
Roku Tysięcznego Osiemsetnego  Dwudziestego Piątego, Dnia Dwudziestego 
trzeciego miesiąca Maja o godzinie (nie podano) po południu Przed nami 
Plebanem Potockim Sprawującym Obowiązki Urzędnika Stanu Cywilnego Gminy 
Potockiej, powiatu Lelowskiego, obwodu Olkuskiego w województwie 
Krakowskim stawił się Szlachetnie Urodzony (Jaśnie lub Imć) Pan Józef 
Magnuski, mający lat trzydzieści dziewięć już skończonych, a to podług metryki 
wyjętej z ksiąg Kościoła Sośnickiego, którą się załącza pod Literą L. Zamieszkały 
na Folwarku Janów , do wsi Zamoście należącego, w powiecie Radomskim, w 
województwie Kaliskim, w Parafii Wiewieckiej. Posesor dzierżawny Folwarku 
rzeczonego Janowa . Urodzony we wsi Fabianów, w parafii Sośnickiej, wdowiec 
po zmarłej małżonce swojej Mariannie z Dzieżyńskich (nazwisko, w akcie brzmi 
Dzierożyńska, a podane przeze mnie wyżej, zostało ustalone na podstawie aktu 
małżeństwa jej syna Romana Albina Magnuskiego) Magnuski, jako dowodzi 
aktem zejścia wyjętym z Ksiąg Aktów Cywilnych Gminy Wiewieckiej, który się tu 
w dowód załącza pod Literą L. Syn Pawła Magnuskiego zmarłego, jako dowodzi 
Akt Zejścia wyciągnięty z Ksiąg Aktów Cywilnych Gminy Bełkrzykowskiej 
(Bełdów – Krzywa Wieś, pow. Zgierz), który się tu w dowód załącza pod Literą L, 
z matki zaś Salomei z Niemojewskich Magnuski, jako tego dowodzi Sepulturą  
wyjętą z Ksiąg Pogrzebowych Kościoła Goszczanowskiego (Goszczanów) , który 
tu się w dowód załącza pod Literą L. Stawiła się także Szlachetnie Urodzona Imć 
Pani Józefa Tekla dwóch imion Zięblińska z Czerników, mająca lat czterdzieści 
dwa, a to podług Metryki wyjętej z ksiąg Kościoła Dworszowickiego , którą się 
tu w dowód załącza pod Literą L. Zamieszkała we wsi Pabianickiej w Parafii 
Potockiej przy Bracie swoim rodzonym, urodzona w wsi Woli Janowskiej Parafii 
Dworszowice (pow. Pajęczno), wdowa po zmarłym małżonku swoim Adamie 
Zięblińskim, jako tego dowodzi Sepulturą wyjętą z Ksiąg Metryk Pogrzebowych 
Kościoła Godzieszewskiego (pow. kaliski) , którą się tu w dowód załącza pod 
Literą L. Córka Wojciecha Czernika już zmarłego, jako Sepulturą z Ksiąg Metryk 
Pogrzebowych Kościoła Pajęczno, którą się tu w dowód załącza pod Literą L. Z 
matki zaś Korduli z Naczewskich Czernikowej, zamieszkałej w wsi Pabianicach 
przy synie swoim. W asystencji Matki strony stawające żądają ażebyśmy do 
ułożonego między niemi obchodu małżeństwa przystąpili, którego zapowiedzi 
ogłoszone zostały przede drzwiami Domu naszego Gminnego, to że pierwsza 
dnia ósmego miesiąca Maja, o godzinie wpół do dwunastej przed południem. 
Druga zaś dnia piętnastego także miesiąca Maja o godzinie wpół do dwunastej 



przed południem, obydwie w niedzielę i roku bieżącego. Ponieważ Małżonek 
przyszły ma zamieszkanie w Gminie Wiewieckiej, przeto podług artykułu 
sześćdziesiąt  trzy, składa Extrakt  zapowiedzi w Gminie i Parafii Wiewieckiej, 
gdzie znayduje się iż pierwsza zapowiedź była ogłoszona dnia dziesiątego 
Miesiąca Kwietnia, druga zaś dnia siedemnastego Miesiąca Kwietnia. Obydwie 
w niedzielę o godzinie dwunastej w południe i roku bieżącego.  Gdy o żadnym 
tamowaniu rzeczonego małżeństwa uwiadomieni nie zostaliśmy, Małżonkowie 
przyszli jako wdowcowie już rozwiązani zostali z pierwszego małżeństwa, jako 
już o tym wyżej z dowodami złożonemi, wzmianka uczyniona została. Rodzice 
Małżonka nie żyją, podobnież i ojciec Małżonki, jako już o tym wzmianka wyżej 
uczyniona została. Będąc zupełnoletni  jako z Metryk urodzenia tu dołączonych 
tu okazuje się, podług prawa nie potrzebują Aktów Zezwolenia i Uszanowania , 
przytomni krewni na pochód Małżeństwa zezwalają, przychylając się za tym do 
żądania stron, po przeczytaniu wprzód wszystkich wspomnianych Papierów i 
Działu szóstego Kodeksu Prawa Cywilnego w tytule o Małżeństwie, zapytaliśmy 
się przyszłego Małżonka i przyszłej Małżonki czyli chcą połączyć się z sobą 
Związkiem Małżeństwa. Na to gdy każde oddzielnie z nich odpowiedziało, iż 
taka ich jest wola, ogłaszamy w Imieniu Prawa, iż Szlachetnie Urodzony Pan 
Józef Magnuski wdowiec, i Szlachetnie Urodzona Pani Józefa Tekla dwóch imion 
Zięblińska z Czerników wdowa, połączeni są sobą Związkiem Małżeństwa. 
Czego Akt spisaliśmy w przytomności W (Wielmożnego) Antoniego Czernika 
liczącego lat pięćdziesiąt dwa, Posesora Dóbr Rządowych Klucza Staropola, 
tamże zamieszkałego, brata rodzonego Małżonki, także Wielmożnego Ignacego 
Czernika liczącego lat czterdzieści cztery Dzierżawcy Rządowego Wsi Pabianice i 
tamże zamieszkałego, brata także rodzonego małżonki, tudzież Wielmożnego 
Kacpra Czernika liczącego lat czterdzieści sześć, zamieszkałego w wsi Wiercicy 
zastawnego Posesora w tej wsi Wójtowstwa, niemniej Wielmożnego Andrzeja 
Czterwyńskiego liczącego lat czterdzieści trzy zamieszkałego w wsi Zrębicach 
Podleśnego Lasów  Rządowych na krewnego i świadka. Niniejszy Akt 
Małżeństwa Stronom i Świadkom wprzódy przez Nas został przeczytany. Osoby 
w Akcie wyrażone miał Małżonkowie z nami nie podpisali i świadkowie za 
własnoręcznie podpisania:  

 

- z boku adnotacja „bo pisać nie umieją …(?) 


