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BEZPÎATNA

niedzielë 15.09.1996 nastâpi odsîoniëcie Pomnika Obroïców Îaskarzewa.
Pomnik, którego budowë rozpoczëto z inicjatywy Towarzystwa Miîoôników
Historii i Kultury Îaskarzewa, powstaî dziëki ofiarnoôci mieszkaïców
naszego miasta, wyraûajâcej sië miëdzy innymi przez darowizny od osób
prywatnych, zakîadów i organizacji, bezinteresownâ pomoc oraz pracë
spoîecznâ wielu osób.
W tym wydaniu "Naszych Spraw" chcemy przedstawiê Czytelnikom
informacje zwiâzane z obronâ Îaskarzewa w 1939 r. Przedstawione sâ
miëdzy innymi wspomnienia jednego z bezpoôrednich uczestników tych
wydarzeï. Zwracamy sië do Czytelników, którzy znajâ fakty zwiâzane ze
spaleniem Îaskarzewa, zarówno z wîasnego doôwiadczenia jak i z opowiadaï
rodziny i znajomych, o podzielenie sië informacjami na îamach gazety.
/redakcja/

Ostatnia niedziela
Mija 57 lat od tragicznych wydarzeï, jakie
rozegraîy sië w Îaskarzewie w czasie
kampanii wrzeôniowej 1939 roku. To tu, w
Îaskarzewie kompania piechoty 44 pp
Legii Amerykaïskiej przez trzy dni
powstrzymywaîa marsz na Tarnów dywizji
niemieckiej Wernera Kempfa. Zadaniem
dywizji byîo zlikwidowaê obronë
wschodniego brzegu Wisîy, bronionego
przez 13 DP pîk Kaliïskiego. Dowódca 13
DP, przewidujâc zamiar uderzenia
oddziaîów 3 Armii niemieckiej na pozycje
jego dywizji, rozkazaî obsadziê Îaskarzew
kompaniâ piechoty pod dowództwem kpt
Parata. W skîad kompanii, zîoûonej z
rozbitków 44 pp, wchodziîo 4 oficerów:
kpt Walenty Parat, ppor Tomasz
Jabîkowski, ppor Tomasz Olszewski, ppor
Wasilewski, kilku podoficerów i
szeregowcy.
Kapitanowi Paratowi postawiono
zadanie obrony odcinka ÎaskarzewTarnów, jako pierwszej linii obrony.
Batalionowi zbiorczemu, sformowanemu z
kompanii 44 i 45 pp pod dowództwem kpt
Rzeczkowskiego, pîk Kaliïski nakazaî
przejôê do drugiej linii obrony, tj. do lasu
na zachód od Woli Îaskarzewskiej i
Dâbrowy, z zadaniem zamkniëcia kierunku
Îaskarzew-Samogoszcz-Tarnów. Od rana
15 wrzeônia rozpoczëîo dziaîania bojowe
lotnictwo niemieckie. W ciâgu caîego dnia
artyleria 14 K.Zmot. ostrzeliwaîa obronë

czytaj dalej na stronie 2

w numerze m. in.:
Q wspomnienia Z.
Gâski z wrzeônia
1939 - s. 6
Q o T. Jabîkowskim
i 44 pp - s. 3
Q podsumowanie
inwestycji - s.4

Program uroczystoôci w niedzielë
15.09.1996 r.

godz. 940

godz. 1000-1100
godz. 1100-1125
godz. 1125-1130
godz. 1135-1140

godz. 1140-1145
godz. 1145-1155
godz. 1210-1240
godz. 1240-1255
godz. 1255-1325
godz. 1325
godz. 1330
godz. 1900

