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Pomoce archiwalne 

Archiwariusz Zamojski 2003 

 
 

INWENTARZ ZESPOŁU 

Starostwo Powiatowe Zamojskie 1919-1939 

w zbiorach Archiwum Państwowego w Lublinie 
   
 

rchiwum Państwowe w Zamościu posiada w swoich zbiorach akta 
Starostwa Powiatowego w Zamościu 1944-1950  (nr 6). Jest to zespół 

duży, liczący 1770 jednostek archiwalnych łącznej objętości 18,70 mb. Są w 
nim akta dotyczące podziału administracyjnego, zjazdów i konferencji, 
posiedzeń Wydziału Powiatowego, stronnictw politycznych, spraw wyzna-
niowych, narodowościowych, obywatelstwa, sprawozdania sytuacyjne, wy-
kazy szkód wojennych, akta USC, statystyka; reprezentowana jest w nich 
także działalność opieki społecznej, ochrony zdrowia, przemysłu, rzemiosła, 
aprowizacji, ochrony zabytków spraw sanitarne, nadzoru budowlanego, 
spraw rolnictwa, szkolnictwa, ponadto lustracje gmin, sprawy personalne. 
Odzwierciedlają więc pełny obraz działalności urzędu a za razem dają bo-
gaty materiał źródłowy do tego przełomowego okresu w dziejach państwa. 

Starostwa powstały w 1919 na podstawie rozporządzenia Rady Minist-
rów z 28 VIII 1919 (Dz. U. Nr 72, poz. 426) w wyniku przemianowania 
dotychczasowych urzędów powiatowych i działały do 1950 r. Mimo 
formalnej ciągłości funkcjonowały w trzech różnych politycznie okresach: 
II Rzeczypospolitej, podczas okupacji hitlerowskiej i larach formowania się 
władzy ludowej. To m.in. spowodowało, że  te nadzwyczaj cenne akta prze-
trwały niekompletnie. Całkowicie zaginęły akta starostwa (wtedy Kreis-
hauptmannschaft Zamość) okresu okupacji. Prowadzone ostatnio poszuki-
wania poloników w archiwach niemieckich i charakter znalezisk dają nikłą 
szansę, że jakaś przynajmniej część akt starostwa jeszcze istnieje. Akta 
które się zachowały (1919-1939), wbrew zasadzie pertynencji nie znajdują 
się w naszym archiwum. W zasobie Archiwum Państwowego w Lublinie 
(zespół nr 415) przetrwało 1,70 mb akt Starostwa Powiatowego Zamoj-
skiego z tego okresu. Niewielki też fragment akt starostwa z lat 1937-38 
przechowuje Archiwum Akt Nowych (zespół nr 1380). 

Jest to dalece nie pełny zasób akt tego urzędu. Nie wnikając w analizę 
zawartości zespołu, świadczy o tym przede wszystkim zachowany w Archi-
wum Państwowym w Zamościu „Inwentarz realny (realinwentar) akt 
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Starostwa Powiatowego w Zamościu z lat 1919-1939”. Ten 81-stronicowy 
maszynopis poprzedza informacja, że sporządzony został na dzień 12 V 
1940 w Lublinie i „odtwarza stan akt Starostwa uporządkowanych miesią-
cach czerwcu, lipcu i sierpniu 1940 r.” Praca porządkowa jak również 
sporządzenie inwentarza odbyło się pod kierunkiem Dr Seeberg-Elverfeldta 
i dr Wł. Adamczyka. Inwentarz posiada skorowidz rzeczowy i zawiera 1247 
pozycji uporządkowanych w czternastu działach, oraz „poddziałach”,  a w 
ramach tychże chronologicznie. Przykra to lektura, gdyż wskazuje z wiel-
kim prawdopodobieństwem na niepowetowaną stratę co najmniej 5/6 bez-
cennych akt. Wyświetlenie sprawy ich zaginięcia (optymistyczniej: prze-
mieszczenia) to praca detektywistyczna i przy niemieckiej skrupulatności z 
pewną niewielką szansą na ustalenie dalszego losu a może i odnalezienia 
akt. 

