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31. Chodkowo Kuchny.- 
Działo się we wsi Płoniawach dnia dwudziestego siosmego Listo 
pada Tysiąc Ośmset Trzydziestego Trzeciego roku o godzinie pią 
tey wieczor. Wiadomo czyniemy że w przytomnosci świadków Józefa 
Gutowskiego lat Trzydziesci Osiem i Jana [Krejskiego?] lat Trzydzieści 
maiących Dziedziców Cząstkowych, w Chodkowie Kuchnach zamie- 
szkałych na dniu dziesiejszym zawarte zostało Religiynie Małzeństwo 
między Szlachatnie Urodzonymi Stefanem Chodkowskich Młodzei 
nem Dziedzicem Cząstkowym w Chodkowi Kuchnach zamieszkałym 
lat Dwudzieścia ieden maiącym Syn Melchiora i Kunegundy ze Zby 
szimskich Małzenków Chodkowskich z Chodkową Kuchnów tamze 
urodzonym; a Panną Anną Corką niegdy Romualda i Rozalii z Wrosz 
kow Małżenków Romanków Dziedzicem z Chodkoa Wielkiego, lat Osiemna 
sci maiącey w Chodkowie Wielkim urodzonę i tamze zamieszkałą. Mał 
żeństwo to poprzedziły trzy Zapowiedzie w dniach trzecim, dziesiętym i sie- 
demnastym Miesiąca i roku biezacego w Parafii Płoiawskiy [one word?] też [one 
word?] ustne [Obienych?] Aktori Małżenstym Rodziców i Rody [Samibyney?] No 
wo zaslubionych- Tamowanie małżenstwa niezaszło. Małżonkowie nowi oswiad 
czaią iż Umowy przedslubney nie zawarli- Akt ten stawaiącym i świad 
 przeczytany 
kom pisać nie umieiącym ze Stawaiącym Stefanem Chodkowskim podpi 
salismy - Ksiądz Tyburcy Morawski Proboszcz Płoniaski 
 [signed] Stefan Chodkowski 
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31. Chodkowo Kuchny 
This happened in the village of Płoniawy on the twenty-seventh day of November in the year 
one-thousand eight-hundred thirty-three at the hour of five in the evening, we make it 
known that in the presence of witnesses Józef Gutowski age thirty-eight, and Jan Krejski 
age thirty, owners of parts [of the village] residing in Chodkowo kuchny. On this day, a 
religious marriage was contracted between the noble and well-born Stefan Chodkowski, a 
young man and owner of a part [of the village], residing in Chodkowo kuchny, age twenty-
one, son of Melchior Chodkowski and his wife Kunegunda née Zbyszyńska, also born in 
Chodkowo kuchny, and the maiden Anna Roman, age eighteen, daughter of the deceased 
Romuald Roman and his wife Rozalia Wroszek, owners of Chodkowo wielkie, born in 
Chodkowo wielkie and also residing there. This wedding was preceded by three readings of 
the banns on the third, tenth, and seventeenth days of this same month and year in the 
parish of Płoniawy, [and also after reading?] the marriage acts of the parents and family of 
the newly-married couple, no impediment to the marriage arose. The newlyweds stated that 
they had made no prenuptial agreement. This document was read aloud to the declarants and 
witnesses who do not know how to write and was signed by the declarants Stefan 
Chodkowski. The Reverend Tyburcy Morawski, Pastor of Płoniawy 
 [signed] Stefan Chodkowski 

 


