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ZESPÓŁ AKTA SEMINARIUM DUCHOWNEGO 

W SANDOMIERZU 18181980 

W BIBLIOTECE DIECEZJALNEJ 

W SANDOMIERZU

Rosnące zainteresowanie czytelników było impulsem do opra-
cowania akt archiwalnych Wyższego Seminarium Duchownego 
w  Sandomierzu. W  trakcie prac nad materiałami narodził się po-
mysł napisania artykułu, aby w ten sposób zespół Akta Seminarium 
Duchownego w Sandomierzu 1818-1980 przybliżyć szerszemu gro-
nu czytelników.

Historia WSD

Diecezja sandomierska została powołana do istnienia 30 czerw-
ca 1818 roku przez papieża Piusa VII bullą Ex imposita nobis. Na 
mocy tej decyzji erygowano 7 listopada 1820 roku sandomierskie 
seminarium diecezjalne. Pierwszą tymczasową lokacją seminarium 
był Dom Księży Emerytów. W 1904 roku seminarium przeniesiono 
na ulicę Gołębicką (dzisiejsza ul. Żeromskiego), gdzie mieści się do 
dziś. Artykuł nie koncentruje się na historii seminarium sandomier-

1 Biblioteka Diecezjalna w Sandomierzu.
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skiego – zainteresowanych tym tematem odsyłamy do wybranych 
pozycji książkowych2.

Wraz z seminarium w Sandomierzu powołano również bibliote-
kę seminaryjną jako zaplecze naukowo-dydaktyczne dla ówczesnych 
kleryków i  księży profesorów. Dekretem biskupa sandomierskiego 
Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego została przemiano-
wana w 2006 roku na Bibliotekę Diecezjalną w Sandomierzu (dekret 
wszedł w życie 1 stycznia 2007 roku). Celem biblioteki jest zabezpie-
czenie i zachowanie zabytków piśmiennictwa zgromadzonych w ar-
chiwach i  bibliotekach kościelnych na terenie diecezji sandomier-
skiej. Jednym z jej działów jest archiwum biblioteczne.

Archiwum Biblioteki Diecezjalnej w Sandomierzu

Archiwum, w chwili obecnej liczące ponad 3 tys. jednostek, jest 
częściowo uporządkowane, nie posiada jednak inwentarza zasobu, 
a pomoce archiwalne ograniczają się do spisu jednostek w progra-
mie Microsoft Excel. Do zasobu należą rękopisy prac teologicznych, 
zbiory modlitw, rozważań, kazań, skrypty, akta zgromadzeń i  or-
ganizacji, muzykalia, pamiętniki, wspomnienia, korespondencję, 
akta miejskie, księgi metrykalne, akta parafi i i kościołów, akta szkół, 
mapy, atlasy, fotografi e, pocztówki. Zespół akt uporządkowany 
w całości to Akta klasztoru PP Benedyktynek sandomierskich oraz 
spuścizna po ks. Janie Wiśniewskim. W latach 1954-1958 prowa-
dzono w bibliotecznym archiwum inwentaryzację rękopisów3. Pra-
ce te dotyczyły głównie przejętych po bibliotekach przyklasztor-
nych rękopisów bibliotecznych, a przy tworzeniu katalogu wzięto 
pod uwagę ich treść. Wyodrębniono takie grupy tematyczne, jak: 
ascetyka, biblistyka, homiletyka, teologia, fi lozofi a, historia Kościo-

2 Zob. S. Kotkowski, Seminarium Duchowne w Sandomierzu w latach 1820-1926, Sando-

mierz 2010; W. Gałązka, 175 lat Wyższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu (1820- 

-1995), Sandomierz 1996; W. Wójcik, Włączenie zbiorów poklasztornych do Biblioteki Semi-

narium Duchownego w  Sandomierzu, „Archiwa, Biblioteki i  Muzea Kościelne” 1,2 (1960), 

s. 50-65; S. Kotkowski, Z przeszłości diecezji sandomierskiej. Seminarium Duchowne w Sando-

mierzu 1820-1970, „Kronika Diecezji Sandomierskiej” 63,5-6 (1970), s. 112-142.
3 W. Wójcik, Cenniejsze rękopisy Biblioteki Seminarium Duchownego w  Sandomierzu, 

„Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” 4 (1962), s. 259.
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ła, prawo, prawo kanoniczne, katechetyka, liturgia, literatura, co ma 
swoje odbicie w nadanych sygnaturach: A – ascetyka, B – biblistyka 
itd. Nabytki oraz jednostki niezaliczone do żadnej z kategorii upo-
rządkowano na końcu zbioru pod sygnaturami R4. Opisany system 
– o ile wydaje się adekwatny do inwentaryzacji rękopisów o charak-
terze bibliotecznym (podręczniki, zbiory kazań, rozmyślania) – nie 
znalazł zastosowania przy katalogowaniu akt pochodzenia kancela-
ryjnego i spuścizn. Wszystkim jednostkom nadano numerację cią-
głą. Powoduje to konieczność katalogowania nowych nabytków, np. 
z historii Kościoła (sygnatury G) na końcu inwentarza (sygnatury 
R). Ponadto jednostki pochodzące od tego samego aktotwórcy nie 
zostały zapisane chronologicznie w jednolitym ciągu sygnatur, lecz 
przypadkowo.

Charakterystyka zespołu

Zespół zawiera 261 jednostek archiwalnych i  zajmuje 4 m.b. 
Obejmuje rękopisy, maszynopisy i  druki urzędowe, również foto-
grafi e załączone do akt. Akta przechowywane są luźno w teczkach, 
w formie poszytów oraz ksiąg i zeszytów. Mimo ogólnego zabrudze-
nia akta zachowały się w stanie dobrym i są czytelne. Zespół zawie-
ra dokumentację charakterystyczną dla seminarium duchownego: 
korespondencję, protokoły z sesji profesorskich, akta alumnów oraz 
inne związane z  działalnością prowadzoną na terenie seminarium 
(biblioteka, stowarzyszenia alumnów). Natomiast wszelkich akt oso-
bowych profesorów seminarium należy szukać w ich spuściznach5.

Metoda porządkowania akt

W 2012 roku Wyższe Seminarium Duchowne przekazało Biblio-
tece Diecezjalnej akta składowane do tej pory w jednym z budynków 
seminarium. Akta były zakurzone, nieuporządkowane. Pierwszą 

4 Tamże, s. 260-265.
5 Biblioteka Diecezjalna w  Sandomierzu przechowuje spuścizny m.in. po bp. Antonim 

Sotkiewiczu, bp. Walentym Wójciku, ks. Józefi e Rokosznym i innych.
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więc czynnością było ich oczyszczenie i wstępne posegregowanie. Już 
przy pobieżnym oglądzie okazało się, że stanowią one uzupełnienie 
akt, które skatalogowano uprzednio w funkcjonującym w bibliotece 
katalogu pod dziewięćdziesięcioma jeden sygnaturami6. Akta nabyte 
postanowiono scalić ze skatalogowanymi w jeden zespół Akta Semi-
narium Duchownego w Sandomierzu 1818-1980. Za podjęciem tego 
kroku przemawiał brak konsekwencji przy inwentaryzacji i nadawa-
niu sygnatur. Przykładowo pod sygnaturą G  1172 wpisano teczkę 
o tytule Akta Seminarium Duchownego w Sandomierzu, zawierającą 
akta różne (korespondencję, świadectwa alumnów, kwity) z  prze-
działu lat 1866-1953. Innym razem każdej cząstce odrębnej tema-
tycznie nadawano osobne sygnatury: G 955 – Rachunki dochodów 
i rozchodów z restauracji gmachu po PP Benedyktynkach na urzą-
dzenie Seminarium Duchownego w  Sandomierzu z  lat 1903-1908; 
G 956 – Księga przychodów i rozchodów Seminarium Duchownego 
w Sandomierzu 1897 r., G 957 – Biblioteka Seminarium Duchowne-
go w Sandomierzu (rachunki i korespondencja) 1910-19157. Scalenie 
akt w zespół Akta Seminarium… oznaczało jego ponowne opraco-
wanie. Akta przełożono do teczek z tektury bezkwasowej, usunięto 
metalowe części, naniesiono opis teczek zgodny z zawartością oraz 
paginację i  foliację8. W trakcie prac wyodrębniono osiem działów, 
w obrębie których akta ułożono w porządku rzeczowym i chronolo-
gicznym. Opis każdej jednostki archiwalnej zawiera: sygnaturę, daty 
skrajne, tytuł (tytuł oryginalny podany jest w cudzysłowie, tytuły bez 
cudzysłowu pochodzą od autorek), opis fi zyczny jednostki, język do-
kumentów oraz uwagi (dawna sygnatura).

6 G 828; G 884; G 885; G 904; G 910; G 955; G 956; G 957; G 957; G 958; G 959; G 960; 

G 961; G 962; G 963; G 963; G 965; G 966; G 967; G 968; G 969; G 970; G 971/1; G 971/2; 

G 972; G 987; G 998; G 1049; G 1050; G 1051; G 1052; G 1056; G 1061; G 1062; G 1064; G 1066; 

G 1069; G 1071; G 1079; G 1085; G 1088; G 1092; G 1095; G 1100; G 1158; G 1170; G 1172; 

G 1175; G 1202; G 1254; G 1262; G 1266; G 1294/1; G 1294/2; G 1294/3; G 1294/4; G 1294/5; 

G 1304; G 1315; G 1316; G 1348; G 1357; G 1362; G 1363; R 1783; R 1933; R 2103; R 2104; 

R 2105; R 2106; R 2107; R 2108; R 2109; R 2110; R 2111; R 2112; R 2113; R 2114; R 2115; R 2120; 

R 2121; R 2122; R 2123; R 2124; R 2140; R 2143; R 2144; R 2145; R 2146; R 2147; R 2148.
7 Tytuły podane według dotychczasowego zapisu w katalogu.
8 W księgach i poszytach wprowadzono paginację; w przypadku akt luźnych wprowadzo-

no foliację; odwrocia kart zazwyczaj nie są zapisane.
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I. Organizacja seminarium

1. Księgi sesyjne
SD 1

Księga sesyjna Seminarium Duchownego w Sandomierzu roz-
poczęta 9 września 1895 roku, a skończona 21 czerwca 1907 roku 
(„Liber Sessionum incipit ab an. seb. 1895/6 – 1907”)

J. łac., pol., księga, 32 cm × 22 cm, s. 206
Uwagi: dawna sygnatura R 2144
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SD 2
Księga sessyi seminaryjskich rozpoczęta 9 września 1886 roku 

skończone 1 lipca 1895 roku
J. pol., ros., księga, 36 cm × 22 cm, s. 135 zapisanych [reszta nlb.]
Uwagi: dawna sygnatura R 2143

