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Zmodernizowany statut  

Towarzystwa Przyjaciół Janowca 
 

Od pewnego czasu trwały w zarządzie TPJ dyskusje 

i prace, których celem była modernizacja statutu Towa-

rzystwa. Ścierały się dwie koncepcje: zmian większych 

i zmian mniejszych. Zwyciężyła ta druga. Finalna wersja 

tekstu modernizowanego statutu została zaprezentowana 

uczestnikom Walnego Zebrania Sprawozdawczo-

Wyborczego Członków TPJ w dniu 18 maja 2019 roku. 

Po krótkiej dyskusji zebrani przyjęli dokument przez 

aklamację. 

Krajowy Rejestr Sądowy, który rozpatrywał zmiany 

w statucie TPJ, przyjęte 18 maja b.r., stwierdził wadę for-

malno-prawną, która polega na tym, że zmiany statutu 

wymagają, by przyjmować je w formie odrębnej 

UCHWAŁY Walnego Zebrania Członków. Stąd wyni-

kła konieczność przyjęcia takiej uchwały – a zatem ko-

nieczność ponownego głosowania nad zmianami w sta-

tucie TPJ. 

Konieczne stało się zwołanie w dniu 31 sierpnia 2019 

roku Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków TPJ 

w sprawie modernizacji statutu Towarzystwa. Zarząd 

TPJ na zebraniu w dniu 8 sierpnia 2019 uchwalił taką 

inicjatywę. 

Zmiany tekstu statutu przeprowadzono na trzy nieza-

leżne sposoby:  

1/ modyfikacja i przeredagowania niektórych fragmen-

tów tekstu; 

ZMODERNIZOWANY STATUT TPJ 
2/ wprowadzenie merytorycznie nowych fragmentów 

tekstu; 

3/ usunięcie niektórych fragmentów tekstu. 

Poniżej krótko o głównych zmianach w statucie TPJ. 
 

W paragrafie 5 rozdziału I (Postanowienia ogólne) 

wstawiono nowy pkt. 2a o treści: „Towarzystwo ma pra-

wo nadawania osobom fizycznym tytułu honorowego: 

„Zasłużony dla TPJ”. Regulamin przyznawania dyplomu 

ustali zarząd”. 

W rozdziale II (Cele Towarzystwa i sposoby ich reali-

zacji) przeredagowano i uwspółcześniono tekst paragra-

fów 6, 7, 8 w których zawiera się opis celów działania 

TPJ oraz sposobów realizacji tych celów. 

W paragrafie 15 rozdziału III usunięto pkt 2 dotyczący 

ewentualnego wykluczenia przez zarząd z listy członków 

TPJ. Punkt ten brzmiał: „za zaleganie z zapłatą składki 

członkowskiej przez trzy lata”.  

W rozdziale IV (Władze i struktura Towarzystwa) 

dwie zmiany pojawiły się w paragrafie 20. (w nowej wer-

sji statutu jest to paragraf 22). Ustalono, że liczba człon-

ków zarządu ma wynosić „minimalnie siedem osób”, a nie 

jak dotychczas „łącznie siedmiu osób”. Ponadto wydłużo-

no kadencję zarządu z 3 do 5 lat.  

Zmiany w paragrafie 23 (stara numeracja ) rozdziału 

V (Majątek Towarzystwa) były typu redakcyjnego; w punk-

cie 2 tego paragrafu usunięto „wpisowe” jako jeden z ele-

mentów majątku TPJ.  

Inne zmiany mają charakter stylistyczny i redakcyjny.  
Andrzej Szymanek 
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▲ Rywalizacja pomiędzy sołectwami 
 

▼ Wystąpienie Wójta Gminy Janowiec 

▲ Wieniec dożynkowy z sołectwa Janowice 
 

▼ Występ zespołu „Rosa” 
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Problematyka historii ośrodków małomiasteczkowych 

Królestwa Polskiego wzbudza już od wielu lat żywe zain-

teresowanie historyków. Zaowocowało ono wieloma pu-

blikacjami omawiającymi – także w odniesieniu do ob-

szaru międzyrzecza Wisły i Pilicy – liczne problemy na-

tury demograficznej, społecznej i gospodarczej1. Nie 

oznacza to jednak oczywiście, iż stan naszej wiedzy w 

JANOWIEC I JEGO MIESZKAŃCY 
W OKRESIE KRÓLESTWA POLSKIEGO (1815-1869) 

omawianej sferze można uznać za bliski kompletności2. 

W historiografii zauważalny jest przede wszystkim brak 

badań mikroregionalnych, omawiających w sposób anali-

tyczny funkcjonowanie poszczególnych miast i miaste-

czek3. Zjawisko to dotyczy zwłaszcza najmniejszych, bę-

dących zazwyczaj własnością prywatną, ośrodków, które 

w 1866 r. zostały pozbawione praw miejskich. Podjęcie 
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próby odpowiedzi na pytanie, czy u źródeł takich decyzji 

władz państwowych legły przyczyny polityczne, czy też 

zjawiska innej natury, wydaje się więcej niż istotne4. 

Opracowanie niniejsze dotyczy historii Janowca - w pierw-

szej połowie XIX w. miasta stanowiącego własność pry-

watną, które wkrótce po upadku powstania styczniowego 

zostało zdegradowane do rangi osady. Celem autora stało 

się przeanalizowanie podstawowych aspektów funkcjono-

wania tego ośrodka, a więc omówienie jego statusu praw-

nego i miejsca w podziałach administracyjnych regionu, 

zabudowy, demografii, organizacji i dorobku magistratu, 

a wreszcie życia gospodarczego. Przedstawiając informa-

cje z kolejnych sfer starano się też porównywać je z sytu-

acją istniejącą w innych miastach regionu o podobnej 

wielkości. 

Przypomnijmy, iż od 1815 r., kiedy to na centralnych 

ziemiach Rzeczypospolitej utworzono Królestwo Polskie 

(złączone unią personalną z Rosją) Janowiec znalazł się 

w granicach powiatu kozienickiego, tworzącego wraz z po-

wiatem radomskim obwód, należący do województwa 

sandomierskiego ze stolicą w Radomiu. Po upadku po-

wstania listopadowego w Królestwie Polskim rozpoczął 

się proces unifikowania jego obszaru z Rosją. Na jego tle 

w 1837 r. województwa przemianowano na gubernie, na-

tomiast w roku 1842 wprowadzono zmiany w tytulaturze 

nazw administracyjnych, przemianowując obwody na po-

wiaty, a te ostatnie na okręgi5. W konsekwencji w mo-

mencie wybuchu powstania styczniowego Janowiec był 

miastem leżącym w obwodzie kozienickim powiatu ra-

domskiego, znajdującym się w granicach guberni radom-

skiej6.  

