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Za progiem zima, wraz z nią Święta Boże-

go Narodzenia. W smutnym roku niezwy-

czajnej epidemii będę one skromniejsze w 

formie. Ale ważna jest piękna tradycja. Bo-

gata duchowo i religijnie już od dwóch ty-

sięcy lat. Tradycja rodzinnego świętowania 

Wigilii i Dni po niej - spaja wszystkich ludzi 

naszej kultury i naszych obyczajów. 

Z okazji tych świąt chcę złożyć w imie-

niu zarządu Towarzystwa Przyjaciół Ja-

nowca najlepsze życzenia zdrowia, opty-

mizmu na dni które nadejdą, sympatii ze-

wsząd i wokoło, zaś nade wszystko opieki 

Nieba. 

Trwajmy Drodzy Przyjaciele, a słońce 

jeszcze zaświeci nad naszymi głowami. Zi-

ma być może jeszcze w szponach epidemii, 

ale wiosna musi być nasza. 

 

Andrzej Szymanek 
Prezes TPJ 

Boże  
 



 

 

Gazeta Janowiecka, nr 98, grudzień, 2020 rok 2 

Administracja klucza janowieckiego  
i władze miasta  

Dobrami janowieckimi zarządzał podstarości, rezydu-
jący na zamku lub w którymś z okolicznych dworów 
wiejskich. Był nim zwykle przedstawiciele szlachty, np. 
w czasach Jerzego Dominika Lubomirskiego: Jan Toma-
szowski (1689–1690), Wojciech Rychlicki (1692), Fran-
ciszek Owczarski (od 1694 roku), Wojciech Grądkowski 
vel Grządkowski („administrator zamku janowieckiego” 
w latach 1697–1699, co zdaje się było równoznaczne z urzę-
dem podstarościego). Dość istotną rolę w administrowa-
niu dobrami odgrywali pisarze prowentowi, odpowie-
dzialni za spisywanie wszelkich dochodów, jakie przyno-
siły folwarki i świadczeń ponoszonych przez poddanych 
klucza. Niektórzy z nich, Jak choćby Owczarski, pisarz 
prowentowy zamku w latach 1687–1693, awansowali do 
rangi podstarościch. Wzmianki w metrykach parafialnych 
świadczą, że większość pisarzy również pochodziła ze 
stanu szlacheckiego, choć z pewnością z niezbyt zamoż-
nej szlachty, np. Stanisław Mołodecki wzmiankowany 
był w 1700 roku jako pisarz janowiecki (notarius janove-
censis), czy Maciej Woynowski, pisarz prowentowy zamku 
janowieckiego w roku 16971.  

Podstarostowie janowieccy nadzorowali również za-
rządców poszczególnych folwarków i wsi. Wiadomo np., 
że zarządcą Janowic był w latach 1699–1700 Wojciech 
Piotrowski. Dobra janowieckie były też wydzierżawiane 
(zapewne w całości, jak i w części). Wiadomo np., że w 
roku 1700 dzierżawcą dóbr janowieckich (tenutarius bo-
norum janovecensis) był Franciszek Omański, mieszkają-
cy w dworze przyłęckim. Na stałe rezydowali natomiast 
na zamku janowieckim burgrabiowie, odpowiedzialni za 
stan budowli i jej zaopatrzenie we wszelkiego rodzaju 
zapasy. U schyłku XVII wieku urząd ten sprawował nie-
jaki Grzegorz Leopont. W latach trzydziestych następne-
go stulecia gubernatorem zamku był Jan Suski2. 

Zagadnienia związane z ustrojem władz miejskich Ja-
nowca zostały już gruntownie opracowane w książce G. 
Janusza3. W tym miejscu można jedynie przypomnieć, iż 
na samorząd miejski składała się rada miejska na czele 
z burmistrzem oraz ława miejska, kierowana przez wójta. 
Zarówno wójta, jak i burmistrza mianował właściciel spo-
śród kandydatów wybranych przez obywateli miasta 
(posiadających grunty miejskie) na wiecu gajonym.  

Wójt reprezentował interesy właściciela w mieście, 
doglądając płacenia czynszów i wypełniania powinności 
na jego rzecz przez mieszczan, przewodniczył również 
sądowi wójtowsko-ławniczemu. Wójtowie janowieccy 
wywodzili się na ogół z miejscowego mieszczaństwa. 
Wiadomo, że w 1614 roku był nim rzemieślnik Wojciech 
Wyląg4. Następnie funkcję tę sprawował złotnik Wojciech 
Gosławski, głośny ze względu na łamanie prawa i szereg 
nadużyć wobec mieszczan janowieckich, co zakończyło 
się procesem toczonym w latach 1644–1645 przed sądem 
oficjała lubelskiego, po nim objął ją Maciej Jozwowicz5. 
W źródłach odnaleziono też innych posesorów wójto-

stwa: Jana Wiechowicza (1687 rok), Jana Piasecznego 
(1687–1700)6, Macieja Jeżyka (1723 rok)7. 

Radzie miejskiej, kierowanej przez burmistrza podle-
gały wszelkie sprawy administracyjne, porządkowe oraz 
kwestie związane z handlem i rzemiosłem. Była także 
sądem pierwszej instancji, od którego można było apelo-
wać do właściciela miasta, a w praktyce do wskazanego 
przez niego urzędnika zamkowego. Rada miejska posia-
dała odrębne księgi miejskie (odrębne posiadał urząd 
wójtowski), prowadzone przez pisarza8. Zniszczenie 
ksiąg miejskich Janowca uniemożliwia odtworzenie listy 
burmistrzów oraz rajców janowieckich. Jedynie dzięki 
zachowanym metrykom parafialnym i innym źródłom 
możemy poznać nazwiska niektórych z nich. Wiadomo, 
że burmistrzem Janowca był w 1645 roku Paweł Jankuła, 
znane są też imiona niektórych rajców janowieckich: Ma-
cieja Jozwowicza (1688–1694), Wawrzyńca Kozaczka 
(1693), Jana Wiechowicza (1694), Jakuba Wiechowicza 
(1697–1700)9.  

Życie gospodarcze 
Handel 
Przez cały XVII i XVIII wiek Janowiec był przede 

wszystkim centrum gospodarczym dla dóbr klucza skła-
dającego się z kilkunastu wsi i kilku folwarków. Miał 
ułatwiać sprzedaż płodów rolnych na rynku lokalnym, 
przyciągając nie tylko poddanych dziedzica, ale także 
mieszkańców wszystkich okolicznych miejscowości. Am-
bicje właścicieli sięgały dalej, bowiem ich zamiarem było 
uczynienie z Janowca ośrodka konkurencyjnego dla Kazi-
mierza Dolnego10. Mogła to zapewnić zarówno dochodo-
wa przeprawa przez Wisłę, jak i handel ponadlokalny. 
Janowiec leżał przy ważnym trakcie biegnącym z Zacho-
du, przez Radom, Zwoleń i Lublin na Ruś. Mniejsze zna-
czenie miała droga lądowa wzdłuż lewego brzegu Wisły, 
ciągnąca się od Krakowa i Sandomierza, do Sieciechowa 
i dalej do Warszawy. Najważniejszą arterią handlową 
była sama Wisła. Umożliwiała partycypowanie w docho-
dowym spławie zboża do Gdańska, zarówno z własnych 
folwarków, jak i szlacheckich sąsiadów, z powiatu ra-
domskiego.  

