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Birth and Baptismal Record of Marianna Żbikowska - 1832 
Daughter of Jan Żbikowski and Aleksandra Milewska 

Parafia pw. św. Marcina (Zielona, Przasnysz Obwód, Płock Voivodeship, Congress Kingdom of Poland), “Akta urodzeń, 
małżeństw, zgonów 1826-1843 [Records of Births, Marriages, and Deaths 1826-1843],” folio 3 recto, entry 22, 
Marianna Żbikowska, 13 May 1832; filmed as Kopie księg metrykalnych, 1808-1892; FHL INTL microfilm 0,702,493. 

                                           Nr 22. Brzozowka. 
Działo się w wsi Zielona dnia trzynastego Maja Tysiąc ośmset trzydziestego drugiego roku o godzinie 
pierwszej po poudniu. Stawił się Jan Zbikowski Dziedzic Częsci w wsi Brzozowki zamieszkały lat 
dwadziescia siedm maiący w obecności Jozefa Krzyzewskiego Dziedzicz częsci lat Dwadziescia 
siedm maiący tudziez Jozefa Niskiego takze Dziedzica częsci lat trzydziesci liczących Obydwoch 
z Brzozowka i okazał nam Dziecię płci Zenskiey urodzone dnia wczorajszego o godzinie drugiej 
po południu z Jego Małżonki Alexandry z Milewskich lat Dwadziescia cztery maiący. Dziecęciu 
temu na Chrzcie Swiętym odbytym w dniu dziesiejszym nadane zostało Jmię Maryanna a 
rodzicami Jego Chrzestnemi byli Piotr Milewski i Maryanna Milewska. Akt ten stawają 
cemu i swiadkom przecytany przez Nas tylko podpisany został gdyz w Akcie wyrazone Os 
oby pisać nieumieją. -                  X Jozef Perkowski Prob Ziel 
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                                           No 22 - Brzozówka 
This happened in the village of Zielona on the thirteenth day of May in the year 
one-thousand eight-hundred thirty-two at the hour of one in the afternoon. There 
appeared Jan Żbikowski, owner of a part [of the village] and residing in 
Brzozówka, twenty-seven years of age, in the presence of Józef Krzyzewski, owner 
of a part [of the village], twenty-seven years of age, together with Józef Niski, also 
owner of a part [of the village], thirty years of age, both in Brzozówka, and he 
showed Us a child of the female sex born yesterday at the hour of two in the 
afternoon of his wife Aleksandra née Milewska, twenty-four years of age. To this 
child at Holy Baptism performed today was given the name Marianna, and her 
Godparents were Piotr Milewski and Marianna Milewska. This document was read 
aloud to the declarants and witnesses and was signed by Us alone because those 
people named in the document do not know how to write. 
     [signed] The Reverend Józef Perkowski, Pastor of Zielona 

 