Jak już wspomniano, interesujący nas ośrodek był wła-

snością prywatną, należącą w omawianym okresie do ko-

lejnych reprezentantów rodziny Osławskich, rezydujących 

w dworze w Oblasach. Odgrywał on też ważną rolę w 

życiu religijnym mieszkańców, będąc siedzibą parafii 

rzymskokatolickiej i dozoru bóżniczego (żydowskiej gmi-

ny wyznaniowej). Zjawiskiem negatywnym było jednak 

jego położenie, dalekie od ważnych i uczęszczanych szla-

ków komunikacyjnych. Chociaż drogi wychodzące z mia-

sta pozwalały na stosunkowo łatwe połączenie z takimi 

ośrodkami jak np. Puławy czy Zwoleń czy Puławy, przez 

Janowiec nie przechodził żaden trakt bity, ani pocztowy. 

Już w tym miejscu warto podkreślić, iż lokalizacja Ja-

nowca umiejscawiała go na uboczu szlaków, na których 

rozgrywały się wydarzenia polityczne, społeczne i militar-

nych, wpływające na szeroko rozumiane losy Królestwa 

Polskiego. Okresem zupełnie wyjątkowym na tym tle sta-

ło się powstanie listopadowe. Na przełomie lipca i sierp-

nia 1831 r. w mieście i okolicach ulokowano na dłuższy 

czas ok. 1000 oficerów i żołnierzy Armii Królestwa Pol-

skiego, starających się bezskutecznie zatrzymać Rosjan na 

linii Wisły; dowództwo nad nimi objął był ppłk Teodor 

Kalinkowski. Pomimo koncentracji polskich oddziałów, 

Rosjanom udało się przekroczyć rzekę i podjąć działania, 

mające na celu oczyszczenie jej linii z polskich jednostek. 

Ppłk Kalinkowski zdecydował się wówczas opuścić Jano-

wiec i przeprowadzić swych podkomendnych przez Pusz-

czę Kozienicką w rejon Radomia. Dnia 9 sierpnia Polacy 

zostali jednak otoczeni przez nieprzyjaciela w rejonie 

Gniewoszowa-Granicy, a następnie całkowicie rozbici. 

Poległo ok. 300 polskich żołnierzy, a do niewoli dostało 

się 17 oficerów (w tym ranny dowódca) i 505 szerego-

wych. Uratowało się jedynie ok. 170 żołnierzy, którzy nie 

wzięli bezpośredniego udziału w walce7. 

Tragiczny los polskich jednostek nie zamknął karty 

powstania listopadowego, związanej z Janowcem. Ponie-

waż Rosjanie wybudowali w pobliżu miasta drewniany 

most łyżwowy (połączone ze sobą łodzie stojące w po-

przek nurtu, na które nałożono drewniane bale i deski), 

będący ważnym dla ich działań miejscem przerzuty przez 

Wisłę oddziałów wojskowych i zaopatrzenia, polskie do-

wództwo podjęło decyzję o jego zniszczeniu. Rozkaz taki 

wydany został gen. Samuelowi Różyckiemu, który wraz 

ze swymi podkomendnymi 9 września dotarł w rejon 

miasta. „(…) o godzinie 1-ej z południa stanęliśmy pod 

Janowcem – pisał po latach świadek tych wydarzeń – Za 

przybyciem naszym do lasku, będącego pod miastecz-

kiem, wysłano ku niemu tyralierów, za zbliżaniem się 

których Moskale będący w miasteczku pierzchli, nie zdą-

żywszy zabrać sucharów i chleba, którego pieczywo 

[wypiek – S.P.] właśnie ukończyli. Następnie generał 

kazał szóstemu pułkowi strzelców pieszych zająć Jano-

wiec, co natychmiast wypełnionym zostało, reszta zaś 

wojska pozostała wzwyż wspomnianym lasku. Poza mia-

stem ku Wiśle rozciąga się obszerna płaszczyzna, oddzie-

lona od niego rzeczką, na której znajdujący się most uła-

twiał jej przejście. Na post zaś tego błonia zewsząd odo-

sobnionego, znajdował się most łyżwowy na Wiśle, do 

którego przystęp bronionym był przez usypane baterie na 

prawym brzegu tej rzeki, znacznie wyższym od lewego. 

Baterie te strychowały całe błonie i mogły łatwo znisz-

czyć Janowiec, po lewej stronie rzeczonego błonia poło-

żony”8. Chociaż Polacy podjęli próbę zdobycia szańca, 

zakończyła się ona niepowodzeniem. Podkreślić należy, 

iż żołnierze spodziewali się zastania mostu stałego 

(opartego o pale wbite w dno rzeki), którego zniszczenie 

byłoby dla Rosjan poważnym ciosem. Most pływający 

mógł zostać wprawdzie rozczepiony, ale nieprzyjacielowi 

nie sprawiłoby większego wysiłku ponowne zebranie ło-

dzi i odbudowanie go w ciągu kilkudziesięciu godzin. 

Gen. Różycki przypuszczając, że ewentualny szturm na 

pozycje rosyjskie przyniesie atakującym duże straty, a uzy-

skany efekt stanie się niewspółmiernie mały do wysiłku, 

zrezygnował z całej operacji. Chociaż oficerowie nalegali 

na odejście z Janowca, generał postanowił pozostać tutaj 

wraz z podkomendnymi przez noc z 9 na 10 września. 

Dało to Rosjanom czas na przygotowanie ataku, do które-

go doszło w rejonie Chotczy Górnej. Kiedy oddziały pol-

skie przechodziły po długiej grobli leżącej między sta-

wem i moczarami, Rosjanie rozpoczęli ostrzał, który 

mógł zakończyć się dla Polaków tragicznie. Sytuację ura-

towało jedynie poświęcenie grupy żołnierzy dowodzo-

nych przez por. Ludwika Ośmiałowskiego, którzy bezpo-

średnimi salwami karabinowymi zatrzymali nieprzyjacie-

la (za czyn ten dowódca odznaczony został Złotym Krzy-

żem Virtuti Militari). Dalszy odwrót odbywał się pod nie-

ustannym naporem Rosjan, w efekcie czego siły polskie 

wycofujące się spod Janowca utraciły ok. 300 żołnierzy 

zabitych, rannych i wziętych do niewoli9. 
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w miarę zamożny byt dla siebie i rodziny. Możemy przy-

puszczać, że identyczne przyczyny wpływały na migrację 

z miasta osób, chcących związać swą drogę życiową z in-

nymi ośrodkami. Wspomniany przed chwilą wzrost lud-

nościowy w wysokości 14% był w sumie jednym z naj-

niższych w skali nie tylko powiatu radomskiego, ale całej 

guberni. W przedziale lat 1822-1863 skala wzrostu wy-

niosła np. w Białobrzegach i Skaryszewie - 72%, w Wierz-

bicy - 55%, w Wyśmierzycach - 39%, a w Jedlińsku - 21%15. 

