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Birth and Baptismal Record of Joanna Grabowska - 1831 
Daughter of Daniel Grabowski and Rozalia Ossowska 

Parafia pw. św. Mateusza (Zielona, Przasnysz Obwód, Płock Voivodeship, Congress Kingdom of Poland), “ Akta 
urodzeń, małżeństw, zgonów 1826-1843 [Records of Births, Marriages, and Deaths 1826-1843],” folio 6 verso, entry 32, 
Joanna Grabowska, 12 Jun 1831; filmed as Kopie księg metrykalnych, 1808-1878; FHL INTL microfilm 0,702,493. 

Nr 32.  Milewo Rączki 
Działo się w Zielony dnia dwunastego Czerwca tysiąc osmset trzydziestego pierwsze- 
go roku o godzinie dziewiątey przed południem, stawił się Urodzony Daniel Grabo- 
wski, lat dwadzieścia ośm mającey w Milewie Rączkach zamieszkały w obecności 
Urodzonych Kacpra Zbikowskiego lat czterdzieści i Jozefa Pszczolkowskiego 
lat czterdziesci maiących w Milewie Rączkach zamieszkałych i tamże osiadłych 
i okazał nam dziecię płci zeńskiey, urodzoną dnia dziesiątego miesiąca i roku 
biezących o godzinie trzeciej rano, z Jego Małzonki Rozalii z Ososkich lat 
trzydzieści maiącey, dziecęciu temu na Chrzcie Swiętym w dniu dziesiey- 
szym odbytym nadane zostało Jmie Joanna a Rodzicami iego chrzestne- 
mi byli Antoni Grabowski i Maryanna Szlaska. Akt ten stawaiącemu 
Oycu i swiadkom przeczytany i podpisany został, stawaiący i swiadko- 
wie pisac nie umieią. -                        X Jozef Perkowski Prob Zie 
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Nr 32.  Milewo Rączki 
This happened in Zielona on the twelfth day of June in the year one-thousand eight-
hundred thirty-one at the hour of nine before noon.  There appeared the well-born 
Daniel Grabowski, twenty-eight years of age, residing in Milewo Rączki, in the 
presence of the well-born Kacper Żbikowski, forty years of age, and Józef 
Pszczólkowski, forty years of age, residing in Milewo Rączki and settled there, and 
he showed Us a child of the female sex, born on the tenth day of this same month and 
year at the hour of three in the morning of his wife Rozalia née Ossowska, thirty 
years of age. To this child at Holy Baptism performed on this day was given the name 
Joanna, and her Godparents were Antoni Grabowski and Marianna Szlaska.  This 
document was read aloud to the declarant father and the witnesses and was signed. 
The declarant and witnesses do not know how to write. 
[signed] The Reverend Józef Perkowski, Pastor of Zielona 

 


