Sprawozdanie
z Walnego Zebrania Sprawozdawczego
Członków Towarzystwa Przyjaciół Janowca
Odbytego w dniu 23 czerwca 2018 roku
11.30, sala mała GOK w Janowcu nad Wisłą. Obecne: 23 osoby

Prezes TPJ Andrzej Szymanek, po przywitaniu obecnych na sali członków Towarzystwa, wyjaśnił
przyczynę czerwcowego terminu zebrania. Wynika ona z terminu rozliczeń finansowych TPJ, m. innymi
konieczności złożenie w Urzędzie Skarbowym bilansu finansowego TPJ do dnia 30 czerwca. Prezes
zaproponował (i uzyskał zgodę przez aklamację) – odbywanie odtąd Walnych Zebrań TPJ w maju lub
czerwcu.
Następnie A. Szymanek zaproponował wybór przewodniczącego zebrania, zachęcając zebranych do
kandydowania. Najpierw o pełnienie tej funkcji proszono (Krystyna Wolska oraz Ignacy Czeżyk)
Andrzeja Szymanka, ale ten odmówił, kierując się zasadą nie łączenia funkcji prezesa z funkcją
przewodniczącego zebrania. Po chwilowym impasie – A. Szymanek zaproponował na funkcję
przewodniczącego zebrania Pana Łukasza Skowyrę dyrektora GOK, gospodarza obiektu. Zapytany
wyraził zgodę i po uzyskaniu zgody obecnych, rozpoczął statutową część Walnego Zebrania.
Rozpoczęto od wyboru Komisji Wniosków i Komisji Skrutacyjnej. Pan prezes Leszek Kwasek
zgłosił uwagę, że ze względu na tylko sprawozdawczy charakter zebrania, komisja skrutacyjna nie jest
konieczna. Po krótkich konsultacjach przewodniczącego L. Skowyry z uczestnikami zebrania, uznano, że
nie będzie wybierana Komisja Skrutacyjna. Natomiast do Komisji Wniosków zostali wybrani (według
kolejności zgłaszania): Krystyna Wolska, Ignacy Czeżyk, Filip Jaroszyński.
Następnie zebrani przyjęli jednogłośnie w głosowaniu jawnym porządek obrad Walnego Zebrania.
Kolejnym punktem porządku obrad było sprawozdanie z działalności TPJ oraz wykonania uchwał i
wniosków z poprzedniego Walnego Zebrania (z 2017 roku). Głos zaprał Andrzej Szymanek prezes TPJ.
Omówił prace zarządu według przyjętego standardu.
1. Posiedzenia zarządu: odbyły się trzy w składzie pełnego zarządu oraz kilka w węższym gronie
prezydium zarządu.
2. Działalność wydawnicza zaplanowana:
- 21/22. numer Notatnika Janowieckiego, którego redagowanie przedłuża się i który wyjdzie później
- książka pt. „Dziedzictwo językowo-kulturowe nadwiślańskiej gminy Janowiec” (które pisze zespół
autorski z Lublina).
- książeczka pt. „Bibliografia Janowca” – wartościowa pomoc dla wszystkich, których interesuje
kto, co i kiedy pisał na temat Janowca, gminy, parafii oraz okolic.
- książka, która miała być pokłosiem XI Janowieckich Spotkań Historycznych z 2017 roku; A.
Szymanek wyjaśnił zgromadzonym, że materiały z JSH 2017 zostaną połączonej w jednej obszernej
monografii z materiałami z XII JSH 2019, zatem całość ukaże się dopiero jesienią 2019 roku.
3. Działalność konferencyjna:
XX Zimowe Spotkania Janowieckie pt. „Samorządowy Janowiec”; odbyły się w dniu 24 lutego
2018 roku; wygłoszone zostały dwa referaty:
- prof. Krystyna Leszczyńska z Wydziału Politologii UMCS – mówiła o historii samorządu w
Polsce, po 1989 roku.
- mgr Jan Gędek wójt gminy Janowiec – referat pt. „Samorządny Janowiec”.
4. Inne sprawy:
- A. Szymanek poinformował o wznowieniu sprzedaży wydawnictw TPJ w zamku, co jest o tyle
ważne, że turyści zwiedzający janowiecki zamek, generują potencjalnie spory popyt na wydawnictwa
TPJ. Poinformował zebranych, że obecnie tzw. rynek wydawnictw regionalnych kurczy się.
