ugoda między J. Kl. Branickim jako dziedzicem Łopuchowa a Ołdakowskimi jako
dziedzicami Zawad, dotycząca naprawy mostu na tej rzece oraz pobierania mostowego,
1743. Teka 280, s. 114-116
ŚWIACKIE
- Wzmianka o pałacu w Świackiem na Podlasiu, początek XIX w. Teka 410, s. 4
ŚWISŁOCZ
- Opis tamtejszego miasteczka oraz pałacu Tyszkiewicza i warunków, jakie stworzył tam
dla występujących gościnnie trup aktorskich, 1803. Teka 406, s. 1
- Feliks i Jan Alojzy Potoccy zwracają się z prośbą do Tyszkiewicza, aby przyjął do
swego zwierzyńca w Świsłoczy daniele ze zwierzyńca białostockiego, 1808. Teka 316, s.
4
TABUTOWSZCZYZNA
- „Ziemla pustowszczyzna” zwana Tabutowszczyzną została nadana Iwanowi
Hrynkiewiczowi przez starostę grodzieńskiego, 1524. Teka 51, s. 18
TAJNO
- Wrócił stamtąd Krystian kowal białostocki, 1739. Teka 358, s. 1

:

154

TARCHOMIN
- RóŜne informacje o dobrach tarchomińskich w okresie, gdy J. Kl. Branicki dzierŜa-wił
je od J. Ossolińskiego chorąŜego koronnego, potem wojewody wołyńskiego, 17531755. Teka 320, s. 162, 165, 167, 171, 177, 183, 184, 186-188, 193-195, 197, 203-212,
226, 229, 231, 232
- Wzmianki o przysyłania Ŝyta z Hołowieska do Tarchomina, 1754. Teka 215, s. 8
- Wzmianka o kupowaniu na polecenie J. Kl. Branickiego wołów „rozchodnych” tudzieŜ
krów do Tarchomin, 1754. Teka 315, s. 314
- Wypisy z raportów Krzysztofa Koca /ekonoma ustanowionego w dobrach
tarchomińskich przez ich dzierŜawcę J. Kl. Branickiego/ składanych Branickiemu w
sprawach gospodarczych tych dóbr, 1754-1757. Teka 340, s. 1-8
- Wypisy z korespondencji Krzysztofa Koca z właścicielami dóbr Ossolińskimi
wojewodami wołyńskimi i z Koziebrodzkim pełnomocnikiem J. Kl. Branickiego, 17551758. Listy dotyczą zarządzania Tarchominem przez Koca i jego stosunku do
burgrabiego Ossolińskich w Tarchominie, Zaborowskiego, oraz korzystania przez
Ossolińskich z rezydencji w Tarchominie i ich zamiaru odebrania tych dóbr z
dzierŜawy. Teka 315, s. 252, 252a, 252b
- Do prac w dobrach tarchomińskich zostają wynajęci ludzie z dóbr starostwa bielskiego,
którzy wędrują tam piechotą /160 km/, podczas gdy rzeczy ich jadą podwodami, 1755.
Teka 349, s. 8
- Dobra tarchomińskie J. Ossolińskiego, wydzierŜawione J. Kl. Branickiemu, chce kupić
Brühl, 1757. Teka 360, s. 8
- Wzmianka o propinacji w Tarchominie, 1757. Teka 360, s. 14
- Notatka o listach K. Gozdawy GiŜyckiego, pełnomocnika Branickiego do zwrotu dóbr
tarchomińskich Ossolińskiemu, 1758. Teka 315, s. 79
- Drobne prace gospodarcze w dobrach tarchomińskich, 1758. Teka 360, s. 20
- W r. 1759 Józef Ossoliński odbiera dobra tarchomińskie z dzierŜawy J. Kl. Branickiego. Teka 315, s. 110
- Zakaz Ŝenienia się wydany piwowarowi tarchomińskiemu, 1759. Teka 360, s. 25
- Wypis z listu J. Kl. Branickiego do ekonoma tarchomińskiego w sprawie wołów
przeznaczonych na mięso, które mają pozostać w Tarchominie, b.d. Teka 96, s. 16
TETYLKOWCE
- Wypis z listu odnoszący się do stacjonowania jakiejś chorągwi przez dwa lata w
Tetylkowcach, dobrach podczaszego Drzewieckiego, 1755. Teka 315, s. 69
TOPCZYKAŁY
- Wieś ta naleŜy około r. 1772 do dóbr orleńskich. Teka 214, s. 23
TROJANÓW
- Tamtejszy poddany zostaje skazany za kradzieŜ wyrokiem sądu patrymonialnego na
śmierć i stracony, 1747. Teka 409, s. 12, 13
TROŚCIANICA
- Wzmianka o prezentowaniu do tamtejszej cerkwi parocha ks. Bielawskiego, 1775. Teka
128, s. 2
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- Wypis z listu, w którym P. Hryniewicki poddaje krytyce projekt oczynszowania
poddanych trościanickich ze względu na potrzebę utrzymania folwarku Ryboły i ze
względu na obawę stworzenia precedensu dla poddanych z innych wsi starostwa, 1780.
Teka 316, s. 9
- Podskarbi białostocki W. Matuszewic, ubiega się o wójtostwo w Trościanicy, 1790.
Teka 316, s. 70
TRYWIEśA, TrzywieŜa
− J. Kl. Branicki udziela administratorowi klucza trywieskiego w starostwie bielskim
wskazówek, jakim poddanym ma zezwalać na wypalanie popiołów, a których z
powrotem odesłać do ich gospodarstw, 1752. Teka 321, s. 3v
− Z TrywieŜy przywozi się gonty do Białegostoku, 1754. Teka 358, s. 41
− PoŜar zniszczył gorzelnię, inne budynki gospodarcze /spichlerze, wołownie, karmiki/
ocalały, 1755. Teka 349, s. 10
− Z TrywieŜy sprowadza się gonty do Białegostoku, 1755. Teka 362, s. 5
− Z TrywieŜy przywozi się tarcice dębowe do Białegostoku, 1756. Teka 397, s. 2
− Zakup wieprzy do TrywieŜy „na taflowe słoniny”, 1762. Teka 333, s. 1
− Zakup w Gdańsku bani miedzianej z czapką i węŜami, potrzebnej do gorzelni? w
TrywieŜy, 1768. Teka 315, s. 261
− Zdaniem ekonoma bielskiego przy gorzelni w TrywieŜy moŜna wykarmić najmniej 100
wieprzy, 1773. Teka 316, s. 30
− Wzmianka o opinii, Ŝe poddani w TrywieŜy są zamoŜniejsi od poddanych z kluczy
ladzkiego i mochnackiego, 1776. Teka 315, s. 301, 302
− Skup Ŝyta do gorzelni w TrywieŜy, 1778. Teka 370, s. 16
− Raport o inwestycjach poczynionych w folwarku TrywieŜa i o dalszych zamierzeniach
/nowe zabudowania folwarczne, gorzelnia, ewentualnie młyn wołowy/, 1779. Teka
316, s. 9, 10
− K. Hryniewicki administrator klucza trywieskiego dostarcza tamtejsze wyroby tkackie
do Białegostoku, 1779-1781. Teka 316, s. 49
− Wzmianka o znajdujących się w TrywieŜy budynkach folwarcznych i młynie deptaku,
który ma być oddany celem przerobienia na cerkiew w Orli, 1795. Teka 316, s. 19
TRZCIANNE, Trzciane, Trzcianna
− Kościół i szpital otrzymują od Al. Wiesiołowskiej legat, 1645. Teka 66, s. 9
− Rejestr szkód poczynionych w folwarku trzciańskim przez konfederację mazowiecką
/stronników St. Leszczyńskiego/, 1734. Teka 280, s. 104
− Bojarzy trzciańscy są wyłączeni z akcji wycinania ulic na Kępie pod Rogowem, 1750.
Teka 282, s. 1, 2
− Odsyła się konie z Białegostoku do Trzcianny na odpoczynek; ich nawóz ma być
wykorzystany w gospodarstwie rolnym, 1756. Teka 397, s. 9
− Globalne sumy przychodu i rozchodu oraz dochodu netto folwarku trzciańskiego
wynotowane z rachunków dóbr podlaskich Branickich w latach 1770-1772. Teka 220, s.
2
− Drzewo na budowę kościoła w Goniądzu zwozi się z puszczy trzciańskiej, 1777. Teka
316, s. 41
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TRZYWIEś zob. TrywieŜa
TURCJA
− Notatki i wypisy z referatu HadŜi Seraja Chan Szapszała na VI zjeździe orientalistów
polskich /1937 r./, który przytacza opis Białegostoku i przyjęcia, jakie tam zgotował
hetman Branicki poselstwu tureckiemu w r. 1755. Teka 100, s. 1
TURNA
− Materiały odnoszące się do zorganizowania tam /przez Glinkę/ „Tymczasowego
Muzeum powiatowego” jako formy opieki nad częścią ruchomości, o wartości
naukowej i artystycznej pochodzących z miejscowego dworu Popielów i z dworu w
Ruchnie oraz przekazania tych przedmiotów Muzeum Narodowego w Warszawie i
Bibliotece Narodowej w latach 1944, 1945. Wśród materiałów Glinki znajduje się
ogólna charakterystyka księgozbioru i archiwum, spisy mebli, porcelany, obrazów i
rycin, rzeźb i innych przedmiotów. Teka 508, s. 1-25
TURNA /MAŁA?/
− Przez tamtejszy port rzeczny na Bugu wywoŜono część produktów z dóbr Branickich
na Podlasiu, 1743. Teka 315, s. 205
− Wzmianka o statku z Turny, płynącym /do Gdańska/, 1758. Teka 315, s. 168
TUROŚNIA
− Sprzeczne zdania na temat zaszczepienia ospy 300 poddanym w Turośni,
dobrach Ossolińskiego, 1804. Teka 401, s. 3
TURZNO
− Turzno naleŜy jako folwark do dóbr Sucha Radomska, XIX w. Teka 419b, s. 246
TYCZYN
Dobra
− Odbitka artykułu oraz notatki z literatury i korespondencji J. Glinki z Janem
Danielskim i Julianem Nieciem na temat dziedziczenia dóbr tyczyńskich przez
kolejnych przedstawicieli rodziny Pileckich, a następnie przez kolejnych przedstawicieli
rodziny Pileckich, a następnie przez Kostków, Wapowskich i Branickich. Teka 276, s.
1-7, 42, 45, 46, 53, 54
− Katarzyna Branicka wdowa wzywa swego syna Jana Branickiego do powrotu z
zagranicy między innymi dla załatwiania interesów dóbr podgórskich /tyczyńskich/,
1718. Teka 341, s. 2
− Wzmianka o staraniach J. Kl. Branickiego w celu odebrania w swą posesję dóbr
tyczyńskich, 1721. Teka 315, s. 284
− Wypis z listu do J. Kl. Branickiego od Illnicza w sprawie poszukiwań kamienia w
dobrach tyczyńskich, mianowicie w Hermanowej i BłaŜowej oraz umowy z
kamieniarzem, który ma robić wazy kamienne, 1728. Teka 315, s. 102, 103
− Wyciąg z taryfy podymnego ziemi przemyskiej zawierający wykaz wsi naleŜących do
dóbr tyczyńskich, 1733. Teka 276, s. 9
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- Wzmianki o nędzy wśród chłopów tyczyńskich zawarte w liście Bromirskiego
komisarza dóbr ruskich J. Kl. Branickiego, 1752. Teka 215, s. 4
- Wzmianka o sprowadzaniu z lasów ekonomii sandomierskiej drewna do prac
budowlanych w dobrach tyczyńskich, 1752. Teka 321, s. 3, 4
- Wypisy odnoszące się do sytuacji poddanych w dobrach tyczyńskich, dzierŜawio-nych
przez Starzeńskiego oraz do przeprowadzanej tam w r. 1752 rewizji. Teka 327, s. 2
- Wzmianka o sprowadzaniu do Białegostoku blach ze Spiszu przez Duklę i Tyczyn,
1761. Teka 315, s. 92
− List J. Kl. Branickiego do ekonoma tyczyńskiego Waguzy w sprawie wysłania wołów z
tych dóbr na sprzedaŜ na Śląsk, 1762. Teka 228, s. 1
− Do Tyczyna wyprawia się z dworu Branickich tapicera z obiciami, dywanami i
nakryciami stołowymi, a takŜe przygotowuje się do wysyłki zegar, 1763. Teka 328, s.
23, 24
− Opory poddanych w wypełnianiu świadczeń dla dworu, zwłaszcza oporna jest wieś
Budziwój; wsie Siedliska i Lubienie składają supliki, 1767. Teka 327, s. 18
− Z. Giecy urzędnik J. Kl. Branickiego poddaje w wątpliwość prawdziwość krzywd
chłopskich przedstawionych Branickiemu w suplikach chłopów tyczyńskich. Zaznacza
teŜ, Ŝe przychylne decyzje Branickiego w stosunku do tych chłopów demoralizują
innych. Jako specjalnie opornych wymienia chłopów z Budziwoja, 1768. Teka 215, s.
16
- J. Kl. Branicki ubezpiecza sumę poŜyczoną u S. Sałackiego na dobrach tyczyńskich,
1768. Teka 317, s. 52
- RozwaŜania Branickiego nad sposobem uśmierzenia buntów poddanych w dobrach
tyczyńskich, 1768. Teka 348, s. 5, 6
- Notatka o liczbie folwarków i poddanych w dobrach tyczyńskich, 1771. Rachunek
percepty i ekspensy z dóbr tyczyńskich i starostwa krośnieńskiego, 1777, 1778. Teka
212, s. 14-16
- Sumariusz wysiewu zbóŜ w folwarkach dóbr tyczyńskich z rozróŜnieniem na folwarki
zostające w bezpośredniej administracji ówczesnej posesorki /Izabeli Branickiej/ oraz
na folwarki wydzierŜawione przez nią /z podaniem nazwisk dzierŜawców/. Odpis
„Sumariusza intraty, danin i powinności rocznej w całym hrabstwie tyczyńskim
naleŜącej poddaństwa i sprzęŜaju w nim będącego na gruncie ułoŜony”. Teka 276, s.
10, 11
- Z polecenia kanonika Betańskiego oficjalista tyczyński Lisiecki wysyła do cekhauzu /w
Warszawie?/chłopca oskarŜonego o umyślne podpalenie 2 miejscowych gospodarstw
chłopskich; Lisiecki wspomina o transporcie płótna i potaŜu wysyłanym do Gdańska,
1772. Teka 316, s. 50
- Wypisy z raportów, składanych Iz. Branickiej w róŜnych sprawach dóbr tyczyńskich
/głównie w sprawach budowlanych/. Wzmianka o rocznym dochodzie z tych dóbr i
przejęciu ich przez władze austriackie, 1772 i o drzewie „ze starego pałacu”, 1773.
Teka 316, s. 22
- Wzmianka o płótnach, dostarczanych między innymi z Tyczyna do Białegostoku,
1772. Teka 315, s. 334
- Wzmianka o zarządzaniu dobrami tyczyńskimi przez Iz. Branicką, 1774. Teka 317, s.
40, 40v
- Obliczenie wartości pienięŜnej dóbr tyczyńskich i ich zadłuŜenia, 1784. Teka 316, s. 17
- Informacje o obszarze i dochodach z dóbr tyczyńskich podane łącznie z
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odpowiednimi informacjami dla starostwa krośnieńskiego, wzmianki o biedzie
wśród poddanych, 1784. Teka 364, s. 4, 7-9, 13, 14
Miasto
- Wzmianki o zatwierdzaniu przywilejów miasta przez Katarzynę z Sapiehów Branicką,
o jego wielokrotnych poŜarach i o wątpliwościach, kto ma się zająć jego odbudową Iz. Branicka czy spadkobiercy J. Kl. Branickiego. Niektóre dane o instalowaniu się tam
władz austriackich, 1775. Teka 364, s, 4, 5, 8-10, 13
Kościół p.w. św. Rocha?
- Notatka o istnieniu jego fotografii w zbiorach PISu. Teka 96, s. 32
- Fotografia obrazu w głównym ołtarzu kościoła prawdopodobnie pędzla S. Mirysą.
Teka 277, fot. 1
- J. Kl. Branicki wynajmuje we Wrocławiu sztukatora głównie dla wykończenia ołtarzy
w kościele, 1738. Teka 342, s. 11
- „Abrysy tyczyńskie” ma przywieźć Klemm J. Kl. Branickiemu, 1738. Teka 342, s. 20
- Wypis z listu, w którym J. Rzymowski dzierŜawca miasta Tyczyna donosi J. Kl.
Branickiemu o stanie prac przy budowie kościoła w Tyczynie, 1742. Teka 315, s. 191
- Kierownikiem budowy kościoła jest w latach 1743-1744 Gotffried Schultz /Szulc/.
Teka 385, s. 7
- Wypisy z raportów składanych J. Kl. Branickiemu przez architekta Szulca w sprawie
przebiegu prac nad budową kościoła /prace murarskie i rzeźbiarskie/, 1743, 1744.
Teka 315, s. 198, 199
- Polecenia J. Kl. Branickiego odnoszące się do zwózki budulca /do przebudowy
kościoła?/; jego list do proboszcza z wezwaniem go do starań około tej „fabryki”,
1752. Teka 321, s. 3, 4, 9
- J. H. Klemm kieruje przebudową kościoła 1755, 1759 raportuje przebiegu prac J. Kl.
Branickiemu. Szkice ołówkowe /Klemma/części fasady, 1759. Wzmianki o analogiach
między murami tego kościoła w Choroszczy oraz oknami w Choroszczy i
Białymstoku, 1758. Teka 339, s. 9, 16-18, 24, 25
- Informacje o przedstawianiu J. Kl. Branickiemu abrysu kościoła, o pracach
stolarskich i malarskich /obrazy wykonywane przez Mirysa/, 1760-1763.
Teka 328, s. 12-17, 24
- Mirys maluje obrazy; ambona i cyborium mają być jak w Choroszczy, tylko
szersze i kolumny grubsze, 1760. Teka 342, s. 43
- Wzmianka o wypoŜyczeniu, do prac budowlanych w Tyczynie, od B. Ustrzyckiego
murarza Sz. Kurka, 1761. Teka 315, s. 217
- Przebudowa kościoła, pieniądze na ten cel z dyspozycji Branickiego, 1761. Teka 327, s.
17
- Obrazy do kościoła /w Tyczynie?/ maluje S. Mirys, kończy się prace przy ambonie i
cyborium, 1761. Teka 341, s. 11
- Wypisy z listów proboszcza tyczyńskiego, odnoszące się do prac przy ozdabianiu
kościoła, głównie do wykonania organów, oraz do ogólnej oceny walorów tej budowli,
1761-1763. Wypisy z korespondencji między tymŜe proboszczem a J. Kl. Branickim w
związku z sankcjami, jakie ściągnął na siebie ksiądz za wywoływanie pogromów
Ŝydowskich, 1766-1769. Teka 359, s. 1-4
- Chrzcielnica marmurowa przysłana z Warszawy w r. 1761. Teka 360, s. 27
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- Raporty o przebiegu prac przy budowie kościoła, składane przez ekonoma
tyczyńskiego, 1771, 1772. Teka 316, s. 22
- Murator mościski Sz. Kurkiewicz, który prowadził nadzór nad budową kościoła w
Tyczynie prosi Iz. Branicką o uwolnienie go od tego obowiązku
tłumacząc, Ŝe proboszcz tyczyński ma bardzo dobrych mularzy, mury i nakrycie dachu
kościoła są juŜ skończone, a sklepienie moŜe wykonać specjalista M. Ligęza, 1772.
Teka 316, s. 18
Kościół p.w. św. Bernarda
- Kościół filialny parafii tyczyńskiej; oddano tam srebrne wota z kościoła parafialnego
„w czasie jakiegoś utrapienia”, 1761. Teka 359, s. 1
Plebania
- Notatka o istnieniu tam portretów Branickich i o ich fotografiach w zbiorach PISu.
Teka 96, s. 19, 32
TYKOCIN
Ogólne, róŜne
- Notatka o waŜniejszych datach w dziejach Tykocina od 1424 do 1860 r. Teka 278, s. 1
- Teka zbiorcza zawierająca odpisy inwentarzy zamku tykocińskiego /XVII i
XVIII w./ i osobno arsenału zamkowego, róŜne notatki i wypisy dotyczące
dziejów tego zamku a takŜe miasta Tykocina ze specjalnym uwzględnieniem śydów w
nim zamieszkałych, tamtejszego kościoła i alumnatu /fotografie/wreszcie dóbr
tykocińskich z wyszczególnieniem ich kolejnych właścicieli i starostów, a takŜe z
uwzględnieniem zagadnienia szlachty poddańczej. Materiały dotyczą okresu od XV do
początku XIX w. Teka 278, s. 1-194, 211-215, fot. 1-4
- Notatki o sygnaturach akt z Archiwum Roskiego, dotyczących Tykocina. Teka 484, s.
6, 7
- Spis wsi w parafii tykocińskiej uwzględniający liczbę koni, które okoliczna szlachta ma
obowiązek stawiać na wyprawę wojenną, 1563. Teka 280, s. 9, 10
- Notatka o ustanowieniu na Sejmie 1581 r. roków grodzkich w Tykocinie oraz
informacje zebrane przez Glinkę w r. 1946 o losach archiwaliów w XVI, XVII i XVIII
w. pochodzących zapewne z archiwum grodu tykocińskiego, które od r. 1919
przechowywane były zapewne w Wysokiem Mazowieckiem. Teka 278, s. 176, 193, 194
- Wykaz włók szlacheckich w parafii tykocińskiej, 1672. Teka 280, s. 122
- Opis grodziska w Tykocinie sporządzony przez Glinkę w czasie oględzin w r. 1938
oraz podziękowanie, które otrzymał Glinka z Muzeum Archeologicznego w
Warszawie za dostarczenie tam ułamków ceramiki znalezionej na tym grodzisku, 1938.
Teka 241, s. 12, 14
- Wycinek z Dziennika Białostockiego z 24.VI.1938r. anonimowej notatki opisującej
znaleziska zabytków przez członków białostockiego Towarzystwa Krajoznawczego
miedzy innymi w pobliŜu Tykocina. Teka 137, s. 16
Dobra
- Notatki i wypisy z literatury drukowanej oraz z materiałów archiwalnych, zawierające
informacje o kolejnych właścicielach dóbr, o ich przejściu w ręce królewskie /1542/, o
składzie dóbr i zarządzaniu nimi przez kolejnych starostów, o nadaniu dóbr w r. 1661
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Stefanowi Czarnieckiemu na własność dziedziczną i inne drobniejsze informacje,
odnoszące się do dziejów dóbr tykocińskich w XVI-XVIII w. Teka 278, s. 8, 150-191
Wypisy z druku przywilejów odnoszących się do Tykocina, XV, XVI w. Teka 20, s. 1-4
Informacje o dziejach dóbr tykocińskich od r. 1433, aŜ do przyjęcia ich przez
Branickich w spadku po St. Czarnieckim /1665/. Teka 89, s. 13-15, 19, 20, 50, 51
Jan Gasztołd otrzymuje w r. 1433 od Zygmunta Kiejstutowicza nadanie Tykocina i
innych dóbr. Teka 29, s. 4, 19
Wzmianki o naleŜeniu dóbr tykocińskich do Gasztołdów, XV w. Teka 93, s. 7, 8
Informacje z literatury drukowanej o rozszerzaniu przez Gasztołdów dóbr
tykocińskich kosztem starostwa bielskiego i o konflikcie między Gasztołdami i
Radziwiłłami o granice dóbr tykocińskich i rajgrodzko-goniądzkich, XVI w. Teka 15, s.
2, 11, 12
Wypisy z umowy między Olbrachtem Gasztołdem wojewodą połockim, właścicielem
dóbr tykocińskich a Mikołajem Radziwiłłem wojewodą wileńskim właścicielem dóbr
goniądzkich co do ustalenia granic między tymi dobrami, 1514. Teka 278, s. 214; Teka
280, s. 5, 6
Wypisy z ugody w sprawie granic między Tykocinem z przyległościami /dziedzictwem
Olbrachta Gasztołda/ a dobrami Radziwiłłów, 1528. Teka 280, s. 3, 4
Odpis pisma stwierdzającego zakończenie opisu granic pomiędzy gruntami Gronda,
Goniądza, Bielska, Rajgrodu, Knyszyna i Tykocina, 1536. Teka 45, s. 2
Zestawienia wsi wchodzących w skład dóbr tykocińskich w okresie od XVI-XVIII w.
sporządzone na podstawie archiwaliów i literatury. Teka 212, s. 10-12; Teka 214, s. 20,
21
Wypisy z opublikowanych rejestrów cła wodnego we Włocławku z lat 1555-1576,
dotyczące produktów spławianych z dóbr starostwa tykocińskiego oraz przywoŜonych
tam z Gdańska. Teka 279, s. 1-11, 13-16
Wypisy i notatki z lustracji starostwa tykocińskiego z r. 1576 z dodaniem niektórych
danych porównawczych dla tych dóbr w r. 1771/1772. Teka 214, s. 17-19, 22
Notatka o akcie, w którym Krzysztof Wiesiołowskl zapisuje Rzeczpospolitej dobra
swe dziedziczne Białystok z przyłączeniem ich do starostwa tykocińskiego i z
przeznaczeniem dochodów z nich na potrzeby zamku w Tykocinie, 1634. Teka 62, s. 6
Dobra i starostwo tykocińskie znajdują się wśród dóbr zapisanych z tytułu oprawy
przez króla Władysława IV jego małŜonce królowej Cecylii Renacie, 1638. Teka 278, s.
172v, 173v
Notatka o składzie dóbr starostwa tykocińskiego /1645-1661/ i o ich przejściu w
dziedziczne posiadanie Czarnieckich, potem Branickich. Teka 92, s. 7
Zapiska w księgach Sigillat Kancelarii Wielkiej Koronnej o przywileju wiecznej donacji
dóbr tykocińskich /Stefanowi Czarnieckiemu/ wojewodzie ruskiemu, 1661. Teka 96, s.
4; Teka 223, s. 1
Wypis z asekuracji złoŜonej przez Stefana Czarnieckiego wojewodę ruskiego przy
obejmowaniu w dziedziczne posiadanie dóbr dotychczasowego starostwa
tykocińskiego, w której to asekuracji zapewnia obywateli świeckich i duchownych w
tych dobrach, Ŝe prawa ich będą zachowane, 1661. Teka 280, s. 13, 14
Dobra tykocińskie zapisuje Stefan Czarniecki swej córce Aleksandrze K. Branickiej z
wyłączeniem amunicji w fortecy tykocińskiej, 1661. Teka 67, s. 1
Notatka o poŜyczce zaciągniętej przez Branickich /Jana. Klemensa i Katarzynę z
Czarnieckich/ pod zastaw wsi Morusy i Chobotki naleŜących do dóbr tykocińskich,
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1689. Teka 280, s. 18
Wzmianki o zniszczeniu dóbr tykocińskich i kontrybucjach nakładanych na nie przez
wojska moskiewskie w latach 1704-1708 oraz o odwiedzinach róŜnych osobistości w
Tykocinie w tym okresie. Teka 409, s. 3, 3v
J. Kl. Branicki nie godzi się na wysyłanie do dóbr tykocińskich mularzy z
Białegostoku, 1732. Teka 342, s. 3v
Wzmianka o zwoŜeniu przez poddanych tykocińskich cegły z Tykocina do
Białegostoku, 1733. Teka 315, s. 270
J. Kl. Branicki poleca wypłacić 400 zł ks. kanonikowi Tuckiemu „na potrzebę fabryk
tykockich", 1733. Teka 315, s. 337
Wypisy z akt procesu wytoczonego „partii mazowieckiej” pod dowództwem
regimentarza Zielińskiego /stronnikom Leszczyńskiego/ o najazd, zrabowanie i
zniszczenie dóbr tykocińskich, a zwłaszcza miasta Tykocina, 1734. Teka 280, s. 82-101,
103
Wypis z raportu o wysyłaniu transportów cegły, wełny itp. z Tykocina do Białegostoku
i o innych sprawach gospodarczych, 1737. Teka 315, s. 232
Wypisy z listów J. Kl. Branickiego do tamtejszych ekonomów w sprawach gospodarczych, 1739-1751. Teka 282, s. 1-6
Wypisy z listów ekonoma tykocińskiego J. Patyńskiego do J. Kl. Branickiego w
sprawach gospodarczych, 1749-1752. Teka 350, s. 1-3
Zakończył się przemarsz wojsk moskiewskich przez dobra tykocińskie, 1749. Teka
337, s. 2
Wzmianka o prowadzonych pracach budowlanych, 1749. Teka 328, s. 1
Wypisy z raportów odnoszące się między innymi do funkcjonowania w Tykocinie
przystani rzecznej na Narwi, 1749-1752. Teka 350, s. 1-3
Przepływ pod mostami jest uzaleŜniony od zezwolenia J. Kl. Branickiego, 1749. Teka
337, s. 2
Wzmianki o spławie zboŜa z dóbr tykocińskich, 1749, 1751. Teka 282, s. 3, 6
Wypisy z listów ekonoma tykocińskiego Pileckiego do J. Kl. Branickiego w sprawach
gospodarczych, 1750-1760. Teka 351, s. 1-4
Wzmianka o sprzedaŜy dębiny z dóbr tykocińskich kupcowi królewieckiemu, 1750.
Teka 282, s. 2
Bojarzy z dóbr tykocińskich z wyjątkiem włości trzciańskiej, wysłani są do wycinania
ulic na kępie pod Rogowem, 1750. Teka 282, s. 1, 2
ZwoŜenie do Tykocina drzewa z puszczy knyszyńskiej, 1751, 1752. Teka 358, s. 19, 20
Przy „fabryce” tykocińskiej pracują rybacy i stolarze, 1751; drzewo do niej
sprowadzane z puszczy knyszyńskiej, 1752. Teka 351, s. 19, 20
Wzmianka o zamówieniu szkła białego „do budynków tykockich”, 1752. Teka 341, s.
6
Projekt odsunięcia Królewca w handlu z Litwą na korzyść Tykocina, 1752. Teka 337, s.
3
Budowa spichlerza, 1753. Teka 358, s. 27
Wzmianka o istnieniu spichlerza zabłudowskiego dla obsługi dóbr radziwiłłowskich,
1754. Teka 315, s. 227
Do prac budowlanych w Tykocinie ma być wynajęty mularz z Klecka z pomocnikami,
1754. Teka 342, s. 7, 7v
Budowa budynku szyprowskiego /dworku/ oraz karczmy, 1754. Teka 351, s. 1, 2
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- Krycie słomą budynków w Tykocinie, 1754. Teka 358, s. 42
- Wyrób i zwoŜenie cegły z włości tykockiej do Choroszczy, 1754. Teka 358, s. 42, 43,
45
- Budowa nowego mostu na Narwi, 1754, 1755. Teka 351, s. 2
- Przygotowywanie drzewa do budowy mostu, 1755. Teka 358, s. 46
- Transport kamieni i wyrobów kamieniarskich z Warszawy do Tykocina, 1755. Teka
320, s. 210, 211
- Budynek dla warty zbudowany, trudności z wykończeniem go, 1755. Teka 351, s. 2
- Wzmianka o prowadzeniu transportów z Warszawy do Tykocina drogą wodną, 1756.
Teka 345, s. 6-8
- Wzmianka o spichlerzu w porcie, 1756. Teka 351, s. 3
- Wzmianka o statkach tykocińskich, płynących pod nadzorem szypra /do Gdańska/,
1758. Teka 315, s. 168
- Sprowadzanie kamieni do wiatraka w Tykocinie, 1760. Teka 328, s. 10
- Budowa mieszkań dla sukienników, 1760. Teka 328, s. 17
- Sprowadzanie do Tykocina sukienników i wyznaczanie im miejsca do zamieszkania,
1760. Teka 351, s. 3-4
- Budowa szkuty nowej ok. 1760. Teką 351, s. 3
- Wypis z raportu ekonoma tykocińskiego Kieszkowskiego o stanie prac budowlanych w
Stelmachowie i Lipnikach oraz o budowie statków, 1763. Teka 315, s. 115
- Wyjątek z listu K. Fabrycjusza szypra do J. Kl. Branickiego, w którym Fabrycjusz
omawia projekt budowania chłopom domów z kamienia /„poniewaŜ w tym hrabstwie
trudno o puszczy”/ ewentualnie takŜe przenoszenia domów dobrych do wsi gdzie
brak kamienia, 1766. Teka 215, s. 15
- Wyliczenie powinności poddanych we wsiach Sierki i Sanniki naleŜących do dóbr
tykocińskich, 1772. Teka 217, s. 2, 3
- Powroźniczek, który uczy się swego zawodu w Warszawie, prosi Iz. Branicką o
zezwolenie na osiedlenie się w Tykocinie, 1772. Teka 377, s. 4
- Iz. Branicka poŜycza mieszczanom tykocińskim Ŝyto na przednówku i uŜywa ich do
prac pańszczyźnianych po folwarkach, 1772. Teka 378, s. 1, 2
- Określenie miejsca, w którym stacjonuje wojsko w Tykocinie, 1772. Teka 378, s. 1
- Backiel ślusarz ma otrzymać budynek dworski, 1773. Teka 378, s. 3
- Wojsko moskiewskie nakłada na administrację dóbr obowiązek zapłacenia za róŜne
roboty miejscowym rzemieślnikom: krawcom, kuśnierzom, szmuklerzom i szewcom,
1773. Teka 378, s. 2
- Pertraktacje o wykupienie dóbr tykocińskich prowadzone między Iz. Branicką a
spadkobiercami J. Kl. Branickiego, 1774.. Teka 317, s. 42, 43
- Warunki dzierŜawy cegielni dworskiej przez ks. Jagnińskiego gwardiana bernardynów
tykocińskich, 1775. Teka 316, s. 11
- Wypis z listu K. Łęskiego ze skargą na ekonoma tykocińskiego Taylora i tamtejszego
arendarza Gołdę o niesłuszne wzięcie w areszt koni za niezapłacenie mostowego w
Tykocinie, 1775. Teka 316, s. 23
- Wspieranie przez Iz. Branicką najuboŜszych mieszkańców Tykocina zboŜem, 1775.
Teka 378, s. 3
- Wzmianka o rewizji rachunków i rejestrów gubernatora tykocińskiego kapitana
Taylora, 1777. Teka 128, s. 2
- Łowczy Branickich Kodyński po 4 dniach polowania przywozi dzika, 5 warchlaków i 2
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niedźwiedzie do dóbr tykocińskich, 1777. Teka 370, s. 6
Elementy składowe castrum doloris J. Kl. Branickiego, wykonane w Białymstoku,
zwozi się do Tykocina, skąd mają być szkutami transportowane do Krakowa, 1777.
Teka 370, s. 7, 8
T. i D. Gołdowie arendarze /propinacji/ donoszą z Tykocina o trudnościach w
zebraniu pieniędzy w związku z gremialnymi wyjazdami tamtejszych kupców po
towary do Frankfurtu, 1785. Teka 316, s, 49
W dobrach tykocińskich będzie praca dla „Moskala” grabarza miejskiego tykocińskiego
ze 100 ludźmi, 1789/?/. Teka 363, s. 14
Dowóz owsa do Tykocina i jego spław do Warszawy, 1789. Teka 363, s. 2, 7
Wykaz furaŜu /zboŜe, siano, słoma, bydło/ wziętego z dóbr tykocińskich dla wojsk
moskiewskich, pruskich i polskich, oszacowanie jego wartości oraz zestawienie z
ekwiwalentem pienięŜnym za niego, 1794. Teka 316, s. 68
Odpis pisma, w którym Iz. Branicka pozwala mieszczanom tykocińskim, tak
chrześcijanom jak śydom, na pobieranie drzewa opałowego z gaiku przy Borze
Frąckowskim i z gaiku przy lesie Czarne Suche Dęby, ze względu na zamknięcie przez
władze pruskie dostępu do lasu rządowego, 1796. Teka 278, s. 125
Masło z Tykocina sprzedawane faskami w Warszawie, 1796. Teka 373, s. 25
Transport soli pruskiej z Warszawy do Tykocina, 1796. Teka 373, s. 30
Wzmianka o zamiarze wydzierŜawienia łąk, naleŜących do dóbr tykocińskich i o
przybliŜonym dochodzie z tych łąk, 1797. Teka 316, s. 65
Na koszt dworu ma być sprowadzona z Prus wielka sikawka, 1798. Teka 316, s. 65
„Generalny wyciąg weryfikacji poddaństwa” w r. 1800/1801 w stosunku do r. 1772 w
dobrach tykocińskich. Podano tu liczbę gospodarzy i komorników, sprzęŜaju
dworskiego i chłopskiego oraz inwentarza Ŝywego dworskiego, wzmiankowano o
odbudowaniu przy udziale Branickiej zgorzałego miasta oraz o budowie nowego
browaru. Teka 216, s. 1-5
Notatka o umowie sprzedaŜy 1/4 drzewostanu puszczy tykocińskiej zwanej Czarne
Lasy przez Jana i Feliksa Potockich oraz ich siostrę Mariannę Mostowską Ŝydowi
Józefowi Mendelsburgowi, 1806. Teka 278, s. 124
Wzmianka o nałoŜeniu przez rząd Księstwa Warszawskiego aresztu na dobra
tykocińskie ze względu na niespłacone zobowiązania pienięŜne J. Kl. Branickiego /w
kontrakcie sprzedaŜy Białegostoku 1809/, tamŜe wzmianka o likwidacji tego
zadłuŜenia i o kapitałach klasztorów supraślskiego i choroskiego, lokowanych między
innymi na tych dobrach. Teka 178, s. 3, 5-7

