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Prośba o opinię Z życia Towarzystwa Przyjaciół Janowca 
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Janowiec nad Wisłą w XVII - XVIII wieku W skrócie 

 

Członkowie 

Towarzystwa Przyjaciół Janowca  

oraz sympatycy naszej miejscowości 
 

Szanowni Państwo 

Uprzejmie prosimy każdego z Was o opinię na 

temat planowanej inwestycji, dotyczącej budowy w 

Janowcu centrum winiarstwa – realizowanej przez 

Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym – 

Oddział Zamek w Janowcu. 

Zarząd naszego Towarzystwa został poproszony 

przez MNKD o wydanie opinii w tej kwestii, ale 

wpierw chcemy poznać Państwa zdanie. Wasze gło-

sy przesądzą o naszej zbiorowej odpowiedzi. 
Proponujemy konsultacje w formie e-mailowej i tra-

P R O Ś B A  O  O P I N I Ę  

Foto: https://www.dziennikwschodni.pl/pulawy/  

Boże Narodzenie 2022 

 

Szanowni Państwo. Drodzy Czytelnicy Gazety Janowieckiej 
 

Za chwilę Święta Bożego Narodzenia. Za nami trudne miesiące, przed nami nieznana 
przyszłość. Ale jest z nami piękna tradycja duchowa i religijna, która jednoczy ludzi naszej 
kultury i naszych obyczajów.  

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia składam - w imieniu zarządu Towarzystwa Przyjaciół 
Janowca - życzenia dobrego zdrowia i optymizmu bezwarunkowego. Także wszelkiej 
pomyślności w nadchodzącym 2023 roku. 

Andrzej Szymanek 
Prezes TPJ 
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Tegoroczne, XII obchody Święta Wina na Zamku w 
Janowcu były wyjątkowym wydarzeniem winiarskim. 
Organizatorzy zaplanowali je aż na trzy dni (27-29 maja). 

Ponadto do listy lokalnych winnic, prezentujących się 
na corocznym święcie wina, w tym roku dołączyła nowa - 
założona przez janowiecki oddział Muzeum Nadwiślań-
skiego w Kazimierzu Dolnym. Na zboczach parku zam-
kowego posadzono pierwsze rośliny. 

„– Chcemy odtwarzać te tradycje i kultywować je w 
historycznym otoczeniu. Skarpy, podobnie jak przed wie-
kami, znów będą porośnięte winoroślą – dowiadujemy się 
z zapowiedzi Piotra Kondraciuka, dyrektora Muzeum 
Nadwiślańskiego zamieszczonej w Dzienniku Wschod-
nim.  

Z publikacji tej dowiadujemy się także, że „poza nową 
winnicą, muzeum planuje budowę nowego obiektu, który 
w przyszłości miałby stanąć w janowieckim parku. Budy-
nek służyłby do produkcji i przechowywania wina, ale nie 
tylko. W myśl przygotowanej koncepcji, wewnątrz znala-
złoby się muzeum winiarstwa oraz restauracja.” 

Więcej szczegółów odnośnie inwestycji planowanej w 
janowieckim parku mogliśmy poznać z artykułu zamiesz-
czonego w Dzienniku Wschodnim w dniu 1 czerwca 
2022 roku. 

Dowiadujemy się, że Muzeum Nadwiślańskie, w któ-
rego skład wchodzi także zamek w Janowcu, „pracuje nad 
projektem nowego budynku” o powierzchni 2,2 tys. m2, 
który miałby powstać w „ramach rewitalizacji zamkowe-
go otoczenia”. Budynek, według Dziennika Wschodnie-
go, miałby znaleźć się „na zboczu janowieckiego parku, 
ok. 300 metrów do zamku”. Natomiast w jego wnętrzach 
znalazłoby miejsce „Polskie Centrum Winiarstwa”. 

Budynek miałby posiadać dwie kondygnacje. Na par-
terze byłyby: sala wystawiennicza oraz restauracja, oferu-
jąca regionalne wina (zapewne wytwarzane także przez 
członków Stowarzyszenia Winiarzy Małopolskiego Prze-
łomu Wisły). Natomiast w podziemiach znalazłyby się: 
muzeum, prezentujące tradycje polskiego winiarstwa, sala 
degustacji oraz pomieszczenia techniczne do produkcji 
wina. 

Zatem „– turyści, poza zwiedzeniem zamku, mogliby 
wstąpić do winiarni, spróbować lokalnych wyrobów oraz 
poznać historię winiarstwa, zobaczyć eksponaty z róż-
nych epok, dawne naczynia, kieliszki, oryginalne i zre-

„Polskie Centrum Winiarstwa” 
konstruowane narzędzia, fotografie, multimedia” – jak 
przedstawia to w wypowiedzi dla Dziennika Wschodnie-
go Filip Jaroszyński z Muzeum Nadwiślańskiego. We-
dług wypowiedzi pracowników muzeum dla DW, „ideą 
centrum jest promocja winiarstwa, regionu oraz integracja 
środowiska polskich winiarzy - miejsce spotkań, rozmów 
i degustacji”. 

Jak dowiadujemy się z artykułów zamieszczonych w 
Dzienniku Wschodnim „muzealnicy z Janowca otwierają 
się na winiarskie tradycje regionu”. Świadczy o tym od-
tworzenie zamkowej winnicy, o czym była już mowa 
przy okazji relacji z tegorocznych obchodów Święta Wi-
na w Janowcu, „w której docelowo znajdzie się 4 tys. sa-
dzonek”, a na pierwszej parceli o nazwie „Pod św. Ro-
chem” posadzono już winorośla. Natomiast do wytwarza-
nia z nich wina, Muzeum Nadwiślańskie będzie potrzebo-
wało budynku produkcyjnego, który ma być częścią pla-
nowanego budynku „Polskiego Centrum Winiarstwa”. 

Według informacji zamieszczonej w DW „budynek, 
nie licząc wyposażenia, miałby kosztować ponad 10 mln 
zł, a Muzeum Nadwiślańskie liczy na wsparcie, zarówno 
unijne (w ramach planowanej rewitalizacji zamku) jak 
i ministerialne”. 

Propozycja projektu nowego budynku „Polskiego 
Centrum Winiarstwa”, który miałby powstać na zboczu 
janowieckiego parku, „ok. 300 metrów do zamku”, za-
mieszczona w Dzienniku Wschodnim wzbudziła wiele 
emocji. Wypowiedzi mieszkańców Janowca, jak i inter-
nautów zainteresowanych tym zakątkiem kraju zostały 
zamieszczone w artykule lubelskiego wydania Gazety 
Wyborczej „Obok zamku w Janowcu ma powstać cen-
trum winiarstwa. Były konserwator zabytków: „To zbrod-
nia na krajobrazie”.” z 12 lipca 2022 r. 

Autor przytacza w nim wypowiedź Filipa Jaroszyński, 
kierownika janowieckiego oddziału Muzeum Nadwiślań-
skiego. „– Od 2008 roku marzymy o tym, żeby odtworzyć 
winnice zamkowe, które sięgają prawdopodobnie XVI 
wieku. To, co powoli wcielamy w życie, jest tak napraw-
dę przywróceniem wartości tego krajobrazu, który był 
przeobrażony – aby przeciwstawić jej opinie części 
mieszkańców, dla której pomysł inwestycji w pobliżu 
zamku to „niszczenie janowieckiego krajobrazu kulturo-
wego”. W artykule przytoczone zostały także niektóre 

dycyjnej (dane do kontaktu w stopce na stronie TPJ, 
lub poprzez zakładkę Kontakt / Kontakt/TPJ). Suge-
rujemy by wydali Państwo opinię w formie jednej 
z trzech możliwych odpowiedzi: TAK – NIE – NIE 
MAM ZDANIA. 

