
 
 

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA p. w. MATKI BOŻEJ BOLESNEJ 

w GÓRACH WYSOKICH 

(gmina Dwikozy, powiat sandomierski, województwo świętokrzyskie; dekanat Zawichost, diecezja sandomierska) 

 

AKT URODZENIA: ROMAN TREUTLER  AU 1901/118 

118. Góry Wysokie Roman Treutler 

 

Działo się we wsi Góry Wysokie dnia dziewiątego Września/drugiego Października tysiąc 

dziewięćset pierwszego roku o godzinie dziesiątej rano. Stawił się Pan Ignacy Treutler mający lat 

czterdzieści dwa, dzierżawca majątku Piekary, w obecności Wincentego Konsiora lat trzydzieści i 

Wincentego Malczewskiego lat trzydzieści sześć mających, wieśniaków, zamieszkałych we wsi Góry 

Wysokie. I okazał Nam dziecię płci męskiej oświadczając, że urodziło się ono w majątku Piekary 

dnia dwudziestego szóstego Stycznia/ósmego Lutego tysiąc dziewięćset pierwszego roku o godzinie 

dziewiątej wieczorem z jego prawowitej małżonki Salomei z Bielińskich mającej lat czterdzieści 

dwa. Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym odbytym tegoż dnia przez księdza Teodora Janowskiego, 

przełożonego tutejszej parafii, nadano imię ROMAN, a rodzicami chrzestnymi jego byli: Piotr 

Bieliński, Zofia Derejska i w drugiej parze Józef Wojno i Zofia Targowska. Akt ten 

oświadczającemu i świadkom niepiśmiennym przeczytany przez Nas i ojca podpisany [został]._ 

 

Ks.[iądz] T.[eodor] Janowski U.[rzędnik] S.[tanu] Cyw.[ilnego] 
 

Ksiądz Teodor Janowski – był proboszczem parafii w Górach Wysokich w latach 1900-1902. 

 



 

Komentarz (G.M. Sygowscy): 

 

Na skanie dokumentu brak jest podpisu Ignacego Treutlera, co w kontekście treści ostatniego zdania powyższego 

aktu urodzenia oznacza, że skan ten został sporządzany z duplikatu, a nie z unikatu tegoż dokumentu. 

 

Piekary – aktualnie wieś w gminie Obrazów, w powiecie sandomierskim, w województwie świętokrzyskim, 

położona w odległości kilku kilometrów na zachód od Sandomierza, od Gór Wysokich znajduje się w odległości 

około 14 km (w linii prostej). Ignacy Treutler już nie jest dzierżawcą Hultajki. W roku 1901 dzierżawi majątek 

Piekary. 

 

Z posiadanych dokumentów wynika, że uroczystość chrztu już blisko 9-miesięcznego dziecka odbyła się przy okazji 

zjazdu rodzinnego, który towarzyszył pogrzebowi JÓZEFY TARGOWSKIEJ (zmarła ona w dniu 29.09.1901 r. w 

Górach Wysokich; akt Jej zgonu został spisany przez w/w księdza w dniu 01.10.1901 r. – to jest w przeddzień chrztu 

Romana Treutlera. Zapewne zgromadzenie wówczas w Górach Wysokich, z okazji uroczystości pogrzebowych, 

większej liczby członków rodziny i powinowatych, pozwoliło na „zapewnienie” dwóch par rodziców chrzestnych. I 

co ważne rodzicami chrzestnymi Romana byli PIOTR BIELIŃSKI i ZOFIA DEREJSKA – brat i siostra Salomei 

Bielińskiej Treutlerowej, którzy pojawili się w Górach Wysokich na pogrzebie siostry Józefy Bielińskiej 

Targowskiej. 

 
 

 