Źródła z XVI i XVII wieku potwierdzają partycypo-
wanie Janowca w spławie wiślanym. Ładowano tu na 
szkuty i tratwy zboże, a spław organizowali zarówno fak-
torzy właścicieli, jak i mieszczanie janowieccy. Ludności 
mogła znaleźć sezonową pracę przy spławie zboża, nie 
wspominając o obowiązku przeciągania szkut rzecznych 
do naprawy, ciążącym na mieszczanach. Konkurencja 
Kazimierza Dolnego sprawiała, że udział Janowca w 
spławie wiślanym przedstawiał się dość skromnie, tym 
niemniej w pierwszej połowie wieku XVII odnotowano 
14 kupców janowieckich, zajmujących się handlem zbo-
żem, obejmującym rynek krajowy i pośrednio międzyna-
rodowy. Udział miasta w handlu zbożowym przyczyniał 
się z pewnością do jego rozwoju w pierwszej połowie 
XVII wieku. Osłabł w wyniku wojen toczonych w poło-
wie stulecia, ale wiadomo, że do końca XVIII wieku 
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przynosił dochody niektórym mieszkańcom miasteczka11.  
Nieco lepiej rozwijał się w Janowcu handel lokalny. W 

przywileju lokacyjnym z 7 marca 1537 roku ustanowiono 
targi tygodniowe we czwartki oraz trzy jarmarki. W XVII 
wieku obowiązywała już ordynacja z 1580 roku, według 
której cotygodniowe targi odbywały się w niedzielę, a jarmar-
ki na św. Agnieszkę (21 stycznia), św. Małgorzatę (13 lip-
ca), św. Tymoteusza (23 sierpnia) i św. Łukasza (18 paź-
dziernika). Niektóre z nich, były doskonale dostosowane 
do jarmarków w Lublinie i Kazimierzu12. Dopiero w przy-
wileju z 10 czerwca 1732 roku zmieniono nieco układ 
jarmarków, likwidując przypadający na św. Tymoteusza, 
dodając natomiast na św. Walentego, św. Stanisława, św. 
Trójcę, św. Rocha, Narodzenie NMP, św. Stanisława 
Kostkę i Niepokalane Poczęcie NMP. Odtąd miasto miało 
9 jarmarków. Przybywali na nie kupcy i rzemieślnicy z oko-
licznych miasteczek (m.in. kuśnierze z Kazimierza), z ko-
lei mieszczanie janowieccy, trudniący się handlem bywali 
na jarmarkach w Kazimierzu, Końskowoli i innych oko-
licznych miastach13.  

Rzemiosło 
Mimo bliskości Kazimierza w Janowcu działała dość 

duża grupa rzemieślników, z których większość skupiona 
była zapewne w tzw. cechu łącznym, skupiającym przed-
stawicieli różnych profesji14. Istniały także cechy skupia-
jące przedstawicieli jednej branży. Uwagę zwracają prze-
de wszystkim kuśnierze janowieccy, jedyni rzemieślnicy, 
jacy posiadają udokumentowaną źródłowo tradycję cecho-
wą. Z przywileju wydanego dla nich przez Barbarę z Tar-
łów Lubomirską 6 grudnia 1685 roku wynika, że funkcjo-
nowało tu co najmniej cztery warsztaty kuśnierskie: Mar-
cina Kosmowicza, Macieja Juzwowicza, Szymona Kwa-
skowicza, Stanisława Jankuty15. Z kolei z szesnastowiecz-
nych ordynacji właścicieli miasta można domniemywać, 
że w Janowcu istniały również cechy rzeźników, szew-
ców i piwowarów. 

Największe znaczenie mieli z pewnością piwowarzy. 
Propinacja musiała przynosić właścicielom spore docho-
dy. Piwo warzono w browarach znajdujących się w mie-
ście, wydzierżawiając je najczęściej miejscowym Żydom. 
Gorzałkę produkowano (palono) na zamku, sprzedając 
zarówno w miasteczku, jak i okolicznych wsiach. W la-
tach 1614–1616 przywileje na jej produkcję posiadał rajca 
kazimierski Mikołaj Przybyło, dzierżawca dóbr janowiec-
kich16, a u schyłku następnego stulecia murowany browar 
janowiecki przynosił ok. 19 000 zł rocznego dochodu17.  

Obok rzemieślników wzmiankowanych powyżej, w 
źródłach wymieniani są dość liczni piekarze, stolarze, 
krawcy, kowale, szkutnicy, itp. Rzadziej pojawiają się 
złotnicy, czy też cyrulicy (1617 roku)18. Dużą rolę w rze-
miośle janowieckim odgrywali Żydzi. Wprawdzie w spi-
sie podatkowym z 1787 roku odnotowano tylko czapnika 
i krawca19, ale inwentarz z 1790 roku wzmiankuje wśród 
nich cyrulika, krawców, szklarza, czapnika, rzeźników, 
złotnika, grabarza a nawet tabaczniczkę20.  

Rolnictwo 
Większość mieszczan janowieckich zajmujących się 

rzemiosłem i drobnym handlem nie była w stanie utrzy-
mać się z owych zajęć przez cały rok. Dla nich, podstawą 
utrzymania było rolnictwo. Miasto otrzymało od właści-
cieli 147 półłanków, nie licząc 177 łąk i kilkudziesięciu 
tzw. przymiarków. Mieszczanie płacili z nich czynsz, ale 
oddawali także daniny w naturze (owies, jaja i drób). Ży-
dzi płacili jedynie czynsz, ale o wiele wyższy niż pozosta-
li obywatele Janowca. Wszyscy natomiast byli zobowią-

zani do odrabiania pańszczyzny21.  
Do końca XVIII wieku zachowano pańszczyznę w 

wymiarze od 2 do 4 dni w roku (w przypadku pustej osia-
dłości zwykle 1–2 dni), czynsz, w przeciętnej wysokości 
1 zł, natomiast modyfikowano pozostałe świadczenia. 
U schyłku stulecia większość dawnych danin pobieranych 
od mieszczan w naturze zamieniono na opłaty. Miasto 
przynosiło właścicielom 8 251 czerwonych złotych czy-
stego dochodu, czyli ponad 165 000 złp. Około 40 000 złp 
uzyskiwano dodatkowo z dzierżawy browaru, szkut wi-
ślanych, budynków na potrzeby mieszczan oraz okolicz-
nych lasów22. Mieszczanie janowieccy wykazywali się 
aktywnością gospodarczą. O przedsiębiorczości niektó-
rych z nich, a zarazem wadze rolnictwa w życiu miasta 
świadczy fakt, że dzierżawili grunty po drugiej stronie 
Wisły, w starostwie kazimierskim lub inwestowali w nie-
ruchomości w Kazimierzu23. 

Autor: Dariusz Kupisz 
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Darczyńcy i kwoty przekazane  
w 2020 roku w złotych 

/Stan na 20.12.2020/ 
 

Barbara Gonciara-Werner - 200,-; Stanisław Tomasz Ję-
drych - 360,-; Wojciech Brochwicz Lewiński w imieniu 
Zofii Jancewicz - 1000,-; Irena Włodarczyk - 100,-; Kry-
styna Urbanek - 200,-; Stanisław Pęksyk - 100,-; Bank 
Spółdzielczy w Kazimierzu Dolnym - 500,-; Teresa Osiń-
ska - 50,-; Marek Zieliński - 400,-; Krzysztof Koza - 20,- zł. 
Razem - 2930,- 
Serdecznie dziękujemy 
 

Składki członkowskie od 27 osób - 850,- zł 
Ogółem wpływy - 3780,- zł. 

Prom GELDERLAND 
 

Jesteśmy w Janowcu bardzo zadowoleni z  przeprawy 
promowej do Kazimierza, Może więc warto przypomnieć 
jaka jest historia  jej powstania. Jeszcze do niedawna 
prom nosił nazwę „Gelderland”. Pewnie  zatarło się już w 
pamięci dlaczego i skąd to obco brzmiące określenie na 
wiślanym szlaku. Otóż Towarzystwo Przyjaciół Janowca 
przypomina że Gelderland to nazwa holenderskiej pro-
wincji, której parlament w geście przyjaźni z Janowcem 
postanowił w 1995 r. współfinansować nasz wiślany 
prom. W ostatnich dniach nawiązaliśmy kontakt  
mailowy z rzecznikiem prasowym tej Prowincji oraz 
stowarzyszeniem historycznym tej ziemi. O wszystkich 
dalszych ustaleniach będziemy informować naszych 
czytelników. 

Marek Kwasek 
 

————————————— 
 

Jakie były początki i jakie problemy towarzyszyły po-
wstaniu przeprawy przez Wisłę? 

Tak je opisał w Gazecie Janowieckiej, nr 2, /wydanie 
specjalne, czerwiec 1996 rok/ ówczesny wójt Janowca 
Henryk Dębicki. 

