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Robert T. Tomczak

Akty zgonu powstańców styczniowych w księdze 
parafialnej wsi Dobrosołowo

Powstanie styczniowe (1863–1864) doczekało się w polskiej historiografii 
dość sporej liczby publikacji naukowych, które ujmują je w kontekście ogól-
nopolskim, ale też lokalnym. Oczywiście, również dla Wielkopolski wschod-

niej, między innymi ziemi konińskiej, która administracyjnie wchodziła wówczas 
w skład guberni warszawskiej, powstało wiele wartościowych publikacji przybliża-
jących dzieje powstania styczniowego na tym terenie1. Dotyczy to także poszcze-
gólnych bitew czy potyczek powstańczych2, z których dość istotna była bitwa pod 
Dobrosołowem stoczona 2 marca 1863 roku3. Znaczenie tej bitwy nie polega tyl-
ko na jej charakterze militarnym (klęska oddziałów powstańczych wspomaganych 
przez ochotników z Wielkiego Księstwa Poznańskiego), ale głębokiej ingerencji 
w życie mieszkańców wiejskiej społeczności Dobrosołowa. Rzadko kiedy zwraca 
się uwagę na mikrohistoryczny aspekt wielkich wydarzeń dziejowych, choć jest on 
szczególnie istotny, gdyż to właśnie małe społeczności najsilniej przeżywają gwał-
towne załamania ich uregulowanego i spokojnego wcześniej życia. 

Nie inaczej było podczas powstania styczniowego we wschodniej Wielkopolsce 
przy okazji bitwy pod Dobrosołowem. Nadchodzące wojska rosyjskie i powstań-
cze musiały spowodować trwogę wśród mieszkańców wsi, którzy zapewne nie 
wiedzieli, co czynić. Dość powiedzieć, że bitwa, która rychło nastąpiła, toczyła się  

1 A. Czubiński, Powstanie styczniowe w woj. kaliskim, [w:] Studia i materiały do 
dziejów Wielkopolski i Pomorza, t. VIII (16), z. 2, Poznań 1963, s. 49–71; idem, Powsta-
nie 1863/64 na ziemi kaliskiej, „Zeszyty Naukowe UAM. Historia”, z. 6, Poznań 1964 
s. 126–230; idem, Powstanie 1863–1864 roku we wschodniej Wielkopolsce, Poznań 
1993 oraz chyba najbardziej godne polecenia: Ziemia konińska w powstaniu stycznio-
wym 1863–1864. Praca zbiorowa wydana z okazji konferencji naukowej zorganizowanej 
w 130 rocznicę Powstania Styczniowego w Ciążeniu 4–24.04.1993, red. Z. Kaczmarek,  
J. Stępień, t. I–III, Konin 1994; t. IV, cz. I, Konin 1995; t. IV, cz. II, Konin 1996; t. V, Konin 
1998.

2 Dość wymienić m.in.: M. Jarecki, Bitwa pod Mieczownicą i powrót do tradycji, Gie-
wartów 1993; J. Gulczyński, Bitwa pod Olszowym (22 marca 1863 r.) w kontekście działań 
powstańczych w powiecie konińskim, [w:] Ziemia konińska w czasie powstania styczniowego 
1863–1864, t. I, red. L. Stefaniak, Konin 1994, s. 163–179; idem, Bitwa pod Brdowem, „Kro-
nika Wielkopolski” 2013, nr 1, s. 2–22; K. Gorczyca, Pole bitwy pod Olszowym Młynem, 
„Kronika Wielkopolski” 2013, nr 2, s. 83–85; Z dziejów powstania styczniowego na ziemi 
konińskiej: wybór zagadnień, red. A. Kijas, Konin 2013.

3 S. Kalembka, Dwa epizody z walk partii Mielęckiego w 1863 r. Ciepliny i Dobrosołowo, 
„Acta Universitatis Nicolai Copernici. Historia” 1986, t. XXI, z. 167, s. 33–53; R.T. Tom-
czak, Bitwa pod Dobrosołowem – 2 III 1863, „Rocznik Koniński” 2016, nr 19, s. 115–137.
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w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowań gospo-
darczych w centralnej części wsi. Z przekazów źró-
dłowych wynika, że mieszkańcy w większości nie 
uciekli przed walką (nie było na to czasu), ale wie-
lokrotnie sprzyjali powstańcom. To oni po bitwie 
zebrali ciała zmarłych i w niektórych przypadkach 
zajęli się rannymi. Kiedy kilka dni po bitwie zjawił 
się w parafii ksiądz proboszcz (6 marca), mieszkań-
cy zgłosili mu wszystkich poległych, zebrali ciała 
i pochowali potem w zbiorowej mogile na cmen-
tarzu parafialnym. Wszystkie powyższe informacje 
można uzyskać za pośrednictwem księgi zgonów 
parafii w Dobrosołowie za rok 18634, która, podob-
nie jak inne księgi parafialne z tego okresu, rzadko 
kiedy była wykorzystywana jako źródło historycz-
ne do badania dziejów powstania styczniowego we 
wschodniej Wielkopolsce5. 

Można się jednak ze wspomnianej księgi do-
wiedzieć wielu istotnych informacji z punktu 
widzenia samej bitwy, ale też życia wiejskiej spo-
łeczności. Proboszcz zamieścił w niej akty zgonów  
35 mężczyzn, którzy polegli bezpośrednio w walce 
lub zmarli na skutek odniesionych w bitwie ran.  
W odniesieniu do 33 powstańców jako datę śmier-
ci podano dzień 2 marca 1863 roku. Dwie kolejne 
osoby zmarły, niewątpliwie w skutek odniesionych 
ran, 6 marca (akt nr 13 i 15), więc zapewne byli 
pod opieką mieszkańców od czasu bitwy, a ciało 
jednego niezidentyfikowanego mężczyzny od-
naleziono dopiero 27 kwietnia 1863 roku (akt nr 
50). W tym przypadku nie określono daty śmierci, 
a jedynie podano, że zwłoki znaleziono na jezio-
rze i zmarły od kilku tygodni nie żył6. Ciało tego 
mężczyzny należy oczywiście łączyć z wcześniejszą 
bitwą, gdyż ucieczka powstańców prowadziła mię-
dzy innymi przez lokalne bagna i jeziora, a także 
dlatego, że w tak małej społeczności identyfikacja 
zmarłego pochodzącego z najbliższych okolic nie 
stanowiłaby problemu dla mieszkańców. 