SD 3
Księga sesyjna Seminarium Duchownego w Sandomierzu (11 IX 

1907 – 4 VI 1919)
J. pol., księga, 35 cm × 24 cm, s. 380
Uwagi: dawna sygnatura R 2145

2. Organizacja nauczania
SD 4

Materiały i kwestie na egzaminy konkursowe na urząd duszpa-
sterski z lat 1817-1819, 1833-1845

J. łac., pol., s. 124, 44 cm × 28 cm, poszyt
Uwagi: dawna sygnatura G 971/3

SD 5
Akta Seminarium Sandomierskiego z roku 1826
1826
J. pol., łac., poszyt, 47,5 cm × 22 cm, s. 62
Listy alumnów, sprawy dyscyplinarne, projekt seminarium
Uwagi: papier czerpany, fi ligrany, pieczęcie

SD 6
Akta posiedzeń profesorów Seminarium Sandomierskiego poczy-

nając od roku 1827
1827-1863
J. pol., łac., poszyt, k. 107
Uwagi: papier czerpany, karty zabrudzone i poszarpane; dawna 

sygnatura G 971
SD 7

Akta tyczące się zezwolenia JW. Biskupa na examen extra ordy-
naryjny dla szczególnych kapłanów ad obtinenda benefi cia do roku 
1831 go rozciągające się

1827-1839
J. pol., łac., poszyt, 37 cm × 22,5 cm, s. 48
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Korespondencja do regensa seminarium w  sprawie egzaminów 
dla kapłanów

Uwagi: papier czerpany, fi ligrany, pieczęcie
SD 8

Akta Seminarium Sandomierskiego z roku 1832
J. pol. łac., poszyt, różne wymiary, k. 41
Listy alumnów i profesorów, korespondencja, wykazy przedmio-

tów wykładanych w seminarium, sprawy dyscyplinarne duchowień-
stwa

Uwagi: dawna sygnatura G  971, papier czerpany, fi ligrany, pie-
częcie; akta zabrudzone i poszarpane na brzegach kart

SD 9
Akta Seminarium Sandomierskiego z roku 1835, 1836, 1837
J. pol., łac., poszyt, różne wymiary, s. 218
Korespondencja z władzami diecezji i władzami świeckimi, spra-

wy dyscyplinarne, sprawozdania z  działalności seminarium, listy 
alumnów, wykazy przedmiotów, podania alumnów

Uwagi: papier czerpany, fi ligrany, pieczęcie
SD 10

Akta Seminarium Sandomierskiego z roku 1838
J. pol., łac., poszyt, różne wymiary, s. 108
Korespondencja z władzami diecezji i władzami świeckimi, spra-

wy dyscyplinarne, sprawozdania z  działalności seminarium, listy 
alumnów, wykazy przedmiotów, podania alumnów

Uwagi: papier czerpany, fi ligrany, pieczęcie
SD 11

Akta Seminarium Duchownego
1843-1846
J. pol., łac., poszyt, 36 cm × 24 cm, s. 220
Zawiera: listy profesorów i alumnów seminarium, raporty o sta-

nie seminarium, stan służby, przełożonych i nauczycieli
Uwagi: dawna sygnatura G 971/2

SD 12
Akta Seminarium Duchownego
1846-1863
J. pol., łac., poszyt, 36 cm × 26 cm, s. 387
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Zawiera: listy profesorów i  alumnów, raporty o  stanie semina-
rium duchownego, stan służby przełożonych i nauczycieli semina-
rium duchownego

Uwagi: dawna sygnatura G 971/1; niektóre karty luzem
SD 13

Akta Seminarium Duchownego
1851-1867
J. pol., łac., 36 cm × 24 cm, poszyt + 2 luźne karty, s. 72
Zawiera: zestawy pytań i konspekty z wykładanych przedmiotów 

dla alumnów seminarium duchownego w Sandomierzu z lat 1851-
-1867 oraz listę alumnów z roku 1864/1865

Uwagi: dawna sygnatura G 970
SD 14

(…) ogólne rozporządzenia zaczęte w 1867 r.
1867
J. pol., poszyt, 22 cm × 20 cm, s. 4
Uwagi: dawna sygnatura G 1172

SD 15
Akta Seminarium Duchownego
1897-1907
J. ros., pol., różne wymiary, k. 161 luzem
Zawiera: program nauczania dla seminarium po rosyjsku (druk), 

listę ofi arodawców na budowę skrzydła po klasztorze pp. Benedyk-
tynek przeznaczonego na gmach seminarium w 1904 roku

Uwagi: dawna sygnatura G 959
SD 16

Akta Seminarium Duchownego w Sandomierzu
1928-1938
J. pol., akta luźne, s. 370
Listy profesorów, alumnów i podręczników
Uwagi: dawna sygnatura G 968

3. Zarząd i profesorowie
SD 17

Akta osób należących do zwierzchności i służby Seminarium
1858-1866
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J. pol., poszyt, 38 cm × 21 cm, k. 18
Uwagi: dawna sygnatura G 971

SD 18
(…) wykazy statystyczne i urlopy zaczęte w 1878 r.
1878-1913
J. pol., ros., poszyt (karty o różnych wymiarach), s. 94

4. Korespondencja

4.1. Dzienniki

SD 19
Dziennik korespondencyjny tak od JMgo Biskupa iako też Konsy-

storza Jeneralnego Sandomierskiego, również i z strony Seminarium 
wysyłanych Expedycyj, tyczących się interesom samego seminarium 
sandomierskiego od roku 1821 do końca roku 1831go

1821-1828
J. pol., poszyt, 37 cm × 22 cm, s. 36
W dzienniku zawarte są informacje o treści przychodzącej kore-

spondencji, a także o treści wystosowanej odpowiedzi lub powzię-
tych decyzjach dotyczących sprawy

Uwagi: papier czerpany, fi ligrany
SD 20

Protokół Akt Seminarium Dyecez[j]alnego Sandomierskiego od 
Roku 1838

1838-1869
J. pol., księga, 35 cm × 20,5 cm, s. 188

SD 21
Akta t.s. ubocznych korespondencji i rekollektentow
1842-1863
J. pol., poszyt, 38,5 cm × 22,5 cm, k. 31
Podania, zaświadczenia i inne
Uwagi: dawna sygnatura G 971

SD 22
Dziennik korespondencyjny
1919-1933
J. pol., księga, 17 cm × 20,5 cm, s. 398
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SD 23
Dziennik korespondencyjny
1944-1947
J. pol., księga, 35 cm × 22 cm, s. 100

SD 24
Dziennik korespondencyjny
1954-1956
J. pol., księga, 30 cm × 20,5 cm, s. 194

SD 25
Dziennik korespondencyjny
1956-1970
J. pol., księga, 29,5 cm × 21 cm, s. 396
Uwagi: wklejone pocztowe dowody nadania

SD 26
Dziennik korespondencyjny
1980-1988
J. pol., księga, 28,5 cm × 20 cm, s. 404

4.2. Listy
SD 27

Akta tyczące się korespondencji o potrzebne reparacje lokalu se-
minarium

1828
J. pol., poszyt, 36,5 cm × 22 cm, s. 18
Uwagi: papier czerpany, fi ligrany

SD 28
Akta Seminarium Sandomierskiego z roku 1839 – korespondencja
1838-1839
J. pol., łac., poszyt, 35 cm × 22,5 cm, s. 148
Korespondencja urzędowa z władzami świeckimi, raporty o sta-

nie seminarium i inne
Uwagi: papier czerpany, fi ligrany, pieczęcie lakowe

SD 29
Akta Seminarium Sandomierskiego z roku 1840 i 1841 – kore-

spondencja
J. pol., łac., poszyt, 36 cm × 23 cm, s. 266
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Sprawozdania z działalności seminarium, listy alumnów, kandy-
datów oraz profesorów, wykazy przedmiotów, a także koresponden-
cja urzędowa z władzami świeckimi

Uwagi: papier czerpany, fi ligrany
SD 30

Akta Seminarium Sandomierskiego obejmujące Korrespondencye 
z różnemi Wladzami poczynając od roku 1846

1845-1860
J. pol., łac., rus., poszyt, 38 cm × 23 cm, s. 480
Zbiór listów oraz fragmenty dziennika korespondencyjnego: ko-

respondencja z Konsystorzem Generalnym Diecezji Sandomierskiej, 
Magistratem Miasta Sandomierza, sprawozdania z działalności se-
minarium, korespondencja z  alumnami (zaświadczenia o  pobycie 
i o złożonych egzaminach, egzekwowanie opłat)

SD 31
Korespondencja, pisma przychodzące i wychodzące
1861-1899
J. pol., łac., ros., akta luźne, s. 502
Wymiana pism między władzami seminarium a urzędami świec-

kim w Sandomierzu, Konsystorzem Generalnym Diecezji Sandomier-
skiej, kopie rozporządzeń władz świeckich, podania alumnów i inne

SD 32
Książka recepisowa Seminarium Diecezjalnego w Sandomierzu
1882-1915
J. pol., księga, 20 cm × 18 cm, s. 70
Uwagi: dawna sygnatura G 1348

SD 33
Korespondencja
1920-1939
J. pol., akta luźne, s. 116

SD 34
Korespondencja, pisma przychodzące i wychodzące
J. pol., ros., łac., akta luźne, s. 710
Wymiana pism między zarządem seminarium a władzami diece-

zjalnymi, dostojnikami kościelnymi oraz urzędami państwowymi (no-
minacje, zaświadczenia, pisma dotyczące planowanych remontów)
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II. Alumnat9

1. Dokumenty alumnów

SD 35
Lista imienna osób w Dyecezyi Sandomierskiey, które w roku 1828. 

do Seminarium przyjęte zostały, a wyłączeń do Zaciągu Woyskowego 
na zawsze nieposiadaną

J. pol., łac., poszyt, 36 cm × 22 cm, s. 12
Poszyt zawiera również plan lekcji
Uwagi: drugi tytuł: Lista imienna osób do Seminarium Sando-

mierskiego przyjętych w roku 1828
SD 36

Książka zapisujących się alumnów biorących pozwolenie wyjścia 
z Seminarium do miasta

1841-1906
J. pol., łac., zeszyt, 35 cm × 21 cm, s. 182

SD 37
Akta Seminaryum Dyecez[j]alnego Sandomierskiego t.s. Powin-

ności Wojskowej alumnów. Zaczęte w 1869 r.
1869-1915
J. pol., ros., poszyt, różne wymiary, s. 1115

SD 38
Prośby alumnów, opuszczających seminarium i kopie świadectw, 

wydawanych tymże

9 Dział archiwalny zawierający dokumenty odnoszące się do zasad korzystania z cza-

su wolnego w seminarium (wyjść do miasta alumnów). Przepisy seminarium zezwalały na 

wychodzenie alumnów jedynie za pozwoleniem przełożonych, a także z wyznaczonymi 

przez nich osobami towarzyszącymi. Alumni byli zobowiązani do zapisywania godzi-

ny powrotu do książki, która znajdowała się u wicerektora. Władze państwowe i partyj-

ne (KC PZPR) prowadziły usilną politykę powoływania alumnów do służby wojskowej. 

