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Święto Zmarłych Z życia Towarzystwa Przyjaciół Janowca 

Janowiec i jego mieszkańcy… cz. II Aktualia 

Śladami Szaloma Asza i kultury żydowskiej Pamięć o Zmarłych 

 

Ostatnimi czasy odeszły z tego świata Osoby, które 
zapisały się w historii Towarzystwa Przyjaciół Janowca 
nad Wisłą. Listopadowe święto zmarłych jest okazją do 
Ich wspomnienia.  

Każda z tych osób zasługuje na odrębną opowieść. 
Każda ma swoją historię życia. Każda odcisnęła ślad na 
janowieckim życiu kulturalnym i społecznym. Niektórzy 
mieli udział w powstaniu Towarzystwa, a później w pra-
cach na rzecz janowieckiej społeczności. Inni, to 
„przygodni” wędrowcy, którzy na chwilę zawitali do Ja-
nowca by zostawić prace wzbogacające dzieje naszego 
regionu. 

Każdej ze wspominanych tutaj Osób zawdzięczamy 
jakieś dobro. Dziękujemy im wszystkim razem i każdemu 
z osobna. Wypowiadamy życzenie-modlitwę: „spoczywajcie 
w spokoju”. 

Andrzej Szymanek 
Prezes TPJ 

Jerzy Kowalczyk - zmarł 4 października 2018 roku w War-
szawie w wieku 88 lat. Historyk sztuki, znakomita postać 
polskiej nauki, wybitny znawca dziejów i architektury 
Zamościa. Był koordynatorem siedmiotomowej serii 
„Sztuka polska” wydawnictwa ARKADY, a także współ-
pracownikiem Narodowego Instytutu Dziedzictwa przy 
monumentalnym dziele Kazimierza Stronczyńskiego 
„Opisy i widoki zabytków w Królestwie Polskim”. Prof. 
Jerzy Kowalczyk pracował na Uniwersytecie Warszaw-
skim oraz Instytucie Sztuki PAN. 

Z naszym Towarzystwem współpracował w 2001 ro-
ku, kiedy to podczas III Janowieckich Spotkań Historycz-
nych wygłosił referat pt. „Santi Gucci w służbie Firlejów 
w Janowcu”. Zostawił cenny tekst powiększający edytor-
skie dokonania Towarzystwa. 

Andrzej Wyrobisz - zmarł 14 października 2018 roku 
w Warszawie jako emerytowany profesor Uniwersytetu 
Warszawskiego. Pracował także w Instytucie Historii 
PAN. Wybitny historyk epoki nowożytnej, autor prac nau-
kowych poświęconych dziejom gospodarki, społeczeń-
stwa, kultury i sztuki. Ceniony nauczyciel akademicki, 
wychowawca wielu pokoleń historyków. Ponad pół wie-
ku pracował w redakcji „Przeglądu Historycznego”. Był 
współzałożycielem studiów historycznych w Białymsto-
ku i pierwszym dziekanem Wydziału Humanistycznego 
Uniwersytetu w Białymstoku. 

Mieliśmy okazję współpracować z Profesorem w 1999 
roku, przy okazji bibliofilskiego wydania trzech ważnych 
dokumentów do dziejów Janowca. Publikacja pt. 
„Początki miasta Janowca nad Wisłą: dokumenty z lat 
1537, 1566, 1580” została wydana w 140 ponumerowa-
nych egzemplarzach na papierze czerpanym. Macie tę 
cenną książeczkę w swoich bibliotekach.  
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Początek XIX w. sparaliżował wręcz janowieckie rze-
miosło i handel. W dokumentach z lat dwudziestych i trzy-
dziestych stwierdza się jednoznacznie, iż w praktyce nie 
posiadają one żadnego wpływu na życie gospodarcze 
ośrodka. Przełom nastąpił najprawdopodobniej dopiero 
w okresie międzypowstaniowym, kiedy można zaobser-
wować zainteresowania części mieszkańców szewstwem 
i krawiectwem, a w pojedynczych przypadkach także bed-
narstwem, kuśnierstwem, tkactwem itd. Rzemiosło to 
miało jednak bardzo wąski, mikroregionalny charakter, 
będąc ukierunkowanym wyłącznie na zaspokajanie po-
trzeb mieszkańców wsi, przyjeżdżających do Janowca na 
targi i jarmarki. Dominowała tutaj tzw. tandeta, a więc 
wyroby niskiej jakości, odznaczające się jednak niewyso-
kimi cenami i dzięki temu znajdujące dość chętnie na-
bywców. W roku 1860 burmistrz miasta stwierdzał, iż 
„Rzemiosła w mieście Janowcu na bardzo niskiej stoją 
stopie, bowiem nie znajdują się rzemieślnicy z wyższą 
kwalifikacją i profesję zaledwie na miejscową potrzebę 
wykonywać są w stanie”1. 

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

W latach pięćdziesiątych w Janowcu zanikły - repre-
zentowane wcześniej przez pojedynczych majstrów - ta-
kie branże rzemieślnicze jak np. tractwo, garbarstwo, 
szklarstwo, czapnictwo, czy waciarstwo. W mieście nie 
działał też ani jeden rzeźnik (ubój bydła i ptactwa gospo-
darze wykonywali wyłącznie we własnym zakresie), za 
wyjątkiem rzezaka?, który bił bydło i ptactwo zgodnie 
z zasadami koszeru2. Wielkim problemem był brak edu-
kacji rzemieślniczej. W połowie XIX w. w miasteczku 
istniały wprawdzie dwa cechy (szewski i tzw. skombino-
wany) „(…) lecz z powodu, że profesjonaliści w Janowcu 
więcej się oddają rolnictwu jak profesjom, a zatem istnie-
jące cechy bardziej za bractwa przy kościele do oświetla-
nia ołtarzy ku chwale Boga tudzież niesienia usługi przy 
obrzędach pogrzebowych służące, uważane bydź mogą”3. 

Również na zaspokajanie wyłącznie lokalnego rynku 
nastawiony był janowiecki handel zdominowany przez 
osoby narodowości żydowskiej. W statystykach z 1860 r. 
odnotowanych zostało tutaj 13 przekupniów, 3 kramarzy, 
7 osób posiadających licencję na sprzedaż soli, 3 szynka-
rzy trunków alkoholowych oraz 1 faktor4. Ich towary tra-
fiały przede wszystkim do mieszkańców samego miasta, 
a także włościan z okolicznych wsi. Momentami najwięk-
szego ożywienia na straganach i kramach były jarmarki, 
obywające się w Janowcu 6 razy do roku: w poniedziałek 
po św. Agnieszce (czyli po 21 stycznia), w poniedziałek 
po św. Walentym (czyli po 14 lutym), we wtorek po św. 
Stanisławie (po 8 maja), w poniedziałek po św. Małgo-
rzacie (czyli po 13 lipca), w poniedziałek po św. Łukaszu 
(czyli po 18 października) i poniedziałek po św. Stanisła-
wie Kostce (17 listopada). W dokumentach administracji 
rządowej podkreślano, że jarmarki te mają jednak ograni-
czony zasięg, gdyż, handluje się na nich tylko końmi, by-
dłem i trzodą, a wartość zwierząt przypędzanych na han-
del nie przekracza z reguły 3 tys. rbs5. 

Dodajmy, iż Janowiec nie czerpał także jakichkolwiek 
korzyści z położenia nad Wisłą, odgrywającą we wspo-
mnianym okresie istotną – chociaż już nie w takim stop-
niu jak w dobie Rzeczypospolitej szlacheckiej - rolę go-
spodarczą. Nie było tutaj młyna, folusza, czy też innej 
inwestycji napędzanej energią wodną, a władze miejskie 
nie były też w stanie określić skali spławu wiślanego, 
gdyż odbywał się on bez jakiegokolwiek udziału z ich 
strony6. 

Bardzo ograniczone możliwości zarabiania pieniędzy 
i tym samym wydźwignięcia swego położenia ponad jało-
wą wegetację nie wyczerpywały listy problemów, z jaki-
mi borykało się wielu mieszkańców Janowca. Ponieważ 
miasto było własnością prywatną, mieszczanie nie byli 
właścicielami użytkowanych przez siebie gruntów, posia-
dając status podobny wieczystym dzierżawcom. Konse-
kwencją tego stanu rzeczy był obowiązek corocznego 
przekazywania dworowi w Oblasach czynszu gotówko-
wego oraz danin w naturze. O ile należności finansowe 
nie były wysokie (z całego miasta wynosiły one nieco 
ponad 125 złp), daniny od mieszczan należy uznać za 
znaczne; obejmowały one łącznie 100 korców (czyli bli-

Liczba rzemieślników  
w danym roku: Branża 

1849 1855 1860 

Bednarze 1 2 2 

Cieśle 2 3 5 

Cyrulicy 1 1 1 

Czapnicy 1 - - 

Garbarze 1 - - 

Kominiarze 1 1 1 

Kowale i ślusarze 2 2 2 

Krawcy 3 6 8 

Kuśnierze 2 2 - 

Murarze 2 3 4 

Piekarze 2 1 1 

Rymarze 1 1 1 

Rzeźnicy 2 3 6 

Stelmachowie 1 1 1 

Stolarze 1 1 2 

Szewcy 10 16 15 

Szklarze 1 - - 

Tkacze 1 3 1 

Tokarze 1 - - 

Tracze 1 - - 

 

Tabela nr 2: Liczebność rzemieślników w Janowcu w 
latach 1849-1860  

Źródło: APR, RGR I, 2130a, s. 117-118.  
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sko 13 ton) owsa, 140 kur, 120 gęsi, 50 kapłonów 
(wykastrowanych kogutów), a także blisko 1000 jajek. 
Dodać warto, iż w 1846 r. działający w imieniu ogółu 
mieszkańców miasta Józef Blicharski i Franciszek Kwa-
sek złożyli petycję władz centralnych żądając, by daniny 
w naturze zostały zamienione na opłatę w gotówce7. Proś-
ba ta została jednak niezrealizowana. Właściciele Obla-
sów pobierali też 9 rbs. rocznie od każdego piekarza dzia-
łającego w mieście8. Jak już wspomniano, należało do 
nich również wyłączne prawo propinacji (produkcji i sprze-
daży alkoholu), przynoszące roczny dochód w wysokości 
aż 1200 rbs., a także opłaty targowe i jarmarczne, dające 
w sumie 15 rbs9. 