„W 1994 r. powstała inicjatywa budowy przeprawy 
promowej przez Wisłę z Janowca do Kazimierza Dolne-
go. W czerwcu 1994 r., korzystając z pośrednictwa preze-
sa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska Natu-
ralnego p. Mieczysława Kseniaka, Zarząd Gminy przyjął 
w Janowcu delegację z Holandii, która reprezentowała 
Prowincję Gelderłand na stałe współpracującą z woje-
wództwem lubelskim. W czasie rozmów o problemach 
naszej gminy, a szczególnie potrzebie rozwoju turystycz-
nego, padła ze strony holenderskiej propozycja pomocy 
finansowej na budowę przeprawy. Na polecenie pana Be-
na Kuruka, ekspert holenderski przez dwa dni przebywał 
w naszej gminie i zbierał dokładne materiały. Następnie 
przygotował raport w naszej sprawie, który został przed-
stawiony do zaopiniowania w parlamencie Prowincji Gel-
derland. Parlament przyjął raport ze zrozumieniem i zaak-
ceptował. Z kolei decyzją władz Prowincji Gelderland, 
Rada Gminy w Janowcu otrzymała darowiznę z przyjaz-
nego nam kraju Holandii w wysokości 160 tys. guldenów, 
tj. ok. 2,5 mld starych złotych. (wszystkie koszty podaje-
my w starych złotych). Umowę o darowiźnie w imieniu 
Zarządu Gminy podpisałem wiosną 1995 roku. Mając już 
część pieniędzy zaczęliśmy szukać dalszych możliwości 
finansowania inwestycji ze źródeł krajowych. W tym celu 
przeprowadziliśmy wiele rozmów z różnymi instytucjami 
i podmiotami gospodarczymi. Nasze zabiegi zaowocowa-
ły. Wiosną 1995 roku otrzymaliśmy zapewnienie od dy-
rektora Energopolu Warszawa p. Wacława Achlera o de-
cyzji częściowego finansowania przeprawy promowej. 
Na ten cel Energopol przeznaczył sumę 3 mld zł. W do-
datku prośba Zarządu Gminy do p. Wojewody Lubelskie-
go i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska zo-
stała przychylnie załatwiona i otrzymaliśmy dalsze środki 
- 1,5 mld zł na budowę promu oraz 1 mld zł. na budowę 
oczyszczalni ścieków w Janowcu. Mając zapewnione 
środki finansowe przystąpiliśmy do realizacji inwestycji. 
Wykonaniem projektu przyczółków i przystani zajęła się 

firma „Struktum” z Lublina. Rozpracowanie wydatków 
finansowych i projektu zobligowało nas do poszukiwania 
wykonawcy promu. W związku z powyższym przeprowa-
dziliśmy rozeznanie co do możliwości budowy w stocz-
niach: Sandomierz, Kędzierzyn-Koźle, Wrocław i Płock. 
W wyniku tej żmudnej analizy, w lipcu 1995 r. zleciliśmy 
budowę promu Gelderland stoczni w Płocku. Projekt stat-
ku przygotowała firma „Nawicentrum” z Wrocławia, we-
dług założeń i wymogów holenderskich. Przyczółki i przy-
stanie wykonała firma specjalistyczna z Puław 
„Przedsiębiorstwo Wodne”. Prom został zbudowany w 
ciągu 4 miesięcy. Odbiór odbył się w kwietniu 1996 r. 
i prom przyholowany został do stoczni w Puławach. Na-
tomiast sami rozpoczęliśmy wzmożone prace nad zainsta-
lowaniem promu na przeprawie wiślanej. Łączny koszt 
inwestycji wyniósł około 9 mld zł.”  
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Od wydawcy 
/fragment/ 

 

Drukujemy wspomnienia Zygmunta Bulzackiego spi-
sane w 2008 roku. 

[---] 
Autor wywodzi się z pokolenia, które odchodzi. Uro-

dził się w 1925 roku w Janowcu, gdzie spędził dzieciń-
stwo i lata młodzieńcze. Był świadkiem i aktywnym 
uczestnikiem lokalnych zdarzeń II wojny w Janowcu. 
Dużo zapamiętał i ciekawie o tym pisał. A zamknął pa-
mięć tamtych czasów w tekście zatytułowanym: 
„Wspomnienia. Dzieciństwo i dorastanie (1925 – 1945)”. 
Ten zapis jest głównym elementem książki. 

[---] 
Towarzystwo Przyjaciół Janowca wydaje tę książkę 

z przekonaniem, że czytelnicy z pokolenia Autora, a tak-
że mniej starsi, i starsi mniej jeszcze oraz całkiem młodsi 
- znajdą w niej ciekawą opowieść o pierwszym, ważnym 
etapie życia kogoś, kto przyszedł na świat w małej osa-
dzie, a po burzliwym czasie wojennej zawieruchy wyje-
chał „w świat”, by szukać swego miejsca na ziemi.  

Ale zawsze pozostał „chłopakiem z Janowca”. 
Leszek Kwasek, Andrzej Szymanek 

Wstępne propozycje okładek do książki zawierającej wspo-
mnienia Zygmunta Bulzackiego spisane w 2008 r. 

Zmarła Helena Werman 
 

HELENA WERMAN Z DOMU OLEJARCZYK, CÓR-
KA KAROLINY I WINCENTEGO OLEJARCZYKÓW 

Urodzona w Janowcu w 1924 roku. 
Po ukończeniu Szkoły Podstawowej w Janowcu wy-

bierała się do Warszawy celem dalszego kształcenia. Nie-
stety, II wojna światowa skutecznie pokrzyżowała te pla-
ny i pozostając w Janowcu podjęła pracę przedszkolanki 
w miejscowym przedszkolu. Pamiętam, że Mama z senty-
mentem wspominała to zajęcie, lubiła dzieci i opieka nad 
nimi dawała jej wiele satysfakcji. 

W 1942 roku wyszła za mąż (ślub odbył się w Koście-
le Parafialnym w Janowcu) za pochodzącego z Kazimie-
rza Dolnego Antoniego Wermana, niezwykle przystojne-
go i zamożnego mężczyznę. Ponieważ była również bar-
dzo piękną dziewczyną więc stanowili razem przepiękną 
parę. Ślub odbywał się nocą więc miejscowi Żydzi, któ-
rzy uwielbiali mojego Ojca stworzyli szpaler z pochod-
niami aby oświetlić drogę młodej parze. 

Antoni Werman był w owym czasie właścicielem 
dwóch sklepów spożywczych (kolonialnych) jednego w 
Kazimierzu a drugiego w Janowcu. Sklep w Janowcu 
otworzył głównie po to aby być bliżej swojej wybranki. 
Pracowała w nim siostra Heleny Irena, która odwiedzała 
Janowiec do końca swojego życia. 

A młodzi małżonkowie zamieszkali w Kazimierzu i nie 
mając własnego lokum tułali się po wynajętych mieszka-
niach. Wkrótce jednak wybudowali własny dom w rynku 
Kazimierza Dolnego, który stoi po dziś dzień i służy ro-
dzinie. Znajduje się w nim znana Kawiarnia Galeria pro-
wadzona od 30 lat przez jedną z córek. Budując ten dom 
w samym sercu Kazimierza nie spodziewali się, że jego 
najważniejszą biznesowo część zajmie lokalna spółdziel-
nia i urządzi tam sklep spożywczy. Posiadłość wróciła do 
rodziny dopiero po transformacji ustrojowej. A w tym 
czasie przez wiele lat Mama zajmowała się wynajmowa-

niem pokoi dla turystów i wydawaniem domowych obia-
dów. Był to trudny okres dla rodziny tym bardziej, że pra-
wie w tym samym czasie obie córki Anna i Magdalena 
podjęły wyższe studia co wiązało się z dużymi kosztami. 

Mama pracowała również w kilku firmach świadczą-
cych usługi turystyczne, był to początkowo ORBIS, po-
tem DOM PRACY TWÓRCZEJ SARP (DOM ARCHI-
TEKTA) i DOM NAUCZYCIELA ARKADIA. Musiała 
zrezygnować z pracy ze względu na ciężką chorobę swo-
jego męża. 

Po śmierci Antoniego zaangażowała się w działalność 
społeczną, przez wiele lat była członkiem Towarzystwa 
Przyjaciół Kazimierza Dolnego, gdzie będąc w zarządzie 
pełniła różne funkcje. Przez wiele lat była również człon-
kiem Towarzystwa Przyjaciół Janowca. Kochała Jano-
wiec, odwiedzałyśmy go często, zwłaszcza wówczas kie-
dy żyli jeszcze jej Rodzice. Ale później także. Ostatni raz 
byłyśmy w Janowcu 4 lata temu, była już wówczas leci-
wą Panią. Podczas wizyt w Janowcu zawsze spotykała się 
ze swoją przyjaciółką, uroczą i pełną optymizmu KIZIĄ 
GRASZKIEWICZOWĄ. 