Dział zawiera teczki dotyczące powinności alumnów względem wojska, a  także teczkę 

zawierająca meldunki alumnów o  nachodzeniu ich przez Służbę Bezpieczeństwa. Za-

warte są również dokumenty dotyczące odejścia kleryków z seminarium. W programie 

nauczania w seminarium przymusowe było wprowadzone przez rząd zaborczy naucza-

nie przedmiotów rosyjskich (jedna teczka dotyczy ocen alumnów z  egzaminów); zob. 

B. Stanaszek, Represje władz komunistycznych wobec Wyższego Seminarium Duchownego 

w Sandomierzu w czasach Władysława Gomułki, „Zeszyty Sandomierskie” 11,18 (2004), 

s. 37-43; A. Barzycki, Szkolnictwo katolickie w  diecezji sandomierskiej w  latach 1918-

-1965. Studium historyczno-prawne, Lublin 2007 – kps przechowywany w  Bibliotece 

Diecezjalnej w Sandomierzu.
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1873-1918
J. pol., łac., poszyt, akta luźne, 38 cm × 25 cm, k. 221

SD 39
Oceny alumnów Seminarium Diecezjalnego uzyskane podczas eg-

zaminów z historii i literatury rosyjskiej
1883-1914
J. ros., łac., pol., poszyt, różne wymiary, s. 128
Tytuł poszytu: Notae ab alumnis Seminarii Dioecesani obtentae 

in examine ex Historia et Litteris Rossiacis
SD 40

Dokumenta, pozostawione w seminarium przez alumnów, opusz-
czających ten zakład

1891-1919
J. pol., ros., poszyt, 38 cm × 24 cm, k. 117

SD 41
Księga główna wkładów Kasy Oszczędnościowej alumnów Semi-

narium Duchownego w Sandomierzu z lat 1909-1912
J. pol., księga, 45 cm × 18 cm, s. 154
Uwagi: dawna sygnatura G 1170

SD 42
Sprawozdanie z  wycieczki alumnów Seminarium Duchownego 

w Sandomierzu odbytej pod przewodnictwem ks. prof. Władysława 
Chrzanowskiego 20-23 czerwca 1914 r.

J. pol., zeszyt, 21 cm × 13 cm, s. 49 (45 zapisanych)
Uwagi: dawna sygnatura R 2140

SD 43
Domowa książka meldunkowa Seminarium Duchownego. Ulica 

Żeromskiego 2
1922-1951
J. pol., łac., księga + akta luźne, 34 cm × 24 cm, k. 36 (3 luzem)
Uwagi: dwa zszyte bruliony; dawna sygnatura G 1088

SD 44
Seminarium Duchowne w Sandomierzu. Wypracowania i notatki 

alumnów
1930-1939
J. pol., akta luźne, różne wymiary, nlb.
Uwagi: dawna sygnatura G 1202
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SD 45
Akta zawierzenia Najświętszej Maryi Panny przez alumnów
1932-1938
J. pol., różne formaty, akta luźne, k. 74
Uwagi: dawna sygnatura G 1175

SD 46
Sprawozdanie z  czterodniowego seminaryjnego kursu spół-

dzielczego dla alumnów seminarium duchownego w  Sandomierzu 
w dniach 12-15 kwietnia 1939 r.

J. pol., 44 cm × 22 cm, akta luźne, k. 12
SD 47

Akta seminarium dotyczące powinności wojskowych alumnów
1958-1969
J. pol., różne formaty, akta luźne, k. 294

SD 48
Akta seminarium dot. powinności wojskowych alumnów
1970-1990
J. pol., różne formaty, akta luźne, k. 222

SD 49
Relacje alumnów dotyczących prób werbunku przez Służbę Bez-

pieczeństwa
1974-1981
J. pol., różne formaty, akta luźne, k. 87

SD 50
Korespondencja alumnów i  księży do rektora Seminarium – 

ks. Mariana Zimałka
1977-1981
J. pol., różne wymiary, akta luźne, k. 55
Teczka zawiera korespondencję alumnów do rektora semina-

rium, ks. Mariana Zimałka, dotyczącą sprawozdań z pobytu alum-
nów w wojsku, a także listy ks. Bonifacego Miązka do rektora semi-
narium

2. Dokumentacja medyczna
SD 51

Wykaz chorych Seminarium Duchownego w Sandomierzu 1899-
1914 (Liber aegrotorum…)
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J. łac., pol., księga, 24 cm × 36 cm, s. 234
Uwagi: dawna sygnatura G 1061

SD 52
Wykaz chorych alumnów Seminarium Duchownego w Sandomie-

rzu od września 1913 r. do września 1918 r. (Liber aegrotorum…)
J. łac., pol., księga, 35 cm × 23 cm, s. 92
Uwagi: dawna sygnatura G 1049

SD 53
Wykaz chorych alumnów Seminarium Duchownego w Sandomie-

rzu z lat 1918-1923
J. pol., łac., księga, 35 cm × 23 cm, s. 239
Uwagi: dawna sygnatura G 1052

SD 54
Spis chorych alumnów Seminarium Duchownego w Sandomierzu 

z lat 1923-1925
J. pol., łac., brulion + akta luźne, 19 cm × 17 cm, s. 135
Uwagi: brulion (29 s.) + luźne karty (30-135 k.); dawna sygnatu-

ra G 1304
SD 55

Księga stanu zdrowia alumnów Sem[inarium] Duch[ownego] 
w Sandomierzu

1957-1967
J. pol., zeszyt, 36 cm × 22 cm, k. 194

3. Organizacje i stowarzyszenia

a. Kasa Wzajemnej Pomocy

SD 56
Księga „Kasy Wzajemnej Pomocy” alumnów Seminarium Du-

chownego w Sandomierzu
1906-1912
J. pol., księga, 34,5 cm × 22 cm, s. 184
Uwagi: dawna sygnatura G 910

SD 57
Protokóły zarządu kasy „Wzajemnej Pomocy” alumnów Semina-

rium Duchownego w Sandomierzu z lat 1906-1910
J. pol., 20 cm × 17 cm
Uwagi: dawna sygnatura G 1316
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SD 58
Księga główna przychodu i rozchodu „Kasy Wzajemnej Pomocy” 

alumnów Seminarium Duchownego w Sandomierzu
1909-1941
J. pol., księga, 36 cm × 21 cm, s. 163
Księga zawiera rejestr alumnów i księży biorących pożyczki
Uwagi: dawna sygnatura R 2120

SD 59
Księga sprawozdań miesięcznych Stowarz[yszenia] „Bratniej Po-

mocy” alumnów Semin[arium] Duch[ownego] w Sandomierzu
1925-1942
J. pol., księga, 29 cm × 24 cm, s. 95 zapisanych
Uwagi: dawna sygnatura R 2121

SD 60
Księga dziennik – główna Bratniej Pomocy alumnów Seminarium 

Duchownego w Sandomierzu
1936-1942
J. pol., księga, 25,5 cm × 35,5 cm, k. 49
Uwagi: dawna sygnatura R 2122

SD 61
Księga kasowa „Bratniej Pomocy” w  Seminarium Duchownym 

w Sandomierzu
1939-1942
J. pol., księga, 35 cm × 22 cm, s. 100
Uwagi: dawna sygnatura R 2123

SD 62
Złota księga Stowarzyszenia alumnów seminarium duchownego 

w Sandomierzu „Bratnia Pomoc”
1941
J. pol., księga, 30 cm × 22 cm, s. 5 zapisanych
Uwagi: dawna sygnatura R  2124; ozdobna karta tytułowa, nie 

rozpoczęto prowadzenia księgi

b. Stowarzyszenie Łączność

SD 63
Księga sklepowa Koleżeńskiego Stow. Współdz. „Łaczność” w Se-

minarium Duchownym w Sandomierzu
1918-1922
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J. pol., księga, 21 cm × 17 cm, k. 62
Uwagi: dawna sygnatura: R 2147

c. Kółko Tercjarskie Alumnów

SD 64
Książka wpisowa tercjarzy alumnów sem[inarium] sandom[ier-

skiego]
1917-1923
J. pol., zeszyt, 21 cm × 16 cm, s. 6 zapisanych
Uwagi: dawna sygnatura G 1294/1

SD 65
Księga protokołów Koła Tercjarskiego w Sem[inarium] Duch[ow-

nym] w Sandomierzu
1920-1925
J. pol., zeszyt, 20 cm × 15,5 cm, s. 72 zapisanych
Uwagi: dawna sygnatura G 1294/2

SD 66
Księga kasowa przychodu i rozchodu Kółka Tercjarskiego alum-

nów seminarium duchownego w Sandomierzu N. 1
1920-1929
J. pol., zeszyt, 20 cm × 15,5 cm, s. 9 zapisanych
Uwagi: dawna sygnatura: G 1294/4

SD 67
Księga inwentarza ruchomego
1921-1923
J. pol., zeszyt, 20 cm × 15,5 cm, s. 12 zapisanych
Uwagi: dawna sygnatura: G 1294/5

SD 68
Bruljon protokołów zebrań ogólnych i Zarządu III Zakonu w Se-

minarium duchownem w Sandomierzu
1923
J. pol., zeszyt, 20 cm × 15,5 cm, s. 30
Uwagi: dawna sygnatura: G 1294/3

d. Inne

SD 69
Księga główna wkładów Kasy Oszczędnościowej alumnów Semi-

narium Duchownego w Sandomierzu z lat 1909-1912
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J. pol., księga, 45 cm × 18 cm, s. 154
Uwagi: dawna sygnatura G 1170

SD 70
Dokumenty sklepu kleryckiego prowadzonego w Seminarium Du-

chownym w Sandomierzu
1918
J. pol., 21 cm × 16 cm, nlb.
Uwagi: dawna sygnatura G 1266

SD 71
Księga sprawozdań przełożonych Kongregacji III Zakonu św. Fran-

ciszka w Seminarjum Duchownem Sandomierskiem dla Ojca Dyrek-
tora i Urzędu Prowincjalskiego

1920-1925
J. pol., dokumenty luźne, s. 160
Uwagi: dawna sygnatura: G 962

SD 72
Protokoły posiedzeń członków Sekcji Biblijnej
1921-1930
J. pol., zeszyt, 20 cm × 16 cm, s. 174 zapisane
Uwagi: dawna sygnatura: R 2146

SD 73
Protokularz „Koła Społecznego” Alumnów Seminarium Duchow-

nego w Sandomierzu (brudnopis)
1926-1929
J. pol., 20 cm × 16 cm, s. 76
Uwagi: dawna sygnatura G 1262