Ogromnie kłopotliwy dla mieszkańców Janowca był 
też obowiązek świadczenia dworowi bezpłatnej pomocy 
w pracach polowych. Chociaż w omawianym okresie uni-
kano określania go mianem pańszczyzny, przypominał on 
ją bardzo wyraźnie. Jedyna różnica polegała na tym, że 
pańszczyzna chłopska była rozłożona równomiernie na 
cały rok, natomiast mieszkańcy Janowca musieli przepra-
cować blisko 650 dniówek w żniwa i 75 dni przy sianoko-
sach. Ponieważ większość z nich utrzymywała się z pracy 
na roli, łatwo wyobrazić sobie, jakie komplikacje niosła 
konieczność udania się do bezpłatnej pracy na dwor-
skich polach, zamiast zajęcia się własnym zbożem lub 
sianem. Ze względu na zmienną pogodę, sprawy te mo-
gły mieć kluczowe znaczenie przy zbiórce plonów, a tym 
samym utrzymaniu rodziny mieszczańskiej przez kolej-
ny rok.  

Przedstawione powyżej powinności rzutowały w bar-
dzo poważnym stopniu na stosunki między mieszkańcami 
Janowca a właścicielami dóbr oblaskich, do których nale-
żał interesujący nas ośrodek. Dokumenty wskazują wy-
raźnie, że ci pierwsi widzieli źródła upadku gospodarcze-
go miasta nie w trudnej sytuacji kraju, zniszczeniach wo-
jennych, czy też kryzysie agrarnym, ale przede wszystkim 
w polityce rodziny Osławskich, nie dbającej w ogóle o Ja-
nowiec, ale pragnącej pozbawić go praw i przywilejów 
oraz najbardziej atrakcyjnych gruntów. Konsekwencją 
tego były liczne skargi, petycje i procesy sądowe, ciągną-
ce się dziesiątkami lat.  

Pierwsze zachowane w źródłach informacje na ten te-
mat pochodzą z 1812 r., kiedy to w Trybunale Radom-
skim zapadł wyrok, odbierający mieszczanom leżące w po-
bliżu Janowca, wspólne pastwiska. Co więcej, chociaż 
mieszczanie zadeklarowali natychmiast złożenie apelacji, 
reprezentujący ich adwokat o nazwisku Blom okazał się 
hochsztaplerem – chociaż otrzymał pieniądze za sporzą-
dzenie stosownych pism i przekazanie ich sądowi, nie 
dopełnił tego obowiązku. Zaniedbanie (a może wręcz 
oszustwo) adwokata wyszło na jaw dopiero po wielu mie-
siącach, w czasie których przedstawiciele mieszczan cze-
kali cierpliwie na wezwanie do sądu10. Na szczęście w sto-
sunkowo krótkim czasie udało im się zyskać poparcie 
Prokuratorii Generalnej Królestwa Polskiego, będącej 
organem zajmującym się m.in. obroną prawną ubogich 
włościan i mieszkańców miast. Chociaż zajęła się ona 
sprawami Janowca już w 1822 r., sfinalizowanie przewo-
dów sądowych trwało bardzo długo. Jak wskazują archi-
walia, zjawisko to wynikało z konieczności skompletowa-
nia odpisów przywilejów miejskich, co wiązało się za-
równo z czasem, jak i koniecznością poświęceniem dość 
znacznych środków finansowych, których przecież miesz-
kańcy Janowca nie posiadali. Wszystkie te skomplikowa-
ne procedury zakończyły się dopiero po osiemnastu la-

tach. Dnia 17 lipca 1840 r. Trybunał Cywilny Guberni 
Mazowieckiej Wydał wyrok, mocą którego proboszczowi 
parafii Janowiec oraz chłopom osadzonym na gruntach 
kościelnych, przyznano swobodny wrąb w lasach należą-
cych do dóbr oblaskich, a także prawo do wolnego („bez 
miarki”) przemiału zboża we wszystkich znajdujących się 
tutaj młynach. Władze miejskie Janowca poniosły jednak 
porażkę, gdyż w tej samej decyzji sądowej mieszczanie 
otrzymali prawo wrębu jedynie w tzw. lasach rudzkich, 
a sprawa pastwisk pozostała w praktyce bez rozwiąza-
nia11. Wyrok trybunału nie finalizował oczywiście sporu, 
gdyż niemalże natychmiast Tekla Osławska złożyła odeń 
apelację. 

Także mieszkańcy Janowca nie zamierzali rezygno-
wać z dochodzenia swych praw, podejmując już w poło-
wie lat czterdziestych kolejną batalię o ich przywrócenie. 
Warto podkreślić, iż Prokuratoria Generalna Królestwa 
Polskiego nie wspomagała już mieszczan, stąd też wszel-
kie inicjatywy działania wychodziły jedynie z tego środo-
wiska. Nie byłyby one z pewnością możliwe bez liderów 
lokalnej społeczności, którzy m.in. podpisywali w imie-
niu ogółu mieszkańców skargi i memoriały adresowane 
do władz. Liderami tymi byli w latach czterdziestych Jó-
zef Blicharski i Franciszek Kwasek, a w latach pięćdzie-
siątych Wawrzyniec Brzozowski i Szczepan Cichocki. 
Pierwsi z wymienionych już w 1848 r. skierowali bezpo-
średnio do Księcia Namiestnika Królestwa Polskiego 
Iwana Paskiewicza obszerną skargę przeciwko właścicie-
lom miasta, zarzucając im uniemożliwianie mieszczanom 
dokonywanie wrębu w lesie rudzkim oraz zabór gruntów 
miejskich i niektórych intrat12. Kiedy w roku 1854 r. wła-
dze zażądały, by mieszczanie obliczyli straty poniesione 
jakoby przez nich samych i ich rodziny w związku z dzia-
łaniami Osławskich, okazało się, że bilans ten zamyka się 
- wręcz astronomiczną jak na lokalne warunki - sumą 200 
tys. rbs13. (czyli 1 mln. 322 tys. złp). W tymże 1854 r. 
Komisja Rządowa Spraw Wewnętrznych i Duchownych 
oddaliła ostatecznie skargi mieszczan, dotyczące przede 
wszystkim zaboru pastwisk przez dziedziców dóbr Obla-
sy, motywując to brakiem odpowiednich dowodów14. 

Autor: Sebastian Piątkowski 

_____________ 
1. APR, RGR I, sygn. 2130a, s. 121. Opis statystyczny miasta 

Janowca z 1860 r. 
2. Ibidem, s. 117. 
3. Ibidem, s. 121-122. 
4. Ibidem, s. 118. 
5. Ibidem, s. 112. 
6. Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie (dalej: 

AGAD), Komisja Rządowa Spraw Wewnętrznych i Policji 
(dalej: KRSWiP), sygn. 2381, s. 2. Pismo Sekretariatu Stanu 
Królestwa Polskiego do Komisji Rządowej Spraw We-
wnętrznych i Duchownych (dalej: KRSWiD) z dn. 1 lipca 
1846 r. 

7. AGAD, Komisja Rządowa Przychodów i Skarbu (dalej: 
KRPiS), sygn. 2379, s. 313. Wiadomości statystyczne o mie-
ście Janowcu z dn. 30 listopada 1864 r. 

8. Bardzo wysoka zyskowność produkcji i sprzedaży alkoholu 
była zjawiskiem typowym w skali całego kraju. Por. np. 
J. Burszta, Społeczeństwo i karczma. Propinacja, karczma 
i sprawa alkoholizmu w społeczeństwie polskim XIX wieku, 
Warszawa 1951. 

9. AGAD, KRPiS, sygn. 2378, s. 311. Wiadomości statystycz-
ne o mieście Janowcu z dn. 30 listopada 1864 r. 

10. Ibidem, s. 38. Pismo wewnętrzne KRSWiP z dn. 11 lipca 
1821 r. 
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Królestwa Polskiego (dalej: SSKP) do KRSWiD z dn. 11 
grudnia 1852 r. 

13. Ibidem, s. 101. Pismo SSKP do KRSWiD z dn. 31 maja 
1854 r. 

14. APR, RGR I, sygn. 2130a, s. 113. Opis statystyczny miasta 
Janowca z 1860 r.  

11. AGAD, KRSWiP, sygn. 2379, s. 229. Pismo Prokuratorii 
Generalnej Królestwa Polskiego (dalej: PGKP) do KRSWiD 
z dn. 15 grudnia 1840 r. 

12. AGAD, KRSWiP, sygn. 2381, s. 19 i 49. Pismo PGKP do 
KRSWiD z dn. 28 marca 1848 r.; pismo Sekretariatu Stanu 

Towarzystwo Przyjaciół Janowca oraz Muzeum Nad-
wiślańskie w Janowcu miało przyjemność przyjąć w na-
szym pięknym miasteczku niezwykłych gości z USA i Kutna. 
Wizyta odbyła się w dniu 6 października 2019 r.  