Mama zmarła w październiku 2020 roku, przeżyła 96 lat. 
Została pochowana na Cmentarzu Parafialnym w Kazi-
mierzu Dolnym u boku swojego męża, którego nigdy, 
przez całe życie, nie przestała kochać. 

Magdalena Żuk 

————————–—————- 
Helena Werman, po wyjściu za mąż za mieszkańca 

Kazimierza Dolnego, gdzie zamieszkała, nigdy nie ze-
rwała emocjonalnych więzi z rodzinnym Janowcem. Od 
pierwszych dni istnienia Towarzystwa Przyjaciół Janow-
ca, była jego członkinią. Zawsze była życzliwie zaintere-
sowana tym co robimy, w miarę swoich możliwości 
wspierała naszą działalność. 

Składając Rodzinie wyrazy współczucia, z głębokim 
żalem żegnamy zmarłą Helenę Werman. 

Członkowie Towarzystwa Przyjaciół Janowca 
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Według stanu na 12 grudnia 2020 r. Komisja Europejska 
podpisała sześć umów zakupu z wyprzedzeniem. Polska 
zdecydowała się na przystąpienie odpowiednio do pięciu 
z tych umów: 

 
Zalecenia medyczne 
Pełna ochrona pojawia się po 7 dniach od podania dru-

giej dawki szczepionki. By szczepionka była skuteczna, 
konieczne jest przyjęcie dwóch dawek. 

Producenci szczepionek opracowywali je tak, aby jak 
najszersza grupa osób, w tym osoby z chorobami towa-
rzyszącymi, mogła być zaszczepiona. Eksperci zakładają, 
że również ozdrowieńcy będą mogli się zaszczepić. Do-
datni wynik na obecność przeciwciał przeciw SARS-CoV-2 
nie jest przeciwwskazaniem do szczepienia. 

Wykonanie szczepienia ochronnego przeciw COVID-19 
będzie poprzedzone badaniem kwalifikacyjnym, aby zi-
dentyfikować ewentualne przeciwwskazania oraz ograni-
czyć ryzyko wystąpienia błędów medycznych i niepożą-
danych odczynów poszczepiennych. 

Status osoby zaszczepionej 
Przyjęcie szczepionki będzie potwierdzone przez spe-

cjalny system, który będzie umożliwiał weryfikację za-
szczepienia (m.in. kod QR, który pozwoli szybko po-
twierdzić odbyte szczepienie). Radykalnie ogranicza ono 
możliwość zachorowania i transmisji wirusa SARS-CoV-2. 
W związku z tym, osoby zaszczepione będą mogły bez 
dodatkowych testów korzystać z usług zdrowotnych w 
publicznej służbie zdrowia, a także nie będą uwzględnia-
ne w limitach dotyczących spotkań towarzyskich. Nie 
będzie także potrzeby odbywania kwarantanny przez za-
szczepionych w wypadku kontaktu z osobą zakażoną ko-
ronawirusem. 

Miejsca wykonywania szczepień 
Dedykowanymi miejscami realizacji szczepień będzie 

istniejąca sieć placówek medycznych w ramach podsta-
wowej opieki zdrowotnej. Przewiduje się również organi-
zowanie nowych mobilnych i stacjonarnych punktów 
szczepień spełniających wymagania organizacyjne i loka-
lowe przewidziane dla realizacji świadczeń medycznych.  

Przebieg szczepień przeciwko COVID-19 
Przebieg szczepień w strategii przewiduje podział na 

dwie grupy szczepień: 
1) Grupa szczepienia indywidualnego 

Do tej kategorii zaliczamy osoby (pacjentów) zgłasza-
jących się do punktów szczepień o udzielenie świadcze-
nia – podanie szczepionki. Proces ten obejmuje: 
 identyfikację i rejestrację pacjenta (na podanie I i II 

dawki), 
 kwalifikację do szczepienia, w tym wypełnienie lub 

odebranie ankiety, 
 przygotowanie i wykonanie szczepienia zgodnie ze 

Narodowy Program Szczepień 

przeciw COVID - 19 
Skuteczność i bezpieczeństwo szczepionek 
Szereg szczepionek nowej generacji, których charakte-

rystykę przedstawiono poniżej, łączy jedno - mają być 
bezpieczne i skuteczne dla pacjentów. 
1/ Wirusowe szczepionki wektorowe 

Szczepionki te opierają się o wektory, którymi są ak-
tywne wirusy zmodyfikowane w sposób minimalizujący 
ryzyko zakażenia. Przykładowo, mogą być to wirusy 
szczepionkowe, których skuteczność i bezpieczeństwo 
potwierdzono w przeszłości lub wirusy, które nie mogą 
powodować choroby u człowieka. Wektory po dostaniu 
się do komórki człowieka są w stanie wytworzyć wybra-
ne białka patogenu, przeciwko któremu ma być skierowa-
na reakcja immunologiczna organizmu. Zalety szczepio-
nek wektorowych to wywoływanie silnej odpowiedzi im-
munologicznej przy podaniu małej dawki, brak możliwo-
ści wywołania choroby, bezpieczeństwo i stabilność. 
2/ Szczepionki mRNA 

Szczepionki te zawierają informację genetyczną w 
postaci mRNA pozwalającą na produkcję w komórce wy-
branych białek patogenu, które następnie są prezentowane 
na powierzchni komórek naszemu układowi immunolo-
gicznemu. mRNA nie wnika do jądra komórkowego, 
gdzie znajduje się DNA (materiał genetyczny) i nie może 
wpływać na genom osoby zaszczepionej. Cząsteczka 
RNA po wytworzeniu białka ulega szybkiej degradacji. 
W odpowiedzi na szczepionkę, układ immunologiczny 
wytwarza odpowiedź, która uniemożliwia namnażanie się 
wirusa i chroni przed chorobą. Szczepionka nie zawiera 
aktywnego wirusa, który mógłby wywołać chorobę. Zale-
tą szczepionek mRNA jest ich wysoka immunogenność, 
czystość produktu, brak konieczności stosowania adiu-
wantów, możliwość szybkiej produkcji dużej liczby dawek. 
3/ Szczepionki podjednostkowe „subunit” 

Szczepionki te zawierają w składzie oczyszczone, naj-
bardziej immunogenne białka wirusowe. Po dostaniu się 
do organizmu muszą dostać się do komórek prezentują-
cych antygen, które następnie wykorzystują je do wytwo-
rzenia specyficznej odpowiedzi immunologicznej. Odpo-
wiedź immunologiczna, skierowana przeciwko wyselek-
cjonowanym antygenom, wchodzącym w skład szcze-
pionki podjednostkowej jest bardzo swoista, jednak jej 
efektywność może być niższa w porównaniu do szczepio-
nek nowej klasy. 

 
Porozumienie między Komisją Europejską i państwa-

mi członkowskimi dotyczy wczesnego zakupu szczepio-
nek przeciw chorobie COVID-19 wywoływanej przez 
wirusa SARS-CoV-2. Na jego podstawie Komisja Euro-
pejska negocjuje i zawiera, w imieniu państw członkow-
skich, tzw. umowy zakupu z wyprzedzeniem. 

PANDEMIA KORONAWIRUSA SARS-CoV-2 
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wskazaniami producenta, 
 wytworzenie dokumentacji medycznej, 
 obserwację i monitoring stanu pacjenta po realizacji 

szczepienia zgodnie ze wskazaniami producenta szcze-
pionki. 

