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Z AKT ZAWARTYCH ŚLUBÓW  
 KM 2110 

 

śarki Nr 37  - 1828 
 
Działo się w mieście śarkach dnia dwudziestego szóstego listopada tysiąc osiemset 
dwudziestego ósmego roku [26.11.1828] o godzinie czwartej po południu. Wiadomo czynimy, iŜ 
w przytomności świadków Józefa Kostrzyńskiego lat sześćdziesiąt, rolnika, tudzieŜ Jana 
Wyporskiego rolnika lat trzydzieści trzy, w Mieście śarkach zamieszkałych, Ŝe w dniu 
dwudziestym czwartym listopada [24.11.1828] zawarte zostało religijne małŜeństwo pomiędzy 
Jakubem Leszczyńskim wyrobnikiem młodzianem w mieście śarkach zamieszkałym i tamŜe 
urodzonym z Maryanny Leszczyńskiej lat trzydzieści liczącym [w rzeczywistości 28, bo ur. w 
1800]  a Panną Balbiną Bromerówną córką Adama i Anny z Brymorskich Bromerów 
małŜonków, lat dwadzieścia cztery liczącą, w mieście Włodowicach urodzoną, a tu w śarkach 
zamieszkałą w słuŜbie zostającą. MałŜeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi, które w dniach 
dwunastym, dziewiętnastym i dwudziestym szóstym października roku bieŜącego w kościele 
zgromadzonymi ludźmi ogłoszone były. Zamówienie Ŝadne przeciw rzeczonemu małŜeństwu 
nie zapadło. MałŜonkowie owi oświadczają, iŜ nie zdziałali Ŝadnej umowy przedślubnej. 
Poczem akt niniejszy przy stawającym przeczytany i przez nas podpisany został gdyŜ osoby 
pisać nie umieją w akcie wyraŜonym.  
Ksiądz Maciej Cichocki Przeor Leśniowski administrator Parafii śarek. 
 
Dla powyŜszego wytchniętego wypadku zniesławienia tej Jakuba Leszczyńskiego, zaraz po 
odbytym akcie ślubu religijnego po opisaniu owegoŜ juŜ po zawarciu Aktów Ślubnych Parafii 
i Gminy śarki z roku osiemset dwudziestego ósmego, iŜ takowe zaczęte były w dniu 
piętnastym stycznia tysiąc osiemset dwudziestego ósmego a zakończone zostały w dniu 
dwudziestym szóstym listopada o godzinie piątej po południu po dopełnieniu powyŜszego aktu 
zawarte w artykułach czterdziestego drugiego kodeksu generalnego przy połoŜeniu 
wyciśnionej pieczęci zaręczają podpisują reką  
Ks. Maciej Cichocki Przeor Leśniowski Dom. Par. śarek     
 
Po skonfrontowaniu protokolarnym Dziekan Lelowski potwierdza dnia 9 lutego 1829. 
Ks. Jan Zając  
 
===== 
 
Sporządził (korekty i uściślenia)): 
 
Wojciech Edward Leszczyński 
 

� 28 stycznia 2012 roku 
� 24 luty 2012 

 
 
 
 

Wojciech Edward Rex
Notatka
Z aktu zgonu córka Jakuba iBarbary. Dać wiarę należy Metryce Ślubu.Balbina mieszkała w mieście Włodowice. Miała młodszego brata Karola ur. 1810 roku. Matka jej była z domu Filipek.Mieszali na gospodarstwie pod numerem 74. (dane z metryki urodzenia brata Karola).  

Wojciech Edward Rex
Podświetlony
powinno być "z Filipków" vide metryka brata Karola ur. 1810 Włodowice. 

Wojciech Edward Rex
Podświetlony
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Akt zawarcia religijnego małŜeństwa 

Jakuba Leszczyńskiego z Balbiną Bromer 
Zawartego 24 listopada 1828 roku i korekturą na 15 styczeń 1828 rok 

Foto 25 stycznia 2012 rok – Wojciech Edward Leszczyński  
(Ze zbiorów Archiwum Archidiecezji Częstochowskiej) 
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Wojciech Edward Leszczyński z ksiegą zawartych małŜeństw religijnych 

wskazując na akt małŜeński  
Jakuba Leszczyńskiego swojego praprapradziadka z Balbiną Bromer swoją prapraprababką 

foto 25 styczeń 2012 rok – Iwona Leszczyńska 
Archiwum Archidiecezjalne Częstochowa 