Wystëpy Orkiestry Wojskowej 9
Podlaskiej Brygady Zmechanizowanej z Siedlec - Duûy Rynek.
Msza Ôw. za polegîych w obronie
Îaskarzewa.
Przemarsz kompanii honorowej,
orkiestry wojskowej oraz pocztów
sztandarowych pod pomnik.
Wystâpienie Burmistrza Îaskarzewa.
Wystâpienie Prezesa Towarzystwa
Miîoôników Historii i Kultury
Îaskarzewa - geneza - przebieg
walk obronnych.
Odsîoniëcie Pomnika Obroïców
Îaskarzewa.
Poôwiëcenie Pomnika przez bp Jana
Mazura.
Apel polegîych.
Przemówienia zaproszonych goôci.
Zîoûenie wieïców i wiâzanek pod
Pomnikiem.
Wystâpienie Przewodniczâcego
Rady Miasta Îaskarzewa.
Zakoïczenie uroczystoôci.
Pokaz ogni sztucznych na Duûym
Rynku.
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13 DP na wschodnim brzegu Wisîy. Pod
przykryciem tego ognia do przeprawy przystâpiîy
drobne oddziaîy niemieckie. Byîo to rozpoznanie
walkâ systemu obrony 13 DP. W tak zaistniaîych
warunkach operacyjnych dowódca kompanii
broniâcej Îaskarzewa postanowiî umocniê obronë
miasta. Rozkazaî na ulicach dolotowych do Rynku,
bëdâcych ewentualnymi kierunkami ataku wojsk
niemieckich, wybudowaê barykady. Przy budowie
tych umocnieï pod nadzorem wojska pracowali
mieszkaïcy miasta. W strategicznych punktach
rozmieszczone zostaîy gniazda karabinów
maszynowych i kilka stanowisk ogniowych.
Od ôwitu 16 wrzeônia lotnictwo niemieckie
kontynuowaîo dziaîania bojowe. Oddziaîy niemieckie
rozpoczëîy forsowanie Wisîy. Okoîo godz. 10 doszîo
do zaciëtych walk w okolicy Maciejowic. Pîk.
Kaliïski doszedî do wniosku, ûe w zaistniaîej sytuacji
13 DP grozi powaûne niebezpieczeïstwo okrâûenia i
zniszczenia przez przewaûajâce siîy niemieckie.
Dlatego dalsze trwanie w obronie nad Wisîâ uwaûaî
za niecelowe. Aby uratowaê dywizjë zdecydowaî sië
zerwaê nocâ z 16 na 17 wrzeônia kontakt bojowy z
oddziaîami niemieckimi i przebijaê sië do Warszawy.
Manewr ten byî moûliwy dziëki temu, ûe wschodnie
skrzydîo miaî zabezpieczone przez zaîogë
Îaskarzewa i drugâ linië obrony kpt
Rzeczkowskiego. Dowództwo niemieckiej dywizji,
która podeszîa pod Îaskarzew od drogi RykiWarszawa postanowiîo uniemoûliwiê zamiar pîk
Kaliïskiego. W godzinach rannych 17 wrzeônia
marszem przez Îaskarzew Niemcy chcieli osiâgnâê
Wisîë w rejonie Tarnowa. Zwiad niemieckiej dywizji
na podejôciach do linii obrony Îaskarzewa zostaî
zlikwidowany przez ûoînierzy ppor T. Jabîkowskiego.
W godzinë póúniej nastâpiî zmasowany ostrzaî
niemiecki z broni maszynowej od strony Pilczyna i
Goïczyc.
Byî to poczâtek walk, które trwaîy do godzin
popoîudniowych. Niemcy w nastëpnym szturmie,
chcâc zîamaê obronë Îaskarzewa, postanowili
dokonaê ostrzaîu artyleryjskiego. Szturmujâcych
ûoînierzy niemieckich przywitaîy karabiny
maszynowe. W wyniku ciëûkich walk zginëîo 25
ûoînierzy - obroïców Îaskarzewa, w tym dwóch
oficerów ppor T. Jabîkowski i ppor Tomasz
Olszewski oraz 58 mieszkaïców miasta. Bohaterska
postawa dowództwa i ûoînierzy zaîogi Îaskarzewa
umoûliwiîa 13 DP odejôcie z bronionego odcinka
Maciejowice-Tarnów w kierunku Warszawy.
Niemieccy ûoînierze potraktowali mëûczyzn z
Îaskarzewa jako tych, którzy wspólnie z ûoînierzami
WP stawiali opór niemieckiej dywizji. Straty
niemieckie w zabitych i rannych byîy bardzo duûe,
mimo ogromnej przewagi jakâ dysponowali. Naleûy
zauwaûyê, ûe zaîoga Îaskarzewa dysponowaîa tylko
broniâ rëcznâ i maszynowâ, bo ciëûkiego sprzëtu nie
udaîo sië przeprawiê przez Wisîë, a mimo to zadaîa
powaûne straty Niemcom. Zadanie postawione przez
pîk Kaliïskiego tej maîej garstce ûoînierzy zostaîo
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wypeînione do koïca. Tu oddali ûycie ûeby dywizja
mogîa dalej walczyê.
Dla upamiëtnienia tych wydarzeï w dniu
15.09.1996 zostanie odsîoniëty i poôwiëcony przez
Jego Ekscelencjë Bp Jana Mazura pomnik, który
bëdzie przypominaî dziô i jutro tragiczne wydarzenia i
heroizm ûoînierzy. Zarzâd Towarzystwa Miîoôników
Historii i Kultury Îaskarzewa zwraca sië do
wszystkich mieszkaïców miasta i gminy i apeluje o
wziëcie udziaîu w uroczystoôciach 15 wrzeônia br, w
duchu wdziëcznoôci dla Tych, którzy tu zostali wôród
nas na zawsze. Krzyû Walecznych, który znajduje sië
na cokole pomnika, niech bëdzie odznaczeniem
nadanym przez spoîeczeïstwo Îaskarzewa dla
wszystkich, których krew wsiâkîa w naszâ ziemië w
czasie walk o Îaskarzew.