Zachowany zespół liczy 207 jednostek dotyczących w przeważającej 
części referatu bezpieczeństwa i rolnictwa (93 i 84 j.a.), ponadto referatu 
organizacyjnego (25) oraz ogólnego (4). Z pośród istniejących 15 referatów 
to niezbyt wiele. Cenny jest zwłaszcza bliski kompletności zbiór akt referatu 
bezpieczeństwa (wykaz z 1940 r. wymieniał 114 jednostki),  m.in. z aktami 
odnoszącymi się do sfery spraw politycznych, stowarzyszeń, związków.  

W związku z częstymi poszukiwaniami dokumentów dotyczących ok.-
resu międzywojennego na Zamojszczyźnie, archiwum zamierza w przy-
szłości zmikrofilmować akta zamojskiego starostwa. W celu zaoszczędzenia 
czasu związanego z koniecznością każdorazowej podróży do Lublina aby 
zaznajomić się z zawartością tego zespołu publikujemy niżej, jako pomoc 
archiwalną, udostępniony nam przez Archiwum Państwowe w Lublinie jego 
pełny wykaz jednostek archiwalnych. (AK) 
 
 

I n w e n t a r z  

 (liczba porządkowa odpowiada aktualnej sygnaturze jednostek, tytuły wg 
inwentarza, w nawiasie daty skrajne dotyczące zawartości akt)

1. Sprawy reprezentacji i etykiety, uro-
czystości oficjalne i udział w nich      
Starosty i przedstawiciela Rządu. (1937-
1938)    

2. Akcje społeczne kierowane lub po-
pierane przez Starostę. (1934-1939)                     

3. Odznaczenia i ordery. (1939) 
4. Różne. (1936-1939) 
5. Przepisy, okólniki, instrukcje i zarzą-

dzenia ogólne. (1939) 
6. Podział administracyjny powiatu, 

zmiany granic powiatu, gmin, sołectw i  

7. Posterunku Policji Państwowej, nazwy 
gmin i miejscowości. (1938-1939) 

8. Organizacja i tryb urzędowania Sta-
rostwa, biurowość, nadzór nad ogól-
nym biegiem urzędowania. (1934-1939) 

9. Zjazdy Starostów i konferencje (pro-
tokoły, materiały). (1937-1937) 

10. Sprawy osobowe urzędników i funk-
cjonariuszy niższych. (1923-1926, 1933-
1936) 

11. Akta osobowe. Bielawski Andrzej. 
(1929-1934) 
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12. j.w. Branicki Stanisław. (1926-1933) 
13. j.w. Bryński Stanisław. (1933-1934) 
14. j.w. Brzostek Władysław. (1921-1934) 
15. j.w. Ciba Jan. (1930-1934) 
16. j.w. Dawidowicz Kornel. (1933) 
17. j.w. Karol Czesław. (1936-1938) 
18. j.w. Komuszyński Jan. (1929-1934) 
19. j.w. Kryń Stefan. (1929-1933) 
20. Lebiedziński Franciszek. (1938-1939) 
21. j.w. Nockówna Stanisława. (1919-1939)   
22. j.w. Orłowski Włodzimierz. (1938-

1939) 
23. j.w. Paszkowski Julian. (1921-1934) 
24. j.w. Rozen Alfons. (1936-1939) 
25. j.w. Skarbek Franciszek. (1939) 
26. j.w. Żydło Michał. (1930-1934) 
27. Różne. (1938-1939) 
28. Przepisy, okólniki, instrukcje i zarzą-

dzenia ogólne. (1931-1939) 
29. Zarządzenia w sprawie strefy nad-

granicznej. (1937-1939)                             
30. Sprawy polityczne ogólno-informacyj-

ne.  (1933-1939) 
31. Układ sił politycznych i narodowoś-

ciowych w samorządzie oraz ewiden-
cja działaczy politycznych - wykazy.  
(1934-1937) 

32. Instrukcje i zarządzenia dotyczące 
sprawozdań sytuacyjnych. (1930-1939) 

33. Miesięczne sprawozdania sytuacyjne 
Urzędu Wojewódzkiego Lubelskiego z 
ruchu wywrotowego i zawodowego 
oraz stanu bezpieczeństwa - półrocze I. 
(1932) 

34. Miesięczne sprawozdania sytuacyjne 
Urzędu Wojewódzkiego Lubelskiego z 
ruchu wywrotowego i zawodowego 
oraz stanu bezpieczeństwa - półrocze 
II. (1932) 

