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MIŃSK MAZOWIECKI 
Dnia 25 listopada obchodzimy kolejną  roczni-
cę zaślubin Elwiro Michała Andriollego i Natalii 
Heleny Tarnowskiej. Z tej okazji w historycz-
nym rzymskokatolickim kościele parafialnym 
p.w. Narodzenia NMP w Mińsku Mazowieckim, 
przy ul. Kościelnej 1, o godzinie 17.00 odbędzie 
się kostiumowa inscenizacja wydarzeń sprzed 
137 lat. 
 

Scenariusz i reżyseria 
 

Tomasz Jackiewicz – laureat ogólnopolskiego 
konkursu krasomówczego w Golubiu-
Dobrzyniu, student I roku filologii polskiej 
Uniwersytetu Warszawskiego, absolwent LO   
w Sulejówku. 
 
Maciej Koszewski – laureat ogólnopolskiego 
konkursu krasomówczego w Golubiu-
Dobrzyniu, student I roku filologii polskiej 
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskie-
go, absolwent LO w Sulejówku. 
 
Krystyna Pachnik – nauczycielka języka pol-
skiego w Gimnazjum nr 1 i w Liceum Ogólno-
kształcącym w Sulejówku. 

 
Śpiew 

 
Zuzanna Gierczycka – absolwentka LO w Sule-
jówku. 
 
Michał Śmigielski – student dyrygentury Uni-
wersytetu Muzycznego w Warszawie, absolwent 
LO Sulejówek. 

 
Solo na skrzypcach 

 
Adam Mikulski – student Uniwersytetu Mu-
zycznego w Warszawie. 

 
Występują 

 
Andriolli………………………..……Karol Ciemięga 
Panna Młoda…….…….Magdalena Nowakowska 
ks. Piotr Paderewski…………..Maciej Koszewski 
Drugi ksiądz…………………..Tomasz Jackiewicz 
Druhna pierwsza………..….Kinga Niewiarowska 
Druhna druga..………………..Maria Dąbrowska 
Goście weselni…….uczniowie LO w Sulejówku 
 

Gościnnie wystąpią 
 

Marcin Jakubowski 
Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki  

 

Arkadiusz Śliwa  
Burmistrz Miasta Sulejówek 

 
oraz 

 
Hanna Semeniuk – dyrektor Gimnazjum nr 1  

w Sulejówku, 
Teresa Rek – dyrektor LO w Sulejówku, 
Nauczyciele i uczniowie Gimnazjum nr 1  

w Sulejówku, 
Nauczyciele i uczniowie LO w Sulejówku, 

Rodzice uczniów i Przyjaciele szkół. 
 

Mile widziani uczestnicy w strojach z epoki. 
 

Organizatorzy  
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Oryginalny fragment aktu zaślubin, 1875 
 

 
Treść aktu zaślubin: 
 
 „Działo się w mieście Mińsku dnia trzynastego 
(dwudziestego piątego) listopada tysiąc osiem-
set siedemdziesiątego piątego roku o godzinie 
szóstej wieczorem. Oznajmiamy, że w obecno-
ści świadków: Jana Bulle właściciela majątku 
Janów, lat sześćdziesiąt dwa i Feliksa Makow-
skiego właściciela majątku Osiny, lat dwadzie-

ścia dziewięć, został dzisiaj zawarty związek 
małżeński między Elwiro Michałem dwóch 
imion Andriollim, kawalerem urodzonym         
w mieście Wilnie w parafii św. Jana, synem 
zmarłego Franciszka i żyjącej Petroneli z Gą-
śniewskich [Gośniewskich] poślubionych mał-
żonków Andriolli, właścicielem kolonii Stasi-
nów w Stasinowie, lat trzydzieści siedem mają-
cym, a Natalią Heleną dwóch imion Tarnow-
ską, panną urodzoną we wsi Osiny, córką 
zmarłego Adama Rolicz i żyjącej Anieli z domu 

Skrzyńskiej, z urodzonej w związku małżeń-
skim Tarnowskich, przy matce, właścicielce 
dóbr Osiny, mającej lat dwadzieścia pięć. Mał-
żeństwo to poprzedziły pojedyncze zapowiedzi 
ogłoszone w parafialnym kościele dnia dziewią-
tego (dwudziestego pierwszego) listopada tego 
roku. Pozwolenie na zwolnienie z ogłaszania 
dwóch zapowiedzi było wydane przez Warszaw-
ski Rzymskokatolicki Konsystorz siódmego 
(dziewiętnastego) listopada tego roku za nume-

rem 2771. Pozwolenie matki nowo zaślubionej 
było ogłoszone słownie. Nowożeńcy oświadczyli, 
iż nie zawarli innej umowy przedślubnej. Reli-
gijnego obrzędu małżeństwa dokonał ksiądz 
Piotr Paderewski proboszcz parafii mińskiej. 
Akt ten po przeczytaniu przez Nas został pod-
pisany w obecności. 
Ks. Piotr Paderewski, kanonik 
Proboszcz parafii Mińsk” 
 

Tłumaczenie Renata Nyszko  
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