Miasto
- Notatki o planie rynku, kościoła i seminarium w Tykocinie, wykonanych przez
Nowickiego juniora około r. 1750. Teka 234, s. 12, 13; Teka 278, s. 108-111
- Fotografia planu części miasta Tykocina, która uległa poŜarowi, a około 1800 r.
została odbudowana. Teka 278, fot. 1
- Notatka o rysunku, przedstawiającym elewację kamienicy w Tykocinie na rogu rynku
kościelnego i ul. Bernardyńskiej, początek XIX w. Teka 278, s. 124
- Fragment ulicy w dzielnicy Kaczorowo. Fot. Gartkiewicz i Łukoś, 1953. Teka 237, fot.
9
- Zarys dziejów miasta wynotowany z M. Orłowicza, Przewodnika po województwie
białostockim, Białystok 1937. Teka 278, s. 181, 182
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- Wypisy dotyczące procesu między kupcami norymberskimi a śydem tykocińskim w
związku z transakcją między nimi zawieraną w Lipsku, 1541. Teka 278, s. 139, 140
- Wypisy z pomiary włócznej starostwa tykocińskiego dotyczące miasta, mianowicie
podające poszczególne posesje, komorników i śydów zamieszkałych tam a takŜe
mieszczan z przedmieścia i ich powinności, 1559. Teka 278, s. 151-153
- Za dom w mieście dostał Zobeski podstarości tykociński w drodze wymiany 6 włók
we wsi Siekierki, 1563. Teka 280, s. 9
- Wzmianka o daninie, którą mają złoŜyć królowi śydzi tykocińscy, 1566. Teka 49, s. 9,
10
- Wzmianki: o liście polecającym Jobowi Bretfusowi uczynienie sprawiedliwości z
śydem tykocińskim, 1569-1570, o przywileju na grunt nazwany Polszelogowa przy
mieście tykocińskim na słuŜbie puszkarskiej, 1569-1571, o przywilejach na wójtostwo
tykocińskie, 1569-1571. Teka 278, s. 8
- Notatki o materiałach dotyczących Tykocina w aktach Komisji Rządowej Spraw
Wewnętrznych, przede wszystkim o przywileju Władysława IV z 25.II.1642, który
wspomina o zniszczeniu wszystkich dawniejszych przywilejów przez poŜar, o
potwierdzeniu przez Stefana Czarnieckiego w r. 1665 wszystkich przywilejów miasta, o
lustracjach miasta z r. 1576 i 1698 /? to ostatnie to prawdopodobnie inwentarz
sporządzony prywatnie, zob. Teka 278, s. 45-57/, o osobnych przywilejach śydów z
XVI w., o opisaniu historycznym oraz topograficzno-statystycznym miasta z r. 1820 i
wreszcie o wyroku w sprawie śydów tykocińskich z r. 1848. Teka 278, s. 131, 132
- Wypis z rejestru szkód poczynionych w Tykocinie przez wojsko pod komendą
Bogusława Radziwiłła. Zeznania mieszczan o stratach poniesionych głównie w bydle,
zboŜu i róŜnej Ŝywności, ale takŜe w odzieŜy i gotowych pieniądzach, 1655. Teka 280,
s. 7, 8
- Opis miasta wynotowany ze Starowolskiego, Polonia sive status regni Poloniae descriptio,
Wolfenbüttel 1656. Teka 97, s. 5
- Wzmianka o mieszczanach tykocińskich wmieszanych w proces z niejakim Opackim,
1669. Teka 280, s. 16
- Wzmianki o zniszczeniach, jakich doznało miasto w latach 1704-1708 ze strony wojsk
róŜnych oraz o odwiedzinach róŜnych osobistości w początku XVIII w. Teka 409, s. 3,
3v
- Odpis aktu zastawu przez Piotra Nelhauza vel Nielhauza Janowi Zaleskiemu dworku
w Tykocinie przy ul. Choroskiej, 1719. Teka 484, s. 3-5
- 1000 zł pol. lokowanych na kahale tykocińskim przekazuje Kiszka, metropolita ruski
kościołowi w Strabli, 1720/?/. Teka 412, s. 2v
- Odpis aktu, mocą którego J. Kl. Branicki zakupuje od Aleksandra Skibickiego grunty i
place w mieście zwane Pigłowszczyną, 1722. Teka 484, s. 1, 2
- Wypisy z „Powinności miasta Tykocina” dotyczące przepisów bezpieczeństwa
przeciwpoŜarowego, utrzymywania w porządku bruków, oczyszczania i zabezpieczania
rzeczki płynącej przez miasto, dbałości o mosty, 1729. Teka 278, s. 104-106
- Wzmianki o zniszczeniu miasta w r. 1734 przez stronników Leszczyńskiego, o spaleniu
około 30 domów, rozpędzeniu śydów, rabunku mienia mieszczańskiego, s. 82-96, 99101. Notatki i uwagi odnoszące się do rejestru szkód poczynionych w mieście w
Tykocinie w r. 1734. Rejestr ten wymienia 44 mieszczan /wyłącznie chrześcijan/,
których dobytek, zwłaszcza nieruchomości ucierpiały na skutek poŜaru i rabunku, s.
97, 98. Osobną pozycję strat stanowią zarekwirowane konie i wozy, które spisano wraz
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z oszacowaniem, s. 98. Rejestry szkód poniesionych wówczas przez mieszczan
śydów. Teka 278, s. 87, 88; Teka 280, s. 82-101, 103
Zakup blachy Ŝelaznej u Wolffa w Tykocinie, 1738. Teka 342, s. 17
Opis miasta wynotowany z pracy ks. Wł. Łubieńskiego, Świat we wszystkich swych częściach
większych i mniejszych, Wrocław 1740. Teka 97, s. 9
Kahał tykociński ma otrzymać z polecenia Branickiego część majątku po zmarłej
Królewieckiej, 1747. Teka 282, s. 1
W związku z poŜarem miasta, który miał miejsce przed trzema laty, następuje w r.
1749 nowy rozdział placów; wzmianki o niektórych mieszczanach, 1749, 1750. Teka
282, s. 4, 5
W Tykocinie dokonuje się zakupu cytryn i sukna francuskiego dla J. Kl. Branickiego, a
takŜe zakupu masztów przez kupca królewieckiego, 1751. Teka 282, s. 5
Tykocin jest wysuwany jako ośrodek handlowy, który ma odsunąć Królewiec od handlu
z Litwą, 1752. Teka 337, s. 3
Piece białe z błękitnym /do pałacu białostockiego/ robi się w Tykocinie, 1753. Teka
358, s. 28
Garncarz tykociński lepi piece do oficyny w pałacu warszawskim Branickich, 1754.
Teka 358, s. 34
Branicki kaŜe przysłać kitajki z Tykocina, 1754. Teka 342, s. 40
Wolff kupiec tykociński moŜe mieć ćwieczki wrocławskie do obijania mebli, 1754.
Teka 342, s. 35
Wzmianka o wymierzaniu placów przez Klemma /pomiar Starego Rynku?/, 1755.
Teka 351, s. 4
Wykaz zadłuŜenia kahału tykocińskiego głównie względem kościołów katolickich
/tykocińskiego, płońskiego i sokołowskiego/ a takŜe innych kościołów i klasztorów,
względem Karwowskiego chorąŜego bielskiego a w mniejszym stopniu względem
śydów, 1755. Wykaz sreber stanowiących własność szkoły przy synagodze tykocińskiej
w r. 1755. Wzmianka o dochodzeniu przeciwko Szmujle rzeźnikowi z Tykocina, który
dopuścił się fałszerstwa monety, 1778. Teka 280, s. 119-121, 123
Wypisy ze skargi mieszczan tykocińskich na upadek miasta spowodowany zmianą
szlaków handlowo-komunikacyjnych oraz zniszczeniami z okresu bezkrólewia /1734/,
około 1757. Teka 278, s. 112
W Tykocinie ma być załoŜona karczma, 1758. Teka 339, s. 14
Wzmianki o sprowadzaniu sukienników i wyznaczaniu im miejsca do zamieszkania,
1760. Teka 328, s. 17; Teka 351, s. 3, 4
śydzi w Szczuczynie uskarŜają się na kahał tykociński z powodu podwyŜszania
podatków, 1762. Teka 315, s. 175
Notatka o liście, w którym ambasador rosyjski P. Wojejkow prosi J. Kl. Branickiego o
interwencję w sprawie pienięŜnej między wojskiem rosyjskim a śydami tykocińskimi,
1762. Teka 315, s. 228
Mieszczanin i kupiec tykociński Josko Jowelowicz Surawski potrzebuje glejtu na
podróŜ do Wrocławia, 1762. Teka 360, s. 31
J. Kl. Branicki darował syndykowi tykocińskiemu sumy na nim przysądzone, 1763.
Teka 333, s. 3
Globalne sumy przychodu i rozchodu oraz dochodu netto w gotówce w latach 17701772. Teka 220, s. 2
Wypisy z inwentarza z r. 1771/1772 opisu miasta oraz danych dotyczących jego
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gospodarki, administracji i świadczeń na rzecz dworu i kościoła. Teka 278, s. 113117, 123
Jan Witwicki, ekonom tykociński, czeka wyraźnego zezwolenia Iz. Branickiej na
wypędzenie mieszczan tykocińskich do tłok w tamtejszych folwarkach, 1772. Teka 316,
s. 29
Wzmianki o uŜywaniu mieszczan do prac pańszczyźnianych po folwarkach za wyraźną
dyspozycją Iz. Branickiej, 1772, zezwoleniu dla powroźniczka na osiedlenie się w
Tykocinie, za zgodą Branickiej, 1772, i o poŜyczaniu przez dwór mieszczanom Ŝyta na
przednówku, 1772. Teka 377, s. 4; Teka 378, s. 1, 2
Abram Konstantynowski zajmuje się zatwierdzaniem ugody między synagogą
tykocińską a miastem Białymstokiem, 1773. Teka 316, s. 61
Iz. Branicka poleca udzielić mieszczanom tykocińskim poŜyczki w zboŜu, 1773. Teka
370, s. 1
Wzmianki o rzemieślnikach tykocińskich krawcach, kuśnierzach, szmuklerzach i
szewcach, 1773. Teka 378, s. 2
Opis poŜaru miasta i spis nazwisk właścicieli spalonych domów oraz wykaz szkód w
inwentarzu, 1773. Teka 378, s. 3
śyd Szewel Rabinowicz stary skazany na karę chłosty za nieuczciwe zwaŜenie cukru;
od części kary wyprosił go ekonom tykociński, 1773. Teka 378, s. 3
Wzmianki o zatargu między synagogą tykocińską a kahałem białostockim o pogłówne,
1774. Teka 315, s. 268, 269; Teka 317, s. 33
Wzmianka o wspieraniu przez Iz. Branicką najuboŜszych mieszkańców zboŜem, 1775.
Teka 378, s. 3
Rabin tykociński uskarŜa się na odrywanie się i nieposłuszeństwo „partykularzy
tykockich”, około 1780. śyd E. Lejzerowicz z Tykocina przesyła łapówkę sekretarzowi
Iz. Branickiej, 1778. Teka 316, s. 34, 35
Od synagogi tykocińskiej oderwali się śydzi z miasteczka Rososze w ziemi mielnickiej i
przystąpili do kahału międzyrzeckiego. Iz. Branicka radzi w związku z tym, jakie kroki
ma poczynić synagoga dla anulowania w Komisji Skarbu Koronnego tego przesunięcia,
1778. Teka 215, s. 20
Wzmianka o gremialnym wyjeździe kupców tykocińskich po towary do Frankfurtu,
1785. Teka 316, s. 49
Wzmianki o liczebności śydów w Tykocinie w porównaniu z ich liczbą w Białymstoku
i Orli oraz o ich krzywdach doznawanych od szlachty, około 1789. Teka 363, s. 11, 14
Wypis z listu ekonoma bielskiego, dotyczący przygotowywania materiałów
dowodowych przeciwko memoriałowi mieszczan tykocińskich złoŜonemu w asesorii
koronnej w sprawie ich uprawnień i wolności, 1791. Teka 316, s. 15
Wypisy z memoriału, w którym kahał tykociński przedstawia Iz. Branickiej
niebezpieczeństwo, jakie płynie dla miasta z konkurencji wsi Sokoły, której właściciel
stara się o przywrócenie jej wolności targów i jarmarków, 1791. Teka 316, s. 76
Komisarz dóbr tykocińskich Branickiej prosi ją o wstawiennictwo do Igelströma za
śydem tykocińskim, napadniętym przez kozaków, 1794. Teka 316, s. 64
Odpis pisma, w którym Iz. Branicka zezwala mieszczanom tykocińskim na pobieranie
drzewa opałowego z lasów tykocińskich, 1796. Teka 278, s. 125
Odpisy korespondencji między Iz. Branicką /jej urzędnikami/ a władzami pruskimi w
sprawie komornego z budynków wydzierŜawionych przez te władze w Tykocinie,
1797-1799. Teka 278, s. 126-130
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- J. Kl. Branicki wystawił w Tykocinie „przy staroŜytnej boŜnicy - bazar dla śydów i
handlarzy tutejszych w kształcie podkowy, obejmującej 16 kramów i bramę w środku”.
Iz. Branicka udzielała wsparcia i poŜyczała pieniądze śydom tykocińskim, XVIII w.
Teka 195, s. 3
- RozwaŜa się potrzebę wymurowania kanału do ścieku wody /w mieście?/ wzmianka
bez daty /XVIII w./. Teka 375, s. 32
- Staw zwany Czechowizną miał wg legendy zostać wykopany przez diabły na
rozkaz Twardowskiego. Teka 278, s. 190
- Wzmianka o jakimś wyroku w sprawie śydów tykocińskich, 1848. Teka 278, s. 132
Obiekty sakralne
- Kościół farny p.w. Św. Trójcy /później księŜy misjonarzy/. Opis elewacji i wnętrza
kościoła sporządzony przez Glinkę w czasie oględzin, 1933. Teka 278, s. 134
- Fotografie elewacji kościoła oraz klasztoru księŜy misjonarzy wykonane w r. 1938. Teka
235, fot. 61-67, 69
- Fotografie fragmentów elewacji, brak daty. Teka 238, fot. 126, 143, 144, 146
- Fotografie portretów J. Klemensa i Izabeli Branickich wykonane przed, następnie po
ich konserwacji przez PKZ. Teka 235, fot. 70, 71; Teka 238, fot. 122, 123
- Zarys dziejów wynotowany ze Słownika Geograficznego oraz z M. Orłowicza,
Przewodnika po województwie białostockim, Białystok, 1937. Teka 278, s. 181, 182, 185
- Odpis aktu uposaŜenia kościoła przez Jana Gasztołda starostę smoleńskiego, 1437 oraz
ekscerpt osobnego aktu uposaŜenia kościoła, 1452. Odpisy pokwitowań odbioru
dziesięciny, zawierających nazwiska proboszczów i komendarzy tykocińskich, 16621665, 1711-1720. Teka 280, s. 1, 2, 77-80
- Zapis pienięŜny dla kościoła w testamencie Aleksandry Wiesiołowskiej, 1645. Teka 66,
s. 9; Teka 278, s. 17
- Spis szkód i gwałtów ze strony partii mazowieckiej /stronników Leszczyńskiego/ w
stosunku do tego kościoła, 1734. Teka 280, s. 108, 109
- Wzmianki o pracach kamieniarskich przy tym kościele, 1749. Teka 320, s. 2-4, 8, 9, 11,
14, 15, 24
- Miara na obraz w bocznym ołtarzu zdjęta przez majstra stolarskiego Szulca, 1749. Teka
282, s. 5; Teka 350, s. 1
- Złotnik warszawski A. Wachsztyński wykonuje na zamówienie J. Kl. Branickiego
lichtarze, krzyŜ i monstrancję do tego kościoła, 1749, 1750. Teka 315, s. 218; Teka 320,
s. 14, 20
- Malarz Czechowicz maluje obrazy do tego kościoła, 1749, 1750. Teka 320, s. 4, 5, 8, 13,
14, 18-22, 27, 28, 32, 33
- Biskup zaproszony na konsekrację, 1749. Teka 320, s. 25
- Branicki ustala płacę dla malarzy, którzy przyjadą /z Warszawy?/ do złocenia ołtarzy,
1750. Teka 320, s. 28, 29
- Wzmianki o pracach stolarskich, snycerskich, ślusarskich, malarskich itp. przy
urządzaniu wnętrz, 1750. Teka 358, s. 13, 16-19
- Notatki o listach do J. Kl. Branickiego od ks. Fr. Kobielskiego biskupa łuckiego, który
zgadza się przybyć na konsekrację tego kościoła natomiast odmawia obsadzenia go ks.
misjonarzami ze względu na krzywdę duchowieństwa świeckiego, 1751. Teka 315, s.
118
- Wzmianki o pracach stolarskich i snycerskich przy urządzaniu wnętrz kościoła, 1760
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oraz o przewidzianym na r. 1761 ukończeniu przez organ-majstra prac przy
organach. Teka 328, s. 11, 14, 16
Wypisy z listów ks. Kosa misjonarza /proboszcza tykocińskiego?/ do J. Kl.
Branickiego, dotyczące potrzeb tego kościoła i świadczeń obiecanych mu przez
Branickiego w akcie fundacji bądź później ustnie, 1767, 1771. Teka 315, s. 122
J. Kl. Branicki oddaje kościół w Tykocinie wraz z domem zakonnym i plebanią
niedawno wymurowane, zakonnikom misjonarzom, 1769. Teka 280, s. 122, 123
Wzmianka o uŜyciu budulca z dawnego zamku tykocińskiego „na fundacją księŜy
misjonarzy”, 1771/1772. Teka 278, s. 116
W inwentarzu skarbca białostockiego 1772 r. figuruje krzyŜ Ŝelazny zdjęty z facjaty tego
kościoła, 1772. Teka 155, s. 17
Raport o trudnościach przy naprawie zegara na wieŜy kościelnej i o mniemaniu księŜy
misjonarzy, Ŝe koszt naprawy i konserwacji zegara winny obciąŜać dwór, 1780. Teka
316, s. 54
Kościół i klasztor bernardynów. Opis budynku poklasztornego sporządzony przez
Glinkę w czasie oględzin w r. 1933. Teka 278, s. 134
Fotografie elewacji budynków poklasztornych około 1936, 1938. Teka 235, fot. 64-69;
Teka 238, fot. 145
Zarys dziejów wypisany z H. Orłowicza, Przewodnika po województwie białostockim,
Białystok 1937 i ze Słownika Geograficznego. Teka 278, s. 181, 182, 185
Zapis pienięŜny dla kościoła i klasztoru w testamencie Aleksandry z Sobieskich
Wiesiołowskiej, 1645. Teka 278, s. 17
Notatki i wypisy pokwitowań z annuat wypłacanych klasztorowi z dóbr lipnickich i
stelmachowskich, a kwitowanych przez gwardianów klasztoru, lata 1713-1723. Teka
280, s. 79, 80
Wzmianka o gorzałce zrabowanej w klasztorze przez konfederację mazowiecką
/stronników Leszczyńskiego/, 1734, spis ruchomości ekonoma tykocińskiego
zrabowanych z klasztoru, 1734. Teka 280, s. 105, 107, 108
Bernardyni proszą o dachówkę z Białegostoku, 1749. Teka 328, s. 1
Malowanie w klasztorze sufitów wapnem w związku z zapowiedzianą bytnością J. Kl.
Branickiego, 1750. Teka 358, s. 15, 17
Wzmianka o nadzorze architekta Sękowskiego nad pracami przy budowie nowego
kościoła, 1771. Teka 315, s. 241
Wzmianka o rozbiórce kościoła z powodu jego złego stanu, „klasztor zaś w dawnej
murów pozostaje sytuacji”, 1771/1772. Wzmianki o wydzierŜawieniu dawnego
budynku klasztornego /który opuścili bernardyni w r. 1773 przenosząc się do nowego
klasztoru z kościołem po lewej stronie rzeki/ na prawym brzegu Narwi władzom
pruskim na lazaret i skład wojskowy, 1797-1799. Teka 278, s. 115, 116, 127-130
Wzmianka o budowie nowego klasztoru obok nowego kościoła, 1773. Teka 375, s. 3
Pokrywanie dachu w nowym kościele bernardynów a rozbieranie go w starym, 1773.
Teka 316, s. 30; Teka 378, s. 3
Warunki dzierŜawy cegielni dworskiej przez ks. Jagnińskiego, gwardiana bernardynów
w Tykocinie. Wzmianka o abrysach kościoła i klasztoru, 1778. Teka 316, s. 11, 12
Pułkownik Ostrowski dzierŜawca Dolistowa leguje 6000 dukatów na wykończenie
kościoła i klasztoru bernardynów w Tykocinie, 1778. Teka 370, s. 9
Gwardian ofiarowuje łapówki sekretarzowi Iz. Branickiej, około 1780. Teka 316, s. 34
Trwa budowa nowego budynku klasztornego, 1789. Teka 372, s. 5
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- Kościół niewiadomy. Notatki o rysunku przedstawiającym elewację kościoła,
fotografia wymienionego rysunku. Teka 234, s. 1, 12, 17; Teka 235, fot. 126
- Fotografie fragmentów malowideł /ściennych/ przedstawiających św. Andrzeja i św.
Jakuba, XVIII w. Teka 235, fot. 74, 75
- Notatka z opisem organów sporządzona przez Glinkę na podstawie oględzin w r. 1938.
Notatka o istnieniu kroniki kościoła i jej wypoŜyczeniu. Teka 241, s. 13, 15
- Wzmianki o zadłuŜeniu kahału tykocińskiego względem kościoła w Tykocinie, 1755.
Teka 280, s. 119
- BóŜnica. Opis i zarys dziejów bóŜnicy tykocińskiej w M. Orłowicza, Przewodniku po
województwie białostockim, Białystok 1937. Teka 278, s. 182
- Opis wnętrza sporządzony przez Glinkę w czasie oględzin /w 1933 r. ?/. Wzmianka o
budynkach stojących wówczas w pobliŜu bóŜnicy: areszcie Ŝydowskiem, domu
modlitwy /XIX w./ starych domach zabytkowych. Wypisy z pracy S. Zajczyka,
Architektura barokowych bóŜnic murowanych w Polsce, Biuletyn Historii Sztuki i Kultury, I,
1932/1933, gdzie została między innymi omówiona bóŜnica w Tykocinie. Pomiar
inwentaryzacyjny bóŜnicy przeprowadzony przez Wydział Architektury Politechniki
Warszawskiej w r. 1932/1933: rzut piętra i przekrój A-B /odbitki ozalidowe/. Teka
278, s. 135, 145-149
- Charakterystyka budowli i wyposaŜenia wnętrza /Glinka, Ze studiów nad kulturą
regionalną/. Teka 72, s. 43, 47
- Fotografia elewacji, b.d. Teka 235, fot. 60
- Na wzór bóŜnicy tykocińskiej zbudowano w r. 1764 bóŜnicę w Białymstoku. Teka 206,
s. 14
- Wzmianka o wystawieniu przez J. Kl. Branickiego bazaru handlowego przy bóŜnicy,
b.d. Teka 195, s. 3
- Wzmianka o domu modlitwy z XIX w. w opisie zabudowań Ŝydowskich, zrobionym
przez Glinkę w czasie oględzin w 1933 r./?/. Teka 278, s. 135
- Seminarium księŜy misjonarzy. Notatki o planie rynku i seminarium wykonanym przez
Nowickiego juniora a przechowywanym w Gabinecie Rycin BUW, około 1750. Teka
234, s. 12, 13; Teka 278, s. 108-111
- Ekonom tykociński stara się ochronić seminarium od kwater wojsk rosyjskich, 1773.
Teka 378, s. 3
- Architekt Sękowski był w Tykocinie z rozkazu Iz. Branickiej u p. Tailera i omówił
sprawę reperacji ściany od strony Narwi w seminarium księŜy misjonarzy, którą ma
wykonać murarz Malinowski, 1775. Teka 376, s. 3
- Plebania. Opis budynku uwzględniający głównie róŜnice w elewacji między nowszą a
starszą jego częścią /ok. 1933?/. Teka 278, s. 136
- Fotografie fragmentów elewacji, wykonane przez Glinkę w latach 1936, 1938. Teka
235, fot. 68; Teka 238, fot. 129, 147
- Wzmianki o budowie plebani, 1748, 1750. Teka 358, s. 12, 13, 17, 19
- J. Kl. Branicki oddaje kościół Św. Trójcy w Tykocinie wraz z plebanią, niedawno
wymurowane, zakonnikom misjonarzom, 1769. Teka 280, s. 122, 123
Zamek
- Szkic odręczny, brulionowy rzutu poziomego ruin zamku, sporządzony około r. 1946.
Teka 278, s. 2
- Notatka Glinki z opisem studni na dawnym dziedzińcu zamkowym i cegieł pozostałych
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tam z rozbiórki zamku, 1938. Teka 241, s. 13
Zarys dziejów zamku wypisany z M. Orłowicza, Przewodnika po województwie białostockim,
Białystok 1937. Teka 278, s. 181
Wzmianka o dziejach zamku /zamków/ w liście J. Glinki do Zarządu Muzeów i
Ochrony Zabytków, 1961. Teka 199, s. 13
Wypisy dotyczące spalenia zamku w r. 1530 i budowy jego w latach 1565-1567 oraz o
częstym przebywaniu tam króla Zygmunta Augusta. Teka 72, s. 9; Teka 278, s. 3-10,
179
Opis zamku wynotowany z dzieła Starowolskiego /XVII w./, wzmianki o
przebudowie zamku w I połowie XVII w. przez Krz. Wiesiołowskiego starostę
tykocińskiego oraz dane o wyposaŜeniu wnętrz na podstawie testamentu Al.
Wiesiołowskiej; częściowe zburzenie zamku w r. 1657 i jego upadek od tego czasu.
Teka 66, s. 2, 15; Teka 72, s. 8-10, 26; Teka 89, s. 21, 22, 50, 52, 53; Teka 97, s. 5
Wzmianka o zwiedzaniu przez króla Władysława IV starego cekhauzu przy zamku w
Tykocinie w r. 1633 według Pamiętników Al. St. Radziwiłła. Teka 62, s. 51, 52
Notatka o akcie darowizny mocą, którego Krzysztof Wiesiołowski zapisuje
Rzeczpospolitej dobra swe Białystok z przeznaczeniem dochodów na popotrzeby zamku w Tykocinie, 1634. Teka 62, s. 6
Odpis aktu, w którym Stefan Czarniecki zapisuje swej córce Aleksandrze K. Branickiej
swe dobra tykocińskie z wyłączeniem amunicji w fortecy tykocińskiej, 1661. Teka 67, s.
1
Wzmianka o komendancie twierdzy Mikołaju Gustaffie i o kilku dragonach
wmieszanych w proces z Opackim /bliŜszych danych brak/, 1669. Teka 280, s. 15, 16
Wypisy z inwentarzy zamku oraz arsenału w Tykocinie, a takŜe z korespondencji
dotyczącej tych obiektów /głównie arsenału/, 1665, 1674, 1698-1729. Teka 72, s. 6466; Teka 278, s. 26-44, 58-81, 83-86, 89-107; Teka 280, s. 19-23, 24-54, 105
Wzmianka o pobytach S. M. Branickiego w zamku tykocińskim, 1702, 1703. Teka 315,
s. 276
Wypisy dotyczące między innymi spalenia zamku z ruchomościami, a takŜe z
zabudowaniami gospodarczymi w r. 1734 przez stronników Leszczyńskiego. Teka 278,
s. 87, 88; Teka 280, s. 105
Ks. Hempel próbuje ziemi „zgodnej na saletrę” na wałach zamczyska, 1763. Teka 328,
s. 24
Wzmianka w inwentarzu z r. 1771 o ruinach zamku, którego gruzy posłuŜyły do
budowy fundacji księŜy misjonarzy w Tykocinie. Teka 278, s. 116