35. Miesięczne sprawozdania sytuacyjne 
Urzędu Wojewódzkiego Lubelskiego z 
ruchu wywrotowego i zawodowego 
oraz stanu bezpieczeństwa - półrocze I. 
(1933) 

36. Miesięczne sprawozdania sytuacyjne 
Urzędu Wojewódzkiego Lubelskiego z 
ruchu wywrotowego i zawodowego 

oraz stanu bezpieczeństwa - półrocze 
II. (1933-1934) 

37. Sprawozdania kontrolne Urzędu Woje-
wódzkiego Lubelskiego z życia pols-
kich stowarzyszeń i związków za rok 
1934. (1934) 

38. Wybory do Rady Miejskiej w Zamoś-
ciu. (1939) 

39. Ordynacja wyborcza do Sejmu i Sena-
tu. ( b. d.) 

40. Akta obejmujące korespondencję Ok-
ręgowej Komisji Wyborczej do Sejmu 
Nr 23 w Zamościu - rachunki. (1919) 

41. Akta Okręgowej Komisji Wyborczej 
Nr 27 w Zamościu - korespondencja. 
(1922) 

42. Protokoły posiedzeń Okręgowej Ko-
misji Wyborczej Nr 27 w Zamościu. 
(1928) 

43. Akta Okręgowej Komisji Wyborczej 
Nr 27 w Zamościu. Protokoły ob.-
wodowych komisji wyborczych powia-
tów: zamojskiego, tomaszowskiego i 
biłgorajskiego. (1928) 

44. Akta Okręgowej Komisji Wyborczej 
Nr 27 w Zamościu. Korespondencja 
wychodząca. (1928) 

45. Akta Okręgowej Komisji Wyborczej 
Nr 27 w Zamościu. Korespondencja z 
Województwem Lubelskim i Komisa-
rzem Wyborczym. (1928) 

46. Akta Okręgowej Komisji Wyborczej 
Nr 27 w Zamościu - dotyczące podzia-
łu na obwody głosowania i składu oso-
bowego Obwodowych Komisji Wybor-
czych w powiecie biłgorajskim. (1928) 

47. Akta Okręgowej Komisji Wyborczej  
Nr 27 w Zamościu - obejmujące ko-
respondencję Obwodowych Komisji 
Wyborczych powiatu biłgorajskiego. 
(1928)  

48. Akta Okręgowej Komisji Wyborczej 
Nr 27 w Zamościu - dotyczące po-
działu na obwody głosowania i składu 
osobowego Obwodowych Komisji Wy-
borczych w powiecie tomaszowskim. 
(1928) 

49. Akta Okręgowej Komisji Wyborczej 
Nr 27 w Zamościu - obejmujące kores-
pondencję Obwodowych Komisji Wy-
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borczych powiatu tomaszowskiego. 
(1928) 

50. Akta Okręgowej Komisji Wyborczej 
Nr 27 w Zamościu - dotyczące po-
działu na obwody głosowania i skład 
osobowy Obwodowych Komisji Wy-
borczych powiatu zamojskiego. (1928) 

51. Akta Okręgowej Komisji Wyborczej 
Nr 27 w Zamościu - obejmujące ko-
respondencję Obwodowych Komisji 
Wyborczych powiatu zamojskiego. 
(1928) 

52. Akta Okręgowej Komisji Wyborczej 
Nr 27 w Zamościu - listy kandydatów 
do Sejmu i korespondencja dotycząca 
tych list. (1930) 

