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[cz. 1. Archiwum]

[s. 30] 

Dział dokumentów dotyczących spraw P.P. Brygidek 
konwentu grodzieńskiego

Dział I
Akta fundacji klasztoru P.P. Brygidek, fundacji kościoła, 

indulgencje, aprobacje biskupie, autentyki dotyczące relikwii 
oraz przywileje królewskie

Litera „a”
[1] 1. Akt fundacji klasztoru P.P. Brygidek w Grodnie przez Aleksandrę 

z Sobieszyna Wiesiołowską Wielką Marszałkową Wielkiego Księstwa 
Litewskiego, 1642. 

  Napisany na pergaminie w języku łacińskim, wielkość 42,5 × 31 cm, 
zawiera 22 kart, z tych zapisanych 21, jedna niezapisana, oprawny 
w skórę czerwoną z wyciśniętemi ozdobami złoconemi; na jedwab-
nym, czerwonym, przetykanym srebrnemi nićmi sznurku przewleczo-
nym przez wszystkie karty od góry do dołu aktu umocowane są dwie 
pieczęcie z laku, w złotych (?) puszkach: jedna z napisem w otoku: 
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„Abrahamus Voyna D[ei] G[ratia] Ep[icopu]s Vilnensis”, na pusz-
ce herb biskupa1 oraz litery: A[brahamus] W[oyna] D[ei] G[ratia] 
E[piscopus] V[ilnensis], herb jest otoczony wiankiem z liści; druga 
Aleksandry z Sobieszyna Wiesiołowskiej Wiel[kiej] Marszałkowej 
Wielkiego Księstwa Litewskiego, napis w otoku nieczytelny, na 
puszce herb Marszałkowej2 w wieńcu z liści oraz litery: A[leksandra] 
z S[obieszyna] W[iesiołowska] M[arszałkowa] W[ielka] W[ielkiego] 
X[ięstwa] L[itewskiego] T[ykocińska] S[uraska] S[tarościna] N[owo-
dworska] P[erstuńska] P[rzełomska] L[eśniczyna], puszka w irchowej 
poszewce. 

  W książce pierwsza karta niezapisana, na karcie drugiej inwokacja 
w kształcie krzyża: „In nomine Sanctissimae et Individuae Trinitatis 
Patri et Filii et Spiritus Sancti Amen”. Na karcie pierwszej zapisanej, 
numerowanej, wzdłuż aktu znajduje się notatka: „Anno Domini 1646 
die 12 decembris haec fundatio conventus grodnens[is]. Sanctimo-
nialium S. Birgittae ad acta Cancellariae Maioris M[agni] D[ucatus] 
Litt[huaniae] oblata”. Podpis nieczytelny.

  Na końcu aktu własnoręczny podpis fundatorki. Na przedostatniej 
karcie umieszczona konfirmacja J. E. ks. Abrahama Woyny Biskupa 
Wileńskiego z własnoręcznym podpisem. Następnie wymienieni są 
świadkowie świeccy i duchowni oraz znajduje się podpis pisarza.

[s. 31]
[2] 2.  Tłumaczenie polskie aktu fundacji Aleksandry z Sobieszyna Wiesio-

łowskiej, wielkiej marszałkowej Wiel[kiego] Księstwa Litewskiego, 
16423.

[3] 3.  Kopia aktu fundacji Aleksandry z Sobieszyna Wiesiołowskiej z tłu-
maczenia polskiego. 

[4] 4.  Testament Aleksandry z Sobieszyna Wiesiołowskiej W[ielkiej] Mar-
sz[ałkowej] W[ielkiego] Ks[ięstwa] Lit[ewskiego], 1643.

[5] 5.  Ekstrakt z testamentu Wielmożnej Wiesiołowskiej, marszałkowej 
W[ielkiego] Ks[ięstwa] Lit[ewskiego], 1645.

1 Herb Trąby.
2 Herb Janina.
3 Uwierzytelniony odpis tego dokumentu, sporządzony 21 II 1927 r. w kancelarii Piotra Choynowskiego, 
notariusza Wydziału Hipotecznego Sądu Okręgowego w Grodnie; pełny tekst zob. M. KAŁAMAJSKA-SAEED, 
Kościół p.w. Zwiastowania Najśw. Marii Panny i dawny klasztor Brygidek, [w:] J. K. OSTROWSKI (red.), Ma-
teriały do dziejów sztuki sakralnej na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej, cz. 4: M. KAŁAMAJ-
SKA-SAEED (red.), Kościoły i klasztory rzymskokatolickie dawnego województwa trockiego, t. 1.1: Kościoły 
i klasztory Grodna, Kraków 2012, s. 138–157. 
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[6] 6.  Punkta z funduszu W.W. Panien Brygidek Grodzieńskich przez JW Wie-
siołowską marszałkową W[ielkiego] Ks[ięstwa] Litewskiego, 1779.

