
PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA p.w. WNIEBOWZIĘCIA NMP w ŚWIĘTOMARZU 

(województwo świętokrzyskie, powiat starachowicki, gmina Pawłów; diecezja kielecka, dekanat bodzentyński) 

 

 

AKT MAŁŻEŃSTWA: 

RUDNICKI JERZY MIKOŁAJ i KOMORNICKA ANTONINA KATARZYNA KLARA 

 

 

adnotacja na prawym marginesie stronicy na wysokości pierwszych czternastu wierszy rękopiśmiennego 

dokumentu: 

 

10. Jadowniki 

Jerzy Marian Rudnicki kawaler z Antoniną Katarzyną Klarą Komornicką panna 

 

Działo się we wsi Świętomarz, osiemnastego/trzydziestego Kwietnia tysiąc osiemset 

dziewięćdziesiątego drugiego roku o godzinie szóstej po południu. Oznajmiamy że w obecności 

świadków Waleriana Staszałek lat pięćdziesiąt mającego właściciela [lub zarządcy] majątku Łomno 

i Teodora Wietrzykowskiego lat trzydzieści osiem mającego administratora majoratnych folwarków 

Jerzyc i Szerzaw zawarte zostało religijne małżeństwo pomiędzy Jerzym Marianem Rudnickim 

kawalerem, urzędnikiem przy zakładzie górniczym w Nietulisku, synem Stanisława i Joanny z 

Jeratoszewskich małżonków Rudnickich, urodzonym w Somiance Parafii Barcice Guberni 

Łomżyńskiej a zamieszkałym w Nietulisku lat dwadzieścia cztery mającym, a Antoniną Katarzyną 

Klarą Komornicką panną córką Józefa i Anny z Turskich małżonków Komornickich urodzoną i 

zamieszkałą przy matce w Jadownikach lat dwadzieścia jeden mającą. Małżeństwo to poprzedziły 

trzy zapowiedzi ogłoszone w Świętomarzskim i Kunowskim Kościołach, w dniach: dwudziestym 

szóstym Stycznia/siódmym Lutego, drugiego/czternastego Lutego i dziewiątego/dwudziestego 

pierwszego Lutego bieżącego roku. Nowozaślubieni oświadczyli że umowa przedślubna pomiędzy 

nimi nie została zawarta. Zezwolenie nowozaślubionym nastąpiło słownie od rodziców. Religijny 

obrzęd dokonany został przez Księdza Iżyłowskiego. Akt ten nowozaślubionym i świadkom 

przeczytany, przez Nas i przez nich podpisany [został]. 

Ks. Iżyłowski Adm.[inistrator] Par.[afii] Sw.[iętomarzkiej] 

 

 Teodor Wietrzykowski  Antonina Komornicka 

 

 Walerjan Staszałek  Jerzy Rudnicki 

 

 
Uwagi: 

 

Łomno – wieś położona w województwie świętokrzyskim, w powiecie starachowickim, w gminie Pawłów; jej 

integralną częścią jest m.in. Łomno-Majątek. 

Jerzyce – niezidentyfikowane 

Sierzawy– wieś położona w województwie świętokrzyskim, w powiecie starachowickim, w gminie Pawłów. 

Obecnie Szerzawy. 

Nietulisko – prawdopodobnie chodzi o obecną miejscowość Nietulisko Duże – wieś położoną w województwie 

świętokrzyskim, powiecie ostrowieckim, w gminie Kunów, która w XIX w. była siedzibą zakładu metalurgicznego 

w ramach Staropolskiego Okręgu Przemysłowego powstałego przy udziale Stanisława Staszica i Franciszka 

Ksawerego Druckiego-Lubeckiego 

Somianka – wieś położona w województwie mazowieckim, w powiecie wyszkowskim, w gminie Somianka. 

Jadowniki – wieś sołecka w Polsce położona w województwie małopolskim, w powiecie brzeskim, w gminie 

Brzesko, ale to chyba nie to?!!! 

[matka Antoniny Komornickiej jest siostrą Antoniny Turskiej, drugiej żony Ksawerego Franciszka Zalewskiego] 