Problemy demograficzne pozostawały w ścisłym 

związku ze złą kondycją gospodarczą Janowca. Przypo-

mnijmy, że poprzez posiadanie praw miejskich, nadrzecz-

ne położenie oraz wielowiekową tradycję ośrodek ten był 

wręcz predestynowany do odgrywania w regionie roli 

ośrodka wymiany handlowej oraz wytwórczości usługo-

wo-rzemieślniczej. Niestety, w omawianym okresie obie 

te funkcje niemalże całkowicie zanikły. Przeważająca 

większość mieszkańców miasta utrzymywała się z upra-

wy roli. W 1849 r. odnotowywano tutaj 97 rolników, w 

1852 r. – 126, a w 1859 r. – 12116. Chociaż trudno jest 

określić, jak przedstawiał się układ działek oraz struktura 

wewnętrzna gruntów należących do mieszczan, można 

zaryzykować twierdzenie, iż – analogicznie, jak to miało 

miejsce w wielu innych miasteczkach Królestwa Polskie-

go – były one z dzisiejszej perspektywy bardzo nieko-

rzystne. Przeciętne gospodarstwo było zatem niewielkie 

(maksymalnie do 5 mórg), odznaczając się też tzw. sza-

chownicą gruntową (areał użytkowany przez danego go-

spodarza nie tworzył jednej połaci pól, ale składał się z kil-

ku, nierzadko znacznie oddalonych od siebie, kawałków). 

Wszystkie pola przeznaczane przez mieszczan pod wysie-

wy obejmowały ok. 120 mórg, czyli niespełna 60 ha, 

przeznaczanych pod uprawę zbóż oraz ziemniaków. 

Strukturę zasiewów (zasadzeń) i zbiorów w początkach 

lat sześćdziesiątych XIX w. przedstawia poniższa tabela. 
 

Tabela nr 1: Zasiewy i zbiory na gruntach uprawnych 

mieszczan janowieckich w 1860 r.  

Przytoczone dane są bardzo wymowne, gdy chcemy 
przyjrzeć się bliżej opłacalności produkcji rolnej. Wynika 
z nich jednoznacznie, że w przypadku żyta, jęczmienia, 
owsa i grochu, statystyczne jedno wysiane ziarno dawało 
zaledwie trzy ziarna plonu. Gdy zatem mieszczanie wy-
siewali 30 korców jęczmienia, z zebranych 90 korców aż 
1/3  musiano przeznaczyć na ponowny zasiew, 1/3 na 
własne wyżywienia, a jedynie 1/3 na ewentualną sprze-
daż, z której dochód był konsumowany błyskawicznie na 
zaspokojenie elementarnych potrzeb życiowych. To 

Chociaż nie zachowały się źródła opisujące szczegóły 

pobytu wojsk rosyjskich i polskich na interesującym nas 

obszarze, wiemy, że przyniósł on mieszkańcom bardzo 

negatywne następstwa. Obok obowiązku świadczenia 

żywności i podwód dla setek żołnierzy miały tutaj miej-

sce zapewne także konfiskaty, grabieże i inne akty prze-

mocy. Działania militarne sparaliżowały też na pewien 

czas prace polowe, zapewne wyrządzając także poważne 

straty w niezebranych jeszcze uprawach. Wydarzenia te - 

powracające jeszcze wiele lat potem echem w licznych 

dokumentach – wpłynęły wyraźnie na losy miasta.  

Jaki widok przedstawiał jednak Janowiec, kiedy wkra-

czały do niego oddziały rosyjskie, a następnie polskie? 

W ciągu całego interesującego nas okresu, kształt prze-

strzenny miasta i jego zabudowa nie uległy niemalże żad-

nym zmianom. Obejmowało ono swymi granicami 30 

mórg gruntu, z których 20 było pokrytych tzw. siedzibami 

czyli zabudową mieszkalną, kolejnych 8 - placami i ulica-

mi, a na ostatnich 2 znajdowały się kościół, bóżnica i cmen-

tarze10. W 1860 r. miejscową zabudowę tworzyło 10 do-

mów murowanych i 99 drewnianych, a jedynym – oprócz 

znajdującego się poza granicami miejskimi zamku - 

obiektem wyróżniającym się ponad przeciętność był ko-

ściół parafialny. Żadna z ulic miejskich nie była wybru-

kowana, nie wspominając też oczywiście o kanalizacji11. 

Chociaż przytoczone informacje składają się na dość ne-

gatywną wizję, podkreślić należy, iż na tle wielu innych 

prywatnych miasteczek powiatu radomskiego zabudowa 

Janowca przedstawiała się bardzo korzystnie. Przykłado-

wo, w początkach lat sześćdziesiątych Wolanów tworzyło 

zaledwie 21 domów, Białobrzegi – 62, a Jedlińsk – 8012. 

I w nich dominowała także zabudowa drewniana, a domy 

z kamienia należały do rzadkości. 

Zastój w budownictwie był w ogromnej mierze po-

chodną kolejnego zjawiska, które znalazło szerokie od-

zwierciedlenie w dokumentach dotyczących Janowca – 

stagnacją w rozwoju ludnościowym. Z zachowanych źró-

deł wynika, iż w 1822 r. miasto liczyło 861 mieszkańców, 

a w roku 1863 - 980. Dane te wskazują, że w ciągu czter-

dziestu lat liczba ludności zwiększyła się zaledwie o 119 

osób, czyli 14%13. Co ciekawe, zjawisko to dotyczyło w 

równym stopniu ludności chrześcijańskiej, jak i żydow-

skiej. Jakie były jego przyczyny? Wiemy przede wszyst-

kim, iż jakiegokolwiek wpływu na zaludnienie miasta nie 

wywierały tzw. klęski elementarne, a więc pożary i epide-

mie chorób zakaźnych, a także zniszczenia wojenne, czę-

ste u schyłku doby staropolskiej i w okresie  Księstwa 

Warszawskiego14. Chociaż w Janowcu występował naj-

prawdopodobniej z tendencją stałą dodatni przyrost natu-

ralny (coroczna liczba urodzeń przewyższała liczbę zgo-

nów), był on jednak bardzo niewielki. Niskie standardy 

życia i brak odpowiedniej opieki medycznej wpływały 

znacząco na wysoką śmiertelność, dotykającą zwłaszcza 

dzieci. O stagnacji decydował jednak przede wszystkim 

brak czynnika zewnętrznego, czyli osiedlania się w mie-

ście osób pochodzących z innych ośrodków. Ze względu 

na uwarunkowania życia gospodarczego, o których bę-

dzie mowa w dalszej części niniejszego opracowania, nikt 

rozsądny nie mógł realnie liczyć na to, że właśnie w Ja-

nowcu znajdzie warunki, stwarzające perspektywy na 

Kategoria Zasiewy - zasadzenia 
(w korcach) 