Oczywiście każdy z Państwa może dołączyć ob-
szerniejsze uwagi. Sądzimy, że 2 tygodnie wystarczy 
każdemu na zebranie myśli, informacji i odesłanie 
odpowiedzi. Zakładam, że zaczniemy naszą akcję 21 
listopada b.r. Organizatorem konsultacji będzie Ma-
rek Kwasek członek zarządu TPJ. 

Nie ukrywamy że inwestycja ta wzbudza wiele 
dyskusji i kontrowersji szczególnie jeśli chodzi o jej 
lokalizację. Projektant i inwestor chcą umieścić 
obiekt w południowej części skarpy, a w konsekwen-
cji będzie on bardzo widoczny od strony centrum 
Janowca. 

Więcej argumentów w poniższych linkach: 
https://lublin.wyborcza.pl/lublin/ 
https://www.facebook.com/ 

Za zarząd TPJ 

Andrzej Szymanek 

prezes  
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z negatywnych komentarzy, które pojawiły się m.in. na 
fanpage'u „Janowca nad Wisłą”: 

„Przecież to wygląda okropnie w stosunku do zabudo-
wy i krajobrazu Janowca. Wcześniej na górze jest zamek, 
później dworek, a dalej ma być taka betonowa maszkara? 
Ten architekt pewnie nigdy nie był w Janowcu”  

„Oby nikt nie pozwolił oszpecić tego miejsca czymś 
takim. Sam pomysł super, natomiast ten projekt DRA-
MAT!” 

Według GW byli także komentujący, zapewniający, że 
„nie są przeciwni inwestycjom, ale chcą, aby były one 
realizowane z poszanowaniem unikalności tego miejsca. 
– Pomysł bardzo trafiony, ale projekt niestety wyrwany 
z kosmosu.” – pisze według GW jedna z internautek. 

Znajdziemy tam także wypowiedź jednej z czytelni-
czek GW, która „wraz z innymi mieszkańcami stara się, 
by muzeum nadwiślańskie zrezygnowało z zapowiedzia-
nych planów. Przypomina też, że koncepcja stworzenia 
regionalnego centrum winiarstwa była podnoszona przez 
Muzeum Nadwiślańskie już kilka lat temu. Wtedy też 
zespół badaczy złożony z Instytutu Dziedzictwa Narodo-
wego i Politechniki Lubelskiej przygotował obszerne 
opracowanie dotyczące ochrony janowieckiego zamku i 
zabytkowego układu urbanistycznego Janowca.”  

Według jej przytoczonej wypowiedzi „– Oni również 
przewidywali możliwość posadowienia obiektów związa-
nych z prezentacją historii winiarstwa, ale w zupełnie in-
nym miejscu - nie w obrębie zamku, ale po przeciwległej 
stronie. Takie były pierwotne wskazania, żeby nie naru-
szyć układu krajobrazowego. To miało być najmniej inge-
rujące w krajobraz i historyczne uwarunkowania.” 

Gazeta Wyborcza przytacza również wypowiedź Fili-
pa Jaroszyńskiego z Muzeum Nadwiślańskiego, który 
„nie zgadza się z podnoszonymi przez mieszkańców ar-
gumentami. Zapewnia, że przygotowywana inwestycja to 
jeden z elementów budowana marki zamku w Janowcu. - 
Mówimy tu o działaniu promocyjnym, ale przede wszyst-
kim odtwarzamy pewne dziedzictwo niematerialne. Mamy 
wszelkie podstawy historyczne twierdzić, że winnice funk-
cjonowały tu już w średniowieczu. Te argumenty, że jest 
to naruszenie jakiegoś porządku, są po prostu nietrafione.” 

Rozmówca GW podkreśla, że przestrzeń, w której ma 
powstać „Polskiego Centrum Winiarstwa”, „to miejsce po 
willi Janówek Godyckich-Ćwirko, która w XIX wieku 
była budynkiem z winnicą od strony południowej. - Moż-
na powiedzieć, że wszystkie elementy, które w tej chwili 
próbujemy pokazać i wdrożyć w program działalności 
muzeum, mają swoje odniesienie w historii. I mają też 
pełną akceptację wojewódzkiego konserwatora zabyt-
ków” - mówi dyrektor Zamku w Janowcu dla GW. 

Jednak jak podaje GW inwestycja „nie będzie jednak 
rekonstrukcją XIX-wiecznej willi, bo nikt nie wie, jak ona 
wyglądała. - Chcemy w to miejsce wpisać budynek, który 
tak naprawdę znajdzie się częściowo pod ziemią. Tworzy-
my współczesną, nieingerująca w przestrzeń budowlę, 
która będzie nieznacznie widoczna z dalekich widoków, 
jeśli chodzi o dolinę Wisły. Raczej będzie honorowała 
pejzaż i otoczenie, niż krzyczała swoją wybujałą architek-
turą, mogącą zaburzyć widok na zamek w Janowcu” - koń-
czy swoją wypowiedź dla GW dyrektor Zamku w Janowcu. 

Według relacji GW problemem może być fakt, że 
„sam Dariusz Kopciowski, wojewódzki konserwator za-
bytków, nie wie nic o planowanej inwestycji. Co prawa 

przyznaje, że widział projekty w mediach społecznościo-
wych, ale oficjalny wniosek do niego nie wpłynął. - Jak 
wpłynie, wtedy będę o tym rozmawiał. Na razie wiem 
tyle, że przy ul. Zamkowej mają być zasadzone winoro-
śla, a w kolejnym etapie pojawią się nasadzenia na zbo-
czu bezpośrednio pod zamkiem.” 

GW zwróciła się z prośbą o komentarz do projektu 
budowy „Polskiego Centrum Winiarstwa” w pobliżu ja-
nowieckiego zamku także do Jerzego Żurawskiego, wie-
loletniego dyrektora Muzeum Nadwiślańskiego i konser-
watora zabytków powiatu puławskiego. 

„- To zbrodnia nie tylko na krajobrazie, ale też na sa-
mym zamku” - powiedział GW Żurawski. Wyraził też 
nadzieję, że „planowana inwestycja nigdy w tym miejscu 
nie powstanie”.  

Były konserwator wypowiedział się także odnośnie 
ochrony zabytków i krajobrazu, że „- To prawda, że kie-
dyś był tam jakiś budynek, ale przecież po latach zmieni-
ły się relacje widokowe. Wtedy nie było jeszcze takiego 
pojmowania ochrony zabytków i krajobrazu, jakie jest 
teraz. Moim zdaniem nie powinno się naruszać obecnego 
krajobrazu” – tłumaczył w wypowiedzi dla GW. 

Gazeta Wyborcza zwróciła się o informacje odnośnie 
inwestycji także do Urzędu Marszałkowskiego. 