SD 74
Kronika „Koła Społecznego” alumnów Seminarium Duchownego 

w Sandomierzu
1926-1938
J. pol., księga, 35,5 cm × 22 cm, s. 90
Uwagi: dawna sygnatura G 987

SD 75
Księgi protokołów „Koła Społecznego” alumnów Seminarium Du-

chownego w Sandomierzu
1927-1939
J. pol., księga, 35 cm × 23 cm, s. 91+152
Uwagi: dawna sygnatura: G 998
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SD 76
Archiwum Koła Starszo-Harcerskiego Alumnów Seminarium Du-

chownego w Sandomierzu
1933-1938
J. pol., akta luźne, s. 190
Korespondencja, rachunki i kwity
Uwagi: dawna sygnatura: G 1100

III. Kościół św. Michała
SD 77

Dokumenty dot. Kościoła św. Michała
1904-1919
J. pol., łac., akta luźne, k. 7

SD 78
Dokumentacja konserwacji obiektów w kościele św. Michała
1967
J. pol., foldery, 32,5 cm × 23 cm, s. 4+10+22+48+ k. 15
Kosztorysy prac remontowych budynku kościoła, dokumentacja 

konserwacji obrazu, oferta na remont organów i inne
Uwagi: w załączeniu plany i fotografi e

IV. Biblioteka

1. Ewidencja książek
SD 79

Cathalogus Librorum sumptibus Seminarii Dioecesani Sando-
mieriensis comparatorum Ordine ystematic conscriptus anno 1841 
et continuatua sequentibus annis

1841-1845
J. pol., łac., poszyt, 41,5 cm × 26,5 cm, k. 22
Uwagi: 2 k. wszyte – wykaz książek ofi arowanych przez bp. 

J.J. Goldtmanna w 1845 roku; dawna sygnatura R 1933
SD 80

Katalog książek podręcznej Biblijoteki Seminaryum Sandomier-
skiego

XIX wiek
J. łac., pol., księga, 21 cm × 17 cm, k. 42 zapisanych
Uwagi: dawna sygnatura G 1363
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SD 81
Podręczniki teologiczne, fi lozofi czne, prawne i historyczne
XIX wiek
J. pol., łac., księga, 21 cm × 17 cm, s. 160
Uwagi: dawna sygnatura G 1362

SD 82
Katalog książek biblioteki seminarium
XIX wiek
J. łac., księga, 32,5 cm × 21 cm, s. 7 zapisanych
Uwagi: dawna sygnatura: G 884

SD 83
Spis książek przekazanych do biblioteki Seminarium Duchownego 

w Sandomierzu po biskupie Antonim Sotkiewiczu
1901
J. pol., ros., księga (fragment, brak okładek), 33 cm × 20,5 cm, 

k. 34
Uwagi: dawna sygnatura: R 2148

SD 84
Katalog książek
XX wiek
J. pol., księga, 35 cm × 22,5 cm, k. 150

SD 85
Księga odnotowująca dary i zakup książek dla Biblioteki Semina-

rium Duchownego w Sandomierzu z lat 1908-1917
J. pol., księga, 35 cm × 22 cm, s. 56
Uwagi: dawna sygnatura G 1056

SD 86
Ewidencja książek okładanych i oddawanych do oprawy Bibliote-

ki Seminarium Duchownego w Sandomierzu z lat 1908-1914
J. pol., księga, 34 cm × 22 cm, k. 32
Uwagi: dawna sygnatura G 1071

SD 87
Zapis darów dla Biblioteki Seminarium Duchownego w Sando-

mierzu z lat 1908-1912
J. pol., 20 cm × 17 cm, nlb.
Uwagi: dawna sygnatura G 1315
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2. Rejestr wypożyczeń
SD 88

Controlla librorum (…) 1874 an
1874-1881
J. pol., księga, 23 cm × 20 cm, k. 44

SD 89
Controlla librorum mutuatorum
1874
J. pol., księga, 20 cm × 23 cm, s. 88
Uwagi: dawna sygnatura G 905

SD 90
Kontrola wypożyczanych książek od roku 1881 do L. Piotrowicz10

1881-1888
J. pol., księga, 32,5 cm × 21 cm, s. 312
Uwagi: dawna sygnatura G 885

SD 91
Kontrola dzieł wypożyczonych z biblioteki Seminaryum Duchow-

nego w Sandomierzu 1898/99 r. sz.
1898-1909
J. pol., księga, 36 cm × 21,5 cm, k. 177 zapisanych
Uwagi: dawna sygnatura: G 1069

SD 92
Katalog książek wypożyczonych z biblioteczki seminaryjskiej
[1908]
J. pol., księga, 21 cm × 17 cm, s. 104
Uwagi: dawna sygnatura: G 1362

SD 93
Kontrola dzieł wypożyczonych z biblioteki (…) 1909 r.
1909-1913
J. pol., księga, 35 cm × 23 cm, s. 136
Uwagi: dawna sygnatura G 1050

10 Piotrowicz Ludwik (1839-1905) – od 1875 roku profesor w seminarium sandomierskim 

oraz bibliotekarz, autor artykułów dotyczących zbiorów biblioteki; zob. J. Wiśniewski, Katalog 

prałatów i kanoników sandomierskich od 1186-1926 r. tudzież Sesje Kapituły Sandomierskiej 

od 1581 do 1866 r., Radom 1926, s. 233-235.
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SD 94
Spis alumnów korzystających z biblioteki
[1909]
J. pol., księga, 34,5 cm × 22 cm, k. 144
Uwagi: dawna sygnatura G 1062

SD 95
Spis alumnów korzystających z biblioteki
1913-1918
J. pol., księga, 35 cm × 22,5 cm, s. 184
Uwagi: dawna sygnatura G 1051

SD 96
Spis profesorów i alumnów korzystających z biblioteki
1930-1938
J. pol., księga, 35 cm × 30 cm, k. 152
Uwagi: dawna sygnatura G 1064

SD 97
Spis alumnów korzystających z biblioteki
1938-1939
J. pol., księga,35 cm × 22 cm, k. 5 luźnych, k. 227 zapisanych
Uwagi: dawna sygnatura G 1068

3. Budżet biblioteki
SD 98

Rachunek biblioteki seminarium sandomierskiego
1912-1921
J. pol., księga, 35 cm × 22 cm, k. 46
Uwagi: dawna sygnatura G 957

SD 99
Rachunki biblioteki seminaryjnej w Sandomierzu od r. 1915
1915-1922
J. pol., poszyt, 33 cm × 23 cm, k. 26
Uwagi: dawna sygnatura G 957

4. Remont biblioteki WSD
SD 100

Projekt techniczny zewnętrznej sieci wodociągowej dla biblioteki WSD
1981
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J. pol., poszyty, 31 cm × 22 cm, nlb.
Dwa identyczne w treści poszyty Projekt techniczny zewnętrznej 

sieci wodociągowej, kanalizacji ogólnospławnej oraz wewnętrznej 
instalacji wod. – an. i c. w. biblioteki seminaryjnej w Sandomierzu; 
poszyty zawierają opis inwestycji oraz rysunki techniczne (14)

SD 101
Projekt techniczny budynku biblioteki WSD
1981
J. pol., poszyty, 31 cm × 21 cm, 76 k + 4 rys. tech.
Dwa identyczne w treści poszyty Projekt techniczny budynku Bi-

blioteki Seminarium Duchownego w Sandomierzu; poszyty zawiera-
ją opis i rysunki techniczne inwestycji

SD 102
Projekt instalacji c.o. dla biblioteki WSD
1981
J. pol., 6 rys. techn., akta luźne

SD 103
Dokumentacja techniczna dotycząca budowy biblioteki WSD
1981
J. pol., 3 poszyty:
1) Dokumentacja badań podłoża gruntowego pod budowę Bi-

blioteki Seminarium Duchownego w Sandomierzu, ul. St. Żerom-
skiego

k. 9 + 8 rys. tech.
2) Projekt techniczny jednostadiowy dróg, placów, chodników, 

parkingu wokół Budynku Biblioteki Wyższego Seminarium Duchow-
nego w Sandomierzu

k. 5 + 3 rys. tech.
3) Koncepcja architektoniczno-programowa Biblioteki Semina-

rium Duchownego w Sandomierzu, ul. Żeromskiego 8
k. 7 + 6 rys. tech.

SD 104
Projekt architektoniczny Biblioteki WSD. Projekt architektoniczny 

techniczno-roboczy Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego 
w Sandomierzu, ul. Żeromskiego

1981
J. pol., 30 cm × 21 cm, akta luźne, k. 14 (projekty)
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5. Korespondencja
SD 105

Acta recipientia libros quorum titulus generalis omplete est: Pa-
trologia cursus ompletes (…) J. P. Migne annus 1909-1910

1909-1911
J. pol., niem., ros., poszyt, różne wymiary, k.81
Korespondencja w sprawie nabycia wydania: J.P. Migne, Patrolo-

gia…, rachunki, formularze zamówienia
Uwagi: dawna sygnatura: G 1085

SD 106
Korespondencja Biblioteki Seminaryjnej w Sandomierzu od 1910 r.
1910-1917
J. pol., poszyt, różne wymiary, k. 32
Uwagi: dawna sygnatura G 957

SD 107
Korespondencja w sprawie zakupu książek dla biblioteki semina-

rium sandomierskiego
1911-1914
J. pol., poszyt, różne wymiary, s. 184
Zawiera także spis książek ofi arowanych przez ks. Adama Ćwi-

klińskiego w 1913 roku
Uwagi: dawna sygnatura G 957

V. Uposażenie seminarium11

SD 108
Akta Seminarium Diecezjalnego Sandomierskiego t. j. Funduszów 

Seminaryjskich zaczęte w 1875 r.
J. pol., ros., poszyt, 36 cm × 26 cm, s. 600

11 Dział archiwalny składający się z czterech teczek. Jednym z głównych źródeł fi nanso-

wania seminarium stanowiły zapisy testamentalne, dobrowolne ofi ary, legaty, składki ducho-

wieństwa i wiernych, a także tzw. seminaristicum oraz opłaty za rubrycele i stypendia mszalne. 