Zbiory 
(w korcach) 

Żyto 90 270 

Jęczmień 30 90 

Owies 30 120 

Groch 5 15 

Tatarka 10 20 

Proso 1 10 

Ziemniaki 100 500 

Źródło: APR, RGR I, 2130a, s. 120. 
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„błędne koło” skazywało wielu mieszczan wręcz na we-
getację, pozwalając wprawdzie przeżyć kolejny rok, ale 
nie dając nadziei na poprawę bytu, doinwestowanie go-
spodarstw, czy osiągnięcie choćby średniego poziomu 
zamożności. Jedyną większą uprawą, przynoszącą poważ-
niejsze plony, były ziemniaki. Najprawdopodobniej to 
właśnie one stanowiły podstawę pożywienia w najtrud-
niejszych okresach roku. Nie trzeba dodawać, że na każ-
dym przednówku wielu mieszczan – podobnie, jak ich 
sąsiadów z okolicznych wsi – odczuwało poważne pro-
blemy żywnościowe, nierzadko wręcz głodując. Każda 
klęska żywiołowa, jak gradobicie, susza, czy wylew Wi-
sły, powodowały w tym systemie straty, mogące dopro-
wadzić gospodarstwo do całkowitej ruiny. Jak już wspo-
mniano, katastrofę Janowcowi przyniósł m.in. 1831 r., co 
związane było z pobytem tutaj wojsk rosyjskich, a następ-
nie polskich.  

Z ubóstwem rolnictwa związany był ściśle także słaby 
stan hodowli. W 1860 r. mieszczanie janowieccy posiada-
li zaledwie 44 konie, 44 woły, 128 krów, 66 cieląt, 21 
owiec oraz 70 sztuk trzody17. Jak wskazują te dane, cho-
ciaż w omawianym okresie w całym Królestwie Polskim 
podstawowym zwierzęciem pociągowym i roboczym sta-
wał się koń, w Janowcu proces ten przebiegał bardzo po-
woli, a wykorzystywanie wołów w gospodarstwie rolnym 
było nadal bardzo popularne. Krowy hodowano na wła-
sny użytek, natomiast owce i trzodę na ubój gospodarski, 
a w pewnych przypadkach również z myślą o sprzedaży. 
Pamiętajmy, że dzięki zwierzętom rolnicy uzyskiwali tak-
że – w omawianym okresie bardzo ceniony – nawóz, po-
magający użyźniać pola. Ponieważ hodowla była zakrojo-
na na wąską skalę, niewielkie ilości nawozu nie były w sta-
nie wpłynąć znaczącą na poprawę plonów. Omawianą 
sytuację władze miasta tłumaczyły przede wszystkim fak-
tem nieposiadania przez mieszczan wspólnych pastwisk 
do wypasu bydła. W tradycji lokalnej istniało przekona-
nie, iż zostały one zagrabione przez rodzinę Osławskich, 
czego konsekwencją był długi, ciągnący się przez kilka-
dziesiąt lat, spór prawny miasta z właścicielami dworu 
w Oblasach (o nim za chwilę). Poważne problemy doty-
czyły również łąk, położonych nisko i zalewanych często 
przez wylewy Wisły. Powodzie i podtopienia sprawiały, 
iż nierzadko nie istniały możliwości przeprowadzenia 
sianokosów18. Często okazywało się też, że siano pocho-
dzące z traw stojących przez dłuży czas w zamulonej, 
brudnej wodzie, nie nadawało się do spożycia przez bydło. 

Autor: Sebastian Piątkowski 

_____________ 
1. Wśród prac zwartych należy wymienić zwłaszcza: S. Mar-
cinkowski, Miasta Kielecczyzny. Przemiany społeczno-
gospodarcze 1815-1869, Warszawa-Kraków 1980; S. J. Adam-
czyk, Gospodarka i społeczeństwo województwa sandomier-
skiego w latach 1815-1830, Kielce 2004; W. Caban, Szkolnic-
two elementarne na ziemi kielecko-radomskiej (1809-1862), 
Kielce 1983. W każdym z tych opracowań znajduje się obszer-
na bibliografia. 
2. Por. R. Kołodziejczyk, Środowiska małomiasteczkowe w re-
gionie świętokrzyskim w latach 1815-1915. Uwagi i postulaty 
badawcze, w: Społeczności małomiasteczkowe w regionie świę-
tokrzyskim (XIX-XX w.). Pamięci Stanisława Marcinkowskiego 
w dziesiątą rocznicę śmierci, red. R. Kołodziejczyk, M.B. Mar-
kowski, Kielce 1999, s. 31-37. 
3. Brak ten rekompensują tylko w niewielkim stopniu edycje 

