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Pandemia koronawirusa SARS-CoV-2 Wspomnienia 

 

„Ci, co odchodzą, 
Wciąż z nami są. 
I żyją sobie  
Obok nas. 
Patrzą z miłością 
Na nasze dni I 
Czasem się śmieją  
Przez łzy.” 

Jacek Cygan 
 
 
 
 
 

 

Teraz na cmentarzach wielki ruch. Rodziny sprzątają, 
czyszczą, przynoszą kwiaty i znicze. Niektórzy czasem 
uporządkują jakiś zaniedbany grób, to dobrze, tak należy 
postępować. 

Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny (poniedziałek, 
wtorek) poświęcimy tym, którzy odeszli – naszym bli-
skim, znajomym, a czasem nieznanym osobom. Modlitwa 
może pomóc wszystkim. 

Szerząca się pandemia zobowiązuje nas wszystkich do 
ostrożności i przestrzegania zalecanych wymagań władz. 

Dyrektor Jerzy Żurawski z Kazimierza wzniósł dla 
swojej rodziny na naszym cmentarzu kapliczkę, to jakby 
nowa forma pomnika. Kapliczkę zaprojektował starszy 
syn dyrektora Konrad. Zlecenie budowy otrzymał 
„Stanbud”, czyli Stanisław Goławski, mieszkaniec Ja-
nowca, który także posiada uprawnienia konserwatorskie. 

Popatrzmy na kapliczkę, zaczynając od góry. Na czer-
wonej, dwustronnie okalającej budowlę dachówce, 

umieszczony jest krzyż. Dalej siedzi ŚWIĄTEK, ręce ma 
złożone, oparte na kolanach. Wygląda przyjaźnie. 

Pośrodku kapliczki jest granitowa tablica, na której w 
ostatnim czasie pojawił się napis: 

„Czy popiół tylko zostanie i zamęt… 
Czy zostanie  
Na dnie popiołu gwiaździsty dyjament 
Wiekuistego zwycięstwa zaranie?” 

Trzecia tablica, u dołu kapliczki, jeszcze pusta. Całość 
zbudowana z białego, janowieckiego kamienia. 

Stanisław Goławski o swoim szefie J. Żurawskim wy-
raził opinię we wspomnieniu, że – był to człowiek o wiel-
kiej dokładności i ogromnej uczciwości w swojej pracy. 

- Żyj Dyrektorze jeszcze długo, dopóki Bóg pozwoli! 
- W mojej głowie – mówił Goławski – ta praca przy 

kapliczce, myśl o niej, jakby zadomowiła się i wracała 
ciągle. Na cmentarzu spojrzeć, to wszystkie pomniki nie-
wiele się różnią, są niczym jednakowe. W oczy rzuca się 
tylko materiał, z którego są wykonane. Czyżby nie można 
coś zrobić inaczej? 

- Wracaliśmy z żoną Zosią z Inowrocławia i ujrzeli-
śmy przy drodze kapliczkę. Oglądaliśmy ją oboje z po-
dziwem, podobała się nam. 

- Zaprojektowałem dla nas, dla rodziny podobną. Wy-
konana jest z kamienia polnego. To są elementy bardzo 
ciężkie, dlatego u podstawy zalaliśmy potężny funda-
ment i dołem budowla jest poszerzona. Na wierzchu 
krzyż z granitu, niżej wnęka, w której umieściliśmy figu-
rę Matki Boskiej. 

- Adres już zapisaliśmy na tabliczce środkowej: 
Ś.P. DOM WIECZNEGO SPOCZYNKU 
GOŁAWSCY 
Stanisław. Żył … lat. Zm. … 
Zofia. Żyła … lat. Zm. … 
Niech spoczywają w pokoju!” 

NA JANOWIECKIM CMENTARZU… 
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- Na dole zamontowano sześć stopni bocznych z gra-
nitu, przeznaczonych na znicze i kwiaty. Całość opasana 
jest błyszczącym łańcuchem, opartym na czterech słup-
kach i na czterech przystosowanych do tej funkcji ka-
mieniach. 

Stanisław Goławski zaprojektował i wypracował 
DOM WIECZNEGO SPOCZYNKU, który zatwierdziła 
żona Zosia. A my wszyscy powiemy: - Nie spieszcie się! 
Zdążycie jeszcze pomieszkać w pałacu! 

Obie kapliczki znajdują się w sektorze IX, przy murze 
cmentarnym. 

W sektorze III, na pomniku poziomym z czarnego gra-
nitu, zawarta jest myśl rodziny – „Życie jest chwilą, pa-
mięć wieczna” 
Ś.P. Eugeniusz Świderek 16.01.1930 – 05.06.2006 r. 
Adela Świderek z d. Czerska. Nauczycielka 
02.01.1935 – 16.06.2021 r. 

Adela Świderek pracowała w Wojszynie. Ukończyła 
wyższe studia zawodowe. Przez cały okres pracowała w 

jednej szkole, jako bardzo dobra i wymagająca nauczy-
cielka. Wiele lat kierowała placówką oświatową. 

Także w sektorze III znajduje się pomnik śp. Marian-
ny Urbanek 

Ur. 1879 r. Zm. 1940 r., żona Walentego, poległego w 
wojnie 1919 r., matka Władysława, żołnierza Armii An-
dersa. Tablica adresowa z granitu impala. Pomnik z gra-
nitu różowego. Ojciec i syn brali udział w I i II wojnie 
światowej. Po wielu latach Władysław wrócił do „kraju 
lat dziecinnych”. Czuł się tu dobrze, szanowała go rodzi-
na. Z przeniesionych kilka lat temu prochów, zapewne u 
Matki cząstka żołnierza została. 

Sektor V - śp. Helena Jankowska z Tarłowskich. Żyła 
89 lat. Zm. 15.12.2019 r. Tablica adresowa z czarnego 
granitu, pomnik z różowego granitu. Była nauczycielką, 
ukończyła studia wyższe. Dyrektor szkoły obecny na po-
grzebie stwierdził, że wyróżniała się w pracy pedagogicz-
nej w Lublinie. Jej mąż pracując w Kuratorium Lubel-
skim, przyznał naszym uczniom dotację na 4-dniową wy-
cieczkę do Wielkopolski. Dziś już nie pamiętam, kto kie-
rował wycieczką szkolną. 

Są ludzie, którzy odnawiają opuszczone groby, nie 
szczędzą własnych sił, a nawet nakładów. I dla przykładu 
Roman Szymański odnowił dwa stare i krzyż. Są to: po-
mnik przy bramie głównej w sektorze I śp. ks. Gabriela 
Czerwińskiego i drugi pomnik w sektorze IV śp. ks. Be-
nedykta Tałucia. Pomalował także Krzyż Misyjny z 1999 
r., by mógł przetrwać następne lata. Przy nim są ustawia-
ne kwiaty i często błyszczy światełko. 

Odnawianie pomnika z piaskowca w sektorze IV, śp. 
Jadwiga Wanda Długosz z Wojtasiewiczów. Żyła 35 lat. 
Zm. 12.07.1877 – zlecił Maciej Janiszewski rzeźbiarzowi 
Tadeuszowi Klimowskiemu, mieszkającemu koło cmen-
tarza w Górze Puławskiej. To dzieło już w trakcie odna-
wiania komponuje się znakomicie w jesiennej barwie 
cmentarza. 

A może ktoś zechce odnawiać najstarszy grób – po-
mnik dziedziców z Mszadli – Lisowskich w sektorze IV 
i w sektorze I ks. Seweryna Moczydłowskiego. To trzeci 
proboszcz na naszym cmentarzu. 

W ostatnim czasie odeszło tak wielu ludzi. Trzeba wy-
mienić kilka osób: Krzysztof Krajewski, Paweł Madejski 
i jego mama Ewa Irena, Włodzimierz Kwiatkowski, Mi-
rosław Łyszcz, Sabina Blicharska, Henryk Pękala, Marek 
Jaskólski, Ignacy Wąchała i wiele, wiele innych. 

Odpoczywajcie w pokoju wiecznym! 
Krystyna Wolska 

Konsultacje społeczne w sprawie opinii do-
tyczącej wniosku o nadanie statusu miasta 

miejscowości Janowiec 
 

Na podstawie Zarządzenia Nr 58/2021 z dnia 7 paź-
dziernika 2021 r. Wójt Gminy Janowiec ogłasza przepro-
wadzenie konsultacji społecznych, mających na celu ze-
branie od mieszkańców sołectw gminy Janowiec opinii 
dotyczącej wniosku o nadanie statusu miasta miejscowo-
ści Janowiec. 

Konsultacje społeczne przeprowadzone będą we 

wszystkich sołectwach gminy Janowiec w okresie od 02 
do 15 listopada 2021r. w formie bezpośredniej poprzez 
wypełnienie karty do głosowania i potwierdzenie na liście 
udziału w głosowaniu. 

W konsultacjach mają prawo brać udział osoby za-
mieszkujące na terenie Gminy wpisane do rejestru wybor-
ców Gminy Janowiec. 

Wynik rozstrzygnięcia konsultacji ogłosi Zespół ds. 
konsultacji powołany przez Wójta Gminy. 

Zapraszam do udziału w konsultacjach. 
Wójt Gminy Janowiec  

Jan Gędek 
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JANOWIEC - miastem 1537-1869 
Formalne wymogi wniosku o status miasta 

● miejski układ architektoniczny (wyodrębniony rynek 
i zwarta zabudowa)  

● odpowiednia infrastruktura (wodociągowa, ściekowa, 
gazowa, ciepłowniczą)  

● większość mieszkańców utrzymuje się z działalności 
pozarolniczej  

● kryterium demograficzne; do niedawna wymagano 2 tys. 
mieszkańców. W praktyce to kryterium od lat nie jest 
przestrzegane. Przykłady – Wiślica (502), Koszyce (800). 

● pierwszeństwo mają gminy, które już kiedyś były mia-
stami  
Istotnym warunkiem, który gminy muszą spełnić, jest 

pozytywna opinia wojewody i poparcie mieszkańców, 
wyrażone w konsultacjach społecznych. Nie ma jednak 
kryterium frekwencyjnego dla takich konsultacji.  

Kilka kluczowych informacji 
NIE zmienią się zasady ustalania podatku rolnego. 
Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty ma-
jące w ewidencji gruntów status użytku rolnego niezależ-
nie od tego, czy są one położone na terenie miasta czy 
wsi. Wyjątek stanowią tutaj tylko grunty zajęte na prowa-
dzenie działalności gospodarczej innej niż działalność 
rolna, które są opodatkowane podatkiem od nieruchomo-
ści. Stawki podatku rolnego uchwalane są przez Radę 
Gminy na podstawie komunikatu Prezesa GUS w sprawie 
średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będące 
podstawą do ustalenia podatku rolnego na dany rok podat-
kowy.  
NIE wzrosną podatki od nieruchomości. Stawki podat-
ku od nieruchomości uchwalane są przez Radę Gminy i są 
identyczne dla miast i wsi. Nie ma zatem podstaw do 
zmiany.  
NIE wzrosną opłaty za wywóz śmieci, wodę, przed-
szkole i inne opłaty lokalne. Opłaty te ustala samorząd 
niezależnie od statusu miejscowości.  
NIE zmieni się opłata targowa oraz miejscowa. Nie są 
one uzależnione od statusu miejscowości, na której ich 
pobór jest ustanowiony. Stawki te są uchwalane przez 
Radę Gminy z uwzględnieniem rozporządzenia Ministra 
Finansów określającego górne ich granice, które są iden-
tyczne zarówno dla miasta, jak i wsi.  