Prezes T.M.H.i K.Î
Waldemar Trzaskowski
PS.: wedîug relacji ôwiadków, ppor T.
Jabîkowski i jego ûoînierze nucili piosenkë "Ta
ostatnia niedziela..." na barykadzie u zbiegu ulic
Warszawskiej i Garwoliïskiej.

Panie Poruczniku
Miaîeô tylko karabin i garstkë ûoînierzy,
I przez 3 dni i noce tu wôród nas walczyîeô Przyszîo w Îaskarzewie Ci z wrogiem sië zmierzyê
I tu za Ojczyznë swe ûycie zîoûyîeô.
Nie miaîeô takich fortec, jakie mieli "oni",
Nie miaîeô setek armat, tanków, samolotów.
Miaîeô trochë granatów, trochë zwykîej broni,
Nie w okopach walczyîeô a wôród naszych pîotów.
Miaîeô wielkie serce, wiarë w sîusznoôê sprawy,
W wieniec sîawy wplataîeô nowe, wielkie czyny.
Stoczyîeô w Îaskarzewie bój zaûarty, krwawy Na czoîg miaîeô granaty, butelkë benzyny.
Ûaden Ci "waî zachodni" nie dawaî ochrony
Przed atakiem czoîgów - a za schron lotniczy
Miaîeô Panie Poruczniku naszych drzew korony,
I padîeô wôród nas Wielki - mëstwa nikt nie zliczy...
Przeleûaîeô lat wiele - po dniach walki, chwaîy
Na naszym cmentarzu, niczym Król bogaty,
Do snu Cië - Îaskarzewa sosny koîysaîy
I pamiëê w naszych sercach i dzieciëce kwiaty...
Dzisiaj skromny pomnik w hoîdzie Ci dajemy A na nim wyryte zîocistymi zgîoski,
To co Ci w podziëce ofiarowaê chcemy Cichy Bohaterze - Tomaszu Jabîkowski

Danuta Przybylska
Îaskarzew, 17.09.1996
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TOMASZ JABÎKOWSKI