Akty owych zgonów spisał proboszcz Stani-
sław Woszczalski, a oświadczyli je mieszkańcy wsi: 
Franciszek Dzwoniarski (lat 30), Szczepan No-

4 Archiwum Państwowe w Poznaniu Odział w Ko-
ninie (dalej APP Konin), Akta stanu cywilnego parafii 
rzymskokatolickiej Dobrosołowo (pow. koniński), sygn. 47, 
Duplikat aktów urodzenia, małżeństw i zejścia w parafii 
Dobrosołowo na 1863 rok.

5 R.T. Tomczak, Księgi stanu cywilnego para-
fii rzymskokatolickich jako źródło do dziejów powstania 
styczniowego w Wielkopolsce, Rocznik Wielkopolskiego 
Towarzystwa Genealogicznego „Gniazdo” 2015, R. 8,  
s. 39–42.

6  APP Konin, Akta stanu cywilnego parafii rzymsko- 
katolickiej Dobrosołowo, op. cit., s. 62, wpis 50.

wacki (lat 40), Piotr Guzik (lat 50), Jakub Stefa-
niak (lat 50), Stanisław Grzelak (lat 50) oraz Roch 
Sarna (lat 40). Wszyscy byli gospodarzami z Do-
brosołowa i zapewne nieformalnymi „zwierzchni-
kami” wsi. We wspomnianych aktach zgonów po-
dano jedynie imiona i nazwiska 6 poległych7. Byli 
to: Władysław Ciesielski mający 25 lat, urodzony 
w Bielawach w Wielkim Księstwie Poznańskim, 
syn Łukasza i Marianny, dziedziców wsi Bielawy 
(akt nr 8); Leopold Tirpitz mający lat 24, prak-
tykant leśny lasów kazimierskich, bezżenny, za-
mieszkały w niedalekim Kazimierzu Biskupim 
(akt nr 9); Franciszek Stefanowski mający 22 lata, 
urodzony we Włocławku, syn rękawicznika Pawła 
i Marianny z Czajkowskich (akt nr 10). „Dzien-
nik Poznański” podał ponadto informację, iż Ste-
fanowski otrzymał dwa ciosy bagnetami w szyję  
i został uderzony kolbą karabinu w szczękę8. Umarł 
po kilku dniach w Szyszłowie 6 marca o ósmej 
rano. Ponadto ponieśli śmierć: Witold Ulatowski 
mający lat 23, syn obywatela z powiatu włocław-
skiego (akt nr 11); Ignacy Dasiewicz mający lat 
25, pochodzący z Ośna Górnego (akt nr 12) oraz 
Franciszek Dembiński mający lat 25, pochodzący 
z Wielkiego Księstwa Poznańskiego, pozostający 
w obowiązkach prywatnych (akt nr 13). „Dziennik 
Poznański” podał ponadto, że był studentem me-
dycyny i został postrzelony w rękę przy ramieniu,  
a następnie zadano mu 20 ran bagnetami9. Umarł  
6 marca o godzinie pierwszej po południu. 

Przy reszcie zgonów oświadczono, że byli to 
mężczyźni z „imienia, nazwiska, pochodzenia i sta-
nu niewiadomi”. Ksiądz Woszczalski jednak przy 
spisywaniu aktów zgonu podał szacunkowy wiek 
poległych (w szacunkowym wieku 18–22 lata po-
legło 10 powstańców, w wieku 23–28 kolejnych 8, 
w wieku 29–36 poległo również 8, a jeden zmar-
ły miał około 40 lat) oraz ogólną charakterystykę 
ich wyglądu (wzrost, kolor i długość włosów, kolor  
i wygląd zarostu, kształt twarzy, budowa ciała)10. 
Co do dwóch mężczyzn ksiądz proboszcz nie był 
w stanie określić wieku (najpewniej stan zwłok na 
to nie pozwalał)11.

Spośród 29 poległych, a nieznanych z nazwi-
ska, można, za pośrednictwem przekazów źró-
dłowych, zidentyfikować 6 powstańców. Pod Do-

  7 Ibidem, s. 54–55, nr 8–13.
  8 „Dziennik Poznański” 1863, nr 56, s. 3.
  9 Ibidem, 1863, nr 61, s. 2.
10 APP Konin, Akta stanu cywilnego parafii rzym-

skokatolickiej Dobrosołowo, op. cit., s. 56–62, wpis 14– 
–41, 50.

11 Ibidem, s. 60, wpis 38, 40.
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brosołowem polegli zatem: Stanisław Węsierski  
z Poznańskiego, którego ciało zostało „zrąbane do 
niepoznania”; Antoni Wolschleger z Chraplewa, 
również z Poznańskiego12; Franciszek Dąbrowski 
zmarły od postrzału w kark; Józef Poniński – sio-
strzeniec Erazma Zabłockiego, dziedzica Turowa, 
został ranny i podczas odwrotu pozostał na wo-
zie z rannymi, lecz Kozacy doścignąwszy rannych, 
wszystkich na wozie zabili13. Polegli jeszcze bracia 
Władysław i Kazimierz Trąbczyńscy z Trzemeszna. 
Kazimierz Trąbczyński, referendarz sądowy, ciężko 
ranny i ewakuowany przez brata z pola bitwy nie 
chciał, by zostali razem pojmani i zabici „przez 
Moskali”, więc by ratować brata i umożliwić mu 
ucieczkę, sam się zastrzelił14. Wszyscy wspomnia-
ni polegli zostali pochowani w zbiorowej mogile 
znajdującej się po dziś dzień na cmentarzu para-
fialnym w Dobrosołowie.