źródeł, a zwłaszcza opisy i tabele statystyczno-historyczne 
ośrodków miejskich, pochodzące z 1811, 1820 i 1860 r., a wy-
dawane często drukiem. Por. np. Tabele historyczne miast de-
partamentu radomskiego z 1811 roku, wyd. S. Piątkowski, Ra-
dom 2007; Opis Janowca nad Wisłą z 1860 roku, oprac. A. Szy-
manek, „Notatnik Janowiecki” nr 2, 1988, s. 52-61; Opis mia-
sta Głowaczowa z 1860 roku, wyd. S. Zieliński, „Wieś Radom-
ska”, t. 8: 2007, s. 81-92; Opis miasta Magnuszewa z 1860 ro-
ku, wyd. S. Zieliński, ibidem, s. 93-102; Opisy miasta Iłży z lat 
1820 i 1860, oprac. S. Piątkowski, Iłża 2000; Opis historyczny 
miasta Ostrowca z 1820 roku, wyd. J. Moniewski, Radom 
1992; Statystyczno-historyczny opis Kozienic z 1820 roku, wyd. 
L. Stępkowski, Kielce 1994; Opisy miasta Przysuchy z 1820 i 1860 
roku, wyd. S. Zieliński, „Wieś Radomska”, t. 5: 1997, s. 241-258. 
4. W lokalnej tradycji wielu miejscowości, które w latach 
sześćdziesiątych XIX w. utraciły prawa miejskie, obecne jest 
silne, ale zazwyczaj całkowicie niesłuszne przekonanie, iż ode-
branie praw było zemstą Rosjan na mieszkańcach danego mia-
sta za ich aktywny udział w powstaniu styczniowym. 
5. G. Łuszkiewicz: Zarys podziałów terytorialno-administracyjnych 
na obszarze obecnego województwa radomskiego (od XII do 
1975 r.), w: Województwo radomskie 1975-1995, red. P. A. Tu-
siński, Radom 1995, s. 30-33. 
6. Dodać warto, iż w „starym” powiecie radomskim leżało 
oprócz samego Radomia 9 ośrodków posiadających prawa 
miejskie (rządowe: Jastrząb, Skaryszew i Wierzbica oraz pry-
watne: Białobrzegi, Jedlińsk, Kazanów, Przytyk, Wyśmierzyce 
i Wolanów). Powiat „nowy” (powstały w efekcie wspomnia-
nych już zmian nazewniczych z 1842 r., kiedy to częścią po-
wiatu radomskiego stał się okręg kozienicki) został powiększo-
ny o kolejnych 9 miast (rządowe: Głowaczów, Kozienice, Ry-
czywół, Sieciechów i Zwoleń oraz prywatne: Gniewoszów, Gra-
nica, Janowiec, Magnuszew), a także ponad 180 miejscowości, 
leżących na obszarach wiejskich. S. J. Adamczyk, op.cit., s. 30. 
7. W. Saletra, Krakowskie i Sandomierskie w czas powstania 
listopadowego. Administracja, wysiłek zbrojny, postawa społe-
czeństwa, Kielce 2005, s. 230. 
8. A. Młocki, Księga wspomnień, Paryż 1884, s. 192-193 (cyt. 
za W. Saletra, op.cit., s. 234-235). 
9. W. Saletra, op.cit., s. 235-236. Por. W. Dąbkowski, Kampa-
nia generała Samuela Różyckiego w województwach sando-
mierskim i krakowskim 7 sierpnia – 28 września 1831 r., „Biuletyn 
Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego”, t. 17: 
1980, z. 4, s. 10-18. 
10. Archiwum Państwowe w Radomiu (dalej: APR), Rząd Gu-
bernialny Radomski I (dalej: RGR I), sygn. 2130a, s. 113-114. 
Opis statystyczny miasta Janowca z 1860 r. 
11. Ibidem, s. 119-120. 
12. S. Marcinkowski, op.cit., s. 65. 
13. Ibidem, s. 108; P. Sygowski, Żydzi Janowca w latach 1811-
1864 w świetle ksiąg Urzędu Stanu Cywilnego z Archiwum 
Państwowego w Lublinie i dokumentów Centralnych Władz 
Wyznaniowych z Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warsza-
wie, w: Historia i kultura Żydów Janowca nad Wisłą, Kazimie-
rza Dolnego i Puław. Fenomen miasteczka – sztetl. Materiały 
z sesji naukowej „V Janowieckie Spotkania Historyczne”, Ja-
nowiec nad Wisłą 28 czerwca 2003 roku, red. F. Jaroszyński, 
Janowiec nad Wisłą 2003, s. 48. 
14. Por. np. S. Koba, Epidemia cholery w guberni radomskiej 
w latach 1847-1867, „Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towa-
rzystwa Naukowego”, t. 4: 1967, z. 4, s. 3-16. 
15. S. Marcinkowski, op.cit., s. 108-109; S. J. Adamczyk, 
op.cit., s. 78, 273. 
16. APR, RGR I, sygn. 2130a, s. 117. Opis statystyczny miasta 
Janowca z 1860 r. 
17. Ibidem, s. 120 
18. Ibidem, s. 123. 
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Z ŻYCIA TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ JANOWCA 
Darczyńcy i kwoty przekazane  

w 2019 roku oraz składki członkowskie 
/stan w złotych na 31.07.2019/ 

 

Barbara Gonciara-Werner - 200,-; Stanisław Tomasz 

Jędrych - 240,-; Zofia Jancewicz - 200,-; Krzysztof Dłu-

gokęcki - 60,-; Anna i Przybysław Lawendowie - 60,-; 

Zygmunt Markowski - 100,-; Krystyna Urbanek - 200,-; 

Kazimierz Czapliński - 400,-; W imieniu Zofii Jancewicz 

- Wojciech Brochicz Lewiński - 1.000,- 

Razem - 2.460,- 
Składki członkowskie od 56 osób - 1.625,- 

Ogółem - 4.085,- 

Serdecznie dziękujemy. 

NAJBLIŻSZE ZAMIERZENIA WYDAWNICZE TPJ 

 

 Notatnik Janowiecki Nr 21-22/2017-2019; 

 Cmentarz parafialny w Janowcu. Część II: Biogramy 

(red. K. Wolska); 

 Bibliografia Janowca (wraz z recenzją prof. R. Szczygła); 

 Kościół parafialny w świetle wizytacji kościelnych z XVI-

XVIII wieku (W. Z. Łyjak); 

 JANOWIEC nad Wisłą. Przewodnik historyczny (A. 

Szymanek). 
 

Jubileusz  

25-lecia Towarzystwa Przyjaciół Janowca 

- 2020 - 

Wpływy i wydatki w 2017 i 2018 roku 

/w zł/ 
 2017 r. 2018 r. 

Wpływy ogółem 12.662,04 8.846.69 

Sprzedaż wydawnictw 5.021,14 4.056,75 

Darowizny 3.980,00 2.516,00 

Składki członkowskie 2.590,00 1.185,86 

Odsetki od lokat 1.070,90 1.088,84 
 

Wydatki ogółem 10.729,94 4.938,39 
Zorganizowanie archiwum 5.046,33 

Święto Niepodległości i XX  

Zimowe Spotkania Janowieckie  

/referaty/  1.100,00 

XI Janowickie Spotkania  

Historyczne /referaty/ 3.600,00 

Usługi księgowe 1.600,00 1.600,00 

Rozmowy telefoniczne 483,61 429,27 

Pozostałe koszty /opłaty  

pocztowe, mat. biurowe i inne/  1.809,12 

Struktura wpływów w 2018 r. /%/ 
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W SKRÓCIE 

Ekoenergia w Gminie Janowiec 
Wójt Gminy Janowiec zachęca wszystkich mieszkań-

ców do wzięcia udziału w dofinansowanym projekcie 

z programu 4.1 RPO województwa lubelskiego na reali-

zację kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicz-

nych, powietrznych pomp ciepła oraz kotłów na pellet. 