2) Grupa szczepienia zbiorowego 
Do tej kategorii zaliczamy szczepienia m.in. pracowni-

ków ochrony zdrowia, służb mundurowych, mieszkańców 
Domów Pomocy Społecznej, Zakładów Opiekuńczo-
Leczniczych, Zakładów Pielęgnacyjno-Opiekuńczych. 
Proces szczepienia w tej kategorii składa się z: 
 zaproszenia przez NFZ do programu szczepień zaintere-

sowanych podmiotów leczniczych spełniających kryte-
ria kwalifikacji, 

 złożenia zapotrzebowania na szczepionki, wystawienie 
masowych e-skierowań, 

 wypełnienia lub odebranie ankiet, 
 wykonania szczepienia zgodnie ze wskazaniami produ-

centa, 
 wytworzenia dokumentacji medycznej, obserwacji i mo-

nitoringu stanu pacjenta po realizacji szczepienia zgod-
nie ze wskazaniami producenta szczepionki. 

 szczepienia żołnierzy Wojska Polskiego, w tym Wojsk 
Obrony Terytorialnej, funkcjonariuszy Policji, Straży 
Gminnej i Miejskiej, Straży Pożarnej, pracowników 
TOPR oraz GOPR, będą mogły być organizowane na 
dedykowanych zasadach uzgodnionych z Minister-
stwem Zdrowia i Narodowym Funduszem Zdrowia 
z uwzględnieniem ich ewidencji elektronicznej. 
Przebieg szczepień z punktu widzenia pacjenta 
Proces szczepień będzie oparty o zaproszenie 

(dokument e-skierowania) ważne 60 dni od dnia wysta-
wienia. Będą one generowane automatycznie w systemie, 
w transzach zgodnych z kolejnością szczepień. Ponadto, 
lekarze będą mogli wystawić dla pacjenta indywidualne 
e-skierowanie (np. dla osoby nieposiadającej numeru PE-
SEL, dla osoby, która nie mogła poddać się szczepieniu w 
okresie ważności pierwszego e-skierowania). 

Proces umówienia na szczepienie będzie oparty o cen-
tralny system e-rejestracji, integrujący indywidualne gra-
fiki przyjęć poszczególnych punktów szczepień. W celu 
umówienia wizyty, pacjent będzie mógł skorzystać ze 
specjalnej infolinii, umówić się elektronicznie poprzez 
swoje Internetowe Konto Pacjenta (dostępne na pa-
cjent.gov.pl), za pośrednictwem placówki, w której wy-
stawiono mu e-skierowanie lub bezpośrednio w punkcie 
szczepień. 

Umówienie się na szczepienie nie będzie wymagało 
posiadania nr e-skierowania, ponieważ wystarczające bę-
dzie podanie swoich danych osobowych. Po dokonaniu 
rezerwacji wizyty, pacjent otrzyma SMS z informacją o 
wybranym miejscu i terminie szczepienia, ponowny SMS 
będzie przekazywany dzień przed wizytą. Pacjent będzie 
od razu umawiany na 2 wizyty i także przed drugą dawką 
szczepionki będzie powiadamiany sms-em. 

Informacja o przebytym szczepieniu będzie wprowa-
dzana do e-Kart Szczepień w systemie P1. Pacjent otrzy-
ma też zaświadczenie o szczepieniu umożliwiające korzy-
stanie z ułatwień. 

Kolejność szczepień 
Proces produkcji oraz dystrybucji szczepionek będzie 

stopniowy, dlatego szczepienie społeczeństwa będzie 
również przebiegać etapowo. Do ustalenia grup prioryte-
towych, które mają zostać zaszczepione w każdym z eta-

pów, przeprowadzono ocenę w oparciu o: ryzyko naraże-
nia na zakażenie, ryzyko poważnego zachorowania i śmier-
ci, ryzyko społeczno- ekonomiczne i ryzyko transmisji. 

Poniższe etapy wskazują na pierwszeństwo pacjentów 
danych grup, jednak w przypadku dostępności szczepio-
nek ponad zainteresowanie, ze szczepienia będą mogły 
korzystać osoby z kolejnych grup. 

Etap 0 - pracownicy sektora ochrony zdrowia (w tym 
wykonujący indywidualną praktykę), pracownicy Domów 
Pomocy Społecznej i pracownicy Miejskich Ośrodków 
Pomocy Społecznej oraz personel pomocniczy i admini-
stracyjny w placówkach medycznych, w tym stacjach 
sanitarno-epidemiologicznych. 

W ramach szczepień pracowników sektora ochrony 
zdrowia możliwość zaszczepienia się otrzymają osoby 
m.in. wykonujące zawody medyczne, czyli udzielające 
świadczeń zdrowotnych, w tym diagności laboratoryjni, 
farmaceuci, psycholodzy kliniczni i inni, włącznie z pra-
cownikami prywatnych podmiotów świadczących usługi 
zdrowotne. Szczepieniami objęci zostaną również pra-
cownicy techniczni i administracyjni podmiotów leczni-
czych, laboratoriów diagnostycznych, transportu medycz-
nego a także nauczyciele akademiccy uczelni i studenci 
kierunków medycznych. 

Etap I - pensjonar iusze Domów Pomocy Społecznej 
oraz Zakładów Opiekuńczo-Leczniczych, pielęgnacyjno-
opiekuńczych i innych miejsc stacjonarnego pobytu, oso-
by powyżej 60. roku życia w kolejności od najstarszych, 
służby mundurowe, nauczyciele. 

Wśród osób powyżej 60. roku życia obserwuje się 
znaczny wzrost odsetka zgonów, co stanowi przesłankę 
do tego, by chronić tę grupę społeczną w sposób szcze-
gólny. Osoby powyżej 60. roku życia, będą szczepione 
począwszy od osób najstarszych z pierwszeństwem dla 
tych, którzy są aktywni zawodowo, są w trakcie diagno-
styki i leczenia wymagającego wielokrotnego lub ciągłe-
go kontaktu z placówkami ochrony zdrowia oraz z choro-
bami współistniejącymi zwiększającymi ryzyko ciężkiego 
przebiegu COVID-19. 

Szczepieniami w pierwszym etapie zostaną objęci tak-
że Żołnierze Wojska Polskiego, w tym Wojsk Obrony 
Terytorialnej, funkcjonariusze Policji, Straży Granicznej, 
Straży Gminnej i Miejskiej, Straży Pożarnej, pracownicy 
TOPR oraz GOPR, którzy biorą bezpośredni udział w 
działaniach przeciwepidemicznych oraz odpowiadają za 
bezpieczeństwo narodowe. 

Szczegóły kolejnych etapów w tym II i III, będą wyni-
kały z wniosków z procesu szczepień przeprowadzonego 
na pierwszym etapie. 

Etap II - osoby w wieku poniżej 60. roku życia z cho-
robami przewlekłymi zwiększającymi ryzyko ciężkiego 
przebiegu COVID-19, albo w trakcie diagnostyki i lecze-
nia, wymagającego wielokrotnego lub ciągłego kontaktu 
z placówkami ochrony zdrowia, osoby bezpośrednio za-
pewniające funkcjonowanie podstawowej działalności 
państwa i narażone na zakażenie ze względu na częste 
kontakty społeczne. 

Lista chorób przewlekłych została zarekomendowana 
przez Radę Medyczną i będzie mogła podlegać aktualiza-
cji oraz priorytetyzacji wraz z pojawiającymi się nowymi 
dowodami naukowymi oraz informacjami instytucji oce-
niających i dopuszczających na rynek szczepionki prze-
ciwko COVID-19. Lista chorób współistniejących obej-
muje: przewlekłe choroby nerek, deficyty neurologiczne 
(np. demencja), choroby płuc, choroby nowotworowe, 
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Dar prywatny dla Biblioteki Gminnej w Ja-
nowcu 

Towarzystwo Przyjaciół Janowca oraz Pani Helena 
Wójcik, dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Ja-
nowcu ul. Lubelska 9 składają podziękowania Panu To-
maszowi PYŻYNIE z Warszawy za nieodpłatne przeka-
zanie czytelnikom z Janowca ok. 250 książek. 
Dzięki różnego rodzaju powiązaniom ludzi dobrej woli w 
2020 r. do biblioteki w Janowcu udało się sprowadzić 
bardzo dużo wartościowych książek od prywatnego ko-
lekcjonera, bukinisty Pana Tomasza Pyżyny. Część księ-
gozbioru weszło już do janowieckiej wypożyczalni, a resz-
ta zostanie udostępniona czytelnikom naszego powiatu. 

Marek Kwasek 
 

  
 

Pies do adopcji 

Młody owczarek niemiecki, wiek około 1 roku, bardzo 
ładny, ale nieufny. Patrzy sercem, a my wierzymy, że 
znajdzie się ktoś o równie wielkim sercu i podaruje mu 
ciepły kąt i pełną miskę. 