NIE będzie likwidacji dopłat rolniczych. Rolnik ma 
prawo otrzymać dopłaty niezależnie od tego, czy gospo-
darstwo jest na terenie miasta, czy wsi.  
NIE będzie zakazu hodowli zwierząt na terenie miej-
skim. Ewentualny zakaz jest związany TYLKO z uciąż-
liwością hodowli dla mieszkańców, zarówno wsi, jak 
i miasta.  
NIE zmieni się dostęp do funduszy Unii Europejskiej. 
Miasto będzie mogło ubiegać się o środki z Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich. Albowiem do podstawo-
wych usług i odnowy wsi na obszarach wiejskich kwalifi-
kują się także miasta liczące do 5 tysięcy mieszkańców. 
A DODATKOWO: gmina będzie mogła również składać 
wnioski na działania zarezerwowane tylko dla miast.  
TAK – Zachowany zostanie dostęp mieszkańców miasta 
JANOWIEC do środków unijnych na rozwój obszarów 
wiejskich. Uzyskanie statusu miasta nikogo nie wyelimi-
nuje z dostępu do środków Lokalnej Grupy Działania – 
m. innymi środków na rozwój działalności gospodarczej 
albo działalności stowarzyszeń.  
NIE zniknie dodatek wiejski dla nauczycieli. Przysłu-
guje on nauczycielom pracującym w miejscowości do 5 
tys. mieszkańców, niezależnie od tego czy są to wioski, 
czy miasta.  
NIE zmieni się wysokość subwencji oświatowej. Nie 
zależy ona od statusu miejscowości.  
NIE będzie potrzeby wymiany dowodów osobistych. 
Zmiana nazwy organu wydającego dowód osobisty nie 
powoduje konieczności wymiany dotychczasowego do-
wodu osobistego - zgodnie z art. 46 ust. 1 pkt. 2 ustawy 
z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (t.j. Dz. 
U. z 2016 r. poz. 391 z późn. zm.).  
NIE będą potrzebne nowe wybory radnych i burmi-
strza. Nie zmienia się także liczba radnych. W związku 
z uzyskaniem statusu miasta nie przeprowadza się przed-
terminowych wyborów organów gminy (zob. art. 4f usta-
wy o samorządzie gminnym oraz art. 390 Kodeksu wy-
borczego).  
NIE wzrosną dużo koszty administracyjne. Będą to 
jedynie koszty zmiany szyldów i pieczątek w Urzędzie 
Gminy. Instytucje gminne (GOPS, Biblioteka, GOK) nie 
muszą zmieniać swoich nazw.  
/Wyciąg z numeru specjalnego Gazety Janowieckiej dotyczącego „Praw miej-
skich dla Janowca”, lipiec 2021 r./ 

Janowiec, 2 listopada 2021 
 

Szanowni Państwo - Mieszkańcy Gminy Janowiec 
Drodzy Przyjaciele 

 

Serdecznie zachęcamy do udziału w głosowaniu, które kończy kampanię społeczną „Janowiec Miastem”, prowadzo-
ną na rzecz przywrócenia praw miejskich dla Janowca.  

Głosowanie mieszkańców gminy Janowiec już się zaczęło i będzie trwać do 15 listopada 2021. Karty do głosowania 
znajdują się u sołtysów wsi.  

Głosy Państwa – jakiekolwiek by nie były – są potrzebne władzom gminy dla uzupełnienia formalnego wniosku, któ-
ry będzie skierowany do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, które zdecyduje o wspomnianej zmianie. 

Uzyskanie statusu miasta zwiększy prestiż Janowca. Przyniesie także wymierne korzyści, jak: wzrost atrakcyjności 
inwestycyjnej, czy możliwość starania się o fundusze związane z rozwojem obszarów miejskich. Nic nie zostanie przy 
tym utracone z dotychczasowych praw. A to dlatego, że gmina stałaby się gminą miejsko-wiejską.  

Głosując za uzyskaniem praw miejskich dla Janowca, pokazujemy nie tylko poszanowanie tradycji historycznych 
oraz przywiązanie do pamięci naszych przodków, ale zwiększymy szanse rozwoju CAŁEJ GMINY. 

 

Organizatorzy 
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Darczyńcy i kwoty przez nich przekazane w 
2021 roku w zł 

 

Grzegorz Olejarczyk - 100,-; Krzysztof Koza - 200,-; 
Przybysław Wojciech Lawenda - 200,-; Łukasz Bocian - 
100,-; Barbara Anna Gonciara-Werner - 200,-; Krystyna 
i Wacław Wolscy - 100,-; Magdalena Gryn - 300,-; Ja-
dwiga Jacqueline -Bulzacka - 100,-; Wojciech Brochwicz 
-Lewiński - 1000,-; Stanisław Tomasz Jędrych - 300,-; 
Maciej Wójcik - 4000,-; Marek Stefan Zieliński - 500,-; 
Irena Włodarczyk - 100,-; Agnieszka Godos - 200,-; An-
na i Wojciech Bieńkowscy - 1000,-; Zbigniew Lesisz - 
50,-. 

Razem - 8.450,- 
Serdecznie dziękujemy naszym Darczyńcom. 

PANDEMIA KORONAWIRUSA SARS-CoV-2 
Apel Lubelskiego Państwowego Wojewódz-

kiego Inspektora Sanitarnego 
 

Zadbajmy o nasz region, przerwijmy łańcuch zakażeń! 
Nasze województwo, Lubelszczyzna, to nasz dom, 

miejsce w którym żyjemy, uczymy się, mamy rodziny, 
znajomych pracę… Dziś to miejsce wyróżnia się na tle 
kraju, dając nam duże powody do niepokoju. Statystyki 
zakażeń bezwzględnie obnażają nasze słabości. Nie po-
zwólmy, aby postrzegano nas jako społeczność, która nie 
ma zaufania do nauki: 
 Nie stosuje się do obowiązujących zaleceń! 
 Nie zachowuje zasad higienicznych i sanitarnych! 
 Lekceważy obowiązek zakrywania nosa i ust w miej-

scach publicznych! 
 Nie zachowuje dystansu społecznego! 
 A przede wszystkim, nie stosuje szczepień ochronnych! 

Na tle kraju województwo lubelskie jest jednym z naj-
słabiej zaszczepionych przeciw COVID-19 regionem w 
Polsce. I równocześnie na czele statystyk zakażeń. 

Nagminnie rośnie liczba placówek, w których ucznio-
wie częściowo lub w całości przechodzą na naukę zdalną, 
rośnie liczba kwarantann, a rodzice muszą w tym czasie 
zapewnić dzieciom opiekę i pozostać w domu. Z powodu 
ognisk w zakładach pracy pracodawcy zmagają się z róż-
nymi problemami. Podmioty medyczne, w których zda-
rzają się zakażenia nie mogą bezpiecznie udzielać pomo-
cy pacjentom, a zakażenia w obrębie ognisk domowych 
paraliżują życie rodzinne, często przekreślając zaplano-
wane atrakcje i destabilizując codzienne plany… Za to, 
co się dzieje wokół, odpowiada każdy z nas, w każdej 
chwili, gdy wykazujemy odpowiedzialność i w każdej 
chwili, gdy lekkomyślność bierze przewagę nad rozsąd-
kiem. Często za tą lekkomyślność wysoką cenę muszą 
zapłacić inni, nasi bliscy, lub osoby których nie znamy. 

RAZEM MOŻEMY TO ZMIENIĆ! 
Razem możemy sprawić, aby nasze województwo, 

miejsce w którym żyjemy, było wolne od ograniczeń, 
wolne od zapełnionych szpitali, dzieci przebywających w 
domach na nauce zdalnej, zamkniętych zakładów pracy, 
odwołanych wydarzeń kulturalnych… 

Dlatego apeluję, do każdego z osobna o odpowiedzial-
ność i o zaufanie nauce: zaszczepienie się przeciw CO-
WID-19 i przestrzeganie obowiązujących zaleceń. Szcze-
pienia w wielu krajach zminimalizowały liczbę zgonów 
i hospitalizacji. W znacznej mierze szczepienia ograniczy-
ły ryzyko transmisji wirusa i rozwoju choroby COVID-19, 
równocześnie osłabiając jej przebieg i negatywne skutki. 

W sposób szczególny zwracam się do: 
 Rodziców - nie posyłajcie dzieci z infekcjami do żłob-

ka/przedszkola/szkoły; 
 Rektorów uczelni i szkół wyższych, dyrektorów i nau-

czycieli o szybką reakcję na pojawiające się symptomy 
infekcji u studentów, podopiecznych jak i kadry peda-
gogicznej. W przypadku objawów należy pozostać w 
domu i skonsultować się z lekarzem; 

 Seniorów o unikanie skupisk ludzi, bezpieczne zacho-
wania; 

 Uczniów, młodzieży i studentów o odpowiedzialne za-
chowanie w każdych okolicznościach i bezpieczne po-
stępowanie w warunkach pandemii oparte o zdobycze 
nauki; 

 Organizatorów spotkań i imprez masowych o przestrze-

ganie wymagań p/pandemicznych. 
Z tego względu apeluję o: 
 Pozostanie w domu gdy pojawią się objawy infekcji 

dróg oddechowych! 
 Zakrywanie nosa i ust, szczególnie we wspólnie uczęsz-

czanych przestrzeniach zamkniętych tj. galeriach han-
dlowych, sklepach, kościołach, a także podczas imprez 
masowych, spotkań okolicznościowych; 

 Higieniczne zachowanie pracownika w każdym zakła-
dzie pracy i instytucji; 

 Szczególną troskę w przestrzeganiu zasad DDM przez 
organizatorów i uczestników imprez masowych, kie-
rownictwo podmiotów medycznych, aby pacjenci i per-
sonel medyczny mogli czuć się bezpiecznie; 

 Rozwagę i odpowiedzialność osób szczepionych. Pomi-
mo wysokiej skuteczności szczepionek zdarzają się za-
każenia osób zaszczepionych. Celem szczepienia jest 
przede wszystkim ochrona przed ciężkim przebiegiem 
choroby i powikłaniami, których nie da się przewidzieć. 
Bądźmy rozsądni, korzystajmy z informacji ze spraw-

dzonych źródeł. Słuchajmy autorytetów medycznych. Nie 
ulegajmy manipulacji środowisk, których celem jest 
dezinformacja. 

Tylko solidarnie, ufając sobie nawzajem z dbałością 
o najwyższe dobro - ZDROWIE KAŻDEGO Z NAS mo-
żemy poczuć się bezpieczni, uniknąć ograniczeń i wielu 
innych problemów powodowanych przez pandemię i po-
prawić wizerunek naszego regionu. 

Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny 
dr n. med.. Maria Jolanta Korniszuk 
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stało już ponad 260 osób, tyle już bowiem nazwisk figu-
ruje pod nadesłanymi listami i różnego rodzaju tekstami 
drukowanymi w Gazecie Janowieckiej. W ten sposób, 
zbiorowym wysiłkiem wielu autorów, powstała nie tylko 
kronika ostatniego dwudziestolecia Janowca, ale i szcze-
gółowy opis miasteczka w okresie dwudziestolecia mię-
dzywojennego i PRL-u oraz liczne teksty prezentujące 
janowieckie rody. Ten obszerny zasób informacji został 
opracowany przez Andrzeja Madeja i wydany na nośniku 
w formie elektronicznej. Kwartalnik wydajemy w nakła-
dzie od 150 egzemplarzy zimą, do 300 egzemplarzy la-
tem, w formacie A4 i objętości od 12 do 16 stron. Ukaza-
ło się już 75 numerów, co dało łącznie 18000 egzempla-
rzy. Od pierwszego numeru Gazety do dnia dzisiejszego 
korzystamy z usług drukarni Zakładów Azotowych w 
Puławach. Jesteśmy tam zawsze bardzo mile widziani 
i jako stali klienci, bardzo szybko i sprawnie obsługiwani. 