3
Krótka historia 44
puîku piechoty
Remigiusz Trzaskowski

Tomasz Jabîkowski urodziî sië 13 paúdziernika
1903 r. w Warszawie, jako najmîodsze, czwarte dziecko
Józefa Jabîkowskiego, wówczas wspóîzaîoûyciela
rozwijajâcej sië firmy handlowej.
Surowe wychowanie, jakie odebraî w domu, i
które tak widoczne byîo w póúniejszym ûyciu caîego
rodzeïstwa, afirmowaîo pracowitoôê, skromnoôê i
ograniczenie wîasnych potrzeb do minimum.
Ksztaîciî sië w Gimnazjum im. Mikoîaja Reja. W
roku 1920, w obliczu zagroûenia bolszewickiego, jako
16-letni chîopiec zgîosiî sië ochotniczo do wojska razem
z braêmi i poszedî na front. Rok póúniej ukoïczyî
Gimnazjum i wstâpiî do Wyûszej Szkoîy Handlowej. Po
zakoïczeniu studiów, a nastëpnie Szkoîy Podchorâûych
Piechoty w Ostrowi Mazowieckiej przeszedî
wszechstronnâ praktykë: najpierw w fabryce Scheiblera
w Îodzi, póúniej przez trzy lata w duûej firmie
handlowej w Paryûu, a wreszcie jako zaîoûyciel wîasnej
firmy w Lyonie. Na wezwanie ojca powróciî do Polski
i niedîugo potem objâî w Domu Towarowym ,,Bracia
Jabîkowscy’’ stanowisko jednego z dyrektorów.
W 1934 r. oûeniî sië z Janinâ Krasuskâ, wkrótce
rodzina powiëkszyîa sië o Ewë i Piotra.
Tomasz Jabîkowski byî ceniony przez
wspóîpracowników
za
zdolnoôci,
szerokie
zainteresowania, fachowoôê i bardzo lubiany przez
parusetosobowâ zaîogë przedsiëbiorstwa za ûyczliwoôê i
przyjacielski stosunek do podwîadnych. Organizowaî
wykîady fachowe, kursy jëzykowe, odczyty. Uprawiaî
wiele dziedzin sportu i wspieraî finansowo czynne
zainteresowanie sportem wôród pracowników firmy.
Jak w wielu polskich rodzinach, to spokojne,
pogodne i bardzo pracowite ûycie przerwaî dzieï 1
wrzeônia 1939 roku.
/na podstawie materiaîów nadesîanych
przez Ewë Jabîkowskâ-Mackiewicz/

Puîk ten wywodziî sië z ,,2-go Puîku
Strzelców Pieszych'' armii gen. J. Hallera. Od 1919
r. nosiî nazwë ,,44 Puîk Piechoty Strzelców
Kresowych''. W 1939 r. puîk przybraî nazwë ,,44
Puîk Strzelców Legii Amerykaïskiej''. Puîk
stacjonowaî w Równem.
18 sierpnia 1939 r. puîk wyruszyî do
Bydgoszczy i przed koïcem sierpnia, bëdâc w
skîadzie 13 DP, znajdowaî sië na Pomorzu w tzw.
Korpusie Interwencyjnym. Przewieziony kolejâ do
Armii Odwodowej ,,Prusy'' w dniach 6-7 wrzeônia
stoczyî bitwë pod Tomaszowem Mazowieckim,
skâd czëôê ûoînierzy rozbitego puîku przedarîa sië
do Warszawy i na Lubelszczyznë, staczajâc
równieû bitwë o Îaskarzew.
Od 7 wrzeônia dowódcâ 44 pp zostaî kpt
Walenty Parat, który objâî to stanowisko po pîk
Józefie Frâczku. Ostatniâ bitwë ûoînierze z 44 pp
stoczyli w dniu 23 IX koîo miejscowoôci
Justynówka i Podhorce, po której puîk ulegî
rozproszeniu.
Sztandar puîku, jako dar spoîeczeïstwa
francuskiego miasta Verdun, pochodziî z 1918 r,
natomiast nowy, ufundowany równieû przez
mieszkanców tego miasta, wrëczyî puîkowi 14
czerwca 1931 r. gen. dyw. J. Romer. Sztandar ten
ukryî st. sierû. Kazimierz Ziembolewski w Ostrogu
nad Horyniem we wrzeôniu 1939 r. i ôlad po nim
zaginâî.

