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Barbara Krajewska

Kocham ziemię ojczystą

Kocham szary pył janowieckich dróg
przy których brzozy
w śnieżnych welonach
użyczają cienia
a kapliczki osnute bzami
i majową pieśnią
zapraszają do modlitwy

Kocham nasze lasy zielone
stykające się z błękitnym niebem
i Góry Dębowe które przed laty
chroniły dzielnych partyzantów
i nieujarzmionych żołnierzy wyklętych

Kocham moją ziemię ojczystą
zroszoną ofiarną krwią moich przodków
którzy bardziej niż swoje życie
cenili wolność najdroższej Matki Polski

Szczepkowo-Iwany, lipiec 2014 roku 
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       Szanowni Państwo, 

Książka ta jest opracowaniem autorstwa pracowników Urzędu 
Gminy Janowiec Kościelny,  skierowanym do zainteresowanych 
historią  i  teraźniejszością  Gminy,  a  w  szczególności 
zaproszeniem,  aby  poznać  jej  przedsięwzięcia,  obiekty 
przyrodnicze i  historyczne.  Zaproponowano ścieżkę rowerową 
po gminie szlakiem kapliczek i krzyży oraz kurhanów i Szlakiem 
Szkół Pogranicza. Jest też zaproszenie do zwiedzenia pięknego 
neogotyckiego Kościoła z 1912 roku. 
Można  poznać  sławnych  ludzi  związanych  z  Gminą  Janowiec 
Kościelny,  a  także  stałe  uroczystości,  w  których  warto  wziąć 
udział. Piękna przyroda, zdrowe i świeże powietrze, lasy pełne 
jagód  i  grzybów,  to  walory  tej  Gminy,  podobnie  jak 
gospodarstwa rolne bogate w ekologiczną żywność. 
Materiały zawarte w publikacji, mają być zachętą do poznania 
Gminy Janowiec Kościelny. Mamy nadzieję, że wszyscy, którym 
na  sercu  leży  dobro  naszej  gminy,  znajdą  coś  dla  siebie  oraz 
poszerzą swoją wiedzę o bogactwie kulturowym i historycznym 
Gminy.  Jest  to  pierwsza  w  historii  naszego  samorządu 
publikacja, mająca na celu promocję Gminy Janowiec Kościelny. 

Prezes Stowarzyszenia   Wójt Gminy 

     Monika Szypulska Bożena Grochala

Janowiec Kościelny, październik 2017 r.

3



Spis treści
1. Wstęp 
2. Atrakcje turystyczne.................................................................... 6
- Kościół pw. Przemienienia Pańskiego ........................................... 6
- Izba Pamięci i Tradycji Poboża....................................................... 8
- Szlak Pobożańskich Kurhanów....................................................... 9
- Szlak "Szkoły Dawnego Pogranicza" ..............................................10
- Krzyże przydrożne .........................................................................11
- Miejsca pamięci ............................................................................12
3. Znane postacie ...........................................................................14
- Scholastyka Szczepkowska ............................................................14
- ks. Marian Batogowski ..................................................................14
- Barbara Krajewska ........................................................................15
- Wojciech Bogumił Jastrzębowski ..................................................16
- Ryszard Juszkiewicz .......................................................................17
4. Wydarzenia ................................................................................18
- Seminarium Historyczne ...............................................................18
- Festiwal Piosenki Religijnej ...........................................................19
- Święto Pieczonego Ziemniaka .......................................................20
- Jubileusz uzyskania pełnoletności ................................................21
- Diamentowe, Złote i Srebrne Gody ..............................................22
- 11 listopada ..................................................................................23
5. Warto poznać .............................................................................24
- Ludowy Klub Sportowy "Orzeł" ....................................................24
- Zespół folklorystyczny pieśni "Pobożanie" ....................................25
6. Ochotnicze Straże Pożarne .........................................................26
- OSP Janowiec Kościelny ................................................................26
- OSP Nowa Wieś Wielka ................................................................27  
- OSP Szczepkowo Borowe ..............................................................28
7. Oświata ......................................................................................30
8. Walory przyrodnicze ..................................................................31
9. Kreatywne perspektywy ............................................................32
10 . Stowarzyszenia ........................................................................35
11. Ważne telefony

4



Wstęp
Gmina Janowiec Kościelny położona jest na skraju południowo-zachodniej części 
województwa  warmińsko  –  mazurskiego,  w  powiecie  nidzickim.  Od  strony 
zachodniej  graniczy  z  gminą  wiejską  Kozłowo,  od strony  wschodniej  z  gminą 
Janowo, od północnej z gminą miejsko – wiejską Nidzica i od strony południowej 
z gminą Wieczfnia Kościelna (powiatu mławskiego). Obszar gminy leży w ok. 80 
% powierzchni w dorzeczu rzeki Narwi. Główną rzeką zbierającą wody z terenu 
gminy jest rzeka Orzyc, stanowiąca wschodnią granicę gminy. 

Historia  gminy  Janowiec  Kościelny  sięga  XIII-ego  wieku.  Obszar  położony  na 
północny  wschód  od  lewego  brzegu  rzeki  Orzyc,  nazwano  Pobożem. 
Zamieszkiwała  je  drobna  szlachta  zaściankowa,  a  nazwa  Poboże  pochodzi 
najprawdopodobniej od niezwykłej pobożności tych ludzi i  wielkiej miłości do 
Boga. Poboże zamieszkiwane przez szlachtę cząstkową jest charakterystyczne dla 
terenów  objętych  wcześniej  osadnictwem  drobnoszlacheckim.  Na  skutek 
podziałów  rodzinnych  lub  odsprzedawania  części  majątków,  średniozamożne 
domy  szlacheckie  zmieniały  się  w  gniazda  szlachty  cząstkowej,  a  nawet 
zagrodowej.  Jedna  z  przyczyn  przemawiającą  za  tak  gęstym  osadnictwem 
drobnoszlacheckim  na  Pobożu  była  bliskość  ważnego  szlaku  handlowego  z 
Bramy Morawskiej na Prusy. Najstarsze wzmianki o wsiach drobnoszlacheckich 
na Pobożu sięgają roku 1401.

Gmina  Janowiec  Kościelny  do  roku  1955  należała  do  województwa 
warszawskiego,  powiatu  mławskiego.  Stanowiła  ona  najdalej  wysunięty  na 
północ cypel powiatu mławskiego, sięgający małym zakosem na pograniczu Prus 
Wschodnich  i  Janowa.  Połowa  gminy,  licząca  25  km.  stanowiła  jednocześnie 
granice państwa polskiego od Prus Wschodnich.

Gmina Janowiec Kościelny to piękne krajobrazy,  czyste powietrze, spokój oraz 
lasy obfitujące w grzyby i zwierzynę łowną. 
W centrum Janowca Kościelnego znajduje się piękny, zbudowany w 1910 roku w 
stylu neogotyckim kościół, wpisany do rejestru zabytków Warmii i Mazur. Gmina 
znajduje  się  na  obszarze  szczególnie  bogatym  w  zabytki  archeologiczne. 
Starożytne  cmentarzyska  i  kurhany  wyznaczają  nieme  ślady  bardzo  odległej 
historii rodów osiadłych tu od wieków, a nawet tysiącleci. 
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ATRAKCJE TURYSTYCZNE
Kościół pw. Przemienienia Pańskiego 

w Janowcu Kościelnym 

W centrum Janowca Kościelnego znajduje się piękny, konsekrowany w 1912 roku w 
stylu neogotyckim kościół, wpisany do rejestru zabytków Warmii i Mazur. Świątynię 
wzniesiono staraniem księdza Hieronima Syskiego na wzór kościoła św. Floriana na 
Pradze  w  Warszawie.  W  środku  warto  zobaczyć  witraże  przedstawiające 
Przemienienie Pańskie oraz św. Jana Chrzciciela. Niezwykle interesująca jest historia 
powstania kościoła krążąca wśród lokalnej ludności w formie legendy. Otóż dawno 
temu,  najpewniej  w  XIV  –  XV  wieku  mieszkańcy  tych  okolic  zdecydowali  się 
pobudować na Pobożu kościół. Aby móc to uczynić uznali,  że należy się udać do 
Ojca Świętego z prośbą o pozwolenie na budowę i wyznaczenie jakiemu patronowi 
świątynia ma być przeznaczona. Delegacja kilku Pobożan ruszyła do Rzymu pieszo. 
Kiedy  w  końcu  przybyli  na  miejsce  i 
szykowali się do spotkania z Papieżem 
natrafili na pewną zasadniczą trudność 
w porozumieniu się z Ojcem Świętym. 
Otóż  nie  wiedzieli,  czy  jest  on  z 
urodzenia  szlachcicem,  czy  nie  i  nie 
mogli znikąd uzyskać odpowiedzi na to 
nurtujące ich pytanie. Cała sprawa zaś 
polegała  na  tym,  że  jeśli  Papież 
okazałby się szlachcicem, wówczas po 
oddaniu  należnej  czci  namiestnikowi 
Kościoła, mogliby zwracać się do niego, 
jak  do  równego  sobie,  czyli  używając 
zwrotu  “Panie  bracie”,  jeśli  zaś 
okazałoby  się  nieprawdą  szlachectwo 
Papieża,  to  trzeba  by  było  cały  czas 
używać  zwrotu  –  Ojcze  Święty. 
Jednakże  kiedy  stanęli  przed  Ojcem 
Świętym,  tak  się  zmieszali  na  widok 
najwyższego  kapłana,  że  nie  tylko 
zapomnieli o “Panie bracie”, ale nawet 
według  umowy  nie  umieli  wyrzec  - 
Najświętszy Ojcze. 