- Sprawozdający poinformował także o zamknięciu etapu organizacji i konsolidacji archiwum i
biblioteki TPJ, które to dzieło zawdzięczamy przede wszystkim Panu Prezesowi Leszkowi Kwaskowi. W

tym miejscu głos zabrał L. Kwasek, który opowiedział o idei, celu, a także pracach przy organizacji
archiwum TPJ.
- Andrzej Szymanek uzupełnił wypowiedź Leszka Kwaska, o dalsze plany rozwoju archiwum TPJ,
w szczególności digitalizację części zbiorów i stworzenie aplikacji do internetowego sięgania po
ważniejsze archiwalia TPJ.
5. Realizacja wniosków z Walnego Zebrania Członków TPJ z 2017 roku.
a. Wprowadzenie zmian w statucie TPJ (wnioskodawcą był L. Kwasek).
Andrzej Szymanek poprosił i uzyskał aprobatę zebranych dla przesunięcia realizacji tego wniosku
do czasu Walnego Zebrania w 2019 roku; wyjaśnił też, że podczas posiedzeń zarządu starły się dwie
koncepcje modernizacji statutu: zmian dużych oraz zmian mniejszych. Wygrała ta druga opcja i zgodnie
z nią na Walne Zebranie w 2019 roku zostanie przygotowana propozycja modernizacji statutu TPJ.
b. Zgłoszenie przez zarząd TPJ kandydatury Pani Prof. Zofii Jancewicz do tytułu Honorowego
Obywatela Janowca (wniosek formalny zgłosiła Pani Maria Kusiak, a poparł go Pan Ignacy Czeżyk). W
tej kwestii zarząd podjął działania i złożył do władz samorządowych gminy Janowiec stosowne pismo,
podkreślając w nim dawne i aktualne zasługi Pani Zofii Jancewicz dla rozwoju życia kulturowego i
obywatelskiego Janowca. Nadal oczekujemy na decyzję w tej sprawie. Konkludując: zarząd TPJ
zrealizował ten wniosek z 2017 roku, a reszta zależy od decyzji władz samorządowych.
c. Kontynuowanie budowy nowej strony internetowej TPJ; pozyskano autora, który współpracuje z
zarządem, głownie poprzez osobę dr. Andrzeja Madeja sekretarza zarządu. Uważamy, że do Walnego
Zebrania w 2019 roku, nowa strona internetowa TPJ będzie faktem i wartością „dodaną” naszego
Towarzystwa.
d. Kwestia nowych legitymacji członkowskich TPJ: zadania podjął się Wiesław Szczepanek członek
zarządu. Ale jak zaznaczył A. Szymanek, nowe legitymacje członkowskie, to nie tylko nowy projekt,
wykonanie, koszty, ale przede też znowelizowane zasady członkostwa w TPJ (co wiąże się z
modernizacją statutu). A także oczekiwanie na stosowny moment ich wręczania członkom Towarzystwa.
Warto poczekać do roku 2020, w którym przypada jubileusz 25-lecia TPJ. O odroczenie realizacji
wniosku „legitymacyjnego” do tego właśnie roku poprosił zebranych prezes zarządu.
6. Działalność finansowa TPJ.
Sprawozdanie w tej kwestii złożył Leszek Kwasek wiceprezes TPJ, który omówił sposób
funkcjonowania księgowości w Towarzystwie, którą prowadzi za niewielką opłatą dyplomowana
księgowa z Puław. Przestawił szczegółowe dane obrazujące wpływy, sprzedaż wydawnictw, darowizny,
składki etc. Tekst sprawozdania zostaje załączony do niniejszego protokołu. Pan Leszek Kwasek omówił
też główne źródła finansowania TPJ w okresie 1995-2017. Podkreślił problemy z regulowaniem składek
członkowskich. Okazuje się, że około 30% członków TPJ (179 osób) nie płaciło składek członkowskich,
przez co najmniej trzy lata. Mówca przypomniał, że zgodnie ze statutem należałoby dokonać skreśleń z
listy członków. Ale przypomniał, że na jednym z wcześniejszych Walnych Zebrań TPJ postanowiono nie
skreślać. Tak też zarząd czyni.
7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej TPJ.
W zastępstwie nieobecnej (usprawiedliwionej) Elżbiety Marii Wójcik przewodniczącej KR TPJ oraz
na prośbę obecnego na sali Pana Jana Dębickiego członka KR (który miał trudności z wypowiadaniem
się) głos zabrał Leszek Kwasek, który odczytał protokół przygotowany w dniu 14 czerwca 2018 przez
członków Komisji Rewizyjnej. Tekst protokołu KR TPJ został załączony do niniejszego protokołu.
