Sprawozdanie
z Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego
Członków Towarzystwa Przyjaciół Janowca
Odbytego w dniu 18 maja 2019 roku

W dniu 18 maja 2019 roku w dużej sali Gminnego Ośrodka Kultury w Janowcu odbyło się
Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Towarzystwa Przyjaciół Janowca.
Dopełniono pierwszych czynności przewidzianych regulaminem i procedurami - czyli przyjęto
porządek obrad oraz protokół z Walnego Zebrania Członków TPJ z 2018 roku.
Następnie Andrzej Szymanek, prezes TPJ złożył sprawozdanie z działalności zarządu TPJ
oraz wykonania uchwał i wniosków z poprzedniego zebrania.
Mówca podsumował działalność wydawniczą Towarzystwa, która na razie nie doczekała się
większych owoców, jeżeli nie liczyć wydanych czterech numerów „Gazety Janowieckiej”. Ale
wkrótce pojawią się i to mnogie przygotowywane publikacje, z których wymieńmy:
1. - Notatnik Janowiecki Nr 21/22 (2017-2019), który wyjdzie z drukarni w grudniu 2019;
2. - „Cmentarz parafialny w Janowcu. Część II: Biogramy” (red. K. Wolska); trwa
opracowywanie indeksów do tekstu książki;
3. - Książka pt. ”Kościół parafialny w świetle wizytacji kościelnych z XVI-XVIII wieku” (
W.Z. Łyjak);
4. - „Bibliografia Janowca”;
5. - Książka zawierająca teksty referatów wygłoszonych w czasie Janowieckich Spotkań
Historycznych w 2017 i 2019;
6. - JANOWIEC. Przewodnik historyczny (A. Szymanek.
Zamówiony został dodruk 1000 egzemplarzy wydanego przez nas kilka lat temu reprintu
książeczki pt. „Przewodnik po Janowcu”. Powodem była duża sprzedaż tej poczytnej i taniej
książeczki.
A oto nasza ostatnia aktywność konferencyjna.
W dniu 9 marca 2019 roku odbyły się XXI Zimowe Spotkania Janowieckie pt. „KULTURA i
EDUKACJA W MAŁYCH OJCZYZNACH: WOJEWÓDZTWO - POWIAT - GMINA”.
Towarzystwo wzięło aktywny udział w obchodach 100-lecia Odzyskania Niepodległości.
Podczas imprezy zorganizowanej przez GOK w Janowcu, w dniu 10 listopada 2018 roku wygłoszony został referat zamówiony przez TPJ. Tytuł: DROGA JANOWCA DO
NIEPODLEGŁEJ. Autor: dr Paweł MADEJSKI.
W dniu 22 czerwca b.r. odbędą się XII Janowieckie Spotkania Historyczne, jak zawsze w
janowieckim zamku. Konferencję zatytułowano roboczo: „KRÓLOWIE - MAGNACI SZLACHTA. Z ŻYCIA ELIT DAWNEGO JANOWCA i OKOLIC”.
Warto dodać, że konferencja tegoroczna będzie kontynuacją XI Janowieckich Spotkań
Historycznych, które odbyły się 24 czerwca 2017; tytuł tamtej konferencji brzmiał: „Obrazy z
dziejów Janowca nad Wisłą. Koronowane głowy gośćmi janowieckiego zamku”. Planujemy do
końca tego roku wydać monografię, zawierającą wszystkie teksty referatów z 2017 oraz 2019
roku.
W tym roku zakończono główny etap konsolidacji archiwum i biblioteki TPJ. Przede
wszystkim dokonano pełnego skatalogowania zbiorów TPJ, tworząc 11 zespołów archiwaliów.
Archiwum może być już dostępne dla zainteresowanych. Chcemy go rozwijać - w związku z
czym zamierzamy digitalizować najcenniejsze archiwalia, po to by ewentualnie móc je
udostępniać zainteresowanym drogą internetową. Chcielibyśmy także znaleźć dla archiwum TPJ
stałe lokum i nadzór. Głównym inicjatorem i nadzorcą tego przedsięwzięcia był i jest pan Leszek
Kwasek.
Być może trzeba byłoby skonsolidować w przyszłości archiwum TPJ z „archiwum UG
Janowiec” lub pójść jeszcze dalej i stworzyć „Archiwum Kultury i Tradycji Ziemi Janowieckiej”
(AKiT ZJ)? Chodziłoby o to, aby połączyć zasoby archiwalne TPJ, UG Janowiec, szkół w

Janowcu, parafii oraz innych instytucji Janowca i gminy, uzupełniając to skanami bądź kopiami
cyfrowymi materiałów pozyskanych z archiwów państwowych oraz archiwów kościelnych.