Ratusz
- Fotografia elewacji wykonana przez J. Glinkę w r. 1937. Teka 235, fot. 59
Alumnat
- Alumnat, czyli Dom Inwalidów Wojskowych. Opis budynku i zarys dziejów alumnatu
wynotowane z opracowań popularnych. Teka 278, s. 182, 185
- Plan inwentaryzacyjny w 3 odcinkach wykonany w r. 1949 /przez konserwatora inŜ.
Paszkowskiego/ odbitki ozalidowe. Teka 283, s. 1-3
- Widok z wieŜy kościelnej. Fot. Gartkiewicz i Łukoś, 1953. Teka 237, fot. 10
- Fotografia fragmentu elewacji, b.d. Teka 238, fot. 138
- Fotografie wykonane w r. 1962: Fot. 2 widok na mur wschodni alumnatu po
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przeprowadzeniu dawnych otworów okiennych. Fot. 3 okno z wnęką o kształcie
pierwotnym /XVII w./ zniekształconym prawdopodobnie w XIX w. Fot. 4 glif
okienny ze starymi tynkami /z XVII w./. Ponadto szkic odręczny sporządzony przez
Glinkę w 1946 r. z oznaczeniem na bryle budynku alumnatu drzwi później
zamurowanych. Teka 278, s. 137, fot. 2-4
Notatka o akcie donacji przez Krzysztofa Wiesiołowskiego dóbr Dolistów na potrzeby
alumnatu, 1633. Teka 62, s. 6
Alumnat został załoŜony w r. 1633 przez Krzysztofa Wiesiołowskiego, który nadał mu
jako uposaŜenie dobra Dolistów. Wzmianka o usytuowaniu alumnatu, pracach nad
budową, opis budynków z r. 1698. Teka 72, s. 11, 12, 67-69
Pochwała alumnatu we wspomnieniu pośmiertnym o osobie Krzysztofa
Wiesiołowskiego przez ks. A. Wituńskiego, Kamień wiecznie Ŝyjący /Kraków 1637/. Teka
62, s. 22
Za Ŝycia fundatora Krzysztofa Wiesiołowskiego, wybudowano fundamenty alumnatu.
Wdowa po Krzysztofie Aleksandra Wiesiołowska ukończyła tę budowę w stanie
surowym i jeszcze przed jej śmiercią /1645/ trwały prace przy wykańczaniu wnętrz.
Teka 66, s. 5
Wzmianka o budowie „szpitala Ŝołnierskiego” ufundowanego przez Krzysztofa
Wiesiołowskiego marszałka wielkiego litewskiego, kontynuowanej przez pozostałą po
nim wdowę, około 1645. Krzysztof Wiesiołowski autorem projektu alumnatu.
Wzmianka o alumnacie w inwentarzu zamku tykocińskiego z r. 1698 i z r. 1715. Teka
278, s. 15, 17, 54, 80, 178
Wypisy i notatki dotyczące wypłaty przez Branickich prowizji inwalidom /alumnatom/
tykocińskim w latach 1709-1721. Pokwitowania inwalidów zawierają ich imiona i
nazwiska, czasem inne określenia /porucznik alumnacki, niewidomy/. Teka 280, s. 5576
Obijanie kopuł alumnatu przez stolarzy i kotlarzy, 1748. Teka 358, s. 12
Zakaz mieszkania w alumnacie słuŜących, a takŜe innych osób postronnych,
wyznaczenie przez J. Kl. Branickiego miejsca dla niejakiego Olszewskiego w alumnacie
bez wypłaty kwartałów, 1750. Teka 282, s. 5
Porucznik Babecki z alumnatu stara się o uzyskanie swych wierzytelności u
Starorypińskiego za pośrednictwem J. Kl. Branickiego, 1752. Teka 321, s. 5
Zmarł jeden z alumnatów Łoniewski, na innym miejscu umieszczono według woli
Branickiej Jaskulskiego, 1781. Teka 370, s. 19
Wzmianka o 2 wakansach skutkiem śmierci 2 alumnatów Oszymborowskiego i
Zewalda, 1782 i o porucznikostwie alumnatu dla chorąŜego Jakuba Tchórznickiego,
1784. Teka 316, s. 43, 44
Wypisy z raportów komisarza tykocińskiego dotyczące inwalidów przebywających w
alumnacie oraz ich uposaŜenie, 1795. Teka 316, s. 64, 65

