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4. Godacze.  Działo się w Wsi Krasnem dnia dziewiętnastego Sty- 
cznia Tysiąc Osemset trzydziestego czwartego roku o godzinie 
drugiej po południu.  Stawił się Urodzony Antoni Niedziałkow 
ski Dziedzica swey Części w Godaczach zamieszkały lat dwadzie 
scia dwa maiący w Obecności Urodzonych Walentego Niedziałko 
skiego Dziedzica swey Części z Ruklow lat pięcdziesiąt cztery 
tudzież Macieja Grzybowskiego Dziedzica swey Części z Goda- 
czow lat trzydziesci maiących i Okazał Nam dziecię płci 
Męskiey urodzone w Godaczach dnia Szesnastego o godzinie 
iedenastey w Nocy Miesiąca i Roku bieżących z Jego Małżon 
ki Karoliny z Milewskich lat dwadzieścia sześć maiący 
Dziecięciu temu na Chrzcie świętym odbytym w dniu dzisiey- 
szym nadane zostało Imię Ludwik a Rodzicami Jego Chrze- 
stnemi byli wyżey wspomniany Walenty Niedziałkoski 
i Antonina Williwoska.  Akt ten Stawającemu i Świadkom 
przeczytany stawający i Świadkowie pisać nieumeieją 

Ksiąze Alexy Łasiewicki Wikaryusz parafii Krasnińskiej 
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4. Godacze. It happened in the village of Krasne on the nineteenth 
day of January in the year one thousand eight hundred thirty four at 
the hour of two o’clock in the afternoon.  The well-born Antoni 
Niedziałkowski presented himself, heir to his part, living in Godacze, 
twenty two years of age, in the presence of the well-born Walenty 
Niedziałkoski, heir to his part of Rukle, fifty four years of age, as 
well as Maciej Grzybowski, heir to his part in Godacze, thirty years 
of age, and he showed us a child of the male sex born in Godacze on 
the sixteenth day at the hour of one o’clock at night in this same 
month and year, to his wife Karolina née Milewska, twenty six years 
of age; At Holy Baptism performed this day, the child was given the 
name Ludwik, and his Godparents were the aforementioned Walenty 
Niedziałkoski and Antonina Wilkowska.  This document was read 
aloud to the declarants and witnesses, the declarants and the 
witnesses cannot write. 

Reverend Alexy Łasiewicki, Assistant Pastor of the Krasne Parish 

 