Projekt musiałby mieć wsparcie Urzędu Gminy Janowiec, a środki finansowe można pozyskać jak się wydaje - z funduszy unijnych.
Realizując wnioski złożone podczas Walnego Zebrania w 2018 roku - dokonano
modernizacji Statutu TPJ. To ważna praca - pozwoli ona Towarzystwu na bardziej efektywną
działalność. Na uwagę zasługuje wprowadzenie nowego wyróżnienia-dyplomu „Zasłużony dla
TPJ”, którym chcemy uhonorować wybrane osoby w przyszłym, jubileuszowym dla
Towarzystwa roku.
Dobiegło końca drugie ważne przedsięwzięcie, czyli budowa nowej strony internetowej TPJ.
Można uznać, że nowa strona internetowa TPJ została opracowana i jest w posiadaniu
Towarzystwa; będzie w pełni udostępniona, gdy pokonamy jeszcze drobne problemy natury
techniczno-administracyjnej.
W trakcie Walnego Zebrania w 2018 roku zgłoszono (nie explicite) wnioski, które należy
traktować jako nieobligatoryjne; oto one:
- 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.
Będziemy starali się uczestniczyć w tych zamierzeniach.
***
Po wystąpieniu A. Szymanka, rozpoczęła się część spotkania, w której zebrani głosowali
uchwały dotyczące:
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.
Następnie dokonano wyboru prezesa i członków zarządu Towarzystwa Przyjaciół Janowca.
Przewodniczący Walnego Zebrania TPJ zaproponował na funkcję prezesa TPJ Andrzeja
Szymanka, dotychczasowego prezesa Towarzystwa. Była to jedyna kandydatura.
Po zakończeniu tajnego głosowania i przeliczeniu głosów Komisja ogłosiła wyniki. W
głosowaniu wzięło udział 20 osób, z których 19 zagłosowało za kandydaturą p. A. Szymanka.
Przewodniczący zebrania przedstawił zebranym listę kandydatów do Zarządu TPJ
uzgodnioną z nowo wybranym prezesem Towarzystwa. Na liście kandydatów znaleźli się:
Leszek Kwasek, Filip Jaroszyński, Andrzej Madej, Elżbieta Wójcik, Łukasz Skowyra, Henryk
Kowalski. Wszyscy zaproponowani wyrazili zgodę na kandydowanie.
Do Komisji Rewizyjnej TPJ zgłoszone zostały: Maria Jaroszyńska, Marta Kocoń, Maria
Kołtun (która została przewodniczącą).
Po zakończeniu głosowania i przeliczeniu głosów Komisja Skrutacyjna ogłosiła wyniki.
Głosowało 20 osób. Komisja poinformowała, że wszyscy kandydaci do Zarządu TPJ oraz
Komisji Rewizyjnej zostali wybrani jednogłośnie. Protokoły z wyborów zostały dołączone do
Protokołu z Walnego Zebrania.
Następnie Komisja Wnioskowa odczytała zgłoszone podczas obrad wnioski i poddała je pod
głosowanie. Wnioski zostały przyjęte przez aklamację w głosowaniu jawnym. W szczególności
jednogłośnie przyjęto i zatwierdzono zmiany w Statucie TPJ; tekst zmodernizowanej wersji
Statutu został dołączony do protokołu Walnego Zebrania Członków TPJ.
W ostatniej części Zebrania Andrzej Szymanek nakreślił plan prac zarządu na najbliższą
kadencję. Plan ten podał w układzie punktów zadaniowych - wymieńmy niektóre:
a. Zorganizowanie w czerwcu 2019 roku XII 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 i 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);
- ”Kościół parafialny w świetle wizytacji kościelnych z XVI-XVIII wieku” /autorstwa prof.
W.Z. Łyjaka/.
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).
Była też mowa o konieczności ponowienia prób pozyskania do współpracy ludzi młodych
oraz urozmaicenia oferty działań Towarzystwa.
Prezes Andrzej Szymanek podkreślił, rzecz dla TPJ ważną - współpracę Towarzystwa z
dwiema ważnymi instytucjami Janowca:
- Muzeum Nadwiślańskim w Kazimierzu Dolnym - Oddział Zamek w Janowcu. Jego
Kierownikiem jest wiceprezes TPJ Filip Jaroszyński;
- Gminnym Ośrodkiem Kultury w Janowcu, którego dyrektorem jest Łukasz Skowyra członek
zarządu TPJ.
Na tym program Zebrania wyczerpano i Przewodniczący p. Krzysztof Długokęcki dziękując
zebranym za udział w spotkaniu, zamknął obrady.
Tradycyjnym końcem spotkania był „Poczęstunek Janowiecki”.
Andrzej Szymanek