Szpital
- Wzmianka o zapisie w testamencie Al. Wiesiołowskiej między innymi dla
szpitala w Tykocinie, 1645. Teka 66, s. 9
- Prace przy budowie szpitala dla Ŝebraków w Tykocinie, 1750. Teka 358, s. 13, 17
- Szpital dla Ŝebraków w Tykocinie zbudowany przez J. Kl. Branickiego w r. 1755, w
pobliŜu kościoła Św. Trójcy. Szpital uposaŜony w r. 1768 przez J. Kl. Branickiego. Teka
278, s. 182, 185
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Pomnik St. Czarnieckiego
- Opisy i zarys dziejów pomnika wynotowane z opracowań drukowanych. Teka 278, s.
122, 181, 185
- Fotografie pomnika. Teka 235, fot. 72, 73; Teka 238, fot. 142
- Zdaniem J. Glinki pomnik Stefana Czarnieckiego przeznaczony dla Tykocina funduje J.
Kl. Branicki. Pomnik ten wykonuje w Warszawie rzeźbiarz Pierre Coudray, 1762, zaś
według opinii E. Świejkowskiego pomnik ten wykonał w latach 1751, 1752 rzeźbiarz
Delaunay alias de Launay według portretu rzekomo pochodzącego z galerii
białostockiej. Odpis listów Coudray´a. do Branickiego w sprawie pomnika, 1762, 1765.
Teka 315, s. 55, 56; Teka 329, s. 1, 5
TYNIEC
- W dobrach opactwa benedyktynów we wsi Zagórzany miało miejsce wystąpienie
poddanych przeciwko wojsku /?/, 1757. Teka 396, s. 2
TYRAWA SOLNA
- Wieś w starostwie krośnieńskim. Wartość wsi według wyliczenia władz austriackich,
1775. Teka 364, s, 6, 8
UKRAINA
- Wysyłanie z dóbr J. Kl. Branickiego na Ukrainie „podwód protekcjonalnych” do
Warszawy, 1757. Teka 360, s. 15, 16
URZECZE
- Na zamówienie J. Kl. Branickiego sprowadza się lustra z huty szkła w Urzeczu, 1758.
Teka 328, s. 8
- Sprowadzanie szkła z huty urzeckiej do Białegostoku, 1758. Teka 362, s. 16, 17
- Zakup w hucie urzeckiej szkła na potrzeby Branickich z Białegostoku, 1763. Teka 328,
s. 18, 20, 21
- Sprowadzanie z huty urzeckiej luster prawdopodobnie na uŜytek Branickich, XVIII w.
Teka 315, s. 255; Teka 396, s. 5
- Sprowadzanie przez Iz. Branicką szkła z huty urzeckiej, 1780. Teka 376, s. 11
USZPOLE
- Ks. Józef Poniatowski posiada starostwo uszpolskie nadane na własność dziedziczną
przez cara Aleksandra I, 1797. Teka 419a, s. 24, 46, 56
UśYKI
- Wzmianka o istnieniu w UŜykach folwarku w starostwie bielski, stadniny koni, do
której ma być odesłany koń, otrzymany przez J. Kl. Branickiego od ministra
rosyjskiego, 1737. Teka 342, s. 6, 8
- Umieszczanie w UŜykach nowo zakupionego bydła, 1763. Teka 333, s. 4
- Wypisy z raportów administratora uŜyckiego o wyrobie płótna w UŜykach, 1778, 1779.
Teka 316, s. 44
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WANIEWO
- Dobra i miasto tej nazwy są w XVI w. w posiadaniu Radziwiłłów. Teka 81, s. 16
WARMIA
- Sezonowe zatrudnienie brukarzy z Warmii do prac budowlanych w Białymstoku, 1732,
1733. Teka 315, s. 22
WARPECHY
- Nadanie przez J. Kl. Branickiego starostę bielskiego 1/2 włóki gruntu w Warpechach
na rzecz jego masztalerza St. Zawadzkiego, 1745. Teka 315, s. 335
WARSZAWA
Ogólne, róŜne
- Wzmianki o rozrywkach towarzystwa warszawskiego, skupionego wokół dworu
królewskiego, 1723-1724. Teka 326, s. 2, 3
- SprzedaŜ Marymontu przez E. Sieniawską Mokronoskiemu, 1725. Teka 501, s. 32
- Przygotowywanie przez róŜnych magnatów rezydencji w Warszawie na okres sejmu,
1738. Teka 315, s. 281
- Brukowanie i oczyszczanie ul. Senatorskiej i Miodowej, 1752. Teka 320, s. 57, 78, 86,
87
- WywoŜenie góry śmieci znajdujących się naprzeciwko pałacu Branickich na Podwalu,
1752. Teka 348, s. 1
- PoŜar budynków przy ul. Trębackiej, 1753. Teka 320, s. 130
- Wzmianki o stancjach, wynajętych w róŜnych punktach miasta na okres pobytu tam J.
Kl. Branickiego, 1754. Teka 320, s. 196, 197
- Wzmianka o istnieniu ptaszarni królewskiej /Vogelheerd/ na Marymoncie i ptasznicy
przy niej, 1754. Teka 320, s. 205
- Niebezpieczeństwa przeprawy przez Wisłę, 1755. Teka 320, s. 218b
- Sprowadzanie do Warszawy z Wiednia trębacza i instrumentów muzycznych, 1756,
1757. Teka 315, s. 125, 126
- Uroczyste modły w Warszawie za zdrowie króla francuskiego /Ludwika XV?, około
1757?/. Teka 315, s. 127
- Brukowanie i czyszczenie ulic prowadzone staraniem marszałka Bielińskiego; jego
własna relacja o postępie prac przy brukowaniu ulicy Senatorskiej oraz o trudnościach
finansowych wynikłych przy tych pracach, 1761. Teka 325, s. 1
- Marszałek P. Bieliński prosi hetmana wielkiego koronnego J. Kl. Branickiego o stopień
pułkownika dla kapitana Ryko /Ricaud de Tirregaille/ dla uświetnienia tą nominacją
jego planu Warszawy, oddawanego właśnie do sztychowania, 1761. Teka 325, s. 2
- Ricaud de Tirregaille dziękuje J. Kl. Branickiemu za nominację na pułkownika i
wspomina o swych pracach nad planem Warszawy, 1761, 1762. Teka 353, s. 2, 3
- Opinia, Ŝe najdogodniejsze miejsce do składania drzewa jest na Solcu, 1762. Teka 360,
s. 31
- Spławianie spod Solca kamieni na tratwach, 1772. Teka 316, s. 84
- Trudności z wynajęciem stancji i stajni dla dworu Iz. Branickiej w pobliŜu jej pałacu na
Podwalu, 1772. Teka 377, s. 2
- Wzmianka o przejeździe biskupa J. A. Załuskiego przez Białystok z transportem ksiąg
nowo zakupionych do biblioteki /Załuskich w Warszawie/,1773. Teka 316, s. 59
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- Opisy Warszawy i jej okolic, 1779-1785 wynotowane z literatury drukowanej. Teka
97, s. 32, 33
- Wzmianka o miejscu w Warszawie zwanym „Bundziuczne” nad Wisłą „gdzie łyŜwy
stawiają”, 1779. Teka 316, s. 8
- Iz. Branicka abonuje loŜę w niewymienionym teatrze warszawskim, 1779-1780. Teka
316, s. 29
- Ucieczki i potajemne osiedlanie się w Warszawie niektórych poddanych z dóbr
podlaskich Branickich, 1780. Teka 316, s. 10, 11
- Felczer Schmidt z Warszawy pracuje chwilowo w szpitalu SS. Miłosierdzia w
Białymstoku, 1790. Teka 316, s. 71, 72
- Obchody w r. 1792 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Teka 419a, s. 15, 16; Teka
419b, s. 170-172, 174-180, 186-189
- Obwieszczenie Aleksandrowicza wojewody podlaskiego o znoszeniu na ratusz
pieniędzy na kwaterunek Ŝołnierza moskiewskiego, 1793. Teka 373, s. 9
- Insurekcja Kościuszkowska w Warszawie, wypisy z literatury drukowanej
odnoszące się do Iz. Branickiej, jej pałacu i okolicznych pałaców, zwłaszcza zaś pałacu
Igelströma w czasie Insurekcji, 1794. Teka 285, s. 60-67, 74v
- Sytuacja w Warszawie w okresie tymczasowych rządów moskiewskich przed wejściem
Prusaków, a następnie w początkach rządów pruskich, 1796. Teka 373, s. 19, 22-24, 28,
29, 31-37, 41, 44
- Wzmianki o materiałach archiwalnych dotyczących jurydyki na Pradze, naleŜącej do
klucza wilanowskiego, 1798, 1799. Teka 501, s. 5, 7, 8, 17, 40, 41
- Wzmianka o pliku rachunków, odnoszących się do druku prac Hipolita Kownackiego
w drukarni pijarów w Warszawie, 1821-1824. Teka 419b, s. 142
- Rycina XIX w. przedstawiająca tramwaj konny na ul. Marszałkowskiej /wycięta z
czasopisma/. Teka 441, s. 10
- Raport naczelnika więzienia śledczego /Pawiak/ o porwaniu stamtąd 10 więźniów,
1906. Teka 506, s. 6
Rzemiosło
- Niejaki Mok w Warszawie ma sporządzić wzór do malowania al fresco salki w pałacyku
wysokostockim, 1730. Teka 331, s. 2
- Wynajmowanie stolarzy warszawskich do pracy w Białymstoku, zapłata, 1730. Teka
331, s. 2
- Ślusarz warszawski /bliŜszych danych brak/ chce się podjąć naprawy zegara na bramie
w Białymstoku, wykonuje tam róŜne prace, 1739. Teka 358, s. 7, 8, 10
- Stolarze z Białegostoku sprowadzeni do prac przy pałacu na Podwalu, 1743. Teka 338,
s. 2, 3
- Piece do pałacu w Choroszczy są robione u majstra w Warszawie, 1746. Teka 338, s. 4
- BliŜsze dane o zamówieniach J. Kl. Branickiego u któregoś z jubilerów warszawskich,
1748. Teka 344, s. 1
- Złotnik warszawski A. Wachsztyński /Wachszteyński/ wykonuje na zamówienie J. Kl.
Branickiego róŜne przedmioty srebrne do kościoła w Tykocinie, uskarŜa się na brak
srebra w Warszawie, 1750. Teka 315, s. 218
- Loupia /Luppia/ wójt m. Starej Warszawy prześladuje snycerza Redlera mimo
protekcji Branickiego, 1750. Teka 320, s. 40-42
- Wzmianka o murarzu warszawskim Henryku Schultzu, 1750. Teka 331, s. 4-6
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- Kamieniarze poszukiwani w Szydłowcu w celu zaangaŜowania ich do Warszawy,
1752. Teka 320, s. 63, 64
- Kamieniarscy czeladnicy poszukiwani w Warszawie do pracy w Białymstoku, 1752.
Teka 360, s. 1
- Zakup cegły dla Branickiego w cegielni Fontaniego /Fontany?/, 1753. Teka 320, s. 163,
165
- PodróŜ cieśli i murarzy jadących do Białegostoku z Warszawy trwała tydzień, 1753.
Teka 358, s. 30
- J. Kl. Branicki zalega z zapłatą rzemieślnikom /i kupcom/ warszawskim, niektórym juŜ
drugi rok, 1753. Teka 396, s. 3
- Wypis z listy płac rzemieślników przy dworze J. Kl. Branickiego z 14. XII. 1754
zawierającej obok nazwisk przewaŜnie takŜe określenia zawodu. Z rzemieślników
wymienieni są ślusarz, kowal, szklarz, snycerz, stolarze, bednarz, malarz /S.
Czechowicz/, kamieniarz, mosięŜnik, rzeźbiarz /A. Vogt/, snycerz /I.
Encunszpegier/, kamieniarz, drukarz, cieśla i szklarz. Teka 315, s. 316, 317
- Wzmianka o trudnościach z dostaniem cegły w Warszawie, 1754. Teka 339, s. 3, 3v
- Na Lesznie mieszka snycerz, który ma pomóc snycerzowi Węgrowskiemu w wynajęciu
kamieniarczyków, 1754. Teka 358, s. 44
- Wzmianka, Ŝe ślusarze mało mają czeladników a jedynie uczniów, 1755. Teka 320, s.
216a, 218
- Wykaz kupców i rzemieślników, którzy mają zamiar wysłać swe towary na jarmark
białostocki w r. 1755 oraz tych, którzy odmówili. Teka 320, s. 226
- Wzmianka o młynach na Marymoncie, gdzie Ŝaden młynarz nie ma czeladnika, tylko
najemników, 1755. Teka 320, s. 229a
- Hintz rękawicznik przenosi się z Warszawy do Białegostoku, 1755. Teka 320, s. 234,
235
- Wzmianki o angaŜowaniu rzemieślników z Warszawy do prac w Radzyniu.
Wymieniono malarza Plerscha, czeladnika snycerza Redlera i dwóch blacharzy, oraz
stolarza, 1755. Teka 431, s. 1-4
- Murarz do prac w Białymstoku ma być wynajęty w Warszawie, 1756. Teka 332, s. 7
- Snycerz warszawski Redler pracuje przy pałacu w Radzyniu na Podlasiu, a takŜe
przyjmuje zamówienie J. Kl. Branickiego, dzierŜawi teŜ kamieniołom w Kunowie,
1756. Teka 345, s. 5, 9v, 20v, 21, 23
- Murgrabia pałacu warszawskiego Branickich prosi o przysłanie do prac w pałacu
murarzy i cieśli z dóbr podlaskich, gdyŜ łatwiej pracować z nimi niŜ z rzemieślnikami
warszawskimi, 1756. Teka 345, s. 9v
- Młynarz specjalista z Warszawy nie podejmuje się wybudowania w Białymstoku młyna
na jednego konia, 1763. Teka 328, s. 23, 26
- Wypis z odpowiedzi udzielonej majstrowi ślusarzowi w Białymstoku przez
starszych cechu ślusarzy i puszkarzy z Warszawy w sprawie regulowania
zobowiązań między majstrem a czeladnikiem, 1772. Teka 125, s. 66
- Wzmianki o wysyłaniu z dóbr białostockich mularzy i stolarzy do prac w Warszawie
/przy pałacu Branickich/, 1773. Teka 375, s. 4, 7
- Cech powroźników robi trudności w przyjęciu na naukę powroźniczka białostockiego z
powodu jego przynaleŜności do stanu poddańczego i nieznajomości języka
niemieckiego, 1775. Teka 316, s. 42; Teka 377, s. 4
- Czeladź wędrująca z Warszawy przechodzi przez Białystok, gdzie chce się do nich
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przyłączyć pracujący tam snycerczyk, 1776. Teka 370, s. 2
Konkowski zegarmistrz nie znalazłszy pracy w Warszawie u Ŝadnego zegarmistrza
rusza na wędrówkę do Krakowa, 1786. Teka 377, s. 9
Wzmianka o stawkach płaconych murarzom przy budowie duŜego 3 kondygnacyjnego
domu pijarów, 1789. Teka 316, s. 77
Sprowadzanie zegarmistrza warszawskiego Krukowskiego do naprawy zegara w
Białymstoku, 1790. Teka 316, s. 71, 81
Wzmianka o młynarzu sprowadzonym z Warszawy do Białegostoku, 1791. Teka 372, s.
9, 10
Białostocki zarząd pałacu zamawia kratę Ŝelazną do mostku parkowego w „rządowych
warsztatach” /odlewniczych?/, 1833. Teka 186, s. 8