Poniżej przedstawiamy ich relację poszerzoną o cieka-
we informacje na temat XI edycji Festiwalu Szaloma 
Asza w Kutnie. 
 

Śladami Szaloma Asza i kultury żydowskiej… 
 

W pierwszym tygodniu października w Kutnie już po 
raz XI odbył się Festiwal Szaloma Asza1 - światowej sła-
wy pisarza tworzącego w jidysz, dwukrotnie nominowa-
nego do Literackiej Nagrody Nobla.  

Kutno pamięta o Szalomie Aszu i wspólnej polsko-
żydowskiej historii. Stąd właśnie Ogólnopolski Konkurs 
Literacki im. Szaloma Asza oraz Festiwal Szaloma Asza, 
od ponad 20 lat organizowane przez Miejską i Powiatową 
Bibliotekę Publiczną w Kutnie. Program każdej edycji 
festiwalu jest niezwykle urozmaicony. Spektakle, publi-
kacje, występy młodzieży, warsztaty dla dzieci, degusta-
cje potraw żydowskich, wystawy plastyczne i fotograficz-
ne, koncerty, panele dyskusyjne o życiu i twórczości Sza-
loma Asza to bogata oferta skierowana do odbiorców w każ-
dym wieku.  

Tegoroczny festiwal rozpoczął się w Żydowskim In-
stytucie Historycznym w Warszawie spotkaniem promu-
jącym książkę Szalom Asz na łamach prasy2. W kolej-
nych dniach festiwalu dużym powodzeniem cieszyła się 
m.in. mobilna gra na smartfony Szalom (Asz) z miasta 
róż…Wyjątkowym wydarzeniem był też zamykający te-
goroczną imprezę spektakl pt. Umrzeć z tęsknoty w mi-
strzowskim wykonaniu aktorów Teatru im. Stefana Jaracza 
w Łodzi. 

Gościem honorowym festiwalu od lat jest David Ma-
zower, prawnuk pisarza i opiekun jego literackiej spuści-
zny. David Mazower pracował jako dziennikarz BBC w Lon-
dynie, a obecnie jest bibliografem i dyrektorem redakcyj-

nym w Yiddish Book Center w Amherst w 
USA. Stałym punktem programu festiwalo-
wego są spotkania Davida Mazowera z kut-
nowską młodzieżą prowadzone w języku 
angielskim. 
   W tym roku po zakończeniu wydarzeń 
festiwalowych goście specjalni - oprócz 
Davida Mazowera także Lisa Newman, 
dyrektor ds. komunikacji w Yiddish Book 
Center - wraz z organizatorami festiwalu 
wybrali się na wycieczkę śladami Szaloma 
Asza do Janowca i Kazimierza. Właśnie w 
Kazimierzu Asz napisał jedną z najbardziej 
znanych powieści Miasteczko, ukazując w 
niej społeczność żydowską w sztetlu. Do 
dziś nie ustają dyskusje, czy akcja utworu 
rozgrywa się w Kutnie czy Kazimierzu. 

Zdania badaczy w tej kwestii są podzielone. Jednak nie 
ulega wątpliwości, że Asz znał Kutno, na pewno był w Ka-
zimierzu i jest wysoce prawdopodobne, że gościł również 
w Janowcu. 

W tym roku Janowiec zaprezentował się gościom w naj-
piękniejszej szacie - przepełniony słońcem i jesiennymi 
barwami. Przewodnikiem grupy był regionalista Marek 
Kwasek (Towarzystwo Przyjaciół Janowca), z którym 
goście mieli okazję zwiedzić zamek, zespół zabudowań 
dworskich i miejsce po dawnej synagodze. Podziwiali 
także niesamowite panoramy z różnych punktów widoko-
wych i płynęli promem linowym Janowiec.   

 

Wyjechaliśmy z Janowca urzeczeni historią i urodą 
tego miejsca oraz prawdziwie królewską gościnnością, 
którą obdarzył nas Marek Kwasek - pasjonat i wielbiciel 
swojej małej ojczyzny. Będziemy ambasadorami Janow-
ca. Chcemy zachęcać do zwiedzania i zachwalać tę pięk-
ną miejscowość, w której przed II wojną światową żyli 
wspólnie Polacy i Żydzi. Warto o tym pamiętać i kulty-
wować tę pamięć.  

Dziękujemy Towarzystwu Przyjaciół Janowca za wy-
danie w 2003 roku Miasteczka.  

Zapraszamy do Kutna - miasta Szaloma Asza! 
Magdalena Konczarek 

dyrektor Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej 
w Kutnie 

————————————————- 
1 Szalom Asz urodził się w 1880 roku w Kutnie. Spod jego 
pióra wyszły takie utwory jak Bóg zemsty, Miasteczko, Mąż 
z Nazaretu, Czarodziejka z Kastylii i wiele innych. Jego drama-
ty wystawiane są w polskich i zagranicznych teatrach po dziś 
dzień. W swoich tekstach publicystycznych autor zajmował się 
ważnymi sprawami społecznymi, piętnował nasilający się anty-
semityzm. W 1932 lub 1933 roku został odznaczony orderem 
Polonia Restituta. 
2 Szalom Asz na łamach prasy, wyb. i red. nauk. Monika Sza-
błowska-Zaremba, Agnieszka Żółkiewska, red. jęz. Anna Ma-
tysiak, wyd. 1, Kutno, Miejska i Powiatowa Biblioteka Publicz-
na im. Stefana Żeromskiego w Kutnie, Convivo, 2019, ISBN 
978-83-937792-2-2 
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Darczyńcy i kwoty przekazane  
w 2019 roku oraz składki członkowskie 

/stan w złotych na 31.10.2019/ 
 

Barbara Gonciara-Werner - 200,-; Stanisław, Tomasz 
Jędrych - 300,-; 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,-; Jan Olizar - 
1.000,-. 

Razem - 3.520,- 
Składki członkowskie od 58 osób - 1.685,- 
Ogółem - 5.205,- 
Serdecznie dziękujemy. 

dził się do Lublina. Tam, mimo stałej, trudnej pracy, po-
trafił znaleźć czas na kontakty z Janowcem i okolicą, ze 
swoimi rodzinami i znajomymi. Zaraz na początku zapi-
sał się do Towarzystwa Przyjaciół Janowca. Pomagał 
nam układać statut, lubił prognozować dalszą pracę i zgła-
szał wnioski. Dopóki zdrowie dopisywało, brał udział w na-
szych spotkaniach. Z wiekiem przychodzą choroby, wy-
padki. Trzeba dodać, że Stanisław Stanisław cieszył się 
u nas wielkim szacunkiem i uznaniem, bo był to człowiek 
wspomagający każdego w potrzebie, serdeczny i miły w kon-
taktach z ludźmi. Pozostanie w naszej pamięci! 

 

Całkiem niedawno odeszła Helena Graszkiewicz, Ja-
ślan popularnie nazywana „Kizia”. Helena jako odważna 
osoba przeżyła drugie małżeństwo z Jaślanem w Kana-
dzie, a gdy została sama, powróciła do Janowca. Należała 
do TPJ, bo ważna była dla niej „mała ojczyzna”. Brała 
udział we wszystkich spotkaniach, wspierała Towarzy-
stwo i potrafiła opowiadać wiele historii z przeszłości. 
Czemu nie pociągnął jej ten wielki świat? Bo kochała 
Janowiec, całą naszą okolicę łącznie z ludźmi i pięknym 
krajobrazem. 

 

Stanisław Pawłowski, niegdyś stały uczestnik zebrań 
Towarzystwa Przyjaciół Janowca. Miał ogromną wiedzę 
o ludziach i zdarzeniach z przeszłości. Doskonale to wy-
rażał w swoich artykułach zamieszczanych w Gazecie 
Janowieckiej. Jesteśmy mu wdzięczni za bardzo dobrą 
współpracę w naszym Towarzystwie i odtwarzanie histo-
rii naszej okolicy. 

 

Marian Wójcik zmarł 03.03.2017 w Warszawie. Po-
chowany jest na cmentarzu w Janowcu. Był orędowni-
kiem TPJ. Miał stałe kontakty z Janowcem i okolicą. Po-
trafił z zainteresowaniem opowiadać o ludziach, wydarze-
niach i rodzinach z naszego terenu. Opiekował się rodzi-
cami. Zostanie w naszej pamięci. 

 

Mieczysław Wolski urodził się w 1926 roku w Lubli-
nie. Na tajnym nauczaniu w okresie okupacji niemieckiej 
w Janowcu pobierał nauki z zakresu szkoły średniej, a eg-
zaminy zdawał przed Komisją w Puławach. Skończył 
studia na Politechnice Krakowskiej. Z jego inicjatywy 
powstał Fundusz im. Bolesława Wolskiego (ojca), które-
go fundatorką była Jadwiga Wolska Landowska. Cel Fun-
duszu to propagowanie wśród dzieci edukacji muzycznej. 
Mieczysław przekazał pianino do Gminnego Ośrodka 
Kultury w Janowcu. Jego ojciec Bolesław, wybitny mu-
zyk bardzo kochał Janowiec i muzykę. Mieczysław 
stwierdził, że ojciec jest faktycznym darczyńcą. Nasz 
Przyjaciel brał aktywny udział wraz ze swoją małżonką 
w spotkaniach Towarzystwa. On i jego rodzina zostawiła 
swój trwały ślad w Janowcu. 

