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94 Rukle Działo sie w Wsi Krasnem dnia 
czternastego 
dwudziestego szostego Grudnia Tysiąc Ośmset Czter 
dziestego czwartego roku o godzinie drugiej po 
południu stawił się Błażej Chodkowski Dzie 
dzic części lat trzydzieści maiący w Wsi 
Ruklach zamieszkały w obecności Franciszka 
Niedziałkowskiego lat trzydzieści tudziesz 
Walentego Niedziałkowskiego lat Sześćdzie 
siąt maiących obydwu Dziedzicoe części w 
Wsi Ruklach zamieszkałych i okazał nam 
Dziecię płci Męzkiej urodzone w Ruklach 
                  iedenastego 
dnia dwudziestego trzeciego Grudnia roku biezą 
cego o godzinie dziesiąty rano z iego Małżonki 
Agnieszki z Lyszkowskich lat dwadzieścia 
trzy maiący Dziecięciu temu na chrzcie świę 
tym odbytym w dniu dzisiejszym nadane zo 
stało Imie Adam a Rozicami z iego chrzest 
nemi byli Marcin Mieszkowski i Zuzanna 
Zona iego Akt ten stawającemu i Świad 
kom został przeczytany ktorzy pisać nie 
umieią 
[signed] Xiądz Piotr Bączkowski Wikaryusz Krasienski 
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94 

 
[Mosaki] Rukle. This happened in the village of Krasne on 
the fourteenth / twenty-sixth day of December in the year 
one-thousand eight-hundred forty-four at the hour of two 
in the afternoon. There appeared Błażej Chodkowski, 
owner of a part [of the village] thirty years of age, 
residing in the village of [Mosaki] Rukle, accompanied by 
Franciszek Niedziałkowski, thirty years of age together 
with Walenty Niedziałkowski, sixty years of age, both 
owners of a part [of the village] and residing in the village 
of [Mosaki] Rukle, and he showed us a child of the male 
sex born in [Mosaki] Rukle on the eleventh / twenty third 
day of December of this same year at the hour of ten in the 
morning of his wife Agnieszka née Łyszkowska, twenty-
three years of age. To this child at Holy Baptism 
performed on this day was given the name Adam, and his 
Godparents were Marcin Mieszkowski and Zuzanna his 
wife. This document was read aloud to the declarants and 
witnesses who do not know how to write. 
[signed] The Reverend Piotr Bączkowski, Vicar of Krasne 

 