6



Jeden  z  książąt  Kościoła  mówił  za  nich  i  przedstawił  Ojcu  Świętemu  cel  ich 
przybycia.  Papież  mile  przyjął  synów  północy,  zezwolił  na  budowę  świątyni  i 
podarował  im  statuę  Pana  Jezusa  Nazareńskiego,  jako  ofiarę  do  mającego  się 
pobudować kościoła.  Pobożanie  po  powrocie delegacji  z  Rzymu zdecydowali,  że 
kościół  pobudują  w  Szczepkowie  Borowym  w  miejscu  starego 
przedchrześcijańskiego  cmentarzyska.  Jednak  kiedy  rozpoczynano  prace  przy 
budowie  świątyni  w  ciągu  dnia,  to  w  nocy  za  każdym  razem  wszystko  było 
niszczone. Uznano, że to Pan Jezus nie chce mieć swego domu w tym miejscu. Jak 
podaje Scholastyka Szczepkowska, chodziło tu prawdopodobnie o niszczenie nocą 
budowy przez rycerzy z drużyny Jastrzębca, którzy mieszkali w Pokrzywnicy Wielkiej 
i  chcieli,  aby  świątynia  pobudowana  była  blisko  ich  siedzib.  W  rezultacie 
zdecydowano  zaprząc  woły  i  przywiązać  im  kloc  drewna  z  przygotowywanego 
materiału na budowę kościoła.  Woły pogoniono, postanawiając kościół  postawić 
tam gdzie się zatrzymają. Ponieważ stanęły w miejscu dzisiejszego kościoła, tu też 
został  pobudowany,  zaś  miejscowość  nazwano  Janowiec  Kościelny.  Obecna 
świątynia  w  Janowcu  Kościelnym  wybudowana  została  na  miejscu  starego, 
drewnianego  kościoła  w  stylu 
neogotyckim  na  wzór  kościoła  św. 
Floriana  na  Pradze  w  Warszawie, 
projektowanego  przez  Józefa  Piusa 
Dziekońskiego. Kościół zbudowany został 
ze  składek  parafian  staraniem  księdza 
plebana  Hieronima  Syskiego.  Budowę 
rozpoczęto w 1904 roku, a zakończono w 
1910  lub  1911  r.  W  czasie  budowy 
kościoła,  latem  nabożeństwa  odbywały 
się  w  dzwonnicy  kościelnej,  natomiast 
zimą  w  saloniku  plebani  u  księdza 
proboszcza.  Świątynia  przetrwała  okres 
pierwszej  i  drugiej  wojny  światowej 
właściwie  bez  większego  uszczerbku. 
Podczas  drugiej  wojny  ksiądz  Gutowski 
nie  opuścił  parafian  i  sprawował 
kapłaństwo  aż  do  1963  roku.  W latach 
90-tych  kościół  restaurowano.  Obecnie 
od  sierpnia  2002  roku  również  trwają 
prace  renowacyjno  –  konserwatorskie 
Kościoła  Parafialnego  w  Janowcu 
Kościelnym. 
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Izba Pamięci i Tradycji Poboża

W  czerwcu  2014  roku  w 
pomieszczeniach  świetlicy 
wiejskiej  powstała Izba Pamięci  i 
Tradycji Poboża, w której - dzięki 
współpracy  samorządu i  lokalnej 
grupy  pasjonatów  historii,  a 
przede  wszystkim  dużemu 
zaangażowaniu  mieszkańców  - 
zgromadzono  liczne  eksponaty  i 
pamiątki kultury materialnej oraz 
historii  ziem  mazowieckich. 
Utworzenie  Izby  możliwe  było 
dzięki  dofinansowaniu  z 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej pozyskanemu przez Stowarzyszenie 
Ziemi Janowieckiej w ramach projektu pn. „Razem możemy więcej” . Izba Pamięci i  
Tradycji to kolejny przykład dobrych praktyk potwierdzający, jak dzięki niewielkiemu 
wsparciu  finansowemu,  można  uzyskać  długotrwałe  efekty.  Utworzenie  Izby 
Pamięci będzie służyć szczególnie osobom młodym - głównie uczniom szkół, którzy 
niewiele wiedzą o tradycji i  historii swoich przodków. Dla starszych mieszkańców 
będzie  to  zaś  okazja  powrotu  do  korzeni  -  tradycji,  kultury,  wartości  życia 
rodzinnego.
Osoby zainteresowane zwiedzeniem Izby Pamięci i Tradycji Poboża zapraszamy. 
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Szlak Pobożańskich Kurhanów

Kurhany  to  miejsca  pochówków, 
wały  podłużne znajdujące się  pod 
ziemią.  W  miejscach  tych 
występują przedmioty czyli zabytki 
archeologiczne:  narzędzia 
krzemienne,  naczynia  ceramiczne, 
broń,  narzędzia  z  metalu,  kości  i 
rogu.  Ślady  osadnictwa 
starożytnego,  nowożytnego, 
wczesnośredniowiecznego,  jakimi 
są  kurhany  znajdują  się  na  terenie  całej  Gminy  Janowiec  Kościelny.  Kurhany 
znajdują się w Bielawach, Bukowcu Wielkim, Szczepkowie Borowym, Pokrzywnicy 
Wielkiej,  Smolanach  -  Żardawach,  Szczepkowie-Zalesiu,  Zaborowie,   Kruszu  i 
Piotrkowie. Staraniem uczniów  Zespołu Szkół w Janowcu Kościelnym oznakowano 
cztery wybrane stanowiska archeologiczne. Położone w niedalekiej  odległości od 
siebie, zachęcają do odbycia ciekawej wycieczki szlakiem pobożańskich kurhanów. 
Przy  każdym  z  obiektów  znajduje  się  tablica  z  tekstem  fachowo  opisującym 
stanowisko archeologiczne.  Gmina Janowiec Kościelny to wymarzona okolica do 
rowerowych  wycieczek.  Szlak  Pobożańskich  Kurhanów  jest  to  szlak  o  średnim 
stopniu trudności, jego długość wynosi ok. 25 km.

Trasa: Zabłocie Kanigowskie- Janowiec Kościelny- Pokrzywnica Wielka- Piotrkowo- Bielawy- Nowa 
Wieś Wielka- Bukowiec Wielki- Szczepkowo Borowe- Połcie Stare- Kuce- Janowiec Kościelny.
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Szlak "Szkoły Dawnego Pogranicza"

Trasa przebiega przez tereny przygraniczne z dawnymi Prusami Wschodnimi, przez 
miejscowości Gminy Janowiec Kościelny, w których zlokalizowane są budynki szkół 
dawnego pogranicza.
Szlak powstał w ramach projektu "Szkoły Dawnego Pogranicza", którego ideą było 
szerzenie wiedzy i ocalenie od zapomnienia bezcennych dóbr z tamtego okresu – 
wspomnień, pamiątek, architektury. Przy każdej z pięciu szkół znajduje się tablica 
informacyjna z jej krótką charakterystyką i zarysem historycznym. W budynku szkoły 
w  Waśniewie-Grabowie  funkcjonuje  mini  muzeum  szkolne,  w  którym  można 
obejrzeć zgromadzone pamiątki, meble, narzędzia, a także fotografie i dokumenty. 
Stworzony  tam  nastrój  jest  niepowtarzalny,  muzeum  (izby  lekcyjne,  korytarze) 
oddaje charakter tamtego okresu.

Trasa: Waśniewo-Grabowo – Szczepkowo Borowe – Nowa Wieś Dmochy – 
Janowiec Kościelny – Jabłonowo-Dyby – Waśniewo-Grabowo.