Handel
- Kupiec wrocławski Andre Contessa ma swą filię między innymi w Warszawie, 1738.
Teka 315, s. 278
- Posadzka dębowa sprowadzana z Warszawy do Białegostoku, 1739. Teka 358, s. 2
- Wzmianka o obawie bankructwa wśród wielu kupców warszawskich, których interesy
podupadły na skutek nieobecności dworu królewskiego w Warszawie, 1743. Teka 341,
s. 5
- Zakup szkła dla J. Kl. Branickiego, 1746. Teka 338, s. 4
- Kupiec warszawski Possa obiecuje dostarczyć przez swego przedstawiciela towary na
jarmark w Białymstoku, 1749. Teka 315, s. 174
- Werbowanie kupców na jarmark do Białegostoku, wzmianki o ich towarach, 1749, w
następnym roku mniej kupców wybiera się do Białegostoku, 1750. Teka 320, s. 5, 6, 8,
10, 14, 35
- Kobylice ustawia się przy kolumnie Zygmunta, aby chłopi z węglami i bydłem do
sprzedaŜy nie stawali, 1752. Teka 320, s. 60
- W składzie w kaplicy moskiewskiej kupuje się wino, 1752. Teka 320, s. 77v; Teka 321,
s. 24
- Glejty wystawiane śydom kupcom białostockim na przewóz tytoniu i mydła do
Warszawy, 1752. Teka 321, s. 6
- Rejestr zakupów do załatwienia w Warszawie zleconych przez J. Kl. Branickiego jego
rezydentowi warszawskiemu Koziebrodzkiemu, 1752. Teka 321, s. 20-24
- SprzedaŜ drzewa na targu praskim, 1753. Teka 320, s. 105
- Kupcy warszawscy Dolfus i Possa jadą z towarami na jarmark do Białegostoku, 1753.
Teka 320, s. 135
- Wzmianki o działalności magazynu porcelanowego, który ma swego dyspozytora w
Dreźnie, 1753, 1755. Teka 320, s. 137, 148, 211
- Kupcom i rzemieślnikom warszawskim zalega z zapłatą J. Kl. Branicki, niektórym juŜ
drugi rok, 1753. Teka 396, s. 3
- Zakup w Warszawie blach Ŝelaznych, 1754. Teka 320, s. 207
- Wzmianki o sprowadzaniu z Warszawy do Białegostoku róŜnych towarów, 1754. Teka
358, s. 34, 36, 42, 43, 47
- J. F. Dulfus kupiec warszawski pośredniczy w sprowadzaniu do Białegostoku drzewek
francuskich, 1755. Teka 315, s. 71
- Wykaz kupców i rzemieślników, którzy mają zamiar wysłać swe towary na jarmark
białostocki w r. 1755 oraz tych, którzy odmówili. Teka 320, s. 226
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- Daremne poszukiwanie szkła lepszego w sklepach pani Mokowej i pana Sakresa
/?/, a teŜ i w innych sklepach, 1756. Teka 345, s. 8
- Wzmianka o braku w handlu zielonych skór, 1756. Teka 345, s. 14
- Wzmianka o sprowadzaniu do Warszawy tabaki ze Strasburga, 1756. Teka 360, s. 3
- Wzmianka o sprowadzaniu z Tykocina i sprzedawaniu w Warszawie fasek masła, 1756.
Teka 373, s. 25
- Dowóz z dóbr ukraińskich Branickiego do Warszawy kaszy na sprzedaŜ, trudności i
niebezpieczeństwo transportu, poszukiwanie w sklepach warszawskich róŜnych materii
na zamówienie Branickiego, braki w zaopatrzeniu, 1757. Teka 360, s. 5-7, 19
- Wzmianka o kupcach warszawskich, którzy jadą do Białegostoku na jarmark, 1757.
Teka 360, s. 14
- Posadzka taflowa przysłana z Warszawy do Choroszczy, 1758. Teka 328, s. 7
- Kupiec warszawski T. Dymitrowicz donosi o utworzeniu filii swej handlowej w
Białymstoku, 1759. Teka 315, s. 73, 74
- Wielu warszawskich norymberczyków wyjeŜdŜa na kontrakty do Lwowa, 1759. Teka
360, s. 24
- Wzmianka o powrocie do Warszawy z ParyŜa młodego Claudela ze sprawunkami,
1762. Teka 360, s. 29
- Wzmianka o zakupią na Solcu gnojonego wapna, 1763 /cena/. Teka 315, s. 62
- Odpis listu, w którym A. Czempiński /kupiec warszawski/ upomina się u J. Kl.
Branickiego o pieniądze za wapno sprzedane przez niego do pałacu /warszawskie-go/
Branickich, 1765. Teka 286, s. 1
- Przysyłanie z Warszawy do Białegostoku pak i oślicy z oślęciem, 1772. Teka 378, s. 2
- Wzmianka o spławianiu do Warszawy owsa z dóbr orleńskich, 1780. Teka 369, s. 6
- Wzmianka o cenach i gatunkach sukna oglądanego w Warszawie oraz o próbce jednego
z nich, 1786. Teka 316, s. 48
- Kupiec Siński mający sklep korzenny przed pałacem Branickich na Podwalu, zmarł,
1786. Teka 377, s. 9
- Dane, co do produktów spoŜywczych dostarczonych z dóbr Branickich na targ w
Warszawie /na Pradze/ i co do niektórych cen, 1795, 1796. Wzmianki o
zakupach w Warszawie lekarstw na potrzeby Branickich, 1795. Teka 168, s.
3; Teka 373, s. 4, 7, 13, 15-17, 21, 22, 25, 30
- Ograniczenia w handlu wprowadzone w Warszawie przez władze pruskie, spadek
obrotów handlowych, 1796. Teka 373, s. 28, 36, 37, 41.
Ceny, kursy pieniądza
- Wzmianka o cenach w r. 1730 płótna konopnego, haftek, kamelhara niekręconego,
oleju lnianego. Teka 315, s. 64
- Cena guzów zamówionych u złotnika warszawskiego, 1748. Teka 344, s. 1
- Ceny sukna, 1751, cegły, 1754, świeczników i innych, 1754, 1756. Teka 315, s. 314, 315,
318
- Ceny wina węgierskiego na beczki a takŜe atłasu, 1752. Teka 321, s. 20, 24
- Ceny Ŝywności rosną, 1755. Teka 320, s. 233
- Ceny zbóŜ, kaszy, grochu, 1757. Teka 340, s. 6
- Cena łasztu wapna gnojonego, 1763. Teka 315, s. 62
- Cena gorzałki, 1766. Teka 315, s. 264
- Wzmianka o gatunkach i cenach sukna, 1786. Teka 316, s. 48
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- Wzmianki o cenach w Warszawie /niektóre „na targu na Pradze”/ róŜnych
produktów spoŜywczych, zboŜa, siana, słomy, drzewa, chmielu, a ponadto pończoch,
tarlatanu, kart do gry, 1790-1796. Teka 373, s. 1, 2, 4, 7, 13, 15-17, 25, 30, 31, 41
- Koszt podróŜy z Warszawy do Białegostoku wynosi około 12-15 zł, 1791. Teka 316, s.
67
- Trudności gospodarcze w związku z redukcją monety, 1761. Teka 360, s. 29
- Dane o kursie monety pruskiej, 1795, 1796. Teka 373, s. 14, 31
Obiekty sakralne
Kościół bernardynów p.w. św. Anny
- Rycina wycięta z czasopisma XIX w. przedstawiająca dzwonnicę przy tym kościele.
Teka 441, s. 11
Kościół /parafialny/ p.w. św. Bonifacego na Czerniakowi
- Fotografia kraty w drzwiach. Teka 445, fot. 3
Kościół dominikanów przy ul. Freta
- Fotografia kraty w kaplicy przy kościele. Teka 415, fot. 5, 6
Kościół katedralny p.w. św. Jana
- Korespondencja w sprawie szklenia okna w kaplicy Pana Jezusa na zlecenie Branickich,
1757. Teka 345, s. 23, 26; Teka 360, s. 12
- Raporty składane Branickiemu o pracach malarskich, rzeźbiarskich i innych
wykończeniowych przy wyposaŜeniu wnętrza kaplicy Pana Jezusa, 1761, 1762. Teka
360, s, 28, 30, 31
- Wypis z listu /cieśli?/ Gottlieba Buttiga do J. Kl. Branickiego w sprawie robotników
cieśli potrzebnych do wykończenia jego prac dla /kościoła św. Jana w Warszawie/,
1763. Teka 315, s. 46
- Fotografia kraty przy kaplicy Pana Jezusa. Teka 415, fot. 4, 7
Kościół /parafialny/ p.w. Nawiedzenia Panny Marii
- Wzmianka o poŜarze kościoła, 1750; pozłacanie w kościele ołtarzy według umowy
zawartej z proboszczem, 1753. Teka 320, s. 34, 117
Kościół Sakramentek na Nowym Mieście
- Fotografie elewacji /druk/. Teka 415, fot. 14, 15
Kościół i Klasztor Wizytek na Krakowskim Przedmieściu
- Wzmianka o potrzebie wyjaśnienia pewnych spraw z nim związanych przez architekta
Baya J. Kl. Branickiemu, 1739. Teka 323, s. 26
- Klasztor wizytek sprzedaje wapno, 1756. Teka 360, s. 2
- Pensja przy klasztorze wizytek: wikt, program nauk, stawka opłat, 1796. Teka 373, s. 37
Klasztor kamedułów na Bielanach
- Plan domu mieszkalnego dla zakonników przesyła architekt C. Bay J. Kl. Branickie-mu,
1739. Teka 323, s. 26
Kolegium pijarów
- Pijarzy budują w Warszawie duŜy 3-kondygnacjowy dom, 1789. Teka 316, s. 77
Kaplica moskiewska
- Wzmianki o sprzedaŜy wina w niej, 1752. Teka 320, s. 77v; Teka 321, s. 24
Zamek królewski
- Wzmianka o wezwaniu malarza Neunhertza z Białegostoku do Warszawy domalowania
„sali królewskiej na komedie” i o pensji obiecanej przez dwór Neunhertzowi, 1738. Teka
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342, s. 24
Wzmianki o pracach prowadzonych przy sztukateriach do gabinetu królowej i
lakierowaniu ścian, 1743. Teka 341, s. 4
WywoŜenie mebli z zamku do Grodna, propozycja Brühla w imieniu króla umeblowania
zamku na nowo kosztem Rzeczpospolitej odrzucona przez podskarbiego wielkiego
koronnego Sedlnickiego, 1746. Teka 356, s. 2, 4
Planty średniego i górnego piętra przesyła Sedlnicki podskarbi wielki koronny J. Kl.
Branickiemu, 1746. Teka 356, s. 3
Z obawy, Ŝe mury zamku nie wyschły, królestwo mieszkać będą w swym pałacu
warszawskim, 1746. Teka 356, s. 4
J. D. Jauch wspomina o nadzorze sprawowanym przez siebie „tutejszej fabryki
królewskiej”, 1752. Teka 315, s. 100
Bacciarelli pracuje stale przed gabinetem królewskim, 1767. Teka 360, s. 34

Ratusz
- Wzmianka o poŜarze ratusza staromiejskiego, 1749. Teka 320, s. 19
- Aresztowanie i osadzenie w areszcie na ratuszu niejakiego Detrycha z powodu długów,
1756. Teka 360, s. 1, 2
- Odbicie szpiega/?/ Lamberta z więzienia w ratuszu, 1757. Teka 360, s. 15, 16
Szpitale
- Iz. Branicka wpłaca szpitalowi Dzieciątka Jezus pieniądze, 1797. Teka 363, s. 1
- Wpłata szpitalowi Dzieciątka Jezus w imieniu Iz. Branickiej zwykłej jałmuŜny
wynoszącej zł 1000, 1795; znacznymi jałmuŜnami obdarza szpital generał Buxhöwden
dowódca wojsk moskiewskich stacjonujących w Warszawie, 1795. Teka 373, s. 21, 23
- Wzmianka o Ŝyciorysie dr Ludwika Koehlera naczelnego lekarza szpitala Ŝydowskiego
w latach 1829-1841. Teka 495, s. 17
Pałace i dwory
- Pałac biskupów krakowskich przy ul. Senatorskiej. Wzmianka o tym, Ŝe rusztowanie
przy tym pałacu przeszkadza w zakończeniu brukowania ul. Senatorskiej, 1761. Teka
325, s. 1
- Pałac Błękitny przy ul. Senatorskiej. Wzmianka wypisana z listu architekta K. F.
Pöppelmanna do hr. Wackerbortha dotycząca udziału Pöppelmanna, Jaucha i Deybla w
przebudowie pałacu, 1726. Teka 385, s. 16, 30, 34
- Wzmianka o wymiarach klepek posadzki w pokoju wojewody ruskiego, 1739. Teka 331,
s. 3
- Pałac Franciszka Ksawerego Branickiego przy Nowym Świecie /67/. Szkic planu tego
pałacu i notatki informujące, jakie materiały kartograficzne odnoszące się do niego,
znajdują się w Gabinecie Rycin BUW /przed 1939 r./. Wypisy z prac Kraushara
odnoszące się do pałacu hetmana Branickiego, którego Kraushar bierze za J. Kl.
Branickiego, mylnie, jak wynika z wywodów Glinki. Wzmianka o podziemiach pałacu
tzw. większego, hetmana /Franciszka Ksawerego/ Branickiego, projektowanych przez
Zuga. Teka 285, s. 49, 50, 54-57, 59
- Pałac Branickich na Podwalu /3/ nr hipoteki 497. Zarys dziejów pałacu od r. 1596 do
r. 1899 i opis pałacu na podstawie inwentarza z r. 1772 opracowane przez Aleksandra
Kraushara po 1899. Teka 284, s. 1-6
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- Notatka o naleŜeniu pałacu w r. 1691 do Kazimierza Jana Sapiehy dziada J. Kl. Branickiego, o wydzierŜawieniu pałacu w r. 1723 przez J. Kl. Branickiego konwisarzowi K.
Kochowi /?/, o przebudowie przez J. Z. Deybla w r. 1738. Teka 319, s. 23
- Fotografie: widok ogólny pałacu, w XVIII w. na planie Ricaud de Tirregaille, fot. 76;
planta pałacu w XVIII w. /oryginał zniszczony w 1944 r./, fot. 77; rysunek
przedstawiający loggię od ul. Miodowej w XVIII w., fot. 78; fotografie z natury elewacji
pałacu, bramy wjazdowej, a takŜe niektórych detali w lutach 1935-1937, fot. 79-84.
Teka 235, fot. 76-84
- Fotografie wykonane przed 1939 r. elewacja szczytowa skrzydła pałacu fot. 115;
podjazdu fot. 117; bramy wjazdowej fot. 119; fragmentu kraty w bramie fot. 118. Teka
238, fot. 115, 117-119
- Notatki o plancie pałacu oraz o rysunku przedstawiającym buduar w nim /XVIII w./,
które znajdowały się przed wojną w Gabinecie Rycin BUW. Teka 234, s. 3, 4
- Reprodukcja barwna obrazu A. Jakimczuka, Przed pałacem Branickich na Podwalu.
Wycinek z czasopisma Na szerokim świecie /r. 1937/. Teka 441, s. 18
- Fotokopie rysunków B. Zinserlinga przedstawiających elewację: od ul. Miodowej i od
ul. Podwale fot. 1; od dziedzińca i elewację boczną fot. 2. Teka 288, fot. 1, 2
- Notatki na podstawie oględzin /w latach 1936, 1937/, a takŜe analizy materiałów
kartograficznych ze zbiorów Biblioteki Narodowej i Gabinetu Rycin BUW wykazujące,
jaki teren zajmował pałac i z jakimi posesjami graniczył w XVIII w. oraz jaki był jego
wygląd w latach 1936, 1937. Szkice odręczne na podstawie planów XVIII-wiecznych.
Reprodukcja rysunku Al. Orłowskiego przedstawiającego ul. Miodową z pałacem
Branickich na pierwszym planie. /Wycinek z czasopisma Stolica/. Teka 285, s. 39-48,
51, 75v
- Wzmianka o pałacu jako o miejscu przebywaniu Katarzyny z Sapiehów Branickiej,
1719. Teka 285, s. 2
- Wzmianka o wydzierŜawieniu pałacu bądź budynków przy pałacu w r. 1723
konwisarzowi warszawskiemu K. Kochowi. Odpis aktu dzierŜawy, 1723. Teka 285, s.
3-5; Teka 319, s. 23
- Wzmianka o pracach Deybla architekta w tym pałacu w r. 1728. Teka 331, s. 1; Teka
385, s. 6
- Pewne prace malarskie w pałacu wykonuje Neunhertz, architekt Deybler /Deybel/
wykonał abrysy pałacu, które mają być przesłane J. Kl. Branickiemu, architekt Klemm
ma ponadto robić Branickiemu „abrys inszy na pałac tutejszy”, 1738. Teka 342, s. 18v,
19, 20
- Opinia C. Baya o projekcie tego pałacu, 1739. Teka 323, s. 12, 13, 23-26
- Prace budowlane prowadzone w pałacu pod nadzorem Klemma przerwane z powodu
zimy, 1739. Teka 339, s. 1
- Prace przy wykańczaniu wnętrz. Wymieniona izba stołowa, gabinet lipowy, 1743. Teka
338, s. 2-4
- Wypisy z raportów o pracach malarskich /malowanie ścian i obrazów/, lakierniczych,
sztukatorskich i rzeźbiarskich. Z wykonawców wymieniony po nazwisku rzeźbiarz
Redler i wspomniany malarz Czechowicz /tylko jako dostarczyciel malarzy
pozłotników/, 1743. Teka 341, s. 4, 5
- Wypisy z dyspozycji w sprawie urządzenia wnętrz pałacu, 1743. Teka 342, s. 27-33
- Pertraktacje z marszałkiem Bielińskim w sprawie murów przy pałacu Branickich na
Podwalu, 1744. Teka 338, s. 3
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- Prowadzi się prace budowlane przy pomieszczeniach gospodarczych, 1746. Teka
338, s. 4
- Notatka o zakładaniu fontanny przy pałacu, 1748. Teka 285, s. 16
- Pałac został wymurowany w okresie słuŜby u Branickich rezydenta Jabłońskiego, który
odszedł przed r. 1748. Teka 320, s. 218, 218b
- Wypisy z raportów rezydenta warszawskiego Branickich I. Koziebrodzkiego i innych o
przebiegu prac budowlanych i wykończeniowych przy pałacu, a takŜe o jego remontach
i drobniejszych przeróbkach wnętrz, 1748-1755. Teka 320, s. 1-233 passim
- Wypisy z raportów o przebiegu prac budowlanych i wykończeniowych przy pałacu, w
szczególności przy buduarze, prowadzonych przez architektów Fontanę i Klemma,
1748-1756. Teka 339, s. 1-3, 3v, 9v
- Szambelan Mokronoski ma interweniować u marszałka Bielińskiego w sprawie
uprzątnięcia góry śmieci przed pałacem na Podwalu, nie uzyskawszy nic ze strony
miasta J. Kl. Branicki przyznaje fundusze na wywiezienie tych śmieci, 1752. Teka 321,
s. 3, 4, 6
- Wzmianka o nowo zbudowanej kordegardzie przy pałacu Branickich na Podwalu,
1752. Teka 320, s. 87
- Wzmianka o zamierzonym malowaniu przez S. Mirysa obrazów do pałacu z
kopersztychów, 1752. Teka 341, s. 6
- Wypisy dotyczące róŜnych prac przy urządzaniu pałacu, 1753, 1754. Teka 358, s. 33-35,
38, 40
- Wzmianki o brukowaniu dziedzińca, 1754. Teka 315, s. 315
- Wzmianki o wyszynku piwa w pałacu /a raczej pewnie w przyległej do niego
kamienicy/, o ilościach drzewa opałowego i siana dostarczanych do pałacu, 1754-1757.
Teka 340, s. 1-6, 8
- Do prac przy oficynach pałacu przesłani cieśle i stolarze z Choroszczy, 1754. Teka 341,
s. 8, 9
- Wzmianki o pertraktacjach Fontany w sprawie wykonania baz i kapiteli do kolumn w
pałacu /technika, ceny/, 1755. Teka 332, s. 3-6
- Wzmianka o stawianiu przy pałacu szopy od muru kapucyńskiej ulicy, 1756. Teka 345,
s. 17
- Marszałek wielki koronny Fr. Bieliński protestuje przeciwko wystawieniu przy pałacu
szopy drewnianej wbrew przepisom przeciwpoŜarowym, 1756. Teka 315, s. 252
- Wypisy z raportów margrabiego pałacowego odnoszące się do konserwacji pałacu,
rozmieszczenia w nim sprzętów i przeróbki apartamentu sypialnego Iz. Branickiej,
1756-1757. Teka 345, s. 9, 9v, 10, 12, 12v, 13v, 16, 20, 22, 27, 28
- Wzmianki o naprawie fontanny i całej instalacji wodnej przez nadmajstra królewskiego,
1756. Teka 345, s. 10, 15
- Wzmianka o usuwaniu z pałacu lokatorów na czas pobytu w nim Branickiego, 1756.
Teka 345, s. 16
- Pod kierunkiem Jakuba Fontany dokonuje się przebudowy apartamentów pałacu,
pewne wzory są czerpane z buduaru w pałacu marszałka nadwornego koronnego
/Jerzego Mniszcha/ ponadto osusza się spiŜarnie i zakłada w nich wietrzniki, 1757.
Teka 332, s. 7-9
- Przebudowa pałacu przez Fontanę, 1757, 1758, 1759, 1761. Taka 360, s. 8-13, 15, 17,
19, 24, 26, 28
- Herliczka wykonuje w pałacu ornamenty „według gustu i mody teraźniejszej”, 1758.
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Teka 315, s. 89, 90
Dolinger robi kominek z marmuru chęcińskiego /wstępny kosztorys, targi/, 1758.
Teka 360, s. 20, 21
Wzmianki o przygotowaniach do „fabryki warszawskiej” i o abrysach wysyłanych przez
Sękowskiego, 1760. Teka 328, s. 13, 16
Jakub Fontana prowadzi w pałacu pewne prace budowlane, 1760. Teka 332, s. 10
Notatka o listach do J. Kl. Branickiego od kanonika Hempla przedsiębiorcy z
Suchedniowa, który w latach 1761-1762 naprawiał fontannę i studnię przy pałacu i
wyrabiał rury do instalacji wodnych. Teka 315, s. 87
Odpis listu marszałka Fr. Bielińskiego do J. Kl. Branickiego w sprawie wypłaty
zaległego podatku łokciowego z tego pałacu oraz moŜliwości wybrukowania ulic w
jego sąsiedztwie, 1761. Teka 325, s. 1
Ricaud de Tirregaille w liście do J. Kl. Branickiego twierdzi, Ŝe pałac ten przewyŜsza
wszystkie inne pałace w Warszawie, wspomina o sporządzeniu jego planu i elewacji,
1761, 1762. Teka 353, s. 3
Wzmianka o umieszczeniu pałacu przez Ricaud de Tirregaille na planie Warszawy,
1762. Teka 95, s. 54
Do prac budowlanych przy pałacu robi się w Białymstoku: wozy kute, taczki, szafle i
szafliki. 1763. Teka 328, s. 24
Zakładanie przy pałacu studni z pompą, 1763. Teka 360, s. 33
A. Czempiński /kupiec warszawski/ upomina się o pieniądze za wapno sprzedane
przez niego do pałacu /warszawskiego/ Branickich, 1765. Teka 286, s. 1
Wzmianki o reperacjach i nadzorze nad bezpieczeństwem pałacu, 1766. Teka 315, s.
264, 265
Wzmianka o opalaniu kordegardy przy pałacu Branickich na Podwalu, 1767, Teka 360,
s. 35
Przygotowania na przyjazd Izabeli Branickiej, 1767. Teka 360, s. 36
Józefowa Massalska prosi Branickiego o udzielenie jej pomieszczeń w pałacu
Branickich na czas jej pobytu w Warszawie, 1769. Teka 315, s. 144
Notatka o akcie intromisji Iz. Branickiej do tego pałacu po śmierci J. Kl. Branickiego,
1771. Odpis inwentarza pałacu sporządzonego w związku z tym, 1771. Teka 285, s. 1730
Wzmianka o prawach Iz. Branickiej do pałacu i ruchomości w nim a takŜe do
przyległości pałacu oraz o wątpliwościach, co do podlegania prawu miejskiemu, 1772.
Teka 316, s. 15, 16
Wzmianka o reperacjach dachu na pałacu i stajenek, 1772. Teka 316, s. 42
Wyszczególnienie osób mieszkających w pałacu i zajmowanych przez nie pomieszczeń
i stajni, budowa nowego szulerhauzu /wartowni/ na dziedzińcu pałacowym, remont
pałacu i kamienicy przy nim, 1772-1775. Teka 377, s. 1-4, 6, 7
Trudności z wynajęciem stancji i stajni w pobliŜu pałacu, bo tam gdzie się dawniej
wynajmowało, kamienice postawiono, trzeba więc szukać stancji „koło zdrojów” lub na
ul. Franciszkańskiej lub na Nalewkach, 1772. Teka 377, s. 2
Wzmianka o salach, w których przyjmuje Iz. Branicka króla, gdy jada u niej kolację,
1773. Teka 316, s. 62
Wzmianka o budowie i reperacji dwóch szulerhauzów przy pałacu Branickich na
Podwalu, 1775. Teka 377, s. 6
Architekt Sękowski prosi o stancję w pałacu na okres swego pobytu w Warszawie,