„- Winiarnia będzie jednym z elementów ekspozycji 
muzealnej, która prezentować będzie tradycje winiarskie 
na Lubelszczyźnie. Obiekt ten ma przejąć część funkcji 
muzealnych zamku w Janowcu w czasie, kiedy na zamku 
prowadzone będą kompleksowe prace rewitalizacyjne” – 
wyjaśnia GW Remigiusz Małecki, rzecznik marszałka.  

GW podaje, że „autorem zaproponowanego projektu 
jest warszawski architekt Przemysław Łacek (urząd nie 
zamierzał organizować konkursu). Pomysł powstał w la-
tach 2010-2011 jako praca dyplomowa na Wydziale Bu-
downictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej i wy-
różniono go w konkursie BDA-SARP im. Waltera Hen-
na/2011 na najlepszy projekt dyplomowy w Polsce i Niem-
czech w 2011 roku. 

- Mimo upływu lat projekt był na tyle nowatorski, że 
większość zaprojektowanych rozwiązań idealnie wpisy-
wała się w potrzeby użytkowe i rozwojowe Muzeum 
Nadwiślańskiego – Oddziału Zamek w Janowcu. Przemy-
sław Łacek wykorzystał istniejący już, wyróżniony pro-
jekt, wprowadzając jedynie konieczne korekty” - tłuma-
czy GW Małecki. 

Pod koniec listopada propozycja powstania nowego 
budynku „Polskiego Centrum Winiarstwa”, na zboczu 
janowieckiego parku powróciła za sprawą Muzeum Nad-
wiślańskiego w Kazimierzu Dolnym. Poprosiło ono za-
rząd Towarzystwa Przyjaciół Janowca o wydanie opinii w 
sprawie budowy w Janowcu centrum winiarstwa. Zarząd 
TPJ, przed wydaniem ostatecznej opinii w tej kwestii, 
postanowił zwrócić się do członków i sympatyków Towa-
rzystwa, poprzez umieszczenie na własnej stronie interne-
towej apelu z prośbą o zgłaszanie opinii na temat plano-
wanej inwestycji, dotyczącej budowy w Janowcu centrum 
winiarstwa, a realizowanej przez Muzeum Nadwiślańskie 
w Kazimierzu Dolnym - Oddział Zamek w Janowcu. Te-
mat opinii i potrzeby wypowiedzenia się w sprawie pla-
nowanej inwestycji został także podjęty przez fanpage 
„Janowiec nad Wisłą”. 

redakcja 

źródło: https://www.dziennikwschodni.pl/pulawy/ 

https://lublin.wyborcza.pl/lublin/ 
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Janowiec na tle wydarzeń politycznych  

XVII–XVIII wieku 
 

Już w XVI wieku zamek janowiecki odwiedzali mo-

narchowie i liczni dygnitarze ówczesnej Rzeczypospoli-

tej. Były to jednak wizyty kurtuazyjne, przynoszące wła-

ścicielom splendor, a mieszczanom doraźne dochody, z ra-

cji zgromadzenia dworzan i okolicznej szlachty, jakie 

wiązało się z pobytem nad Wisłą znamienitych osób. W 

następnych stuleciach zaczęli się tu pojawiać obcy go-

ście, nie zawsze zapraszani przez właścicieli. Ku prze-

prawie pod Kazimierzem ciągnęły wojska, a zamek ja-

nowiecki, choć niewielki, stanowił ważny punkt umoc-

niony strzegący zarówno szlaku lądowego, jak i arterii 

rzecznej. Położenie Janowca na trakcie wiodącym z Rusi 

na Zachód, tak pożądane ze względów gospodarczych, 

stawało się w dobie wojen utrapieniem dla jego miesz-

kańców.  
 

Rokosz Zebrzydowskiego 

Niewiele brakowały, aby w początkach XVII wieku 

Janowiec stał się świadkiem nieomalże bratobójczej bi-

twy między wojskami Zygmunta III Wazy, a rokoszana-

mi dowodzonymi przez wojewodę krakowskiego Miko-

łaja Zebrzydowskiego. Dnia 1 października 1606 roku 

kilka tysięcy rokoszan, wycofujących się spod Sando-

mierza, stanęło obozem pod Siennem. Rankiem 2 paź-

dziernika ruszyli do Janowca, z zamiarem przeprawienia 

się tu na drugą stronę Wisły, ale do miasta dotarli dopie-

ro późnym wieczorem. Mikołaj Zebrzydowski przenoco-

wał na janowieckim zamku, każąc ściągać statki rzeczne 

z Solca, z zamiarem przeprawienia swych wojsk na dru-

gi brzeg Wisły. Jednak następnego dnia zdołał ją prze-

być jedynie Stanisław Stadnicki ze swymi ludźmi (ok. 

1200 żołnierzy). W ślad za rokoszanami szły wojska 

królewskie w sile ok. 8000–9000 ludzi. Straż przednia 

armii królewskiej, pod dowództwem Stanisława Gul-

skiego, dotarła do przeprawy i zaczęła jej bronić przed 

rokoszanami. W takiej sytuacji wojsko rokoszowe stanę-

ło wzdłuż brzegu Wisły w szyku bojowym, z rozwinię-

tymi chorągwiami i przy wtórze bębnów odśpiewało swą 

pieśń bojową.  

Rokoszanie znajdowali się w bardzo trudnym położe-

niu. Przeprawa w obliczu nadciągającej armii Zygmunta 

III była już niemożliwa. Atak wojska królewskiego mógł 

ich zepchnąć do rzeki, a stojący po drugiej stronie Stad-

nicki nie zdradzał ochoty współdziałania i wkrótce od-

maszerował ze swymi ludźmi na wschód. Na szczęście 

JANOWIEC nad WISŁĄ  
W XVII  -  XVIII  wieku (cz .  V)  

król nie dążył do rozlewu krwi, a po obu stronach zna-

leźli się mediatorzy gotowi doprowadzić do ugody. Mi-

mo to, dopiero wieczorem, po długich pertraktacjach, 

wojewoda Mikołaj Zebrzydowski zgodził się przeprosić 

monarchę, choć musiano go jeszcze namawiać, aby 

uczynił to w odpowiedni sposób. Za przykładem otocze-

nia dumny magnat zsiadł z konia i podszedłszy do Zyg-

munta III ucałował go w rękę. Najprawdopodobniej rów-

nież noc z 3 na 4 października 1606 roku przywódca 

zbuntowanej szlachty spędził ponownie w zamku, bo-

wiem wojska królewskie zatoczyły obóz przed miastem. 

Według zawartego porozumienia rokoszanie mieli roz-

puścić żołnierzy, rozjechać się do domów i oczekiwać 

spokojnie na sejm, który miał się zająć rozpatrzeniem 

ich postulatów1.  

Następnego dnia (4 października), doszło jednak pod 

Janowcem do incydentu, który doprowadził do ponow-

nego zaognienia sytuacji. Niektórzy rotmistrzowie króle-

wscy udali się do wojska rokoszowego, stojącego nadal 

nad brzegiem Wisły, żądając zwinięcia sztandarów i od-

dania ich w ręce króla. Pułkownik Komorowski, dowo-

dzący piechotą Zamoyskich odmówił jednak spełnienia 

tego żądania. „Ja służyłem takowemu panu, który nigdy 

z żadnego placu ze zwinionymi chorągwiami nie scho-

dził” – oświadczył mając na myśli nieżyjącego już het-

mana Jana Zamoyskiego. Po tej rycerskiej odpowiedzi 

przeprawił się z rozwiniętymi chorągwiami na prawy 

brzeg Wisły nie niepokojony przez wojska królewskie. 