Długość – około 29 kilometrów
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Krzyże przydrożne
Krzyże  przydrożne  znajdują  się  na  terenie 
całej  Gminy Janowiec Kościelny.  Można je 
spotkać w różnych miejscach wsi np.: przy 
domach,  przy  polnych  i  leśnych  drogach, 
skrzyżowaniach  dróg.  Charakteryzują  się 
one  szerokim  zakresem  lokalnych 
rozwiązań  ciesielskich,  rzeźbiarskich, 
kowalskich  czy  kamieniarskiego  rękodzieła 
artystycznego. Każda figura to świadectwo 
dziedzictwa  religijnego,  historycznego  i 
kulturowego. 
Fundowane  były  z  różnych  przyczyn,  jako  wotum  za 
otrzymane łaski, jako pamiątka wydarzeń historycznych lub 
w  intencji  modlitewnej  o  potrzebne  łaski.  Zawsze 
wznoszone  były  z  potrzeby  ducha  i  świadczą  o  wielkiej 
pobożności naszych przodków. 
Każda figura czy krzyż, ma swoją historię i tajemnicę.  Na 
pewno są miejscem kultu religijnego, miejscem spotkań i 
modlitw.  Są  ozdobą  miejscowości  i  krajobrazu.  Na 
szczególną  uwagę  zasługuje  przydrożna  figurka  w 
miejscowości  Waśniewo-Gwoździe,  która  wyrzeźbiona 
została z jednego bloku granitowego. 
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Miejsca pamięci

Społeczeństwo Gminy chcąc upamiętnić Tych, których doświadczyła wojna i dzięki 
którym obecnie możemy żyć w wolnym kraju, spotyka się 11 listopada na uroczystej 
Mszy  Świętej.  To  najważniejsze  polskie  święto  narodowe  –  Święto  Odzyskania 
Niepodległości rozpoczyna się Mszą Świętą w intencji Tych, którzy życie i zdrowie 
oddali  za  naszą  wolność.  Każdy  uczestnik  otrzymuje  kotylion  w  barwach 
narodowych.  Jest  też  występ artystyczny  poświęcony tematyce odzyskania  przez 
Polskę Niepodległości i wspólne śpiewanie patriotycznych pieśni. Czasami uczestnicy 
tamtych wydarzeń opowiadają swoje  przeżycia  i  wspomnienia.  Corocznie  jest  to 
piękna lekcja patriotyzmu i historii. 
Na zakończenie każdej uroczystości są składane wiązanki biało-czerwonych kwiatów 
i zapalane znicze przed pamiątkowymi tablicami i na grobach żołnierzy, a należą do 
nich:
– tablica przy Figurze Matki Bożej na placu przy 

Kościele,

– tablica na pomniku przy 
Szkole Podstawowej w 
Janowcu Kościelnym, 
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– trzy  groby  żołnierzy  na  Cmentarzu  Parafialnym w Janowcu Kościelnym : 
grób  żołnierza  Jana  Mireckiego  (29  lat),  który  1  września  1939  r.  w 
pierwszym dniu wojny poległ w Gołębiach na placówce straży granicznej 
oraz dwa groby nieznanych żołnierzy. 

26  września  2010  roku  nastąpiło 
też  odsłonięcie  pamiątkowej 
tablicy  w  Szkole  Podstawowej  w 
Janowcu  Kościelnym, 
upamiętniającej  miejsce  Kaźni 
Hitlerowskiej  w  latach  1939-1945. 
Aktu odsłonięcia dokonano podczas 
X  Seminarium  Historycznego.  Do 
chwili  obecnej  jest  to  cenne 
miejsce dla żywej lekcji historii. 

Miejsca  te  są  symbolicznym  aktem  pamięci  o  wszystkich  Osobach,  które 
doświadczyły okrucieństwa wojny. To dowód patriotyzmu i wskazówka szczególnie 
dla młodego pokolenia. Wolność jest wartością bezcenną i wszyscy musimy o tym 
pamiętać. 
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ZNANE POSTACIE
Scholastyka Szczepkowska

"Pragnę spłacić dług ziemi, na której się urodziłam, wychowałam, pracowałam i żyję. Tu tkwią  
korzenie mojej rodziny. Wydaje mi się, że nie każdy skrawek ziemi polskiej może się poszczycić  
taką przeszłością jak Poboże".

Scholastyka Szczepkowska urodziła się 26 lipca 1917 roku we wsi 
Szczepkowo Borowe, jako córka Leopolda i Eleonory, gospodarzy 
wiejskich. Jej rodzina z trudnością utrzymywała się z niewielkich 
dochodów  małego  gospodarstwa.  Scholastyka  Szczepkowska 
była  nauczycielką  języka  polskiego,  historii,  patriotką, 
miłośniczką  Poboża,  osobą  wrażliwą  na  wszelkie 
niedoskonałości,  niepoprawności  mowy  polskiej.  Opowiadała 
często o historii naszych ziem pobożańskich, zapisała zarys historii Poboża. Jej praca 
zatytułowana  "Skąd  nasz  ród"  to  zbiór  licznych  prawdziwych  i  nieprawdziwych 
faktów i legend, przedstawiających bogatą przeszłość drobnoszlacheckiego regionu. 
Przed II  wojną światową ukończyła szkołę średnią w Wilnie.  Jej  nauczycielką była 
Stanisława  Pietraszkiewiczówna,  wnuczka  Onufrego  Pietraszkiewicza,  filomaty  i 
przyjaciela  Mickiewicza.  Jej  talent  pedagogiczny  został  dostrzeżony  przez 
ówczesnego Ministra Oświaty i Wychowania, który przyznał Jej nagrodę za wybitne 
osiągnięcia  w  pracy  dydaktycznej  i  wychowawczej.  Prezydium  Powiatowej  Rady 
Narodowej Wydziału Oświaty i Kultury przyznało Jej nagrody za udział w pracach 
polityczno-społecznych  w  środowisku  społecznym.  Dzięki  wykonywanej  wzorowo 
pracy  uchwałą  Prezydium  Wojewódzkiej  Rady  Narodowej  nadano  Scholastyce 
Szczepkowskiej Złotą Odznakę Honorową Zasłużonych dla Warmii i  Mazur. Została 
odznaczona także Złotym Krzyżem Zasługi.  Scholastyka Szczepkowska zmarła dnia 05 
maja 1990 r. i spoczywa na Parafialnym Cmentarzu w Janowcu Kościelnym.  

      ks. Marian Batogowski
Ks. Marian Batogowski to jeden z najwybitniejszych przedstawicieli 
prezbiterium  diecezji  płockiej.  Był  wikariuszem  w  Nasielsku  i 
Pułtusku, proboszczem parafii: Janowiec Kościelny (1962-65), Płock-
Imielnica (1962-68)i  Serock  (1975-82).  Pracował  jako misjonarz  w 
Indiach  (1968-73),  a  także  w  krajowej  Centrali  Misyjnej  w 
Warszawie. Członek Komisji Episkopatu ds Misji, przede wszystkim 
jednak niezapomniany kapłan. Biskup Tadeusz Zakrzewski mianował 
ks.  Batogowskiego  proboszczem  Janowca  Kościelnego  6  sierpnia 
1956 r. Tu, spokojnie i cierpliwie  troszczył się o przemianę ludzkich serc i umysłów. 
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Barbara Krajewska
Barbara Krajewska urodziła się 17 czerwca 1928 roku we 
wsi  Trząski,  w  rodzinie  chłopskiej.  Rodzicami  jej  byli 
Urszula  z  domu  Dunajska  i  Karol  Chmielewski-  żołnierz 
armii Hallera. Do wojny we wrześniu 1939 roku ukończyła 
cztery  klasy  szkoły  powszechnej.  Edukację  w  zakresie 
szkoły  podstawowej  uzupełniła  podczas  okupacji  na 
tajnych  kompletach,  prowadzonych  również  przez  jej 
starszą siostrę. Pisać zaczęła w 1945 roku,  upamiętniając 
tragiczne wydarzenia okupacyjne. Poetka dokumentowała 
wtedy martyrologię Polaków i okrucieństwo faszystów niemieckich. Debiutowała na 
początku lat 60. XX wieku w „Głosie Olsztyńskim”. Swoje utwory drukowała później 
w  wielu  gazetach  i czasopismach  (m.  in.w „Dzienniku  Pojezierza”,  „Gospodyni”, 
„Słowie Powszechnym” i  „Twórczości Ludowej”).  Jej  wiersze publikowano także w 
licznych  almanachach  poetyckich,  a  także  w  antologiach  i  wydawnictwach 
pokonkursowych.  Rangę  pisarstwa  i dorobek  poetki  poświadczają  tomiki 
indywidualne. Dotychczas ukazało się ich dziesięć, a ostatni wydano w 2016 roku. 
Poetka aktywnie uczestniczy w uroczystościach patriotycznych i religijnych, spotyka 
się z młodzieżą szkolną.  Bierze także udział w warsztatach literackich i biesiadach 
poetyckich. Należy do Stowarzyszenia Twórców Ludowych i Stowarzyszenia Polaków 
Poszkodowanych  przez  III  Rzeszę.  Współpracuje  z Centrum  Kultury  i  Sztuki  w 
Ciechanowie,  Miejskim  Domem  Kultury  w  Mławie,  Stowarzyszeniem  Twórców 
Nieprofesjonalnych  „Krzewnia”  w  Ciechanowie.  Należała  do  Związku  Literatów 
Polskich,  a  obecnie  jest  członkiem  Związku  Literatów  na  Mazowszu.  Wielkim 
zaszczytem  okazało  się  wręczenie  poetce  przez  Ministra  Kultury  i  Dziedzictwa 
Narodowego Nagrody im. Oskara Kolberga "Za zasługi dla kultury ludowej".  Posiada 
też Złote Pióro i liczne nagrody oraz wyróżnienia.  Twórczość poetki jest przepełniona 
miłością do Boga, Gminy i jej mieszkańców. Wiersze cechuje prostota i przejrzystość i  
dlatego zrozumiałe są dla każdego czytelnika, co jest bardzo ważne, szczególnie w 