[7] 7.  Consensus JM biskupa wileńskiego Abrahama Woyny na fundację ko-
ścioła4 Św. Brygidy w Grodnie, 1634.

[8] 8.  Polecenie JM biskupa Abrahama Woyny, 1639.
[9] 9.  Akt konsekracji kościoła P.P. Brygidek pod wezwaniem Zwiastowa-

nia Najśw[iętszej] Marii Panny (na pergaminie) oraz kopia autentyku 
w jęz[yku] polskim, 1651.

[10] 10. Kopia autentyku relikwii w jęz[yku] łacińskim, 1664–1665.
[11] 11. Odpusty nadane klasztorowi P.P. Brygidek przez papieża Benedyk-

ta XIV [z] 5 VIII i 2 XII 1743 roku (na pergaminie).
[12] 12. Kopia autentyku odpustu nadanego przez papieża Benedykta XIV, 

w języku polskim, 1749.
[13] 13. Odpust nadany klasztorowi P.P. Brygidek przez papieża Klemen-

sa XIII (na pergaminie), 1765.

[s. 32]
[14] 14. Dokument stwierdzający autentyczność relikwii św. Klemensa Mę-

czennika oraz dwie kopie tegoż, [16 I] 17685.
[15] 15. Błogosławieństwo ojca świętego Klemensa XIII dla Karola Chrepto-

wicza6 i jego najbliższej rodziny, 1768. 
[16] 16. Aprobacja autentyczna JW biskupa [Ignacego] Massalskiego, dana 

ks. Michałowi Janowi Nepomucenowi Kadłubowskiemu na wpro-
wadzenie do kościoła P.P. Brygidek relikwii świętego Klemensa Mę-
czennika, [27 XII] 17807.

[17] 17. Akt ofiarowania relikwii św. Klemensa Męczennika przez Karola Li-
tawora Chreptowicza P.P. Brygitkom oraz dwie kopie tegoż, 1781.

[18] 18. Kopia cytacji do Metropolii Gnieźnieńskiej, 1786.
[19] 19. Dokument stwierdzający autentyczność relikwii św. Franciszka z Asy-

żu, 1838.
[20] 20. Kopia przywileju nadanego przez króla Stefana Batorego Mikołajowi 

Wolskiemu, 15868.

4 Powinno być: klasztoru.
5 Data dzienna według opisu kościoła w wizytacjach z 1830 r., Litewskie Państwowe Archiwum Historycz-
ne w Wilnie (Lietuvos Valstybė Istorijos Archyvas), dalej: LVIA, sygn. 694-1-3673, k. 206v; i z 1895 r., sygn. 
604-1-7566, k. 3v. 
6 Karol Litawor Chreptowicz († ok. 1801), chorąży nadworny litewski, starosta grodzieński. 
7 Data dzienna za: LVIA, sygn. 694-1-3673, k. 206v; sygn. 604-1-7566, k. 3v.
8 Zapewne był to przywilej na dobra Krzemienica (powiat wołkowyski, województwo nowogródzkie), 
w 1639 r. zakupione przez Aleksandrę Wiesiołowską od jego syna Kazimierza Stanisława i przekazane na 
uposażenie grodzieńskiego klasztoru brygidek.
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[21] 21. Przywilej króla Władysława IV z r. 1638 na place w mieście Grodnie, 
należące do klasztoru P.P. Brygidek, z autografem królewskim i pie-
częcią wiszącą w puszce blaszanej (na pergaminie). Do dokumentu 
przymocowana jest kopia z r. 1903 w języku polskim.

[22] 22. Przywilej króla Władysława IV z r. 1643 w Krynkach dany P.P. Bry-
gidkom w Grodnie na place nabyte, z autografem królewskim i pie-
częcią wiszącą w puszce blaszanej, (na pergaminie) oraz dwie kopie.

[23] 23. Zapis Gedeona Michała Tryzny, podskarbiego litewskiego z r. 1652, 
klasztorowi P.P. Brygidek w Grodnie uczyniony, [z] 24 wiszącymi 
pieczęciami w puszkach blaszanych (na pergaminie).