Dzięki informacjom dotyczącym bitwy pod 
Dobrosołowem zwartym w księdze parafialnej 
można się dowiedzieć, jak silnie działania po-
wstańcze oddziaływały na lokalną wiejską spo-
łeczność. Nie dość, że mieszkańcy wsi obawiali 
się o swoje życie i dobytek, to musieli dodatko-
wo zająć się poległymi i pochować ich we wła-
snej ziemi. Również potem, kiedy znaleziono 
na jeziorze kolejne zwłoki poległego w bitwie, 
mieszkańcy ponownie byli zobowiązani zająć się 
ciałem zmarłego. Nieczęsto zwraca się uwagę na 
bezpośredni wpływ działań wojennych na życie 
mieszkańców małych społeczności, a przecież 
to właśnie te „małe ojczyzny” są najtrwalszym 
strażnikiem pamięci historycznej, która w skali 
makrohistorycznej dość często bywa zapominana. 
Pamięć o bitwie pod Dobrosołowem nie funk-
cjonuje przecież w ogólnopolskiej skali historio-
graficznej, ale dla współczesnych mieszkańców 
wsi już dawno urosła do skali sacrum. Warto za-
tem odtwarzać historię lokalnych społeczności, 
gdyż to na niej zasadza się podstawowy funda-
ment prawdy historycznej, bo to one najczęściej 
dbają i pielęgnują pamięć o tych wydarzeniach. 

12 H. Stupnicki, Imionospis poległych i zmarłych  
w 1863/1864, Lwów 1865, s. 92, 96.

13 S. Zieliński, Bitwy i potyczki 1863–1864. Na pod-
stawie materyałów drukowanych i rękopiśmiennych 
Muzeum Narodowego w Raperswilu, Raperswil 1913,  
s. 193; S. Okoniewski, Z roku 1863. W pięćdziesiątą rocz-
nicę wspomnienia powstańca. Pogląd na wyniki naszych 
powstań w latach 1831, 1964, 1848, 1863 r., [Wspomnie-
nia powstańca], Poznań 1913, s. 9.

14 W. Zaremba, Wyprawa Garczyńskiego i więzienie 
pruskie, [w:] W czterdziestą rocznicę powstania stycznio-
wego 1863–1903, Lwów 1903, s. 531.

Aneks źródłowy

Akty zgonów powstańców zapisane  
w księdze parafialnej z Dobrosołowa 
(rok 1863, s. 54–62, nr 8–41, 50)

Akt nr 8. Dobrosołowo. Działo się we wsi Dobro-
sołowie dnia szóstego marca tysiąc osiemset sześć-
dziesiątego trzeciego roku o godzinie dwunastej 
w południe. Stawili się Franciszek Dzwoniarski 
lat trzydzieści i Szczepan Nowacki lat czterdzie-
ści mający, gospodarze z Dobrosołowa i oświad-
czyli Nam, że w Dobrosołowie dnia drugiego roku 
bieżącego o godzinie dwunastej w południe umarł 
Władysław Ciesielski lat dwadzieścia pięć mający, 
urodzony w W. Ks. Poznańskiem w Bielawach, syn 
Łukasza i Maryanny z Ciesielskich, dziedziców 
wsi Bielawy. Po przekonaniu się naocznie o zej-
ściu Władysława Ciesielskiego, akt ten stawającym 
pisać nieumiejącym przeczytany, przez Nas tylko 
podpisany został. X. St. Woszczalski.

Akt nr 9. Dobrosołowo. Działo się we wsi Dobro-
sołowie dnia szóstego marca tysiąc osiemset sześć-
dziesiątego trzeciego roku o godzinie dwunastej  
w południe. Stawili się Piotr Guzik, lat pięćdzie-
siąt i Jakób Stefaniak lat pięćdziesiąt mający, go-
spodarze z Dobrosołowa i oświadczyli Nam, że  
w Dobrosołowie dnia drugiego marca roku bieżą-
cego o godzinie dwunastej w południe umarł Le-
opold Tirpitz lat dwadzieścia cztery mający, prak-
tykant leśny lasów Kazimierskich bezżenny w Ka-
zimierzu zamieszkały, o urodzeniu i imionach jego 
rodziców świadkom nie wiadomo. Po przekonaniu 
się naocznie o zejściu Leopolda Tirpitz, akt ten 
stawającym pisać nieumiejącym przeczytany, przez 
Nas tylko podpisany został. X. St. Woszczalski.

Akt nr 10. Działo się we wsi Dobrosołowie dnia 
szóstego marca tysiąc osiemset sześćdziesiątego 
trzeciego roku o godzinie dwunastej w południe. 
Stawili się Piotr Guzik, lat pięćdziesiąt i Jakób Ste-
faniak lat pięćdziesiąt mający, gospodarze z Do-
brosołowa i oświadczyli Nam, że w Dobrosołowie 
[podkreślenie z dopiskiem na marginesie w Szy-
szłowie] dnia dzisiejszego o godzinie ósmej z rana 
umarł Franciszek Stefanowski, syn rękawicznika, 
lat dwadzieścia dwa mający, bezżenny, urodzony 
w Włocławku, syn Pawła i Maryanny z Czajkow-
skich, małżonków Stefanowskich z Włocławka. Po 
przekonaniu się naocznie o zejściu Franciszka Ste-
fanowskiego, akt ten stawającym pisać nieumieją-
cym przeczytany, przez Nas tylko podpisany został. 
X. St. Woszczalski.
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Akt nr 11. Działo się we wsi Dobrosołowie dnia 
szóstego marca tysiąc osiemset sześćdziesiątego 
trzeciego roku o godzinie drugiej po południu. 
Stawili się Piotr Guzik, lat pięćdziesiąt i Jakób Ste-
faniak lat pięćdziesiąt mający, gospodarze z Do-
brosołowa i oświadczyli Nam, że w Dobrosołowie 
dnia drugiego marca roku bieżącego o godzinie 
dwunastej w południe umarł Witold Ulatowski lat 
dwadzieścia trzy mający, syn obywatela z powiatu 
Włocławskiego, o urodzeniu zaś i imionach ro-
dziców jego rodziców, świadkom nie wiadomo. Po 
przekonaniu się naocznie o zejściu Witolda Ula-
towskiego, akt ten stawającym pisać nieumiejącym 
przeczytany, przez Nas tylko podpisany został.  
X. St. Woszczalski.

