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The Marriage Record of Ferdynand Suwiński 
and Aniela Sosnowska - 1844 

Parafia pw. św. Gotarda (Pałuki, Ciechanów Powiat, Płock Gubernia, Congress Kingdom of 
Poland), “ Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1841-1851 [Records of Births, Marriages, and 
Deaths 1841-1851],” page 58, entry 25, Ferdynand Suwiński and Aniela Sosnowska, 30 Oct 
1844; filmed as Kopie księg metrykalnych, 1808-1878; FHL INTL microfilm 0,702,611. 
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25. 

     Działo się w Pałukach dnia osmnastego /: trzydziestego :/ Pa- 
zdziernika Tysiąc ośmset czterdziestego czwartgo roku o go- 
dzinie piątej po południu- Wiadomo czynimy iż w przytomo- 
sci Swiadkóm Urodzonych Wincentego Bartołta z Klonowsk lat 
czterdzieści dwa i Ludwiki Sosnowskiego z Radziejów Wi- 
tów lat czterdzieści trzy liczących obu Dziedziców Częśćowych 
na dniu dzisieyszym zawartw zostało religijnie Małzenśtwo 
pomiędzy urodzonym Ferdynandem Suwińskim Kawalerem 
Synem Macieja i niegdy Anny z Długołeckich Małżonków 
Suwinskich w Ossyskach urodzonym w Radziejach Bydach 
przy Oycu na swey Części Dziedziczney oswiadłym zostającym 
lat dwadzieścia cztery mającym- a Urodzoną Anielą Sosno- 
wską Panną lat siedmnaście mającą w Radziejach Witach 
osiadłych zostającą Corką Urodzonych Ludwika i Anny z So- 
snowskich Małżonków Sosnowskich- Małzeństwo to poprzedzi- 
ły trzy Zapowiedzie w Kosciele Parafialnym w Pałukim ogło- 
zone w dniach pierwszym /: trzynastym :/ osmym /: dwudziestym :/ 
i pietnastym /: dwudziestym siodmym :/ Pazdziernika roku bieżą- 
cego- Jako też zezwolenie Oyca Nowo zaślubionego i Oboyga Ro- 
dziców nowozaślubioney obecnych Aktowi temu ustnie oswiad- 
czone było- Tamowanie Małżenstwa niezaszło Małzonkowie no- 
wi oswiadczają iż zawarli umową przedślubną przed Tadeuszem 
Niskim Rejentem okręga Przasnyskiego w z Przasnysza na 
dniu dziewiątym /: dwudziestym pierwszym :/ Pazdziernika Ro 
ku bieżącego Akt ten Stawającym i Swiadkom odczytany pod 
pisalismy Stawający i Swiadki oswiadczyli iż pisać nieumieją 
X Stanisław Rachocki Wik Pałuck 
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     This happened in Pałuki on the eighteenth / thirtieth day of 
October in the year one-thousand eight-hundred forty-four at the 
hour of five in the afternoon. We make it known that in the presence 
of witnesses the well-born Wincenty Bartołd of Klonowski, forty-
two years of age, and Ludwik Sosnowski of Radzieje-Wity, forty-
three years of age, both owners of parts [of the villages], on this day 
a religious marriage was contracted between the unmarried man, the 
well-born Ferdynand Suwiński, son of the married couple Maciej and 
the deceased Anna née Długołęcka, born in Osyski, having stated 
that he was living with his father on his inherited land, twenty-four 
years of age, and the unmarried girl, the well-born Aniela 
Sosnowska, seventeen years of age, having stated that she was living 
in Radzieje-Wity, daughter of the married couple the well-born 
Ludwik and Anna née Sosnowska Sosnowski. This wedding was 
preceded by three readings of the banns announced in the parish 
church in Pałuki on the first / thirteenth, eighth / twentieth, and 
fifteenth / twenty-seventh days of October in this same year, also 
with the oral consent of the father of the groom and both parents of 
the bride who were present for this record.  No impediment to the 
marriage arose. The newlyweds stated that a premarital agreement 
had been made by Tadeusz Niski, Notary of the Przasnysz Okręg in 
Przasnysz on the ninth / twenty-first fay of October in this same 
year. This document was read aloud to the declarants and witnesses 
and we signed.  The declarants and witnesses stated that they do not 
know how to write. 
[signed] The Reverend Stanisław Rachocki, Vicar of Pałuki 

 