dzisiejszym  konsumpcyjnym  i 
zabieganym  świecie.  Dzisiaj  brakuje 
czasu  na  zadumę nad sensem  życia,  a 
poezja Pani Barbary Krajewskiej zmusza 
nas  do  refleksji,  zamyślenia  i 
zastanowienia  się.  Swoją  twórczością 
uczy nas wszystkich miłości do Boga, do 
drugiego  człowieka,  do  Ojczyzny  tej, 
którą jest Polska i tej, którą jest Gmina 
Janowiec Kościelny. 
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Wojciech Bogumił Jastrzębowski
Wojciech Bogumił Jastrzębowski urodził się 19.04.1799r. 
we  wsi  Szczepkowo-Gierwaty.  Pochodził  ze  starej 
szlachty  herbu  Pobóg,  której  gniazdem  jest  wieś 
Janowiec-Jastrząbki  w parafii  Janowiec Kościelny.  Jego 
ojciec  Maciej  Jastrzębowski  ożenił  się  w  1780r.  z 
Marianną  Leśnikowską,  dziedziczką  części  wsi 
Szczepkowo-Giewarty.  Wkrótce po  ślubie  przeniósł  się 
do  dóbr  swej  żony.  Dzieciństwo  i  młodość  Wojciecha 
Bogumiła Jastrzębowskiego przypadły na czasy zaborów 
i wojen napoleońskich. Uczył się w szkole elementarnej 
w  Janowie,  a  następnie  w  szkole  wojewódzkiej  w 
Płocku.  Od  1816  r.  uczęszczał  do  Liceum  Warszawskiego,  gdzie  zdał  maturę. 
Następnie  studiował  na  Wydziale  Nauk  Przyrodniczych  Uniwersytetu 
Warszawskiego. Utrzymywał się  głównie z  korepetycji,  dopiero pod koniec nauki 
został laborantem w gabinecie fizycznym. Studia ukończył z odznaczeniem w 1825 r. 
Od  1828r.  był  adiunktem-naturalistą  na  Uniwersytecie  Warszawskim.  Wojciech 
Jastrzębowski  był  m.in.  autorem zegara słonecznego w warszawskich Łazienkach 
oraz twórcą urządzenia Do określania kompasów na jakiejkolwiek bądź przestrzeni i  
w każdym położeniu. Członek Towarzystwa Warszawskiego Przyjaciół Nauk (od 1828 
r.),  Towarzystwa Naukowego Krakowskiego (od 1849 r.),  Kieleckiego Towarzystwa 
Rolniczego  oraz  Towarzystwa Rolniczego  we Lwowie.  Był  członkiem  honorowym 
Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Wojciech Jastrzębowski podczas przerw 
w walkach o obronę Warszawy w bitwie o Olszynkę Grochowską  sformułował tekst, 
który  można  określić  jako  projekt  pierwszej  w  historii  konstytucji  zjednoczonej 

Europy  jako  jednej  republiki  bez 
wewnętrznych  granic,  z  jednolitym 
prawodawstwem  oraz  organami  władzy 
złożonej  z  przedstawicieli  wszystkich 
narodów. Projekt ten O wiecznym pokoju  
między  narodami  -  Wolne  chwile  
żołnierza  polskiego,  czyli  myśli  o  
wiecznym  pokoju  między  narodami  
cywilizowanymi,   składał  się  z  77 
artykułów.  Został  opublikowany  3  maja 
1831 r.  w rocznicę majowej Konstytucji. 
Dla  upamiętnienia  tej  Postaci,  został 
ufundowany  kamień  z  pamiątkową 

tablicą, który posadowiono w parku w centrum Janowca Kościelnego. 
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Ryszard Juszkiewicz
Profesor  Ryszard  Juszkiewicz  urodził  się
01.01.1928  roku  w  Janowie,  a  dorastał  i 
smakował życie  w miejscowości  Szczepkowo-
Skrody w gminie Janowiec Kościelny. Od 1941 
r.  zamieszkał  w  Mławie,  gdzie  w  1949  r. 
ukończył  Państwowe  Gimnazjum  i  Liceum 
Ogólnokształcące.  W 1952  r.  ukończył  studia 
na  Wydziale  Prawa  Uniwersytetu 
Warszawskiego  (I  stopnia),  a  w 1959 studia 
prawnicze II  stopnia.  W tymże roku ukończył 
również zaocznie studia na Wydziale Historii UW. Za rozprawę "Mławskie Mazowsze 
w latach 1939-1945", napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Stanisława Herbsta, 
uzyskał tytuł doktora nauk humanistycznych. Praca ta ukazała się drukiem. Pracę 
habilitacyjną "Wrzesień 1939 roku na Mazowszu Północnym" obronił w 1991 r. na 
Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Tytuł profesora nadzwyczajnego 
otrzymał  w  1996  r.  W  latach  1952-1988  pracował  jako  sędzia  przewodniczący 
wydziału  cywilnego w sądach powiatowych w Mławie  i  Żurominie.  Od 1990 do 
1993 – dyrektor Głównej Komisji Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu – 
IPN. W okresie 1979-1982 doradca "Solidarności" Oddział w Mławie, oraz naczelny 
redaktor  pisma  tej  organizacji  "Solidarność  Zawkrzeńska".  Senator  RP  dwóch 
kadencji (1989 – 1993). Długoletni kierownik Stacji Naukowej im. Prof. S.Herbsta w 
Mławie.  Inicjator  i  współtwórca  Państwowej  Wyższej  Szkoły  Zawodowej  w 
Ciechanowie i Mławie, przez 4 lata jej prorektor i wykładowca historii. Współtwórca 
Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej, tablic pamiątkowych i pomników. Autor i Współautor 
32  książek  o  tematyce  historycznej  oraz  600  artykułów i  prac  przyczynkarskich. 
Inicjator zjazdów byłych żołnierzy Armii "Modlin". Właściciel unikatowych zbiorów 
dotyczących II  wojny  światowej.  Członek  wielu  towarzystw naukowych.  W 1980 
roku  wydał  książkę  "Gmina  Szczepkowo  Borowe  w  latach  1939-1945",  której 
wznowienie  nastąpiło  w  2016  roku.  Książka  odtwarza  historię  miejsc,  które 
szczególnie są bliskie mieszkańcom gminy, ale też dla Pana Profesora. Profesor ocalił 
od  zapomnienia  wiele  ważnych  dla  gminy  miejsc  i  wydarzeń.  Ta  książka  ocala 
zaspokojoną głęboko prawdę i historię Gminy Janowiec Kościelny. Trzeba mieć wiele 
odwagi i wnikliwości badacza, by ją odkryć i zapisać w sposób odpowiedzialny dla 
potomnych. Pan Profesor Ryszard Juszkiewicz jest  niezłomnym badaczem historii 
Gminy Janowiec Kościelny, ale też stałym uczestnikiem i aktywnym wykładowcą na 
seminariach historycznych, przekazując przez wiele lat cenne informacje o Pobożu i 
jego mieszkańcach.
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WYDARZENIA 