Akt nr 12. Działo się we wsi Dobrosołowie dnia 
szóstego marca tysiąc osiemset sześćdziesiątego 
trzeciego roku o godzinie drugiej po południu. 
Stawili się Piotr Guzik, lat pięćdziesiąt i Jakób 
Stefaniak lat pięćdziesiąt mający, gospodarze  
z Dobrosołowa i oświadczyli Nam, że w Dobroso-
łowie dnia drugiego marca roku bieżącego o godzi-
nie dwunastej w południe umarł Ignacy Dasiewicz, 
lat dwadzieścia pięć mający z Ośna Górnego po-
chodzący, o stanie zaś, urodzeniu i imionach jego 
rodziców jest im nie wiadomo. Po przekonaniu się 
naocznie o zejściu Ignacego Dasiewicza, akt ten 
stawającym pisać nieumiejącym przeczytany, przez 
Nas tylko podpisany został. X. St. Woszczalski.

Akt nr 13. Działo się we wsi Dobrosołowie dnia 
szóstego marca tysiąc osiemset sześćdziesiątego 
trzeciego roku o godzinie drugiej po południu. 
Stawili się Stanisław Grzelak lat pięćdziesiąt i Ja-
kób Stefaniak lat pięćdziesiąt mający, gospodarze  
z Dobrosołowa i oświadczyli Nam, że w Do-
brosołowie dnia szóstego marca roku bieżącego  
o godzinie pierwszej po południu umarł Franciszek 
Dembiński, bezżenny, lat dwadzieścia pięć mający  
z W. Ks. Poznańskiego pochodzący, w obowiązkach 
prywatnych zostający, o urodzeniu zaś i imionach 
jego rodziców jest im nie wiadomo. Po przekona-
niu się naocznie o zejściu Franciszka Dembińskie-
go, akt ten stawającym pisać nieumiejącym prze-
czytany, przez Nas tylko podpisany został. X. St. 
Woszczalski.

Akt nr 14. Działo się we wsi Dobrosołowie dnia 
szóstego marca tysiąc osiemset sześćdziesiątego 
trzeciego roku o godzinie drugiej po południu. 
Stawili się Piotr Guzik, lat pięćdziesiąt i Jakób 
Stefaniak lat pięćdziesiąt mający, gospodarze  
z Dobrosołowa i oświadczyli Nam, że w Do-

brosołowie dnia drugiego marca roku bieżącego  
o godzinie dwunastej w południe umarł mężczyzna  
z imienia, nazwiska, pochodzenia, stanu niewiado-
my. Lat około dwadzieścia siedem mający, wzro-
stu średniego niskiego, włosów na głowie, brody  
i wąsów rudych. Po przekonaniu się naocznie  
o zejściu tegoż, akt ten stawającym pisać nieumieją-
cym przeczytany, przez Nas tylko podpisany został.  
X. St. Woszczalski.

Akt nr 15. Działo się we wsi Dobrosołowie dnia 
szóstego marca tysiąc osiemset sześćdziesiątego 
trzeciego roku o godzinie drugiej po południu. 
Stawili się Piotr Guzik, lat pięćdziesiąt i Roch 
Sarna lat czterdzieści mający, gospodarze z Do-
brosołowa i oświadczyli Nam, że w Dobrosołowie 
dnia szóstego marca roku bieżącego o godzinie 
dwunastej w południe umarł mężczyzna z imienia, 
nazwiska, pochodzenia i stanu niewiadomy. Lat 
około dwadzieścia dwa mający, wzrostu dobrego, 
twarzy okrągłej, włosów ciemnych, bez zarostu. Po 
przekonaniu się naocznie o zejściu tegoż, akt ten 
stawającym pisać nieumiejącym przeczytany, przez 
Nas tylko podpisany został. X. St. Woszczalski.

Akt nr 16. Działo się we wsi Dobrosołowie dnia 
szóstego marca tysiąc osiemset sześćdziesiątego 
trzeciego roku o godzinie drugiej po południu. 
Stawili się Piotr Guzik, lat pięćdziesiąt i Roch 
Sarna lat czterdzieści mający, gospodarze z Do-
brosołowa i oświadczyli Nam, że w Dobrosołowie 
dnia drugiego marca roku bieżącego o godzinie 
dwunastej w południe umarł mężczyzna z imienia, 
nazwiska, pochodzenia i stanu niewiadomy. Lat 
około trzydzieści dwa mający, włosów na głowie  
i twarzy rudych. Po przekonaniu się naocznie  
o zejściu tegoż, akt ten stawającym pisać nieumieją-
cym przeczytany, przez Nas tylko podpisany został.  
X. St. Woszczalski.