Do II wojny światowej podstawę fi nansowania uczelni stanowiła dotacja państwowa, wypłaca-

na jako odszkodowanie za zabrane majątki kościelne. Teczka zawiera dwa poszyty zawierające 

darowizny zapisane dla seminarium przez darczyńców: ks. Filipa Drewniakowskiego i ks. Jana 

Myśliwskiego.
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Poszyt zawiera płace, prace remontowe, zakupy spożywcze, spra-
wozdania z  zarządzania funduszami seminarium, protokoły stanu 
funduszów, kopie wniosków do konsystorza o wsparcie fi nansowe, 
decyzje o przyznanych zasiłkach, korespondencje dotyczące stanu 
funduszów

SD 109
Akta Seminaryum Dyecez[j]alnego Sandomierskiego t. s. Fundu-

szów Seminaryjskich z  zapisu ś. p. X. Drewniakowskiego. Zaczęte 
w r. 1887

J. pol., ros., 41 cm × 24 cm, s. 48
Poszyt zawiera opis darowizny zapisanej seminarium przez dar-

czyńcę ks. Filipa Drewniakowskiego, proboszcza parafi i Klimontów, 
który zapisał w testamencie z 12 lutego 1881 roku środki przezna-
czone na stypendia dla dwóch alumnów WSD; zawiera kopię testa-
mentu śp. ks. Drewniakowskiego

SD 110
Akta Seminaryum Dyecez[j]alnego Sandomierskiego t. s. Fun-

duszów Seminaryjskich z  zapisu ś. p. X. Myśliwskiego. Zaczęte 
w r. 1887

J. pol., ros., niem., poszyt, 41 cm × 24 cm, s. 158
Poszyt zawiera opis warunków przekazania darowizny przez 

ks. Jana Myśliwskiego, proboszcza parafi i Krynki, jednemu alum-
nowi WSD na mocy zapisu testamentalnego z  19 sierpnia 1862 
roku

SD 111
Wykaz pieniędzy zebranych na rzecz Seminarium za rubrycele, 

stypendia mszalne i ofi ary z poszczególnych dekanatów
1907-1910
J. pol., łac., różny format, akta luźne, s. 146
Źródłem fi nansowania seminarium były w dużej mierze opłaty 

duchowieństwa za rubrycele i stypendia mszalne, a także składane 
datki przez dekanaty
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VI. Administracja dóbr

1. Przychody i rozchody12

a. Rachunki luźne

SD 112
XIX wiek (1863-1887)
J. pol., ros., akta luźne, różne wymiary, k. 19
Zakupy spożywcze, gospodarcze, rachunki dotyczące zaku-

pu książek, kwity dotyczące składek do Kasy Ochotniczej Straży 
Ogniowej w  Sandomierzu; nieliczne rachunki spisane na papierze 
czerpanym

SD 113
1903-1917
J. pol., łac., niem., akta luźne, różne wymiary, k. 33
Spis darczyńców na rzecz seminarium; spis dochodów z odpu-

stów, duszowego oraz rubryceli; świadectwa dotyczące posiadanych 
zwierząt hodowlanych przez seminarium, zakupy spożywcze

SD 114
1916-1917
J. pol., niem., poszyt, różne wymiary, akta luźne, k. 319
Rachunki dotyczące zakupów gospodarczych, zboża, narzędzi 

rolniczych, spożywczych, książek, aparatu telefonicznego; drobne 
reperacje na terenie seminarium; potwierdzenia wypłat dla osób 
zatrudnionych przy pracach sezonowych; jeden rachunek zapisany 
maszynowo

SD 115
1918-1919
J. pol., niem., ros., poszyt, różne wymiary, k. 358

12 Podczas opracowywania tego zespołu archiwalnego wszystkie rachunki (7.513) zosta-

ły posegregowane chronologicznie: większość roczników podzielono na kwartały (nielicz-

ne roczniki umieszczono w  jednej kopercie z  powodu małej liczby rachunków), następnie 

ponumerowano i  umieszczono w  teczkach bezkwasowych (niemal każdy opracowany rok 

w osobnej teczce). Niektóre roczniki umieszono podwójnie lub potrójnie w jednej teczce ze 

względu na niewielką liczbę dokumentów, dotyczy to lat: 1863-1887, 1903-1917, 1928-1929, 

1935-1936, 1940-1944, 1947-1948, 1952-1954. Druki dotyczące rozchodów seminarium mają 

różne formaty. Zapisów dokonano w językach: polskim, niemieckim, rosyjskim, francuskim, 

łacińskim (często dwu- lub trzyjęzyczne). Rachunki zapisywano na blankietach urzędowych, 

formularzach oraz na zwykłych kartkach, papierze czerpanym lub maszynowym. Podczas 

opracowywania zbiorów usunięto części metalowe, tj. szpilki, zszywki, spinacze biurowe.
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Nieliczne rachunki zapisane maszynowo, potwierdzenia wypłat 
dla zatrudnionych przy pracach sezonowych, pensje dla służby, ra-
chunki dotyczące zakupów gospodarczych, spożywczych, zboża, 
drobne reperacje na terenie seminarium, spis darowizn przez deka-
naty na rzecz seminarium

SD 116
1919-1920
J. pol., poszyt, różne wymiary, k. 419
Nieliczne rachunki zapisane maszynowo; potwierdzenia wypła-

conych pensji dla służby; zakupy gospodarcze, rolne, spożywcze, 
zboża, usługi gospodarcze; kwity dotyczące dzierżawy; drobne re-
peracje na terenie seminarium

SD 117
1921
J. pol., poszyt, różne wymiary, k. 264
Nieliczne rachunki zapisane maszynowo; potwierdzenia wypła-

conych pensji dla służby; zakupy spożywcze, gospodarcze, zboża, 
apteczne; drobne reperacje na terenie seminarium

SD 118
1923
J. pol., akta luźne, różne wymiary, k. 113
Zakupy gospodarcze, papiernicze; pisma urzędowe; drobne repe-

racje na terenie seminarium; rachunki dotyczące dzierżawy, rachun-
ki za media, potwierdzenia wypłaconych pensji dla służby, potwier-
dzenia wypłat dla zatrudnionych przy pracach sezonowych, kwity 
usług przewozowych

Uwagi: Brak rachunków za kwartały I i II
SD 119

1924
J. pol., akta luźne, k. 353
Drobne reperacje na terenie seminarium; zakupy rolne, gospo-

darcze, spożywcze; kwity pocztowe; potwierdzenia wypłaconych 
pensji dla służby; potwierdzenia wypłat dla zatrudnionych przy 
drobnych remontach w seminarium; rachunki za media

SD 120
1925
J. pol., akta luźne, różne wymiary, k. 386
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Nieliczne rachunki zapisane maszynowo; zakupy spożywcze, go-
spodarcze, zboża, ogrodnicze, książek, obrazów; potwierdzenia wy-
płaconych pensji dla służby; rachunki za media; drobne reperacje na 
terenie seminarium; rachunki dotyczące leczenia alumnów w szpi-
talu; kwity dotyczące ubezpieczeń (polisy); kwity za usługi przewo-
zowe

SD 121
1926
J. pol., akta luźne, różne wymiary, k. 541
Zakupy spożywcze, gospodarcze, rolnicze, ogrodnicze, dotyczą-

ce wyposażenia pomieszczeń, artykuły szkolne; rachunki dotyczące 
leczenia w szpitalu; kwity dotyczące ubezpieczeń (polisy); niektóre 
rachunki zapisane maszynowo; kwity dotyczące składek, usług ku-
rierskich; drobne reperacje na terenie seminarium

SD 122
1927
J. pol., akta luźne, k. 559
Rachunki dotyczące zakupów książek, dzieł sztuki, zakupów spo-

żywczych, gospodarczych, sprzętu gospodarczego; potwierdzenia 
wypłaconych pensji dla osób zatrudnionych w  seminarium; kwity 
dotyczące ubezpieczeń (polisy), drobnych prac konserwatorskich, 
naprawczych

SD 123
1928
J. pol., akta luźne, różne wymiary, k. 268
Nieliczne rachunki zapisane maszynowo; rachunki dotyczące za-

kupów spożywczych, gospodarczych, rachunki za media, zakupione 
książki; prośby księży do rektora seminarium o wsparcie fi nansowe; 
potwierdzenia wypłaconych pensji dla osób zatrudnionych w semi-
narium

SD 124
1929
J. pol., akta luźne, różne wymiary, k. 4
Kwity potwierdzające otrzymanie należności

SD 125
1935
J. pol., akta luźne, k. 8
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Kwity dotyczące ubezpieczeń społecznych, rachunki za media, 
rozmowy telefoniczne

SD 126
1936
J. pol., fr., akta luźne, różne wymiary, k. 109
Większość rachunków to ofi cjalne blankiety; kwity za abonament 

telefoniczny, wysłane telegramy, potwierdzenia wpłat, kwity z PKO; 
opłaty za media; rachunki za zakupy spożywcze, artykuły osobiste

SD 127
1937
J. pol., akta luźne, różne wymiary, k. 115
Rachunki za media, książki, czasopisma, zakupy spożywcze; kwity 

dotyczące ubezpieczeń społecznych, pokwitowania, nakazy płatnicze
SD 128

1938
J. pol., niem., akta luźne, różne wymiary, k. 507
Opłaty za zakupy spożywcze, gospodarcze, media, podatki, ubez-

pieczenia, dotacje materialne dla seminarium; potwierdzenia wypła-
conych wynagrodzeń dla osób zatrudnionych w seminarium

SD 129
1939
J. pol., niem., akta luźne, różne wymiary, k. 777
Najliczniejszy rocznik dotyczący rachunków; opłaty za abona-

ment telefoniczny, media; kwity za wykonane usługi remontowe, 
drobne naprawy, zakupy książek, spożywcze, gospodarcze, sprzętu 
sportowego, ogrodnicze, wyposażenia pomieszczeń; prośby księży 
do rektora seminarium o wsparcie fi nansowe

SD 130
1940
J. pol., niem., akta luźne, różne wymiary, k. 409
Opłaty za abonament telefoniczny, media; spis inwentarza gabi-

netu lekarskiego w seminarium; opłaty za zakupy spożywcze, gospo-
darcze; prośby księży i alumnów do rektora seminarium o wsparcie 
fi nansowe; kwity dotyczące podatków, ubezpieczeń

SD 131
1941
J. pol., niem., akta luźne, różne wymiary, k. 26
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Pisma dotyczące zarządzeń Generalnego Gubernatorstwa oraz 
odpowiedzi seminarium na pisma; sprawozdania z wydatków

SD 132
1942
J. pol., akta luźne, różne wymiary, k. 2
Podział wydatków

SD 133
1943
J. niem., akta luźne, różne wymiary, k. 4
Wszystkie zapisane maszynowo; ofi cjalne pisma Kurii Diecezjal-

nej do Generalnego Gubernatorstwa
SD 134

1944
J. niem., akta luźne, różne wymiary, k. 28
Większość pism to zapis maszynowy; ofi cjalne pisma z General-

nego Gubernatorstwa; pisma Kurii Diecezjalnej, pozwolenia i upo-
ważnienia

Uwagi: brak rachunków za kwartały I i IV
SD 135

1945
J. pol., akta luźne, różne wymiary, k. 166
Część pism to zapis maszynowy; kosztorysy i  rachunki doty-

czące remontu i  drobnych prac reparacyjnych w  seminarium; 
rachunki za usługi weterynaryjne, za media, zakupy spożywcze, 
gospodarcze; nakazy płatnicze, kwity dotyczące ubezpieczeń; po-
twierdzenia wypłaconych pensji dla osób zatrudnionych w semi-
narium