Telefon w sprawie adopcji 502 091 355. 
UG Janowiec 

 

  
 

Apel o kolejne ograniczenia załatwiania 
spraw w Urzędzie Gminy Janowiec 

(…) 
W sytuacjach, które nie wymagają stawienia się w 

Urzędzie, zachęcamy do kontaktu telefonicznego 
(sekretariat tel. 81 8815800, fax 81 8651185, pełny wy-
kaz poniżej), użycie skrzynki podawczej oraz korzystania 
z elektronicznych form komunikacji (email gmi-
na@janowiec.pl, platforma EPUAP - nazwa skrzynki 
„Urząd Gminy Janowiec”). Aktualny wykaz numerów 
telefonów znajduje się na stronie www, BIP oraz tablicy 
ogłoszeń. W siedzibie Urzędu obowiązuje nakaz zakry-
wania ust i nosa oraz konieczność dezynfekcji rąk. Go-
dziny pracy nie ulegają zmianie: poniedziałek od 8.00 do 
16.00, wtorek - piątek od 7.00 do 15.00.  

(…) 
Jan Gędek - Wójt Gminy Janowiec 

/podpis nieczytelny/ 
 

Wykaz danych kontaktowych do Urzędu Gminy Jano-
wiec i pracowników: 
Dybisz Paweł (Referat Gospodarki Komunalnej – kierow-

nik) tel. 513073908 - pawel.dybisz@janowiec.pl 
Przewłoka Dorota (Referat Gospodarki Komunalnej)  

tel. 502091380 - dorota.przewloka@janowiec.pl 

W SKRÓCIE 

cukrzycę, POChP, choroby naczyń mózgowych, nadci-
śnienie tętnicze, niedobory odporności, choroby układu 
sercowo-naczyniowego, przewlekłe choroby wątroby, 
otyłość, choroby związane z uzależnieniem od nikotyny, 
astmę oskrzelową, talasemię, mukowiscydozę, anemię 
sierpowatą. 

Pacjenci, u których występują ww. choroby, mogą 
zgłosić się do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej 
z prośbą o wystawienie e-skierowania niezależnie od gru-
py wiekowej, w jakiej się znajdują. 

W etapie drugim obok osób poniżej 60. roku życia z cho-
robami przewlekłymi zwiększającymi ryzyko ciężkiego 
przebiegu COVID-19, szczepieniu podlegać będą także 
osoby bezpośrednio zwiększającymi funkcjonowanie 
podstawowej działalności państwa i narażone na zakaże-
nie ze względu na częste kontakty społeczne, m.in.: pra-
cownicy sektora infrastruktury krytycznej, dostaw wody, 
gazu, prądu, usług teleinformatycznych, poczty, bezpie-
czeństwa żywności i leków, transportu publicznego, 
urzędnicy odpowiedzialni za zwalczanie pandemii, pra-
cownicy wymiaru sprawiedliwości, funkcjonariusze służb 
celno-skarbowych. Infrastruktura krytyczna wyznaczana 
jest na podstawie ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o 
zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1856). 

Etap III - przedsiębiorcy i pracownicy sektorów 
zamkniętych na mocy rozporządzeń ws. ustanowienia 
określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku 

z wystąpieniem stanu epidemii, powszechne szczepienia 
pozostałej części populacji dorosłej. 

W etapie trzecim szczepieni będą przedsiębiorcy i pra-
cownicy sektorów zamkniętych na mocy rozporządzeń 
ws. ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i za-
kazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. 

W ramach tego etapu szczepione będą osoby powyżej 
18 roku życia, które nie mają żadnych schorzeń zwiększa-
jących ryzyko ciężkiego przebiegu i zgonu z powodu CO-
VID-19 i nie należą do żadnej z powyższych grup. 

Zgodnie z powyższymi etapami będą szczepieni rów-
nież obcokrajowcy (osoby posiadające prawo do stałego 
lub czasowego pobytu) ze względu na wykonywaną w 
Polsce pracę w grupach wskazanych w etapach 0-III. 
 

Skrót informacji pochodzi z Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19. 

Źródło: https://www.gov.pl/web/szczepimysie/narodowy-program-szczepien-

przeciw-covid-19 

Koronawirus w woj. lubelskim (20.12.2020) 
Osoby zainfekowane  - 61180 
Ofiary śmiertelne  - 1564 
Liczba zakażeń w ciągu ostatniej doby  

na 10 tys. mieszk. - 1,41 
Liczba zakażeń w ciągu ostatnich 7 dni  

na 10 tys. mieszk. - 2,32 
Zmiana decyzji rządu o ilości publikowanych danych od 

24 listopada 2020 r. znacznie ograniczyła do nich dostęp. 
 

Źródło: https://koronawirusunas.pl/wojewodztwo-lubelskie 



 

 

Gazeta Janowiecka, nr 98, grudzień, 2020 rok 9 

Zdjęcia: GOK Janowiec 

Ambryszewska Ewelina (Referat Gospodarki Komunal-
nej) tel. 502091355 - srodowisko@janowiec.pl 

Biernacka Grażyna (Urząd Stanu Cywilnego – kierownik; 
Referat Spraw Obywatelskiech) tel. 502091304 -  
rada.gminy@janowiec.pl; usc@janowiec.pl 

Kowalczyk–Chechelska Justyna (Urząd Stanu Cywilne-
go; Referat Spraw Obywatelskiech) tel. 572410529 - 
oswiata@janowiec.pl 

Sosnowski Dariusz (Referat Finansowo Podatkowy – skarb-
nik gminy) tel. 502091458 - skarbnik@janowiec.pl 

Przybylska Renata (Referat Finansowo Podatkowy)  
tel. 502091285 - podatki2@janowiec.pl 

Miąsik Joanna (Referat Finansowo Podatkowy)  
tel. 502091391 - podatki@janowiec.pl 

Skowyra Beata (Referat Finansowo Podatkowy)  
tel. 572410530 - beata.skowyra@janowiec.pl 

Oleksik Małgorzata (Referat Finansowo Podatkowy)  
tel. 572410527 - siegowosc@janowiec.pl 

Pawlak Beata (Referat Finansowo Podatkowy)  
tel. 572410524 - beata.pawlak@janowiec.pl 

Wolska Karolina (stanowisko d.s planowania przestrzen-
nego i inwestycji) tel. 572410522 - planowa-
nie@janowiec.pl 

Kotrys Emilia (stanowisko d.s planowania przestrzennego 
i inwestycji) tel. 572410528 - inwestycje@janowiec.pl 

Goławski Maciej (stanowisko d.s planowania przestrzen-
nego i inwestycji) tel. 572410525 - ma-
ciej.golawski@janowiec.pl 

Dębicka Maria (Sekretariat) tel. 572410523 -  
maria.debicka@janowiec.pl 

Gędek Jan (wójt Gminy Janowiec) tel. 512260744 - 
wojt@janowiec.pl 

Słowik Waldemar (z-ca wójta Gminy Janowiec)  
tel. 512383100 - zastepca@janowiec.pl 

UG Janowiec 
 

  
 

Otwarcie „Izby Twórczości Ludowej  

im. Heleny Kozak” w Janowcu 
Otwarcie Izby odbyło się w dniu 8 grudnia 2020 r. w 

budynku byłego Technikum Rolniczego w Janowcu. Izba 
Twórczości Ludowej mieści się w największej sali na I 
piętrze i będzie udostępniona do zwiedzania przez tury-
stów i mieszkańców okolicy. Przed drzwiami sali wstęgę 
przecięli Zygmunt Kozak i Krystyna Wolska. Wejściu 
grupy zaproszonych na uroczystość osób towarzyszyła 
radość, zachwyt i oczarowanie – tyle wspaniale rozsta-
wionych rzeźb i eksponatów! 

Ileż potrzeba siły, zręczności, a także pomysłu, by wy-
konać każdą z istniejących figur? 

W przypadku Zygmunta Kozaka, jak przyznaje sam, 
mamy też czas na samodzielną naukę, obserwację rzeźb 
w czasie wycieczek, zwiedzania muzeów i studiowanie 
książek, pism, obrazków, aby rozpocząć działanie, two-
rzyć własną pasję w normalnym, niełatwym życiu. 

