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Ciepielewo. 
N 2. 

Działo się w wsi Szelkowie dnia dwudziestego ósmego 
stycznia tysiąc dziewięćset dwudziestego ósmego roku o godzinie 
dziesiątej przed południem. Wiadomo czynimy, iż w przytomności 
świadków: Edwarda Nowakowskiego, rolnika z Sikut, lat dwa- 
dzieścia siedem i Jana Niedziałkowskiego, rolnika z Ciepielewa, 
lat pięćdziesiąt licących, zawarte zostało religijne małżeństwo 
między: Józefem Niedziałkowskim, kawalerem, rolnikiem, lat 
trzydzieści liczącym, stałym mieszkańcem gminy Smrock, w Poma- 
skach, parafji Szwelickiej, urodzonym i tamże zamieszkałym, 
synem Teofila Niedziałkowskiego rolnika i jego małżonki 
Ksawery z Zygmuntowiczów – a Józefą Kołakowską, wdo- 
wą, po Edmundzie Kołakowskim, rolniku, zmarłym w Warszawie, 
w Szpitalu Dzieciątka Jezus, w parafji Świętj Barbary, dnia 
szóstego czerwca tysiąc dziewięćset dwudziestego siódmego roku, 
lat trzydzieści trzy liczącą, stałą mieszkanką gminy Smrock, w Sikutach, 
parafji Szwelickiej, urodzoną, w Ciepielewie zamieszkałą, córką 
nieżyjącego Antoniego Pomaskiego rolnika i żyjącej wdowy 
Pauliny z Nosarzewskich. Małżeństwo to poprzedziła jedna za- 
powiedź ogłoszona w Szwelickim i Szelkowskim parafjalych 
kosciołach w dniu dwudziestym drugim stycznia roku bieżącego. Od 
dwóch zapowiedzi wzyskano dyspensę Zwierzchności Kościelnej pod 
datą dwudziestego szóstego stycznia roku bieżącego. Małżonkowie nowi 
oświadczyli, iż żadnej umowy przedślubnej nie zawarli. Obrzęd ten religij- 
ny dopełniony został przez księdza Edmunda Biesżkowskiego probo- 
szcza parafji Szelkowskiej. Akt ten po odczytaniu, przez Nas, nowaza- 
ślubionych i świadka Nowakowskiego Edwarda pospisany został, 
Swiadek Niedziałkowski Jan niepiśmienny. Proboszcz parafji Szelko- 
wskiej utrzymujący Akta Stanu Cywilnego. 
 [podpisana] X. Bieszkowski 
 [podpisana] Józef Niedziałkowski. 
 [podpisana] Józefa Kołakowskią 
 [podpisana] Edward Nowakowski 
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Ciepielewo 
N 2. 

This happened in the village of Szelków on the twenty-eighth day of 
January in the year one-thousand nine-hundred twenty-eight at the hour 
of ten before noon. We make it known that in the presence of witnesses: 
Edward Nowakowski, a farmer from Sikuty, twenty-seven years old, 
and Jan Niedziałkowski, a farmer from Ciepielewo, fifty years old, a 
religious marriage was contracted between: Józef Niedziałkowski, an 
unmarried man, a farmer, thirty years old, a permanent resident of the 
Smrock Gmina, born and residing in Pomaski of the Szwelice parish, son 
of Teofil Niedziałkowski, a farmer, and his wife Ksawera née 
Zygmuntowicz – and Józefa Kołakowska, widow of Edmund 
Kołakowski, a farmer who died in Warsaw at the Hospital of the Infant 
Jesus in the parish of Saint Barbara on the sixth day of June in the year 
one-thousand nine-hundred twenty-seven, [she is] thirty-three years old, 
a permanent resident of the Smrock Gmina, born in Sikuty of the 
Szwelice parish, residing in Ciepielewo, daughter of the deceased Antoni 
Pomaski, a farmer, and the still-living widow Paulina née Nosarzewska. 
This wedding was preceeded by one announcement of the banns in the 
Szwelice and Szelków parish churches on the twenty-second day of 
January of the current year. A dispensation from two of the banns was 
obtained from the authority of the church on the twenty-sixth day of 
January of the current year. The newlyweds stated that they had made 
no prenuptial agreement between them. This religious rite was performed 
by the Reverend Edmund Biesżkowski, pastor of the parish of Szelków. 
After reading this document aloud, it was signed by us, the newlyweds, 
and the witness Edward Nowakowski. The witness Jan Niedziałkowski 
is illiterate. Pastor of the Szelków parish, maintaining the public register. 
 [signed] Reverend Biesżkowski 
 [signed] Józef Niedziałkowski 
 [signed] Józefa Kołakowska 
 [signed] Edward Nowakowski  

 