 

Franciszek Kowalski, człowiek bardzo pracowity, mu-
zyk, organizator zespołów muzycznych dzieci, młodzie-
ży, dorosłych. W Janowcu prowadził zespół „Janowieckie 
Skowronki”. 

Refren: Już nie dyszy stary zamek, 
bo ruiny jakby żyły, 
gdy witają cię turysto, 
jakby uśmiechnięte były. 
Przyjdź podziwiać bracie drogi 
Towarzystwo cię zaprasza. 
Miłe janowieckie progi 
Drzemie tu historia nasza. 

Pamięć o Zmarłych 
Już listopad, jesień. Kolorowe liście żółte i brązowe 

szeleszczą pod nogami. Trudno uciec od rozważań, które 
ogarniają nas samych – o pamięci o bliskich, rodzinie, 
znajomych, przyjaciołach. 

 

Cichości i pokory wzór dałaś nam święty 
Ciężki krzyż niosłaś do chwili skonania 
O Boże Miłosierdzia w dziełach niepojęty 
Daj nam się złączyć w niebie w dzień zmartwychwstania. 

 

Czytamy w inskrypcji: „Pamięci świętej postaci Jadwigi 
Hollakowej założycielce i zasłużonej przełożonej gimna-
zjum żeńskiego w Puławach w latach 1919-1933 zmarłej 
w Kowlu dnia 18 grudnia 1939 roku. Wdzięczne wycho-
wanki i nauczyciele.” 

Wyżej przedstawiliśmy osobę z cmentarza włostowic-
kiego, która wyjątkowo zasłużyła na pamięć, nie tylko 
przez podpisane osoby.  

W naszym środowisku odeszli różni ludzie w ostat-
nich latach. Trudno ująć wszystkich, którzy zasługują na 
taką pamięć. Spróbujmy przypomnieć na początek osoby 
związane z Towarzystwem Przyjaciół Janowca. Poprzez 
nasze wspomnienia wyrażamy dla nich szacunek, przy-
jaźń, podziw, uznanie i pamięć. 

 

Gdy tylko powstało TPJ zawitała do Janowca nasza 
rodaczka z Warszawy prof. Zofia Tarłowska z pierwsze-
go męża Brochwicz, z drugiego Jancewicz. Uczestniczyła 
we wszystkich zebraniach, na które mogła dojechać. 
Opowiadała mi, że wraz z mężem Jancewiczem czytali 
„Gazety Janowieckie” i inne wydawnictwa. Byli zaintere-
sowani, rozmawiali ze sobą o przedstawionych proble-
mach. W czasie pobytów w Janowcu odbieraliśmy Profe-
sor Uniwersytetu Warszawskiego jako osobę bardzo ser-
deczną, miłą, z którą można porozmawiać na wiele tema-
tów. Pisałyśmy do siebie karteczki, liściki, czasem tele-
fonowałyśmy i zawsze w tym tkwiła tematyka bieżąca 
TPJ, czyli zainteresowanie naszym środowiskiem i jego 
rozwojem.  

Przez ostatnie dwa lata Jej życia potrzebowała ciągłe-
go kontaktu. Byłam w części powierniczką, nasze rozmo-
wy i zwierzenia odprężały psychicznie. Wszystko się na-
gle urwało, a tyle spraw nie dokończyłyśmy. Zosieńko 
myślę o Tobie nie tylko ja, ale Twoi najbliżsi, przyjaciele 
z TPJ i osoby, które Cię znały i lubiły. Zostaniesz w na-
szej pamięci! 

 

Stanisław Andzelm z Sadów w Janowcu przeprowa-
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Ekoenergia w Gminie Janowiec 
– Ważna informacja w sprawie strefy konserwatorskiej 

W związku z uzyskaniem informacji z Wojewódzkie-
go Urzędu Ochrony Zabytków w Lublinie o braku możli-
wości wydania decyzji do 12 września br., informujemy, 
iż nieruchomości położone w strefie konserwatorskiej 
zostają wykluczone z projektu, za wyjątkiem montażu 
samych kotłów na pellet. 

UG Janowiec 
 

  
 

Kiedy popłynie gaz ziemny  
do Gminy Janowiec? 

Urząd Gminy Janowiec zaprosił mieszkańców, instytu-
cje i firmy do wypełnienia ankiet będących deklaracją za-
potrzebowania na gaz ziemny na terenie Gminy Janowiec. 

Ankiety do 21 października były dostępne u sołtysów. 
Zapotrzebowanie na przyłączenie do sieci gazowej można 

Podajemy refren wspaniałej pieśni, hymnu Towarzy-
stwa Przyjaciół Janowca, który napisał, opracował melo-
dię i nauczył śpiewać członków stowarzyszenia Franci-
szek Kowalski. Czytając tę pieśń razem z jej autorem, 
zanuć ją bo on jest blisko nas. 

 

Władysława Paderewicz z Madejskich spoczywa na 
naszym cmentarzu. Interesowała się Janowcem, pisała 
artykuły do Gazety Janowieckiej. Była bardzo zaintereso-
wana książką „Cmentarz Parafialny w Janowcu”. Przysła-
ła w liście gotowe wpisy, gdzie na cmentarzu znajdują się 
jej najbliżsi (nie zawsze byli podpisani w danym miej-
scu). Z jej kontaktów z zarządem stowarzyszenia wynika-
ło, że jest zainteresowana naszą okolicą i jej rozwojem. 

 

Co by nie powiedzieć, to bardzo szkoda najmłodszego 

członka TPJ, który był na każdym naszym spotkaniu. 
Myślę, że wszyscy go pamiętamy. Piszę tu o Grzesiu Ko-
walskim synu Henryka. To Grzesio przyjeżdżał z apara-
tem fotograficznym, wykonywał zdjęcia, uśmiechał się, 
był uprzejmy i miły. Każdy pobyt w Janowcu zazwyczaj 
sprawiał mu radość. I myśmy się radowali, widząc tę sy-
tuację na spotkaniach. Za wcześnie Grzesiu odszedłeś. 

Odeszli nasi członkowie TPJ, a nasza ludzka świado-
mość wciąż krąży wokół nich, jakby byli z nami. Będzie-
my o nich pamiętać, wspominać i przywoływać ich sło-
wa, nie tylko osób wymienionych w tekście, ale także 
innych, którzy odeszli wcześniej. Następuje czas odwie-
dzin cmentarzy. Przez bramy, dróżki przelewa się zwarty 
tłum ludzi. Idziemy. Bądźmy razem - Oni i my. 

Krystyna Wolska 

W SKRÓCIE 

także było składać bezpośrednio na adres e-mail inwesty-
cje@janowiec.pl podając następujące dane: adres budyn-
ku, nr ewidencyjny działki, cel poboru (kuchenka, ogrze-
wanie wody, ogrzewanie budynku), a w przypadku od-
biorców instytucjonalnych podając nazwę firmy lub in-
stytucji, adres budynku, cel poboru gazu (gastronomia, 
ogrzewanie wody, ogrzewanie budynku, technologię), 
moc aktualnej kotłowni, rodzaj paliwa i ilość zużywanego 
rocznie paliwa). 

Ankiety nie były wiążące i miały na celu określenie 
ilości potencjalnych odbiorców gazu ziemnego na terenie 
Gminy Janowiec. Wyniki ankiety zostaną wykorzystane 
przez Polską Spółkę Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Za-
kład Gazowniczy w Lublinie do celów związanych z ana-
lizą możliwości gazyfikacji Gminy. Zakłada się zakoń-
czenie procesu gazyfikacji ok. 2025 r. 

Koszt przyłączenia obiektu do instalacji gazowej osza-
cowano na 2300 zł. Zakłada się, że średnie gospodarstwo 
domowe zużywa rocznie 2000 m3 gazu dla celów ogrze-

Stanisław Pawłowski urodził się 27 października 1924 
r. w Janowcu. Szkołę podstawową ukończył w roku 1939 
m.in. razem z Janem Dębickim, Wacławem Stanio, Józe-
fem Blicharskim, Władysławem Kwaskiem czy Mieczy-
sławem Maciejką. W czasie okupacji należał do jano-
wieckiego oddziału AK. 

W PRL ukończył 5-letnie Technikum Ekonomiczne 
w Puławach. Przez 10 lat pracował na kierowniczym sta-
nowisku w Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska 
w Żyrzynie, a w latach 1965 -1988 w Puławskiej Spółdziel-
ni Inwalidów. Od 1988 roku przebywał na emeryturze. 

Już w dzieciństwie bardzo lubił książki i czytał 
wszystko co mu wpadło w ręce. W Janowcu lat między-
wojennych dostęp do książek był możliwy dzięki dużej 
prywatnej bibliotece Państwa Olejarczyków mieszkają-
cych przy ulicy Górnej. Tomasz Olejarczyk był sekreta-
rzem Urzędu Gminy Oblasy z siedzibą w Janowcu. Z je-
go księgozbioru korzystali wszyscy chętni, a książek było 
dużo. Wieść niesie, że oprócz pełnych regałów w domu, 
część bibliotecznych zbiorów była również w stodole. 
Ciekawym byłoby ustalenie pochodzenia książek Państwa 
Olejarczyków. 

W latach późniejszych Stanisław Pawłowski był człon-
kiem Towarzystwa Przyjaciół Janowca od chwili jego 

powstania. Był również współautorem Gazety Janowiec-
kiej. Obdarzony bardzo dobrą pamięcią był cennym źró-
dłem informacji na temat historii Janowca. Ze swojego 
długiego życia pamiętał rodziny janowieckie do trzecie-
go, a nieraz i czwartego pokolenia wstecz. Pamiętał imio-
na, ilość dzieci w rodzinach, a często nawet daty urodzin 
wielu mieszkańców Janowca. Czasami coś zapisywał, a nie-
które teksty były drukowane w Gazecie Janowieckiej. 