Oznakowanie i urządzenie całości sali wskazuje, że 
rzeźby są wynikiem ludzkiej pracy, ogromnego wysiłku, 
zarówno umysłowego, jak i fizycznego, a przede wszyst-
kim talentu Zygmunta. Tylko niezwykle pracowity czło-
wiek i konsekwentny w swoich postanowieniach, może 
tego dokonać, a więc połączyć swoją pracę zawodową, 
obowiązki w rodzinie i dodatkowo zdobywać drewno lipy 
i rzeźbić w wolnych chwilach (w swojej kuchni, gdzie żo-

na przyrządzała posiłek) wcześniej opracowaną, narysowa-
ną i przedyskutowaną z żoną figurę. Zdaje się to takie pro-
ste. Jednak taka żmudna praca szła bardzo powoli. 

Przez 13 lat pracowałam w budynku Szkoły Podstawo-
wej w Janowcu na ul. Lubelskiej 9. Przez całe wakacje 1976 
r. przenosiliśmy się ze starego do nowego budynku szkoły. 
Pracy było dużo więcej, bo przewidziana była w Janowcu 
Wojewódzka Inauguracja Roku Szkolnego 1976/77. 

W pozostawionym budynku dyr. Nadzieja Nieścioruk 
urządzała pomieszczenia dla Szkoły Rolniczej. 

Zygmunta Kozaka, jako człowieka bardzo pracowite-
go, społecznika poznałam w sierpniu 1976 roku, gdy pra-
cowaliśmy wszyscy: nauczyciele, młodzież, dzieci, 



 

 

Gazeta Janowiecka, nr 98, grudzień, 2020 rok 10 

mieszkańcy z okolicznych miejscowości nad urządzaniem 
nowej szkoły. I właśnie On mnie mocno zadziwił i jedno-
cześnie sprawił radość, bo w swoim zakładzie pracy wziął 
urlop i przyjechał wraz z żoną nauczycielką do Zbiorczej 
Szkoły Gminnej w Janowcu urządzać pracownię zajęć 
praktycznych i rysunku. Miał ze sobą swoje narzędzia 
pracy i pomagał w innych klasopracowniach. 

Zamieszczę też moje osobiste podziękowanie z 1977 r. 
Na trzeci dzień po pogrzebie mojej córki Dorotki idę przed 
siódmą rano na cmentarz (bo taką drogę wybrałam wów-
czas do pracy), a przy grobie już jest ławka. Może sie-
dzieć cztery osoby. Ławkę z dziećmi wykonała Helena Ko-
zak, żona Zygmunta. W moim sercu zatliła się nadzieja, 
że są tacy ludzie, którzy mnie wspomagają również w bólu. 

Potem znów w Nasiłowie było przedszkole i klasy I-III. 
Jako gminny dyrektor szkół odwiedzałam te placówki, 
gdzie dyrektorem była Helena Kozak. 

Rzeźby naszego „mistrza Dżepettto” z domu przenio-
sły się stopniowo do Sali lekcyjnej i stanowiły jej wy-
strój. Stale przybywało nowych figur.  

A Zygmunt Kozak kontynuował swoje prace z dłutem 
i potrafił pomóc żonie w organizowaniu przy szkole dla 
dzieci pięknej zielonej sali gimnastycznej. Żywopłot zaw-
sze był przystrzyżony, wszędzie panował ład i porządek. 
Po kilku latach zlikwidowano szkołę i przedszkole, a Zyg-
munt z żoną dalej mieszkali w szkole jako emeryci. Córki 
założyły swoje rodziny. 

Kozakowie obchodzili wspólnie w rodzinie 50. rocznicę 
ślubu. Helena Kozak chorowała długo. W końcu skierowa-
no Ją do Hospicjum. Przez dwa dni mąż nauczył się opieki 
hospicyjnej nad chorą żoną i zabrał Ją do domu. Ostatnia 
scena Jej życia pozostała na zawsze w jego pamięci. 

Teraz już został sam. 

Z wiekiem nikną siły i sypie się zdrowie … 
Nasz bohater jest bardzo wdzięczny, że władze Gminy 

Janowiec poparły przeniesienie rzeźb z Nasiłowa do Ja-
nowca, a zajęli się tym bezpośrednio dyrektor Gminnego 
Ośrodka Kultury i jego pracownicy. 

„Izba Twórczości Ludowej”, dzięki wyżej wymienio-
nym, znajduje się dziś w specjalnie przygotowanym miej-
scu w Janowcu. 

Cieszy nas, mieszkańców, wzbogacenie naszego śro-
dowiska o dobra kultury. 

Krystyna Wolska 
 

XXII sesja Rady Gminy Janowiec 
W dniu 30 listopada 2020 r. w Gminnym Ośrodku 

Kultury w Janowcu odbyła się sesja Rady Gminy Janowiec. 
Zaproponowany porządek obrad przewidywał między 

innymi podjęcie uchwał w sprawie: 
- obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do 

obliczenia podatku rolnego na 2021 rok; 
- określenia wysokości składek podatku od nieruchomo-

ści obowiązujących na 2021 rok; 
- określenia wysokości rocznych stawek podatku od środ-

ków transportowych na 2021 rok; 
- obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowa-

nej do obliczenia podatku leśnego na 2021 rok. 
UG Janowiec 

 

  
 

Stanisław Andzelm 
Urodził się 21 września 1930 r. w Janowcu, zmarł 25 

lutego 2019 r. w Lublinie. Został pochowany na cmenta-
rzu na Majdanku. Ze swoją rodziną mieszkał i pracował 
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Moja rodzina 
 

Nasi przodkowie pochodzą z Janowca. Mieszkali przy 
ulicy Górnej. Sąsiadami z zachodu byli Anzelmowie, ze 
wschodu Wrotkowscy, a później ich następcy, Jungowie. 
Od południa graniczyliśmy z synagogą, która w czasie 
wojny została zniszczona. Mama mamy, Karolina, z do-
mu Sobień, była żoną Jana Makucha. Razem z nimi 
mieszkał jej brat (inwalida), Józef Sobień, który, gry uro-
dziły się mama i jej młodszy o trzy lata brat Władysław, 
opiekował się dziećmi, gdy matka była w polu, a ojciec, 
jako tracz, w pracy, często poza Janowcem przez wiele dni. 

Mama była bardzo zaradna i pracowita. Już jako kilku-
nastoletnia dziewczyna najmowała się do pracy w polu 
i pomagała bratu zdobywać w Warszawie zawód. Był 
szewcem, ożenił się z Anną Łukasik z Janowca, i mieli 
dwóch synów – Zygmunta i Edmunda. 

Mama wyszła za mąż, mając 21 lat, za Michała Ko-
walskiego, który pochodził z Janowca. Miał liczną rodzi-
nę. Było trzynaścioro dzieci, ale piątka wcześnie zmarła. 
Po ślubie tato zamieszkał z żoną u jej rodziców w drew-
nianym domu, gdzie przyszłam na świat. Wkrótce wybu-
dowano na tym placu murowany dom, gdzie w 1937 roku 
urodziła się moja siostra, młodsza o cztery lata Helena. 

Rodzice bardzo dbali o nasze wychowanie, wykształ-
cenie i wiarę. Pamiętam, jak tato nosił przy każdej okazji 
baldachim w kościele. Mnie posyłano do sypania kwia-
tów przy okazji świąt kościelnych. 

W Janowcu ukończyłam cztery klasy szkoły podsta-
wowej. W 1944 roku przez Janowiec przechodziła linia 
frontu i były walki Niemców z Rosjanami. Pierwsza ka-
tiusza trafiła w nasz dom. Uległy zniszczeniu także 
wszystkie zabudowania gospodarcze – stodoła, obora, 
inwentarz zjedli Rosjanie, którzy rozlokowali się w piw-
nicy naszego domu. Nas wysiedlili, z tobołkiem w ręce 
i starszą babcią (76 lat), która, pamiętam, szła z nocni-
kiem w ręku. Po przeprawie przez Wisłę naszą rodziną 

zakwaterowano w Karczmiskach, w stodole. Spaliśmy na 
słomie na klepisku. Mama i siostra wkrótce zachorowały 
na dur brzuszny i odwieziono je do szpitala w Bełżycach, 
gdzie zaszczepiono przeciw tej chorobie tatę. Ja, mimo 
brudu i głodu, nie zachorowałam. Gdy zbliżała się zima, 
przesiedlono nas do wsi w okolicach Bełżyc – Góry 
Chmielnickiej. Rodzice zadbali o moją naukę i kontynuo-
wałam ją w szkole podstawowej w piątej klasie. Mieszka-
liśmy tam do wiosny, bowiem sąsiad, widząc naszą sytua-
cję (który przeniósł się do Lublina), znalazł nam mieszka-
nie i pracę rodzicom. 