Pozostałe oddziały rokoszowe szły za jego przykładem, 

bądź też składały chorągwie. 

Przywódcy rokoszu (Zebrzydowski i Janusz Radzi-

wiłł) nie mogli jednak liczyć na taką pobłażliwość i cały 

czas pozostawali na zamku. Tymczasem w obozie kró-

lewskim pod miastem odbyła się 5 lub 6 października 

narada Zygmunta III z przebywającymi u jego boku se-

natorami. Dnia 7 października obydwie strony sporu wy-

dały datowane w Janowcu uniwersały, zawiadamiające o 

ugodzie, a następnie zaczęto się rozjeżdżać. W ten spo-

sób pod Janowcem zakończył się pierwszy etap rokoszu 

Zebrzydowskiego. Ostatni rozegrał się kilka miesięcy 

później na polach bitwy pod Guzowem koło Radomia.  
 

Autor: Dariusz Kupisz 

__________________ 

1. Wydarzenia te wraz z podpisaną ugodą przedstawiają m.in.: 

„Opisanie prawdziwe i porządne traktatów pod Janowcem” 

oraz „Opisanie prawdziwe i dostateczne rozwiedzenia roko-

szu pod Janowcem”, w: Pisma polityczne z czasów rokoszu 

Zebrzydowskiego 1606–1608, wyd. J. Czubek, Kraków 

1918, s. 145–180. 
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- Od Serokomli do Janowca - Filip Jaroszyński 

Wspomnienia:  

- Nazywam się Barbara Śliwka Blicharska - Barbara  

   Blicharska 

- Moje dzieciństwo - Barbara Blicharska 

Listy do redakcji. Będzie lepiej - Zygmunt Markowski 

Oddając krew - darujesz życie - amjan 
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Życie i działalność proboszcza janowieckiego ks. dr. 

Władysława Chrzanowskiego - Michał Pawlikowski 

Janowiec w latach 30. ubiegłego wieku - Zygmunt Bulzacki 

W skrócie:  

- Działalność TPJ za 11 miesięcy 2009 r. - Leszek Kwasek 

- Apel, przypomnienie, prośba! - Leszek Kwasek 

- Powiatowy Dzień Kultury - Andrzej Madej 

- Darczyńcy i Dobrodzieje TPJ - Leszek Kwasek 

- Zimowe Spotkania Janowieckie w 2010 r.- Leszek Kwasek 

Wieści z Urzędu Gminy - Zofia Cieloch skarbnik gminy 

Wspomnienia:  

- Wydarzenia sprzed lat - katastrofy lotnicze - Władysław  

  Olejarczyk 

100 wydań 
Gazety Janowieckiej 

o swoich miejscowościach, o wydarzeniach, jakich byli 

świadkami, bądź o nich słyszeli. Z tych zaproszeń skorzy-

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-

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, 

Indeks artykułów  

"Gazety Janowieckiej" cd. 
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Święto Zmarłych - redakcja 

Janowiec w latach 30. ubiegłego wieku - Zygmunt Bulzacki 

Dziękujemy autorowi(...) - redakcja 

Kolejne sukcesy w spółce „Prom” - Maciej Goławski Pre-

zes Zarządu Prom Sp.z.o.o 

Plecionkarski Szlak Doliny Wisły - Zdzisław Kwasek 

Dożynki powiatowe w Janowcu - Justyna Chechelska-

Kowalczyk 

W skrócie:  

- Plany wydawnicze TPJ - Leszek Kwasek 

- „Gazeta” i „Notatnik” bezpłatnie? - Leszek Kwasek 

- Wyniki finansowe TPJ za trzy kwartały 2009 roku w zł  

   - Tadeusz Olejarczyk 

- Zimowe Spotkania Janowieckie - Leszek Kwasek 

- Nagroda im. Bolesława Wolskiego - Leszek Kwasek 

- O cmentarzu parafialnym w Janowcu - Krystyna Wolska 

- Reorganizacja placówek oświatowych w Janowcu - UG  

  Janowiec 
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- Wygnanie przez Niemców - Barbara Blicharska 

Listy do redakcji:  

- Szanowni Państwo - Maria Caryk 

- Autorka powyższego listu(...) - redakcja 

- Do Redakcji Gazety Janowieckiej - Kazimierz Czapliński 

- Kilka uwag do tekstu Z. Bulzackiego - Helena Werman 

- O rodzie Firlejów- Marek Firlej 

Oddając krew - darujesz życie - amjan 
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Jubileuszowy rok - Leszek Kwasek 

Przedwojenny Janowiec - jak go pamiętam cz. IV  

  - Zygmunt Bulzacki 

Wieści z Urzędu Gminy:  

- Szanowni Państwo - Maciej Goławski 

- Sprostowanie - Maciej Goławski 

W skrócie:  

- O monografii - „Parafialny cmentarz w Janowcu”  

  - Krystyna Wolska 

- Sprawozdanie z działalności TPJ za 2009 rok  

  - Leszek Kwasek, Tadeusz Olejarczyk 

- Program spotkania XII Zimowych Spotkań Janowieckich 

- Wpłaty na wydawnictwa albumowe - Leszek Kwasek 

- Uchwała budżetowa Rady Gminy Janowiec na 2010 r.  

  - Andrzej Madej 

- Plan pracy Rady Gminy Janowiec na 2010 r. - Andrzej  

  Madej 

Wspomnienia:  

- Marii z Czaplińskich Knabe wspomnienia o ś.p. Leonie  

  Kozłowskim napisane w formie listu do Jego córki  

  Bożeny Kozłowskiej-Pycińskiej - Maria Knabe 

- A oto przemówienie księcia Leona Kozłowskiego(...) 

- Moje wspomnienia z czasów II wojny światowej  

  okupacji niemieckiej i sowieckiej i relacje z rodziną  

  Józefa Łagowskiego i nim samym - Jan Kozak 

Listy do redakcji. Pan profesor Kazimierz Czapliński  

- Barbara Blicharska 

Oddając krew - darujesz życie - amjan 
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Powódź w Janowcu - Anatol Szurmak 

Powódź czerwcowa 2010 r. w Janowcu - Krystyna Wolska 

Jeszcze o powodzi w Janowcu:  

- Wisła przerwała wały - Leszek Kwasek 

- Wielka woda - Leszek Kwasek 

- Po powodzi - Leszek Kwasek 

Powódź w Janowcu - foto : Andrzej Madej, Leszek   Kwasek 

W skrócie:  

