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Pomaski 
10 
Działo się we Wsi Koscielney Szwelicach dnia czwartego/szesnastego Lutego 
Tysiąc Osmset Siedemdziesiątego pierwszego roku o godzinie trzeciey 
z południa Stawil się Ludwik Niedziałkowski dziedzic częsciowy 
lat trzydziesci Sześć maiący w Pomaskach zamieszkały, w Obecno= 
sci Jana Pomaskiego lat piędziesiąt, i Marcina Mossakowskiego 
lat piędziesiąt maiących obywateli w Pomaskach zamieszkałych 
i Okazał Nam dziecię płci ziemskiey oswiadczaiąc iż iest Urodzone 
w Pomaskach dnia wczorayszego o godzinie czwartey rano z Jego 
Małzonki Jozefy z Pomaskich lat trzydziesci dwa maiącey - Dziecięciu te= 
mu na chrzcie Swiętym odbytym w dniu dzisieyszym przez Księdza Igna= 
cego Kołakowskiego proboszcza mieyscowego nadane zostało Imie 
Joanna a Rodzicami Chrzesnemi byli Dominik Pomaski i Roza= 
lia Niedziałkowska- Akt ten oswiadcza iącemu i Swiadkom przeczy 
tany i przez nas tylko podpisany został gdyż Oswiadczaiący ani wiad= 
kowie pisac nie umieią 
 K Ig Kołakowski Proboszcz mieyscowy 
 Utrzymyiący Akta Stanu Cywilnego 
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Pomaski 
10 
It happened in the ecclesiastical village of Szwelice on the fourth [Julian Calendar] 
/ sixteenth [Gregorian Calendar] of February in the year one thousand eight 
hundred seventy one at the hour of three in the afternoon, there presented himself 
Ludwik Niedziałkowski, the owner of a part [of the village], thirty-six years old, 
living in Pomaski, in the presence of Jan Pomaski, fifty years old, and Marcin 
Mossakowski, fifty years old, citizens residing in Pomaski, and he showed us a 
child of the female sex, declaring that she was born in Pomaski yesterday at the 
hour of four in the morning of his wife Józefa of the Pomaskis, age thirty-two. At 
Holy Baptism performed on this day by the Reverend Ignace Kołakowski, pastor of 
this place, the child was given the name Joanna, and the Godparents were Dominik 
Pomaski and Rozalia Niedziałkowska. This document was read aloud to the 
declarants and witnessed and was signed below by Us alone, because the declarants 
and witnesses cannot write. 
 Rev[erend] Ig[nace] Kołakowski, Pastor of Szwelice 
 Maintaining the Public Register 

 