Ze względu na krótki czas opracowania dokumentacji 

ankiety w wersji papierowej dla uczestników projektu 

przyjmowane były do dnia 20.08.2019 roku (do wtorku) 

w Urzędzie Gminy Janowiec oraz w wersji elektronicznej 

na stronie http://globaleco/ankieta. Projekt realizowany 

jest przez Gminę Janowiec i firmę GLOBALECO. 

Więcej informacji na temat szczegółów projektu do-

stępnych w Urzędzie Gminy Janowiec w pokoju nr 7. 
 

Wcześniej Wójt 

Gminy Janowiec  

zaprosił wszystkich 

zainteresowanych 

mieszkańców na spo-

tkanie informacyjne 

dotyczące możliwo-

ści przystąpienia do 

kolejnej edycji pro-

jektu: Ekoenergia w 

Gminie Janowiec. 

Spotkanie odbyło się 

dnia: 13 sierpnia 

2019 r. (wtorek) w godz. popołudniowych w Gminnym 

Ośrodku Kultury w Janowcu. 

W spotkaniu wzięła udział firma konsultingowa, która 

odpowiadała na pytania dotyczące szczegółów udziału 

w projekcie. 
Urząd Gminy Janowiec 

 

◄► 
 

Spotkanie dotyczące zarządzania 

w zakresie ryzyka powodziowego 

– Puławy 24.07.2019r. 
W dniu 24 lipca 2019r. w sali konferencyjnej Urzędu 

Gminy Puławy odbyło się spotkanie w sprawie zarządza-

nia w zakresie ryzyka powodziowego w Powiecie Puław-

skim. Gospodarzem spotkania był Wójt Gminy Puła-

wy  Pan Krzysztof Brzeziński. W spotkaniu wziął udział 

Wojewoda Lubelski Pan Przemysław Czarnek, reprezen-

tanci PGW Wody Polskie, wójtowie i burmistrzowie nad-

wiślańskich gmin, przedstawiciele urzędów zajmujący się 

sprawami zarządzania kryzysowego. Nie zabrakło rów-

nież służb mundurowych: policji, wojsk obrony teryto-

rialnej, straży pożarnej zawodowej i ochotniczej. Jedną 

z prezentacji przedstawił Wójt Gminy Janowiec – Pan 

Jan Gędek – dotyczącą zaistniałych problemów na zarzą-

dzanym terenie  w czasie tegorocznego majowego przy-

boru rzeki Wisły. Główne wnioski z wystąpienia były 

następujące: 

 Konieczność koszenia wałów przeciwpowodziowych 

dwa razy w roku, najlepiej na początku maja 

(największe prawdopodobieństwo wystąpienia powo-

dzi) i następne sierpień-wrzesień. 

 Unikać koszenia rowów odwadniających bezpośrednio 

przed dużą falą, ponieważ świeżo skoszona trawa 

utrudnia odpływ wody gromadząc się w rowach od-

wadniających. 

 Niezbędne podjęcie działań inwestycyjnych w Brześ-

cach Kolonii (przebudowa wału, wykonanie rowów od-

wadniających lub podjęcie innych czynności zabezpie-

czających) ponieważ miejsce w Brześcach Kol. jest jed-

nym z bardziej niebezpiecznych w powiecie puławskim. 

 Wdrożyć procedury postępowania mające na celu: 

konserwację, przygotowanie i użycie sprzętu z maga-

zynu przeciwpowodziowego Wojewody Lubelskiego. 

W momencie awarii na przepompowni większości 

sprzętu nie dało się uruchomić. Musieliśmy przepro-

wadzić akcję z wykorzystaniem sprzętu, który jest na 

wyposażeniu jednostek OSP z Gminy Janowiec. 

 Jak wynika z przedstawionych map obszary powiatu 

puławskiego i opolskiego są  obszarami o podwyższo-

nym  poziomie ryzyka powodziowego poprzez zalega-

nie wody. Potwierdzają to także dane historyczne 

(powodzie w Gminie Janowiec i Wilków). 

 Rozważyć możliwość zamontowania dodatkowego 

poziomowskazu np. w pobliżu granicy między powia-

tami puławskim i opolskim. Obecnie odległość pomię-

dzy wodowskazem w Annopolu a wodowskazem Pu-

ławy Azoty wynosi około 70 km. 

 Przeanalizować możliwości rozwiązania problemów 

środowiskowych takich jak: zakrzewienia i zadrzewie-

nia w przestrzeni międzywałowej gdzie na wielu ob-

szarach jest Natura 2000, likwidacja bobrów i ich sie-

dlisk ponieważ bobry stwarzają olbrzymie zagrożenia 

w przypadku wystąpienia wysokiej wody, 

 Zainicjować działania mające na celu pogłębienia dna 

rzeki Wisły. Sukcesywne wypłycania dna rzeki powo-

duje to, że coraz mniejsza ilość wody może powodo-

wać coraz groźniejsze skutki. 

Do słów Wójta Gminy Janowiec Jana Gędka bezpo-

średnio odniósł się Wojewoda Lubelski Pan Przemysław 

Czarnek, który zobowiązał Dyrektora Wydziału Bezpie-

czeństwa i Zarządzania Kryzysowego LUW do skutecz-

niejszych działań dotyczących magazynu przeciwpowo-

dziowego w Janowcu. Informował również, że podejmie 

czynności w celu likwidacji zakrzaczeń między wałami 

oraz możliwości pogłębiania dna rzeki Wisły. Nawiązał 

również do konieczności likwidacji komarów rozwijają-

cych się  na terenach dużych rozlewisk wody. Zastępca 

Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej 

w Warszawie Pan Krzysztof Sulikowski poinformował 

zebranych, że już w tym roku wały koszone będą dwa 

razy w roku, a od roku następnego zrobią wszystko aby 

wał wykoszony był w sugerowanych terminach. Co do 

nakładów inwestycyjnych na terenie Gminy Janowiec 

przewidziana jest modernizacja przepompowni, natomiast 
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na dzień dzisiejszy nie ma zaplanowanych środków na 

poprawę wałów przeciwpowodziowych. 