[24] 24. Przywilej króla Augusta II z r. 1698, konfirmujący prawa na grunta 
P.P. Brygidkom w Grodnie, otrzymane od Wiesiołowskich, z autogra-
fem króla i pieczęcią wiszącą w puszce blaszanej (na pergaminie) oraz 
kopia tego dokumentu, 1698.

[s. 33]
[25] 25. Dekret króla Augusta II z r. 1699 na mieszczan grodzieńskich, 1699.
[26] 26. Przywilej królowej Bony na ekonomię grodzieńską Benedyktowi 

Młyńskiemu, 1555.
[27] 27. Przywilej królowej Bony na ekonomię grodzieńską Benedyktowi 

Młyńskiemu, 1547.

Dział II
Stan i urządzenia wewnętrzne klasztoru P.P. Brygidek

Litera „b”

Opis kościoła i klasztoru P.P. Brygidek, regestry aparatów kościelnych 
oraz sprzętów domowych i gospodarskich

[28] 1.  Regestr aparatów kościelnych w Grodnie klasztoru P.P. Świętej Brygi-
dy, 16369.

[29] 2. Regestr srebra wszystkiego, tak konwi, konewek, flasz, miednic, i.t.d., 
1640.

[30] 3. Regestr srebra i złota sporządzony według ostatniej woli Aleksandry 
z Sobieszyna Wiesiołowskiej, 1640.

[31] 4. Regestr srebra i złota, 1640.
[32] 5.  Kopia regestru spisanego srebra JW Krzysztofa [Wiesiołowskie-

go] kasztelana wileńskiego podane[go] w sumie JW p. Aleksandry 

9 Obecnie: Narodowe Archiwum Historyczne Białorusi w Grodnie (Нацыянальны Гістарычны Архіў 
Республікі Беларусь), dalej: NGAB, sygn. 1783-1-16.
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z Sobieszyna Wiesiołowskiej W[ielkiej] M[arszałkowej] W[ielkiego] 
Ks[ięstwa] Lit[ewskiego], 1641.

[33] 6.  Regestr albo inaczej inwentarz złota, 1643.
[34] 7.  Regestr autentyczny złota i srebra konwentowi P.P. Brygidek gro-

dzieńskich zapisany, 1645.
[35] 8.  Regestr rzeczy kościelnych konwentu grodzieńskiego panien zakon-

nych reguły świętej Brygidy, 1731.
[36] 9.  Dokument stwierdzający ilość srebra i złota kościelnego ofiarowanego 

przez P.P. Brygidki do grodzieńskiego Wydziału Skarbowego, 1794.
[37] 10.  Rzeczy kościelne w opisaniu wizytnym podane [b.d.].
[38] 11.  Regestr szat kapłańskich [b.d.].
[39] 12.  Regestr szat kapłańskich, sprzętów kościelnych i klasztornych [b.d.].

[s. 34]
[40] 13.  Regestr szat kapłańskich, bielizny kościelnej, klejnotów i naczyń ko-

ścielnych [b.d.].
[41] 14.  Regestr sprzętów kościelnych [b.d.].
[42] 15.  Opisanie kościoła i klasztoru grodzieńskiego W.W. Panien Brygidek 

w czasie wizyty roku 1804 miesiąca września 30 dnia sporządzone.
[43] 16.  Kopia wizyty z roku 183010.
[44] 17.  Spis obrazów z klasztoru ks. ks. Kartuzów Berezkich przyjętych przez 

P.P. Brygidki z rozporządzenia JE ks. biskupa [Jędrzeja Benedykta] 
Kłągiewicza, 1835.

[45] 18.  Wiadomość o stanie klasztoru grodz[ieńskiego] P.P. Brygidek i ma-
jątków do tego klasztoru należących, za miesiące sierpień i wrzesień 
1838 roku11.

[46] 19.  Wiadomość o stanie klasztoru grodz[ieńskiego] P.P. Brygidek i mająt-
ków do tego klasztoru należących, za miesiące październik i listopad 
1838 roku.

[47] 20.  Wiadomość o stanie klasztoru grodz[ieńskiego] P.P. Brygidek i mająt-
ków do tego klasztoru należących, za miesiące styczeń, luty i marzec 
1839 roku.

[48] 21. Wiadomość o stanie klasztoru grodz[ieńskiego] P.P. Brygidek i mająt-
ków do tego klasztoru należących, za miesiące kwiecień, maj i czer-
wiec 1839 roku.

