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L.p. Sygnatura Tytuł jednostki / Daty skrajne Opis Udostępnianie 

1. 199.1.1 
Księga chrztów 

 [1801, 1807,1808] (1809-1825) 

księga, łac., pol.,  

k. 88 
wersja cyfrowa 

2. 199.1.2 Księga chrztów (1825-1826) [1827] księga, łac., k. 129 wersja cyfrowa 

3. 199.1.3 Księga chrztów (1827-1835) 
księga, pol.,  

s. 197 
wersja cyfrowa 

4. 199.1.4 
Księga chrztów  

[1778-1806] (1835-1848) 

księga, pol.,  

k. 145 
wersja cyfrowa 

5. 199.1.5 Księga chrztów (1849-1861) 
księga, ros.,  

k. 144 
wersja cyfrowa 

6. 199.1.6 Księga chrztów (1861-1871) 
księga, ros.,  

k. 202 
wersja cyfrowa 

7. 199.1.7 Księga chrztów (1871-1883) 
księga, ros.,  

k. 201 
wersja cyfrowa 

8. 199.1.8 Księga chrztów (1883-1890) 
księga, ros.,  

k. 164 
wersja cyfrowa 

9. 199.1.9 Księga chrztów (1892-1901) 
księga, ros., pol.,  

k. 197 
wersja cyfrowa 

10. 199.1.10 Księga chrztów (1901-1908) 
księga, ros., pol., 

łac., k. 209 
wersja cyfrowa 

11. 199.1.11 Księga chrztów (1908-1913) 

księga, ros., pol., 

łac., indeks os.,  

k. 105 

wersja cyfrowa 

12. 199.1.12 
Brudnopis metryk chrztów  

i pogrzebów (1863-1867) 
księga, pol., k. 42 wersja cyfrowa 

13. 199.1.13 
Indeks osobowy urodzonych 

w latach 1871-1915 

księga, ros.,  

s. 100 
wersja cyfrowa 

14. 199.1.14 
Indeks osobowy urodzonych 

w latach 1915-1949 

księga, pol.,  

s. 216 

częściowo 

wersja cyfrowa 

15. 199.1.15 Księga ślubów (1809-1828) 
księga, łac., pol.,  

k. 80 
wersja cyfrowa 
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16. 199.1.16 Księga ślubów (1827-1834) 
księga, pol.,  

s. 206 
wersja cyfrowa 

17. 199.1.17 Księga ślubów (1835-1843) księga, pol., k. 39 wersja cyfrowa 

18. 199.1.18 Księga ślubów (1844-1848) księga, pol., k. 46 wersja cyfrowa 

19. 199.1.19 Księga ślubów (1861-1893) [1894] 
księga, ros., łac.,  

k. 203 
wersja cyfrowa 

20. 199.1.20 Księga ślubów (1894-1921) 

księga, ros., pol., 

łac., indeks os., 

k. 205 

wersja cyfrowa 

21. 199.1.21 Księga ślubów (1921-1925) 
księga, pol.,  

s. 119 

częściowo 

wersja cyfrowa 

22. 199.1.22 
Indeks osobowy zaślubionych  

w latach 1861-1949 

księga, ros., pol.,  

k. 21 

częściowo 

wersja cyfrowa 

23. 199.1.23 
Księga egzaminów przedślubnych  

(1833-1835) 
księga, pol., k. 40 wersja cyfrowa 

24. 199.1.24 
Księga egzaminów przedślubnych  

(1863-1864, 1918-1939) 

księga, ros., pol.,  

k. 211 

częściowo 

wersja cyfrowa 

25. 199.1.25 
Księga protokołów przedślubnych  

(1932-1939) 

księga, pol., łac., 

k. 101 
nie 

26. 199.1.26 
Księga protokołów przedślubnych  

(1939-1948) 

księga, pol.,  

k. 227 
nie 

27. 199.1.27 
Księga protokołów przedślubnych  

(1949-1956) 

księga, pol.,  

k. 201 
nie 

28. 199.1.28 
Księga pogrzebów  

(1809-1826) [1827] 

księga, łac., pol.,  

k. 83 
wersja cyfrowa 

29. 199.1.29 Księga pogrzebów (1827-1834) 
księga, pol.,  

s. 198 
wersja cyfrowa 

30. 199.1.30 Księga pogrzebów (1835-1838) księga, pol., k. 38 wersja cyfrowa 

31. 199.1.31 Księga pogrzebów (1849-1855) księga, ros., k. 73 wersja cyfrowa 

32. 199.1.32 Księga pogrzebów (1856-1873) 
księga, ros.,  

k. 100 
wersja cyfrowa 
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33. 199.1.33 Księga pogrzebów (1899-1918) 
księga, ros.,  

k. 200 
wersja cyfrowa 

34. 199.1.34 
Księga pogrzebów (1918-1920) 