183

-

-

-

-

-

-

1775, 1777; stolarze robią posadzki w pałacu, 1778, pracuje równieŜ ślusarz
Hendrych, 1775, 1780. Teka 376, s. 1, 3, 6, 7, 11
Wypisy z raportów murgrabiego pałacu H. Lichomskiego o reperacjach,
przeprowadzanych w pałacu i pertraktacjach z sąsiednim pałacem Tyzenhauza w
sprawie uregulowania spływu wody z dachu, 1777. Teka 316, s. 19, 20
Generałowa Riaucourowa mieszka „jeszcze” w pałacu, podobno ma się wyprowadzić
do Pałacu Saskiego, 1777. Teka 377, s. 8
Wyrok sądu asesorskiego, który utrzymuje Iz. Branicką w prawach doŜywotniczki
pałacu w Warszawie i innych dóbr zgodnie z testamentem zmarłego J. Kl. Branickiego,
a wbrew roszczeniom spadkobierców zmarłego, 1778. Teka 287, s. 1-5
Wypisy z raportów składanych Iz. Branickiej przez marszałka jej dworu warszawskiego
o remoncie pałacu, uzgadnianiu prac budowlanych z pracami przy sąsiednim pałacu
podskarbiego nadwornego litewskiego Antoniego Tyzenhauza, pobieraniu komornego
od lokatorów, 1778-1784. Teka 316, s. 5-8
Roboty stolarskie i snycerskie przy oknach i „ornamentach” do pokoi, wyrób gwiazdek
do krat u pieców, 1778 i b.d. Teka 375, s. 31, 33
Pewne prace stolarskie i ślusarskie do pałacu robi się w Białymstoku, nadzór nad
pracami w pałacu ma Sękowski, 1780. Teka 369, s. 9
Izabela Branicka posiadająca po męŜu doŜywocie na tym pałacu odrzuca propozycję
zakupienia go daną jej przez spadkobierców hetmana, 1780. Teka 312, s. 1, 2
Wzmianka o budowie stajni przy pałacu, 1780. Teka 369, s. 6
Iz. Branicka utrzymywała w pałacu urzędników, 41 osób ze słuŜby i 11 stajennych,
1787. Teka 292, s. 25
Wypisy z raportów o pracach przy remoncie i przeróbkach róŜnych pomieszczeń
pałacowych, 1790. Teka 373, s. 1-4, 6-8
Wzmianka o posiadania przez brygadiera Mokronowskiego zamkniętego pokoju w
pałacu, 1790. Teka 373, s. 4
Wzmianka o dylach dębowych na stoły kuchenne, 1793. Teka 373, s. 9
Wzmianki o wysokości podatku miejskiego z pałacu, 1793. Teka 373, s. 9, 11
Wypisy odnoszące się do korzystania z lokali pałacowych przez gości i podnajemców
/wzmianki o lokatorach i warunkach wynajmu/ a takŜe przez kwatery wojskowe
pruskie, 1795 i 1796. Teka 373, s. 4, 10-15, 21, 24, 25, 26, 37
Wypisy odnoszące się do personelu sprawującego opiekę nad pałacem, 1795, 1796.
Teka 373, s. 13, 14, 42
Do tej samej posesji co pałac naleŜą sąsiadujące z nim 2 kamienice, 1796. Teka 373, s.
37, 39
Wypisy odnoszące się do pertraktacji w sprawie sprzedaŜy róŜnych ruchomości
pałacowych, jak posągi i wazony kamienne, meble, porcelana, obicia, 1796, 1797. Teka
363, s. 2; Teka 373, s. 25, 26, 29, 31, 32, 34, 40, 42
Pałac znany był pod koniec XIX w. pod nazwą domu Dyzmańskich. Teka 195, s. 4
Pałac Branickich na Podwalu /5/ nr hipoteczny 497 tzw. Puzynowski alias SapieŜyński.
Wypis z aktu sprzedaŜy przez Kazimierza J. Sapiehę hetmana wielkiego litewskiego,
dworu przy wale poza bramą Krakowską między pałacem tegoŜ Sapiehy a pałacem
biskupa krakowskiego Załuskiego Eliaszowi Rymwidowi marszałkowi lidzkiemu, 1691.
Wypis z aktu sprzedaŜy J. Kl. Branickiemu przez córki Michała Puzyny pisarza
litewskiego i jego Ŝony Zofii z Potockich, pałacu na przedmieściu Podwale, 1752. Teka
285, s. 10-15
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- Wzmianki o wymiarach pałacu, 1750. Teka 320, s. 43
- Bellotti robi dla J. Kl. Branickiego abrys pałacu, 1752. Teka 320, s. 52, 84
- Wzmianki o intromisji J. Kl. Branickiego do pałacu, o gospodarce dr Lelewela w nim
oraz o odnajmowaniu pomieszczeń, 1752. Teka 320, s. 53, 83-86
- Pałac wspomniany jako sąsiadujący z pałacem Branickich na Podwalu, 1753. Teka 320,
s. 141
- Wzmianki o pracach budowlanych przy pałacu, głównie o przebudowie pomieszczeń
gospodarczych, a takŜe o zakładaniu studni i brukowaniu dziedzińca, 1753-1754. Teka
320, s. 106, 179, 188, 194-196, 200, 201
- SprzedaŜ piwa prowadzona w pałacu, 1755. Teka 320, s. 226
- Pozwolenie Branickiego na wyprawienie w pałacu wesela p. Szymanowskiego, 1755.
Teka 348, s. 3
- Cały dach pałacu wymaga naprawy, 1758. Teka 360, s. 21
- Akt intromisji Iz. Branickiej po śmierci J. Kl. Branickiego do pałacyku zwanego
Puzynowskim oraz inwentarz pałacyku spisany przy tej okazji, 1771. Teka 285, s. 17, 31
- Wzmianka o wątpliwości czy Iz. Branickiej przysługuje doŜywocie na tym pałacu, 1772.
Teka 316, s. 16
- Pałac zamieszkuje Karol Szuszkowski i jego brat, 1772. Teka 377, s. 1
- Wypis z akt hipotecznych dotyczących obciąŜenia pałacu długiem zaciągniętym przez J.
Kl. Branickiego u Andrzeja Riaucoura w r. 1768, 1800. Wypisy z tychŜe akt zrzeczenia
się przez spadkobierców J. Kl. Branickiego ich części pałacyku i kamienicy
SapieŜyńskiej na rzecz Iz. Branickiej a przez Branicką darowizna kamienicy na rzecz
Jana Schneidego, 1802. Teka 285, s. 32-37
- Notatki i szkice odręczne na podstawie planów XVIII w. wykazujące usytuowanie
pałacu wśród innych posesji. Wzmianka o tym, Ŝe w r. 1936 pałac był domem parafii
prawosławnej. Teka 285, s. 39, 41-44, 47, 51
- Inne rezydencje Branickich. Dworek Branickiego przy ul. Ossolińskiej, wzmianka o
nim z r. 1695. Teka 96, s. 21
- Pałac Branickich /brak bliŜszych danych/. Wzmianka o nim w liście Fr. J. Bielińskie-go
wojewody malborskiego do Konstancji z Czarnieckich Branickiej, XVII w. Teka 285, s.
1; Teka 315, s. 16
- Pałac Katarzyny z Radziwiłłów Branickiej /brak bliŜszych danych/. Wzmianki o
poszukiwaniu w archiwum białostockim papierów odnoszących się do tego pałacu,
1789. Teka 363, s. 9, 10
- Pałac Czapskich. Wzmianka o kontrakcie zawartym przez hr. Czapskiego z
rzeźbiarzem Antoinem Caparem na ozdobienie pałacu rzeźbami, sztychowaniem i
pozłacaniem /r. 1743/, o cedowaniu części tej pracy przez Capara na rzeźbiarza
Samuela Contessę /1744/, o pretensjach tego ostatniego z powodu nieotrzymania do r.
1749 części naleŜności za tą pracę. Teka 315, s. 54
- Dworek Glinki przy ul. Świętojerskiej. Wzmianka o posiadaniu tego dworku /w
początku XIX w./? przez Glinkę senatora kasztelana /według tradycji rodzinnych/.
Teka 433, s. 3
- Pałac Igelströma. Generał Igelström przeprowadził się do pałacu na Miodowej dawniej
biskupa Okęckiego, warty Ŝołnierzy moskiewskich wokół pałacu, 1793. Teka 373, s. 8
- Pałac Kazimierzowski. Porównanie rozplanowania pałacu z dworem w Chrzęsnem koło
Tłuszcza. Teka 437, s. 20; Teka 466, s. 6
- Dwory Kotowskich. Na rogu ul. Miodowej i Długiej - zob. pałac Sedlnickich; na
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Zakroczymskiej /nr hipoteki 1864/ - zob. pałac Sapiehów.
Pałac Krasińskich. W pałacu tym znajduje się magazyn wyrobów Ŝelaznych, 1753. Teka
320, s. 130
Dworek Kuszla na Nalewkach. Wzmianka o nim z r. 1754. Teka 320, s. 196
Dworek Lubomirskich na Solcu. Notatka o kolejnych właścicielach tego dworku w
latach 1726-1762. Teka 501, s. 33
Pałacyk Łazienkowski, Mieszka tam St. August w lecie 1778. Teka 316, s. 5, 7
Pałac Mniszchów przy ul. Senatorskiej. Planta pałacu zginęła u Jakuba Fontany, a kopia
jest w dobrach podkomorzyny litewskiej, 1757. Teka 332, s. 7
Pałac Ossolińskich przy ul. Reformackiej. Notatka z literatury odnosząca się do tego
pałacu w XVII w. Teka 415, s. 33
Pałacyk pijarski przy ul. Miodowej. Ocena jego stanu, jego abrya robi Bellotti dla siostry
Branickiego starościny bolimowsklej /Lubomirskiej/, 1753. Teka 320, s. 123, 126
Pałac Pociejów /obecny teren placu Teatralnego/. Wzmianki o pertraktacjach
prowadzonych w celu wynajmowania tego pałacu na potrzeby Branickiego, 1750 -1752,
1767. Teka 320, s. 25v, 30, 31, 38, 52, 186, 188, 190; Teka 360, s. 36-38
Pałac Potockich na Krakowskim Przedmieściu. Wzmianka z r. 1782 dotycząca
kolejnych właścicieli tej posesji w latach 1678-1744. Teka 501, s. 18
Wzmianka o zamieszkaniu wojewodziny bracławskiej w pałacu marszałka /Ignacego/
Potockiego, 1795. Teka 373, s. 18
Pałac Puzonów potem Branickich na Podwalu /5/ zob. pałac Branickich na Podwalu
/5/
Pałac Radziwiłłów na Krakowskim Przedmieściu. Wypisy z listów do Anny
Radziwiłłowej kanclerzyny wielkiej litewskiej od M. Dorengowskiego jej burgrabiego
warszawskiego o poszukiwaniach w Warszawie Ŝony architekta Pawłowskiego, o pracy
architekta /Bay'a/ kierującego przebudową pałacu warszawskiego Radziwiłłów i o
kandydacie na ogrodnika, 1740. Teka 437, s. 3
Notatka o istnieniu w aktach kancelarii Nowosilcowa /AGAD/ transakcji zakupu tego
pałacu na rzecz skarbu oraz opisu uposaŜenia jego wnętrz, /XIX w./. Teka 506, s. 3
Dworek Radziwiłłów na Pradze. Wzmianki o historii tej posesji poczynając od zakupu
placu na Pradze przez M. Radziwiłła od bernardynów praskich /1672/, o oddaniu go w
doŜywocie J. Kl. Branickiemu /1733/, jego gospodarce w dworku i przyległym
ogródku, a wreszcie o oddaniu posesji Radziwiłłom w r. 1775. Teka 320, s. 4-204,
passim
Wzmianka o potrzebie opróŜnienia dworku na czas elekcji i o Jabłońskim dotychczasowym jego dzierŜawcy, 1733. Teka 315, s. 36
Wzmianka o objęciu go w posesję przez J. Kl. Branickiego, 1753. Teka 338, s. 2
Wypis z listu, w którym M. Radziwiłł wojewoda wileński zapewnia J. Kl. Branickiego, Ŝe
nie ma zamiaru pozbawić go dzierŜawy dworku na Pradze, 1751. Teka 315, s. 179
Raport o schwytaniu w dobrach bielskich poddanych, zbiegłych od prac budowlanych
przy dworku, 1753. Teka 349, s. 3
Wzmianka o poŜyczaniu pieniędzy na opłacenie róŜnych potrzeb między innymi tego
dworku, 1754. Teka 315, s. 314
Wzmianki o osobach sprawujących nadzór nad dworkiem i przyległym ogródkiem, o
prowadzeniu tam wyszynku piwa, 1756-1757. Teka 360, s. 2, 6
Dworek wyznaczony przez Branickiego jako miejsce zładunku posadzki marmurowej
spławianej Wisłą z Krakowa, 1756. Teka 335, s. 2
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- Stały dowóz z dóbr tarchomińskich drew „dla praczek” w tym dworku, 1757. Teka
340, s. 5
- Wzmianka o zachowywaniu przy dworku ostroŜności od ognia, 1766. Teka 315, s. 265
- Wzmianki o remontowaniu stajni przy dworku, 1772, oraz o wygaśnięcia dzierŜawy i o
zwrocie posesji przez Branicką M. Radziwiłłowi, 1775. Teka 377, s. 2, 3, 6
- Wzmianka o zwrocie dworku przez przedstawiciela Iz. Branickiej komisarzowi
Radziwiłła wojewody wileńskiego, 1775. Teka 316, s. 42
- Pałac Riaucoura. Wzmianka o ściąganiu wody z piwnic tego pałacu /jego bliŜszej
lokalizacji brak/, 1754. Teka 320, s. 181
- Pałac Saski. Mieszkać w nim będą królestwo, gdyŜ mury zamku nie wyschły jeszcze,
1746. Teka 356, s. 4
- Ma się tam przeprowadzić generałowa Riaucourowa, 1777. Teka 377, s. 8
- W pałacu są pawilony do wynajęcia, 1795. Teka 373, s. 11
- Pałac Sapiehów przy ul. Zakroczymskiej /nr hip. 1864/, poprzednio dwór Kotowskich.
Notatki dotyczące dziejów tej posesji od połowy XVII do końca XVIII w. Teka 405, s.
1-12
- Architekt Klemm ma jechać z M. Sapiehą podkanclerzym litewskim do Warszawy, aby
na miejscu obejrzeć budowę jego pałacu i zaprojektować ogród przy nim. Klemm
sporządził nową plantę pałacu „kosztowniej, ale wygodniej przeformowaną”, 1747.
Teka 315, s. 192
- Pałac Sapiehów zob. teŜ pałac Branickich na Podwalu /5/
- Pałac Sedlnickich, poprzednio Kotowskich na rogu ul. Miodowej i Szerokiej /Długiej/.
Pałac ten został wykonany przez Tylmana z Gameren, prace stolarskie w budynku
pałacowym były dziełem stolarza warszawskiego Marcina Anioła, a ślusarskie - ślusarza
warszawskiego Jana Remona, 1688-1690 /notatki z zachowanych planów, odpisy
kontraktów i kwitów/, po śmierci obojga Kotowskich spisano ruchomości znajdujące
się w pałacu, 1694 /odpis inwentarza/. Teka 415, s. 23, 25-27, 38-43, 45-63
- Fotografia szkicu sytuacyjnego zabudowań dawnego pałacu /dworu/ Kotowskich. Teka
415, fot. 13
- Pałac niegdyś A. Kotowskiego, potem Szczuków, w r. 1732 przechodzi z rąk J. Kl.
Branickiego do K. Sedlnickiego podkomorzego koronnego Ŝonatego z Branicką
odziedziczony przez J. Kl. Branickiego, który w r. 1762 darowuje go siostrze swej
Urszuli Lubomirskiej i siostrzeńcom Potockim. Wypisy z inwentarza pałacu spisanego
w r. 1732. Teka 285, s. 6-9
- Wzmianka o stanie pałacu po śmierci K. Sedlnickiego, 1761. Teka 360, s. 27
- Wzmianka o zamiarze sprzedania pałacu wraz z ruchomościami przez spadkobierców
Karola Sedlnickiego, 1762. Teka 315, s. 200
- Starosta trembowelski /Joachim Potocki/ remontuje parę pokoi w pałacu dla siebie na
okres sejmu, 1762; podczaszy litewski kupuje połowę pałacu, 1763. Teka 360, s. 30, 33
- Wzmianka o wypłacie dokonanej przez plenipotenta Sedlnickich na rzecz
/Lubomirskiej/ starościny bolimowskiej „z racji nabytego pałacu warszewskiego”, 1763.
Teka 315, s. 62
- W stajni przy pałacu podczaszego litewskiego składa się chwilowo siano potrzebne do
pałacu Branickich na Podwalu, w stajni tej mają stać konie Branickiej podczas jej pobytu
w Warszawie, 1772. Teka 377, s. 2, 3
- Pałac /dwór/ Szaniawskiego /starosty małogoskiego/ na Podwalu /nr hipoteki 481/
wspomniany w r. 1753 jako sąsiadujący z pałacem Branickich. Teka 320, s. 112
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- Pałac Antoniego Tyzenhauza. Odpis ugody zawartej w związku z pracami budowlanymi przy tym pałacu na jego styku z pałacem Branickich na Podwalu, 1778. Teka
316, s. 6
- Pałac Wielopolskich na Nowym Mieście. Jego właścicielka Wielopolska wojewodzina
krakowska odstępuje pałac na okres sejmu Augustowi Czartoryskiemu, 1738. Teka 405,
s. 3
- Kamienica Branickich, dawniej Sapiehów tzw. NaroŜna przy ul. Podwale, róg
Senatorskiej /nr hipoteki 497/. Kamienica ta potrzebuje kapitalnego remontu dachu,
1746. Teka 316, s. 4
- Wzmianki o jej remoncie, 1749, 1750. Teka 320, s. 5, 6, 28
- Wypisy z listów kupca warszawskiego T. Dymitrowicza do J. Kl. Branickiego, w których
Dymitrowicz wspomina o długoletnim dzierŜawieniu kamienicy Branickich i
rozliczeniach z tego tytułu, o lokatorach utyskujących na niewygody i o utworzenie
przez siebie filii handlowej w Białymstoku, 1750-1759. Teka 315, s. 73, 74
- DzierŜawca kamienicy Tomasz Węgrzyn, ma podnajemców rzemieślników i kupców;
wysokość czynszów od nich, 1753. Teka 320, s. 116, 122
- Wypis z listu, w którym Antoni Zalewski prosi J. Kl. Branickiego o wydzierŜawienie mu
tej kamienicy wbrew woli „Węgrzyna, dyspozycją nad nią mającego”, 1753. Teka 315, s.
230
- Architekt Klemm przesyła J. Kl. Branickiemu abrys „kamienicy naroŜnej”, a chorąŜy
Sękowski przesyła kopie tego abrysu Fontanie, 1760. Teka 339, s. 19
- Jan Sękowski przesyła J. Kl. Branickiemu trzy planty i elewację tej kamienicy, a kopie
tych rysunków wysyła pocztą Fontanie, 1760. Teka 357, s. 1-3
- Akt intromisji Iz. Branickiej po śmierci J. Kl. Branickiego między innymi do tej
kamienicy, 1771. Akt zrzeczenia się przez spadkobierców J. Kl. Branickiego praw do tej
kamienicy na rzecz Iz. Branickiej oraz darowizna uczyniona przez Branicką Janowi
Schneidemu, 1802. Teka 285, s. 17, 34-37
- Wzmianka o kodycylu z r. 1771, wstawionym do testamentu J. Kl. Branickiego z r. 1769,
który odnosi się do darowizny połowy kamienicy na rzecz Józefa Schneyder /?/. Teka
308, s. 9
- Wypis z inwentarza kamienicy, 1772. Teka 316, s. 53
- Reperacja kamienicy skończona, 1772. Zawadzki major /dzierŜawca/ nie reperuje
dziedzińca przed kamienicą ani nie pilnuje porządku przy niej, 1786. Teka 377, s. 3, 8, 9
- Wzmianka o naprawie dachu między innymi nad „kamienicą naroŜną”, 1790.
Teka 373, s. 2
l
- Dwie /?/ kamienice naleŜą do tej samej posesji co pałac Branickich, pertraktacje o
dzierŜawę jednej z nich, 1796. Teka 373, s. 37, 39
- Iz Branicka kaŜe usunąć Millera, który wynajmuje kamienicę o ile będzie zalegał z
zapłatą; Dadani i inni lokatorzy płacą z góry, 1797. Teka 363, s. 1
Ogrody
- Ogród Branickich na Nowym Świecie. Wzmianka o tym ogrodzie z r. 1748. Teka 285, s.
76
- Ogród przy pałacu Branickich na Podwalu. Dla wykonania abrysu planty tego ogrodu
wydelegowany zostaje nieznany bliŜej Ŝołnierz, 1748. Teka 320, s. 1
- Zakładanie parterów i inne prace, 1748. Teka 339, s. 1
- Wzmianki o róŜnych pracach w tym ogrodzie, 1749, 1750. Teka 320, s. 8, 11, 13, 14v,
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-