10 Obecnie: ibidem, sygn. 1783-1-188: Wizyta kościoła i klasztoru wielebnych panien Brygidek w guberni 
grodzieńskiej, w powiecie, dekanacie i mieście tego nazwania, 1830; inny egzemplarz tejże wizytacji zob. 
ibidem, sygn. 694-1-3673, k. 206–259v.
11 Obecnie: Dział Starych Druków Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Grodnie (Гродзенскі 
дзяржаўны гісторыка-археалагічны музей. Аддзел рэдкай кнігі і старадрукаў), bez sygn.
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[49] 22. Wiadomość o stanie klasztoru grodz[ieńskiego] P.P. Brygidek i mająt-
ków do tego klasztoru należących, za miesiące lipiec, sierpień i wrze-
sień 1839 roku.

[50] 23.  Wiadomość o stanie klasztoru grodz[ieńskiego] P.P. Brygidek i mająt-
ków do tego klasztoru należących, za miesiące październik, listopad 
i grudzień 1839 roku.

[51] 24.  Wiadomość o stanie klasztoru grodz[ieńskiego] P.P. Brygidek i mająt-
ków do tego klasztoru należących, za miesiące kwiecień, maj i czer-
wiec 1841 roku.

[52] 25.  Wizyta 1844 roku klasztoru etatowego I klasy Panien Brygidek reguły 
świętej matki Brygidy w grodzieńskiej guberni, w powiecie i dekana-
cie tegoż nazwania12.

[53] 26.  Wizyta 1844 roku klasztoru etatowego I klasy Panien Brygidek reguły 
świętej matki Brygidy w grodzieńskiej guberni, w powiecie i dekana-
cie tegoż nazwania.

[54] 27.  Wizyta 1844 roku klasztoru etatowego I klasy Panien Brygidek reguły 
świętej matki Brygidy w grodzieńskiej guberni, w powiecie i dekana-
cie tegoż nazwania.

[55] 28.  Wizyta 1844 roku klasztoru etatowego I klasy Panien Brygidek reguły 
świętej matki Brygidy w grodzieńskiej guberni, w powiecie i dekana-
cie tegoż nazwania.

[56] 29.  Wypełniony formularz dotyczący kościoła i klasztoru P.P. Brygidek, 
184813.

[57] 30.  Opis wizytacyjny kościoła i klasztoru P.P. Brygidek (w języku rosyj-
skim).

[58] 31.  Opis wizytacyjny kościoła i klasztoru P.P. Brygidek (w języku rosyj-
skim).

Sprzęty domowe i gospodarskie
[59] 32.  Rejestr wszystkich w ogólności sprzętów gospodarczych do rozmaite-

go [s. 35] użycia, znajdujących się wewnątrz klasztoru pod zawiady-
waniem zakonnic, 1849.

12 Obecnie: NGAB, sygn. 1783-1-233: Wizyta kościoła i klasztoru etatowego 1-ej klasy panien reguły świę-
tej matki Brygitty, w guberni grodzieńskiej, w powiecie i dekanacie i mieście tegoż nazwania w 1844 roku 
sporządzona.
13 Niewątpliwie chodzi o drukowany formularz ankiety: Kronika kościoła ... w ... guberni ..., powiecie ..., 
dekanacie .... Duży zespół tych ankiet z lat 1848–1851 przechowywany jest w dziale rękopisów Biblioteki 
Uniwersyteckiej w Wilnie, w ogromnym, a dotąd nie w pełni skatalogowanym dziale F. 4. Bardzo możliwe, 
że także Kronika brygidek grodzieńskich tam się znajduje, ale trafić na nią nie sposób, skoro nie ma numeru 
inwentarzowego.
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[60] 33.  Rejestr znajdujących się rzeczy w spiżarniach, kuchni i sklepach wa-
rzywnych, 1849.

[61] 34.  Wizyta kościoła i klasztoru etatowego I klasy panien reguły Św. Mat-
ki Brygidy w guberni grodzieńskiej, w powiecie, dekanacie i mieście 
tegoż nazwania, 1856.

[62] 35.  Spis rzeczy kościoła etatowego I klasy panien reguły św. Brygidy 
w guberni [grodzieńskiej, w powiecie, dekanacie i mieście tegoż na-
zwania], 1856.

