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AKT MAŁŻEŃSTWA: BIELAWSKI JÓZEF i WRZESZYŃSKA ALEKSANDRA 

 AM 1857/8 

 

Nr 8. Miasto Wyszemierzyce i Miasto Przybyszew Działo się[…] 

 

Akt ten tu zaczęty przenosi się na drugą stronę X.[iądz] Maciey [dwa skrótowce?, nie zdołałem 

ich odczytać, prawdopodobnie zapisano w skrócie: Proboszcz Przybyszewski] 

 

…w Mieście Przybyszewie, dnia szesnastego Lutego Tysiąc Ośmset Pięćdziesiątego Siódmego 

roku, o godzinie szóstey wieczorém. Wiadomo czynimy, że w przytomności swiadków 

Woyciecha Kazańskiego[?] Obywatela z Przybyszewa, lat pięcdziesiąt cztery, i Józefa 

Maty[...]wskiego Obywatela tuteyszégo, lat trzydzieści pięć maiących, na dniu dzisieyszym, 

zawarte zostáło religiyne Małżenstwo, między Jozefem Biélawskim wdowcem, obywatelem w 

Wyszémiérzycach zamięszkałym i urodzonym z Pawła i Barbary z Adamskich, małzonków 

Bielawskich, tamże niegdyś zamięszkałych, lat trzydzieści dwa maiącym a Panną Alexandrą 

Walentyną, córką Michała i Katarzyny z Jabłońskich małzonków Wrzeszynskich w 

Przybyszewie zamięszkałych, lat siedemnaście liczącą, tu w Przybyszewie zrodzoną i przy 



rodzicach zostającą. Máłżéństwo to poprzedziły trzy zapowiedzie, w dniach: pierwszym, ósmym 

i piętnastym bieżącégo miesiąca i roku w Parafii Przybyszewskiéy {dopisek na marginesie 

strony, po lewej: i Wyszemierzskiéy X.[iądz] Olkowski K.[azański]? W.[oyciech] J.[ózef] 

M.[aty[…]wski]} iaki i też zezwolenie ustne obecnych Aktowi Małżeństwa – rodziców 

nowzaślubionéy. Tamowanie Małżéństwa niezaszło. Małżonkowie nowi oświadczaią, iż 

niezawarli umowy przedślubnéy. Akt ten stawaiącym i świadkom przeczytany, przez świadków 

podpisany zostáł. X.[iądz] Maciéy Olkowski Proboszcz Przybyszewski X. Maciéy  

 

niezbyt czytelne podpisy obu świadków 

 

 

Uwaga: Odpis niniejszego dokumentu – na podstawie jego skanu dostępnego na portalu 

internetowym www.geneteka.genealodzy.pl – z zachowaniem pisowni i interpunkcji oraz 

układu tekstu oryginału sporządził  

w dniu 04.02.2014 r. – Marek Sygowski 

 

 

Wyszemierzyce – obecnie: Wyśmierzyce – miasto w województwie mazowieckim, w 

powiecie białobrzeskim, położone w Dolinie Białobrzeskiej, na prawym brzegu Pilicy; siedziba 

gminy miejsko-wiejskiej Wyśmierzyce. Były miastem duchownym. 
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