SD 136
1946
J. pol., niem., akta luźne, różne wymiary, k. 440
Wydatki spożywcze, gospodarcze; opłaty za media; kwity doty-

czące podatków, ubezpieczeń; potwierdzenia wypłaconych pensji 
dla osób zatrudnionych w seminarium

SD 137
1947
J. pol., akta luźne, różne wymiary, k. 159
Prenumerata czasopism, kwity za zakupy spożywcze, gospodar-

cze; potwierdzenia wypłaconych wynagrodzeń dla osób zatrudnio-



M. Kopeć, D. Rejman, Zespół Akta Seminarium Duchownego 71

nych w seminarium; kwity za wykonane usługi naprawcze w semi-
narium, rachunki za media, kwity za usługi przewozowe

Uwagi: brak rachunków za IV kwartał
SD 138

1948
J. pol., akta luźne, różne wymiary, k. 278
Rachunki za zakupy gospodarcze, spożywcze, zakup książek, prenu-

meratę czasopism; kwity za media, usługi przewozowe; wynagrodzenia 
za prace sezonowe; kwity i potwierdzenia wykonania usług naprawczych

SD 139
1949
J. pol., akta luźne, różne wymiary, k. 293
Po raz pierwszy na kwitach widnieje termin „faktura”; kwity wy-

nagrodzeń za prace sezonowe, naprawcze; po raz pierwszy widnieje 
spis wynagrodzeń dla księży, sióstr zakonnych oraz pracowników 
zatrudnionych w seminarium; kwity za przeprowadzone rozmowy 
telefoniczne, zakupy spożywcze, gospodarcze

SD 140
1950
J. pol., akta luźne, różne wymiary, k. 500
Spisy wynagrodzeń dla księży, sióstr zakonnych i pracowników 

zatrudnionych w seminarium; kwity z urzędu skarbowego dotyczące 
opłat za media; zakupy spożywcze, gospodarcze; rachunki dotyczą-
ce drobnych napraw

SD 141
1952
J. pol., akta luźne, różne wymiary, k. 18
Kwity za wydatki gospodarcze, spożywcze, usługi przewozowe; 

pokwitowania odbioru wynagrodzeń, pisma urzędowe
SD 142

1953
J. pol., akta luźne, różne wymiary, k. 28
Pisma urzędowe, wydatki gospodarcze, pisma kierowane do 

władz miasta
SD 143

1954
J. pol., akta luźne, różne wymiary, k. 10
Pisma urzędowe – państwowe i gminne
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b. Księgi

SD 144
Regestra przychodu i rozchodu Seminarium Dyecez[j]alnego San-

domierskiego
1835
J. pol., poszyt, 43,5 cm × 26 cm, s. 40
Uwagi: papier czerpany, liczne zaplamienia, brzegi poszarpane

SD 145
Regestra przychodu i rozchodu Seminarium Dyecez[j]alnego San-

domierskiego z dniem 1 m października poczynające się 1836 r.
J. pol., poszyt, 40 cm × 25 cm, s. 80
Uwagi: papier czerpany, liczne zaplamienia, brzegi poszarpane

SD 146
Regestra przychodu i rozchodu Seminarium Sandomierskiego na 

rok szkolny 1837/38
J. pol., poszyt, 41,5 cm × 26 cm, s. 84
Uwagi: papier czerpany, liczne zaplamienia, brzegi poszarpane, 

rozerwana okładka
SD 147

Regestra przychodu i rozchodu Seminarium Dyecez[j]alnego San-
domierskiego na rok szkolny 1838/39

J. pol., poszyt, 43,5 cm × 27 cm, s. 80
Uwagi: papier czerpany, liczne zaplamienia, brzegi poszarpane, 

rozerwana okładka
SD 148

Regestra przychodu i rozchodu Seminarium Dyecez[j]alnego San-
domierskiego na rok 1839/40

J. pol., poszyt, 43 cm × 27 cm, s. 80
Uwagi: papier czerpany

SD 149
Regestra przychodu i rozchodu Seminarium Dyecez[j]alnego San-

domierskiego na rok 1840/41
J. pol., poszyt, 43,5 cm × 27 cm, s. 82
Uwagi: papier czerpany

SD 150
Regestra przychodu i rozchodu Seminarium Dyecez[j]alnego San-

domierskiego na rok 1841/42



M. Kopeć, D. Rejman, Zespół Akta Seminarium Duchownego 73

J. pol., poszyt, 42 cm × 26 cm, s. 82
Uwagi: papier czerpany

SD 151
Regestra przychodu i rozchodu Seminarium Dyecez[j]alnego San-

domierskiego na rok 1842/43
J. pol., poszyt, 43,5 cm × 26,5 cm, s. 82
Uwagi: papier czerpany

SD 152
Regestra przychodu i rozchodu Seminarium Dyecez[j]alnego San-

domierskiego na rok 1843/44
J. pol., poszyt, 42,5 cm × 26,5 cm, s. 80
Uwagi: papier czerpany

SD 153
Regestra przychodu i rozchodu Seminarium Dyecez[j]alnego San-

domierskiego na rok szkolny 1852/53
J. pol., poszyt, 40 cm × 25 cm, s. 92
Uwagi: papier czerpany, liczne zabrudzenia, brzegi poszarpane

SD 154
Regestra przychodu i rozchodu Seminarium Dyecez[j]alnego San-

domierskiego na rok 1853/54
J. pol., poszyt, 40 cm × 25 cm, s. 84
Uwagi: papier czerpany, liczne zabrudzenia, brzegi poszarpane, 

rozerwana okładka
SD 155

Regestra przychodu i rozchodu Seminarium Dyecez[j]alnego San-
domierskiego na rok szkolny 1854/55

J. pol., poszyt, 40 cm × 27 cm, s. 87
Uwagi: papier czerpany, liczne zabrudzenia, brzegi poszarpane

SD 156
Regestra przychodu i rozchodu funduszów Seminarium Dyecez[j]

alnego Sandomierskiego na rok szkolny 1855/56
J. pol., poszyt, 40 cm × 26 cm, s. 50
Uwagi: papier czerpany

SD 157
Regestra przychodu i rozchodu funduszów Seminarium Dyecez[j]

alnego Sandomierskiego na rok szkolny 1856/57
J. pol., poszyt, 41,5 cm × 27,5 cm, s. 52
Uwagi: papier czerpany
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SD 158
Dziennik przychodu i  rozchodu funduszów Seminarium Dyece-

zjalnego sandomierskiego od d. 1 paź[dziernika] 1855/56 aż do (…)
J. pol., księga, 31,5 cm × 20,5 cm, s. 350
Uwagi: papier czerpany

SD 159
Księga rachunkowa
1867-1870
J. pol., księga, 20 cm × 17 cm, s. 384
Uwagi: dawna sygnatura G 1357

SD 160
(…) rachunki z alumnami…
1867-1896
J. pol., poszyt, różne wymiary, s. 58
Uwagi: dawna sygnatura G 1172

SD 161
Księga rachunków od września 1868 r. do września 1876 r.
J. pol., księga, 32 cm × 20 cm, s. 166
Uwagi: zawartość niezgodna z  tytułem okładkowym – księga 

prowadzona do 31 stycznia 1878 roku
SD 162

Księga przychodów i rozchodów seminaryjskich od 1 lutego 1878 
do 1 września 1889

J. pol., księga, 33,5 cm × 20 cm, k. 136
SD 163

Dochody i rozchody seminarium
1883-1918
J. pol., księga, 32,5 cm × 21 cm, s. 82
Rejestr wpłat za rubrycele, wypłat stypendiów
Uwagi: brak okładek

SD 164
Księga przychodów i  rozchodów seminaryjskich od 1 wrześ[nia] 

1889 r. do 1 września 1896 r.
J. pol., księga, 34 cm × 21 cm, k. 137

SD 165
Księga przychodów i rozchodów seminaryjskich od stycznia 1897 

roku do…
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1897-1901
J. pol., księga, 34,5 cm × 23 cm, s. 188
Uwagi: dawna sygnatura G 956

SD 166
Księga przychodów i  rozchodów Seminaryjskich od 1 września 

1895 r. do 1903 1 go września
J. pol., księga, 34 cm × 22,5 cm, k. 137

SD 167
Księga przychodów i rozchodów Seminaryjskich od 1 go września 

1903 r. 31 sierpnia do 1907 r.
J. pol., księga, 35,5 cm × 22,5 cm, k. 89

SD 168
Rachunki dochodów i rozchodów restauracji gmachu po Benedyk-

tynkach na urządzenie seminarium duchownego
1903-1908
J. pol., księga, 34 cm × 22 cm, s. 192
Zapisy składek na remont budynku seminarium zebranych z po-

szczególnych dekanatów, rejestr wydatków na materiały budowlane, 
prace budowlane i  rzemieślnicze, zakup wyposażenia seminarium 
itd.; relacja z działań wojennych na terenie Sandomierza oraz sytu-
acji w seminarium z roku 1915 (s. 186-190)

Uwagi: dawna sygnatura G 955
SD 169

Dokumentacja fi nansowa przebudowy seminarium
1904-1907
J. pol., akta luźne, różne formaty
Teczka zawiera bilans wydatków poniesionych na budowę semi-

narium z wyszczególnieniem za każdy rok osobno oraz dołączone 
pokwitowania uporządkowane według wykazów rocznych

Uwagi: formularze zamówień, rachunki na papierze fi rmowym, 
znaczki opłaty skarbowej

SD 170
Księga dochodów i rozchodów seminarium duchownego w San-

domierzu od 1 września 1907 r. do lipca 1919 w  końcu księga 
ofiary

J. pol., księga, 30 cm × 18,5 cm, s. 376
Uwagi: oprawa zniszczona
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SD 171
Księga rachunkowa Komitetu restauracyi budynku poklasztornego, 

dziś seminaryjskiego gmachu zaczęta w 1909 r., skończona w 1918 r.
J. pol., księga, 35,5 cm × 23 cm, s. 11 zapisanych
Uwagi: dawna sygnatura G 1097

SD 172
Książka pokwitowań w  odbiorze należności od Seminarium za 

pieczywo, mięso i etc. od 1911/12 szk[olnego] roku
1911-1932
J. pol., zeszyt, 20,5 cm × 17 cm, k. 72

SD 173
Sprawozdania budżetu seminarium
1918-1919, 1945-1951
J. pol., akta luźne, k. 13
Uwagi: dawna sygnatura G 1172

SD 174
Księga dochodu i  rozchodu Seminarium Duchownego rz-kat 

w Sandomierzu od d. 11 lipca 1919
1919-1929
J. pol., księga, 33,5 cm × 21 cm, s. 364

SD 175
Wpływy artykułów żywnościowych
1942
J. pol., księga, 30,5 cm × 21,5, s. 226
Raporty kuchni
Uwagi: oberwane okładki

SD 176
Książka przychodu i rozchodu w pieniądzach i kwitach
1946-1948
J. pol., księga, 35 cm × 22 cm, s. 68
Uwagi: dawna sygnatura G 1095

2. Inwestycje i remonty

SD 177
Raporty budowlane dotyczące remontu Wyższego Seminarium 

Duchownego w Sandomierzu
1945
J. pol., 36 cm × 46 cm, akta luźne, k. 15
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SD 178
Kosztorysy na przyłącza gazowe w  Wyższym Seminarium Du-

chownym
1966
J. pol., 31 cm × 22 cm, 6 poszytów: s. 18+18+32+32+18+32

SD 179
Dokumentacja prac konserwatorskich w kaplicy Wyższego Semi-

narium Duchownego w Sandomierzu
1969
J. pol., poszyt, 30 cm × 23 cm, s. 31
Skoroszyt zawierający fotografi czną dokumentację prac konser-

watorskich w kaplicy WSD; pierwsze dwie karty luzem

VII. Niższe Seminarium Duchowne13

1. Działalność szkolna

1.1. Dzienniki lekcyjne

SD 180
Dziennik lekcyjny Gimnazjum Kurji Diecezjalnej w Sandomierzu. 