Seminarium Historyczne
Od  roku  2000  w  Gminie  Janowiec  Kościelny 
odbywają  się  Seminaria  Historyczne.  Dla  Gminy 
bardzo  ważna  jest  historia,  tradycja  i  pobożańska 
tożsamość.  Każde  Seminarium  związane  jest  z 
tradycją  i  historią  naszego  regionu  oraz 
przypomnieniem  zapomnianych  osób,  wydarzeń  i 
miejsc. 
Seminarium historyczne  to fora dyskusyjne między 
przedstawicielami  dyscyplin  historycznych  i 

mieszkańcami  Gminy,  czyli  Poboża. 
Zadaniem  jest  dyskusja  nad  ważnymi  dla 
środowiska  problemami  badawczymi  oraz 
prezentacja i analiza prac historycznych oraz 
wykładów, które przygotowują osoby mające 
szczególny  dorobek  naukowy  w  badaniu 
dziejów  naszej  Ojczyzny,  naszej  Gminy  i 
dziejów Poboża, a które troszczą się o swój 
rodowód, tożsamość i tradycje. Seminaria są 

niewyczerpaną i największą skarbnicą wiedzy. To dzięki tym spotkaniom możemy 
się najwięcej dowiedzieć o naszych przodkach, bo najlepszym źródłem informacji w 
poszukiwaniach i badaniach jest dialog. To poprzez dialog odkrywamy prawdę o 
naszych  przodkach,  która  jest  i  będzie  największym  skarbem  dla  przyszłych 
pokoleń.
Rodowód to historia każdej rodziny, to cząstka historii naszego regionu, w którym 
żyjemy,  a  zarazem  całego  narodu,  jego  tradycji  i  kultury.  Znajomość  swojego 
rodowodu daje poczucie wspólnoty i łączność z tradycją, stanowiącą siłę napędową 
naszej  przyszłości,  naszych działań i  naszej 
tożsamości.  Jesteśmy  narodem  ciężko 
doświadczonym  przez  historię,  a  naszą 
polską  i  pobożańską  przeszłość  można 
ocalić,  tylko  utrwalając  jej  łączność  z 
tradycją,  bez  której  nie  ma  przyszłości. 
Pobożańska  rodzina  musi  znać  swój 
rodowód  i  temu  służą  seminaryjne 
spotkania.
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Festiwal Piosenki Religijnej
Piosenka  religijna  po  raz  pierwszy 
zabrzmiała  na  Festiwalu  w  Janowcu 
Kościelnym w 2012 roku. Pełna nazwa 
tego wydarzenia to:  Festiwal  Piosenki 
Religijnej  w Janowcu Kościelnym  „Do 
Ciebie  te  słowa  i  nuty  ślę”. 
Niestrudzonym  współorganizatorem 
jest  Ks.  Kanonik  Jacek  Lubiński.  W 
organizację  tego  wydarzenia  włączają 
się:  Urząd  Gminy  oraz  Samorządowy 
Ośrodek  Kultury.  Wykonawcy 
przyjeżdżają nie tylko z Województwa 
warmińsko-mazurskiego,  ale  również  spoza  jego  granic.  Piosenka  to  wspaniały 
rodzaj modlitwy, dlatego tak wielu wykonawców corocznie włącza się, aby wspólnie 
wielbić  Pana Boga.  Do wspólnego śpiewania włączają się chóry małe i  duże,  ale 
także osoby indywidualne. Śpiewanie odbywa się w dwóch kategoriach: zespołowej 
i  indywidualnej.  Organizatorzy  zawsze  dbają,  aby  panowała  dobra  i  rodzinna 
atmosfera.  Festiwal  jest  pełen  radości  i  miłych  spotkań.  W ciągu  ostatnich   lat 
uzbierała się spora grupa osób, które bardzo chętnie przyjeżdżają do naszej Gminy, 
aby wziąć udział w tym pięknym wydarzeniu. Jury ma zawsze trudne zadanie, bo 
wykonawcy z roku na rok reprezentują coraz wyższy poziom. Należy podkreślić, że 
śpiew podczas Festiwalu to szczególna modlitwa, przez którą wyrażone za pomocą 
słów i dźwięków emocje ze zdwojoną siłą łączą człowieka z Bogiem. Sprawdzają się  
słowa  św.  Augustyna,  który  mówił:  „Kto  śpiewa,  dwa  razy  się  modli”.  Festiwal 
Piosenki  Religijnej  na  stałe  wpisał  się  w  kalendarz  imprez  kulturalnych  Gminy 
Janowiec Kościelny.
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Święto Pieczonego Ziemniaka
Wśród wielu wydarzeń kulturalnych gminy, szczególne znaczenie ma organizowane 
od  32  lat  Gminne  Święto  Pieczonego  Ziemniaka  połączone  ze  Świętem  Plonów, 
organizowane we wrześniu każdego roku. Jest to wydarzenie poświęcone rolnikom. 
Większość społeczności Gminy to rolnicy, którzy z pokolenia na pokolenie prowadzą 
gospodarstwa rolne. Oni traktują tę ciężką pracę nie tylko jako sposób na życie ale 
również  jako  tradycję  rodzinną,  ukształtowaną  przez  wiele  lat  umiłowaniem  do 
ziemi. Gminne Święto Pieczonego Ziemniaka – Święto Plonów służy symbolicznemu 
podziękowaniu za rolniczy trud. Tym świętem wieńczymy coroczną pracę rolników  i 
prezentujemy ich  dorobek.  To  impreza  promująca  Gminę,  jej  przedsiębiorców,  a 
także bogactwa naturalne oraz tradycje rodzinne i lokalne. 
Nazwa  „Święto  Pieczonego  Ziemniaka”  pochodzi  od  tego,  iż  Gmina  Janowiec 
Kościelny to byłe zagłębie produkcji ziemniaka. Dziś liczba producentów spadła, ale 
nadal  są  gospodarstwa  specjalizujące  się  w  produkcji  ziemniaków,  zarówno 
jadalnych,  jak  i  przemysłowych.  W  trakcie  uroczystego  Święta  składamy  więc 
dziękczynienie za  plony,  za  urodzaj  zbóż  i  ziemniaków.  W Mszy  Świętej  wszyscy 
modlą się o potrzebne łaski dla rolników i ich rodzin. Zawsze święcony jest chleb, 
którym Wójt dzieli się z wszystkimi uczestnikami 
uroczystości.  Jest  święcone również ziarno pod 
nowe zasiewy, a także ziemniaki, które są drugim 
podstawowym  obok  chleba  produktem 
żywnościowym.  Są  też  pieczone  ziemniaki  w 
ognisku  i  babka  ziemniaczana  z  sosem 
kurkowym.  Są  wieńce  dożynkowe,  stoiska 
sołeckie  i  turniej  sołectw oraz  liczne  konkursy, 
zabawy.  Zawsze są konkursy na  "Najpiękniejszy 
wieniec  dożynkowy",  "Najpiękniejsze  i 
najciekawsze  stoisko  sołeckie"  oraz  "Najlepszą 
potrawę z ziemniaka". 
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To dożynkowe święto w janowieckiej tradycji to czas radości i podziękowań Panu 
Bogu za plony, a ludziom za trud. To również czas refleksji nad tym, jak ważna jest 
ludzka solidarność i współdziałanie, aby było z czego upiec dożynkowy chleb i aby 
go sprawiedliwie podzielić. 