- Prośba o pomoc dla powodzian z Gminy Janowiec  

  - Leszek Kwasek 

- Pomoc dla Janowca - Andrzej Łyszczarz 

- Powódź w skrócie - Maciej Goławski 

- Odpowiedź na apel - Ryszard Szczygieł 

- Odwołana sesja Janowieckich Spotkań Historycznych  

  - Leszek Kwasek 

- Wpłaty na wydawnictwa albumowe - Leszek Kwasek 

- Wyniki finansowe za I kwartał 2010 roku - Leszek  

   Kwasek, Tadeusz Olejarczyk 

- Konkurs BRD - Hanna Madej 

- Wybory prezydenta RP - Leszek Kwasek 

- Wyniki I tury wyborów prezydenckich w Gminie Janowiec  

  - Andrzej Madej 

- Informacje z USC - Stanisław Bartoś 

- XII sesja Zimowych Spotkań Janowieckich - Leszek  

  Kwasek 

- Konkurs „Historia Janowca” - Grażyna Boronowska 

- Szanowni Państwo - Michał Pawlikowski 

Przedwojenny Janowiec - jak go pamiętam cz. VI  

  - Zygmunt Bulzacki 

Wspomnienia:  

- Moje wspomnienia z czasów II wojny światowej... - Jan  

  Kozak 

- Zima na wsi - Barbara Blicharska 

Listy. Szanowna Pani! - Kazimierz Czapliński 

Oddając krew - darujesz życie - amjan 
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W niedzielę 21. Listopada wybieramy wójta i radnych  

  - Leszek Kwasek 

Biuro Porad Obywatelskich - Anatol Szurmak 

Dożynki powiatowe 2010 - Justyna Chechelska-Kowalczyk 

Dożynki powiatowe 2010 29 sierpnia - foto: Justyna  

  Chechelska-Kowalczyk, Andrzej Madej 

Jubileusz 50-lecia KGW w Oblasach - Justyna Chechelska 

  -Kowalczyk 

Wybory samorządowe 21.11.2010 r.:  

- Obwieszczenie Wójta Gminy 

- Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej  

  w Janowcu - redakcja 

- Szanowni Państwo, Mieszkańcy Gminy Janowiec  

  - Zygmunt Gryta 

- Szanowni Państwo! Drodzy Wyborcy! - Krzysztof Polasik 
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- Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Janowcu 

- Dorota Walasek - Dorota Walasek 

- Szanowni Państwo, Mieszkańcy Gminy Janowiec  

  - Tadeusz Kocoń 

- Sprawozdanie z pracy radnych Rady Powiatu Puławskiego  

  za lata 2006-2010 - Krzysztof Szulowski, Stanisław Bartoś 

W skrócie:  

- Trudny powrót do normalności - Anatol Szurmak 

- Od redakcji - Leszek Kwasek 

- Wydanie wspomnień - Leszek Kwasek 

- Nasz nowy sponsor - Leszek Kwasek 

- Walne Zebranie TPJ - Leszek Kwasek 

- Wydawnictwa albumowe - Leszek Kwasek 

- Wyniki finansowe za III kwartały 2010 roku  

  - Tadeusz Olejarczyk 

- Dwa Brzegi - Justyna Chechelska-Kowalczyk 

- IX Janowieckie Interpretacje Muzyki - Justyna  

   Chechelska-Kowalczyk 

- Wydawnictwa TPJ znane nie tylko w Janowcu  

  - Leszek Kwasek 

- Zawody sportowo-pożarnicze 28 sierpnia 2010 r.  

  Góra Puławska - Justyna Chechelska-Kowalczyk 

- Zielony Pierścień - Zofia Kupis 

Misjonarka świecka na Syberii - Barbara Zięba 

Drodzy Czytelnicy! - Krystyna Wolska 

Wspomnienia:  

- Moja stara wieś Janowice - Barbara Blicharska 

- Potańcówki na moście w Janowicach - Barbara Blicharska 

Oddając krew - darujesz życie - amjan 
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Pomoc dla powodzian - Tadeusz Kocoń Wójt Gminy  

  Janowiec 

Praca GOPS w Janowcu na rzecz powodzian - Marzanna  

  Pakuła 

Pomoc dla powodzian - foto: Justyna Chechelska-Kowalczyk 

O pomocy dla powodzian w skrócie:  

- Grupa pomocy technicznej z Niemiec - Technisches  

  Hilfswerke - Justyna Chechelska-Kowalczyk 

- Podsumowanie koncertu charytatywnego w kazimierskiej  

  Farze - Ewa Rauner-Bułczyńska 

- Aukcja charytatywna - Justyna Chechelska-Kowalczyk 

- Powódź - Stanisław Pawłowski 

Samorząd gminny na rzecz powodzian - Tadeusz Kocoń  

  Wójt Gminy Janowiec 

Powódź w Janowcu - Pelagia Makrucka dla powodzian 

Powódź w Janowcu - czerwiec 1824 r. - Waldemar  

  Wojciech Bednarski 

W skrócie:  

- Wpłaty na wydawnictwa albumowe - Leszek Kwasek 

- Nagroda dla Towarzystwa Przyjaciół Janowca  

  - Leszek Kwasek 

- Złote Gody w Janowcu - Justyna Chechelska- 

  Kowalczyk 

- Uroczysta Sesja Rady Gminy - Justyna Chechelska- 

  Kowalczyk 

- Żegnamy Honorowego Obywatela Janowca - Justyna  

  Chechelska-Kowalczyk 

Wybory samorządowe 21.11.2010 r.:  

- materiał zebrał Andrzej Madej 

- Szanowni Wyborcy! - Zygmunt Gryta 

Fundacja Czas Tradycji:  

- Szanowny Pan Prezes Leszek Kwasek - Piotr Zgorzelski 

- Szanowny Pan Piotr Pogorzelski - Leszek Kwasek  

  - Prezes TPJ 

- BALLATA festiwal tańca i muzyki 

Wspomnienia. Czas pokoju i czas wojny - Jadwiga  

  Wolska-Landowska 

Listy:  

- Redakcja Gazety Janowieckiej - Irena Włodarczyk 

- Szanowna Pani Ireno(...) - redakcja 

Oddając krew - darujesz życie – amjan 
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A gdy nadejdzie następna powódź... - Leszek Kwasek 

Powódź - Stanisław Pawłowski 

Po powodzi:  

- O powodzi i stopniowej likwidacji jej skutków - Krystyna  

  Wolska 

- Pomoc dla powodzian z parafii Janowiec - Krystyna Wolska 

- Kilka słów o... 

- Pasza i zboże dla powodzian - Waldemar Banach 

- foto: Justyna Chechelska-Kowalczyk, Andrzej Madej 

- Pieniądze dla powodzian - Marzanna Pakuła 

Nazwy janowieckich ulic - Leszek Kwasek 

Przedwojenny Janowiec - jak go pamiętam cz.VII  

  - Zygmunt Bulzacki 

Wiersze i wierszyki:  

- O autorce... - Kasprzak 

- Kołysanka deszczu - Stanisława Kasprzak 

- Szaruga - Stanisława Kasprzak 

- Mój braciszek - Stanisława Kasprzak 

Szanowny Jubilacie - Leszek Kwasek Prezes TPJ 

W skrócie:  

- Wybory sołtysów i rad sołeckich - Justyna Chechelska- 

  Kowalczyk 

- Usuwanie szkód po powodzi - Maciej Goławski 

- Protest wyborczy - Leszek Kwasek 

- Uroczysta Sesja Rady Gminy Janowiec - Justyna  

  Chechelska-Kowalczyk 

- Zakład Gospodarki Komunalnej w Janowcu informuje  

  - Waldemar Banach kierownik ZGK w Janowcu 

- Sprawozdanie z działalności TPJ w 2010 roku - Leszek  

  Kwasek, Tadeusz Olejarczyk 

- Konferencja w Janowcu - redakcja 

- Komisje Rady Gminy w Janowcu - amjan 

Moje wspomnienia z czasów II wojny światowej,  

  okupacji niemieckiej i sowieckiej i relacje z rodziną  

  Józefa Łagowskiego i nim samym (cd) - Jan Kozak 

Wspomnienia:  