[63] 36.  Spis rzeczy u ogrodnika, 1857.
[64] 37.  Wizyta roku 1861 kościoła i klasztoru etatowego I klasy P.P. Brygi-

dek, 186114.
[65] 38.  Wizyta roku 1861 kościoła i klasztoru etatowego I klasy P.P. Brygi-

dek, 1861.
[66] 39.  Schemat restauracji kościoła i klasztoru P.P. Brygidek (w języku ro-

syjskim), 1885.
[67] 40.  Spis aparatów i sprzętów kościelnych (w języku ros[yjskim]), 1888.
[68] 41.  Opis kościoła przy klasztorze P.P. Brygidek grodzieńskich (w języku 

rosyjskim), 1899.
[69] 42.  Formularz klasztoru i kościoła P.P. Brygidek [b.d.]15.
[70] 43.  Opis kościoła (w języku rosyjskim) [b.d.].
[71] 44.  Spis klasztornych sprzętów pod wiedzą [ogrodnika] Antoniego [b.d.].
[72] 45.  Dalszy ciąg sprzętów klasztornych (ogrodowe) [b.d.].
[73] 46.  Spis rzeczy gospodarczych i domowych [b.d.].

Spisy imienne P.P. Brygidek oraz służby klasztornej
[74] 47.  Spis imienny zakonnic oraz sprawozdanie z zajmowanych urzędów 

etc., 1803.
[75] 48.  Spis imienny zakonnic 1839 r.16

[76] 49.  Spis imienny zakonnic 1840 r. (w języku rosyjskim)17.
[77] 50. Spis imienny zakonnic oraz służby będącej w klasztorze (w języku 

rosyjskim), 1842.
[78] 51. Spis imienny zakonnic, 1842.
[79] 52. Spis imienny zakonnic, 1842.
[80] 53. Książka przyjęcia do zakonu (w języku rosyjskim), 1843.

14 Obecnie: NGAB, sygn. 1783-1-239.
15 Ibidem, sygn. 1783-1-238, odpowiedzi na punkty ankiety z 1858 r.
16 Ibidem, sygn. 1783-1-229.
17 Ibidem.
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[s. 36]
[81] 54.  Spis imienny zakonnic, 1845.
[82] 55.  List imienny P.P. Brygidek klasztoru łuckiego, 185118.
[83] 56.  Spis imienny zakonnic, 1853.
[84] 57.  Wiadomość o zakonnicach należących do klasztoru PP. [Brygidek] 

grodzieńskich, 1860.
[85] 58.  Spis imienny zakonnic 1861 r. (w języku rosyjskim).
[86] 59.  Spis imienny P.P. Brygidek (w języku rosyjskim), 1862.
[87] 60.  Spis służby i włościan będących na posłudze klasztornej (w języku 

rosyjskim), 1863.
[88] 61.  Spis imienny P.P. Brygidek (w języku rosyjskim), 1863.
[89] 62.  Książka zawierająca spis P.P. Brygidek (w języku rosyjskim), 1866.
[90] 63.  Spis imienny P.P. Brygidek (w języku rosyjskim), 1870.
[91] 64.  Spis imienny P.P. Brygidek (w języku rosyjskim) [b.d.].
[92] 65.  Spis imienny zakonnic znajdujacych sie w klasztorze P.P. Brygidek 

grodzieńskich (w języku rosyjskim) [b.d.].
[93] 66.  Spis ludności na posługach klasztoru [b.d.].

Księgi wizyt 
[94] 67.  Księga wizyty generalnej w roku 1760 dnia 22 augusta sporządzo-

na19.
[95] 68.  Nowy porządek po wizycie generalnej w roku 1763 JW jm. ks. Igna-

cego z najwyższych książąt ruskich Massalskiego, biskupa wileń-
skiego [za przełożeństwa w Bogu najprzewielebniejszej Jejm. Panny 
Teresy Chrebtowiczówny zakonu S. M[atki] Brygitty reguły S. Sal-
watora ksieni konwentu grodzieńskiego, wejrzenie i zweryfikowanie 
przychodów, rozchodów i obligacji funduszowych ułatwiający, na 
większą chwałę Pana Boga i na potoczną pamiątkę temu konwentowi] 
sporządzony, 176320.

[96] 69.  Wizyta przez WJ ks. Michała Kadłubowskiego, scholastyka prałata 
katedralnego inflanckiego, oficjała podlaskiego i grodzieńskiego, pro-
boszcza białostockiego, brzostowickiego i oliskiego21, delegowanego 
wizytatora, odprawiona 1779 roku.