Gazeta ma wiernych czytelników i jest sprzedawana w 
czterech punktach w Janowcu. Ukazuje się też w formie 
elektronicznej na stronie internetowej Towarzystwa: 
www.tpj.janowiec.pl 

Cechą wyróżniającą nasz kwartalnik spośród wielu 
lokalnych czasopism jest pewnie to, że nie finansuje go 
lokalna władza, lecz czytelnicy kupujący Gazetę. W ten 
sposób zarówno zawarte w niej treści, jak i wielkość na-
kładu, zależą tylko od czytelników. Jedynym mankamen-
tem Gazety Janowieckiej jest jej uboga, czarno-biała sza-
ta graficzna. Jest to jednak cena, świadomie płacona za 
niezależność. 

Leszek Kwasek 

Historia "Gazety Janowieckiej" 
 

Towarzystwo Przyjaciół Janowca zostało zarejestro-
wane w listopadzie 1995 roku, natomiast Gazeta Jano-
wiecka ukazuje się od maja roku następnego. W pierwot-
nym zamyśle Gazeta miała informować o działalności 
Towarzystwa. W takim celu powstała. Szybko jednak 
informacje o naszej działalności zeszły na ostatnie strony, 
zdominowane przez wiadomości ważne dla mieszkańców 
miasteczka i gminy. Te zmiany narzuciło samo życie. Nie 
można było bowiem przejść obok ważnych wydarzeń i nie 
zabrać głosu. Na przykład otwarciu przeprawy promowej 
między Janowcem a Kazimierzem Dolnym poświęciliśmy 
specjalny numer Gazety. Nie można też było pozostawić 
bez komentarza spraw bulwersujących mieszkańców Ja-
nowca. Informowaliśmy o tych wydarzeniach i prezento-
waliśmy stanowisko redakcji. Po to jest przecież wolna 
prasa. 

Przed każdymi wyborami cały numer Gazety był i jest 
poświęcany tematyce wyborczej i służy, bez ograniczeń, 
prezentacji wszystkich kandydatów do władz gminy i po-
wiatu. 

Ponadto łamy janowieckiego kwartalnika zawsze są do 
dyspozycji dla chętnych do przedstawienia swojego sta-
nowiska w ważnych, bieżących sprawach. 

Oprócz tego zapraszamy mieszkańców Janowca i gmi-
ny do pisania wspomnień o najbliższej i dalszej rodzinie, 
o swoich miejscowościach, o wydarzeniach, jakich byli 
świadkami, bądź o nich słyszeli. Z tych zaproszeń skorzy-

woj. poznańskim. Felek we Wrześni ukończył średnią 
szkołę handlową. Pracował jako księgowy w spółdziel-
czości, najpierw we Wrześni, a później w Poznaniu, gdzie 
mieszkał już na stałe. Zmarł w 2012 roku. 

*    *    * 

Zygmunt Bulzacki 
„Urodziłem się 3 grudnia 1925 roku, jako pierworod-

ny moich rodziców - Antoniego i Józefy z Blicharskich. 
Tato murarz - zawód w Janowcu popularny. Mama - go-
spodyni domowa, taki wiejski omnibus, który musi umieć 
wszystko, co w domu i gospodarstwie potrzebne. Upiecze 
chleb, ukisi kapustę, upierze, ugotuje i jeszcze pójdzie 
obrobić pole, nie mówiąc już o pracy przy krowach, ku-
rach czy prosiaku. Krów zawsze było dwie i jakiś cielak, 
a ich pasienie, to był mój obowiązek już od 6. roku życia. 

Później była szkoła, całe siedem klas. Tu nie miałem 
kłopotu, należałem do grona dobrych uczniów. Byłem 
także ministrantem, a to dzięki ks. Juliuszowi Chyżew-
skiemu. 

Siedmiolatkę ukończyłem w 1939 roku. i przymierza-
łem się do Gimnazjum Mechanicznego w Kazimierzu 
Dolnym. Wojna pokrzyżowała te plany, chociaż nie do 
końca, bo w latach 1941-43 ukończyłem naukę ale już w 

SYLWETKI WYBRANYCH AUTORÓW  
"GAZETY JANOWIECKIEJ"  

 

Barbara Alicja Blicharska 
- urodzona w Janowicach 22 września 1929 r. Córka 

Stanisława i Jadwigi Śliwka (z drugiego męża Król). 
Żona Zdzisława Blicharskiego ur. 21 lipca 1928 r. w 

Janowcu (syn Michała i Antoniny z domu Kwasek). 
Ukończyła szkołę podstawową w Janowcu i gimna-

zjum w Puławach. Do szkoły średniej chodziła w Warsza-
wie razem ze swoją przyjaciółką Zofią Marlikowską z do-
mu Kwasek (również z Janowca). 

Całe swoje dorosłe życie spędziła w Warszawie na 
Sadybie, pracując w bibliotece Politechniki Warszaw-
skiej. Wraz z mężem - marynarzem (oficerem Żeglugi 
Wielkiej) podróżowała po Europie, a także do Egiptu i Man-
dżurii w Chinach. 

*    *    * 

Feliks Jerzy Blicharski 
- urodził się w Janowcu w 1930 roku. W 1945 roku 

rodzice opuściwszy zniszczony w czasie wojny Janowiec, 
osiedlili się na gospodarstwie w okolicach Wrześni w 

Gazety Janowieckiej 
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Elektromechanische Werk-schule. 
Okres okupacji, to również udział w ruchu oporu. Naj-

pierw była to Gwardia i Armia Ludowa, a od wiosny 
1944 r., krótki okres w AK. W sierpniu 1944 r., gdy front 
wschodni stanął na Wiśle, nas wysiedlono z przyczółka 
i znalazłem się za Wisłą, w Lubelskiem. 

W maju 1945 roku byłem już w Warszawie i pracowa-
łem jako kierowca mechanik w garażach Komitetu Cen-
tralnego PPR. Trwało to do Września 1946 r., kiedy to 
powołano mnie do wojska. Trafiłem do Centralnej Szkoły 
Oficerów Polityczno-Wychowawczych w Łodzi. Roczny 
kurs ukończyłem w grudniu 1947 r., uzyskałem stopień 
podporucznika i przydział na stanowisko wykładowcy 
zagadnień politycznych w tejże szkole. 

W wojsku przesłużyłem czterdzieści lat. Do września 
1986 roku. Dosłużyłem się stopnia pułkownika i tytułu 
doktora nauk historycznych, byłem wyróżniany. Dziesięć 
lat byłem w szkolnictwie wojskowym, a ostatnie trzydzie-
ści lat na różnych stanowiskach w lotnictwie, głównie w 
dowództwie. 

Po przejściu do rezerwy zamieszkałem w Poznaniu, 
pracowałem w Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych 
oraz w organizacjach kombatanckich. 

Mijały lata, moje związki z wojskiem i jego organiza-
cjami kombatanckimi słabły, stawałem się coraz mniej 
sprawny i coraz mniej zaangażowany. 

Dziś jestem już poza tymi organizacjami, chociaż na-
dal staram się być użytecznym w potrzebie. Nie zrywam 
też związków z moim rodzinnym Janowcem.” 

*    *    * 

Jan Dębicki 
- urodził się 28.09.1933 r. w Janowcu. Szkołę podsta-

wową ukończył w 1948 r., a w ciągu następnych trzech 
lat był uczniem Zasadniczej Szkoły Zawodowej o profilu 
elektrycznym w Kazimierzu Dolnym. Po jej ukończeniu 
przez rok pracował w janowieckim GS-ie i Urzędzie 
Gminnym w Janowcu. Od jesieni 1953 r. rozpoczął naukę 
w Oficerskiej Szkole Łączności w Sieradzu i później w 
Zegrzu. Po jej ukończeniu w 1956 r. został skierowany do 
wojsk lotniczych. Służył w Dęblinie, Radomiu, skąd w 
1989 r. w stopniu podpułkownika przeszedł na emeryturę. 
Od chwili powstania TPJ jest czynnym jego członkiem 
pełniącym ważne funkcje we władzach Towarzystwa 
Przyjaciół Janowca. 

*    *    * 

Franciszka Dudzińska-Reizer 
W latach 30. ubiegłego wieku, jako młoda osoba prze-

bywała w Janowcu u boku swego brata, proboszcza jano-
wieckiej parafii, ks. Stanisława Dudzińskiego. 

Atmosfera panująca wówczas na plebanii w Janowcu 
widocznie sprzyjała podejmowaniu trudnych wyzwań, bo 
oto Franciszka Dudzińska opracowała, do dzisiaj wielo-
krotnie wznawiane i z powodzeniem sprzedawane przez 
Towarzystwo Przyjaciół Janowca, „Legendy zamku jano-
wieckiego”, jedyne drukowane i dostępne wówczas teksty 
o Janowcu. Obok, oczywiście, „Przewodnika po Janow-
cu” ks. Władysław Chrzanowskiego. 

Franciszka Dudzińska prowadziła w szkole powszech-
nej lekcje religii i śpiewu. 

W tym czasie w Janowcu istniały dwa koła Młodzieży 
Katolickiej, żeńskie i męskie. Żeńskim Kołem Młodzieży 

Katolickiej opiekowała się Franciszka Dudzińska. Jak 
wspominają ówczesne członkinie tego koła, dzięki jej 
umiejętnościom i staraniom odbyło się wiele przedsta-
wień i widowisk teatralnych oraz imprez okolicznościo-
wych i wycieczek. 

W pamięci janowieckich dzieci i młodzieży Francisz-
ka Dudzińska pozostała na trwale przez wiele lat. 

Ta pamięć była obopólna i odwzajemniona. Mimo wy-
jazdu z Janowca, podjęcia studiów, później pracy w in-
nym rejonie kraju, łączyła Ją z Janowcem niewidoczna, 
ale niezwykle trwała więź. 

Była honorową członkinią naszego Towarzystwa. 
Utrzymywała z nami stały kontakt poprzez koresponden-
cję. Interesowała się naszymi problemami. Cieszyła się 
naszymi osiągnięciami i pocieszała, gdy napotykaliśmy 
trudne problemy. Mimo podeszłego wieku i problemów 
ze zdrowiem, zdecydowała się na daleką podróż z Rze-
szowa do Janowca po to, aby uczestniczyć w jednym 
z naszych spotkań. A przyjazd ten zaowocował cyklem 
wspomnień o Janowcu sprzed lat i tym dzisiejszym. 

Ten niezwykle miły dla nas, bo pisany sercem i piękną 
polszczyzną tekst, publikowaliśmy zarówno w Gazecie 
Janowieckiej jak i w Notatniku Janowieckim. Jest on wła-
śnie świadectwem niezwykle trwałej więzi Autorki z na-
szą miejscowością. 

Więź ta, mimo upływu lat, nigdy nie słabła, bo była 
bezinteresowna i przez to piękna. 

Franciszka Dudzińska-Reizer zamarła w Rzeszowie 23 
kwietnia 2008 r. 