- Szubienica - Góra - Barbara Blicharska 

- Przewozu, u, u, u!!! - Barbara Blicharska 

- Zmarł Mieczysław Wolski - Leszek Kwasek 

Listy. Usługi uciekają z Janowca - Anatol Szurmak 

Oddając krew - darujesz życie - amjan 
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Konferencja regionalistów - małe miasta a rozwój  
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  cywilizacyjny województwa lubelskiego - Leszek Kwasek 

Nowe wyzwania dla Gminnej Biblioteki Publicznej  

  w Janowcu - Katarzyna Adamowska instruktor PBP  

  w Puławach 

Wydarzenia kulturalne w gminie Janowiec:  

- Impresje - Justyna Chechelska-Kowalczyk 

- Droga ikony - Justyna Chechelska-Kowalczyk 

- Święto Wina - Janowiec 2011 - Justyna Chechelska- 

  Kowalczyk 

- Święto Wina Janowiec 2011 - foto: Justyna Chechelska- 

  Kowalczyk 

- Kraina Lessowych Wąwozów - Justyna Chechelska- 
  Kowalczyk 

Wiersze i wierszyki:  

- O autorce... - redakcja 

- Skrzywdzona miłość - Stasia Kasprzak 

- Serce - Stasia Kasprzak 

- Kobieto puchu marny - Zygmunt Markowski 

Konkurs na wiersz o Janowcu - Hanna Madej 

W dzisiejszej „Gazecie”... - redakcja 

W skrócie:  

- Podziękowanie Tadeuszowi Olejarczykowi - Leszek Kwasek 

- Szanowni Czytelnicy - Leszek Kwasek 

- Wojewódzki etap konkursu BRD - Hanna Madej 

- IX Janowieckie Spotkania Historyczne - redakcja 

- Pożegnanie - Leszek Kwasek 

- Pożegnanie Tadeusza Orlewskiego - Leszek Kwasek 

- Uchwały Rady Gminy - Andrzej Madej 

Darczyńcy pamiątkowej tablicy w kościele parafialnym  

  w Janowcu:  

- Szanowna Redakcjo Gazety Janowieckiej - Franciszek  

  Zając 

- Pamięci żołnierzy Wojska Polskiego i Armii Krajowej  

  w Janowcu nad Wisłą - Tadeusz Łukasik 

Czas pokoju i czas wojny (cd) - Jadwiga Wolska-Landowska 

Listy:  

- O proporcjonalności według "zasad Kalego" - Anatol  

  Szurmak 

- Redaktor Naczelny Gazety Janowieckiej Pan Krzysztof  

  Szulowski - Stanisław, Jacek Janiszewski 

- Szanowni Państwo - Maciej Mieszkowski 

- Towarzystwo Przyjaciół Janowca nad Wisłą Redakcja  

  Gazety Janowieckiej - Irena Włodarczyk 

Oddając krew - darujesz życie - amjan 
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Turystyczna Perła Lubelszczyzny 2011 - Leszek Kwasek 

O rodzinie Fornalskich i nie tylko - spisała Krystyna Wolska 

Niezapomniana lekcja historii - foto: Justyna Chechelska- 

  Kowalczyk 

Niezapomniana lekcja historii - Justyna Chechelska- 

  Kowalczyk 

Wiersze i wierszyki:  

- O autorce - redakcja 

- Życie z miłością - Stasia Kasprzak 

- Miłość - Stasia Kasprzak 

- Mój brat - Stasia Kasprzak 

- Powracam tu - Zygmunt Markowski 

Konkurs na wiersz o Janowcu - redakcja 

W skrócie:  

- Zaproszenie na Walne Zebranie - Zarząd TPJ 

- Przedpłaty na album Janowiec 

- Przedpłaty na monografię cmentarza 

- Apel - zapytanie - prośba - Zarząd TPJ 

- Wyniki działalności TPJ za I półrocze 2011 r. - Stanisława  

  Kęczkowska 

- Samorządy najlepiej wykorzystujące pieniądze z Unii  

  Europejskiej - Justyna Chechelska-Kowalczyk 

- IX Janowieckie Spotkania Historyczne - 25.06.2011 - 

  Leszek Kwasek 

- Koncert - Mariola Stuczyńska sekretarz ZMD AMBITUS 

- Podziękowanie - Teresa Kusińska sołtys Janowic,  

  Jadwiga Wolska sołtys Janowca 

- Drogi Księże Proboszczu! Pasterzu naszej Janowieckiej  

  Wspólnoty! - Teresa Kusińska sołtys Janowic, Jadwiga  

  Wolska sołtys Janowca 

Czas pokoju i czas wojny (cd) - Jadwiga Wolska-Landowska 

Wspomnienia:  

- Stara chałupa w Janowcu - Barbara Blicharska 

- Pszczoły mojego dziadka - Barbara Blicharska 

- Kościół w Janowcu - Barbara Blicharska 

Listy:  

- Szanowny Pan Leszek Kwasek - prof. dr hab. Teresa  

  Zaniewska kier. Katedry Edukacji i Kultury SGGW  

  w Warszawie 

- Pan Leszek Kwasek - Krzysztof Hetman Marszałek  

  Województwa Lubelskiego 

- Podziękowanie - Bogumiła Nalepa (Jaślan) 

Oddając krew - darujesz życie - amjan 

c.d.n. 
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Darczyńcy i kwoty przez nich przekazane  

w 2022 roku w zł 
 

Michał Kowalski - 500,-; Stanisław Tomasz Jędrych  

- 360,-; Magdalena Roth - 200,-; Krystyna Gruszecka  

- 180,-; Dariusz Zajęcki - 150,-; Jadwiga Jaroszyńska  

- 300,-; Maciej Wójcik - 1000,-; Zbigniew Janiszewski  

- 500,-; Helena Prątnicka - 80,-; Wojciech Roman Bro-

chwicz-Lewiński - 2000,-; Barbara Werner-Gąciara - 200,-; 

Krzysztof Koza - 200,-. 

Razem - 5670,-. 

Serdecznie dziękujemy naszym Darczyńcom. 

Z ŻYCIA TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ JANOWCA 

Nowa książka już dostępna 
 

Dostaliśmy właśnie z drukarni świeżutkie egzemplarze 

długo oczekiwanej książki Pani Krystyny Wolskiej 

„Śladami naszych przodków”. Jest to suplement do wcze-

śniejszego wydania „Cmentarza Parafialnego w Janow-

cu”. Twarda okładka  

i piękne wydanie. Za-

chęcamy do zakupów - 

koszt druku (50,- zł) 

plus przesyłka. 
 