18 Dotyczy klasztoru brygidek w Łucku na Wołyniu.
19 Obecnie: NGAB, sygn. 1783-1-42 (data roczna poprawnie: 1768).
20 Pełny tytuł według NGAB, sygn. 1783-1-55, gdzie obecnie znajduje się ten rękopis.
21 Powinno być: olickiego – od miejscowości Olita (lit. Alytos) w ówczesnym powiecie grodzieńskim, 
obecnie na terenie Litwy.
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[97] 70.  Dekret reformacyjny po odbytej wizycie generalnej przez ks. Piotra 
Toczyłowskiego, biskupa bellineńskiego, sufragana, kuratora, prałata 
i oficjała wileńskiego, zgromadzeniu WW Panien Brygidek klasztoru 
grodzieńskiego zostawiony, 1784.

[98] 71.  Urządzenie generalnej wizyty diecezji wileńskiej w roku 1830 odpra-
wić się powinnej.

[99] 72.  Sumarium ukazów i wszelkich ekspedycjów rządowych do klasztoru 
P.P. Brygidek grodzieńskich przesyłanych [1798–1830], roku 1830 ju-
lii 4 sporządzony22.

[s. 37]
[100] 73.  Kopie kwitów z oryginałów wypisane na dowód opłacanej składki 

przez klasztor Panien Brygidek grodzieńskich do Głównego Wileń-
skiego Seminarium duchownego przy Uniwersytecie Cesarskim Wi-
leńskim będącego, 1805–1829.

[101] 74.  Protokół wychodzących pism z klasztoru Panien Brygidek grodzień-
skich, 1829–1837.

[102] 75.  Protokół wychodzących pism z klasztoru Panien Brygidek grodzień-
skich, 1839–1857.

[103] 76.  Książka wysyłanych papierów (w języku rosyjskim), 1857.
[104] 77.  Książka wysyłanych papierów (w języku rosyjskim), 1863.

Książki rachunkowe 
[105] 78.  Roku Pańskiego 1689 dnia 1 Januarii wypisuje się rejestr tej sumy pie-

niędzy, która jest legowana od ś.p. fundatorów dobrodziejów naszych 
na tych kapłanów, którzy przy kościele naszym zostawają23.

[106] 79.  Opisanie funduszu klasztoru zakonnic reguły św. Brygidy oraz obliga-
cyji sum wszelkich przychodów i rozchodów, krescencyj i importacyj 
pieniędzy od daty podanego raportu do Rządu Najwyższego.

[107] 80.  Regestr przychodu pieniędzy tak z arend karczemnych, jako i z innych 
importacyj z dóbr WW Panien Brygidek grodzieńskich, 173724.

[108] 81.  Regestra wszelkich przychodów od roku 1791 sporządzonych, 1791– 
1799.

[109] 82.  Regestr ekspensy pieniężnej z kasy klasztornej od r. 1791 sporzą-
dzony.

[110] 83.  Regestr ekspensy pieniężnej z kasy klasztornej od r. 1791 sporzą-
dzony.

22 W rubryce daty podane są lata 1798–1836 – zapewne to błąd maszynowy.
23 Obecnie: NGAB, sygn. 1783-1-23.
24 Ibidem, sygn. 1783-1-26.
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[111] 84.  Regestr ekspensy pieniężnej z kasy klasztornej od r. 1791 sporządzo-
ny [do r. 1795].

[112] 85.  Rachunek dwuletni regestrów spławnych r. 1797 i 1798, percepty pie-
niężnej, tudzież wszelkich ekspensów i sprawunków, królewieckich 
w szczególności, uczyniony.

[s. 38]
[113] 86. Sumariusz wszystkich przychodów i rozchodów z dóbr funduszowych 

P.P. Brygidek konwentu grodzieńskiego, 1800.
[114] 87. Księga sznurowa ekspensy czyli rozchodów klasztoru grodzieńskiego 

P.P. Brygidek, 1800–1823.
[115] 88. Księga sznurowa percept czyli przychodów klasztoru grodzieńskiego 

WW P.P. Brygidek, 1800–1830.
[116] 89. Rachunki trzyletnie pieniężne z jp. Izbickim, ekspediowane przez 

rachmistrza Pawłowskiego, 1818.
[117] 90. Wyciąg superat i decesów z rachunków p. Mateusza Stankiewicza 

z lat sześciu, 1818.
[118] 91. Księga rozchodu pieniędzy, 1823.
[119] 92. Percepta pieniędzy podatkowych włościan, 1824.
[120] 93. Kwitariusz księży kapelanów od r. 1825 octobra 1 dnia [do 1874]25.
[121] 94. Kopia podatku na rachunku od 1827 do 1833 (luźna kartka).
[122] 95. Regestr rozchodu i przychodu kasy podatkowej włościańskiej z 3 fol-

warków utrzymującej przez rachmistrza Strudziny, od 1 oktobra 
1828 r.