W 1946 roku rodzice zmienili pracę i mieszkanie 
otrzymali przy Krakowskim Przedmieściu. Po ukończe-
niu szkoły podstawowej podjęłam naukę w liceum peda-
gogicznym, a za dobrą naukę zostałam wytypowana na 
dalszą naukę do Leningradu. Z tej oferty nie skorzysta-
łam, chciałam studiować w Polsce, ale niestety nie otrzy-
małam zezwolenia i z powodu nakazu podjęłam pracę w 
szkole podstawowej na Czwartku. 

Dopiero po pięciu latach pozwolono mi podjąć studia 
na kierunku biologia na Uniwersytecie Łódzkim. Po 
skończonych studiach pracowałam w IV Liceum Ogólno-
kształcącym, a od 1970 roku przez ponad dwadzieścia lat 
w II Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Zamoyskiego. 

Siostra Helena ukończyła technikum finansowe w Lu-
blinie, a studia w Warszawie na SGPIS, obecnie SGH. 
Pracowała w banku. Wyszła za mąż za Leszka Gęcę. Ma-
ją jedną córkę Iwonę, która jest pielęgniarką, wyszła za 
mąż za Anglika i mieszka w Londynie. Są we wspólnocie 
Neokatechumenalnej, tak jak moja siostra. 

W 1957 roku wyszłam za mąż za Stefana Ogrodnika, 
pochodzącego z Kielc. Mieszkaliśmy razem z rodzicami 
przy Krakowskim Przedmieściu w Lublinie. W 1958 roku 
urodziła nam się córka Małgorzata. Gdy zaczęto budowę 
domów na LSM-ie, to w pierwszych budujących się blo-
kach przy ulicy Grażyny otrzymaliśmy mieszkanie. Tam 
urodziła się w 1964 roku druga córka, Marta Jadwiga 

w Lublinie. Ostatnie lata pracował w górnictwie śląskim. 
Do Janowca przyjeżdżał często. Na cmentarzu parafial-
nym znajduje się grób Jego ojca, który zginął na przy-
czółku wojskowym. 

Wspominam Stanisława, który starał się być ludziom 
pomocny i znajdował czas na rozmowę z tutejszymi 
mieszkańcami. 

Współorganizował z nami zakładanie Towarzystwa 
Przyjaciół Janowca i przez wiele lat uczestniczył w jego 
działaniu. Pragnę podkreślić, że w Izbie Twórczości Lu-
dowej im. Heleny Kozak, nad drzwiami widnieje portret 
Stanisława Andzelma, który uśmiecha się do zwiedzają-
cych, a ubrany jest w galowy strój górnika. Jego syn Wal-
demar wykonał ludziom starszym wspaniałe portrety, 
zdarzało się, że ujmował ich w różnych sytuacjach życio-
wych. Portrety umieszczone są na jednej ścianie „Izby” i na 
korytarzu przed „Izbą. 

Iluż tych ludzi już odeszło, ale pozostały ich portrety. To 
po nich ślad. Warto je zobaczyć i wspomnieć tamten czas. 

Krystyna Wolska 



 

 

Gazeta Janowiecka, nr 98, grudzień, 2020 rok 12 

Gazeta Janowiecka - Pismo Towarzystwa Przyjaciół Janowca nad Wisłą 
Redakcja: Leszek Kwasek - redaktor naczelny, Filip Jaroszyński, 

Andrzej Madej - sekretarz redakcji©,  
współpraca: J. A. Rotmańska 

Adres Redakcji: Osiedle Szkolne 5, 24 - 123 Janowiec 
Konto TPJ: BS Kazimierz Dolny 21 8731 0001 0103 3822 2001 0013 

http://www.tpj.janowiec.pl.     e-mail: tpj@man.pulawy.pl 

 

 
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 
znaczenia krwi w ratowaniu życia i zdrowia ludzkiego. 

Decyzja o oddaniu krwi, staniu się krwiodawcą, to początek drogi do zyskania ogromnej satys-
fakcji, 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 

Heleny Werman o swojej rodzinie 
/Przypominamy tekst, już wcześniej drukowany/ 

 

Mój ojciec z zawodu był cieślą. Nie znałam dziadków 
ani z ojca strony, jak również z mamy strony – poumierali 
jak mnie jeszcze na świecie nie było. Z opowiadania mo-

jego taty wiem, że dziadek miał na imię Kornel, imienia 
babci nie pamiętam. Także z  opowiadania wiem, że ro-
dzice mojego ojca mieli wiatrak gdzieś za Janowcem. 
Stracili go w roku 1914, jak się zaczęła I wojna światowa. 
Cofające się wojska rosyjskie spaliły go, ponieważ już za 
trzecim czy czwartym razem nie mieli pieniędzy aby się 
wykupić. Mój ojciec był budowniczym mostów i nie tyl-
ko. Za mojej pamięci budował most w Kazimierzu. Most 
ten łączył dwie ulice Senatorską i Błotną, dziś ta ulica 
nazywa się Witkiewicza, a rzeka płynąca przez Kazimierz 
Grodarz. Wiem, że budował w Janowcu śluzę. W Szcze-
karkowie most. Ale jak sobie przypominam, zawsze w 
ciągu lata wyruszał na cały tydzień z ekipą kilku pracow-
ników do majątku pp. Kleniewskich w Szczekarkowie, 
jak również do Lublina, do drugiego p. Kleniewskiego, 
brata. Ten majątek za ul. Lubartowską nazywał się Lem-
szczyzną. Były tam hodowane przepiękne róże. Pierwszy 
raz widziałam róże koloru niebieskiego. 

W czasie okupacji moi rodzice utrzymywali się z zie-
mi, a tata zajmował się trochę stolarką. Wykonywał sza-
fy, kredensy itp. W czasie drugiej wojny światowej straci-
li wszystko. Uciekali w tym, co mieli na sobie. Najpierw 
mieszkali na wysiedleniu w Karczmiskach, a potem do 
końca w Bełżycach. Wrócili do Janowca w 1945 r. i za-
mieszkali u pp. Lipińskich w Rynku. Potem wybudowali 
dom, który stoi do dziś. Początkowo prowadzili z moją 
siostrą Ireną mały sklepik, w którym sprzedawali także 
wędliny własnego wyrobu. Ale tak było do roku 1949. 
Później trzeba było zamknąć interes ze względu na duże 
domiary podatkowe. Tak było w całej Polsce. Przez na-
stępne lata uprawiali buraki, ziemniaki itp., nie mając 
zaplecza gospodarczego, jednym słowem borykali się z 
trudnościami. 

Helena Werman 

(Jagoda). Mój mąż pracował na UMCS-ie, i doszedł w 
karierze naukowej do stopnia profesora ekonomii. Zmarł 
w 2001 roku. 

Zawsze powtarzał: „Tylko Bóg z biedy, cierpienia, 
może wyprowadzić dobro”. Tak był w naszej rodzinie, 
która zawsze była wierna Bogu. Przez 46 lat aktywnie 
uczestniczyliśmy w Domowym Kościele, gałęzi Ruchu 
Światło-Życie, ruchu założonego przez sługę Bożego ks. 
Profesora Franciszka Blachnickiego. 

Mamy dwie córki. Jedna magister ekonomii, zmarła w 
wieku 53 lat. Druga, Marta Jadwiga (Jagoda) jest leka-
rzem, wyszła za mąż za lekarza dra Marka Niewiedzioł. 
Mają dwie córki. Urszula także jest lekarzem i rozpoczy-
na właśnie karierę medyczną, druga, Agata, studiuje me-
tody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne na 
SGH i jednocześnie dziennikarstwo i medioznawstwo na 
Uniwersytecie Warszawskim. 

W czasie pandemii cała rodzina bardzo troszczy się o 
mnie i o moje zdrowie. Janowiec zawsze chętnie odwie-
dzaliśmy, podoba się także rodzinie, i dlatego w 2003 
roku kupiliśmy dom przy ulicy Praga. Chętnie tam prze-
bywamy, szczególnie ja, bo miło jest wracać do rodzin-
nych stron. Cieszymy się czystym powietrzem i pięknymi 
widokami. 

Elżbieta Ogrodnik 
z domu Kowalska 