*    *    * 

Adam Falenta 
„Urodziłem się w Wojciechowie, w 1915 r. podczas 

I wojny światowej, w okresie okupacji austriackiej. Woj-
ciechów jest przysiółkiem Oblas Księżych, a w gminnych 
księgach podatkowych do 1936 r. figurował pod nazwą 
Janowiec Poduchowny, miał nawet swojego sołtysa w 
Janowcu. (...) 

W 1923 r. zacząłem uczęszczać do szkoły. W tym cza-
sie do szkoły w Oblasach również chodziło dwóch moich 
starszych braci, do drugiej i czwartej klasy. (...) 

W latach 1938-1939 odbywałem czynną służbę woj-
skową, z tego powodu już od 1 września brałem udział w 
II wojnie światowej pod Wieluniem. Natomiast w dniu 17 
września przekraczałem rzekę Bug we Włodawie. Mia-
łem szczęście, że uniknąłem niewoli sowieckiej. Okres 
okupacji niemieckiej spędziłem w Oblasach. Pomagałem 
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bratu w gospodarstwie i równocześnie pracowałem jako 
robotnik w Zarządzie Wodnym. (...) 

Od kwietnia 1945 roku mieszkam w Puławach, tu pra-
cowałem, w Instytucie Weterynarii w księgowości, zało-
żyłem rodzinę i uzupełniałem wykształcenie. Ponieważ 
nie miałem wyuczonego zawodu, pracując musiałem jesz-
cze się uczyć.” 

Adam Falenta zmarł w maju 2003 roku. 

Józef Janusz 
„Urodziłem się 2 lutego 1920 r. w Andrzejowie, cho-

ciaż zapisano w dokumentach, że Przyłęku. W Przyłęku 
była szkoła pięcioklasowa, którą ukończyłem w 1934 ro-
ku. Do klasy szóstej i siódmej zapisano mnie w szkole w 
Zwoleniu. Przez te lata mieszkałem na stancji u rodziny 
Jackowskich w Zwoleniu. Od marca 1938 r. dostałem się 
do Kancelarii adwokackiej Romana Szczawińskiego w 
Radomiu, gdzie pracowałem do wybuchu wojny. Prowa-
dziłem całą kancelarię adwokata, który prowadził sprawy 
mojego ojca dotyczące młyna i majątku. W 1939 r. rodzi-
na moja powróciła do Smogorzowa, miałem wówczas 19 
lat. W maju 1940 r. wstąpiłem do ZWZ (AK) placówka 
Nr 2 Góra Puławska, ps. Alladyn. W 1942 r. zorganizo-
wałem grupę AK Smogorzów-Anielin. Brałem udział w 
działaniu przeciwko kolonistom niemieckim. Był to wy-
wiad wśród kolonistów w Leokadiowie, Pająkowie i Po-
lesiu i innych miejscowościach. Byłem komendantem 
grupy AK Anielin i Smogorzów. W marcu 1944 r. byłem 
aresztowany przez policję i w czasie, gdy mnie przetrzy-
mywano w areszcie w Gniewoszowie, przyjechali koloni-
ści niemieccy i mnie uratowali, podpisując za mnie porę-
czenie. W 1944 r., w czasie akcji Burza, gdy wybierałem 
się na koncentrację, zostałem wzięty przez Niemców z do-
mu do przygotowanego obozu w Anielinie Zwoli i Kol. 
Załazy, gdzie budowano przyfrontowe umocnienia. W 
obozie tym byłem dwa miesiące. Zachorowałem tam na 
czerwonkę i razem z innymi żołnierzami niemieckimi 
wywieźli mnie do szpitala w Radomiu, skąd uciekłem. 
Rodzina moja była wysiedlona pod Zwoleń do Tarczów-
ki. I tam zimą 1945 r. zastała mnie ofensywa wojsk ra-
dzieckich. Od kwietnia do września 1945 r. prowadziłem 
majątek państwowy w Strykowie. Był to Ośrodek Szkole-
nia Rolnego - później podległy Szkole Rolniczej w Zwo-
leniu. Od września 1945 r. pracowałem w Starostwie Po-
wiatowym w Kozienicach. Byłem tam w Komitecie Po-
mocy Społecznej dla miejscowości z terenów zniszczo-
nych przez frontowe działania. Rozdzielaliśmy żywność 
i odzież nadesłane przez UNRRA. W 1946 r. byłem na 
kursie nauczycielskim w Kozienicach, a od lutego 1947 r. 
zostałem nauczycielem czteroklasowej szkoły w Ławecz-
ku. Najpierw uczyłem sam, a później we dwoje. W Ła-
weczku uczyłem do 1949 r., kiedy to przeniosłem się do 
Zarzecza, gdzie uczyłem do emerytury czyli do 1980 r. 
Ucząc w Ławeczku, byłem radnym powiatowym i zastęp-
cą Przewodniczącego Gminnej Rady Narodowej w Ja-
nowcu (gmina Oblasy). Przewodniczącym był wówczas 
Abramczyk z Brześć, a Wójtem był najpierw Swat, a póź-
niej (ktoś z Oblas... może Łuczyński), a Bolesław Fili-
powski był sekretarzem. Tak było do 1949 r. gdy przenio-
słem się do Zarzecza. W 1945 r., jesienią wysłano mnie 
do Szkoły Polityczno Wychowawczej Ministerstwa Pro-
pagandy i Informacji w Łodzi. 

Byłem tam 5 miesięcy. Pracując zawodowo jako nau-
czyciel w Zarzeczu, w 1962 - 1965 ukończyłem 3-letnie 

Studium Nauczycielskie w Lublinie - kierunek historia. 
Cały czas pracowałem jako nauczyciel, będąc jednocze-
śnie dyrektorem szkoły. Organizowałem od podstaw 
szkołę w Ławeczku. Organizowałem też szkołę w Zarze-
czu. Przyszedłem do szkoły czteroletniej, a zorganizowa-
łem później siedmioklasową, a następnie ośmioklasową. 
Oddałem własny plac pod budowę nowego budynku 
szkoły w Zarzeczu i przyczyniłem się do budowy nowej 
szkoły. 

Otrzymane odznaczenia: Krzyż Kawalerii Orderu Od-
rodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Partyzancki, 
Krzyż Armii Krajowej i szereg innych odznaczeń.” 

*    *    * 

Bolesław Jaślan 
- urodził się 17 października 1922 roku w Janowcu. 

Tutaj w 1936 r. ukończył szkołę powszechną, a następnie 
w 1939 r. Męską Szkołę Rzemiosł w Zawichoście. Tuż 
przed wybuchem wojny rozpoczął pracę w Wytwórni 
Amunicji w Dąbrowie Bór, obecnie Kraśnik Fabryczny. 

Całą okupację przebywał w Janowcu, gdzie w 1943 r. 
ożenił się z Michaliną Graszkiewiczówną. 

Zaraz po zakończeniu działań wojennych w 1945 ro-
ku, wraz z rodziną wyjechał na tzw. Ziemie Odzyskane 
do Bolkowa i tutaj przebywał aż do emerytury, czyli do 
1977 r. W tym czasie koniecznie chciał wrócić w swoje 
rodzinne strony i przeniósł się do Puław odległych od 
Janowca o kilkanaście kilometrów. 

W 2001 roku, ze względu na podeszły wiek i kłopoty 
ze zdrowiem, szczególnie żony, Jaślanowie wrócili do 
Bolkowa, do swoich dzieci. Tam w 2002 roku zmarła 
żona. 

Los tak zrządził, że swoje życie związał z dwiema 
miejscowościami odległymi od siebie o setki kilometrów. 
Najpierw był to rodzinny Janowiec, a później Bolków, w 
obecnym województwie dolnośląskim. 

Bolesław Jaślan był członkiem Związku Harcerstwa 
Polskiego, Przysposobienia Wojskowego "Strzelec", a w 
dniu 17 października 1939 r. w Janowcu został zaprzysię-
żony przez księdza Chyżewskiego do Tajnej Organizacji 
Wojskowej, przemianowanej później na ZWZ, a w 1942 
w Armię Krajową. W początkowym okresie działalności 
podziemnej organizacji zbierano wszelką broń pozosta-
wioną przez powracających z frontu żołnierzy. Znaleziska 
te przywracano do stanu używalności w warsztacie zorga-
nizowanym na strychu domu rodziców Bolesława Jaśla-
na, który wraz z Tadeuszem Graszkiewiczem, do 1943 r. 
pełnił funkcję rusznikarza. Równocześnie, od 1940 r. był 
kurierem i członkiem grupy bojowej pod dowództwem 
Mariana Dziechciarskiego „Włóczęgi”. Wraz z całym 
plutonem brał udział w licznych i niebezpiecznych ak-
cjach przeciwko okupantowi. 

Bolesław Jaślan był człowiekiem niezwykle wszech-
stronnym o szerokim wachlarzu zainteresowań. Posiadał 
zbiór cennych obrazów, a ponadto zajmował się kolekcjo-
nerstwem, głównie militariów. Interesowało go myśli-
stwo, lecz przede wszystkim był zamiłowanym i wytraw-
nym wędkarzem. Jego żywiołem była aktywność, ruch, 
działanie. Mimo ubytku sil, zmniejszonej sprawności fi-
zycznej, nadal prowadził aktywny tryb życia. Opiekując 
się bardzo troskliwie podupadającą na zdrowiu żoną, 
znajdował czas i chęci, aby już o wschodzie słońca zna-
leźć się z wędką nad Wisłą, a później popracować na 



 

 

Gazeta Janowiecka, nr 101, listopad, 2021 rok 8 

swojej działce, a nade wszystko czynnie uczestniczyć w 
działalności Towarzystwa Przyjaciół Janowca. 

To jego tekst w Gazecie Janowieckiej o czasach 
młodości spędzonych w rodzinnym i ukochanym Ja-
nowcu, otworzył cykl wspomnieniowy, kontynuowany 
do dziś i nadający Gazecie nowy charakter. Mimo 
późniejszego wyjazdu do odległego Bolkowa utrzymywał 
z nami stały kontakt. Był wiernym czytelnikiem naszych 
wydawnictw, wnikliwym obserwatorem biegu wydarzeń 
w Janowcu, spontanicznie, żywo i bezkompromisowo 
reagującym w nadsyłanej korespondencji, na wszelkiego 
rodzaju nieprawidłowości. 

Bolesław Jaślan został uhonorowany i wielokrotnie 
odznaczony za działalność partyzancką, a ponadto dzięki 
swojej postawie i aktywności, zarówno w Bolkowie jak i w 
Puławach, zyskał powszechne uznanie i szacunek. 

Odszedł od nas człowiek prawy, mogący służyć za 
przykład dla innych jak należy godzić zapobiegliwość i dba-
łość o losy najbliższych, z odpowiedzialnością za dobro 
wspólne. 

Bolesław Jaślan zmarł 18 kwietnia 2004 roku. 

*    *    * 

Franciszek Kowalski 
- urodził się w 1929 r. Janowcu nad Wisłą. Po ukoń-

czeniu szkoły powszechnej, rodzice wysłali go do War-
szawy, gdzie sposobił się do pracy w zawodzie krawiec-
kim, który był wówczas ceniony i gwarantował życiową 
stabilizację. Jednak Franek marzył o nauce w szkole mu-
zycznej. Uczył się więc w stolicy dodatkowo muzyki na 
lekcjach prywatnych. A pierwsze szlify w zawodzie mu-
zyka zdobywał podczas służby wojskowej, prowadząc 
tam zespół muzyczny. Po powrocie do cywila, znalazł 
zatrudnienie w gminnej świetlicy w Janowcu, a ponadto 
zorganizował i prowadził orkiestrę dętą. Wiedzę muzycz-
ną ugruntował w Szkole Muzycznej u profesora Włodzi-
mierza Dębskiego, znanego folklorysty. Ukończył też 
maturę w Technikum Ekonomicznym dla Pracujących w 
Puławach. 