Do końca życia silnie związany emocjonalnie z Ja-
nowcem i jego mieszkańcami. W jego opowieściach prze-
szłość Janowca powracała w sposób plastyczny i cieka-
wy. Był żywą kroniką Janowca, który znaczył dla niego 
coś więcej niż tylko miejsce urodzenia.  

Zmarł 13 lipca 2019 r. a 16 tegoż miesiąca został po-
chowany na cmentarzu w „swoim” Janowcu. 

 

Stanisław Andzelm urodził się 21 września 1930 r . 
w Janowcu. Zmarł 25 lutego 2019 r., a pochowano go 01 
marca tegoż roku na cmentarzu na Majdanku. 

Lubiany i powszechnie szanowany. Pomógł wielu 
mieszkańcom Janowca w różnych okresach swojej dzia-
łalności zawodowej i społecznej. 

Był jednym ze współzałożycieli Towarzystwa Przyja-
ciół Janowca. Czynnie włączał się w jego prace. Jego kil-
ka propozycji znalazło się m. in. w Statucie TPJ. 

mailto:inwestycje@janowiec.pl
mailto:inwestycje@janowiec.pl
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Szacowanie strat łowieckich 
Czwartego października w Gminnym Ośrodku Kultury 

w Janowcu odbyło się spotkanie, dotyczące problemów 
jakie występują w związku z szacowaniem zniszczonych 
upraw przez dziko żyjące zwierzęta. Problem ten w ostat-
nich latach coraz bardziej się nasila i rolnicy coraz czę-
ściej ponoszą straty na skutek zniszczeń powodowanych 
przez dziko żyjące zwierzęta. 

UG Janowiec 
 

  
 

Wybory parlamentarne 2019 
Senacki okręg wyborczy nr 14 Lublin 

Wyborcy w Gminie Janowiec wybierali senatorów 
w senackim okręgu wyborczym nr 14 Lublin. Kandydo-
wało w nim 4 osoby, które w Gminie Janowiec uzyskały 
następującą liczbę głosów: 
Gogacz Stanisław - KW Prawo i Sprawiedliwość - 1.033 

(58,16%) 
Mateńka Wojciech - KW – Normalny Kraj - 94 (5,29%) 
Walasek Marcin - KW Jedność Narodu - 154 (8,67%) 
Kasznia Arkadiusz - KKW Koalicja Obywatelska PO .N 

IPL Zieloni - 495 (27,87%) 
Liczba głosów uzyskana przez kandydatów w całym 

okręgu senackim nr 14: 
Gogacz Stanisław - KW Prawo i Sprawiedliwość - 

121.240 (62,27%) - (uzyskał mandat) 
Mateńka Wojciech - KW – Normalny Kraj - 13.687 

(7,03%) 
Walasek Marcin - KW Jedność Narodu - 11.533 (5,92%) 

wania budynku, ogrzewania wody i korzystania z kuchen-
ki. Obecna cena gazu to ok. 2,10 zł brutto/m3. 

UG Janowiec 
 

  
 

Zawody sportowo – pożarnicze 2019 
etap powiatowy 

W dniu 24 sierpnia 2019 r. na boisku sportowym w Ku-
rowie, rozegrane zostały zawody sportowo – pożarnicze 
szczebla powiatowego, w których udział wzięły reprezen-
tacje z poszczególnych gmin naszego powiatu. Gminę 
Janowiec reprezentowały dwie drużyny (męska i żeńska) 
z OSP Oblasy. 

Łącznie w zawodach rywalizowało 15 drużyn z czego 
10 męskich i 5 kobiecych. Zmagania sportowe rozegrane 
zostały w trzech konkurencjach: musztra, bieg sztafetowy 
7 x 50m z przeszkodami oraz ćwiczenie bojowe. Poziom 
sportowej rywalizacji był bardzo wysoki. Zawody prze-
biegały sprawnie dzięki zdyscyplinowaniu zawodników, 
dobrej organizacji imprezy oraz sprawnemu sędziowa-
niu przez pracowników z Komendy Powiatowej Policji 
w Puławach. 

Klasyfikacja Generalna Zawodów: 
Grupa A – Męskie drużyny Pożarnicze 
1. miejsce OSP Opatkowice - 92,5 pkt. 
2. miejsce OSP Kazimierz Dolny - 93,3 pkt. 
3. miejsce OSP Kłoda - 97,8 pkt. 
4. miejsce OSP Leokadiów - 101,1 pkt. 
5. miejsce OSP Wąwolnica - 102,0 pkt. 
6. miejsce OSP Nałęczów - 107,5 pkt. 
7. miejsce OSP Oblasy - 110,1 pkt. 
8. miejsce OSP Bałtów - 116,1 pkt. 
9. miejsce OSP Witowice - 117,9 pkt. 
10. miejsce OSP Czołna - 121,4 pkt. 
Grupa C – Kobiece drużyny Pożarnicze 
1. miejsce OSP Opatkowice - 112,8 pkt. 
2. miejsce OSP Rąblów - 135,8 pkt. 
3. miejsce OSP Rzeczyca - 150,0 pkt. 
4. miejsce OSP Oblasy - 154,8 pkt 
5. miejsce OSP Borysów - 167,6 pkt. 

Uroczyste wręczenie nagród dla 8 najlepszych drużyn 
z grupy A oraz 5 z Grupy C odbyło się podczas Dożynek 
Powiatowych w Kurowie. Drużyna kobieca z Oblas 
otrzymała bon o wartości 850 zł na zakup sprzętu pożar-
niczego, a drużyna męska wysokiej jakości piłę spalino-
wą STIHL. Wójt Gminy Janowiec składa serdeczne gra-
tulacje druhom i życzy sukcesów w kolejnych latach. 

UG Janowiec 
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Kasznia Arkadiusz - KKW Koalicja Obywatelska PO .N 

IPL Zieloni - 48.231 (24,77%) 

W skali kraju w wyborach do senatu ogółem PiS zdo-

był 48 mandatów, KO 43 mandaty, SLD 3 mandaty, PSL 

2 mandaty oraz Niezależni i Samorządowcy 4 mandaty. 
 

Sejmowy okręg wyborczy nr 6 Lublin 

W skali kraju wybory z poparciem 43,59% wygrało 

PiS. Drugi z kolei wynik zdobyła KO - 27,4%, SLD z wy-

nikiem 12,56% zajęło 3 miejsce, a PSL z wynikiem 

8,55% był czwarty. Konfederacja weszła do sejmu z wy-

nikiem 6,81%. W przeliczeniu na mandaty PiS w kolej-

nej kadencji będzie posiadał 235 mandatów i będzie w 

stanie rządzić samodzielnie. Kolejne partie będą posiada-

ły: KO - 134, SLD - 49, PSL - 30, Konfederacja - 11 man-

datów oraz 1 mandat Mniejszość Niemiecka. 

W sejmowym okręgu wyborczym nr 6 (w ramach któ-

rego głosowali wyborcy z terenu naszej gminy) poszcze-

gólne komitety zdobyły następujący procent głosów: 

KW Prawo i Sprawiedliwość - 55,39% 

KKW Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni - 19,30% 

KW Polskie Stronnictwo Ludowe - 9,10% 

KW Sojusz Lewicy Demokratycznej - 7,81% 

KW Konfederacja Wolność i Niepodległość - 7,07% 

KWW Koalicja Bezpartyjni i Samorządowcy - 1,32% 

W przeliczeniu na mandaty PiS zdobył w okręgu nr 6 

9 mandatów (o 1 mniej niż w poprzedniej kadencji): Prze-

mysław Czarnek (87.343 głosy), Sylwester Tułajew 

(54.915 głosów), Artur Soboń (28.381 głosów), Sławomir 

Skwarek (15.544 głosy), Gabriela Masłowska (14.446 

głosów), Kazimierz Choma (13.777 głosów), Jan Kanthak 

(12.803 głosy), Jerzy Bielecki (10.286 głosów) i Krzysztof 

Szulowski (9.764 głosy). Koalicja Obywatelska PO .N 

IPL Zieloni zdobyła 3 mandaty (zachowała stan posiada-

nia z poprzedniej kadencji): Joanna Mucha (57.577 gło-

sów), Marta Wcisło (15.062 głosy) i Michał Krawczyk 

(8.408 głosów). Po jednym mandacie zdobyli przedstawi-

ciele pozostałych trzech komitetów, wchodzących do sej-

mu: PSL - Jan Łopata (13.346 głosów), SLD - Jacek 

Czerniak (17.720 głosów) oraz Konfederacja Wolność 

i Niepodległość - Jakub Kulesza (24.406 głosów). 

W Gminie Janowiec w wyborach do sejmu na po-

szczególne komitety wyborcze oddano następującą liczbę 

głosów: 

KW Prawo i Sprawiedliwość - 1.058 (59,11%) 

KKW Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni - 328 (18,32%) 

KW Polskie Stronnictwo Ludowe - 141 (7,88%) 

KW Sojusz Lewicy Demokratycznej - 140 (7,82%) 

KW Konfederacja Wolność i Niepodległość - 109 (6,09%) 

KWW Koalicja Bezpartyjni i Samorządowcy - 14 (0,78%) 

Kandydat do sejmu startujący z terenu gminy Jano-

wiec - Krzysztof Szulowski zdobył w gminie 708 

(39,55%) głosów, natomiast w powiecie puławskim 7835 

głosów (14,09%), a w okręgu nr 6 - Lublin - 9746 głosów 

(1,73%). 

