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Birth and Baptismal Record of Rozalia Chodkowska - 1869 
Daughter of Wojciech Chodkowski and Scholastyka Żbikowska 

Parafia pw. św. Mateusza (Zielona, Ciechanów Powiat, Płock Gubernia, Congress Kingdom of Poland), “ 
Akta urodzeń 1866-1869 [Records of Births 1866-1869],” folio 257 recto, entry 53, Rozalia Chodkowska, 28 
Aug 1869; filmed as Kopie księg metrykalnych, 1808-1878; FHL INTL microfilm 1,979,913 Item 1. 

Nr 53. 
Rączki. 

Działo się w Zielony dnia dwudziestego osmego 
Sierpnia tysiąc osmset Sześćdzisiątego dziewiątego 
roku o godzinie szostej po południu Stawił się 
Wojciech Chodkowski gospodarz lat dwadziescia 
dziewięc mający w Raczkach zamieszkały w o 
becności Jana Zbikowskiego lat trzydziesci 
sześć i Jana Zbikowskiego lat czterdzizci 
mających w Rączkach zamieszkałych i o 
kazał nam dziecię płci Zenskiej Urodzone 
dnia dwunastego siodmego Sierpnia roku 
biezącego o godzinie dziewiątej wieczor z 
jego małżonki Scholastyki z Zbikowskich 
lat dwadzieścia cztery mający - Dziecięciu temu 
na Chrzcie swiętym odbytym w dniu dzisiejszym 
nadane zostało Imię Rozalia A rodzicami 
jego Chrzestnemi byli Adam Zembrowski i Kon 
stancya Zbikowska Akt ten stawaiącemu Oj 
cu i swiadkom przeczytany przez nas podpi 
sac został, a stawaiący Ojcu i swiadki pi 
sac nieumieią - 
       X And Drewnowski utrzy: Akta St: Cywil 
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Nr 53. 
Rączki. 

This happened in Zielona on the twenty-eighth day 
of August in the year one-thousand eight-hundred 
sixty-nine at the hour of six in the afternoon. There 
appeared Wojciech Chodkowski, a farmer, twenty-
nine years of age, residing in Rączki, in the presence 
of Jan Żbikowski, thirty-six years of age, and Jan 
Żbikowski, forty years of age, residing in Rączki, 
and he showed Us a child of the female sex, born on 
the twenty-seventh day of August of this same year 
at the hour of nine in the evening of his wife 
Scholastyka née Żbikowska, twenty-four years of 
age. To this child at Holy Baptism performed on 
this day was given the name Rozalia, and her 
Godparents were Adam Zembrowski and 
Konstancja Żbikowska. This document was read 
aloud to the declarant father and the witnesses and 
was signed by Us. The declarant father and 
witnesses do not know how to write. 
[signed] The Reverend Andrzej Drewnowski, 
Maintaining the Records of the Civil State 

 