[1935] 

księga, ros., pol.,  

k. 80 
wersja cyfrowa 

35. 199.1.35 Księga pogrzebów (1946-1949) księga, pol., k. 13 nie 

36. 199.1.36 
Indeks osobowy pogrzebanych  

w latach 1873-1937 

akta szyte, ros., 

pol., k. 48 

częściowo 

wersja cyfrowa 

37. 199.1.37 
Alegata [załączniki] do aktów ślubu 

(1920-1948) [1976] 

akta luźne,  

pol., łac., ros., 

indeks os., k. 117 

nie 

38. 199.1.38 

„Ne temere” i in. korespondencja  

w sprawach metrycznych  

(1947-1962) 

akta luźne, pol., 

łac., k. 118 
nie 

39. 199.1.39 
Alegata [załączniki] do aktów ślubu 

(1957-1959) 

akta luźne, pol., 

łac., k. 151 
nie 

40. 199.1.40 
Alegata [załączniki] do aktów ślubu 

(1960-1961) 

akta luźne, pol., 

łac., k. 152 
nie 

41. 199.1.41 
Alegata [załączniki] do aktów ślubu 

(1962-1963) 

akta luźne, pol., 

łac., k. 117 
nie 

42. 199.1.42 
Alegata [załączniki] do aktów ślubu 

(1967-1970) 

akta luźne, pol., 

łac., k. 183 
nie 

43. 199.1.43 
Alegata [załączniki] do aktów ślubu 

(1981-1989) 

akta luźne, pol., 

indeks os., k. 164 
nie 

44. 199.1.44 
Alegata [załączniki] do aktów ślubu 

(1990-1992) 

akta luźne, pol., 

indeks os., k. 195 
nie 

45. 199.1.45 Księga bierzmowanych (1927-1992) 
księga, pol.,  

k. 202 
nie 

46. 199.2.1 
Inwentarz kościoła parafialnego  

w Sokolanach (1911) [1917] 

akta szyte, ros.,  

k. 5 
wersja cyfrowa 

47. 199.2.2 
Inwentarz podawczy kościoła 

parafialnego w Sokolanach (1927) 

akta szyte, pol.,  

k. 5 
wersja cyfrowa 
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48. 199.2.3 

Inwentarz podawczy kościoła 

parafialnego w Sokolanach (1941)  

– w 3 egz. 

akta luźne, pol.,  

k. 9 
wersja cyfrowa 

49. 199.2.4 

Inwentarz podawczy kościoła 

parafialnego w Sokolanach (1950)  

– w 2 egz. 

akta luźne, pol.,  

k. 14 
wersja cyfrowa 

50. 199.2.5 
Księga wizytacji pasterskich  

(1927-1946) 

księga, łac., pol., 

k. 4 
wersja cyfrowa 

51. 199.2.6 
Wizytacja pasterska parafii Sokolany 

(1927) 

akta luźne, łac.,  

s. 18 
wersja cyfrowa 

52. 199.2.7 
Wizytacja pasterska parafii Sokolany 

(1931) 

akta luźne, łac.,  

s. 18 
wersja cyfrowa 

53. 199.2.8 
Wizytacja pasterska parafii Sokolany 

(1936) 

akta luźne, łac., 

pol., s. 18 
wersja cyfrowa 

54. 199.2.9 
Wizytacja pasterska parafii Sokolany 

(1946) 

akta luźne, łac., 

pol., k. 12 
wersja cyfrowa 

55. 199.2.10 

Sprawozdania z wizytacji 

dziekańskich w parafii Sokolany 

(1947-1948) 

akta luźne, pol.,  

k. 2 
wersja cyfrowa 

56. 199.2.11 

Sprawa budowy kościoła  

[m.in. dokumentacja projektowa  

i techniczna, kosztorys ogólny] 