Frekwencja w skali kraju w wyborach parlamentar-

nych wyniosła 61,1% i była najwyższą z dotychczaso-

wych. W gminie Janowiec wyniosła ona 58,09%. Liczba 

głosów nieważnych oddanych na terenie naszej gminy 

wyniosła natomiast jedynie 0,83%. 

Frekwencja podczas wyborów, które się odbywały w po-

przednich latach pozostawiała wiele do życzenia, dlatego 

tym większe podziękowania kierujemy do wyborców za 

duże zaangażowanie w demokratyczny proces jakim były 

ostatnie wybory parlamentarne. Należy mieć nadzieję iż 

w przyszłych wyborach frekwencja będzie równie wyso-

ka jak w minionych. 

Gratulujemy również wszystkim wybranym, którzy 

w kadencji 2019-2023 będą pełnić zaszczytne funkcje 

posłów i senatorów wybranych w naszych okręgach. 
Redakcja 
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Tadeusz i Marianna Wójcikowie 
 

Tadeusz Wójcik jest mieszkańcem Janowca od uro-
dzenia. Jest synem Antoniny z Jaroszyńskich i Ignacego 
Wójcika. W rodzinie było pięcioro dzieci, czterech chłop-
ców i jedna dziewczynka, która zmarła w dzieciństwie na 
dyfteryt. Moi bracia - oznajmia Tadeusz - to Bolesław, 
Feliks i Stanisław. Szkołę podstawową ukończył w Ja-
nowcu po wojnie na kursach dokształcających. 

Wraz ze wszystkimi mieszkańcami okolicy bardzo 
mocno przeżył lata okupacji niemieckiej. - Gdy wrócili-
śmy z wysiedlenia zza Wisły w swoim siedlisku zastali-
śmy ruiny. Nie było gdzie mieszkać, nie było co jeść. 

Rodzina Wójcików znalazła tymczasowe pomieszcze-
nie do zamieszkania u Kwasków, a Tadeusz każdej nocy 
spał w swojej piwnicy, tak jakby pilnował stałego miejsca 
zamieszkania swojej rodziny. 

Ojciec Ignacy pojechał na pole za Suchą Rzekę ze Sta-
nisławem Urbankiem synem Dominika. Tam doszło do 
nieszczęśliwego wypadku, bo nastąpił wybuch min prze-
ciwczołgowych, złożonych prawdopodobnie w jednym 
dole. Ciało Stanisława Urbanka rozniósł całkowicie wy-
buch min, że nie było czego po nim zbierać. W pewnej 
odległości od wybuchu rodzina zawiadomiona przez ko-
legę Wójcika znalazła ciało ojca Ignacego. Na Przyczółku 
Janowieckim i trwającej pół roku ofensywie między woj-
skami niemieckimi i radzieckimi, ginęło od pocisków i min 
bardzo dużo ludzi. Wrogowie zakładali dużo min przeciw 
sobie, ale oni odeszli, a miny pozostały i stanowiły wiel-
kie niebezpieczeństwo dla cywilów. 

W rodzinie Wójcików w tym ciężkim okresie, w któ-
rym ludzie potracili dobra materialne, zabrakło ojca - naj-
ważniejszej osoby do likwidacji skutków wojny i odbudo-
wy budynków. Matka została sama z dziećmi. Główną 
sprawą było odbudowanie zniszczonych budynków. Na-
leżało zgromadzić odpowiednią ilość drewna, ponieważ 
zostały wypalone mury, a brakło dachu, drzwi, okien, 
podłóg. - Od zera budowaliśmy stodołę. Czekało na ro-
dzinę wiele bardzo ciężkiej pracy, a jednocześnie nie by-
ło, co jeść. Dobrze, że udało nam się przetrzymać przez 
okupację krowę „Mećkę” i z nią wróciliśmy z wysiedle-
nia. Dzięki temu mieliśmy trochę mleka, co stanowiło 
główną podstawę żywienia. 

Pod kierownictwem matki wszyscy czterej synowie 

rolnego. Obydwoje od swoich rodzin nie uzyskali nicze-
go, nie otrzymali żadnego „wiana” na nową drogę życia, 
bo ich rodziny nie były w stanie im pomóc. - Gospodaro-
wać jako rolnicy, zaczęliśmy od dzierżawienia gruntów, a 
po uzyskaniu dochodu z dzierżawy i innych prac, których 
się podejmował Tadeusz, udało się nam, zakupić na wła-
sność ziemię orną. 

Sprowadzili się z dwoma córkami do nie w pełni wy-
kończonego domu w 1959 roku i stopniowo uzupełniali 
jego wyposażenie. Tadeusz oprócz rolnictwa wykonywał 
dodatkowe prace: łamał kamień, pracował przy budowie 
drogi, a mając już parę koni, woził żwir z kopalni do be-
toniarni. A kiedy Przetwórnia potrzebowała zatrudnić 
stróża nocnego, chętnie przyjął tę pracę. 

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - IUNG 
w Puławach postanowił w ramach doświadczeń nauko-
wych dokonać nasadzeń różnych gatunków drzew i krze-
wów na terenie całkowicie ubogim w jakąkolwiek roślin-
ność, a raczej terenie marglowym na Górze Janowieckiej. 
Dużą trudność stanowiło przeoranie bruzd do nasadzenia 
roślin na terenach górzystych i marglowych. Tak trudne-
go zadania podjął się Tadeusz i parą koni przeorywał 
bruzdy pod nasadzenia, często pod ostrym kątem nachy-
lenia terenu, bądź litej skały. Po wielu latach widzimy 
piękną, zazielenioną Górę Janowiecką, obsadzoną mo-
drzewiami, górską sosną, brzeziną, olchą, orzechem wło-
skim i różnymi gatunkami krzewów. Najpiękniejsze mo-
drzewie rosną obok wybudowanych w latach siedemdzie-
siątych XX wieku - Szkoły Podstawowej i Państwowego 
Przedszkola w Janowcu, a znajdują się też naprzeciw po-
sesji Tadeusza i Marianny Wójcików.  

Pragniemy zaznaczyć, że nasadzenia roślin na Górze 
Janowieckiej dokonali społecznie mieszkańcy Janowca 
w latach sześćdziesiątych XX wieku. 

Żona Marianna wspomagała męża w codziennym, 
ciężkim życiu i pracy. Pomagała w gospodarstwie, w ho-
dowli zwierząt i drobiu, opiekowała się dziećmi i wyko-
nywała wszystkie prace domowe. 

Obecnie Wójcikowie przekroczyli 90 lat, trapią ich różne 
choroby przewlekłe związane z ciężką pracą i z wiekiem. 
Dom pięknie utrzymany, wybielony, wyczyszczony, dzię-
ki stałej pomocy wnuczki Ani i córek Zosi i Jadzi. Oni do 
żadnej pracy już nie mają sił. 

Krystyna Wolska 

W S P O M N I E N I A  

pomału odbudowali, w miarę możli-
wości, dawną zagrodę. Pewnym uła-
twieniem była specjalistyczna pomoc 
kuzyna Władysława Pawłowskiego, 
który był cieślą i traczem jednocze-
śnie, więc udzielił im fachowej po-
mocy. 

Od najmłodszych lat Tadeusz od-
znaczał się wyjątkową pracowitością. 
Tadeusz ożenił się z Marianną Bul-
zacką z Janowca w 1952 roku. Za-
mieszkali wspólnie z rodziną Wójci-
ków. Od początku założenia rodziny 
myśleli o własnym domu. Z biegiem 
czasu uzyskali plac pod budowę do-
mu i Tadeusz gromadził materiały 
budowlane: kamień, drewno, a za 
zarobione przy różnych pracach pie-
niądze kupił konia i wóz, co dało 
możliwość rozwijania gospodarstwa Janowiecki zamek ze starej pocztówki 
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Pożegnanie prof. dr hab. Zofii Jancewicz 
(I voto Brochwicz-Lewińska,  

córka Feliksa Tarłowskiego i Marianny z domu Żytkowskiej) 
 

Prof. Zofia Jancewicz zmarła po krótkiej a ciężkiej 
chorobie w dniu 1 marca 2019 r. Została pochowana 
zgodnie z ceremoniałem wojskowym na Starym Cmenta-
rzu przy Kościele św. Katarzyny na Służewie, świątyni 
najstarszej parafii w obecnych granicach Warszawy w dniu 
9 marca 2019 r. 

Pomimo ukończonych przez nią 96 lat życia, jej 
śmierć była prawdziwym zaskoczeniem dla najbliższych 
i przyjaciół gdyż jeszcze około 2 lat wcześniej piastowała 
funkcję prorektora ds. nauki w Lingwistycznej Szkole 
Wyższej w Warszawie i do końca zachowywała pogodę 
ducha, uśmiech i gotowość niesienia pomocy innym. 

Swą zadziwiającą formę Pani Zofia tłumaczyła z uśmie-
chem jako coś co zawdzięcza atmosferze Janowca, do 
którego wraca duchem gdy nie może ciałem. Od lat 1990. 
ceniła szczególnie możliwość wspierania i bezpośrednie-
go włączania się w miarę możliwości w prace TPJ. Pani 
Zofia często powtarzała, że właśnie w Janowcu najlepiej 
ładuje swe akumulatory czyli nabiera sił. 