Akt nr 17. Działo się we wsi Dobrosołowie dnia 
szóstego marca tysiąc osiemset sześćdziesiątego 
trzeciego roku o godzinie drugiej po południu. 
Stawili się Piotr Guzik, lat pięćdziesiąt i Roch 
Sarna lat czterdzieści mający, gospodarze z Do-
brosołowa i oświadczyli Nam, że w Dobrosołowie 
dnia drugiego marca roku bieżącego o godzinie 
dwunastej w południe umarł mężczyzna z imienia, 
nazwiska, pochodzenia i stanu niewiadomy. Lat 
około czterdziestu mający, włosów długich, wąsów 
i brody ciemnych. Po przekonaniu się naocznie  
o zejściu tegoż, akt ten stawającym pisać nieumieją-
cym przeczytany, przez Nas tylko podpisany został.  
X. St. Woszczalski.



71

Akt nr 18. Działo się we wsi Dobrosołowie dnia 
szóstego marca tysiąc osiemset sześćdziesiątego 
trzeciego roku o godzinie drugiej po południu. 
Stawili się Piotr Guzik, lat pięćdziesiąt i Roch 
Sarna lat czterdzieści mający, gospodarze z Do-
brosołowa i oświadczyli Nam, że w Dobrosołowie 
dnia drugiego marca roku bieżącego o godzinie 
dwunastej w południe umarł mężczyzna z imienia, 
nazwiska, pochodzenia i stanu niewiadomy. Lat 
około trzydziestu mający, włosów na głowie dłu-
gich ciemnych. Po przekonaniu się naocznie o zej-
ściu tegoż, akt ten stawającym pisać nieumiejącym 
przeczytany, przez Nas tylko podpisany został.  
X. St. Woszczalski.

Akt nr 19. Działo się we wsi Dobrosołowie dnia 
szóstego marca tysiąc osiemset sześćdziesiątego 
trzeciego roku o godzinie drugiej po południu. Sta-
wili się Piotr Guzik, lat pięćdziesiąt i Roch Sarna 
lat czterdzieści mający, gospodarze z Dobrosołowa 
i oświadczyli Nam, że w Dobrosołowie dnia dru-
giego marca roku bieżącego o godzinie dwunastej 
w południe umarł mężczyzna z imienia, nazwiska, 
pochodzenia i stanu niewiadomy. Lat około dwu-
dziestu mający, włosów jasno-blond. Po przekona-
niu się naocznie o zejściu tegoż, akt ten stawającym 
pisać nieumiejącym przeczytany, przez Nas tylko 
podpisany został. X. St. Woszczalski.

Akt nr 20. Działo się we wsi Dobrosołowie dnia 
szóstego marca tysiąc osiemset sześćdziesiątego 
trzeciego roku o godzinie drugiej po południu. Sta-
wili się Piotr Guzik, lat pięćdziesiąt i Roch Sarna 
lat czterdzieści mający, gospodarze z Dobrosołowa 
i oświadczyli Nam, że w Dobrosołowie dnia dru-
giego marca roku bieżącego o godzinie dwunastej 
w południe umarł mężczyzna z imienia, nazwiska, 
pochodzenia i stanu niewiadomy. Lat około trzy-
dziestu, twarzy okrągłej, nosa zadartego, włosów 
na głowie i brodzie rudych. Po przekonaniu się 
naocznie o zejściu tegoż, akt ten stawającym pisać 
nieumiejącym przeczytany, przez Nas tylko podpi-
sany został. X. St. Woszczalski.

Akt nr 21. Działo się we wsi Dobrosołowie dnia 
szóstego marca tysiąc osiemset sześćdziesiątego 
trzeciego roku o godzinie drugiej po południu. Sta-
wili się Piotr Guzik, lat pięćdziesiąt i Roch Sarna 
lat czterdzieści mający, gospodarze z Dobrosołowa 
i oświadczyli Nam, że w Dobrosołowie dnia dru-
giego marca roku bieżącego o godzinie dwunastej 
w południe umarł mężczyzna z imienia, nazwiska, 
pochodzenia i stanu niewiadomy. Lat około trzy-
dziestu sześciu mający, wzrostu średniego, twarzy 

ściągłej, nosa zadartego, włosów na głowie, wąsów 
i hiszpanki czarnych. Po przekonaniu się naocznie 
o zejściu tegoż, akt ten stawającym pisać nieumie-
jącym przeczytany, przez Nas tylko podpisany zo-
stał. X. St. Woszczalski.

Akt nr 22. Działo się we wsi Dobrosołowie dnia 
szóstego marca tysiąc osiemset sześćdziesiątego 
trzeciego roku o godzinie drugiej po południu. Sta-
wili się Piotr Guzik, lat pięćdziesiąt i Roch Sarna 
lat czterdzieści mający, gospodarze z Dobrosołowa 
i oświadczyli Nam, że w Dobrosołowie dnia dru-
giego marca roku bieżącego o godzinie dwunastej 
w południe umarł mężczyzna z imienia, nazwiska, 
pochodzenia i stanu niewiadomy. Lat około dwu-
dziestu dwóch mający, wzrostu średniego, włosów 
na głowie ciemnych, bez zarostu. Po przekonaniu 
się naocznie o zejściu tegoż, akt ten stawającym 
pisać nieumiejącym przeczytany, przez Nas tylko 
podpisany został. X. St. Woszczalski.

Akt nr 23. Działo się we wsi Dobrosołowie dnia 
szóstego marca tysiąc osiemset sześćdziesiątego 
trzeciego roku o godzinie drugiej po południu. Sta-
wili się Piotr Guzik, lat pięćdziesiąt i Roch Sarna 
lat czterdzieści mający, gospodarze z Dobrosołowa 
i oświadczyli Nam, że w Dobrosołowie dnia dru-
giego marca roku bieżącego o godzinie dwunastej 
w południe umarł mężczyzna z imienia, nazwiska, 
pochodzenia i stanu niewiadomy. Lat około dwu-
dziestu mający, wzrostu małego, szczupły, włosów 
na głowie ciemne blond. Po przekonaniu się na-
ocznie o zejściu tegoż, akt ten stawającym pisać 
nieumiejącym przeczytany, przez Nas tylko podpi-
sany został. X. St. Woszczalski.