(1945-1949) 

akta luźne, 

światłokopie 

ozalidowe, pol.,  

k. 35 

wersja cyfrowa 

57. 199.2.12 

Sprawa budowy kościoła  

[plan sytuacyjny, szkice, 

korespondencja ks. Jana Lewkowicza 

i arch. Andrzejem Bonim] (1948) 

akta luźne, szkic 

na kalce, pol.,  

k. 11 

wersja cyfrowa 

58. 199.2.13 

Szkice, projekty i plany 

(niezrealizowane) kościoła 

parafialnego w Sokolanach,  

arch. Andrzej Boni (1947-1949) 

matryce na kalce 

szkicówce, 

światłokopie 

ozalidowe, pol., 

22 arkusze 

wersja cyfrowa 

59. 199.2.14 

Rejestr podręczny korespondencji 

przychodzącej kościoła parafialnego 

w Sokolanach [Domanowie i Hożej] 

(1847-1868) 

księga, pol., ros., 

łac., k. 36 
wersja cyfrowa 
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60. 199.2.15 

Rejestr podręczny korespondencji 

wychodzącej kościoła parafialnego  

w Sokolanach [Domanowie i Hożej] 

(1848-1889) 

księga, pol., ros., 

k. 30 
wersja cyfrowa 

61. 199.2.16 

Księga korespondencji wychodzącej 

kościoła parafialnego w Sokolanach 

(1893-1908) 

księga, ros., k. 78 wersja cyfrowa 

62. 199.3.1 Spis parafian (1894) 
akta szyte, ros.,  

k. 68 
wersja cyfrowa 

63. 199.3.2 Spis parafian (1899) księga, ros., k. 74 wersja cyfrowa 

64. 199.3.3 Spisy parafian (1914, 1919) 
księga, ros., pol., 

k. 103 
wersja cyfrowa 

65. 199.3.4 Spis parafian (l. 30.-40. XX w.) księga, pol., s. 84 nie 

66. 199.3.5 

Materiały nt. powstania  

i funkcjonowania Trzeciego Zakonu 

św. Franciszka w parafii Sokolany 

(1916-1959) 

akta luźne, łac., 

pol., k. 20 
wersja cyfrowa 

67. 199.3.6 

Księga członków Trzeciego Zakonu 

św. Franciszka w parafii Sokolany 

(1917-1948) 

księga, pol., łac., 

k. 60 
wersja cyfrowa 

68. 199.3.7 
Księga intencji mszalnych  

(1982-1986) 

księga, pol.,  

k. 197 
nie 

69. 199.3.8 
Księga ogłoszeń parafialnych  

(1961-1965) 
księga, pol., k. 92 wersja cyfrowa 

70. 199.3.9 
Protokoły komisyjnego obliczania 

tacy (1962-1985) 
księga, pol., k. 79 wersja cyfrowa 

71. 199.3.10 
Zbiórka ofiar na rzecz kościoła  

(2. poł. XX w.) 
księga, pol., k. 6 wersja cyfrowa 

72. 199.3.11 

Dokumentacja finansowa  

i ubezpieczeniowa parafii 

(1923-1986) 

akta luźne, pol.,  

k. 39 
wersja cyfrowa 
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73. 199.4.1 

Varia (1847-1879): 

– formularz osobowy ks. Jakuba 

Wysockiego (1847);  

– wizytacja kościoła w Sokolanach 

(1851) z uzupełnieniami z 1857 r.; 

– sprawozdanie o liczbie zmarłych  

w parafii za 1879 r. 

akta luźne, pol., 

ros., k. 14 
wersja cyfrowa 

74. 199.4.2 

Varia (1947-1966):  

m.in. zezwolenie na poświęcenie 

stacji Drogi Krzyżowej (1947); umowa 

na założenie piorunochronu  

na kościele (1953) 

akta luźne, pol., 

łac., k. 5 + 3 fot. 
wersja cyfrowa 

75. 199.4.3 

Kronika parafii Sokolany (1953-2015) 

– kopia cyfrowa oryginału 

przechowywanego w parafii 

księga, pol.,  

s. 167, 165 fot. 

c/b i kolor. 

nie 

 