8. Dyskusja
Pierwszy zabrał głos p. Wacław Wolski, który odniósł się do pro blemu nie płacenia składek
członkowskich. Zaproponował aby nie skreślać tych osób z listy członków TPJ, ale zapisać na listę tzw.
„członków uśpionych” i w ten sposób dać im szansę powrotu do przestrzegania zapisów statutu
Towarzystwa. Ten głos uruchomił dyskusję na temat płatności składek członkowskich. Między innymi p.
Ignacy Czeżyk poparł de facto ideę p. W. Wolskiego, by nie zważając na zapisy statutu PJ - nie odbierać
członkostwa w TPJ osobom nie płacącym składek. Pojawił się pomysł p. Anny Lawenda, aby dla osób
mieszkających poza gminą Janowiec, w tym szczególnie osób starszych – stworzyć możliwość płacenia
składek przy okazji wysyłki do nich kolejnych numerów „Gazety Janowieckiej”. Dyskusję na ten temat
zakończono, a zarząd zobowiązał się przemyśleć nowe sposoby płatności składek członkowskich.

Kolejny głos dotyczył prac nad modernizacją statutu TPJ. Prezes A. Szymanek poinformował, że
trwają prace nad jego modernizacją, a projekt zostanie upubliczniony na stronie internetowej przed
Walnym Zebraniem w 2019 roku.
Ignacy Czeżyk zgłosił pomysł (nota bene dyskutowany wcześniej w zarządzie) o wyróżnieniu i
podziękowaniu w formie dyplomu TPJ – wszystkich darczyńców Towarzystwa. Rzucił również pomysł
organizowania spotkań z młodzieżą, w szczególności z uczniami szkół ponad podstawowych; chodziłoby
tutaj o nawiązanie relacji Towarzystwa z pokoleniem młodzieży janowieckiej. W tej sprawie głos zabrali:
Krystyna Wolska, Leszek Kwasek oraz Przemysław Lawenda, którzy poinformowali o swoich
doświadczeniach w tym temacie, m. innymi o organizowaniu konkursów wiedzy historycznej
dotyczących Janowca. Dyskusję w tej kwestii zamknął p. Łukasz Skowyra, który podkreślił znaczenie
takich konkursów i zaproponował zorganizowanie tego typu imprez przez TPJ i GOK, przy współpracy z
Muzeum Nadwiślańskim oraz oczywiście Szkołą.
Trzecią kwestią, którą poruszył p. I. Czeżyk, były starania o nadanie wyróżnienia Honorowego
Obywatela Janowca dla Pani Zofii Jancewicz.
Do tych trzech kwestii odniósł się A. Szymanek, który stwierdził, że:
- pomysł dyplomu za zasługi dla TPJ zostanie zapisany w noweli statutu;
- starania o pozyskanie młodzieży do działalności w Towarzystwie prowadzili już wcześniej
członkowie zarządu, ale każdy pomysł oraz każda nowa inicjatywa w tej kwestii będą mile widziane;
- starania o tytuł Honorowego Obywatela Janowca dla p. Zofii Jancewicz zostały rozpoczęte.
W dalszej części dyskusji podniesiono również potrzebę (chyba p. Anna Lawenda) stałego
dozorowania ładu i porządku w miejscu dawnego cmentarza żydowskiego w Janowcu. Odniósł się do tej
kwestii p. Flip Jaroszyński który powiedział, że działka na której znajduje się dawny cmentarz żydowski
jest własnością Skarbu Państwa, w zarządzie starosty puławskiego, ale UG w Janowcu mógłby
wykonywać bieżące prace porządkowe na tym miejscu. Osobną kwestią jest ewentualne postawienie
pomnika pamięci i możliwość złożenia tam macew, których fragmenty są w zbiorach TPJ. Dla realizacji
tego celu TPJ wespół z Muzeum Nadwiślańskim mogłoby aplikować o środki finansowe z Fundacji
Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego. Dyskusja rozszerzyła się na inne miejsca związane z dziejami
Janowca, na przykład placu po kościółku szpitalnym. Jaka ma być w tym wszystkim rola TPJ, już tak
jasno nie powiedziano? Chyba rola inspiratora, podpowiadacza … Prezes A. Szymanek zaprosił p. A.