Akt nr 24. Działo się we wsi Dobrosołowie dnia 
szóstego marca tysiąc osiemset sześćdziesiątego 
trzeciego roku o godzinie drugiej po południu. Sta-
wili się Piotr Guzik, lat pięćdziesiąt i Roch Sarna 
lat czterdzieści mający, gospodarze z Dobrosołowa 
i oświadczyli Nam, że w Dobrosołowie dnia dru-
giego marca roku bieżącego o godzinie dwunastej 
w południe umarł mężczyzna z imienia, nazwiska, 
pochodzenia i stanu niewiadomy. Lat około dwu-
dziestu trzech mający, wzrostu dobrego, budowy 
ciała mocnej, włosów na głowie długich ciemnych. 
Po przekonaniu się naocznie o zejściu tegoż, akt ten 
stawającym pisać nieumiejącym przeczytany, przez 
Nas tylko podpisany został. X. St. Woszczalski.

Akt nr 25. Działo się we wsi Dobrosołowie dnia 
szóstego marca tysiąc osiemset sześćdziesiątego 
trzeciego roku o godzinie drugiej po południu. 
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Stawili się Piotr Guzik, lat pięćdziesiąt i Roch 
Sarna lat czterdzieści mający, gospodarze z Do-
brosołowa i oświadczyli Nam, że w Dobrosołowie 
dnia drugiego marca roku bieżącego o godzinie 
dwunastej w południe umarł mężczyzna z imienia, 
nazwiska, pochodzenia i stanu niewiadomy. Lat 
około dwudziestu ośmiu mający, wzrostu średnie-
go, budowy ciała dobrej, włosów na głowie długich 
ciemne blond. Po przekonaniu się naocznie o zej-
ściu tegoż, akt ten stawającym pisać nieumiejącym 
przeczytany, przez Nas tylko podpisany został.  
X. St. Woszczalski.

Akt nr 26. Działo się we wsi Dobrosołowie dnia 
szóstego marca tysiąc osiemset sześćdziesiątego 
trzeciego roku o godzinie trzeciej po południu. Sta-
wili się Piotr Guzik, lat pięćdziesiąt i Roch Sarna 
lat czterdzieści mający, gospodarze z Dobrosołowa 
i oświadczyli Nam, że w Dobrosołowie dnia dru-
giego marca roku bieżącego o godzinie dwunastej 
w południe umarł mężczyzna z imienia, nazwiska, 
pochodzenia i stanu niewiadomy. Lat około dwu-
dziestu trzech mający, wzrostu średniego, twarzy 
ściągłej, nosa dużego, włosów krótkich ciemnych, 
bez zarostu. Po przekonaniu się naocznie o zej-
ściu tegoż, akt ten stawającym pisać nieumiejącym 
przeczytany, przez Nas tylko podpisany został.  
X. St. Woszczalski.

Akt nr 27. Działo się we wsi Dobrosołowie dnia 
szóstego marca tysiąc osiemset sześćdziesiątego 
trzeciego roku o godzinie trzeciej po południu. Sta-
wili się Piotr Guzik, lat pięćdziesiąt i Roch Sarna 
lat czterdzieści mający, gospodarze z Dobrosołowa 
i oświadczyli Nam, że w Dobrosołowie dnia dru-
giego marca roku bieżącego o godzinie dwunastej 
w południe umarł mężczyzna z imienia, nazwiska, 
pochodzenia i stanu niewiadomy. Lat około dwu-
dziestu dwóch mający, wzrostu dobrego, włosów 
na głowie i twarzy ciemnych. Po przekonaniu się 
naocznie o zejściu tegoż, akt ten stawającym pisać 
nieumiejącym przeczytany, przez Nas tylko podpi-
sany został. X. St. Woszczalski.

Akt nr 28. Działo się we wsi Dobrosołowie dnia 
szóstego marca tysiąc osiemset sześćdziesiątego 
trzeciego roku o godzinie trzeciej po południu. 
Stawili się Piotr Guzik, lat pięćdziesiąt i Roch 
Sarna lat czterdzieści mający, gospodarze z Do-
brosołowa i oświadczyli Nam, że w Dobrosołowie 
dnia drugiego marca roku bieżącego o godzinie 
dwunastej w południe umarł mężczyzna z imienia, 
nazwiska, pochodzenia i stanu niewiadomy. Lat 
około dwudziestu czterech mający, wzrostu śred-

niego, budowy ciała mocnej, twarzy okrągłej bez 
zarostu, włosów jasno blond. Po przekonaniu się 
naocznie o zejściu tegoż, akt ten stawającym pisać 
nieumiejącym przeczytany, przez Nas tylko podpi-
sany został. X. St. Woszczalski.

Akt nr 29. Działo się we wsi Dobrosołowie dnia 
szóstego marca tysiąc osiemset sześćdziesiątego 
trzeciego roku o godzinie trzeciej po południu. 
Stawili się Piotr Guzik, lat pięćdziesiąt i Roch Sar-
na lat czterdzieści mający, gospodarze z Dobroso-
łowa i oświadczyli Nam, że w Dobrosołowie dnia 
drugiego marca roku bieżącego o godzinie dwu-
nastej w południe umarł mężczyzna z imienia, na-
zwiska, pochodzenia i stanu niewiadomy. Lat oko-
ło dwudziestu czterech mający, wzrostu średniego, 
włosów na głowie, brodzie i wąsów ciemnych. Po 
przekonaniu się naocznie o zejściu tegoż, akt ten 
stawającym pisać nieumiejącym przeczytany, przez 
Nas tylko podpisany został. X. St. Woszczalski.

