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136 
Janowo 

Działo się w wsi Małym płocku dnia dziesiątego Czerwca Tysiąc 
osmset szescdzieśątego pierwszego roku o godzinie drugiej z południa Sta= 
wił się Franciszek Gołaś włościanin gospodarz lat trzydziesci cztery 
mającey w Janowie zamieszkały w obecności Stanisława Bazydła lat 
trzydziesci, tudzież Stanisława Paliwody lat czterdziesci mających 
rolników z Janowa mieszkających i okazał nam dziecię płci męz= 
kiej oswiadczając ze takowe urodzone jest w Janowie dnia wczoraj= 
szego tego miesiąca i tego roku o godzinie osmej rano z niego i je= 
go małzonki Franciszki z Piątkow lat dwadzieścia cztery mającej 
Dziecięciu temu na Chrzcie Swiętym w dniu dzisiejszym przez 
Nas odbytym nadane zostało imię Ignacy a rodzicami jego chrze= 
stnemi byli Jozef Darmetko i Katarzyna Kopytkowa, Akt ten 
stawaiącemu i swiadkom pisać nieumiejącym przeczytany przez 
Nas podpisany został.- X Franciszek Sakowicz Proboszcz Ma 
ło płocki utrzymuiący Akta stanu cywilnego 
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136 
Janowo 

 

This happened in the village of Mały Płock on the tenth day of June in the 
year one-thousand eight-hundred sixty-one at the hour of two in the 
afternoon.  There appeared Franciszek Gołaś, a peasant farmer, thirty-four 
years of age, residing in Janowo, in the presence of Stanisław Bazydła, 
thirty years of age, together with Stanisław Paliwoda, forty years of age, 
farmers residing in Janowo, and he showed Us a child of the male sex, 
stating that this child was born in Janowo yesterday in this same month 
and same year at the hour of eight in the morning of him and his wife 
Franciszka née Piątek, twenty-four years of age.  To this child at Holy 
Baptism performed by Us on this day was given the name Ignacy and his 
Godparents were Józef Darmerko and Katarzyna Kopytko.  This 
document was read aloud to the illiterate declarants and witnesses and 
was signed by Us. 
[signed] The Reverend Franciszek Sakowicz, Pastor of Mały Płock, 
Maintaining the records of the Civil State 

 