Franciszek Kowalski prowadził zespoły muzyczne w 
Poniatowej, Puławach i w Janowcu. Poza muzyką, drugą 
jego pasją jest jego rodzinny Janowiec. Dlatego od mo-
mentu powstania Towarzystwa Przyjaciół Janowca jest 
jego czynnym członkiem. To dzięki niemy posiadamy 
własny hymn z jego słowami i muzyką. Napisał też wiele 
tekstów do Gazety Janowieckiej, w których opisał swoje 
szczęśliwe dzieciństwo w rodzinnej miejscowości, odma-
lowując sylwetki rodziców, kolegów i przyjaciół oraz 
zapamiętane chłopięce zabawy, życie towarzyskie doro-
słych, miejscowe obyczaje i obrzędy. Teksty te, razem 
zebrane, wydaliśmy w 2009 r. z okazji jego 80. urodzin. 

*    *    * 

Henryk Kowalski 
- młodszy brat Franciszka, muzyka i również członka 

Towarzystwa Przyjaciół Janowca, urodził się w Janowcu 
w 1931 roku. Średnią szkołę mechaniczną ukończył w 
Warszawie, gdzie pracował i zaocznie ukończył technicz-
ne studia wyższe. Nadal mieszka w Warszawie. 

*    *    * 

Tadeusz Łukasik 
- urodził się 18. kwietnia 1919 r. w Janowcu. W domu 

było ośmioro rodzeństwa. Szkołę powszechną ukończył 

w 1933 roku. Należał do drużyny „Strzelca”, której ko-
mendantem był Antoni Gonciara, późniejszy dowódca 
komórki AK w Janowcu. Tadeusz Łukasik był też zaan-
gażowanym członkiem Koła Stowarzyszenia Młodzieży 
Katolickiej oraz należał do kościelnego chóru prowadzo-
nego przez organistę Boloesława Cichockiego. Już w li-
stopadzie 1939 r. został zaprzysiężony jako uczestnik ru-
chu oporu i walki z okupantem. Przez całą okupację nale-
żał do janowieckiej placówki AK i brał czynny udział w 
jej szkoleniach i akcjach. Po wyzwoleniu musiał nie-
zwłocznie uciekać z Janowca i ukrywać się przed poszu-
kującym go NKWD, a później UB. 

Jakoś udało mu się, podobnie jak w czasie okupacji, 
zmylić tropy i ujść prześladowcom, a dzięki pracowitości 
i uporowi skończyć najpierw skrócony kurs, dający 
uprawnienia maturalne, a następnie zaoczne studia. Pra-
cował m.in. w Prezydium Rady Ministrów i Minister-
stwie Finansów. Dzięki jego wstawiennictwu w central-
nych instytucjach nie została zlikwidowana gmina Jano-
wiec. A zanosiło się na to w latach 70. podczas likwidacji 
gromad jako jednostek terytorialnych i tworzeniu gmin. 

Tadeusz Łukasik zmarł 28. 04.1999 roku. 

*    *    * 

Zygmunt Markowski 
„Urodziłem się dnia 09 listopada 1934 r. we wsi Brze-

śce, gmina Janowiec nad Wisłą (dawniej gmina Oblasy) 
z ojca Józefa i matki Stanisławy, z domu Kłak. Szkołę 
podstawową ukończyłem w Janowcu w 1950 r. Szkołę 
Zawodową Elektromechaniczną ukończyłem w Kazimie-
rzu Dolnym w 1952 r. 

W 1952 r., po wielorakich egzaminach, sprawdzianach 
i komisjach dostałem się do Oficerskiej Szkoły Lotniczej 
w Dęblinie, którą ukończyłem w Radomiu w 1955 r. jako 
prymus. 

Po promocji na stopień oficerski zostałem skierowany 
do I Pułku Lotnictwa Myśliwskiego „Warszawa” do War-
szawy, na Bemowo. Tam latałem do lipca 1957 r., po 
czym pułk przeniesiono do Mińska Mazowieckiego, 
gdzie latałem do 1973 r., niemal na wszystkich typach 
samolotów, jakimi wówczas dysponowało lotnictwo my-
śliwskie (m.in. na samolocie konstrukcji Tadeusza Sołty-
ka TS-8 „Bies”), sąsiada mojej rodziny z Brześć przed 
wojną i w czasie wojny. 

W międzyczasie ukończyłem w 1958 r. Wieczorowe 
Liceum Ogólnokształcące, a w 1971 r. Uniwersytet Nauk 
Społecznych (Wydział Historii). W 1973 r. odszedłem na 
emeryturę lotniczą. Będąc na emeryturze podjąłem pracę 
w cywilnym Zarządzie Ruchu Lotniczego w Warszawie, 
gdzie pracowałem 13 lat (1973-1985). 

Po zakończeniu pracy zawodowej zająłem się z wielką 
przyjemnością - ogrodem przydomowym. Wspomnienie 
pięknego miejsca urodzenia oraz pasjonujący zawód pilo-
ta usposobiły mnie do pisania wspomnień i do 
„popełnienia” licznych wierszy.” 

*    *    * 

Władysław Olejarczyk 
- urodzony w Janowcu, rozmiłowany w swej rodzinnej 

miejscowość, przez lata zbierał wszelkie informacje i za-
piski w prasie o przeszłości Janowca i jego mieszkańcach. 
Napisał na ten temat cykl artykułów publikowanych w 
Gazecie Janowieckiej pod wspólnym tytułem: Janowiec 
zwany Serokomlą. 
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Tak o Nim pisze jego najmłodszy brat Tadeusz Olejar-
czyk, wieloletni członek zarządu TPJ i nasz były księgowy. 

„Mój brat urodził się 29 kwietnia 1921 roku. Po ukoń-
czeniu szkoły powszechnej w Janowcu wyjechał do War-
szawy, gdzie ukończył trzyletnią Szkołę Zawodową im. 
Konarskiego. 

Po wkroczeniu Niemców do Warszawy w 1939 roku, 
wrócił wraz ze stryjostwem (stryj Jan z żoną), do Janow-
ca. Przez całą okupację hitlerowską przebywał z rodzica-
mi w Janowcu. Po powrocie z wysiedlenia w 1945 roku 
pomagał w odbudowie całkowicie zniszczonego domu 
rodzinnego i zabudowań gospodarczych. 

W 1946 r. wyjechał ponownie do Warszawy, gdzie 
znalazł zatrudnienie w Zakładach Mechanicznych Ursus. 
Dyrekcja skierowała Go, wraz z ekipą pracowników do 
Oławy pod Wrocławiem, w celu sprowadzenia wywiezio-
nych tam przez Niemców maszyn i urządzeń z „Ursusa”. 
Za nienaganną pracę był wielokrotnie nagradzany i od-
znaczany. Otrzymał wiele odznaczeń państwowych i związ-
kowych, m.in. Sztandar Pracy II klasy. Był honorowym 
członkiem obchodów 90-lecia „Ursusa” w 1982 roku. 

Przez całe dorosłe życie zbierał i gromadził z wielką 
pasją i zaangażowaniem wszelkie informacje mające jaki-
kolwiek związek z przeszłością rodzinnej miejscowości, 
bądź z jej mieszkańcami. Napisał na ten temat obszerny 
tekst, publikowany w kilku kolejnych numerach Gazety 
Janowieckiej. 

Wychował dwoje dzieci: Krzysztofa i Teresę. 
W "Ursusie" przepracował 40 lat, od 1946 do 1986 roku. 
Zmarł 9. lutego 2013 roku.” 

*    *    * 

Tadeusz Orlewski 
- urodził się piątego sierpnia 1931 r. w Brześcach. 

Ukończył kazimierskie liceum ogólnokształcące, codzien-
nie rano przeprawiając się przez Wisłę łodzią. Dobrze 
zbudowany i silny chłopak, do tego nad wodą wychowa-
ny, marzył o pracy na morzu. Koniecznie chciał zostać 
marynarzem. Życie, jak to zwykle bywa, wprowadziło 
swoje korekty. Tadek niespodziewanie poszedł do dębliń-
skiej szkoły orląt, po ukończeniu której latał na pierw-
szych migach w Malborku, później w Nowym Mieście, 
Radomiu i w końcu znowu w Dęblinie. Tutaj, w stopniu 
majora, w 1968 r. jako pilot, przeszedł na emeryturę i zo-
stał kierownikiem lotów. Następnie przeszedł do cywila. 

Wracając jeszcze do lat szkolnych, trzeba koniecznie 
odnotować Jego zaangażowanie w harcerstwie. Należał 
do szkolnej drużyny w kazimierskiej szkole, pełniąc w 
niej ważną funkcję przybocznego. Oprócz tego założył 
drużynę druhów w rodzinnych Brześcach, do której nale-
żał m.in. Grzegorz Olejarczyk, mieszkający obecnie w 
Zabrzu. Podobnie było i w Janowcu, gdzie przy jego po-
mocy powstała organizacja harcerska. Tak było do mo-
mentu rozwiązania harcerstwa i włączenia go do ZMP. 

Tadeusz miał zawsze wiele pomysłów. Dużo czytał. 
Był myśliwym, ale przede wszystkim był pilnym ob-

serwatorem i miłośnikiem otaczającej nas przyrody. Po-
dzielił się z czytelnikami Gazety swoimi obserwacjami na 
ten temat. Pierwszy tekst nosił tytuł: „A turkawek żal”. 
Kto spośród nas zauważył małego dzikiego gołębia, 
gniazdującego na obrzeżach lasu i rozpoznawalnego po 
charakterystycznym modulowanym gruchaniu. On te pta-
ki znał i ubolewał nad tym, że coraz trudniej je spotkać. 
Pisał o trasie przelotów bocianów i ich gromadnym odpo-
czynku na łąkach obok Brześc, no i oczywiście o koniach, 
które hodował. Z końmi Jego związek był szczególny, bo 
nie tylko sam był zamiłowanym jeźdźcem, ale prowadził 
pod Warszawą szkółkę jeździecką dla młodzieży. Tam, 
niestety, konkurencja w brutalny sposób pozbawiła Go 
możliwości dalszego prowadzenia tej działalności. 

Drugą Jego pasją był pies myśliwski ogar polski. Pra-
cował, z dobrym skutkiem, nad odbudową tej rasy. Nale-
żał do grona liczących się w kraju hodowców ogara pol-
skiego. 

Dopóki Mu zdrowie pozwalało, prowadził niezwykle 
aktywny tryb życia. Niestety, z czasem zaczęło ubywać 
sił i trzeba było opuścić rodzinne Brześce i przenieść się 
do Puław. Tutaj z kolei przyszła choroba. Tadeusz zmarł 
25. kwietnia 2011 roku w szpitalu w Puławach. 

*    *    * 

Stanisław Pawłowski 
- urodził się 27.10.1924 roku w Janowcu. Szkołę po-

wszechną ukończył w 1939 roku. Razem z Janem Dębic-
kim, Wacławem Stanio, Józefem Blicharskim, Władysła-
wem Kwaskiem, Mieczysławem Maciejką i Jerzym Czar-
nomskim, bratem Józefa Czarnomskiego, janowieckiego 
nauczyciela. 