[123] 96. Obliczenie należności dla akcyzy miasta Grodna, 1829 (luźna kart-
ka).

[124] 97. Rachunek z W. Jakubem Rumlem z klasztorem brygidzkim grodzień-
skim, 1829.

[125] 98. Regestr czynszowy z placów opłacanych P.P. Brygidkom grodzień-
skim, 1829.

[126] 99. Regestr przychodu do kasy WW P.P. Brygidek grodzieńskich, 1830.
[127] 100.  Rozchód pieniędzy z kasy klasztornej WW P.P. Brygidek grodzień-

skich, 1830.
[128] 101.  Rozchód pieniędzy z kasy klasztornej WW P.P. Brygidek grodzień-

skich, 1830.
[129] 102.  Rozchód pieniędzy z kasy klasztornej WW P.P. Brygidek grodzień-

skich, 1838.

25 Obecnie: ibidem, sygn. 1783-1-174.



Katalog dokumentów spraw ogólnych klasztoru i książek pobrygidzkich 29

[130] 103.  Księga przychodu i rozchodu z kasy klasztornej P.P. Brygidek gro-
dzieńskich, 1838.

[131] 104.  Regestr pieniędzy podatkowych wiele z każdej ekonomii wniesione 
zostało na rok 1839.

[132] 105.  Rachunek rekruckich pieniędzy zebranych z włościan funduszowych 
Panien Brygidek grodzieńskich, z ogólnego rozkładu z dymu każde-
go po kop[iejek] 50, na zdanie rekrutów 16 w roku 1839.

[133] 106.  Księga przychodu i rozchodu [klasztoru] Panien Brygidek grodzień-
skiego, 1840.

[134] 107.  Obliczenie tkacza Kopyłowicza 1841 r. lutego 10 dnia (luźna kart-
ka).

[s. 39]
[135] 108.  Ostateczny obrachunek z pisanych porządków i od drukowanych 

ręką czyli piórem nut do brewiarzów dla WW PP Brygidek klasztoru 
grodzieńskiego (luźna kartka), 1841.

[136] 109.  Księga przychodu i rozchodu pieniędzy klasztoru grodzieńskiego 
Panien Brygidek, 1843.

[137] 110.  Księga przychodu i rozchodu pieniędzy klasztoru grodzieńskiego 
Panien Brygidek, 1844.

[138] 111.  Księga przychodu i rozchodu pieniędzy klasztoru grodzieńskiego 
Panien Brygidek, 1846.

[139] 112.  Księga przychodu i rozchodu pieniędzy klasztoru grodzieńskiego 
Panien Brygidek, 1847.

[140] 113.  Księga przychodu i rozchodu pieniędzy klasztoru grodzieńskiego 
Panien Brygidek, 1848.

[141] 114.  Księga przychodu i rozchodu pieniędzy klasztoru grodzieńskiego 
Panien Brygidek, 1849.

[142] 115.  Księga przychodu i rozchodu pieniędzy klasztoru grodzieńskiego 
Panien Brygidek, 1850.

[143] 116.  Księga przychodu i rozchodu pieniędzy klasztoru grodzieńskiego 
Panien Brygidek, 1851.

[144] 117.  Księga przychodu i rozchodu pieniędzy klasztoru grodzieńskiego 
Panien Brygidek, 1852.

[145] 118. Księga przychodu i rozchodu pieniędzy klasztoru grodzieńskiego 
Panien Brygidek, 1853.

[146] 119. Księga przychodu i rozchodu pieniędzy klasztoru grodzieńskiego 
Panien Brygidek, 1854.

[147] 120. Bierczak czynszów z placów do klasztoru Panien Brygidek przyna-
leżnych, 1855.
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[148] 121. Księga do zapisywania przychodu i rozchodu pieniędzy klasztoru PP 
Brygidek, 1855.

[149] 122. Księga do zapisywania przychodu i rozchodu pieniędzy klasztoru PP 
Brygidek, 1856.

[150] 123. Księga do zapisywania przychodu i rozchodu pieniędzy klasztoru PP 
Brygidek, 1857.