53. Akta Okręgowej Komisji Wyborczej 
Nr 27 w Zamościu. Korespondencja 
Obwodowych Komisji Wyborczych. 
(1930) 

54. Akta Okręgowej Komisji Wyborczej 
Nr 27 w Zamościu. Korespondencja  
Obwodowych Komisji Wyborczych. 
(1930) 

55. Sprawy dotyczące zagadnień polityki 
narodowościowej, sprawy mniejszości 
narodowych. (1938-1939)                                                                   

56. Sprawy i ruch wyznaniowy z punktu 
widzenia politycznego. (1935-1939) 

57. Biuletyny informacyjne o sytuacji w 
parafiach prawosławnych. (1938) 

58. Organizacje polityczne legalne. (1927-
1938) 

59. Informacje o działalności i składzie 
osobowym Komunistycznej Partii Pol-
ski w powiecie zamojskim. (1928) 

60. Organizacja Ukraińskich Nacjona-
listów. (1938-1939) 

61. Informacje o stowarzyszeniach i 
związkach. (1938-1939) 

62. Stan organizacyjny, gospodarczy i 
polityczny spółdzielczości na terenie 
powiatu zamojskiego. (1938) 

63. Związek Zawodowy Robotników Rol-
nych w Zamościu. (1938-1939) 

64. Związek Zawodowy Małorolnych Od-
dział w Zamościu. (1938-1939) 

65. Związek Zawodowy Robotników Trans-
portowych w Polsce - Oddział w Za-
mościu. (1928-1939)                                                   

66. Związek Zawodowy Robotników Prze-
mysłu Budowlanego, Drzewnego, Ce-
ramicznego, Pokrewnych Zawodów - 
Oddział w Zamościu. (1939) 

67. Prasa - zawiadomienia o konfiskacie 
czasopism i gazet - półrocze I. (1938) 

68. Prasa - zawiadomienia o konfiskacie 
czasopism i gazet - półrocze II. (1938) 

69. Prasa - zawiadomienia o konfiskacie 
czasopism i gazet. (1939) 

70. Prasa - zawiadomienia o konfiskacie 
książek i broszur. (1938-1939) 

71. Prasa - zawiadomienia o konfiskacie 
ulotek i odezw. (1935-1939) 

72. Prasa - pozbawienie debitu komunika-
cyjnego. (1931-1939)   

73. Prasa - ewidencja czasopism pozba-
wionych debitu. (1925-1931) 

74. Prasa - kwestionariusze dotyczące cza-
sopism wychodzących w powiecie 
zamojskim. (1934-1939) 

75. Prasa - akta dotyczące poufnego wy-
wiadu prasowego. (1929-1939) 

76. Prasa - ewidencja egzemplarzy, obo-
wiązkowych druków dostarczonych do 
Starostwa Zamojskiego. (1931-1934) 

77. Prasa - akta przedsiębiorstw i sklepów, 
kiosków sprzedaży czasopism w po-
wiecie zamojskim. (1921-1939) 

78. Prasa - akta dotyczące czytelni, biblio-
tek i księgarń. (1921-1939) 

79. Prasa - ewidencja składu druków znaj-
dujących się na terenie powiatu za-
mojskiego. (1939) 

80. Prasa - sprawy dotyczące ulicznego 
kolportażu gazet. (1934-19399) 

81. Prasa - nadzór nad zakładami drukar-
skimi. (1921-1938) 

82. Prasa - ewidencja zakładów drukar-
skich. (1927-1933)                          

83. Prasa - sprawy dotyczące nadsyłania 
egzemplarzy obowiązkowych – kores-
pondencja, egzemplarze obowiązkowe. 
(1936-1939)  

84. Prasa - sprawy informacji prasowych. 
(1935-1939) 

85. Prasa - sprostowania prasowe. (1938-
1939) 

86. Zgromadzenia, zebrania - podania, ko-
respondencja. (1937-1939)         

87. Obchody 1-go Maja. (1925-1939) 
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88. Bezrobocie i strajki. (1923, 1934-1939) 
89. Pożary, klęski żywiołowe. (1938-1939) 
90. Policja - obowiązki i czynności. (1926-

1938) 
91. Policja - stan, organizacja, dyslokacja, 

sprawy personalne. (1930, 1932, (1936-
1939) 

92. Rozkazy Komendanta Głównego Po-
licji Państwowej. (1925, 1938-1939) 

93. Rozkazy Komendanta Wojewódzkiego 
Policji Państwowej w Lublinie. (1937-
1939) 

94. Przestępczość kryminalna. (1939) 
95. Sprawa nadużyć w Zarządzie Miej-

skim w Zamościu - protokół lustracji. 
(1935-1937) 

