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Birth and Baptismal Record of Karol Chodkowski - 1853 
Son of Józef Chodkowski and Marianna Trętowska 

Parafia pw. św. Gotarda (Pałuki, Ciechanów Powiat, Płock Gubernia, Congress Kingdom of Poland), “Akta urodzeń, 
małżeństw, zgonów 1852-1860 [Records of Births, Marriages, and Deaths 1852-1860],” folio 17 recto, entry 99, Karol 
Chodkowski, 28 Aug 1853; filmed as Kopie księg metrykalnych, 1808-1904; FHL INTL microfilm 0,702,612. 

     Działo się w Pałukach dnia szesnastego /: dwudziestego osmego :/ Sierpnia 
tysiąc osmset pięćdziesiątego trzeciego roku o godzinie pierwszey po południu.  Stawił się 
Jozef Chotkowski Dziedzic Części w Klonowie zamieszkały, lat trzydzieści mający, 
w obec Anzelma Brzozowskiego z Długołęcki lat siedmdziesiąt pięć, i Piotra 
Kołakowskiego z Ossysk lat dwadzieścia sześć liczących, Dziedziców Częsciowych, i oka- 
zał Nam dziecię płci męzkiey urodzona w Klonowie dnia wczorayszego o godzinie piątey 
rano z jego Małżonki Maryanny z Trętowskich lat dwadzieścia jeden mają- 
cey.  Dziecięciu temu na Chrzcie Swiętym dzis odbytem nadane zostalo Imie 
Karól, a Rodzicami jego Chrzestnemi byli wyżey wyrażony Piotr Kołakow- 
ski z Teofilą żoną swoją.  Akt ten Stawającemu i Swiadkom przeczy- 
tany, i gdy pisać nie umieją, przez Nas tylko podpisany został. 
 X. Ksawery Nałęcz Proboszcz Pałuki 
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Parafia pw. św. Gotarda (Pałuki, Ciechanów Powiat, Płock Gubernia, Congress Kingdom of Poland), “Akta urodzeń, 
małżeństw, zgonów 1852-1860 [Records of Births, Marriages, and Deaths 1852-1860],” folio 17 recto, entry 99, Karol 
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     This happened in Pałuki on the sixteenth / twenty-eighth day of August in the year 
one-thousand eight-hundred fifty-three at the hour of one in the afternoon.  There 
appeared Józef Chodkowski, owner of a part [of his village], residing in Klonowo, thirty 
years of age, in the presence of Anzelm Brzozowski of Długołęcka, seventy-five years of 
age, and Piotr Kołokowski from Osyski, twenty-six years of age, owners of parts [of their 
villages], and he showed Us a child of the male sex, born in Klonowo yesterday at the hour 
of five in the morning of his wife Marianna née Trętowska, twenty-one years of age.  To 
this child at Holy Baptism performed on this day was given the name Karol, and his 
Godparents were the afore-mentioned Piotr Kołakowski and his wife Teofila.  This 
document was read aloud to the declarant and witnesses and, because they do not know 
how to write, it was signed only by Us. 
 [signed] The Reverend Ksawery Nałęcz, Pastor of Pałuki 
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