Rok szkolny 1926/1927
J. pol., księga, 40 cm × 29 cm, k. 40

SD181
Dziennik lekcyjny Gimnazjum Kurji Diecezjalnej w Sandomierzu. 

Rok szkolny 1926/1927
J. pol., księga, 40 cm × 29 cm, k. 40

SD 182
Dziennik lekcyjny Gimnazjum Kurji Diecezjalnej w Sandomierzu. 

Rok szkolny 1927/1928
J. pol., księga, 40 cm × 29 cm, k. 46

SD 183
Dziennik lekcyjny Gimnazjum Kurji Diecezjalnej w Sandomierzu. 

Rok szkolny 1927/1928
J. pol., księga, 40 cm × 29 cm, k. 44

13 Niższe Seminarium Duchowne zostało powołane do istnienia w 1925 roku. Od tego roku 

funkcjonowało również pod nazwą Gimnazjum Męskie Kurii Diecezjalnej w Sandomierzu, od 

1932 roku – Gimnazjum Kurii Biskupiej w Sandomierzu, od 1935 roku – Prywatne Gimnazjum 

Męskie Kurii Diecezjalnej w Sandomierzu, od 1938 roku – Prywatne Liceum Męskie Kurii Die-

cezjalnej w Sandomierzu. Niższe Seminarium Duchowne ofi cjalnie przestało funkcjonować 20 

czerwca 1956 roku. Zadaniem NSD było kształcenie na poziomie szkoły średniej.
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SD 184

Dziennik lekcyjny Gimnazjum Kurji Diecezjalnej w Sandomierzu, 

kl. VIII. Rok szkolny 1928/1929

J. pol., księga, 40 cm × 29 cm, s. 119

SD 185

Dziennik lekcyjny Gimnazjum Kurji Diecezjalnej w Sandomierzu, 

kl. VII (typ humanistyczny). Rok szkolny 1928/1929

J. pol., księga, 40 cm × 29 cm, s. 119

SD 186

Dziennik lekcyjny Gimnazjum Kurji Diecezjalnej w Sandomierzu, 

kl. VI (typ humanistyczny). Rok szkolny 1929/1930

J. pol., księga, 40 cm × 29 cm, s. 119

SD 187

Dziennik lekcyjny Gimnazjum Kurji Diecezjalnej w Sandomierzu, 

kl. VII (typ humanistyczny). Rok szkolny 1929/1930

J. pol., księga, 40 cm × 29 cm, s. 119

SD 188

Dziennik lekcyjny Gimnazjum Kurji Diecezjalnej w Sandomierzu, 

kl. VIII (typ humanistyczny). Rok szkolny 1929/1930

J. pol., księga, 40 cm × 29 cm, s. 119

SD 189

Dziennik lekcyjny Gimnazjum Kurji Diecezjalnej w Sandomierzu, 

klasa VII. Rok szkolny 1930/1931

J. pol., księga, 40 cm × 29 cm, s. 118

SD 190

Dziennik lekcyjny Gimnazjum Kurji Diecezjalnej w Sandomierzu, 

klasa VII. Rok szkolny 1930/1931

J. pol., księga, 40 cm × 29 cm, s. 119

SD 191

Dziennik lekcyjny Gimnazjum Kurji Diecezjalnej w Sandomierzu, 

klasa VIII. Rok szkolny 1930/1931

J. pol., księga, 40 cm × 29 cm, s. 118

SD 192

Dziennik lekcyjny Gimnazjum Kurji Diecezjalnej w Sandomierzu. 

Rok szkolny 1932/1933

J. pol., księga, 40 cm × 29 cm, s. 119
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SD 193
Dziennik lekcyjny Gimnazjum Kurji Diecezjalnej w Sandomierzu, 

kl. VII. Rok szkolny 1931/1932
J. pol., księga, 40 cm × 29 cm, s. 119

SD 194
Dziennik lekcyjny Gimnazjum Kurji Diecezjalnej w Sandomierzu, 

kl. VIII. Rok szkolny 1931/1932
J. pol., księga, 40 cm × 29 cm, s. 119

SD 195
Dziennik lekcyjny Gimnazjum Kurji Diecezjalnej w Sandomierzu, 

kl. VII. Rok szkolny 1931/1932
J. pol., księga, 40 cm × 29 cm, s. 119

SD 196
Dziennik lekcyjny Gimnazjum Kurji Diecezjalnej w Sandomierzu, 

kl. VII. Rok szkolny 1932/1933
J. pol., księga, 40 cm × 29 cm, s. 119

SD 197
Dziennik lekcyjny Gimnazjum Kurji Diecezjalnej w Sandomierzu, 

kl. VI. Rok szkolny 1932/1933
J. pol., księga, 40 cm × 29 cm, s. 119

1.2. Katalogi okresowe i główne
SD 198

Katalog okresowy. Klasa VI 1929/1930
J. pol., księga, 35 cm × 22 cm, k. 32

SD 199
Katalog główny. Klasa VI. Rok szkolny 1929/1930
J. pol., księga, 35 cm × 22 cm, k. 30

SD 200
Katalog okresowy. Klasa VIII 1929/1930
J. pol., księga, 35 cm × 22 cm, k. 30

SD 201
Katalog główny. Klasa siódma. R[ok] szk[olny] 1929/1930
J. pol., księga, 35 cm × 22 cm, k. 32

SD 202
Katalog okresowy. Klasa VII 1929/1930
J. pol., księga, 35 cm × 22 cm, k. 30
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SD 203
Katalog główny. Klasa ósma. R[ok] szk[olny] 1929/1930
J. pol., księga, 35 cm × 22 cm, k. 32

SD 204
Katalog okresowy. Klasa VIII. 1928/1929
J. pol., księga, 35 cm × 22 cm, k. 30

SD 205
Katalog okresowy klasy siódmej 1930/31
J. pol., księga, 34 cm × 21 cm, k. 32

SD 206
Katalog główny klasy szóstej 1930/31
J. pol., księga, 34 cm × 21 cm, k. 26

SD 207
Katalog okresowy klasy szóstej 1930/31
J. pol., księga, 34 cm × 21 cm, k. 32

SD 208
Katalog główny klasy ósmej 1930/31
J. pol., księga, 34 cm × 21 cm, k. 32

SD 209
Katalog okresowy klasy ósmej 1930/31
J. pol., księga, 34 cm × 21 cm, k. 32

SD 210
Katalog główny klasy siódmej 1930/31
J. pol., księga, 34 cm × 21 cm, k. 29

SD 211
Katalog okresowy klasy siódmej 1931/32
J. pol., księga, 34 cm × 21 cm, k. 36

SD 212
Katalog główny klasy ósmej 1931/32
J. pol., księga, 34 cm × 21 cm, k. 35

SD 213
Katalog okresowy klasy ósmej 1931/32
J. pol., księga, 34 cm × 21 cm, k. 29

SD 214
Katalog okresowy klasy siódmej 1932/33
J. pol., księga, 34 cm × 21 cm, k. 34
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SD 215
Katalog okresowy klasy szóstej 1932/33
J. pol., księga, 34 cm × 21 cm, k. 35

SD 216
Katalog okresowy klasy ósmej 1932/33
J. pol., księga, 34 cm × 21 cm, k. 29

SD 117
Katalog okresowy klasy siódmej 1932/33
J. pol., księga, 34 cm × 21 cm, k. 32

SD 218
Katalog główny 1928/1929
J. pol., księga, 34 cm × 21 cm, k. 50

SD 219
Katalog okresowy klasy VII. Rok szkolny 1928/29
J. pol., księga, 34 cm × 21 cm, k. 30

SD 220
Katalog główny 1926/1927 i 1927/1928
J. pol., księga, 34 cm × 21 cm, k. 48

SD 221
Katalogi okresowe i  główne uczniów klas: szóstej i  siódmej 

Gimnazjum Kurii Diecezjalnej w  Sandomierzu za rok szkolny 
1931/1932

J. pol., księga, 35 cm × 22 cm, s. 64
Uwagi: dawna sygnatura R 2103

SD 222
Katalogi okresowe i  główne uczniów klas: szóstej i  siódmej 

Gimnazjum Kurii Diecezjalnej w  Sandomierzu za rok szkolny 
1932/1933

J. pol., księga, 36 cm × 23 cm, s. 40
Uwagi: dawna sygnatura R 2104

SD 223
Katalogi okresowe i główne uczniów klas: szóstej, siódmej i ósmej 

Gimnazjum Kurii Diecezjalnej w  Sandomierzu za rok szkolny 
1933/1934

J. pol., księga, 35 cm × 23 cm, s. 120
Uwagi: dawna sygnatura R 2105
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SD 224
Katalogi okresowe i główne uczniów klas: szóstej, siódmej i ósmej 

Gimnazjum Kurii Diecezjalnej w  Sandomierzu za rok szkolny 
1934/1935

J. pol., księga, 36 cm × 23 cm, s. 112
Uwagi: dawna sygnatura R 2106

SD 225
Katalogi okresowe i główne uczniów klas: szóstej, siódmej i ósmej Gim-

nazjum Kurii Diecezjalnej w Sandomierzu za rok szkolny 1935/1936
J. pol., księga, 36 cm × 23 cm, s. 82
Uwagi: dawna sygnatura R 2107

SD 226
Katalogi okresowe i  główne uczniów klas: siódmej i  ósmej Gim-

nazjum Kurii Diecezjalnej w Sandomierzu za rok szkolny 1936/1937
J. pol., księga, 36 cm × 23 cm, s. 70
Uwagi: dawna sygnatura R 2108