Akt nr 30. Działo się we wsi Dobrosołowie dnia 
szóstego marca tysiąc osiemset sześćdziesiątego 
trzeciego roku o godzinie trzeciej po południu. Sta-
wili się Piotr Guzik, lat pięćdziesiąt i Roch Sarna 
lat czterdzieści mający, gospodarze z Dobrosołowa 
i oświadczyli Nam, że w Dobrosołowie dnia dru-
giego marca roku bieżącego o godzinie dwunastej 
w południe umarł mężczyzna z imienia, nazwiska, 
pochodzenia i stanu niewiadomy. Lat około dwu-
dziestu dwóch mający, wzrostu średniego, włosów 
ciemnych. Po przekonaniu się naocznie o zejściu 
tegoż, akt ten stawającym pisać nieumiejącym 
przeczytany, przez Nas tylko podpisany został.  
X. St. Woszczalski.

Akt nr 31. Działo się we wsi Dobrosołowie dnia 
szóstego marca tysiąc osiemset sześćdziesiątego 
trzeciego roku o godzinie trzeciej po południu. Sta-
wili się Piotr Guzik, lat pięćdziesiąt i Roch Sarna 
lat czterdzieści mający, gospodarze z Dobrosołowa 
i oświadczyli Nam, że w Dobrosołowie dnia dru-
giego marca roku bieżącego o godzinie dwunastej 
w południe umarł mężczyzna z imienia, nazwi-
ska, pochodzenia i stanu niewiadomy. Lat około  
dwudziestu trzech mający, wzrostu dobrego, bu-
dowy ciała mocnej, włosów na głowie ciemno 
blond. Po przekonaniu się naocznie o zejściu tegoż,  
akt ten stawającym pisać nieumiejącym przeczyta-
ny, przez Nas tylko podpisany został. X. St. Wosz-
czalski.

Akt nr 32. Działo się we wsi Dobrosołowie dnia 
szóstego marca tysiąc osiemset sześćdziesiątego 
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trzeciego roku o godzinie trzeciej po południu. Sta-
wili się Piotr Guzik, lat pięćdziesiąt i Roch Sarna 
lat czterdzieści mający, gospodarze z Dobrosołowa 
i oświadczyli Nam, że w Dobrosołowie dnia dru-
giego marca roku bieżącego o godzinie dwunastej 
w południe umarł mężczyzna z imienia, nazwiska, 
pochodzenia i stanu niewiadomy. Lat około dwu-
dziestu czterech mający, wzrostu średniego, budo-
wy ciała dobrej, włosów na głowie ciemnych, nosa 
długiego, twarzy ściągłej bez zarostu. Po przekona-
niu się naocznie o zejściu tegoż, akt ten stawającym 
pisać nieumiejącym przeczytany, przez Nas tylko 
podpisany został. X. St. Woszczalski.

Akt nr 33. Działo się we wsi Dobrosołowie dnia 
szóstego marca tysiąc osiemset sześćdziesiątego 
trzeciego roku o godzinie trzeciej po południu. Sta-
wili się Piotr Guzik, lat pięćdziesiąt i Roch Sarna 
lat czterdzieści mający, gospodarze z Dobrosołowa 
i oświadczyli Nam, że w Dobrosołowie dnia dru-
giego marca roku bieżącego o godzinie dwunastej 
w południe umarł mężczyzna z imienia, nazwiska, 
pochodzenia i stanu niewiadomy. Lat około dzie-
więtnastu mający, wzrostu wysokiego, budowy cia-
ła szczupłej, włosów na głowie jasno blond, twarzy 
okrągłej bez zarostu. Po przekonaniu się naocznie 
o zejściu tegoż, akt ten stawającym pisać nieumie-
jącym przeczytany, przez Nas tylko podpisany zo-
stał. X. St. Woszczalski.

Akt nr 34. Działo się we wsi Dobrosołowie dnia 
szóstego marca tysiąc osiemset sześćdziesiątego 
trzeciego roku o godzinie trzeciej po południu. 
Stawili się Piotr Guzik, lat pięćdziesiąt i Roch 
Sarna lat czterdzieści mający, gospodarze z Do-
brosołowa i oświadczyli Nam, że w Dobrosołowie 
dnia drugiego marca roku bieżącego o godzinie 
dwunastej w południe umarł mężczyzna z imie-
nia, nazwiska, pochodzenia i stanu niewiadomy. 
Lat około dwudziestu czterech mający, włosów na 
głowie i wąsów ciemno blond, wzrostu wysokiego. 
Po przekonaniu się naocznie o zejściu tegoż, akt 
ten stawającym pisać nieumiejącym przeczytany, 
przez Nas tylko podpisany został. X. St. Wosz-
czalski.

Akt nr 35. Działo się we wsi Dobrosołowie dnia 
szóstego marca tysiąc osiemset sześćdziesiątego 
trzeciego roku o godzinie trzeciej po południu. Sta-
wili się Piotr Guzik, lat pięćdziesiąt i Roch Sarna 
lat czterdzieści mający, gospodarze z Dobrosołowa 
i oświadczyli Nam, że w Dobrosołowie dnia dru-
giego marca roku bieżącego o godzinie dwunastej 
w południe umarł mężczyzna z imienia, nazwiska, 

pochodzenia i stanu niewiadomy. Lat około dwu-
dziestu dwóch mający, wzrostu średniego, włosów 
na głowie długich blond, nosa długiego, twarzy 
ściągłej bez zarostu. Po przekonaniu się naocznie 
o zejściu tegoż, akt ten stawającym pisać nieumie-
jącym przeczytany, przez Nas tylko podpisany zo-
stał. X. St. Woszczalski.

Akt nr 36. Działo się we wsi Dobrosołowie dnia 
szóstego marca tysiąc osiemset sześćdziesiątego 
trzeciego roku o godzinie trzeciej po południu. 
Stawili się Piotr Guzik, lat pięćdziesiąt i Roch 
Sarna lat czterdzieści mający, gospodarze z Do-
brosołowa i oświadczyli Nam, że w Dobrosołowie 
dnia drugiego marca roku bieżącego o godzinie 
dwunastej w południe umarł mężczyzna z imie-
nia, nazwiska, pochodzenia i stanu niewiadomy. 
Lat około osiemnastu mający, wzrostu średniego, 
budowy ciała szczupłej, włosów na głowie ciem-
no blond. Po przekonaniu się naocznie o zejściu 
tegoż, akt ten stawającym pisać nieumiejącym 
przeczytany, przez Nas tylko podpisany został.  
X. St. Woszczalski.