Jubileusz uzyskania pełnoletności

W  Gminie  Janowiec  Kościelny  od  2012  roku  corocznie  uroczyście  świętujemy 
uzyskanie  pełnoletności  przez  młodych  mieszkańców,  którzy  w  danym  roku 
kalendarzowym kończą 18 lat. W intencji Jubilatów w Święto Miłosierdzia Bożego Ks. 
Proboszcz  celebruje  uroczystą  Mszę  Świętą,  aby  śladami  Świętego  Jana  Pawła  II 
zawierzyć  miłosierdziu  Bożemu  ukochaną  młodzież,  w  obecności  ich  rodzin  oraz 
przedstawicieli  Samorządu  Gminnego.  Następnie  w  pięknej  scenerii  Jubilaci 
wsłuchują  się  w  treść  uprawnień  i  obowiązków,  które  wiążą  się  z  uzyskaniem 
pełnoletności.  Są  życzenia,  kwiaty,  występy  artystyczne  oraz  tort  urodzinowy  i 
tradycyjne  "100  lat".  Takim  spotkaniem  podkreślamy,  że  w  naszej  wspólnocie 
lokalnej pamiętamy o tak ważnym wydarzeniu, jakim jest ukończenie 18-tego roku 
życia, które wiąże się z nowymi wyzwaniami i dokonywaniem nowych wyborów.
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Diamentowe, Złote i Srebrne Gody
Zawarcie  związku małżeńskiego  jest  jednym z  najważniejszych  wydarzeń w życiu 
osobistym człowieka.  Przez  zawarcie  małżeństwa tworzy  się  nowa rodzina,  która 
zgodnie z Konstytucją znajduje się pod opieką i ochroną Rzeczypospolitej Polskiej. 
Przeżyć we wspólnym związku 60, 50 i 25 lat nie jest łatwo i nie udaje się wszystkim 
małżeństwom.  Z  różnych  przyczyn małżonkowie  nie  są  w stanie  doczekać  takich 
rocznic,  dlatego  tutejszy  samorząd  w  sposób  szczególny  pragnie  celebrować  i 
świętować diamentowe, złote i srebrne gody.
Z okazji tych pięknych rocznic Ks. Kanonik Jacek Lubiński na uroczystej Mszy Świętej  
wspólnie z Jubilatami, Ich rodzinami oraz samorządowcami dziękuje Panu Bogu za 
dotrzymanie danego przyrzeczenia i za wspólne życie, z prośbą o łaski na kolejne 
jubileusze. To ze wspólnego życia Jubilatów wynika niejedna nauka dla tych, którzy 
wybrali  lub  wybiorą  wspólnotę  małżeńską,  jak  słowem  i  własnym  przykładem 
pokazywać  jak  żyć,  by  być  człowiekiem  godnym  naśladowania  i  być  przykładem 
dobrych rodzin. Z okazji Złotych Godów Prezydent RP na wniosek Wójta przyznaje 
medale  za  długoletnie  pożycie  małżeńskie,  które  w  trakcie  tej  uroczystości  są 
wręczane. 
Dla wszystkich Jubilatów są listy gratulacyjne, kwiaty i drobne upominki. Są przede 
wszystkim serdeczne życzenia w atmosferze występów artystycznych oraz tort z tej 
okazji i tradycyjne "100 lat". Uroczystość jest potwierdzeniem, że wybrana przed laty 
przez  Jubilatów  droga  jest  słuszna.  Należy  podkreślić,  że  każda  rocznica  jest 
szczególną okazją, aby zatrzymać się i spojrzeć wstecz na to, co Jubilaci osiągnęli w 
czasie  trwania  małżeństwa.  Troską  samorządu  gminnego  jest,  aby  wszystkie 
małżeństwa w Gminie były trwałe i szczęśliwe, dlatego nadajemy tym jubileuszom 
tak  wyjątkowy charakter. 
W  ten  sposób 
rezerwujemy  czas  na 
wspomnienia  radosnych 
chwil  i  rozwiązanych 
problemów  małżonków, 
którzy  w  danym  roku 
mają  swój  piękny 
Jubileusz. Jest to też czas, 
aby  mogli  podziękować 
Panu  Bogu  za  rozwój 
swojej  miłości  i  trwałość 
małżeństwa. 
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11 LISTOPADA
Każdego 11 listopada mieszkańcy Gminy oraz przedstawiciele Samorządu Gminnego 
spotykają  się  na  uroczystej  Mszy  Świętej  w intencji  Tych,  którzy  życie  i  zdrowie 
oddali za naszą wolność. Po Mszy Świętej jest uroczysta akademia z udziałem dzieci 
szkolnych,  na  której  nie  brakuje  pieśni  patriotycznych  i  wspomnień.  Coroczną 
uroczystością pragniemy podkreślić  akt  pamięci  o wszystkich,  którzy doświadczyli 
okrucieństwa wojny. Jest to żywa lekcja patriotyzmu i cenna wskazówka, szczególnie 
dla młodego pokolenia. 
Pokolenie  lat  wojny  miało  wymiar  zadań,  które  musiało  podjąć  i  wypełnić  w 
trudnych czasach - w czasach wojny. Każdy wtedy walczył o słuszną sprawę, miał  
jakiś obowiązek, powinność, od której się nie uchylał i nigdy nie zdezerterował, bo 
celem była wolność, niezależność i godność, czyli prawda i wartości, które należało 
utrzymać i  bronić. Wolność bowiem jest wartością bezcenną i  wszyscy musimy o 
tym pamiętać- stąd spotkania na modlitwie, a potem przy pamiątkowych tablicach 
oraz na grobach żołnierzy z 1939 roku, gdzie zapalane są znicze i składane kwiaty. 
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WARTO POZNAĆ
Ludowy Klub Sportowy "Orzeł" 

Ludowy Klub Sportowy Orzeł to zintegrowana grupa ludzi, dla których piłka 
nożna stała się wyznacznikiem stylu i trybu życia. Osiągane sukcesy są elementem 
wyróżniającym  niewielką  rolniczą  Gminę  na  mapie  województwa  warmińsko-
mazurskiego.  Klub  został  założony  w  1984  roku,  w  barwach  żółto-czarnych. 
Początek zaś działalności sięga wczesnych lat sześćdziesiątych. Przez lata tworzyło 
go  wiele  wspaniałych  ludzi.  W  2001  roku  klub  został  wpisany  do  rejestru 
stowarzyszeń kultury fizycznej. Do 2001 roku "Orzeł" rywalizował w A klasie.  W 
sezonie 200/2001 jako drużyna A-klasowa dotarł aż do półfinału Wojewódzkiego 
Pucharu Polski,  co było niebywałym sukcesem. W sezonie 2001/2002 wywalczył 
awans do klasy okręgowej, by po roku ponownie grać w A klasie. Kolejny awans do 
klasy okręgowej piłkarze "Orła" wywalczyli  w 2006 roku i  od sezonu 2006/2007 
przez  sześć  kolejnych  lat  grali  w  klasie  okręgowej.  Sezon  2012/2013  przyniósł 
historyczny awans do IV ligi, w której "Orzeł" występował tylko rok. Następne dwa 
sezony to gra w klasie okręgowej. W sezonie 2014/2015 "Orzeł" wywalczył kolejny 
awans do warmińsko-mazurskiej IV ligi. Sezon 2015/2016 ponownie rozgrywali w 
klasie okręgowej i w obecnym sezonie występują na tym poziomie rozgrywek. 
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Zespół folklorystyczny pieśni "Pobożanie"

Zespół  folklorystyczny  pieśni  „Pobożanie”  powstał  na  bazie  historii,  tradycji, 
tożsamości kulturowej Północnego Mazowsza w roku 2005.

„Pobożanie”  swoim  repertuarem  popularyzują  i  kultywują  miejscową  kulturę, 
tradycje ludowe. Zespół wykonuje głównie stare pieśni Północnego Mazowsza. W 
repertuarze mają także pieśni okolicznościowe, biesiadne i patriotyczne.
„Pobożanie” działalność artystyczną realizują w Samorządowym Ośrodku Kultury 
w  Janowcu  Kościelnym,  rozwijając  swój  repertuar  o  nowe  pieśni  o  różnej 
tematyce,  udoskonalając  umiejętności  wokalne  (emisję  głosu,  ortofonię), 
rozwijając własne talenty, wzbogacając swoją osobowość dzięki muzyce, która jest 
ich pasją. 
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OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE
Ochotnicze Straże Pożarne, zwane w początkach ich powstania w drugiej połowie 
XIX  wieku  strażami  ogniowymi,  realizowały  nie  tylko  podstawowe  zadania 
ratowniczo-gaśnicze.  Szczycą się wieloletnią tradycją społecznego oddziaływania 
kulturowego i wychowawczego w swych lokalnych środowiskach.
W Gminie Janowiec Kościelny funkcjonują trzy jednostki OSP:
1. OSP w Janowcu Kościelnym,
2. OSP w Nowej Wsi Wielkiej,
3. OSP w Szczepkowie Borowym. 