SD 227
Katalog okresowy i główny uczniów klasy ósmej Gimnazjum Kurii 

Diecezjalnej w Sandomierzu w roku szkolny 1937/1938
J. pol., księga, 31 cm × 22 cm, s. 40
Uwagi: dawna sygnatura R 2109

SD 228
Katalog okresowy i  główny uczniów klasy pierwszej Prywatnego 

Liceum Klasycznego Męskiego Kurii Diecezjalnej w Sandomierzu za 
rok szkolny 1938/1939

J. pol., księga, 29 cm × 21 cm, s. 42
Uwagi: dawna sygnatura R 2110

SD 229
Wypracowania szkolne uczniów Seminarium Niższego w Sando-

mierzu z jęz. pol., franc. i niem. Notatki.
1933-1938
J. pol., akta luźne, 16 cm × 20 cm, s. 180
Uwagi: dawna sygnatura R 1783

SD 230
Księga sprawozdań rocznych ze stanu wychowania fi zycznego 

w Gimnazjum Kurii Diecezjalnej w Sandomierzu z lat 1929-1935
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J. pol., księga, 34 cm × 23 cm, s. 34
Uwagi: dawna sygnatura R 2112

1.3. Akta maturalne
SD 231

Protokół egzaminu dojrzałości. Rok szk. 1929/1930
J. pol., księga, 35 cm × 22 cm, k. 44

SD 232
Protokół egzaminu dojrzałości. Termin wiosenny. R[ok] szk[olny] 

1930/1931
J. pol., księga, 35 cm × 22 cm, k. 53

SD 233
Protokół egzaminu dojrzałości. Termin wiosenny. R[ok] szk[olny] 

1930/31
J. pol., księga, 35 cm × 22 cm, k. 57

SD 234
Protokoły egzaminu dojrzałości
1927
J. pol., poszyt, 41 cm × 25 cm, k. 20

SD 235
Niższe Seminarium Duchowne – matura 1932
J. pol., łac., franc., niem., luźne karty, 36 cm × 23 cm, k. 322
Zawartość teczki stanowią czystopisy i  brudnopisy z  następu-

jących przedmiotów: j. polski, j. francuski, j. niemiecki., j. łaciński, 
matematyka

SD 236
Niższe Seminarium Duchowne – tematy maturalne z Kuratorium 

Okręgu Szkolnego Krakowskiego
1929-1935
J. pol., łac., franc., niem., różne wymiary, akta luźne, k. 47
Uwagi: dawna sygnatura G 1172

SD 237
Prywatne Gimnazjum Męskie Kurii Diecezjalnej w Sandomierzu 

– egzamin dojrzałości 1935 r.
J. pol., akta luźne, 38 cm × 25 cm, nlb.
Uwagi: dawna sygnatura G 965
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SD 238
Protokoły egzaminu dojrzałości uczniów Gimnazjum Kurii Diece-

zjalnej w Sandomierzu z lat 1928-1929, 1933-1938
J. pol., poszyt, 35 cm × 22 cm, k. 153
Uwagi: dawna sygnatura R 2111

1.4. Prośby o przyjęcia
SD 239

Prośby o przyjęcie do Niższego Seminarium Duchownego
1927-1929
J. pol., 35 cm × 24 cm, księga + akta luźne, k. 160

SD 240
Arkusze kandydatów do Prywatnego Liceum Męskiego Kurii Die-

cezjalnej w Sandomierzu z 1939 r.
J. pol., akta luźne, 37 cm × 23 cm, s. 781
Uwagi: dawna sygnatura R 2115

1.5. Rada Pedagogiczna
SD 241

Rada Pedagogiczna Gimnazjum Kurii Diecezjalnej – spis posiedzeń
1926-1930
J. pol., księga, 34 cm × 21 cm, k. 50

1.6. Książki sanitarne
SD 242

Książka sanitarna
1926-1928
J. pol., księga, 35 cm × 22 cm, k. 49

SD 243
Książka sanitarna
1929-1932
J. pol., księga, 35 cm × 22 cm, k. 52

2. Biblioteka
SD 244

Niższe Seminarium Duchowne – Katalog alfabetyczny książek Bi-
blioteki Liceum Męskiego Kurii Diecezjalnej w Sandomierzu

1932
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J. pol., poszyt, 33 cm × 20 cm, s. 189
Uwagi: dawna sygnatura G 1066

SD 245
Katalog biblioteki historycznej Prywatnego Liceum Męskiego Ku-

rii Diecezjalnej w Sandomierzu
1930
J. pol., poszyt, 20 cm × 16 cm, nlb.
Dawna sygnatura: G 1254

3. Uposażenie Niższego Seminarium Duchownego

3.1. Przychody i rozchody

SD 246
Księga przychodów i rozchodów
1920-1924
J. pol., księga, 29 cm × 22 cm, k. 97 (zapisanych 79)
Uwagi: dawna sygnatura G 966; pieczątka na pierwszej stronie: 

„Spółdzielcze Stowarzyszenie Uczniowskie «Jutrzenka» gimnazjum 
męskiego w Sandomierzu”

SD 247
Przychody i rozchody
1923-1924
„Spółdzielnia Stowarzyszenia Uczniów «Jutrzenka» Gimnazjum 

państwowe w Sandomierzu”
Rachunki
J. pol., poszyt, różne wymiary, k. 136
Uwagi: dawna sygnatura G 966

SD 248
Rachunki i akta budowy gmachu Liceum Kurii Diecezjalnej przy 

Seminarium Duchownym w Sandomierzu z lat 1927-1928
J. pol., akta luźne, różne wymiary, nlb.
Uwagi: dawna sygnatura G 961

Księga sklepowa Stowarzyszenia Uczniów „Jutrzenka” Prywat-
nego Gimnazjum Męskiego Kurii Diecezjalnej w Sandomierzu z lat 
1920-1924

1920-1924
J. pol., księga, 33 cm × 21 cm, s. 182
Uwagi: dawna sygnatura G 1158
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SD 249
Dziennik główny (wydatki) Spółdzielczego Stowarzyszenia 

Uczniowskiego „Jutrzenka” Prywatnego Gimnazjum Męskiego Kurii 
Diecezjalnej w Sandomierzu z lat 1923-1924

J. pol., księga, 43 cm × 35 cm, k. 101
Uwagi: dawna sygnatura G 828

4. Pisma urzędowe
SD 250

Niższe Seminarium Duchowne w Sandomierzu – pisma, protoko-
ły, sprawozdania

1930-1935
J. pol., k. 181 luzem, różne wymiary
Uwagi: dawna sygnatura G 972

SD 251
Niższe Seminarium Duchowne w Sandomierzu – korespondencje 

z władzami państwowymi
1925-1938
J. pol., k. 221 luzem, różne wymiary
Uwagi: dawna sygnatura G 969

SD 252
Pisma urzędowe Prywatnego Gimnazjum Męskiego Kurii Diece-

zjalnej w Sandomierzu
1922-1937
J. pol., łac., różne wymiary, akta luźne, s. 323
Uwagi: dawna sygnatura G 967; zawiera urzędowe pisma, świa-

dectwa ukończenia szkoły

5. Działalność pozaszkolna

5.1. Harcerstwo

SD 253
Akta Drużyny Harcerskiej im. ks. Ignacego Skorupki przy Mniej-

szym Seminarium Duchownym w Sandomierzu z lat 1932-1936
J. pol., poszyt, 38 cm × 27 cm, s. 116
Uwagi: dawna sygnatura G 963

SD 254
Akta Drużyny Harcerskiej im. ks. Ignacego Skorupki przy Prywat-

nym Liceum Męskim Kurii Diecezjalnej w Sandomierzu
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1932-1937
J. pol., akta luźne, różne rozmiary, 36 cm × 26 cm, s. 324

SD 255
Akta Drużyny Harcerskiej im. ks. Ignacego Skorupki przy 

Mniejszym Seminarium Duchownym w Sandomierzu z lat 1932-
-1936

J. pol., poszyt, 38 cm × 27 cm, k. 116
Uwagi: dawna sygnatura G 963; niektóre karty zapisane maszy-

nowo
SD 256

Akta Niższego Seminarium Duchownego
1931-1937
J. pol., różne wymiary, akta luźne, k. 275

a. Koła naukowe

SD 257
Księga protokołów „Koła matematyczno-fi zycznego” uczniów przy 

Gimnazjum Kurii Diecezjalnej w Sandomierzu z lat 1932-1937
J. pol., księga, 35 cm × 23 cm, s. 98
Uwagi: dawna sygnatura R 2113

SD 258
Księga sprawozdań „Koła literackiego” uczniów Gimnazjum Kurii 

Diecezjalnej w Sandomierzu z lat 1932-1938
J. pol., księga, 35 cm × 23 cm, s. 118
Uwagi: dawna sygnatura R 2114

6. Inne
SD 259

Akta Prywatnego Gimnazjum Męskiego Kurii Diecezjalnej a od 
1938 r. Prywatnego Liceum Klasycznego Męskiego Kurii Diecezjalnej 
w Sandomierzu z lat 1935-1940

J. pol., poszyt, 38 cm × 25 cm, k. 94
Uwagi: dawna sygnatura G 1092

SD 260
Prywatne Gimnazjum Męskie Kurii Diecezjalnej w Sandomierzu
1930-1939
J. pol., akta luźne, 40 cm × 25 cm, nlb.
Uwagi: dawna sygnatura G 960
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VIII. Inne
SD 261

Erectio Seminarii Sandomieriensis
1636
J. łac., 34 cm × 20 cm, s. 12
Kopia dokumentu erekcji seminarium duchownego w Sandomie-

rzu14 z 15 marca 1635 roku przez ks. kanonika Mikołaja Leopoldo-
wicza, proboszcza parafi i św. Piotra; uposażone przez ks. Leopoldo-
wicza seminarium miało kształcić księży; adnotacja o zatwierdzeniu 
fundacji z 11 kwietnia 1836 roku przez biskupa krakowskiego Jakuba 
Zadzika oraz dopisek „Lectum cum Originali et Concordat. Joannes 
Krzelczycki Mrozek (…) Sandomierien Notariusz”

Uwagi: papier czerpany, zabrudzony i poszarpany na brzegach, 
dawna sygnatura G 958

Przedstawiony zespół archiwalny jest udostępniany dla potrzeb 
prac naukowych, jak również do badań prywatnych. Dzięki opisy-
wanym dokumentom archiwalnych można zapoznać się z  faktami 
związanymi z  historią seminarium. Materiały są udostępniane na 
miejscu, istnieje możliwość wykonania kopii cyfrowej, a także prze-
prowadzenia kwerendy przez pracowników biblioteki.

14 L. Piechnik, Seminarium diecezjalne w Sandomierzu (1635-1773), „Studia Th eologica 

Varsaviensia” 89,2 (1970), s. 159-229.