W czasie okupacji należał do janowieckiej placówki 
AK. W czasach PRL-u ukończył pięcioletnie Technikum 
Handlowe w Puławach. Przez dziesięć lat pracował na 
kierowniczym stanowisku w Gminnej Spółdzielni Samo-
pomoc Chłopska w Żyrzynie, a w latach 1965-1988 w 
Puławskiej Spółdzielni Inwalidów. Od tego czasu jest na 
emeryturze. Od najmłodszych lat lubił czytać. Chyba dla-
tego łatwo posługuje się piórem, W Janowcu lat między-
wojennych, dziwnym zrządzeniem losu, dostęp do książki 
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był możliwy dzięki dużej prywatnej bibliotece państwa 
Olejarczyków z ulicy Górnej. Tomasz Olejarczyk był se-
kretarzem Urzędu Gminy Oblassy z siedzibą w Janowcu. 
Z tego księgozbioru korzystali wszyscy chętni. A książek 
było dużo. Oprócz pełnych regałów w domu, część z nich, 
jak twierdzi Stanisław Pawłowski, znajdowała się w sto-
dole. Ciekawą sprawą byłoby ustalenie pochodzenia tego 
zbioru książek. 

Stanisław Pawłowski jest członkiem TPJ od chwili 
jego powstania. Od pierwszego numeru Gazety Janowiec-
kiej jest jej współautorem. Kilka tekstów opublikowanych 
w Gazecie Janowieckiej podpisał pseudonimami: Stani-
sław Serokomla i Józef Serokomla. 

*    *    * 

Anatol Szurmak 
- ur. 3 lipca 1930 r. w Warszawie. Radca prawny, dłu-

goletni pracownik resortu pracy. Zamieszkały w Janowcu 
od 2002 r. 

W latach 2006-2010 pełnił funkcję radnego gminy 
Janowiec. 

Przez osiem lat prowadził w Janowcu Punkt Porad 
Obywatelskich udzielając pro bono pomocy prawnej po-
nad 1000 zainteresowanym, nie tylko z obszaru gminy. 
Udzielał się w pracach Towarzystwa Przyjaciół Janowca, 
m.in. jako przewodniczący komisji Rewizyjnej Towarzy-
stwa, autor licznych publikacji w Gazecie Janowieckiej. 
Członek Towarzystwa Przyjaciół Janowca. 

*    *    * 

Halina Twerd, z domu Bolesławska 
- urodziła się w roku 1931 w Grabowie. 
W Janowcu zamieszkała z rodzicami jako 2-letnie 

dziecko, kiedy jej ojciec, Julian Bolesławski, objął 
stanowisko sekretarza gminy Oblasy. 

Tu poznawała świat i ukształtowała wrażliwość 
na jego architekturę i krajobrazy. Była żywym i cie-
kawym świata dzieckiem. Poznała i przyswoiła sobie 
folklor janowieckiej społeczności, rytm jej życia, 
obyczaje i obrzędy, w których zawsze uczestniczyła. 

Jej szczęśliwy, janowiecki świat dzieciństwa roz-
padł się ostatecznie w roku 1944, po aresztowaniu 
przez Niemców jej ukochanego Ojca, którego nigdy 
więcej nie zobaczyła. 

Wraz z matką i siostrami, Barbarą i Zofią, wyje-
chała z Janowca. 

Po wojnie uczyła się w Radomiu, gdzie ukończyła 
z wyróżnieniem Liceum Handlowe. 

W 1952 r. została przyjęta na Wydział Handlu 
Zagranicznego w Szkole Głównej Służby Zagranicz-
nej. Po studiach pracowała w Modzie Polskiej, a póź-
niej, przez długie lata w CHZ Remex w Warszawie. 
Pracując podjęła dodatkowe studia na Wydziale Pra-
wa UW. 

W 1986 r. wyjechała za granicę, gdzie przez kilka 
lat pracowała w przedstawicielstwie CHZ Navimor. 
Po powrocie do kraju i przejściu na emeryturę, wy-
korzystując swoje duże uzdolnienia plastyczne, po-
święcała dużo czasu na malowanie, hafty itp. Do 
końca życia żałowała, że okoliczności nie pozwoliły 

jej wykorzystać szansy studiowania na ASP, którą 
miała tuż po ukończeniu szkoły średniej. 

Bardzo często odwiedzała Janowiec. W rozmo-
wach zawsze wracała do lat tam spędzonych. Znała 
tam każdy kąt i doskonale pamiętała ludzi i wydarze-
nia, szczęśliwe chwile, ale niestety też i te tragiczne. 
Janowiec był zawsze jej wielką miłością. 

Po krótkiej, ciężkiej chorobie zmarła 12 X 2013 r. 
w Warszawie. 

*    *    * 

Krystyna Urbanek z domu Szymańska 
„Urodziłam się 15 marca 1930 roku w Warszawie. W 

czasie II wojny światowej dwa lata przebywałam u rodzi-
ny Ojca w Janowcu. Po śmierci Rodziców w 1942 r. za-
mieszkałam u rodziny w Piastowie koło Warszawy. W 
1952 r. wyszłam za mąż za Stanisława Urbanka pocho-
dzącego z Janowca. 

Po wojnie ukończyłam szkołę podstawową i liceum 
ekonomiczne. Od 1949 do 1955 r. pracowałam w Central-
nym Związku Spółdzielczości Pracy w Warszawie. Na-
stępnie przez kilka lat wychowywałam dwie córki. W 
latach 1959-1985 pracowałam w Szpitalu Psychiatrycz-
nym w Tworkach, początkowo jako referent, a następnie 
jako kierownik Sekcji Statystyki i Dokumentacji Medycz-
nej. W 1985 roku skorzystałam z wcześniejszej emerytu-
ry. Na emeryturze przez wiele lat pomagałam mężowi w 
prowadzeniu warsztatu stolarskiego. 

Krystyna Urbanek, wraz ze swymi dwiema córkami, 
należy do TPJ od chwili jego założenia i jednocześnie 
znajduje się w grupie osób systematycznie wspierających 
finansowo naszą działalność. Jest autorką obszernego 
tekstu o rodzinach Szymańskich i Guzowskich. Guzow-
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scy, to rodzina matki Stanisława Urbanka, męża autorki. 

*    *    * 

Krystyna Wolska 
- urodziła się w Augustowie pow. Kozienice. Studia 

wyższe ukończyła w Krakowie. Pracowała jako nauczy-
cielka w Janowcu, gdzie mieszka do dzisiaj. W latach 
1966-91 była dyrektorem Szkoły Podstawowej w Janow-
cu. Od 1991 roku na emeryturze. Dwie kadencje pełniła 
z wyboru funkcję przewodniczącej Rady Gminy Jano-
wiec. 

Brała udział w pracach organizacyjnych powstającego 
Towarzystwa Przyjaciół Janowca. Była przez dwie ka-
dencje Wiceprezesem i Sekretarzem Zarządu TPJ oraz 
Członkiem Kolegium Redakcyjnego „Notatnika Jano-
wieckiego”. Od 2002 roku zaangażowana w prace nad 
„Monografią janowieckiego cmentarza”. 

*    *    * 

Mieczysław Wolski 
- urodził się w 1926 roku w Lublinie. Tam jego ojciec, 

po powrocie z Rosji, dostał posadę kapelmistrza w policji 
i pianisty w kinach, wówczas wyświetlających jeszcze 
filmy nieme. W 1939 r. rodzina Wolskich osiedliła się w 
Janowcu. 

Tutaj podczas okupacji Mieczysław, na tzw. tajnych 
kompletach, opanował program szkoły średniej, który 
umożliwił mu w 1945 r. w gimnazjum im. ks. Adama 
Czartoryskiego zdanie egzaminów maturalnych. 

Studia skończył na Politechnice Krakowskiej, na Wy-
dziale Inżynierii Lądowo-Wodnej. 

Pracował w wielu przedsiębiorstwach i instytucjach na 
eksponowanych stanowiskach. 

W 1979 roku skorzystał z propozycji objęcia stanowi-
ska wykładowcy na Politechnice w Nigerii. 

Po powrocie do kraju aż do emerytury pracował w 
Biurze Projektów Przemysłu Szklarskiego i Ceramiczne-
go na stanowisku kierownika pracowni budowlanej. 

Mieczysław Wolski był niezwykle aktywny społecznie 
w swoim środowisku zawodowym. Organizował corocz-
ne ogólnopolskie konferencje naukowo-techniczne, doty-
czące organizacji i technologii budownictwa. 

Zainicjował i uczestniczył w jury dwóch konkursów 
z dziedziny organizacji i technologii budownictwa. Był 
czynnym, a później honorowym działaczem Naczelnej 
Organizacji Technicznej. 

Mieczysław Wolski został wielokrotnie uhonorowany 
różnorakimi odznaczeniami i medalami, m.in. Złotą Od-
znaką NOT, Złotą Odznaką Zasłużony Dla Budownictwa 
i Przemysłu Materiałów Budowlanych, Srebrnym Krzy-
żem Zasługi i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia 
Polski. 

Mieszkał i pracował poza Janowcem. Jednak nigdy nie 
zapomniał skąd pochodzi. Nigdy Janowiec nie był mu 
obcym miejscem. 

Gdy wyszły pierwsze numery Gazety Janowieckiej, i roz-
poczynaliśmy naszą działalność, spotkaliśmy się w Puła-
wach. Długo rozmawialiśmy o planach, o działalności 
Towarzystwa Przyjaciół Janowca w najbliższych latach. 
Był tym bardzo zainteresowany i zadowolony z tego co 
robimy. Obiecał, że będzie wspierał nasze poczynania. I sło-
wa dotrzymywał. Przyjeżdżał na wszystkie nasze spotka-
nia, zawsze zabierał głos, doradzał i podpowiadał. Z Jego 

życzliwych wypowiedzi można było zawsze wyczytać 
wielką troskę o to, by nasza wspólna działalność przyno-
siła jak największe efekty. 

Z Jego inicjatywy powstał Fundusz im. Bolesława 
Wolskiego, którego fundatorką jest Jego siostra Jadwiga 
Wolska-Landowska. Celem tego Funduszu jest propago-
wanie wśród dzieci edukacji muzycznej. 

Mieczysław Wolski należał do tego pokolenia Jano-
wiecczan, któremu Towarzystwo Przyjaciół Janowca naj-
więcej zawdzięcza. 

Do końca swoich dni był niezwykle aktywny, zmarł 
21 stycznia podczas pobytu na tygodniowych wczasach 
narciarskich w Bolesławowie koło Lądka Zdroju. Pocho-
wany został w rodzinnym grobie na Wilanowie w War-
szawie. 

Franciszek Zając 
- urodził się 26.05.1922 r w Janowcu nad Wisłą. Oj-

ciec Jan, matka Waleria z domu Łukasik posiadali dwu-
hektarowe gospodarstwo rolne. Wychowywał się częścio-
wo u rodziców, a częściowo u ciotki Blicharskiej (siostra 
matki). Szkołę podstawową ukończył w Janowcu, potem 
w 1941 ukończył Gimnazjum Elektromechaniczne w Ka-
zimierzu Dolnym. Uczęszczał także na „tajne komplety”, 
gdzie uczono przedmiotów zabronionych przez okupanta. 
Przed 1939 należał do organizacji „Strzelec” w Janowcu. 
We wrześniu 1939 uczestniczył w ramach tzw. Służby 
Wewnętrznej w działaniach obronnych na terenie wokół 
Garbatki. 