   Od połowy paździer-

nika można zakupić 

nasze publikacje książ-

kowe i "Notatnik Jano-

wiecki" w Puławach w 

Centrum Informacji 

Turystycznej Aleja 

Królewska 4 (godziny 

otwarcia - 8.00-16.00).  
M. Kwasek 

NOTATNIK JANOWIECKI 
Nr 23-24 (2020-2022) 

Najprawdopodobniej na początku 2023 roku ukaże się 

nowe wydanie Notatnika Janowieckiego nr 23-24. Dla 

przybliżenia zawartości najbliższego numeru podajemy 

jego spis treści: 

Do Czytelnika 

AKTUALIA: DARCZYŃCY TPJ (1995-2022) – L. Kwa-

sek, M. Kwasek, A. Madej | Towarzystwo Przyjaciół 

Janowca w Informatorze Wojewódzkiej Rady Regio-

nalnych Towarzystw | Walne Zebranie Sprawozdawczo

-Wyborcze Członków TPJ (20 sierpień 2022) | I Konfe-

rencja Wiślana (czerwiec 2023) | „Nic dwa razy się nie 

zdarza”, czyli o tym, jak upadł projekt „JANOWIEC – 

Miastem” – A. Szymanek | Uroczyste oznakowanie 

kirkutu w Janowcu (8 lipiec 2022) - F. Jaroszyński 

ARTYKUŁY: Zapomniana kapliczka św. Rocha w Ja-

nowcu nad Wisłą - A. Szymanek | /Trumny kłodowe w 

janowieckich kryptach/ - W. Brochwicz-Lewiński | Z pro-

blematyki funkcjonowania rad narodowych na terenie 

Powiśla Puławskiego w pierwszych latach po II wojnie 

światowej - M. D. Bednarski 

TOPONIMIA i KARTOGRAFIA JANOWIECKA – A. Szy-

manek: Opublikowane zostanie piętnaście ciekawych 

materiałów archiwalnych z lat 1838-1919 w których 

znajduję się liczne nazwy miejscowe Janowca i okoli-

cy. Na szczególną uwagę zasługuje Protokół opisu gra-

nic pomiędzy dobrami Oblasy - Wojszyn - Trzcianki 

(1838) oraz Rejestr pomiarowy dóbr prywatnych Jano-

wiec Oblassy (1863). Poza tym liczne mapki, plany 

i planiki gruntów i miejsc z obszaru dawnych dóbr Ja-

nowiec-Oblasy. Także pierwszy Słowniczek janowiec-

kich toponimów 

I KONFERENCJA WIŚLANA 
 

Towarzystwo planuje na przyszły rok organizacje kon-

ferencji poświęconej tematycznie Wiśle pt.: WISŁA MA-

ŁOPOLSKIEGO PRZEŁOMU; dzieje Rzeki - dzieje Lu-

dzi. Będzie to I Janowiecka Konferencja Wiślana - 2023. 

Idea konferencji: Pierwsza z cyklicznych (co 2 lata) 

konferencji, których głównym motywem jest Wisła w gra-

nicach jej Małopolskiego Przełomu; w szczególności tzw. 

„janowiecko-kazimierska” Wisła, albo „Wisła tutejsza”. 

Tematy referatów dobierane według konwencji miscella-

nowej – w nawiązaniu do hasła „Dzieje rzeki – dzieje 

ludzi”.  

Termin: Janowiec nad Wisłą, 1 lipiec (sobota) lub 16 

wrzesień (sobota) 2023 r. 

Miejsce: Janowiec, Gminny Ośrodek Kultury 

Organizator: Towarzystwo Przyjaciół Janowca 

Książka: Materiały konferencji zostaną opublikowane  

w książce (red. A. Szymanek).  

Impreza towarzysząca: pokaz filmu o Małopolskim Prze-

łomie Wisły lub rejs statkiem 
 

Propozycje robocze referatów: 

RZEKA: Historia zmian koryta Wisły w Małopolskim 

Przełomie 

HISTORIA: Osadnictwo nadwiślańskie w rejonie Mało-

polskiego Przełomu Wisły 

DZIEDZICTWO KULTUROWE MPW: Krajobraz kultu-

rowy Małopolskiego Przełomu Wisły 

ZABYTKI ARCHITEKTURY 

Nadwiślańskie perły architektury między Zawichostem 

a Puławami 

SKARBY PRZYRODY: Wartości przyrodnicze Małopol-

skiego Przełomu Wisły 

ABY WISŁA ŁĄCZYŁA BARDZIEJ: Projekt koncep-

cyjny „KŁADKI” pomiędzy Janowcem a Kazimierzem 
Przygotował:  

Andrzej Szymanek  
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W SKRÓCIE 

Zakup węgla po cenie preferencyjnej 
Według informacji UG Janowiec ,mieszkańcy zainte-

resowani preferencyjnym zakupem węgla mogą złożyć 

wniosek o jego zakup do urzędu od dnia 17.11.2022r. 

Warunki zakupu realizowane będą w oparciu o zapisy 

ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferen-

cyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe (Dz. 

U. z 2022 r., poz. 2236). 

Wnioski można składać na piśmie w sekretariacie w 

budynku UG Janowiec przy ul. Radomskiej 2 lub za po-

mocą środków komunikacji elektronicznej (wniosek musi 

zostać opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicz-

nym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym) - 

wnioski przesyła się na adres e-mail: gmina@janowiec.pl 

lub poprzez platformę ePuap. 

Zakładane są dwie transze zakupu: 

1) do końca 2022 r. (do 1,5 tony), 

2) od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 30 kwietnia 2023 r. - 

(do 1,5 tony). 

Osoba uprawniona będzie mogła zakupić łącznie do 3 

ton węgla składając dwa wnioski w określonych termi-

nach- pierwszy wniosek do 09.12.2022. 

Dostawcą paliwa ma być Polska Grupa Górnicza S.A. 

z Katowic. Dostępne sortymenty węgla to kostka, orzech, 

ekogroszek, groszek w cenie 2000 zł za tonę dla odbiorcy 

indywidualnego. Z oferty wynika, że firma gwarantuje 

dostarczyć do 31.12.2022 r. następujące ilości węgla: 

KWK Wesoła - kostka (63-200 mm) - 81 t; 

KWK Wesoła - orzech (25-80 mm) - 189 t; 

KWK Piast-Ziemowit - Retopal ekogroszek (6-25 mm) - 108 t; 

KWK Staszic - groszek II (5-25 mm) - 324 t. 

Do dokonania zakupu preferencyjnego jest uprawniona 

osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia 

warunki uprawniające do dodatku węglowego, o którym 

mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o do-

datku węglowym (Dz. U. poz. 1692 i 1967). 

Informacje przedstawione we wniosku o zakup składa 

się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie 

fałszywych oświadczeń wynikającej z art. 233 § 6 ustawy 

z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny. 

Procedura postępowania oraz wzory dokumentów do-

stępne są na stronie internetowej urzędu gminy. 
UG Janowiec 

 

◄► 
 

Zebrania Wiejskie w Gminie Janowiec 
W sołectwach gminy Janowiec w dniach 26-29 wrze-

śnia odbyły się zebrania wiejskie. Tematem spotkań było 

„Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia środków 

funduszu sołeckiego w 2023 roku”. Poruszano także spra-

wy bieżące nurtujące mieszkańców gminy. 
redakcja 

 

◄► 
 

XXII Powiatowy Dzień Kultury 
Tegoroczny, 22. Powiatowy Dzień Kultury, odbył się  

21 października w hali sportowej Zespołu Szkół Tech-

nicznych w Puławach. Podczas obchodów władze powia-

tu nagrodziły wyróżniających się artystów i animatorów 

kultury. Nagrodzono 13 organizacji i 25 osób indywidual-

nych, które szeroko promują tradycje i zwyczaje regionu. 

