
Paraf
of Po
1841-
filmed

Birth a
Son of A

fia pw. św
oland), “Ak
-1851.],” f
d as Kopie

and Bap
 Aleksan

w. Jana Chr
kta urodzeń
folio 22 ver
e księg metr

ptismal 
nder Cho

rzciciela (K
ń, małżeńs
rso and fol
rykalnych, 

Record 
odkowsk

Krasne, Cie
stw, zgonó
lio 23 recto
 1808-189

 of Wojc
ki and K

echanów Po
ów 1841-18
o, entry 85,
2; FHL IN

ciech Ch
Katarzy

Powiat, Pło
851. [Recor
, Wojciech 
NTL microf

hodkows
yna Mos

ock Gubern
rds of Birt
 Chodkows

ofilm 0,702

ski - 184
ssakows

nia, Congre
ths, Marria
ski, 08 Dec
2,794. 

44 
ska 

ess Kingdo
ages, Death
c 1844; 

m 
hs 



Birth and Baptismal Record of Wojciech Chodkowski - 1844 
Son of Aleksander Chodkowski and Katarzyna Mossakowska 

Parafia pw. św. Jana Chrzciciela (Krasne, Ciechanów Powiat, Płock Gubernia, Congress Kingdom 
of Poland), “Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1841-1851. [Records of Births, Marriages, Deaths 
1841-1851.],” folio 22 verso and folio 23 recto, entry 85, Wojciech Chodkowski, 08 Dec 1844; 
filmed as Kopie księg metrykalnych, 1808-1892; FHL INTL microfilm 0,702,794. 

 

85. Rukle  Działo się w Wsi Krasnem dnia dwu 
dziestego szostego Listopada 
         osmego Grudnia            Tysiąc Ośmset Czterdzie 
stego czwartego roku o godzinie czwartej po po 
łudniu Stawił się Aleksander Chodkowski Dziedic 
części Szlacheckiej lat Dwadziescia dwa maiący 
w Wsi Ruklach zamieszkały w obecności Pawła 
Chodkowskiego lat piećdzieśiąt tudziez Mar 
cina Mieszkowskiego lat Czterdzieści dwa 
maiących obydwu Dziedzicow części w Wsi 
Ruklach zamieszkałych i okazał nam Dzie 
                                                  dwudziestego 
cię płci Męzkiej urodzone dnia         pią 
trzeciego Listopada 
     tego Grudnia      roku biezącego o godzinie 
czwartej po południu z iego Małzonki Ka 
tarzyny z Mossakowskich lat Dwadzieścia 
pięć maiącej Dziecięciu temu na chrzcie świę 
tym odbytym w dniu dzisieyjzym nadane 
zostałi Jmię Wojciech a Rodzicami iego 
chrzestnemi byli Jan Mossakowski i Zu 
zanna Mieszkowska Akt ten stawaiące 
mu i Swiadkom został przeczytany kto 
rzy pisać nieumieią 
          Xiadz Piotr Baczkowski Wikaryusz Krasinski 
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85.  [Mosaki]-Rukle. This happened in the village of Krasne on the 
twenty-sixth day of November / eighth day of December in the 
year one-thousand eight-hundred forty-four at the hour of four 
in the afternoon. There appeared Aleksander Chodkowski, owner 
of the noble part [of the village], twenty-two years of age and 
residing in the village of [Mosaki]-Rukle, in the presence of 
Paweł Chodkowski, fifty years of age, together with Marcin 
Mieszkowski, forty-two years of age, both owners of a part [of 
the village] and residing in [Mosaki]-Rukle, and he showed Us a 
child of the male sex born on the twenty-third day of November / 
fifth day of December in this same year at the hour of four in the 
afternoon of his wife Katarzyna née Mossakowska, twenty-five 
years of age. To this child at Holy Baptism performed today was 
given the name Wojciech and his Godparents were Jan 
Mossakowski and Zuzanna Mieszkowska. This document was 
read aloud to the declarant and the witnesses who do not know 
how to write. 
          [signed] The Reverend Piotr Bączkowski, Vicar of Krasne 

 