Więcej informacji w „Protokole z dnia 24 lipca 2019r. ze 

spotkania dotyczącego zarządzania w zakresie ryzyka 

powodziowego”. 
Waldemar Słowik 

z-ca Wójta Gminy Janowiec 

 

◄► 
 

Pardes Festival 

Spotkania z Kulturą Żydowską 

w aurze późnego lata 
Fundacja Spichlerz Kultury w dniach od 21 do 25 

sierpnia 2019 organizowała siódmą edycję Pardes Fe-

stival – Spotkań z Kulturą Żydowską. Wydarzenia festi-

walowe zaplanowano w różnych lokalizacjach Kazimie-

rza Dolnego, na koncert mozna było się wybrać do Teatru 

Klepisko w Skowieszynku, w niedzielę festiwalową, 25 

sierpnia spotkać się na Zamku w Janowcu. Finał festiwalu 

zaplanowano w winnicy Widok Wojszyn. 

Do Janowca zaproszono na program specjalny przygo-

towany w partnerstwie z Muzeum Nadwiślańskim.  

W programie Pardes Festival znalazły się m.in. pre-

zentacje multimedialne, pokazy filmowe, spotkania lite-

rackie, spacer tematyczny po kolekcji judaików Muzeum 

Nadwiślańskiego, wędrówka śladami żydowskimi w Ka-

zimierzu Dolnym, koncert muzyki sefardyjskiej. Goście 

festiwalowi mogli się spotkać z wybitnymi znawcami 

judaizmu, tradycji, kultury żydowskiej i wielokulturowe-

go dziedzictwa Polski. Atrakcją festiwalu były – już po 

raz kolejny – warsztat wycinanki żydowskiej prowadzone 

przez mistrzynię wycinanki Joannę Matyjasek z Lublina. 

Wspomnienie polsko-żydowskiej kolonii artystycznej 

w Kazimierzu nad Wisłą i przybliżanie szeroko definio-

wanej sztuki żydowskiej to wiodące wątki festiwalu od 

jego pierwszej edycji. Festiwal otworzył spacer tematycz-

ny w przestrzeni Kazimierza Dolnego śladami motywów 

architektonicznych utrwalonych na obrazach malarzy ży-

dowskich. 
dr Aleksandra Markiewicz, 

dyrektor programowy Pardes Festival 

ze strony UG w Janowcu  
 

◄► 
 

Apel Wójta Gminy Janowiec 
Wójt Gminy Janowiec ponownie zwraca się z gorącą 

prośbą do parafian, mieszkańców i gości odwiedzających 

Janowiec o respektowanie przepisów ruchu drogowe-

go, a zwłaszcza znaków zakazu zatrzymywania się i po-

stoju w centrum miejscowości. Dotyczy to głównie uli-

cy Kościelnej, Sandomierskiej i Placu Wolności. Ze 

względów bezpieczeństwa musi być zapewniony płynny 

ruch pojazdów w obu kierunkach. Niejednokrotnie prze-

jazd pojazdów uprzywilejowanych pogotowia ratunkowe-

go czy straży pożarnej jest utrudniony lub wręcz niemoż-

liwy. 

Do apelu dołączają się również nasi rolnicy uprawiają-

cy pola na Powiślu, którzy rozpoczęli okres żniw. Uży-

wają oni dużych i ciężkich maszyn, niejednokrotnie dłu-

gich zestawów, których transport wymaga wyjątkowych 

umiejętności po wąskich i krętych drogach. Zastawianie 

tych dróg innymi pojazdami czyni je kompletnie nieprze-

jezdnymi. Należy pamiętać, że w wielu przypadkach nie 

ma innych dróg dojazdowych do pól jak przez centrum 

Janowca. Proszę więc o wyrozumiałość i wzajemny sza-

cunek, przepisy są po to, aby były przestrzegane. 

Parkujmy tylko w miejscach dozwolonych. Dodatko-

wo w okresie letnim uruchomimy miejsca parkingowe 

przy gminnym boisku sportowym. 

W przypadku nieprzestrzegania przepisów ruchu 

drogowego będzie wzywana policja. 
UG Janowiec 

 

◄► 
 

Zawiadomienie 

o zmianie wysokości stawek opłat 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
Wójt Gminy Janowiec zawiadamia, że na podstawie 

Uchwały Nr X/46/2019 Rady Gminy Janowiec z dnia 27 

czerwca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 

ustalenia wysokości tej opłaty od dnia 1 sierpnia 2019 r. 

obowiązywać będą nowe stawki opłat za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi (w złotych brutto miesięcznie): 

1. zbierane i odbierane w sposób selektywny:  

 jednoosobowe w wysokości 17 zł, 

 dwuosobowe w wysokości 24 zł, 

 trzyosobowe w wysokości 37 zł, 

 czteroosobowe w wysokości 43 zł, 

 pięcioosobowe w wysokości 50 zł, 

 sześcioosobowe w wysokości 56 zł, 

 siedmio i więcej osobowego w wysokości 63 zł. 

2. odbierane w sposób nieselektywny:  

 jednoosobowe w wysokości 34 zł, 

 dwuosobowe w wysokości 48 zł, 

 trzyosobowe w wysokości 74 zł, 

 czteroosobowe w wysokości 86 zł, 

 pięcioosobowe w wysokości 100 zł, 

 sześcioosobowe w wysokości 112 zł, 

 siedmio i więcej osobowego w wysokości 126 zł. 

Zmiana stawki opłaty nie wiąże się z koniecznością 

składania nowej deklaracji. 

Ponadto informuję, iż właściciele nieruchomości, któ-

rzy dokonali wpłaty należności z tytułu opłaty za gospo-

darowanie odpadami komunalnymi za miesiąc sierpień 

2019 r. w oparciu o wcześniej obowiązujące stawki, zo-
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Uzupełniające informacje  

o rodzinie Skowyrów 
 

O rodzinie Skowyrów było obszernie w Notatniku Ja-

nowickim nr 18. Teraz krótkie uzupełnienie ale bardzo 

ważne, pochodzące z zapisów w księgach  parafialnych. 
 

W publikacji zamieszczonej w Notatniku Janowieckim 

nr 18 najstarszą osobą tego rodu o jakiej dowiedziałem 

się od mieszkańców Oblas, był mój pradziadek po ką-

dzieli Marcin Skowyra. O pradziadku Marcinie opowia-

dał mi nieżyjący już Adam Falenta, między innymi na 

przykład, że był sołtysem, a o Skowyrach w Oblasach, 

W S P O M N I E N I A  

bowiązani są dokonać dopłaty wynikającej z podwyższe-

nia stawek. 