OSP JANOWIEC KOŚCIELNY
Ochotnicza  Straż  Pożarna  w Janowcu Kościelnym  powstała  w 1920  roku,  a  jej 
inicjatorem  był  Wójt  Gminy  Pan  Bonifacy  Antoni  Tański.  W  1959  roku  OSP  w 
Janowcu Kościelnym otrzymała pierwszy samochód skrzyniowy Star 15. W 1960 
roku jednostka skupiała ok. 40 członków. Była to jednostka dobrze wyszkolona, 
zajmująca czołowe miejsca w zawodach powiatowych, a nawet wojewódzkich. W 
1990 roku została  oddana do użytku nowo wybudowana strażnica,  która  służy 
strażakom do chwili obecnej.
Jednostka  w  1997  roku  została  włączona  do  Krajowego  Systemu  Ratowniczo-
Gaśniczego. Obecnie w szeregach OSP jest 26 druhów i 5 druhen. Jednostka ma na 
stanie dwa samochody ratowniczo-gaśnicze, tj. lekki z 2006 r. i średni z 1987 r. W 
2017 roku zostanie zakupiony nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy.
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OSP NOWA WIEŚ WIELKA
Ochotnicza  Straż  Pożarna  w Nowej  Wsi  Wielkiej  powstała  w 1923  roku,  a  jej 
założycielami są Panowie: Jan Skaliński, Antoni Bogusławski i Mikołaj Bonalski. W 
1970 roku jednostka otrzymała samochód Star 25. W 2011 roku Gmina zakupiła 
dla  jednostki  używany  samochód,  który  dzięki  staraniom  Druhów  został 
wyremontowany i służy do chwili obecnej, a jest to samochód średni z 1990 roku. 
Pierwszą  strażnicą  był  drewniany  budynek,  przewieziony  i  zestawiony  przez 
członków,  którzy  w 1975 roku przystąpili  do budowy nowej  strażnicy,  a  której 
otwarcie nastąpiło w 1977 r. Była to bardzo prężna i dobrze wyszkolona jednostka, 
która wówczas wyróżniała się swoją działalnością na terenie rejonu nidzickiego. 
OSP  obecnie  skupia  28  druhów.  Jest  to  jedyna  jednostka,  która  dysponuje 
własnym  obiektem  remizy  strażackiej,  który  jednocześnie  jest  wykorzystywany 
jako  obiekt  świetlicy  wiejskiej.  Stara  drewniana  strażnica  została  w  części 
rozebrana.  W  2016  roku  samorząd  gminny  rozpoczął  rozbudowę  istniejącej 
murowanej strażnicy, dobudowując nowy boks garażowy. Przeprowadzono także 
remont  remizy,  wykonano  termomodernizację  obiektu,  wymieniono  posadzki, 
przygotowano WC, a także odmalowano budynek i jego pomieszczenia. W 2014 
roku Gmina zakupiła wyposażenie do świetlicy, które służy również strażakom.
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OSP SZCZEPKOWO BOROWE
Ochotnicza  Straż  Pożarna  w  Szczepkowie  Borowym powstała  w  1923  roku,  z 
inicjatywy Pana Epitafiusza Szczepkowskiego. Pierwszy samochód dla jednostki to 
ŻUK  CLM-8  otrzymany  w 
1978  roku.  Kolejny 
samochód  to  Star  25, 
którym  OSP  od  1980  do 
2011  roku  wyjeżdżała  na 
akcje.  W  2011  roku  OSP 
otrzymała  nieodpłatnie 
używany  samochód, 
którym  wymagał 
kapitalnego  remontu 
(samochód średni z 1990 
r.).  Jednostka  skupia  w 
swoich  szeregach  21 
druhów i 2 druhny. Posiada boks garażowy zlokalizowany w sąsiedztwie świetlicy 
wiejskiej.  W 2012  roku  został  przeprowadzony  remont  garażu  przez  samorząd 
gminny.  Również strażacy we własnym zakresie wykonali  wiele prac  sposobem 
gospodarczym,  celem  poprawienia  stanu  obiektu.  Strażacy  bardzo  aktywnie 
włączają  się  w życie  społeczne  i  gospodarcze  sołectwa,  zatem korzystają  też  z 
wyremontowanej i bardzo dobrze wyposażonej świetlicy. Mieszkańcy dla potrzeb 
OSP  przekazali  w  użyczenie  pomieszczenia,  które  służą  tylko  jednostce,  jako 
magazyn  sprzętu  i  wyposażenia.  W  2017  r.  były  mieszkaniec  Szczepkowa 
Borowego  Pan  Stanisław  Szczepkowski  (obecnie  mieszka  w  Bochni)  z  rodu 
"Jacęciaki"  przekazał  darowiznę  na  zakup  używanego  samochodu  ratowniczo-
gaśniczego. 
________________________________________________________________________________________________________________________________

Od  2011  roku  w  Gminie  Janowiec  Kościelny  nastąpiły  znaczące  zmiany  w 
wyposażeniu jednostek OSP, zatem na pewno jest lepsza ich jakość bojowa. Cieszy 
też fakt, że młodzi ludzie (kobiety i mężczyźni) angażują się w działania na rzecz 
ochrony przeciwpożarowej.  W jednostkach odczuwalny był  brak podstawowego 
wyposażenia, ubrań bojowych, a także szkoleń. Obecnie ta sytuacja diametralnie 
się  zmieniła.  Nieodzownym  wyróżnikiem  OSP  jako  organizacji  społecznych  są 
strażnice  –  remizy.  W  bardzo  ogólnym  znaczeniu  są  to  budynki  służące  do 
magazynowania  sprzętu  przeciwpożarowego,  osobistego  sprzętu  ochrony 
strażaków oraz innego niezbędnego wyposażenia do realizacji zadań ratowniczo-
gaśniczych. 
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Wygląd strażnic i boksów garażowych w ostatnim czasie bardzo się zmienił, obiekty 
są po remontach i spełniają wymagania wywołane rozwojem sprzętu stosowanego 
przez OSP.

Opisując działalność Ochotniczych Straży Pożarnych, nie można nie wspomnieć, że 
6  maja  2012  roku  w  czasie  obchodów  w  Gminie  Powiatowego  Dnia  Strażaka, 
nadano  sztandar  dla  OSP  w  Janowcu  Kościelnym,  na  który  niezbędne  środki 
finansowe  zgromadzili  we  własnym  zakresie  strażacy.  Posiadanie  sztandaru  to 
wielki  honor  i  potwierdzenie,  że  działania  oraz  wspaniała  praca  służą 
społeczeństwu.

W 2015 roku inicjatywę i działania 
w zakresie ufundowania sztandaru 
podjęła  OSP  w  Szczepkowie 
Borowym.
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OŚWIATA
Szkoła Podstawowa w Waśniewie-Grabowie

im. Zawiszy Czarnego 
Szkoła  proponuje  uczniom  atrakcyjną  ofertę  edukacyjną,  zapewniając  dobre 
wykształcenie.  Wspomaga  wszechstronny  rozwój  ucznia,  zgodnie  z  osobistymi 
potrzebami  i  możliwościami,  zapewnia  uczniom  dobre  warunki  do  nauki.  Dobrze 
przygotowuje ucznia do życia społecznego w rodzinie i środowisku lokalnym. 

Baza dydaktyczna:
• sala gimnastyczna 
• pracownia komputerowa
• świetlica, stołówka
• boisko szkolne, plac zabaw

Ta szkoła jest jednocześnie ośrodkiem 
życia społecznego i kulturowego oraz 
miejscem spotkań i integracji 
mieszkańców sołectwa. 

Szkoła Podstawowa w Janowcu Kościelnym
im. Jana Pawła II

Teren  przyszkolny  jest  zadbany  i  dostosowany  do  potrzeb  dzieci.  Zieleń,  kwiaty, 
ławeczki i  plac zabaw dla przedszkolaków zapewniają uczniom wypoczynek i relaks 
między  zajęciami.  W  dwupiętrowych  budynkach  szkół  znajdują  się  dobrze 
wyposażone i estetycznie urządzone sale lekcyjne, w tym pracownie: komputerowe i 
językowe oraz  sale  nauczania  wczesnoszkolnego  i  wychowania  przedszkolnego.  W 
szkole  ponadto  funkcjonują  pracownie:  biologiczno-chemiczna,  polonistyczna, 
matematyczna, fizyczna i historyczna. 
Zajęcia  wychowania  fizycznego 
odbywają  się  w  dobrze  wyposażonej 
sali gimnastycznej. Szkoła ma bibliotekę 
z  bogatym  księgozbiorem  i  Centrum 
Informacji  Multimedialnej.  Dzieci  mają 
zapewnioną  opiekę  w  świetlicy.  W 
szkole funkcjonuje stołówka szkolna.  
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WALORY PRZYRODNICZE
Janowiec Kościelny leży na obrzeżu głównych systemów 
powiązań przyrodniczych zarówno o randze krajowej jak 
i lokalnej. Wschodnia i północno-wschodnia część gminy 
to  korytarz  ekologiczny  związany  z  doliną  Orzyca 
włączony  w  granice  Obszaru  Chronionego  Krajobrazu 
obejmującego znaczną część województwa warmińsko-
mazurskiego.  W  koncepcji  krajowej  sieci  ekologicznej 
ECONET-POLSKA  obszar  gminy  leży  na  pograniczu 
dwóch  obszarów  węzłowych  o  znaczeniu 
międzynarodowym  :  Obszaru  Puszczy  Kurpiowskiej 
(resztki  dawnej  Puszczy  Zielone)  oraz  Obszaru 
Zachodniomazurskiego. Zarówno jeden obszar węzłowy 
jak  i  drugi  wyróżniają  się  z  otoczenia  bogactwem 
ekosystemów  i  stopniem  naturalności.  W  obrębie 
obszarów  węzłowych  mieszczą  się  biocentra  i  strefy 
buforowe,  w  których  występują  nagromadzenia  największych  walorów 

przyrodniczych.  Tak  właśnie  została 
zakwalifikowana  dolina  Orzyca.  W 
układzie  zlewniowym  blisko  80% 
obszaru  gminy  należy  do  zlewni  rz. 
Narwi.  Niewielki  północno-wschodni 
fragment gminy leży w zlewni rz. Nidy 
(Wkry),  natomiast  z  południowo-
zachodniego wody odprowadzane są 
do rz. Wieczfnianki. Cała gmina należy 
do  zlewni  Wisły.  Gmina  Janowiec 
Kościelny  tak  jak  całe  województwo 

warmińsko-mazurskie  znajduje  się  w granicach  obszaru  funkcjonalnego  "Zielone 
Płuca Polski" obejmującego swym zasięgiem północno-wschodnią część Polski.
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KREATYWNE PERSPEKTYWY
Serdecznie zapraszam do odwiedzenia naszej małej Ojczyzny - gościnnej przyjaznej  
i  otwartej  dla  wszystkich,  którzy  chcieliby  tu  inwestować,  mieszkać  oraz  tych,  
którzy  mają  ochotę  ją  poznać.  Gmina  Janowiec  Kościelny  jest  miejscem,  gdzie  
historia i tradycja łączy się z nowoczesnością. 