VISTULANA: O dwóch bindugach na Wiśle - w Nowej 

Aleksandrii (1854) i Górze Puławskiej (1861) – A. 

Szymanek | Janowiec w „planach Wisły” Wilhelma 

Kolberga (1860-1866) | „Plan” rzeki Wisły między 

Nasiłowem a Bronowicami (1830) | Spław drzewa na 

Wiśle – okolica Janowca (ryc. z II połowy XIX wieku) 

MISCELLANEA: Tajemnicza macewa na cmentarzu pa-

rafialnym w Janowcu - P. Sygowski; M. Kwasek (foto) 

| Odnaleziona macewa z jednorożcem – P. Sygowski | 

Janowieckie konotacje, przypadłości, wspaniałości - 

Genius Loci? - G. J. Kor-

win-Szymanowski 

ŹRÓDŁOWE DROBIAZGI: 

Spis czeladzi w Janowi-

cach (1584) – A. Szymanek 

| Fortyfikacja Janowca w 

1716 - A. Szymanek | Re-

jestr drzew w ogrodzie ja-

nowi[e]ckim przy zamku 

(lubelskie) (1730) – A. Szy-

manek 

AUTORZY Notatnika Jano-

wieckiego (1996-2022) 
A. Szymanek 

Nowy zarząd TPJ 
 

Zgodnie z uchwałą Walnego Zebrania Członków To-
warzystwa Przyjaciół Janowca nad Wisłą, z dnia 
20.08.2022 r. w sprawie wyboru nowego Zarządu TPJ na 
lata 2022 - 27, podjętą na podstawie Statutu Towarzystwa 
Przyjaciół Janowca nad Wisłą (paragraf 18 punkt 2), Wal-
ne Zebranie Członków TPJ zatwierdziło wybór Zarządu 
TPJ w składzie: 

1. Andrzej SZYMANEK - prezes 

2. Leszek KWASEK - wiceprezes 

3. Filip JAROSZYŃSKI - wiceprezes 

4. Elżbieta WÓJCIK - skarbnik 

5. Andrzej MADEJ - sekretarz 

6. Marek KWASEK - członek Zarządu 

7. Krzysztof DŁUGOKĘCKI - członek Zarządu 
Natomiast zgodnie z uchwałą podjętą w sprawie wyboru 

nowej Komisji Rewizyjnej TPJ na lata 2022 - 27, na pod-
stawie Statutu Towarzystwa Przyjaciół Janowca nad Wisłą 
(paragraf 18 punkt 2), Walne Zebranie Członków TPJ za-
twierdziło wybór Komisji Rewizyjnej TPJ w składzie: 
1. Agnieszka Godos – przewodnicząca 
2. Wojciech Szczepanek – członek 
3. Maria Jaroszyńska – członek 

Redakcja 
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Kupując książki Towarzystwa Przyjaciół Janowca  

- wspierasz jego działalność. 

Według relacji Dziennika Wschodniego wśród nagro-
dzonych grup twórców ludowych znalazły się: Polanki 
z Parchatki, HutoWianki z Huty oraz gospodynie z Woj-
szyna i Zagród. Wyróżniono także młodych wokalistów: 
Igę Pyśkiewicz, Magdalenę Nowak, Kacpra Gołdę, Nata-
lię Kosmowską. 

Wyróżnionym za ogromne zaangażowanie, zróżnico-
wane formy aktywności, nawiązujące do tradycji ludo-
wej, a także włożony wysiłek podziękowała Danuta Sma-
ga, starosta puławski. Imprezę uświetnił koncert Jacka 
Wójcickiego z zespołem. 

Redakcja 

 

◄► 
 

Białe Czerwone Winobranie 
W niedzielę, 18 września, goście odwiedzający jano-

wiecki zamek wzięli udział w symbolicznym winobraniu. 
To już druga impreza w Janowcu związana z winiar-
stwem, po popularnym i trwale zapisanym w janowiec-
kim kalendarzu wydarzeń, majowym Święcie Wina. 

Gospodarzem imprezy było Muzeum Nadwiślańskie, 
które wiosną tego roku odtworzyło historyczną Winnicę 
Zamkową, a podczas uroczystości zaprezentowało jej 
nowy logotyp. Muzeum od dłuższego czasu zamierza wy-
korzystać rozwój winiarstwa w regionie, a odtworzenie 
zamkowej winnicy, to jedynie początek. 

Podczas wydarzenia miał także miejsce panel tema-
tyczne poświęcony historii renesansowej winnicy na zam-
ku w Janowcu. 

Redakcja 

 

◄► 
 

Komunikat  

w sprawie dystrybucji tabletek jodku potasu 
Przygotowanie planu dystrybucji tabletek jodku potasu 

na wypadek ewentualnego wystąpienia zagrożenia radia-
cyjnego jest standardową prewencyjną procedurą, zwią-
zaną z zarządzaniem kryzysowym i ma na celu zapewnie-
nie bezpieczeństwa obywatelom. 

W obecnej chwili zagrożenie radiacyjne nie występuje, 
a sytuacja jest na bieżąco monitorowana przez Państwo-
wą Agencję Atomistyki, która informuje, że rosyjskie 
działania militarne na Ukrainie oraz ataki na Zaporoską 
Elektrownię Jądrową nie stwarzają bezpośredniego zagro-
żenia dla mieszkańców Polski. 

W razie zagrożenia radiacyjnego na terenie Gminy 
Janowiec akcja zostanie uruchomiona po wydaniu dyspo-
zycji przez Wojewodę Lubelskiego i oficjalnym komuni-
kacie Wójta Gminy. Zaproponowane wcześniej miejsca 
wydawania tabletek oraz broszura informacyjna na temat 
profilaktyki jodku potasu dostępne na stronie interneto-
wej urzędu gminy. 

UG Janowiec 
 

◄► 
 

Wolontariusz roku powiatu Puławskiego 
Podczas „IV Powiatowego Dnia Wolontariatu”, w dniu 

8 grudnia, w Starostwie Powiatowym w Puławach miało 
miejsce uroczyste wręczenie nagród „Wolontariusz roku 
powiatu Puławskiego”. Było to podziękowanie za aktyw-
ną pomoc poszkodowanym w wyniku wojny na Ukrainie. 
Statuetki i dyplomy wręczała Starosta Puławski Danuta 
Smaga. W imieniu mieszkańców Gminy Janowiec wyróż-
nionych za tak szerokie zaangażowanie w niesienie po-
mocy potrzebującym, podziękowania odebrał Wójt Gmi-
ny Janowiec Jan Gędek. 

- Szanowni Państwo, drodzy mieszkańcy te gratulacje, 
podziękowania i wyrazy uznania w pełni przysługują 
Wam, za wasze okazane serce i bezinteresowność oraz 
zaangażowanie w działaniu. To Wy jesteście bohaterami 
tego wydarzenia. W imieniu Wójta Gminy Jana Gędka 
oraz własnym składamy Wam wyrazy uznania i serdecz-
ne podziękowania - pisze Urząd Gminy Janowiec.  

UG Janowiec 