Z Janowcem Pani Zofia związana była od urodzenia 
(15.06.1922 r.) i tu ukończyła szkołę podstawową. Po-
ziom nauki w szkole janowieckiej, kierowanej podówczas 
przez panią Stanisławę Szypołównę, pozwolił na konty-
nuowania nauki w Gimnazjum im. Książąt Czartoryskich 
w Puławach, a następnie, gdy po przeprowadzce do 
Dziadków do Warszawy, w Szkole im. Heleny Rzeszotar-
skiej. Początek wojny zastał Panią Zofię w Warszawie i tam 
zdążyła jeszcze ukończyć funkcjonującą jeszcze przez 
pewien czas „szkołę zawodową chemiczno-ceramiczną” 
przy ul. Hożej 88, pod którą to nazwą kryło się liceum, 
gdzie zajęcia prowadzili profesorowie już zamkniętej Po-
litechniki Wrocławskiej. 

Rodzinę Pani Zofii w trakcie wojny dotknęło wiele 
nieszczęść. Szczególnie ciężkim przeżyciem było areszto-
wanie ojca, Feliksa Tarłowskiego, w trakcie „krwawej 
środy” w Kazimierzu Dolnym i wiadomość o jego śmier-
ci w obozie koncentracyjnym. Natomiast o swoich osobi-
stych przeżyciach z czasów wojny do wybuchu Powstania 
Warszawskiego Pani Zofia mówiła wyjątkowo niechętnie 
i niewiele. Najlepiej tłumaczą to jej przeżycia powojenne, 
gdy w 1949 r. na ślad jej działalności podczas okupacji 
wpadł Urząd Bezpieczeństwa i musiała przerwać studia 
na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim i przenieść się 
do Warszawy.  

W 1944 r. poślubiła Janusza Brochwicz-Lewińskiego 
ps. „Gryf”, który został przeniesiony z oddziałów leśnych 
do Batalionu „Parasol” – oddziału do zadań specjalnych 
Kierownictwa Dywersji Komendy Głównej AK. Gdy wy-
buchło Powstanie, Pani Zofia ze względu na ciążę nie 
wzięła udziału w walkach by zostać włączoną do zespołu 
opieki medycznej „Parasola” i już po kilku dniach przy-
szło jej opiekować się rannym „Gryfem”, a następnie 
uczestniczyć w ewakuacji jego i innych rannych powstań-
ców kanałami ze Starego Miasta do Śródmieścia. Po 
upadku Powstania, zgodnie z prośbą „Gryfa” zaopieko-
wała się Jadwigą, jego matką. Obie panie wyszły wraz z cy-

wilami by przejść jeszcze gehennę obozu przejściowego 
w Pruszkowie i szczęśliwie uniknąć zesłania do obozów 
czy pracy przymusowej. Ostatecznie zostały odesłane do 
Charsznicy pod Krakowem, gdzie Pani Zofia odnalazła 
się w roli nauczycielki dzieci rodzin, które przygarnęły ją 
i matkę „Gryfa”. Tam też urodził się jej syn, Wojciech. 

Po ustaniu walk Pani Zofia przez Warszawę dociera 
do Janowca, gdzie pan Edmund Budniakiewicz zaangażo-
wał ją do nauczania w organizowanej przez niego szkole 
podstawowej. Lekcje oraz kursy dla młodzieży, która mu-
siała przerwać naukę ze względu na wojnę, prowadzone 
były w domu pani Gonciarowej. Pani Zofia łączyła te za-
jęcia z pracą w charakterze tłumacza i pomocy logistycz-
nej dla misji humanitarnej kwakrów ze Stanów Zjedno-
czonych i Wielkiej Brytanii, ukierunkowanej na odbudo-
wę szkół w kraju tak zniszczonym przez wojnę. Byli to 
wspaniali ludzie, a nawiązane z nimi przyjaźnie przetrwa-
ły lata. 

W 1946 r. pod nazwiskiem panieńskim Pani Zofia pod-
jęła studia na wydziale anglistyki KUL w Lublinie. Z woj-
ny wyszła z doskonałą znajomością tego jak i kilku in-
nych języków więc studia połączyła z lekcjami angiel-
skiego dla kadry profesorskiej. Ponadto już dla celów 
zarobkowych rozpoczęła pracę na stanowisku zastępcy 
młodszego asystenta w Zakładzie Termodynamiki 
UMCS. Studia i pracę na KUL wspominała jako jeden z naj-
piękniejszych okresów i doświadczeń w jej życiu. Nieste-
ty. w 1949 r. Urząd Bezpieczeństwa zainteresował się jej 
osobą do tego stopnia, że zgodnie z poradą Ks. Rektora 
Antoniego Słomkowskiego przeniosła się na Uniwersytet 
Warszawski by w 1951 r. uzyskać dyplom na wydziale 
anglistyki. 

W trudnych czasach 1940-tych i 1950-tych zapotrze-
bowanie na nauczycieli angielskiego było bardzo ograni-
czone więc Pani Zofia podjęła pracę w Zakładzie Chemii 
i Fizjologii Ogólnej SGGW. Po kilku latach otworzyła się 
szansa podjęcia pracy w Zakładzie Nauczania Języka An-
gielskiego na tej uczelni. W tymże zakładzie Pani Zofia 
zaczęła specjalizować się w tworzeniu materiałów dydak-
tycznych i metodyce nauczania specjalistycznego języka 
angielskiego („dla fachowców”). Do tego doszły filmy i pły-
ty do nauczania tego języka, jakie zaczął udostępniać In-
stytut Brytyjski (British Council). Następne kroki w jej 
karierze to opracowywanie materiałów dydaktycznych i te-
stów oraz przygotowywanie filmów dydaktycznych, in-
struktażowych oraz telewizyjnych kursów języka angiel-
skiego dla TVP, by zyskać opinię prekursorki i promotor-
ki stosowania metod audiowizualnych w nauczaniu języ-
ków obcych. 

Po uzyskaniu rozwodu w Januszem Brochwicz-
Lewińskim Pani Zofia poślubiła Romualda Jancewicza, 
a w 1956 r. przyszła na świat Anna, ich córka. 

Dalsze główne kroki w jej pracy zawodowej to obrona 
pracy doktorskiej nt. zastosowania filmu w nauczaniu 
języka na poziomie średniozaawansowanym na Uniwer-
sytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz długa 
lista występów na sympozjach naukowych w Wielkiej 
Brytanii, Irlandii, Hiszpanii, Grecji, Holandii, Niemczech, 
itd., oraz roczny staż na uczelniach amerykańskich (od 
San Diego i San Francisco przez Ann Arbor i Blooming-

P A M I Ę Ć  O  Z M A R Ł Y C H  
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Franciszek Kowalski 
- mój tata, człowiek wielu pasji, 

zainteresowań i talentów. 
 

Pamiętam z dzieciństwa, że dużo fotografował i sam 
wywoływał zdjęcia w zaimprowizowanej w łazience 
ciemni. Zdjęć jest w domowym archiwum bardzo dużo. 
Najpierw fotografował mamę, później kolejno nas dzieci, 
różne uroczystości rodzinne, wycieczki, wydarzenia ze 
swojej pracy, zespoły, które prowadził, wyjazdy zagra-
niczne z zespołami. Właściwie wszystko co robił ma swo-
je odbicie w zdjęciach. 

Miał również zdolności plastyczne - w domu rodziców 
wisi obraz zamku janowieckiego namalowany przez tatę. 
Namalował również rodzinny dom mojej mamy w Woj-
szynie. Robił piękne pisanki. Wzory na ufarbowanych 
jajkach wydrapywał lub wytrawiał kwasem solnym. 

Jednak najważniejsze dla taty było muzykowanie i pi-
sanie wierszy. Muzyka ludowa towarzyszyła mu od naj-
młodszych lat i pomimo początkowych trudności stała się 
jego sposobem na życie. W swojej pracy zawodowej robił 
to, co kochał i jeszcze mu za to płacili. 

Odkąd sięgam pamięcią muzyka w moim rodzinnym 
domu była zawsze obecna. Tata pracował w Domu Kultu-

ry, gdzie grał w zespole estradowym na saksofonie, grali 
również na dancingach i weselach. W naszym domu nie-
raz odbywały się próby, tata opracowywał repertuar. 
Wszystkim ważniejszym uroczystościom rodzinnym rów-
nież towarzyszyła muzyka. Tata wyciągał akordeon i śpie-
waliśmy wspólnie 

Był „niespokojnym duchem”, ciągle chciał tworzyć 
coś nowego. Efektem były zespoły, które zakładał i pro-
wadził. Kiedy jeszcze mieszkał w Poniatowej prowadził 
Młodzieżową Orkiestrę Dętą. Pamiętam pochody pierw-
szomajowe, gdy na przedzie szedł mój tata - kapelmistrz 
wymachując buławą, a za nim orkiestra grając utwory, 
w takt których maszerowali uczestnicy pochodu. Jaka 
byłam wtedy z niego dumna. Była jeszcze kapela ludowa, 
nazwana przez profesora Włodzimierza Dębskiego - Ka-
pelą Franka Kowalskiego. W kapeli tej w wieku 10 lat 
zaczął grać na basetli mój najmłodszy brat Cezary, a kie-
dy podjął naukę w szkole muzycznej w Lublinie tata za-
proponował, żebym go zastąpiła grając na kontrabasie. I tak 
grałam i śpiewałam przez 40 lat, bo pomimo tego, że ro-
dzice przeprowadzili się do Puław, kapela dalej działała 
i działa do dzisiaj. Z okazji Jubileuszu 40-lecia w 2013 
roku oboje zostaliśmy uhonorowani przez Ministra Kultury 
i dziedzictwa Narodowego Brązowym Medalem Zasłużo-
ny Kulturze - Gloria Artis. 