   Wójt Gminy
Bożena Grochala

Warto mieszkać
Jeśli męczy Cię hałas, zgiełk i tempo dużego miasta zamieszkaj w Gminie Janowiec 
Kościelny.  Możemy  zaoferować  m.in.  malownicze  położenie  oraz  zdrowy 
mikroklimat.  Znajdujące  się  tu  lasy  to  dobre  miejsce  na  piesze  wycieczki,  
grzybobranie i nieskrępowany kontakt z przyrodą. 
Kolejnym argumentem,  który  przemawia  za  tym,  aby  tu zamieszkać  jest  dobre 
zaplecze  oświatowe,  sportowe i  kulturalne sprzyjające zarówno  wychowywaniu 
dzieci,  jak również rozwijaniu zainteresowań. Dzieci  i  młodzież mają możliwości 
wszechstronnego  rozwoju  i  kreatywnego  spędzania  wolnego  czasu.  Czekają  na 
nich  przedszkola  i  szkoły  z  bogatą 
bazą  i  wyposażeniem.  Dla 
pasjonatów sportu wiele możliwości 
oferuje  Ludowy  Klub  Sportowy 
"Orzeł".  Wiele  atrakcji  sportowych 
oferuje  obiekt  Orlik,  obok  którego 
znajduje  się  mini  siłownia 
zewnętrzna.  Emeryci  i  renciści 
uczestniczą  w  spotkaniach  Klubu 
Seniora.  Dla  amatorów  wycieczek 
wyznaczono trasy rowerowe. 

Warto inwestować
Chcąc  sprostać  potrzebom  rozwijającego  się  społeczeństwa  samorząd  gminny 
skutecznie  pozyskuje  fundusze  unijne  i  krajowe na  budowę  oraz  modernizację 
infrastruktury drogowej, technicznej i społecznej. Dogodność połączeń drogowych 
to  również  czynnik,  który  zachęca  do  inwestowania.  Dojazd  do  węzła 
komunikacyjnego trasy S-7  to odległość  zaledwie  7 km.  Gmina znajduje się  na 
trasie drogi ekspresowej Warszawa-Gdańsk. 
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Warto odwiedzać
Na  terenie  gminy  znajduje  się  wiele  ciekawych  miejsc,  które  warto  zobaczyć  i 
poznać ich historię. Najważniejsze obiekty i wydarzenia zostały zaprezentowane w 
niniejszej publikacji. 

Plany na przyszłość
Nie zwolnimy tempa i skuteczności pozyskiwania funduszy unijnych, a priorytetem 
będą  remonty  i  modernizacja  dróg.  Troska  o  środowisko  to  kolejna  ważna 
dziedzina  dla  rozwoju  gminy.  W  tej  kwestii  należy  myśleć  o  rozbudowie 
oczyszczalni  ścieków,  budowie  oświetlenia  energooszczędnego  oraz 
przydomowych  oczyszczalni  ścieków.  Poszukujemy  inwestorów,  którzy  połączą 
własne plany z potrzebami gminy, co przyniesie obopólne korzyści. Mile widziani 
są inwestorzy z branży gastronomicznej i przetwórstwa rolno-spożywczego.  
Jest  zapotrzebowanie  na  usługi  fryzjerskie,  krawieckie,  zakład  mechaniki 
samochodowej i maszyn rolniczych. Inne branże też są mile widziane, zwłaszcza, że 
gmina  dysponuje  pięknymi  i  tanimi  działkami  pod  budownictwo  mieszkaniowe 
oraz usługowe. 

Oferta inwestycyjna

JANOWIEC KOŚCIELNY
Tereny inwestycyjne powstałe na podstawie:
 miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  dla  działek 
położonych w północnej części miejscowości Janowiec Kościelny
  miejscowego planu zagospodarowania w centrum wsi Janowiec Kościelny
w skład których wchodzą:

• tereny  zabudowy  mieszkaniowej  jednorodzinnej  MN  –  19  działek 
o powierzchni 700 m2 do 1200 m2,

• tereny  zabudowy  usługowej  z dopuszczeniem  zabudowy  mieszkaniowej 
jednorodzinnej U/MN – 1 działka o powierzchni 4780 m2,

• tereny  zabudowy  usługowej  UC  (miejsce  lokalizacji  usług  publicznych, 
komercyjnych  i  rzemiosła  usługowego)  –  11  działek  o  powierzchni  od 
94 m2 do 250 m2. 

POWIERŻ
Tereny  inwestycyjne  położone  w  centrum  wsi  przeznaczone  pod  zabudowę 
mieszkalną i mieszkalno-usługową 5 działek o powierzchni od 655 m2 do 2500 m2. 
Poza tym gmina  też posiada jedną nieruchomość zlokalizowaną bezpośrednio przy 
węźle drogowym trasy S7 o powierzchni 4236 m2 
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NAPIERKI
Teren parkingu przy zajeździe Eden o powierzchni 5300 m2 , w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie miejscowości 
Napierki  położony jest  na terenie  oznaczonym symbolem U1 –  tereny zabudowy 
usługowej. Nieruchomość położona bezpośrednio przy „starej” 7. 
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STOWARZYSZENIA
Na terenie Gminy Janowiec Kościelny działalności prowadzą stowarzyszenia:

1. STOWARZYSZENIE NA  RZECZ EKOROZWOJU WSI W SZCZEPKOWIE 
BOROWYM I "TRÓJMIEŚCIE"
KRS - 0000052886 
ADRES-  13-111 Szczepkowo Borowe 44
Data rejestracji: 15.10.2001 r.
www: https://www.facebook.com/szczepkowo.borowe/
http://www.stowarzyszenieborowe.xorg.pl

2. STOWARZYSZENIE ZIEMI JANOWIECKIEJ 
KRS - 0000296574
ADRES-  13-111 Janowiec Kościelny 12
Data rejestracji: 21.01.2008 r.

3. STOWARZYSZENIE NA  RZECZ ROZWOJU WSI SMOLANY-ŻARDAWY "POD 
GAJEM"
KRS - 0000407707
ADRES-  13-111 Smolany-Żardawy 6
Data rejestracji: 23.01.2012 r.
www: https://www.facebook.com/SmolanyZardawy

4. STOWARZYSZENIE KULTURALNO - OŚWIATOWE BENE FIDE
KRS - 0000526329
ADRES-  13-111 Janowiec Kościelny 61
Data rejestracji: 06.11.2014 r.
www: https://www.facebook.com/benefide2015/

5. FUNDACJA ITAJ
KRS - 0000298354
ADRES-  13-111 Szczepkowo Borowe 48
Data rejestracji: 04.02.2008 r.

więcej w zakładce:  
https://janowiec.warmia.mazury.pl/polityka-spoleczna/organizacje-pozarzadowe
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WAŻNE TELEFONY
URZĄD GMINY

Sekretariat Janowiec 
Kościelny 62

13-111 Janowiec 
Kościelny 

(89) 6262002

Urząd Stanu Cywilnego
Dowody osobiste
Rejestr mieszkańców

(89) 6262048

Podatki i opłaty lokalne (89) 6262054

Oświata (89) 6262099

Gospodarka Terenowa (89) 6262061

Zakład Gospodarki Komunalnej

Janowiec Kościelny 62
13-111 Janowiec Kościelny 

(89) 6262035

Samorządowy Ośrodek Kultury

Janowiec Kościelny 149
13-111 Janowiec Kościelny 

(89) 6262089

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Janowiec Kościelny 149
13-111 Janowiec Kościelny 

(89) 6262065

Gminny Niepubliczny Ośrodek Zdrowia

Janowiec Kościelny 149
13-111 Janowiec Kościelny 

(89) 6262041

Szkoła Podstawowa w Janowcu Kościelnym

Janowiec Kościelny 61
13-111 Janowiec Kościelny 

(89) 6262017

Szkoła Podstawowa w Waśniewie-Grabowie

Waśniewo-Grabowo 4
13-111 Janowiec Kościelny 

(89) 6261013

Poczta Polska Janowiec Kościelny

Janowiec Kościelny 149
13-111 Janowiec Kościelny 

(89) 6262043

36


