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20. Rukle  Działo się we Wsi Koscielney Krasne dnia trzydziestego pierwszego Marcu Tysiąc Osmset 
trzydziestego trzeciego roku o godzinie dwunastey w południe. Stawił się Urodzony Franciszek Chodkowski 
dziedzic dzęści w Ruklach zamieszkały lat trzydzieści maiący w obecności Jakoba Chotkowskiego 
dziedzica części w Ruklach zamieszkałego lat trzydzieści tuziesz Jana Chotkowskiego dziedzicz części 
w Ruklach zamieszkałego lat piędziesiąt ośm maiących i okazał nam dziecię płci męzkiey 
urodzone w Ruklach dnia dwudziestego dziewiątego Miesiąca i roku biezących o godzinie siodmey 
w wiedzor z iego Małżonki Franciszki z Długołęckich lat trzydzieści trzy maiącey Dziecięciu temu 
na Chrzcie Swiętym odbytym w Dniu dzisieyszym przez Xiądza Adama Olszewskiego Wikaryusza 
Mieyscowego nadane zostało Imie Jan a Rodzicami iego Chrzestnemi byli Cypryan Bałogowski 
i Agnieszka iego Zona. Akt ten stawaiącemu i swiadkom przeczytany został przez Nas podpisany 
a Osoby w akcie wrażone pisać nie umieią._ [signed] Xiądz Józef Kosmowski Wikary= 
     usz Parafij Krasińskiey._ 
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20. [Mosaki] Rukle  This happened in the church-owned village of Krasne on the thirty-first day of March in the 
year one-thousand eight-hundred thirty-three at the hour of twelve noon. There appeared the well-born 
Franciszek Chodkowski, owner of a part [of the village] and residing in [Mosaki] Rukle, thirty years of age, 
accompanied by Jakub Chodkowski, owner of a part [of the village] and residing in [Mosaki] Rukle, thirty 
years of age, together with Jan Chodkowski, owner of a part [of the village] and residing in [Mosaki] Rukle, 
fifty-eight years of age, and he showed Us a child of the male sex born in [Mosaki] Rukle on the twenty-ninth 
day of the same month and year. To this child at Holy Baptism performed on this day by the Reverend Adam 
Olszewski, local Vicar was given the name Jan, and his Godparents were Cyprian Bałogowski and his wife 
Agnieszka. This document was read aloud to the declarants and witnesses and was signed by Us because the 
people mentioned in the document do not know how to write. [singed] The Reverend Józef Kosmowski, Vicar 
of the Parish of Krasne 

 


