


• dokumenty potwierdzające okoliczności urodzenia,

• akty znania,

• inne akta wskazujące na dopełnienie obowiązków 

nałożonych przez kodeks cywilny.





Akt urodzenia Józefy Doroty Bortnowskiej, c.

Aleksandra (50l.) i Julii z Bohdanowiczów (42l.)

Chrzestni: Marceli Krasowski i Antonina

Rozwadowska

Gubernia Siedlecka, parafia Mokobody 1878 rok



Akt urodzenia Doroty Anny Grodzkiej, c. Jana

kucharza (23l.) i Konstancyi z Siedleckich (20l.)

Chrzestni: Jan Jaworowski i Joanna Lipińska

1856 rok parafia Waniewo
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1856 rok parafia Waniewo





Akt znania Wilhelma Hittera, s. Wilhelma i 

Elżbiety z Wielgawskich

„…Przede mną Sylwestrem Strozinskim

Burmistrzen Miasta Obwodowego

Łomży prawne zamieszkaniu w Rynku

Starym w Ratuszu z Urzędu (…) Stawili

się P. Jan Zaborowski i P. Alexander

Praski Swiadkowie wiarygodni (…)

Znamy dobrze P. Wilhelma Hitter (…)

ma lat 25. urodzony w Mieście

Przasnyszu (…) jest stanu wolnego

Kawaler w żadne śluby ani przyrzeczenia

z nikim nie wchodził oprócz dzisiejszego

(…) Metryki Urodzenia nie skłąda z

powodu odległości mieysca tuz i tą w

razie potrzeby złożoną bydz może…”



Akt znania Julii Glińskiej, c. Karola i Tekli 
z Kozłowskich

„…znamy bardzo dobrze i wiemy że taż
urodziła się w mieście Krasnem Stawie
Guberni Lubelskiej w roku 1843 obecnie
więc liczy lat 21 (…) złożyć nie może z
powodu że rodzice jej przez niepamięć
niemeldowali przed USC…”

Wystawcą Kazimierz Bargielski wójt
gminy Drozdow Jeziork i Piątnica

Świadkowie Kazimierz Zabłocki i Józef
Cwalina



Akt znania Franciszki Prosińskiej, c. 

Fabiana i Agnieszki z Tabędzkich

„…swey Metryki Urodzenia zyskać nie

może przy Kościele Parafialnym w

Szumowie zpowodu zpalenia się

takowych (…) metryki przy kościele

Parafialnymw Szumowie wszystkie

zostały zpalonemi wraz y z Probostwem

w Roku 1816. …”



• dokumenty potwierdzające wolny stan cywilny,

• zgoda rodziców,

• potwierdzenie ogłoszenia zapowiedzi wydane przez inne USC lub

parafię,

• inne.



Akt zgonu I-ej żony Anny z 

Popielow

„…1828 roku (…) Woyciech

Lutoborski lat sześćdziesiąt liczący

Mąż (…) umarła Anna z Popielów

Lutoborska maiąca lat pięćdziesiąt

żona rzeczonego Woyciecha

Lutoborskiego w teyże Wsi w

Miastkowie zamieszkała przy

mężu…”



Zezwolenie na zawarcie 

związku małżeńskiego



Wdowie zaświadczenie

„…Wdowa po rezerwiście
bombardzierze 1. baterii, 14. brygady
artylerii Józefie Juszczyku, s. Tomasza,
który wstąpił do służby 10.10.1883 i
został przeniesiony do rezerwy
21.08.1888 (…) W razie jej śmierci lub
ponownego ożenku można przedstawić
ten dokument.18.08.1889.”

„Zaświadczam, że 3 tygodnie po śmierci
Józefa Juszczyka, jego prawowita
małżonka 23.08.1889 urodziła syna
Józefa (…) Kiszyniew 11.09.1889 rok
Święty Rzymski kościół, gubernia
Besarabia”

tłum. z j. rosyjskiego mgr Marta Chojnowska



Akt zgonu matki pana młodego

„…1813 Roku (…) Stanisław Gutowski

Dziedzic Wsi Zalęża liczący lat 22 (…)

umarła N. Angela Gutowska Dziedziczka

Wsi Zalęża lat siedmdziesiąt maiąca

wdowa…”



Akt zgonu ojca pana młodego

„…1814 Roku (…) umarł Mikołaj

Walczak lat pięćdziesiąt maiący

Kopczarz, mąż owdowiałej

Małgorzaty…”



Pisemna zgoda matki panny młodej



Zgoda Rady Familijnej na zamążpójście

sieroty

„…stawiła się Rada Familijna w opiece

którey Julianny Jenart lat 19 maiącej

corki Jana Jenarta z pobytu

niewiadomego i Maryanny z Nijsow

małżonków Jenartow (…) dozwalanie

tejże wyjść w związki małżeńskie z

Józefem Modelskim z Wsi Kupisk…”



Potwierdzenie zapowiedzi 
wygłoszonych w parafii Łomżyńskiej

„…trzy zapowiedzi w dniach 6, 13 i
20 września roku bieżącego Ludowi
na Nabożeństwo zgromadzonemu w
Kościele Parafialnym Łomżyńskim w
dni Niedzielna ogłoszone zostały,
żadna przeszkoda przeciw
rzeczonemu małżeństwu wykrytą nie
została…”
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Dyspensa od przeszkody „Mixtae

Religionis” dla Edwarda Pill akatolika

wyznania luterańskiego z m. Łomży

porucznik 14. Piechoty Ołonieckiego

Pułku urodzony w mieście Koninie

Guberni Kaliskiej, s. Franciszka i

Florentyny i Wiktoryi Demianowicz

parafianki Łomżyńskiej, urodzonej w

mieście Pułtusku, c. Mikołaja i Joanny z

Zalewskich



Odpis z protokołu przejścia 

na łono kościoła 

katolickiego z obrządku 

prawosławnego
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na łono kościoła 

katolickiego z obrządku 

prawosławnego
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