96. Akta scalenia gruntów wsi Białowola - 
gmina Mokre. (1927-1938) 

97. Akta scalenia gruntów wsi Deszkowice 
- gmina Sułów. (1930-1937) 

98. Operat sprawy scalenia gruntów wsi 
Deszkowice - gmina Sułów. (1930-
1938) 

99. Operat upełnorolnienia gospodarstw 
karłowatych wsi Deszkowice- gmina 
Sułów. ( 1933 ) 

100. Dokumenty stwierdzające tytuły włas-
ności lub posiadania - wsi Deszkowice 
- gmina Sułów. ( 1936 ) 

101. Protokoły o ustaleniu przedstawiciela 
gospodarstw, pełnomocnictwa i opieki 
wsi Deszkowice. (1935-1936) 

102. Deklaracje oraz zobowiązania (na 
przebudowę) wieś Deszkowice - gmina 
Sułów. (1936) 

103. Kwestionariusz szczegółowy w spra-
wie przedwstępnych czynności doty-
czących scalenia gruntów wsi Desz-
kowice. (1936) 

104. Akta w sprawie sprostowania tabel 
likwidacyjnych wsi Dzielce i Pod-
borcze. (1933-1936) 

105. Operat sprawy scalenia wsi Gaj Grusz-
czański - gmina Sułów. (1936) 

106. Operat sprawy scalenia wsi Gruszka 
Duża - gmina Nielisz. (1930,1938) 

107. Sprawa scalenia gruntów wsi Gruszka 
Mała - gmina Nielisz. (1939) 

108. Sprawa scalenia gruntów wsi Gruszka 
Zaporska - gmina Radecznica. (1935-
1937)   

109. Akta scalenia gruntów wsi Łabunie - 
gmina Łabunie. (1932-1939) 

110. Operat sprawy scalenia gruntów wsi 
Łabunie. (1928-1938) 

111. Operat upełnorolnienia gospodarstw 
karłowatych wsi Łabunie. (1933-1934) 

112. Scalenie; Dowody własności lub po-
siadania - wieś Łabunie. (1936) 

113. Deklaracje na przeniesienie budynków 
- wieś Łabunie. (1936)   

114. Akta scalenia gruntów wsi Mokre - 
gmina Mokre. (1938-19390) 

115. Akta scalenia gruntów wsi Nawóz - 
gmina Nielisz. (1933-1937) 

116. Operat scalenia gruntów wsi Nawóz - 
gmina Nielisz. (1933-1937) 

117. Dokumenty stwierdzające prawo włas-
ności względnie posiadania uczestni-
ków scalenia wsi Nawóz. (1935) 

118. Akta scalenia gruntów wsi Płoskie - 
gmina Mokre. (1933-1936) 

119. Operat scalenia gruntów wsi Płoskie - 
gminaMokre. (1930-1936) 

120. Operat uzupełnienia gospodarstw kar-
łowatych wsi Płoskie. (1933) 

121. Dokumenty stwierdzające prawo włas-
ności  względnie posiadania uczestni-
ków scalenia wsi Płoskie - gmina 
Mokre. (1934-1935) 

122. Deklaracja oraz zobowiązania uczest-
ników scalenia wsi Płoskie gmina 
Mokre, na przeniesienie zabudowań, 
na scalenie gospodarstwa. (1935) 

123. Akta scalenia wsi Pniówek- gmina 
Nowa Osada. (1928-1937) 

124. Operat scalenia wsi Pniówek - gmina 
Nowa Osada. (1928-1936) 

125. Sprawa uzupełnienia gospodarstw kar-
łowatych wsi Pniówek. (1928-1932) 

126. Akta tytułów posiadania i własności 
uczestników scalenia wsi Pniówek. 
(1934) 

127. Deklaracje oraz zobowiązania na prze-
niesienie budynków we wsi Pniówek. 
(1934) 
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128. Operat upełnorolnienia gospodarstw 
karłowatych wsi Potoczek. (1936-1939) 

129. Akta scalenia wsi Rozłopy - gmina Su-
łów. (1927-1933) 

130. Operat scalenia wsi Rozłopy. (1927-
1935) 

131. Akta tytułów posiadania i własności 
wsi Rozłopy i Deszkowice. (1933) 

132. Deklaracje w sprawie scalenia gruntów 
wsi Rozłopy oraz części gruntów wsi 
Deszkowice. (1932-1934) 

133. Operat scalenia gruntów wsi Stabrów - 
gmina Nowa Osada. (1933-1939) 

134. Akta scalenia gruntów wsi Szopinek - 
gmina Nowa Osada. (1933-1938) 

135. Operat scalenia gruntów wsi Szopinek. 
(1930-1939) 

136. Akta formalno-prawne wsi Szopinek. 
(1938) 

137. Akta scalenia gruntów wsi Wielącza - 
gmina Mokre. (1935-1938) 

138. Operat scalenia gruntów wsi Wielącza. 
(1935-1938) 

139. Operat scalenia gruntów wsi Zaburze - 
gmina Radecznica. (1933-1942) 

140. Dokumenty stwierdzające tytuły włas-
ności lub posiadania wsi Zaburze oraz 
Chłopków, Hatyczyn, Podborce, Uj-
ście. (1937) 