[151] 124. Księga do zapisywania przychodu i rozchodu pieniędzy klasztoru PP 
Brygidek, 1857.

[152] 125. Księga do zapisywania przychodu i rozchodu pieniędzy klasztoru PP 
Brygidek, 1858.

[153] 126. Księga do zapisywania przychodu i rozchodu pieniędzy klasztoru PP 
Brygidek, 1859.

[154] 127. Umowa W. Wielhorskiego z klasztorem o magazyn, 1863 (luźna 
kartka).

[155] 128. Spis komu winien klasztor opłacić, 1863 (luźna kartka).
[156] 129. Księga do zapisywania przychodu i rozchodu pieniędzy klasztoru PP 

Brygidek, 1866.
[157] 130. Księga do zapisywania przychodu i rozchodu pieniędzy klasztoru PP 

Brygidek, 1866.
[158] 131. Księga do zapisywania przychodu i rozchodu pieniędzy klasztoru PP 

Brygidek, 1867.

[s. 40]
[159] 132. Księga do zapisywania przychodu i rozchodu pieniędzy klasztoru PP 

Brygidek, 1868.
[160] 133. Księga do zapisywania przychodu i rozchodu pieniędzy klasztoru PP 

Brygidek, 1869.
[161] 134. Księga do zapisywania przychodu i rozchodu pieniędzy klasztoru PP 

Brygidek, 1870.
[162] 135. Księga do zapisywania przychodu i rozchodu pieniędzy klasztoru PP 

Brygidek, 1870.
[163] 136. Księga do zapisywania przychodu i rozchodu pieniędzy klasztoru PP 

Brygidek, 1871.
[164] 137. Księga do zapisywania przychodu i rozchodu pieniędzy klasztoru PP 

Brygidek, 1874.
[165] 138. Księga do zapisywania przychodu i rozchodu pieniędzy klasztoru PP 

Brygidek, 1882.
[166] 139. Księga do zapisywania przychodu i rozchodu pieniędzy klasztoru PP 

Brygidek, 1885.
[167] 140. Księga do zapisywania przychodu i rozchodu pieniędzy klasztoru PP 

Brygidek, 1888.
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[168] 141. Spis kapitałów zapisanych i ofiarowanych grodzieńskiemu klaszto-
rowi Panien Brygidek, 1896.

[169] 142. Różne dzieła o sumie funduszowej z roku 1835, 1836, 1838, 1839, 
1862.

Majątki P.P. Brygidek grodzieńskich

Dział III
Kniazikowszczyzna

Litera „c”
[170] 1. Kalkulacja p. Jerzego Kolankowskiego administratora kniazikowskie-

go dóbr jm. Panien Brygidek grodzieńskich z roku 1743.
[171] 2. Księga przychodu i rozchodu inwentarza majątków, 1770.
[172] 3. Rachunki kniazikowskie do dnia 10 marca 1764 r. skończone.
[173] 4. Inwentarz majętności Kniazikowszczyzna nazwanej z folwarkami 

dwoma: Ostrowiem i Marcinowiczami, 176426.
[174] 5. Kalkulacja kniazikowska z p. Stefanem Wysockim ekonomem od 

dnia 10 septembra roku 1765 do dnia 1 septembra 1767 r. in fundo 
uczyniona27.

[175] 6. Kalkulacja kniazikowska za rok 1767 do 1770, za administracji p. Wy-
sockiego ekonoma kniazikowskiego28.

[176] 7. Kalkulacja z dóbr Kniazikowszczyzny za lat dwa, tj. za rok 1771– 
1772 ekspediowana29.

[177] 8. Kalkulacja z dóbr Kniazikowszczyzny z folwarkami Marcinowicze 
i Ostrów, 1773–177830.

[s. 41]
[178] 9. Kalkulacja [ekonoma Dominika Bukowskiego] z folwarku Kniazi-

kowszczyzny, 1778–178031.
[179] 10. Kalkulacja folwarku Kniazikowszczyzna z folwarkami do niego nale-

żącymi Marcinowicze i Ostrów, 1781–178232.

26 Ibidem, sygn. 1783-1-56.
27 Ibidem, sygn. 1783-1-64.
28 Ibidem, sygn. 1783-1-65.
29 Ibidem, sygn. 1783-1-69.
30 Ibidem, sygn. 1783-1-72.
31 Ibidem, sygn. 1783-1-81.
32 Ibidem, sygn. 1783-1-85.