Grzegorz Kowalski 
 

odszedł od nas 13.08.2018 roku. Był jednym z młod-
szych członków TPJ. Lubił spotkania Towarzystwa i chęt-
nie w nich uczestniczył. Interesowały Go rozmowy doty-
czące przeszłości, teraźniejszości i przyszłości Janowca. 
Pokochał to miejsce tak, jak kocha je Jego ojciec Henryk 
Kowalski, który tu się urodził i wychował. Grzegorz z za-
interesowaniem słuchał opowieści miłych, czasem zabaw-
nych, ale też smutnych i tragicznych dla Janowca. Często 
przyjeżdżał ze znajomymi i przyjaciółmi, pokazywał cie-
kawe miejsca, ciesząc się, że właśnie tu może przeżywać 
z nimi miłe chwile. 

I dokumentował... Bo wielką pasją Grzegorza była 
fotografia. Utrwalał wszystkie ważne wydarzenia, które 
miały miejsce w Janowcu, ale nie tylko. Rodzinne uro-
czystości były dla Niego okazją do miłego spotkania, ale 
też przyjemnym obowiązkiem utrwalania ich na fotogra-
fii. Podobnie kolekcjonował wspomnienia z wyjazdów, 
bo kolejną Jego pasją były podróże. Był bardzo blisko 
Pana Boga. Brał udział w pielgrzymkach w Polsce i za 
granicą, spotkaniach katolickich, organizował wycieczki 
w miejsca bliskie ludziom wiary. To dawało Mu szczę-

ście i wewnętrzny spokój. 
Grzegorz był człowiekiem o sprecyzowanych poglą-

dach, często miał własne zdanie i potrafił go bronić, cza-
sem w sposób zdecydowany, ale nigdy go nie narzucał. 
Wiele w życiu przeżył, doświadczył problemów, również 
zdrowotnych i dlatego potrafił zrozumieć drugiego czło-
wieka. Był ciepły, życzliwy, empatyczny, zawsze gotowy 
do pomocy. 

Był dobrym Synem, ukochanym Bratem i bezwzględ-
nie oddanym, najwspanialszym Wujkiem. Miał jeszcze 
wiele planów, myślał o przyszłości. Tak dużo dobrego 
mógł jeszcze zrobić. Chciał kochać i być kochanym, po 
prostu żyć. Odszedł nagle w wieku 55 lat. Za wcześnie... 
Zostawił smutek i pustkę w sercach najbliższych. Lecz 
pozostaje wierzyć, że będąc teraz bliżej Boga jest szczę-
śliwy. 

„Spieszcie się kochać ludzi, tak szybko odchodzą” - te 
piękne i mądre słowa nabierają szczególnego znaczenia 
dla wszystkich, których bliscy odeszli. Pamiętajmy więc 
o nich zanim odejdą. 

Grzegorz spoczął w grobie rodzinnym na cmentarzu 
przy ul. Leonidasa w Warszawie. 

Agnieszka Kowalska-Zając 

ton do Nowego Jorku i Waszyngtonu), z którego materia-
ły posłużyły do przygotowania rozprawy habilitacyjnej. 
Do tego należy dodać kierowanie Wyższym Studium Ję-
zyków Obcych i pracę na Wydziale Neofilologii Uniwer-
sytetu Warszawskiego i wiele lat pracy w Lingwistycznej 
Szkole Wyższej w Warszawie.  

Jak sama podkreślała podsumowując swoje życie: „W ten 
sposób z radością i entuzjazmem mogłam odpowiedzialnie 
uczyć studentów nie tylko języka angielskiego ale i świata. 
Wszak język ma służyć do komunikacji ze światem”. 

I z takim samym entuzjazmem oceniała dążenia TPJ 
i starała się włączać i wspierać w miarę swoich możliwo-
ści. Innymi słowy, Janowiec i jego społeczność były zaw-
sze w jej sercu. 

W roku szkolnym 1945/1946 oprócz kierownika Szko-
ły Powszechnej w Janowcu Pani Jancewicz była jedyną 
nauczycielką w klasach VI i VII, a lekcje prowadziła 
równolegle i w tym samym czasie. 

Pani Profesor jako osobistość w Janowcu była bardzo 
ceniona. W czerwcu 1996 r. była zaproszona i wraz z Pa-
nem Leszkiem Kwaskiem uczestniczyła jako gość hono-
rowy w I-szym Zjeździe Rodu Kowalskich. 

Pani Zofia była trwałym i hojnym darczyńcą na rzecz T.P.J. 
Na pogrzebie Pani Profesor TPJ reprezentował P. Hen-

ryk Kowalski. Wraz ze swą córką Agnieszką złożył wie-
niec z szarfą i napisem „Towarzystwo Przyjaciół Janowca 
żegna, dziękuje i pamięta”. 

Wojciech Brochwicz-Lewiński 
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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 

Pracując w Poniatowej oprócz kapeli prowadził dwa 
zespoły śpiewacze, które również odniosły sukcesy na 
festiwalu kazimierskim. 

Tata bardzo dbał o oryginalność repertuaru, jeździł po 
okolicznych wsiach, wynajdował osoby grające, śpiewa-
jące i zapisywał nuty, słowa przyśpiewek, które wprowa-
dzał do repertuaru kapeli. Pamiętam, jak się cieszył gdy 
udało mu się kupić magnetofon kasetowy. Wtedy było 
łatwiej, bo nagrywał na miejscu, później zapisywał sobie 
nuty, a ja często przepisywałam mu słowa. 

Na podstawie zebranych w czasie tych wędrówek ma-
teriałów tata opracował scenariusze dwóch widowisk ob-
rzędowych, były to Oczepiny i Po szczodrokach. 

Za to drugie otrzymał I nagrodę w konkursie na wido-
wisko obrzędowe, zorganizowanym przez Wojewódzki 
Ośrodek Kultury w Lublinie w 1978 roku. 

Kiedy rodzice zamieszkali w Puławach, oprócz kapeli 
Retmany tata prowadził w Młodzieżowym Domu Kultury 
zespół akordeonistów, a przy Klubie Nauczyciela - zespół 
wokalno - instrumentalny. Dojeżdżał do Karczmisk, gdzie 
uczył dzieci śpiewu i gry na instrumentach. Po dwóch 
latach powstała kapela Karczmiaki. Kiedy zdrowie nie 
pozwoliło tacie na dojazdy, kapelę poprowadził ktoś inny. 

W 2003 roku w rodzinnym Janowcu (do którego miał 
zawsze ogromny sentyment) założył zespół dziecięcy Ja-
nowieckie Skowronki. Niestety zespół zakończył swoją 
działalność w 2005 roku. 

Pisanie towarzyszyło tacie przez wiele, wiele lat. Za-
czął pisać jeszcze w Poniatowej. Były to wiersze, fraszki, 
monologi, w których poruszał różnorodną tematykę. Pisał 
prosto, tak jak czuł. Niektóre utwory są satyryczne, inne 
refleksyjne, jeszcze inne opisują piękno przyrody lub ko-
mentują aktualne wydarzenia. 

Napisał również hymn Janowca, do którego skompo-
nował też muzykę. Było tego całkiem sporo i w 2000 ro-

ku zaowocowało wydaniem tomiku „Namaluj mi kolor...” 
Wydawcą był Młodzieżowy Dom Kultury. 

W 2004 roku w Domu Chemika miała miejsce impre-
za z okazji 50-lecia pracy artystycznej taty, połączona z ju-
bileuszem 30-lecia kapeli Retmany. Całość poprowadził 
Stanisław Jaskułka, z którym tata przed laty poznał się i za-
przyjaźnił na festiwalu w Kazimierzu, Wystąpiły zespoły 
ludowe, z którymi tata kiedyś pracował. Było to piękne 
podsumowanie i uhonorowanie jego pracy. 

Po tym jubileuszu całkowicie zrezygnował z jakiejkol-
wiek działalności artystycznej, miał już 75 lat i od 10 lat 
był na emeryturze. Ponieważ nie należał do ludzi, którzy 
lubią „nic nierobienie”, zaczął spisywać to, co pamiętał ze 
swojego dzieciństwa i młodości, o znanych mieszkańcach 
Janowca, o zawodach w jakich ludzie pracowali, o nauce, 
rozrywkach, zwyczajach, codziennym życiu. W ten sposób 
powstała broszura „O sobie i o mieszkańcach Janowca”. 

Muszę wspomnieć, że w tych wszystkich sukcesach 
duży udział miała moja mama. Zawsze go wspierała, cho-
ciaż nie zawsze było jej łatwo. Kiedy jeszcze chodziliśmy 
do szkoły, a tata jeździł do szkoły muzycznej do Lublina 
i gdy później chodził do technikum wieczorowego, żeby 
zrobić maturę, mama wzięła na siebie cały ciężar prowa-
dzenia domu, wychowywania trójki dzieci i jeszcze pra-
cowała zawodowo. Tata to doceniał i podkreślał że bez 
mamy, jej wyrozumiałości i wsparcia nie osiągnąłby ta-
kich sukcesów. 

W 2007 roku tata przeszedł udar i od tego czasu stan 
jego zdrowia (co prawda powoli) ale się pogarszał. Ostat-
nie 4 lata spędził przykuty do łóżka, musiało to być dla 
niego trudne, bo zawsze był bardzo aktywny, ale nigdy 
się nie skarżył. 

Odszedł 13 czerwca 2019 roku w wieku prawie 90 lat. 
Bardzo mi Go brakuje. 

Alicja Stambor 