Wstąpił do ZWZ-AK i został zaprzysiężony w Pla-
cówce nr 1 - Janowiec nad Wisłą przez komendanta An-
toniego Gonciarę obwód Kozienicki AK dnia 24.04.1940 
roku. 

W 1943 r. ukończył konspiracyjną szkołę podoficerską 
zorganizowaną w Janowcu i dostał się do oddziału dy-
wersyjnego dowodzonego przez Mariana Dziechciarskie-
go ps. „Miś”. Nadano mu pseudonim „Kropka”. Uczest-
niczył w akcjach bojowych tego oddziału, między innymi 
w akcji opanowania Zwolenia przez oddziały podziemne, 
poskromienia osadników niemieckich w Sosnowie i Le-
okadiowie oraz w wielu akcjach wokół Góry Puławskiej. 

17.05.1944 ocalał z rozstrzelań jakie dotknęły Jano-
wiec, gdzie dokonano egzekucji na 56 osobach. Do lipca 
1944 ukrywał się Górze Puławskiej. Po wkroczeniu w 
sierpniu wojsk sowieckich na ten obszar i udaniu się na 
teren prawobrzeżnej Wisły, przebywał koło Kazimierza, 
potem w Niezabitowie. 

Na targu w Wąwolnicy 22.09.1944 r. został aresztowa-
ny przez NKWD, rozpoznany przez konfidenta polskiego, 
znajomego z Janowca. 

Wraz z innymi aresztowanymi kolegami przewieziony 
do Janowca i wielokrotnie przesłuchiwany przez sowie-
tów przez ponad dwa tygodnie. 

Przewieziony do Zastowa i przetrzymywany w małych 
ziemiankach przez dwa, trzy tygodnie. Potem w listopa-
dzie wszystkich przewieziono do Sokołowa Podlaskiego, 
skąd 11 listopada 1944 r. wyruszyli bydlęcymi wagonami 
w kierunku wschodnim. 

Po ponad tygodniowej, wycieńczającej podróży, zna-
lazł się wśród tysięcy innych wywiezionych w miejsco-
wości Borowicze, gdzie znajdował się obóz pracy. 

Warunki panujące w obozie, katorżnicza praca, głód 
i zimno, doprowadziły go do dystrofii i choroby płuc. Pod 
koniec stycznia 1946 r. wraz z innymi wyruszył z obozu 
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W SKRÓCIE 

Postępowanie  
w przypadku utraty dokumentów 

Kradzież albo zgubienie dowodu osobistego, prawa 
jazdy, paszportu czy innego dokumentu tożsamości to 
bardzo poważny problem, mogący doprowadzić do szere-
gu trudnych do wyjaśnienia sytuacji związanych z wyko-
rzystaniem naszych danych do celów przestępczych. 

UTRACONE DOKUMENTY NALEŻY NAJPIERW 
ZASTRZEC W BANKU - to kilkanaście tysięcy placó-
wek w całym kraju (w wielu z nich nie trzeba nawet mieć 
konta bankowego). 

Poniżej przedstawiamy kolejne kroki, które należy 
wykonać: 
1. Zastrzeżenie w Systemie DOKUMENTY ZASTRZE-

ŻONE - w swoim banku lub w dowolnym banku 
przyjmującym zastrzeżenia także od osób niebędących 
jego klientami (lista banków dostępna jest tutaj: 
https://DokumentyZastrzezone.pl/lista-bankow-
zastrzegajacych-dokumenty-od-wszystkich-osob/). 

 Wystarczy zgłosić zastrzeżenie tylko w jednym 
banku, a dane zostaną automatycznie przekazane 
do wszystkich pozostałych uczestników Systemu 
DZ. 

 Najłatwiej to zrobić osobiście w swoim oddziale 
bankowym. Część banków przyjmuje zastrzeżenia 
również telefonicznie, pod numerem +48 828 828 
828 (tylko od własnych klientów, po zdalnej wery-
fikacji tożsamości). 

 Można skorzystać z konta na stronie www.bik.pl 
(tylko pod warunkiem, że osoba zastrzegająca mia-
ła tam już wcześniej założone konto z wykorzysta-
niem danych z utraconego dokumentu). 

1. Powiadomienie Policji - o ile dokumenty utracono w 
wyniku przestępstwa. 

2. Zawiadomienie najbliższego organu gminy lub pla-
cówki konsularnej i wyrobienie nowego dokumentu. 
Więcej informacji dostępnych jest na stronie: 

www.DokumentyZastrzezone.pl  
UG Janowiec 

transportem, którym w pierwszych dniach lutego dotarł 
do Polski - przez Brześć do Białej Podlaskiej. 

Powrócił do rodzinnego Janowca chory i wychudzony 
(waga ciała nie przekraczała 46 kg) do domu, w którym 
czekała na niego rodzina i całkowicie zrujnowany dom. 
Podjął leczenie gruźlicy nabytej w obozie. 

W celu ukrycia przynależności do AK, przez kilka 
miesięcy mieszkał w Warszawie, Wrocławiu, Poniatowej. 

Od czerwca 1946 do stycznia 1947 (8 miesięcy) wię-
ziony przez Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publiczne-
go w Kozienicach i osadzony wyrokiem Sądu Wojskowe-
go w Radomiu za posiadanie broni. 

W grudniu 1994 r. został uznany, przez Sąd Woje-
wódzki w Kielcach, za represjonowanego z tytułu przyna-
leżności do AK i wyrok został unieważniony. 

Na początku 1947 r. wyjechał do Wrocławia i podjął 
pracę w Szkole Zawodowej jako nauczyciel zawodu. W 
dalszym ciągu borykał się ze zdrowiem (gruźlica). 

Od sierpnia 1949, w związku z założeniem rodziny, 
przenosi się do Lublina. 

Podejmuje pracę jako nauczyciel w Zasadniczej Szko-
le Zawodowej nr 2 w Lublinie, a od 1967 do 1975 r. w 
Zasadniczej Szkole Zawodowej-CZSP w Lublinie. W 
trakcie pracy, jako nauczyciel i wychowawca młodzieży, 
uzupełnia wykształcenie, zdobywając w lipcu 1966 r. dy-
plom Studium Nauczycielskiego w Siedlcach na kierunku 
mechanicznym. 

Aktywnie działa na rzecz oświaty, między innymi w 
Sekcji Kształcenia i Doskonalenia Kadr Pedagogicznych 
DOSZ w Lublinie. 

W okresie 28 lat pracy, jako nauczyciel, wychował 

wiele roczników młodzieży. 
W wyniku dalszego pogorszenia stanu zdrowia w 1975 

r. zakończył aktywność zawodową i przeszedł na rentę. 
Do 1989 r. był aktywnym członkiem koła nr 10 ZBO-

WID, pełniąc funkcję skarbnika, a po tym czasie był 
członkiem i pracował społecznie na rzecz Światowego 
Związku Żołnierzy AK jako członek zarządu Okręgu Lu-
blin. 

Był członkiem organizacji „Sybirak” w środowisku 
Borowiczan, pełniąc funkcję w zarządzie koła. 

W 1986 r. był inicjatorem wmurowania tablicy upa-
miętniającej żołnierzy AK placówki Janowiec, poległym 
i pomordowanym w latach 1939-1945 w miejscowym 
kościele. 

Posiadacz wielu odznaczeń państwowych, medali i od-
znak między innymi: 

za działalność wojskową w AK - Krzyż Niepodległo-
ści, Krzyż Srebrny Zasługi z Mieczami, Krzyż Brązowy 
Zasługi z Mieczami, medal Wojska Polskiego - dwukrot-
nie, Krzyż Armii Krajowej, Krzyż Partyzancki, 

za działalność oświatową - Krzyż Kawalerski Orderu 
Odrodzenia Polski, Złoty i Srebrny Krzyż Zasługi, 

medale i odznaki: Medal Zwycięstwa i Wolności, Od-
znaka Grunwaldzka, Honorowa Odznaka Żołnierza AK 
Korpusu „Jodła”, Odznaka Honorowa Sybiraka. 

Awansowany wielokrotnie po wojnie jako żołnierz AK 
do stopnia podporucznika rezerwy. 

Zmarł w Lublinie 1.01.2014 i pochowany został na 
cmentarzu przy ul. Unickiej w Lublinie. 

(Opracował: syn Bogdan Zając) 
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Składki członkowskie opłaciło 15 osób. 

XXIX Sesja Rady Gminy Janowiec 
W dniu 17 września 2021 roku odbyła się XXIX sesja 

Rady Gminy Janowiec. Jednym z punktów, w zaplanowa-
nym na te obrady, porządku obrad było podjęcie uchwały 
w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami Gminy Jano-
wiec konsultacji społecznych, dotyczących wniosku o 
nadanie statusu miasta miejscowości Janowiec. 

UG Janowiec 
 

  
 

Obwieszczenie 
Gminnej Komisji Wyborczej w Janowcu  

Gminna Komisja Wyborcza w Janowcu w obwiesz-
czeniu z dnia 23 sierpnia 2021 r. dotyczącym zarejestro-
wania list kandydatów na radnych w wyborach uzupełnia-
jących do Rady Gminy Janowiec zarządzonych na dzień 
26 września 2021 r., podała do wiadomości publicznej 
informację o zarejestrowaniu w okręgu wyborczym Nr 12   
listy nr 1: Sulima Piotr, lat 29, zam. Wojszyn, zgłoszony 
przez KWW GMINA JANOWIEC RAZEM. 

UG Janowiec 
 

  
 

Gala Jubileuszowa na zamku w Janowcu 
1 października na zamku w Janowcu odbyła się Gala 

Jubileuszowa związana z 45-leciem wykupienia zamku w 
Janowcu z rak prywatnych. Obchody tego jubileuszu, ze 
względu na pandemię covid-19 zostały przełożone z roku 
2020 na rok 2021. 

Wieczór ten przypominał historię udziału Grupy Azo-

Zebrania wiejskie  
w gminie Janowiec 

W dniach 22-28 września 2021 r. odbyły się zebrania 
wiejskie w miejscowościach gminy Janowiec organizo-
wane przez władze samorządowe gminy. Tematyka spo-
tkań obejmowała 3 punkty: 
 podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia środków 

funduszu sołeckiego w 2022 roku; 
 informacja dotycząca nadania statusu miasta miejsco-

wości Janowiec; 
 sprawy bieżące. 

W miejscowości Brześce-Kolonia dodatkowym punk-
tem, mającego się odbyć spotkania, było podjęcie uchwa-
ły w sprawie zmiany Uchwały Nr 1/2020 zebrania wiej-
skiego w Brześcach z dnia 28 września 2020 r. w sprawie 
przeznaczenia środków funduszu sołeckiego w budżecie 
gminy Janowiec. 

UG Janowiec 
 

  
 

Tytuł  
„Honorowego Obywatela Janowca” 

Grono osób z tytułem Honorowego Obywatela 
Janowca powiększyło się w 2021 roku o kolejnych 
zasłużonych. 

