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Birth and Baptismal Record of Marianna Chodkowska - 1844 
Daughter of Leon Chodkowski and Konstancja Milewska 

Parafia pw. św. Jana Chrzciciela (Krasne, Ciechanów Powiat, Płock Gubernia, Congress Kingdom of Poland), “Akta 
urodzeń, małżeństw, zgonów 1841 -1851 [Records of Births, Marriages, and Deaths 1841 -1851],” folio 7 verso, entry 25, 
Marianna Chodkowska, 26 Mar 1844; filmed as Kopie księg metrykalnych, 1808-1892; FHL INTL microfilm 0,702,794. 

 
 

25. Rukle Działo się w wsi Krasnem dnia 
czternastego 
dwudziestego szostego Marca  Tysiąc Ośmset 
Czerdziestego Czwartego roku o godzini trze 
ciej po południu Stawił się Leon Chokowski 
Dziedzic części lat Dwadziescia siedm maiący w 
wsi Ruklach zamięszkały w obecnosci Jana 
Chodkowskiego lat szescdziesiąt osm tudzież 
Gabryela Obidzińskiego lat sześćdziesiąt pięc 
maiących obydwu Dziedzicow częsci w Wsi Ru 
klach zamieszkałych i okazał nam Dziecię 
płci Zeńskiey urodzone w Ruklach dnia wczo 
rajszego o godzinie pierwszej po południu z iego 
Małżonki Konstancyi z Milewskich lat 
Dwadziescia dwa maiącej Dziecęciu temu na 
chrzcie swiętym odbytym w dniu dziesieyszym 
nadane zostało imię Maryanna a Rodzicami 
iego chrzestnemi byli Jan Chodkowski i 
Maryanna Chodkowska. Akt ten stawaią 
cemu i Swiadkom został przeczytany ktorzy 
pisać nieumieią ----- 
      Xiądz Piotr Bączkowski Wikaryudz Krasinski 
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25. [Mosaki]-Rukle  This happened in the village of Krasne on the 
fourteenth /twenty-sixth day of March in the year one-thousand 
eight-hundred forty-four at the hour of three in the afternoon. 
There appeared Leon Chodkowski, owner of a part [of the 
village], twenty-seven years of age and residing in the village of 
[Mosaki]-Rukle, in the presence of Jan Chodkowski, sixty-eight 
years of age, together with Gabriel Obidziński, sixty-five 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 
female sex born yesterday at the hour of one in the afternoon of 
his wife Konstancja née Milewska, twenty-two years of age. To 
this child at Holy Baptism performed on this day was given the 
name Marianna, and her Godparents were Jan Chodkowski and 
Marianna Chodkowska. 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 

 