141. Akta scalenia gruntów wsi Zarudzie. 
(1934-1937) 

142. Operat scalenia gruntów wsi Zaudzie. 
(1934-1936) 

143. Dokument stwierdzające tytuły włas-
ności lub posiadania wsi Zarudzie. 
(1935-1936) 

144. Deklaracje oraz zobowiązania na prze-
niesienie zabudowań wsi Zarudzie. 
(1936) 

145. Wykazy do zestawienia dotyczącego 
akcji scalenia w powiecie zamojskim. 
(1939) 

146. Operat sprawy zamiany gruntów gos-
podarczych wsi Deszkowice z Ordy-
nacji Zamojskiej - gmina Sułów. (1935-
1936) 

147. Sprawa podziału ekwiwalentu zaserwi-
tutowego wsi Huszczka Duża i Mała. 
(1937) 

148. Sprawa podziału ekwiwalentu zaserwi-
tutowego wsi Jacnia. (1932-1939) 

149. Operat zamiany gruntów ukazowych 
wsi Jatutów, gmina Łabunie, na grunty 
z majątku Łabunki. (1935-1939) 

150. Operat podziału ekwiwalentu zaserwi-
tutowego wsi Kitów - gmina Sułów. 
(1934-1936) 

151. Operat podziału ekwiwalentu zaserwi-
tutowego osady Krasnobród - gmina 
Krasnobród. (1938) 

152. Operat podziału ekwiwalentu zaserwi-
tutowego wsi Majdan Zukowiecki - 
gmina Skierbieszów. (1933-1936) 

153. Operat podziału ekwiwalentu zaserwi-
tutowego wsi Malewszczyzna - gmina 
Krasnobród. (1938-1939) 

154. Operat podziału ekwiwalentu zaserwi-
tutowego wsi Michalów - gmina Su-
łów. (1934-1936) 

155. Operat podziału ekwiwalentu zaserwi-
tutowego wsi Nielisz - gmina Nielisz. 
(1934-1939)  

156. Operat techniczno-leśny do podziału 
lasów zaserwitutowych wsi Podklasz-
tor. ( b.d.) 

157. Operat podziału ekwiwalentu zaserwi-
tutowego wsi Radecznica i Ujście - 
gmina Radecznica. (1933-1937) 

158. Sprawa podziału wspólnych gruntów 
wsi Rozłopy - gmina Sułów. (1935-
1936) 

159. Operat podziału ekwiwalentu zaserwi-
tutowego wsi Ruskie Piaski - gmina 
Nielisz. (1935-1936) 

160. Operat podziału ekwiwalentu zaserwi-
tutowego wsi Tereszpol - gmina Nowa 
Osada. (1936-1938) 

161. Operat podziału ekwiwalentu zaserwi-
tutowego wsi Topolcza - gmina Zwie-
rzyniec. (1932-1935) 

162. Sprawa zamiany gruntów ukazowych  
wsi Wierzbie, gminy Łabunie na grun-
ty z majątku Łabunie. (1939) 

163. Sprawa podziału ekwiwalentu zaserwi-
tutowego wsi Wolaniny-Ratwica. (1936)   

164. Sprawa zamiany gruntów ukazowych 
wsi Wólka Łabuńska, gminy Łabunie 
na grunty z majątku Łabunie. (1939) 
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165. Sprawa parcelacji majątku pocerkiew-
nego Bortatycze - gmina Wysokie. 
(1921-1936) 

166. Sprawa parcelacji majątku państwo-
wego „Królewszczyzna” położonego w 
gminie Zwierzyniec. (1935-1936) 

167. Operat parcelacji majątku państwo-
wego Monasterek. (1921-1936) 

168. Akta parcelacji majątku Gruszka Wiel-
ka litera „A” - gmina Nielisz. (1933-
1936) 

169. Operat parcelacji reszty majątku Grusz-
ka Wielka litera „A” - gmina Nielisz. 
(1935-1937) 

170. Sprawa wymiaru wpłat za scalenie 
gruntów wsi Ruszów - gmina Łabunie. 
(1935-1939) 

171. Operat zamiany gruntów ukazowych 
wsi Bondyrz, gmina Suchowola, po-
wiat zamojski, na grunty z majątku 
Adamów, gmina Suchowola. (1936-
1938) 