-

-

-

15, 16, 38, 40-42
Wzmianka o istnieniu ogródka przy paradnych pokojach, 1755. Teka 320, s. 222a
W ogrodzie warszawskim Branickich „co od panów HiŜów” są piękne owoce: gruszki,
śliwki, jabłka, winogrona, morele, brzoskwiń niewiele, melony a takŜe warzywa i
włoszczyzny, 1756. Teka 345, s. 12
Przy pałacu warszawskim Branickich jest ogrodnik, a drugi ogrodnik przy dworku na
Pradze, 1757. Teka 360, s. 8
Opis ogrodu przy pałacu Branickich na Podwalu, 1771. Teka 285, s. 25
Ogród przy dworku Radziwiłłów na Pradze. W ogrodzie tym, w okresie dzierŜawy
Branickich, istnieją inspekty, hoduje się tam warzywa, ogród jest prowadzony przez
osobnego ogrodnika, ponadto wynajmuje się ludzi do pracy, 1753-1756. Teka 315, s.
318; Teka 345, s. 12; Teka 360, s. 2, 6, 8
Ogród przy pałacu M. Sapiehy. Architekt Klemm ma projektować ogród M. Sapiehy,
1747. Teka 315, s. 192
Ogród Saski. Ogrodnik tamtejszy ma wyszukać czeladnika do ogrodu białostockiego
albo odstąpić swego; wyszukuje ogrodniczka Niemca, 1793. Teka 373, s. 5, 9
Ogrody bernardynów i kapucynów. Ogrody bernardynów i kapucynów wymienione
jako miejsca do wywoŜenia śmieci sprzed pałacu Branickich na Podwalu, 1752. Teka
320, s. 59, 60
Ogrody warszawskie. Według decyzji władz rosyjskich część roślin z oranŜerii
białostockich zostaje w r. 1836 przewieziona do Warszawy do oranŜerii przy Łazienkach
i Belwederze. W związku z tym przybywa do Białegostoku dyrektor ogrodu
botanicznego Szubert. Spis roślin przeznaczonych do Warszawy, 1836. Teka 186, s. 1113