Akt nr 37. Działo się we wsi Dobrosołowie dnia 
szóstego marca tysiąc osiemset sześćdziesiątego 
trzeciego roku o godzinie trzeciej po południu. Sta-
wili się Piotr Guzik, lat pięćdziesiąt i Roch Sarna 
lat czterdzieści mający, gospodarze z Dobrosołowa 
i oświadczyli Nam, że w Dobrosołowie dnia dru-
giego marca roku bieżącego o godzinie dwunastej 
w południe umarł mężczyzna z imienia, nazwi-
ska, pochodzenia i stanu niewiadomy. Lat około  
trzydziestu dwóch mający, wzrostu średniego, 
budowy ciała mocnej, włosów na głowie jasno  
blond. Po przekonaniu się naocznie o zejściu te-
goż, akt ten stawającym pisać nieumiejącym prze-
czytany, przez Nas tylko podpisany został. X. St. 
Woszczalski.

Akt nr 38. Działo się we wsi Dobrosołowie dnia 
szóstego marca tysiąc osiemset sześćdziesiątego 
trzeciego roku o godzinie trzeciej po południu. Sta-
wili się Piotr Guzik, lat pięćdziesiąt i Roch Sarna 
lat czterdzieści mający, gospodarze z Dobrosołowa 
i oświadczyli Nam, że w Dobrosołowie dnia dru-
giego marca roku bieżącego o godzinie dwunastej 
w południe umarł mężczyzna z imienia, nazwiska, 
pochodzenia, stanu i wieku niewiadomy. Wzrostu 
średniego, budowy ciała dobrej, włosów na głowie 
ciemno blond. Po przekonaniu się naocznie o zej-
ściu tegoż, akt ten stawającym pisać nieumiejącym 
przeczytany, przez Nas tylko podpisany został.  
X. St. Woszczalski.
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Akt nr 39. Działo się we wsi Dobrosołowie dnia 
szóstego marca tysiąc osiemset sześćdziesiątego 
trzeciego roku o godzinie trzeciej po południu. Sta-
wili się Piotr Guzik, lat pięćdziesiąt i Roch Sarna 
lat czterdzieści mający, gospodarze z Dobrosołowa 
i oświadczyli Nam, że w Dobrosołowie dnia dru-
giego marca roku bieżącego o godzinie dwunastej 
w południe umarł mężczyzna z imienia, nazwiska, 
pochodzenia i stanu niewiadomy. Lat około trzy-
dziestu sześciu mający, wzrostu średniego, budowy 
ciała silnej, włosów na głowie jasno blond. Po prze-
konaniu się naocznie o zejściu tegoż, akt ten stawa-
jącym pisać nieumiejącym przeczytany, przez Nas 
tylko podpisany został. X. St. Woszczalski.

Akt nr 40. Działo się we wsi Dobrosołowie dnia 
szóstego marca tysiąc osiemset sześćdziesiątego 
trzeciego roku o godzinie trzeciej po południu. 
Stawili się Piotr Guzik, lat pięćdziesiąt i Roch 
Sarna lat czterdzieści mający, gospodarze z Dobro-
sołowa i oświadczyli Nam, że dnia drugiego marca 
roku bieżącego o godzinie dwunastej w południe 
umarł mężczyzna z imienia, nazwiska, pochodze-
nia, stanu i wieku niewiadomy. Wzrostu mier- 
nego, włosów i faworytów niewielkich jasno blond. 
Po przekonaniu się naocznie o zejściu tegoż,  
akt ten stawającym pisać nieumiejącym przeczyta-
ny, przez Nas tylko podpisany został. X. St. Wosz-
czalski.

Akt nr 41. Działo się we wsi Dobrosołowie dnia 
szóstego marca tysiąc osiemset sześćdziesiątego 
trzeciego roku o godzinie trzeciej po południu. Sta-
wili się Piotr Guzik, lat pięćdziesiąt i Roch Sarna 
lat czterdzieści mający, gospodarze z Dobrosołowa 
i oświadczyli Nam, że dnia drugiego marca roku 
bieżącego o godzinie dwunastej w południe umarł 
mężczyzna z imienia, nazwiska, pochodzenia i sta-
nu niewiadomy. Lat około dwudziestu dwóch ma-
jący, włosów na głowie ciemnych. Po przekonaniu 
się naocznie o zejściu tegoż, akt ten stawającym 
pisać nieumiejącym przeczytany, przez Nas tylko 
podpisany został. X. St. Woszczalski.

Akt nr 50. Działo się we wsi Dobrosołowie dnia 
trzydziestego kwietnia tysiąc osiemset sześćdzie-
siątego trzeciego roku o godzinie trzeciej po po-
łudniu. Stawili się Piotr Guzik, lat pięćdziesiąt  
i Roch Sarna lat czterdzieści mający, gospodarze  
z Dobrosołowa i oświadczyli Nam, że w Dobroso-
łowie dnia dwudziestego siódmego kwietnia roku 
bieżącego na jeziorze znalezione zostały zwłoki 
mężczyzny od kilku tygodni umarłego, z imienia, 
nazwiska, pochodzenia i stanu niewiadomego, lat 
około trzydziestu mającego, wzrostu dobrego, bu-
dowy ciała mocnej. Po przekonaniu się naocznie  
o zejściu tegoż, akt ten stawającym pisać nieumie-
jącym przeczytany, przez Nas tylko podpisany zo-
stał. X. St. Woszczalski.