Lawendę nie tylko do postulowania, ale też realizacji, również ewentualnie jako członka przyszłego
zarządu TPJ. Padł pomysł oznaczenia takich miejsc stosownymi tablicami informacyjnymi:
przewodniczący Ł. Skowyra poinformował, że już wcześniej przekazał taki pomysł w ramach struktur
władzy samorządowej w Janowcu. Zaproponował by realizacji akcji „tablicowo-promocyjnej” podjęły
się wspólnie TPJ, GOK, Muzeum Nadwiślańskie.
Na tym dyskusję zakończono.
9. Głosowanie nad uchwałami Walnego Zebrania Sprawozdawczego Członków TPJ
Przewodniczący zebrania zarządził głosowanie nad trzema uchwałami:
a. zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej;
b. zatwierdzenia sprawozdania zarządu oraz udzielenia zarządowi absolutorium;
c. zatwierdzenia bilansu rocznego TPJ.
Uchwały w powyższej kolejności zostały odczytane i poddane głosowaniu; zostały przyjęte przez
uczestników Zebrania jednogłośnie.
10. Program działalności TPJ
Głos zabrał Andrzej Szymanek prezes TPJ, który nakreślił plan prac zarządu do czasu Walnego
zebrania w 2019 roku i dalej – do 2021 roku. Plan ten podał w układzie punktów zadaniowych:
a. Zorganizowanie w czerwcu 2019 roku XIII Janowieckich Spotkań Historycznych pt. „Królowie magnaci - szlachta. Z życia elit dawnego Janowca i okolic”. Na jesieni 2019 roku ukazała by się
monografii zawierająca teksty referatów wygłoszonych podczas XI - XII JSH w latach 2017 i 2019.
b. Wydanie drukiem następujących publikacji:
- „Notatnik Janowiecki” nr 21-22/2017-2019
- „Cmentarz parafialny w Janowcu nad Wisłą. Cz. II: Biogramy” (pod redakcją K. Wolskiej);
- „JANOWIEC. Przewodnik Historyczny” (A. Szymanek)
c. Do dalszych, pożądanych, ale raczej mało prawdopodobnych (w okresie 2020-2021) planów
wydawniczych TPJ można byłoby zaliczyć:

- wydanie monografii historyczno-heraldycznej pt. „Herb Janowca”;
- wydanie książki pt. „Dzieje ruchu spółdzielczego w gminie Janowiec” (inicjatywa L. Kwaska);
- wydanie książki pt. „Inskrypcje Janowca” (inicjatywa F. Jaroszyńskiego).
d. Do planów TPJ na najbliższe lata zaliczył także A. Szymanek tematy podjęte w czasie obrad
aktualnego Walnego Zebrania; są to:
- opracowanie założeń do polityki promocji Janowca we współpracy z Gminnym Ośrodkiem
Kultury;
- współpraca TPJ z GOK Janowiec oraz Muzeum Nadwiślańskim w Janowcu w zakresie
rewitalizacji dawnego janowieckiego cmentarza żydowskiego.
Kończąc swoje wystąpienie Andrzej Szymanek poinformował zebranych o rezygnacji, a właściwie
„zawieszeniu” działalności w zarządzie TPJ przez p. Wiesława Szczepanka.
Na tym program Zebrania Walnego wyczerpano i Przewodniczący p. Łukasz Skowyra dziękując
zebranym za udział w spotkaniu, zamknął obrady.
Protokół z przebiegu Walnego Zebrania Członków TPJ
sporządził
Andrzej Szymanek

Załączniki:
1. Zaproszenie wysłane do Członków TPJ zawierające Proponowany porządek obrad Walnego
Zebrania Członków TPJ w dniu 23.06.2018 roku.
2. Lista obecności Walnego Zebrania Członków TPJ z dn. 23.06.2018 roku.
3. Sprawozdanie z działalności Zarządu TPJ, opr. Andrzej Szymanek.
4. Sprawozdanie finansowe TPJ.
5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
6. Uchwała nr 1 Walnego Zebrania Członków TPJ z dn. 23.06.2018 roku w sprawie udzielenia
absolutorium Zarządowi TPJ za 2017 rok.
7. Uchwała nr 2 Walnego Zebrania Członków TPJ z dn. 23.06.2018 roku w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania Komisji Rewizyjnej TPJ za 2017 rok.

8. Uchwała nr 3 Walnego Zebrania Członków TPJ z dn. 23.06.2018 roku w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego TPJ za 2017 rok.