Rada Gminy Janowiec na posiedzeniu w dniu 30 
czerwca 2021 roku, po pozytywnym zaopiniowaniu 
przez Kapitułę, podjęła uchwałę w sprawie nadania 
tytułu „Honorowego Obywatela Janowca” trzem 
osobom zasłużonym dla lokalnej społeczności: 
 Marii Halinie Kłopotowskiej wieloletniemu kie-

rownikowi ośrodka zdrowia w Janowcu, początko-
wo przychodni w Janowcu należącej do SPZOZ w 
Puławach, a od 2005 roku przejętej przez Gminę 
Janowiec - lekarce chorób zakaźnych; 

 Zygmuntowi Kozakowi - twórcy ludowemu, arty-
ście-rzeźbiarzowi z Nasiłowa, którego działalność 
rzeźbiarską niejednokrotnie opisywaliśmy w Gaze-
cie Janowieckiej. Jego prace zostały wyekspono-
wane w otwartej 8 grudnia 2020 roku „Izbie Twór-
czości Ludowej im. Heleny Kozak”, mieszczącej 
się w budynku byłego Technikum Rolniczego w 
Janowcu; 

 Romanowi Andrzejowi Szymańskiemu - wielolet-
niemu pedagogowi i dyrektorowi Szkoły Podsta-
wowej w Janowcu, także wieloletniemu samorzą-
dowcowi i przewodniczącemu rady gminy kadencji 
2014-2018. 
Pamiątkowe medale zostały wręczone 10 lipca 

2021 r. podczas oficjalnego otwarcia Dni Janowca. 
Serdecznie gratulujemy laureatom. 

UG Janowiec 
 

  
 

Narodowy Spis Powszechny  
Ludności i Mieszkań 2021 

W ramach niedawno zakończonego Narodowego 
Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 zo-
staną przeprowadzone badania kontrolne. 

UG Janowiec 
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ty Puławy w początkach muzeum na zamku. W 1975 ro-
ku Leon Kozłowski sprzedał zamek puławskim 
„Azotom” a te przekazały go Muzeum Nadwiślańskiemu 
w Kazimierzu Dolny. W trakcie oficjalnej części dyrektor 
muzeum Piotr Kondraciuk przedstawił sylwetkę spółki, 
która na przestrzeni tych lat jest mecenasem wyżej wspo-
mnianego obiektu. 45 lat społecznej odpowiedzialności 
biznesu Grupy Azoty Puławy została doceniona przez 
Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, 
Marszałka Województwa Lubelskiego, Starostę Puław 
oraz Wójta Gminy Janowiec. Zarząd „Puław” reprezento-
wał tego wieczoru prezes spółki Tomasz Hryniewicz 
wraz ze swoim zastępca Jackiem Janiszkiem. 

Zarząd Grupy Azoty Puławy S.A. otrzymał od Mini-
stra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu odzna-
czenie „Zasłużony dla kultury Polskiej”, które wręczył 
szef gabinetu Ministra Piotra Glińskiego – Kacper Sako-
wicz. Honorowe odznaczenie „Zasłużony dla Wojewódz-
twa Lubelskiego” przedstawicielom Zarządu „Puław” 
wręczył osobiście Marszałek Województwa Lubelskiego 
Jarosław Stawiarski. 

Na uroczystości nie zabrakło także władz samorządo-

wych. Wójt Gminy Janowiec przekazał na ręce Prezesa 
Grupy Azoty „Puławy” S.A. podziękowanie za wkład 
spółki w rozwój turystyki gminy. 

UG Janowiec 
 

  
 

XX Janowieckie Interpretacje Muzyki 
W bieżącym roku, tradycyjnie wzorem poprzednich 

lat, odbyły się w Janowcu jubileuszowe XX Janowieckie 
Interpretacje Muzyki. 

Interpretacjom muzyki im. Jakuba Walaska towarzy-
szyło szereg koncertów mistrzów kameralistyki. W pro-
gramie znalazły się: 

- Koncert profesorów i uczestników JIM w amfiteatrze 
Muzeum im. Jana Kochanowskiego w Czarnolasie 
(21.08.2021 r., godz. 17.00). 

- Koncert uczestników JIM w pensjonacie „Oblasówka” 
w Oblasach (24 i 25.08.2021 r., godz. 19.30). 

- Koncert klasy śpiewu prof. Ryszarda Cieśli w Gmin-
nym Ośrodku Kultury w Janowcu (26.08.2021 r., 
godz. 19.30). 

- Jubileuszowy KONCERT GALOWY XX JIM w ko-
ściele w Janowcu (27.08. 2021 r., godz. 18.00). 

- Koncert uczestników JIM w kościele w Janowcu 
(28.08.2021 r., godz. 11.00). 

- Koncert klasy śpiewu . Jolanty Janucik w Domu Pół-
nocnym na Zamku w Janowcu (28.08.2021 r., godz. 
17.00). 
Wykonawcami koncertów byli: Maria Machowska - 

skrzypce, Ewa Guzowska - altówka, Piotr Reichert - al-
tówka, Magdalena Bojanowicz - wiolonczela, Bartosz 
Koziak - wiolonczela, Joanna Krempeć-Kaczor - kontra-
bas, Ryszard Bałauszko - gitara, Elwira Śliwkiewicz-
Cisak - akordeon, Elżbieta Kordykiewicz - fortepian, Be-
ata Sebesczyk - fortepian, Grzegorz Gorczyca - fortepian, 
kwartet WALASEK, uczestnicy JIM 2021. 

Koncerty prowadzili Jan Popis oraz Ryszard Cieśla. 
UG Janowiec 
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Ważne zmiany w Dowodach Osobistych! 
Informujemy, że po dniu 7 listopada 2021 r. będą wy-

dawane dowody osobiste zawierające odciski palców, w 

związku z tym wnioski o wydanie dowodu osobistego 
zgodnie z obecnym wzorem dokumentu będą przyjmowa-
ne do dnia 5 listopada 2021 r. do godz. 10.00. 

UG Janowiec 
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Kupując książki Towarzystwa Przyjaciół Janowca  

- wspierasz jego działalność. 

Wacław Kwiatkowski cd. 
Rodzeństwo Wacława: 

Wacław Kwiatkowski (80 lat) syn Aleksandra miał 
rodzeństwo: Michał Kwiatkowski (88 lat), Stanisława 
Kwiatkowska (69 lat), Stefan Kwiatkowski (58 lat), Hipo-
lit Kwiatkowski (82 lata), Marian Kwiatkowski 

Michał Kwiatkowski - ożenił się z Marianną z domu 
Kocoń z Janowca. Zamieszkał w Janowcu. Prowadził go-
spodarstwo rolne, należał do Straży Pożarnej jak i do jej 
orkiestry dętej. Walczył w I wojnie światowej. Zmarł ma-
jąc 88 lat. Wraz z Marianną dochowali się piątki dzieci: 
Czesława, który zmarł mając 20 lat, Ireny, Włodzimierza, 
Aleksandra oraz Tadeusza. 

Stanisława Kwiatkowska - poślubiła Władysława 
Blicharskiego z Janowca, z którym podobnie jak brat, 
dochowali się piątki dzieci: Edmunda, który zmarł mając 
13 lat, Feliksa, Marii, Barbary i Teresy. 

Władysław Blicharski znany był w okolicy, ponieważ 
wraz z rodzicami prowadzili piwiarnię pod nazwą 
„Haberbusz”, w której serwowali piwo pod tożsamą na-
zwą. Od nazwy tego trunku, nadany mu został przydomek 
„Haberbusz”. Pseudonim przeszedł również na jego dzie-
ci. Po II Wojnie Światowej Władysław wyjechał z Janow-
ca do Gonic, w okolicy Wrześni w woj. Wielkopolskim. 
Tam prowadzili gospodarstwo rolne. Stanisława zmarła 
mając 69 lat, a mąż Władysław w wieku 78 lat. 

Stefan Kwiatkowski - kończeniu szkoły podstawowej 
w Janowcu, wyjechał do Warszawy. Uczęszczał  
do szkoły „Wawelberga”, a jednocześnie odbywał prakty-
ki w zakładzie u mistrza, przysposabiając się do zawodu 
tokarza. Ożenił się z Jadwigą z domu Hoffman, z którą 
dochowali się: Hanny, Bogumiły oraz  Roberta. 

Po wojnie zamieszkał we Wrześni, gdzie pracował w 
Zakładach Wytwórczych Głośników na stanowisku głów-
nego mechanika. W następnych latach zmienił charakter 
pracy, a mianowicie otworzył zakład „Pracownia cza-
pek”. Jego żona, Jadwiga była modystką, więc wspólnie 
pracowali. Zmarł mając 58 lat. 

Hipolit Kwiatkowski - po ukończeniu szkoły w Ja-
nowcu wyjechał do Warszawy. Uczęszczał i skończył 
Szkołę Gastronomiczną w Warszawie. Praktykował w 
Hotelu Brystol. Ożenił się z Józefą z domu Wrotkowska 

z Janowca, z którą dochowali się tak jak brat Stefan trójki 
dzieci: Maryli, Dariusza oraz Mirosławy. 

Po II Wojnie Światowej, Hipolit wraz z małżonką za-
mieszkali w Gdańsku, ciągle wspominali rodzinny Jano-
wiec i jego gwarę. W mieście tym, Hipolit podjął pracę 
na statku nazwanym „Stefan Batory” w charakterze kuch-
mistrza (szefa kuchni) dla pasażerów. Druga kuchnia na 
statku była dla załogi, ale o samym statku później. 

Kiedy kręcono film - serial „Sami swoi”, w którym 
bohaterowie płynęli statkiem „Stefan Batory” do Amery-
ki, Hipolit przygotował homara, a „Pawlak” i „Kargul” 
oraz inni aktorzy serialu podziwiali, że aż tak misternie 
był on podany. Hipolit miał zdolności do dekoracji stołu, 
np. rzeźbił bociany z lodu lub różne dekoracje| z owoców. 

Należy wspomnieć, że „Stefan Batory” faktycznie pły-
wał w długie rejsy oraz zawijał do wielu portów na glo-
bie. Płynąć „Stefanem Batorym” to podróż komfortowa, 
z wieloma atrakcjami. Mówiono o nim „małe miasteczko 
pływające”. Statek ten był popularny wśród pasażerów. 
Podróżowało nim wielu cudzoziemców, a mogło się ich 
zmieścić w sumie ok 800, przy załodze liczącej ok 330 
osób. Przy tak dużej ilości osób, istniały dwie kuchnie: 
pierwsza dla pasażerów, a druga dla załogi. Hipolit 
Kwiatkowski pracował pływając na morzu ponad 40 lat. 
Zmarł w 2000 roku mając 82 lata. 

Na statku „Stefan Batory” pracował również inny 
mieszkaniec Janowca, Ryszard Jacquemart. Pracował w 
charakterze tłumacza, ponieważ znał wiele języków. Ry-
szard, którego nazwisko wymawia się „Żakmar”, pływa-
jąc „Stefanem Batorym” miał możliwości kupowania an-
tyków. Gromadził je, a następnie transportował do mu-
zeum w Janowcu, które mieści się w Dworku koło same-
go Zamku. Ryszard miał duży sentyment do Janowca. W 
czasie okupacji Niemieckiej mieszkał w Janowcu. 

Ponadto, na tym samym statku pracował Zdzisław Bli-
charski w charakterze drugiego mechanika. Jego Rodzice 
również byli urodzeni w Janowcu. 

Marian Kwiatkowski - po ukończeniu szkoły w Ja-
nowcu wyjechał do Warszawy i uczył się zawodu elektry-
ka. Po wojnie wyjechał do Poznania, gdzie ożenił się z Ja-
niną, z którą mieli jednego syna Andrzeja.    (cdn.) 

Alicja Tarłowska 