Zgodnie z założeniami ustawy z dnia 13 września 

1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

system gospodarki odpadami komunalnymi ma być syste-

mem samofinansującym się. W związku z powyższym 

w celu zapewnienia środków na jego prawidłowe funk-

cjonowanie, konieczne jest pobieranie takiej opłaty od 

właścicieli nieruchomości, aby wystarczała ona na reali-

zację całości zadania, którym została obciążona gmina. 
UG Janowiec 

 

◄► 
 

Armageddon Challenge już za Nami 
Trzecia edycja ArmageddonChallenge w Janowcu już 

za nami!!! To wspaniałe wydarzenie po raz kolejny zgro-
madziło tłumy wspaniałych ludzi chcących sprawdzić 
samych siebie, a przy okazji pomagać potrzebującym. 
Czynny udział brali też nasi mieszkańcy, bądź jako wo-
lontariusze, bądź jako zawodnicy. Na szczególną uwagę 
zasługują ci którzy znaleźli się na podium: Magda Boro-
nowska, Weronika Słowik oraz Waldemar Słowik.  

Nie możemy też zapominać o naszych najmłodszych 
„gladiatorach”! ArmageddonChallenge edycja Kids odby-
ła się dzień później w Magicznych Ogrodach. Pierwsze 
miejsce zajął Ernest Tuźnik, a najmłodszą gladiatorką 
była Lidia Skowyra! Gratulujemy!  

Dziękujemy wszystkim i zapraszamy już za rok! 
GOK Janowiec 

 

◄► 
 

Święto plonów zakończone 
Gminny Ośrodek Kultury w Janowcu zaprasza na 

krótką retrospekcję z Dożynek Gminnych zamieszczoną 

na swojej stronie internetowej. Ta impreza z pewnością 

zapadnie nam na długo w pamięci! Wszyscy pokazali jak 

można się wspaniale bawić i integrować! Wszystkie so-

łectwa stanęły na wysokości zadania! Wspaniałe wieńce, 

stoiska, potrawy, występy… Aż żal, że takie święto jest 

tylko raz do roku. Dziękujemy również wszystkim arty-

stom występującym na scenie za uświetnienie tej uroczy-

stości. Dziękujemy lokalnym gwiazdom i zespołowi 

„Lubelska Baszta”. Pozdrawiamy także zespół „MAFIA” 

i dziękujemy za niesamowity występ! 
GOK Janowiec 

http://www.gok.janowiec.pl/armageddon-challenge-juz-za-nami.html
http://www.gok.janowiec.pl/swieto-plonow-zakonczone-fotorelacja.html
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Kupując książki Towarzystwa Przyjaciół Janowca  

- wspierasz jego działalność. 

„Oddając krew - darujesz życie” 
- to hasło towarzyszy działaniom Polskiego Czerwonego Krzyża od ponad 50 lat - od czasu, gdy 

PCK zajął się organizacją i propagowaniem honorowego krwiodawstwa oraz uświadamianiem zna-

czenia krwi w ratowaniu życia i zdrowia ludzkiego. 

Decyzja o oddaniu krwi, staniu się krwiodawcą, to początek drogi do zyskania ogromnej satysfakcji, 

wypływającej ze świadomości, że być może Twoja krew uratuje życie innego człowieka. 

Jeśli jesteś już pełnoletni, a nie przekroczyłeś 65-ego roku życia, ważysz 50 kg lub więcej, Twoje samopoczucie nie 

budzi niepokoju, masz dobrą wolę pomagać innym ludziom, to zgłoś się do najbliższej placówki publicznej służby krwi. 
amjan 

jak twierdził, mówiono wówczas Marciny. Natomiast 

Stanisława Przewłoka (córka Wincentego Skowyry, rów-

nież od dawna nieżyjąca) opowiedziała mi o swoich stry-

jach - Piotrze i Tomaszu i ich rodzinach. Długą opowieść 

o Skowyrach a głównie o swoim dziadku Wincentym 

usłyszałem od Marii Wrótniak córki Józefa Skowyry. Po-

zostałe informacje o Skowyrach uzyskałem od Tadeusza 

Wrótniaka, Zofii Kameli, Janiny Wrótniak, mieszkającej 

w Bydgoszczy, Marii Materek, Barbary Byzdry, Stani-

sława Skowyry z Janowca, Zygmunta Bulzackiego z Po-

znania oraz p. Przewłoki z Oblas Dworskich. 

Dzięki zebranym informacjom powstał obszerny 

tekst, który znajduje się w Notatniku Janowieckim Nr 

18 wydanym przez Towarzystwo Przyjaciół Janowca 

w 2012 roku. 

Rozmowy, nanoszenie uzupełnień i poprawek oraz 

przygotowanie tekstu do druku trwało kilkanaście lat. 

Opracowanie to nie zawiera jednak informacji o przod-

kach Marcina Skowyry, bo wówczas nie miałem tych da-

nych. 

Obecnie jest to możliwe dzięki uprzejmości p. Pawła 

Lachtary z Warszawy, który amatorsko zajmuje się ge-

nealogią rodzin z naszej parafii, w tym oczywiście i swo-

jej  rodziny wywodzącej się z Mszadli. 

Oto te informacje 
 

Ojcem Marcina był Józef Skowyra (1799-1849), a matką 

Agnieszka Oroń 

Dzieci Józefa i Agnieszki Skowyrów było ośmioro 

Bartłomiej Ludwik (1819-1819) 

Zuzanna Klara (1820-1821) 

Wincenty (1822-1893) żona Józefa Kowalska 

Marianna (1824-1853) mąż Antoni Kowalski (18271848) 

Karolina (1830-1831) 

Marcin (1832-1901), żona Elżbieta Wrótniak 

Elżbieta (1836- 1901) 
 

A teraz dzieci Marcina i Elżbiety Skowyrów, których 

było czternaścioro. 

Szymon (1851-1860) 

Elżbieta-Petronela i Feliks, bliźniaki (1854-?) 

Marianna (1855-1919) mąż Jan Kowalski 

Barbara (1857-1858) 

Małgorzata (1859-1929) mąż Wincenty Kochański 

Helena (1862-1940) mąż Łukasz Sadowy 

Jan (1864-1939) - mój dziadek i jego żona Józefa Kwa-

sek z Janowca 

Piotr (1866-po 1929) 

Wincenty (1869-1944). Zginął w schronie razem z innymi 

osobami w sierpniu 1944 roku. 

Tomasz (1871-1914) 

Urban (1873-1 dzień) 

Konstancja (1874-1878) 

Wincencja (1877-?) maż Antoni Pyszczak 
Leszek Kwasek 