172. Operat sprawy podziału ekwiwalentu 
zaserwitutowego wsi Bukownica, gmi-
na Tereszpol, powiat zamojski. (1931-
1936) 

173. Operat sprawy zamiany gruntów włoś-
cian wsi Latyczyn, gmina Radecznica, 
powiat zamojski z Ordynacją Zamoj-
ską. (1931-1937) 

174. Operat sprawy podziału ekwiwalentu 
zaserwitutowego wsi Lipiny, gmina 
Skierbieszów, powiat zamojski. (1936-
1939) 

175. Operat sprawy podziału ekwiwalentu 
zaserwitutowego wsi Podklasztor, gmi-
na Krasnobród, powiat zamojski. 
(1935-1937) 

176. Operat sprawy upełnorolnienia gospo-
darstw karłowatych wsi Ruskie Piaski, 
mina Nielisz, powiat zamojski. (1936-
1939) 

177. Operat sprawy podziału ekwiwalentu 
zaserwitutowego wsi Szewnia, gmina 
Suchowola, powiat zamojski. (1937-
1938) 

178. Operat sprawy podziału ekwiwalentu 
zaserwitutowego wsi Tworyczów, gmi-
na Sułów, powiat zamojski. (1931-
1934) 

179. Operat sprawy zamiany gruntów uka-
zowych mieszkańców wsi Żrebce, 
gmina Sułów, powiat zamojski z Ordy-
nacją Zamojską. (1935-1939) 

180. Akta osobowe. Stanisława Musiałowi-
cza. (1934) 

181. j.w. Andrzeja Twardosza. (1921-1933) 
182. j.w. Zenona Tyborowskiego. (1934-

1938) 
183. Sprawozdania miesięczne Starosty z 

życia politycznego polskiego i spo-
łeczno-politycznego mniejszości naro-
dowych. Nr 1-12. (1937) 

184. Sprawozdania półroczne Starosty z ży-
cia polskich związków i stowarzyszeń. 
(1937-1939) 

185. Obóz Zjednoczenia Narodowego. (1937-
1938) 

186. Stronnictwo Narodowe. (1935-1939) 
187. Obóz Narodowo-Radykalny. (1938) 
188. Chłopskie Stronnictwo Rolnicze. 

(1937-1939) 
189. Radykalna Partia Chłopska. (1938) 
190. Stronnictwo Ludowe. (1933-1939) 
191. Polska Partia Socjalistyczna. (1936-

1939) 
192. Akcja Katolicka. (1930-1937) 
193. Legion Młodych. (1935) 
194. Związki Młodzieżowe na wsi – infor-

macje o działalności. (1934-1939) 
195. Organizacje paramilitarne. (1935-1939) 
196. Związek Peowiaków. (1936-1939) 
197. Liga Morska i Kolonialna. (1935) 
      Związek Ziemian. (1921) 
198. Związek Zawodowy „Praca Polska”. 

(1939) 
199. Spis działaczy związków zawodo-

wych. ( b.d. ) 
200. Zjednoczenia związków zawodowych. 

(1937-1938) 
201. Opinie personalne. (1933) 
202. Skorowidz alfabetyczny osób podej-

rzanych politycznie. ( b.d.) 
203. Wybory do rad miejskich w Zamościu 

i Szczebrzeszynie. (1939) 
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204. (Miesięczne sprawozdania sytuacyjne 
ze stanu bezpieczeństwa Starosty Za-
mojskiego za 1937 rok). (1937) 

205. (Meldunki i informacje Wydziału Śled-
czego Powiatowej Komendy Policji 
Państwowej w Zamościu o przestęp-
stwach politycznych i pospolitych). 
(1937) 

206.  (Rozkazy Komendanta Powiatowego 
Policji Państwowej w Zamościu). Nr 
238-244 (1939) 

207. (Korespondencja manipulacyjna doty-
cząca przestępczości). (1923-1932)                                                                                                           
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„DNI OTWARTE ARCHIWUM”  
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