Obiekty róŜne bez bliŜszej lokalizacji
- J. Z. Deybel upomina się o zapłatę za reperacje przeprowadzone w arsenale, 1730. Teka
331, s. 2
- Marszałek Bieliński nie godzi się oddać którejś z jurydyk na gospodę dla dragonów,
1744. Teka 338, s. 3
- Koszt „wkupienia” przestępcy do arsenału, 1755. Teka 349, s. 5
- Wzmianki o pracach budowlanych na granicy posesji przy pałacu księdza
podkanclerzego koronnego i pałacu Branickich, 1753. Teka 320, s. 106, 112, 141
- Reperacja przez Fontanę pałacu podkomorzych litewskich, 1755. Teka 320, s. 225, 226;
Teka 348, s. 3
- Piorun uderzył w pałac naprzeciwko pałacu Branickich na Podwalu, wynajęty dla posła
francuskiego, 1757. Teka 360, s. 13
- Wzmianka o zamierzonej przez Loupia burmistrza warszawskiego budowie kamienicy
naprzeciwko kościoła św. Jana, 1687 /?/. Teka 429, s. 1
- Wzmianka o kamienicy p. Nowickiego, 1754. Teka 339, s. 3
- Francuzka Szuszet z powodu wieku i choroby nie przyjmuje juŜ dzieci /na pensję?/,
1767. Teka 360, s. 37
- Browar wynajmuje J. Kl. Branicki w Warszawie, 1746. Teka 338, s. 4
- Spichlerz na zboŜe ma J. Kl. Branicki na Pradze, 1757. Teka 360, s. 16
- Wzmianka o zaginionych aktach do niewymienionych posiadłości Potockich w
Warszawie, przed 1798. Teka 501, s. 7
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WASILKÓW
Dobra
- Wzmianki o wchodach w Wasilkowie do puszczy grodzieńskiej, 1528. Teka 38, s. 5, 6
- Dobra te obejmują w r. 1566 około 2572 ha. Teka 1, s. 6
- Wzmianki: o poddanych i puszczy wasilkowskiej, 1565, 1567. O Łukaszu Górnickim
jako dzierŜawcy wasilkowskim, 1576 i o przywileju na wójtostwo wasilkowskie, 1576.
Teka 278, s. 7, 11
- Wzmianka o jurgielcie rocznym Szumowskiego administratora starostwa
wasilkowskiego wypłacanym mu na polecenie J. Kl. Branickiego, 1737. Teka 315, s. 337
- Sprowadzanie drzewa z puszczy wasilkowskiej do wyrobu cegły w Tykocinie, 1773.
Teka 378, s. 2, 4
Miasto
- Opis i zarys dziejów tego miasteczka wynotowany z H. Orłowicza, Przewodnika po
województwie białostockim, Białystok 1937. Teka 278, s. 183
- Odpis /z opustkami/ przywileju miejskiego nadanego w r. 1566 przez króla Zygmunta
Augusta miastu Wasilkowowi załoŜonemu przez Hrehorego Wołłowicza starostę
mielnickiego na gruntach pustych w puszczy grodzieńskiej. Wytyczenie granic dóbr
miasta Wasilkowa. Teka 38, s. 5, 6; Teka 57, s. 5; Teka 278, s. 9; Teka 289, s. 1-3
- Wypis z aktu zamiany gruntów miasta Wasilkowa dokonanej między królem a
Hrehorym Chodkiewiczem, 1567. Teka 46, s. 10-15
- Wzmianka o przywileju uwalniającym tamtejszych mieszczan od części powinności,
1576. Teka 278, s. 11
- Według kontraktu miasto dostarcza drzewa do róŜnych prac w Białymstoku, 1742,
1743. Teka 342, s. 27
- Prowadzi się w mieście/?/ prace przy grobli, które wkrótce zostaną zakończone, 1778.
Teka 370, s. 12
- Dane statystyczne, odnoszące się do miasta /liczba dymów, dusz, w tym chrześcijan i
śydów/, czerpane z tabeli statystycznej obwodu białostockiego, 1807. Teka 182, s. 3
- Liczba mieszkańców miasta w r. 1807 wynosi 1282 osoby. Teka 1, s. 6
- Grunta w mieście nad rzeką Czarną nazywane jeszcze w XX w. „Sokole”. Teka 241, s.
19
Kościół
- List mgr Z. Młyńczyka do J. Glinki dotyczący między innymi powiązania wiadomości o
przywileju Zygmunta Augusta z r. 1563 na 16 włók z kościołem w Wasilkowie, nie zaś z
kościołem w Białymstoku jak to uwaŜali Mościcki i Kurczewski. Niektóre informacje o
późniejszych dziejach tego kościoła. Teka 198, s. 55; Teka 205, s. 6
- Wzmianka o prezencie do kościoła parafialnego w Wasilkowie, 1576. Teka 278, s. 11
- Kościół wraz z przynaleŜnym do niego szpitalem otrzymują legaty w testamencie A.
Wiesiołowskiej, 1645. Teka 66, s. 10
- Zgoda kapituły wileńskiej na przyłączenie ubogiej parafii wasilkowskiej do prepozytury
białostockiej, 1752. Teka 41, s. 27
- Wzmianka o pieczętowaniu /przez władze rosyjskie/ kościoła unickiego w Wasilkowie,
1834. Teka 449, s. 1
- Opis budynku kościelnego i ruchomości w nim, a takŜe budynków i gruntów naleŜących
do plebani, 1839. Teka 205, s. 8-10
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WAWER
- Wzmianka o naleŜeniu karczmy Wawer do klucza wilanowskiego w r. 1799. Teka 501, s.
5
WAWERKA, Wawiórka, Wawierka
- RóŜne wzmianki o tych dobrach i okolicznych miejscowościach w XV-XVI w. czerpane
z literatury drukowanej. Teka 24, s. 1-17; Teka 25, s. 1-7
- Dobra te połoŜone w powiecie lidzkim naleŜą do Jundziłłowiczów /Raczkowiczów/,
1500, 1503. Teka 26, s. 7
- Wykaz cząstkowych właścicieli dóbr w r. 1567. Teka 48, s. 8-10, 16, 18, 20
WENECJA
- J. Kl. Branicki sprowadza z Wenecji śpiewaczki do Białegostoku, 1749. Teka 320, s. 7
WĘGRÓW
- Wyciąg z aktu erekcji kościoła parafialnego /1711/ z wzmianką o dacie pierwotnej
fundacji tego kościoła /1414/, odpis kontraktu zawartego między dziedzicem Węgrowa
Janem Dobrogostem Krasińskim a architektem Karolem Ceronim w sprawie odbudowy
kościoła /1703/, notatka o sumach pobieranych przez Ceroniego za tę pracę notatka, o
księgach parafialnych znajdujących się obecnie w archiwum kościelnym, o autorstwie
fresków w kościele farnym, fotografie tych fresków, róŜne drobne notatki, fotografie
elewacji kościoła farnego, bramy przed nim i Domu Gdańskiego /drukowane/. Teka
435, s. 1-12, fot. 1-12
- Wzmianka o mieście Węgrowie w opisie księdza Wł. Łubieńskiego, „Świat we wszystkich
swych częściach większych i mniejszych”, Wrocław 1740. Teka 97, s. 9
- Kat węgrowski sprowadzany dla wykonania wyroku śmierci wydanego przez sąd
patrymonialny w dobrach Kuczyńskich, 1747. Teka 409, s. 13
- Snycerz węgrowski zaangaŜowany do Białegostoku, 1754. Teka 358, s. 44, 47
- Snycerz, który pracował w Węgrowie skierowany przez architekta Klemma do pracy u J.
Kl. Branickiego, Klemm nie pokłada w nim wielkich nadziei, 1755. Teka 339, s. 4, 7
- Zdaniem Z. Rewskiego autorem projektu kościoła w Węgrowie był zapewne architekt
Karol Ceroni. Notatka Glinki o tablicy erekcyjnej kościoła z r. 1711 i o nagrobku J. D.
Krasińskiego /+po 1713/. Teka 435, s. 9, 11
WĘGRY
- Owoce granatów sprowadzane są stamtąd do Polski za pośrednictwem kupca
wrocławskiego Horquelina, 1737. Teka 389, s. 1
WIĄZOWNA
- Wzmianka o budowie tam kościoła z kamieni polnych, 1789. Teka 316, s. 77
- Notatka o wierszu Karpińskiego „Na Wiązownę dom wiejski ks. Radziwiłłów
marszałków wielkich litewskich” napisanym około r. 1793. Poprzednio Wiązowna
naleŜała do Urszuli z Branickich Lubomirskiej. Teka 399, s. 1
- Wzmianka o pretensjach barona Walla do pałacu w Wiązownie z tytułu poŜyczki
udzielonej zmarłej Marii Radziwiłłowej i o cesji pretensji na rzecz Jana Al. Potockiego,
1800. Teka 315, s. 234
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WICHÓW
- Część pola kupuje tam Wiktoryn Kuczyński od Wojciecha Kuczyńskiego, 1701. Teka
409, s. 3, 11
WIDOWO
- Jest to wieś naleŜąca do miasta Bielska, 1784. Teka 247, s. 2
WIEDEŃ
- Wzmianka o pobycie w Wiedniu J. Kl. Branickiego oraz o pogłosce na temat jego
małŜeństwa z siostrzenicą ks. Rakoczego, 1717. Teka 341, s. 1, 2
- J. Kl. Branicki zamawia w Wiedniu za pośrednictwem kupca warszawskiego Lhuillier
szkła według przesłanych wymiarów, 1752. Teka 321, s. 19, 24
- J. Kl. Branicki sprowadza z Wiednia porcelanę, 1755, 1760, 1761. Teka 320, s. 224; Teka
335, s. 3; Teka 360, s. 27
- Wzmianka o karecie, którą moŜna nabyć w Wiedniu, 1755. Teka 320, s. 227
- Szkła do wyrobu luster sprowadzane są z Wiednia do Gdańska, 1756. Teka 337, s. 4
- Wysyła się z Białegostoku do Wiednia via Warszawa Ŝywego łosia w klatce, 1756. Teka
397, s. 7
- Wzmianki o sprowadzaniu z Wiednia do Warszawy trębacza i instrumentów
muzycznych /basetla, skrzypce/, 1756, 1757. Teka 315, s. 125, 126
- Sprowadzanie zwierciadeł z Wiednia. Wzmianka o róŜnicach między opłatami
pobieranymi przy tej okazji od Branickiego a opłatami od kupców, 1767. Teka 360, s. 35
- Sprowadzanie z Wiednia aksamitu, frędzli, galonów itp. /potrzebnych do mauzoleum
J. Kl. Branickiego?/, 1776. Teka 375, s. 13, 14, 30
WIELKA KRZEMIENICA
- Dobra zakupione przez Al. Wiesiołowską od K. St. Wolskiego i ofiarowane przez nią
klasztorowi brygidek w Grodnie z obowiązkiem utrzymania tam dawnego przytułku dla
poddanych, 1645. Teka 66, s. 4-6
WIELONA
- Starostwo wielońskie w posiadaniu Ks. Józefa Poniatowskiego, oddane przez niego w
zarząd Hipolitowi Kownackiemu, 1797. KsiąŜe otrzymał starostwo na własność
dziedziczną od cara Aleksandra I. Teka 419a, s. 24, 45, 56; Teka 419b, s. 168
WIELUŃ
- Notatka o istnieniu w aktach grodzkich wieluńskich wpisu przywileju króla Zygmunta I
przenoszącego miasto Wieluń z prawa polskiego na niemieckie, 1518. Teka 506, s. 2
WIESIOŁOWO
- Notatki z literatury drukowanej o Wiesiołowie w woj. łęczyckim, dawnym gnieździe
rodziny Wiesiołowskich h. Ogończyk. Teka 62, s. 49, 56
WILAMOWO, Wilamów
- Wypis z listu generała Rostkowskiego, odnoszący się do jakiejś budowy w Wilamowie
/koło Szczuczyna/, 1752. Teka 315, s. 184
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WILANÓW
- Notatki i zestawienia sporządzone przez J. Glinkę, dotyczące: a/ kolejnych właścicieli
dóbr wilanowskich i dziedziczenia archiwum w XVI-XX w., b/ folwarków tworzących
dobra wilanowskie na przełomie XVIII-XIX w. Teka 483, s. 1-4
- Notatki o materiałach ikonograficznych oglądanych przez Glinkę przed r. 1939 w
zbiorach Branickich w Wilanowie oraz fotografie niektórych portretów pochodzących z
tych zbiorów, głównie portretów Branickich. Teka 95, s. 61, 63, 64, 71; Teka 235, fot.
88-93
- Wzmianka o pracach „około fabryki wilanowskiej” w związku z przyjazdem króla, 1731.
Teka 316, s. 1, 1v
- Wzmianka o dwóch istniejących tam pomarańczarniach, 1748. Teka 320, s. 2
- Przebywa w Wilanowie wojewoda ruski /Czartoryski/ z licznym gronem gości, lato
1778. Teka 316, s. 5
- Powołanie przez Stanisława Kostkę Potockiego Hipolita Kownackiego na bibliotekarza
wilanowskiego /około 1813/. Wyjaśnienia przez Glinkę mylnych relacji Wójcickiego i
Sobieszczańskiego na ten temat. RóŜne notatki i wypisy odnoszące się do biblioteki
wilanowskiej i jej bibliotekarzy, w szczególności H. Kownackiego /+1854/ i St.
Przyłęckiego /+1866/. Teka 419a, s. 33, 34, 48, 49, 57, 58; Teka 4l9b, s. 204-212
- Uwagi St. Kostki Potockiego na temat obrazów odnalezionych na poddaszu pałacu
wilanowskiego, gdzie złoŜono je jako zniszczone nieumiejętną konserwacją, 1821. Teka
432, s. 1,
- Uwagi na temat powstawania wokół rezydencji w Wilanowie kompleksu dóbr /XVIII
w./ i ośrodka administracji latyfundium Potockich /przełom XVIII na XIX w./ Teka
501, s. 1-46, fot. 1, 2
- Pismo firmy Kirchmajer i Marczewski do Zarządu dóbr Wilanów w sprawie traktorów
oferowanych do zakupu, 1940. Teka 507, s. 1-3
WILNO
Miasto
- /Kupiec?/ wileński Hanus Cezar jest pośrednikiem w transakcji między kupcami
norymberskimi a śydem tykocińskim, 1541. Teka 278, s. 139
- Wzmianka o wywoŜeniu z Wilna w latach 1657-1666 archiwum kapitulnego z obawy
przed jego zniszczeniem. Teka 57, s. 1
- Kwiaty większe i mniejsze kupowane w Wilnie na zamówienie przez proboszcza
/białostockiego/, 1750. Teka 358, s. 17
- Wzmianka o introligatorze wileńskim rodem z Zawad, 1761. Teka 334, s. 3
- Do prac przy pałacu białostockim sprowadzono z Wilna majstra pozłotnika
Mokronsowa, który stale pracował przy pałacu generał—gubernatora wileńskiego,
natomiast sztukatora nie było wówczas w Wilnie, 1833. Teka 186, s. 9
- Profesorowie byłego uniwersytetu wileńskiego polecają na architekta do Białegostoku
H. Rumbowicza najzdolniejszego absolwenta tego uniwersytetu, zatrudnionego tam
równieŜ jako adiunkta i wykładowcę geometrii wykreślnej, 1832 /wysokość uposaŜenia
Rumbowicza na uniwersytecie w zestawieniu z jego pensją jako architekta/. Teka 186, s.
8
- W r. 1836 za zezwoleniem Mikołaja I część roślin z oranŜerii białostockich ma być
przewieziona do ogrodu pałacowego w Wilnie. Spis tych roślin. Teka 186, s. 12, 13
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- Notatka o tematach dwóch prac magisterskich, które złoŜono przed 1939 r. na
uniwersytecie Stefana Batorego. Teka 191, s. 2
Kościoły
- Kościół bernardynów p.w. św. Franciszka. Opisy nagrobka Piotra Wiesiołowskiego
/+1556/wystawionego w tym kościele w r. 1634. Teka 62, s. 77-80; Teka 72, s. 32-36
- Kościół p.w. św. Michała. Fotografie fragmentów elewacji, 1937. Teka 235, fot. 95, 96
- Kościół misjonarzy. Fotografia /druk/ przedstawiająca widok ogólny kościoła, około
1939. Teka 235, fot. 110
- Kościół św. Piotra i Pawła na Antokolu. Fotografie przedstawiające fragmenty wystroju
wnętrza /sztukaterie i rzeźby/, przed 1939. Teka 235, fot. 97-109
- Kościół św. Teresy. Fotografia /druk/ przedstawiająca fasadę kościoła, przed 1939.
Teka 235, fot. 117
WINIARY
- Niewiadoma osoba przesyła /królowi Stanisławowi Augustowi/ plan dworu w
Winiarach, który go zainteresował, 1783. Teka 430, s. 3
WISZENKA
- Skarga wdowy po tamtejszym poddanym Lachmanie na podstarościego o spowodowanie śmierci jej męŜa. Dochodzenie komisarza Branickiego w tej sprawie, 1752.
Teka 327, s. 1
- Miejscowi poddani oczekując zapowiedzianej komisji do badania intraty, nie chcą
pańszczyzny robić ani wypalać popiołu, 1755. Teka 327, s. 8
WISŁA, rzeka
- Wzmianka o niebezpieczeństwach przeprawy przez Wisłę w Warszawie, 1755. Teka
320, s. 218b
- Wzmianka o spławianiu ładunków Wisłą, 1756. Teka 335, s. 2
- Raporty o sprowadzaniu Wisłą kamieni z Solca do Warszawy, 1772. Teka 316, s. 27
WISZNIÓW
- Ogier z Wiszniowa znajduje się w stadninie białostockiej, 1772. Teka 155, s. 58
WIŚNIA, rzeka
- „Zaś utraty przez tę niesłychaną powódź mamy na Podgaciu w łąkach nad rzeką
Wiśnią” /z raportu ekonoma krośnieńskiego/, 1757. Teka 315, s. 91
WITKÓW
- Dobra te zostały nabyte w r. 1798 przez Michała Starzeńskiego od Dominika
Kuczyńskiego. Teka 411, s. 1
WITULIN
- Wypisy dotyczące dziejów dworu w Witulinie, jego kolejnych właścicieli i budowy przez
K. J. Sedlnickiego podskarbiego wielkiego koronnego około r. 1720 drewnianego
dworu, zachowanego do czasów Glogera /wzmianka o rysunku przedstawiającym ten
dwór oraz o jego fotografiach/. Teka 436, s. 1, 2
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WIZNA
- Wapno sprowadzane stamtąd do Białegostoku, 1750. Teka 358, s. 13, 17, 19
WŁOCHY
- Wzmianka o pobieraniu nauk we Włoszech przez malarza Szymona Czechowicza przed
r. 1738. Teka 315, s. 279
- Wypis z listu /architekta Tomasza/ Bellotti do J. Kl. Branickiego w sprawie
sprowadzenia z Włoch myśliwca ze sforą psów do szukania tartofli /trufli?/, 1749. Teka
315, s. 26
- Wzmianki o sprowadzaniu z Włoch transportu marmurów na mauzoleum J. Kl.
Branickiego w Białymstoku, 1777. Teka 315, s. 294
WŁOCŁAWEK
- Wypisy z rejestrów cła wodnego we Włocławku dotyczące produktów spławianych z
dóbr starostwa bielskiego, tykocińskiego oraz przywoŜonych z Gdańska dla tych
starostw, 1537-1574. Teka 244, s. 1-14; Teka 279, s. 1-11, 13-16
WOJSZKI
- Wzmianka o bieleniu i malowaniu ścian w izbach karczmy w Wojszkach, 1773. Teka
315, s. 311; Teka 316, s. 62
- W Wojszkach jest pocztmajster Makarewicz, 1789. Teka 316, s. 69
WOLA JUSTOWSKA
- Analogia między rozplanowaniem pałacu w Woli z dworem w Chrzęsnem koło
Tłuszcza. Teka 437, s. 20; Teka 466, s. 6
WOLA MAŁNOWSKA
- Jest to tenuta w posiadaniu spadkobierców J. Kl. Branickiego, 1775. Teka 309, s. 1
WOŁCZYN
- Wzmianka o istnieniu tam oranŜerii, 1748. Teka 320, s. 2
- Wzmianka o wzywaniu tamtejszego felczera do Siemiatycz do chorego architekta
Fontany, 1755. Teka 431, s. 1
- Abrys kanapy w ogrodzie robi J. H. Klemm dla J. Kl. Branickiego, choć nie widzi w niej
nic osobliwego”, 1755. Teka 339, s. 5, 6
- Wzmianka o wyjeździe czasowym kamieniarza rzeźbiarza Redlera z Białegostoku do
Wołczyna, 1755. Teka 315, s. 48
- Jedzie do Wołczyna rzeźbiarz Redler po skończeniu pracy w Białymstoku, 1755. Teka
362, s. 9
- W Wołczynie pracuje Kreyc uznany za najlepszego i najzdolniejszego z młodych
/architektów/ uczniów Jaucha, Pöppelmanna i Deybla, 1755. Teka 320, s. 216
- W Wołczynie pracuje Hreyi /? Kreyc ?/ uczeń Jaucha, 1755. Teka 332, s. 4
- W Wołczynie pracuje Redler kamieniarz, 1757. Teka 360, s. 18
- Drukowana ulotka niewiadomego Komitetu wzywająca społeczeństwo polskie
do datków na odnowienie kościoła w Wołczynie /fotografia kościoła/ po r. 1918. Teka
235, fot. 111; Teka 437, s. 5
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WOŁKOWYSK
- Wypisy z literatury drukowanej odnoszące się do dziejów Wołkowyska i innych grodów
czarnoruskich w XIII w. Teka 7, s. 6-9
- Przywilej na wójtostwo w Wołkowysku dla Piotra Wiesiołowskiego, 1546. Przy tej
okazji wyliczenie poprzednich wójtów. Teka 51, s. 30
- Notatki z lustracji mostów i grobel na traktach w powiecie wołkowyskim
przeprowadzonej przez Komisję Skarbową w r. 1766. Teka 221, s. 4, 5, 7
WOŁMIA
- Dekret w procesie o opiekę nad córką Wacława Jackowicza i jej majętnością Wołmią,
1511. Teka 51, s. 6
WÓLKA
- Jest to wieś w dobrach orleńskich, XVIII w. Teka 214, s. 23
WÓLKA KSIĘśA
- Jest to folwark naleŜący do parafii białostockiej. W inwentarzu z r. 1839 znajduje się
opis zabudowań folwarcznych /ogólnikowy/, z wykazu imiennego włościan we wsi
Wólka oraz z rejestru inwentarza Ŝywego. Teka 205, s. 7-8
WROCŁAW
- Wielu panów polskich zjeŜdŜa tam, jedni przejazdem, inni dla rozrywki, 1737. Teka 383,
s. 11
- Kupiec wrocławski Jan Horquelin jest dostawcą J. Kl. Branickiego i Urszuli z Branickich
Lubomirskiej, 1737. Teka 389, s. 1
- Kupiec wrocławski Andre Contessa donosi Józefowi SapieŜe, Ŝe malarz malujący al
fresco wyjechał z Wrocławia do Lwowa, gdzie maluje kościół jezuitów a takŜe oferuje
mu swe towary z handlu we Wrocławiu i w Warszawie, 1738. Teka 315, s. 278
- Dulfus kupiec warszawski kupuje we Wrocławiu pióra do kapeluszy dla J. Kl.
Branickiego, 1754. Teka 320, s. 202, 206
WYSOKIE LITEWSKIE
- W połowie XVIII w. Sapiehowie budują tu ratusz z kramami. Teka 195, s. 1
WYSOKISTOK zob. Wysoki Stoczek
WYSOKI STOCZEK
- Folwark. Stanowi w r. 1630 przyległość dóbr Białystok w posiadaniu Wiesiołowskich.
Teka 62, s. 14
- Do folwarku tego zwozi się tarcice z puszczy, 1756. Teka 397, s. 2, 3
- Z folwarku Wysoki Stoczek pobierane są trzeciaki, 1758. Teka 362, s. 17
- Odesłano do folwarku część krów kupionych w Lubartowie, 1763. Teka 333, s. 4
- Globalne sumy przychodu i rozchodu oraz dochodu netto folwarku Wysoki Stoczek
wynotowane z rachunków dóbr podlaskich w latach 1770-1772. Teka 220, s. 2
- Opis zabudowań folwarcznych, ról dworskich i poddanych ze wsi naleŜących do tego
folwarku, 1772. Teka 116, s. 22-34
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- Wykaz karczm we wsiach naleŜących do folwarku wysokostockiego, z podaniem ich
świadczeń na rzecz dworu i opisem stanu budynków, 1772. Teka 227, s. 1, 2
- Szereg danych o folwarku wypisanych z „Generalnego wyciągu weryfikacji
poddaństwa”, 1800-1801. Teka 216, s. 1-5
Pałac i ogród
- Malowanie salki al fresco według wzoru sporządzonego przez Moka w Warszawie,
1730. Teka 331, s. 2
- Wzmianka o pracach architekta Deybla w r. 1730 w pałacu wysokostockim. Teka 385, s.
6
- Wzmianka o ozdabianiu ogrodu, 1732. Teka 342, s. 3
- Wzmianki o róŜnych pracach przy uprawianiu ogrodu, 1752, 1753. Teka 358, s. 23, 31
- Meldunek ogrodnika o wymarznięciu niektórych drzew owocowych, 1754. Teka 341, s.
8; Teka 342, s. 37
- Wzmianka o pałacyku wypisana z pamiętników M. Matuszewicza, 1756. Teka 300, s. 2
- Opatrywanie drzew /i winorośli?/ na zimę przez ogrodników pałacowych białostockich, 1757. Teka 397, s. 17
- Wzmianka o pałacyku i parku w pamiętniku Lehndorffa, 1767. Teka 97, s. 18, 19
- Opis pałacyku i ogrodu w inwentarzu z r. 1772. Opis uwzględnia pałacyk/z
wyposaŜeniem wnętrz/, pawilony gospodarcze oraz ogród przy nim. Teka 141, s. 102105
- Ogrodnik Rychter zakłada szkółkę drzew śliwowych, 1778. Teka 316, s. 42
- Reperacja parkanu przy ogrodzie na Ŝądanie Rychtera ogrodnika, 1789. Teka 372, s. 3
- Wzmianka o wizycie króla Stanisława Augusta w Wysokimstoku gdzie z powodu zimnej
pogody nie mógł wyjść na dwór i tylko pobył w salonie, 1793. Teka 102, s. 6
- Wzmianka w pamiętnikach H. Kownackiego o załoŜeniu przez hetmana J. KL.
Branickiego w Wysokimstoczku ogrodu z pięknym salonem i pawilonami, 1798. Teka
97, s. 43; Teka 419a, s. 27
- Notatki z oględzin w r. 1938 ówczesnego dworu w Wysokimstoczku, uwagi o
usytuowaniu tam w XVIII w. pałacu Branickich. Informacje uzyskane w r. 1938 w
rozmowach z gospodarzami z Bacieczek i o istnieniu w Wysokimstoczku młyna
wodnego na rzece Białce, z którego juŜ wówczas ślad nie pozostał. Teka 241, s. 1, 2
WYSZKÓW
− Nadanie dóbr Wyszków i Mąkobody w r. 1486 Iwanowi Chreptowiczowi. Teka 26, s. 1,
2
− Architekt Sękowski nadzoruje budowę /pałacu/ w Wyszkowie, 1775. W r. 1778
Sękowski prosi Iz. Branicką o cofnięcie zakazu dojeŜdŜania do Wyszkowa dla nadzoru
budowy, gdyŜ zakaz ten uniemoŜliwia mu wywiązanie się z podjętych zobowiązań i
naraŜa na kłopoty finansowe. Teka 375, s. 8, 31, 32
− Budowę pałacu prowadzi J. Sękowski architekt Iz. Branickiej za jej zgodą, 1775, 1777,
1778; w r. 1779 wyprawia poczęstunek dla pracujących tam, Branicka odmawia mu
dalszej zgody na zajmowanie się tą budową, lecz Sękowski prosi ją o ponowne
zezwolenie, 1779, po śmierci Sękowskiego wdowa po nim przejmuje rozliczenia
pienięŜne z ekonomem wyszkowskim Rzemienickim, 1780. Teka 376, s. 1, 2, 5-7, 10-13
− Wzmianka o wyjeździe kapitana Sękowskiego do Wyszkowa, 1778. Teka 316, s. 37
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ZABŁUDÓW
Dobra
− Notatki z literatury odnoszące się do dziejów dóbr zabłudowskish i ich kolejnych
właścicieli XVI i XVII w. Teka 29, s. 6, 6v, 20
− Notatka o nadaniu dóbr w r. 1525 przez króla Aleksandrowi Chodkiewiczowi. Teka 28,
s. 33; Teka 29, s. 3
− Dobra są własnością Krzysztofa /Pioruna/ Radziwiłła potem jego syna Janusza
/sekwestr nałoŜony na nie w r. 1655/, następnie jego córki Anny Marii, która wnosi je
Bogusławowi Radziwiłłowi /1663/. Teka 81, s. 12, 13, 21
− Wypisy z korespondencji: w sprawie pretensji ks. Wieczorkowskiego do Radziwiłła o
zaległe dziesięciny dla kościoła w Zabłudowie oraz o dochodzeniu przez księdza jego
praw, 1660-1664; w sprawie sytuacji poddanych i gospodarki w dobrach zabłudowskich,
1661-1667; odpis pozwu G. Kolędy arcybiskupa połockiego przeciwko B. Radziwiłłowi
o wprowadzenie dyzunitów do cerkwi unickiej w Zabłudowie, 1665. Teka 290, s. 15-26,
29-33
− Wzmianki o pracach przy odrestaurowaniu pałacu w Zabłudowie i sporządzeniu
niektórych sprzętów do niego /stoły, zydle/, a takŜe o pobudowaniu dworku dla
oficjalistów, stajni, stodoły itp. oraz o ogrodzeniu zwierzyńca, sadu i ogrodu i o
sprowadzeniu z Prus ogrodnika dla urządzenia tego ogrodu, 1664. Teka 290, s. 24, 24v,
29, 30
− Wzmianka o poddanych zbiegłych z SuraŜa do Zabłudowa, 1667. Teka 290, s. 33
− Wzmianka o Zabłudowie, jako o miejscu, gdzie próbowano kupić konie robocze, 1750.
Teka 358, s. 14, 18
− Miejscowi strzelcy zabili jelenia ze zwierzyńca białostockiego, 1754. Teka 358, s. 44
− W Tykocinie znajduje się spichlerz zabłudowski dla obsługi handlu spławnego z dóbr
radziwiłłowskich, 1754. Teka 315, s. 227
− Pertraktacje między komisarzem dóbr Zabłudów, Zabłockim a Gieszkowskim
komisarzem dóbr podlaskich względem redukcji monety, 1763. Teka 333, s. 3
Miasto
− Wypisy z literatury drukowanej odnoszące się do dziejów miasta Zabłudowa, głównie w
XVI w. Teka 290, s. 1, 2
− Notatka o suplice mieszczan do Ludwiki Karoliny Radziwiłłówny ze skargą na
konkurencję ze strony miejscowych śydów, około r. 1681-1688. Teka 45, s. 4
− Notatka z księgi miejskiej białostockiej zawierająca nazwiska burmistrza i landwójta
miasta Zabłudowa w r. 1745. Teka 125, s. 2
− Mieszczanin śyd z Zabłudowa kupuje dęby u Iz. Branickiej, 1780. Teka 369, s. 7
− Notatka o protokóle umowy między bractwami „Chewrah kadysza” w Zabłudowie i
Białymstoku w sprawie pobierania opłat za pogrzeby, 1803, w połowie XVIII w.
Zabłudów i Białystok miały wspólnego rabina. Teka 206, s. 9, 21
− Dane statystyczne odnoszące się do tego miasta /liczba dymów, liczba dusz, w tym
chrześcijan i śydów/, czerpane z tabeli statystycznej obwodu białostockiego, 1807.
Teka 182, s. 3
− W r. 1807 śydzi stanowią tu 50,4% ogółu ludności. Teka 89, s. 87
− Miasto naleŜy do Kruzenszterna /wyznania luterańskiego/, który posiada wyłączne
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prawo propinacji. Wyszczególnienie gruntów na terenie miasteczka naleŜących do
kościołów róŜnych wyznań, 1867. Teka 222, s. 1
− Wzmianka oparta na literaturze drukowanej, o powstaniu i przekształceniu cerkwi i
klasztoru w Zabłudowie z unickich na prawosławne. Teka 177, s. 15, 18
ZABRATÓWKA
− Jest to wieś w dobrach tyczyńskich, XVIII w. Teka 276, s. 9-11
ZACISZE
− Notatka Glinki o istnieniu na terenie tego folwarku za czasów Branickich królikarni i
karczmy Zacisze. Teka 241, s. 36
ZAGORZANY
− Ogólnikowa wzmianka o wystąpieniach przeciwko wojsku poddanych w dobrach
Zagorzany naleŜących do opactwa tynieckiego, 1757. Teka 396, s. 2
ZAKĄTKI
− Wypis z raportu F. Konarzewskiego administratora klucza zakątkowskiego w sprawie
bieŜących prac polowych, 1733. Teka 315, s. 271
− Wypisy z akt obwodu białostockiego o nałoŜeniu sekwestru na część /2/6/klucza
zakątkowskiego, naleŜącą do braci Józefa i Hermana Potockich za ich udział w
powstaniu listopadowym, 1835. Pozostałe części klucza pozostają w posiadaniu Pelagii
Jabłonowskiej, Doroty Mołodeckiej, Joanny i Leonii Potockich. Teka 449, s. 2, 3; Teka
450, s. 1
ZAKROCZYM
− Według dyspozycji J. Kl. Branickiego posadzka przywieziona z jego dóbr przez statki
sanowe ma być składana w Zakroczymiu, 1757. Teka 360, s. 16
− Statki J. Kl. Branickiego mają zabrać z Zakroczymia 350 beczek soli, 1768. Teka 317, s.
25
ZALESIĘ
− Jest to wieś w dobrach tyczyńskich, XVIII w. Teka 276, s. 9-11
ZAŁOZICE
− Generał Gadomski obiecał przysłać trzy pary łabędzi z Załoziec do Janowa, 1758. Teka
327, s. 16
ZAMOŚĆ
− J. P. śelski donosi J. Kl. Branickiemu, Ŝe tamtejsi kupcy zapewne przybędą na jarmark
do Białegostoku, 1749. Teka 318, s. 4
− Wzmianka o sprowadzaniu z Zamościa kamieniarzy do prac w Białymstoku, 1752. Teka
341, s. 6
ZARUDZIE
− Relacja o objęciu wsi Olejniki i Zarudzie w posesję J. Kl. Branickiego, 1756. Teka 315, s.
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51
ZAŚCIANKI
− Wieś ta wspominana wśród wsi, naleŜących do dóbr sobolewskich, XVIII w. Teka 214,
s. 8-10, 12, 13
ZATORY
− Wzmianki w korespondencji rodzinnej i notatkach J. Glinki o naleŜeniu/w końcu XVIII
w./ dóbr Zatory do Mikołaja Glinki senatora kasztelana, który ufundował tam kościół i
wystawił pałac klasycystyczny. Syn Mikołaja Józef Glinka oddał Zatory jako wiano swej
siostrze /około 1825?/. Teka 433, s. 3, 6, 9, 11
ZAWADY
− Ugoda między Ołdakowskimi dziedzicami dóbr Zawady a J. Kl. Branickim jako
dziedzicem Łopuchowa w sprawie naprawy mostu na rzece Ślinie i pobierania
mostowego, 1743. Teka 280, s. 114-116
− Poddany tamtejszy jest introligatorem w Wilnie, człowiekiem słusznym i majętnym, ale
jako poddany Branickiego wzięty pod wartę /przy posądzeniu o zabójstwo?/, 1761.
Teka 334, s. 3
− Tabele obrazujące liczbę ludności /w tym męŜczyzn, kobiet i % dzieci/, przeciętną
liczebność rodziny i obciąŜenia poddanych w tej wsi w r. 1772. Teka 115, s. 5-9
− Opis poddanych w Zawadach i ich powinności wobec dworu a takŜe karczmy i browaru
przy niej, 1772. Teka 116, s. 29, 30
− Opis karczmy w Zawadach oraz świadczeń tamtejszego arendarza na rzecz dworu,
1772. Teka 227, s. 2
− Wieś ta jest wymieniana wśród wsi naleŜących do klucza białostockiego
/wysokostockiego/, XVIII w. Teka 219, s. 1-15; Teka 241, s. 27
ZAWADYŃCE
- Notatki dotyczące ich kolejnych właścicieli od r. 1743 do 1805 i procesu o uregulowanie
tytułu własności prowadzonego przez Gadomskich przeciwko Izabeli z Czartoryskich
Lubomirskiej. Teka 419a, s. 22; Teka 419b, s. 162
ZBUCZYŃ
- Tamtejszy kościół i szpital otrzymują legat w testamencie Al. Wiesiołowskiej, 1645.
Teka 66, s. 10
ZDZIARCZYZNA
- Wieś /?/ ta naleŜąca do dóbr Powsin zostaje oddana w zastaw przez Glinków
L. Kiszce /1722/, a przez niego E. Sieniawskiej /1724/. Teka 272, s. 31
ZEGRZE
- Bawił tam Stanisław August na obiedzie u Krasińskiego oboźnego koronnego, 1779.
Teka 316, s. 8
ZELWA, rzeka
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- Notatka z lustracji grobel i mostu na rzece Zelwie, 1769. Teka 221, s. 3
ZŁOTORIA
- Notatki o umowach zawieranych przez J. Kl. Branickiego przy oddawaniu klucza
złotoryjskiego /w dobrach tykocińskich/ w dzierŜawę Michałowi Horodeńskiemu
/1721-1727/ Józefowi i Apolonii Patyńskim /1742-1745/ i Antoniemu Karskiemu
stolnikowi dobrzyńskiemu /1740, 1741/. Teka 281, s. 1
- Klucz złotoryjski oddany w zastaw przez J. Kl. Branickiego M. Starzeńskiemu za 40000
zł, przed 1772. Teka 212, s. 18
- Wieś Złotoria nie jest objęta doŜywociem Iz. Branickiej, 1779. Teka 317, s. 8a
- Wzmianka o tamtejszym snycerzu zaangaŜowanym do pracy w Białymstoku, 1791. Teka
372, s. 18
- Dobra Złotoria i Baczki są własnością M. Starzeńskiego, 1811. Teka 411, s. 1
- DzierŜawa złotoryjska w ziemi dobrzyńskiej wymieniona na sejmie 1773-1775 wśród
królewszczyzn w posiadaniu spadkobierców J. Kl. Branickiego. Teka 309, s. 1
ZUBOWO
- Ma tam swe leŜe psiarnia białostocka, 1755. Teka 315, s. 99
- Wzmianka o kluczu zubowskim w leśnictwie bielskim, 1793. Teka 315, s. 303
ZUZELA
- Koło Zuzeli spotyka się Stanisław Leszczyński z wojskami szwedzkimi; na Bugu koło
Zuzeli zostaje zbudowany most 1708/?/; K. Ossoliński proboszcz zuzelski robi zajazd
na Seroczyn, 1710/?/. Teka 409, s. 7v
śEBRY WOJNY
- Proces o tamtejszy las między dziedzicami dóbr a Katarzyną wdową po Piotrze
Bakałarzu, 1545. Teka 51, s. 29
ZĘTKOWICE
- Wzmianka o dochodzie z tej wsi naleŜącej do dóbr krzesłowych woj. krakowskiego,
1775. Teka 269, s. 1
śÓŁTKI
- Wzmianka o wsi śółtki naleŜącej do dóbr choroskich, XVIII w. Teka 217, s. 1
- Jest tam przystań rzeczna i prom na Narwi, 1750. Teka 350, s. 2, 3
- Sprowadzono tam nowy prom, 1750. Teka 358, s. 14
- Jest to port docelowy transportów wodnych przeznaczonych dla Białegostoku, 1751.
Teka 315, s. 203
- W śółtkach zrobiono nowy prom, 1755. Teka 362, s. 12
- Transporty wysyłane z Tykocina korzystają z śółtek jako portu rzecznego, 1772. Teka
378, s. 2
- Wzmianka, Ŝe spichlerz wybudowany, a dom dla szypra nieskończony, 1791. Teka 368,
s. 4
- Wzmianki o budowie nowego spichlerza i pracach przy nowym budynku szyperii, 1791,
1792. Teka 372, s. 9, 12, 13
- Wzmianka o gromadzeniu zboŜa z dóbr Branickich w magazynie w śółtkach, 1792.
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Teka 316, s. 46
- Notatka o istnieniu tam śladów dawnej grobli na Narwi słuŜącej do przeprawy promem
/według informacji p. Samotyi-Lenczewskiego/, 1938. Teka 241, s. 17
śUKI
- Opis zajścia, jakie miało miejsce między tamtejszymi poddanymi a K. Kierznowskim
komornikiem ziemskim bielskim i towarzyszącymi mu osobami w związku z próbą
zabrania przez Kierznowskiego jego poddanego zbiegłego do wsi Dasze, 1754. Teka
315, s. 330-333