q
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WIEÔCI Z MAGISTRATU
Informacje dotyczâce realizacji inwestycji w mieôcie
Îaskarzewie w/g stanu na dzieï 31 sierpnia 1996 r.
I. Ujëcie wody i budowa wodociâgu
1. Data rozpoczëcia - lipiec 1993 r.
2. Planowane zakoïczenie w 1998 r.
Dotychczas wykonano:
- ujëcia wody
szt. 2
- zbiorniki retencyjne
szt. 2
- hydrofornie
kpl. 1
- sieê magistralna Š 225 mb 665
- sieê rozdzielcza Š 110 mb 280,
zakupiono 504 mb rur
- przyîâcza wodociâgowe szt. 30
U uwagi na dobrâ jakoôê wody nie przewidziano w
projekcie technicznym stacji uzdatniania wody.
3. Wartoôê kosztorysowa ogóîem 3500000 zî.
- bez przyîâczy
2151000 zî.
- planowane efekty po zakoïczeniu realizacji:
a) dîugoôê sieci rozdzielczej
L=28730 mb
b) dîugoôê przyîâczy
L=16035 mb
c) iloôê zbiorników wody
/gospodarstw domowych/
1435
hydranty
167 szt.
d) zbiorniki retencyjne po 150m3 kaûdy
2 szt.
e) stacja hydroforowa
1 szt.
f) ujëcie wody /studnia/
2 szt.
4. Finansowanie inwestycji do 31 sierpnia 1996 r.
a) 1993 r. - ôrodki wîasne budûetu miasta 35500 zî.
b) 1994 r. - ôrodki wîasne budûetu miasta
40000
zî.
- wpîaty ludnoôci
32480 zî.
- dotacje z budûetu païstwa
50000 zî.
c) 1995 r. - ôrodki wîasne budûetu miasta 62064 zî.
- wpîaty ludnoôci
145337 zî.
- dotacje z budûetu païstwa
80000 zî.
d) 1996 r. - wpîaty od ludnoôci
174110 zî.
- dotacje z budûetu païstwa
30000 zî.
Ogóîem od poczâtku realizacji inwestycji 649491 zî.
5. Planowane finansowanie inwestycji na 1996 r.
a) wysokoôê ôrodków wîasnych z budûetu miasta
30000 zî.
b) wpîaty mieszkaïców
300000 zî.
c) wysokoôê dotacji z budûetu païstwa
150000 zî.
Razem:
480000 zî.
II. Zestawienie wykonanej sieci wodociâgowej w
Îaskarzewie z podziaîem na etapy
I etap - zakoïczony
1. ul. Obroïców Îaskarzewa dî. wodâgu 280 mb
2. ul. Tadeusza Jabîoïskiego
130 mb
3. ul. Partyzantów
115 mb
4. ul. Brzozowa
175 m
5. ul. Akacjowa
113 mb
6. ul. Lipowa
280 mb
7. ul. Ôwierkowa
140 mb
8. ul. Leôna
75 mb
9. Biaîe Góry
88 mb
10. ul. Lewandowskiego
122 mb
11. ul. Wiôniowa
170 mb
12. ul. Bp. Îaskarza
340 mb
Razem
2028 mb
Montaû hydrantów p. poû. Š 80 - 14 szt.
II etap - zakoïczony
1. ul. Grunwaldzka dî. wodociâgu
160 mb
2. ul. Wî. Jagieîîy
140 mb
3. ul. Projektowana
125 mb
4. ul. Sportowa
327 mb

5. ul. Sîowackiego
357 mb
6. ul. Targowa
250 mb
7. ul. Kopernika
245 mb
8. ul. Cicha
370 mb
9. ul. Gen. Hallera
150 mb
10. ul. Garncarska
340 mb
11. ul. Jasna
150 mb
Razem:
2614 mb
Montaû hydrantów p. poû. Š 80 - 11 szt.
III etap - rozpoczëty na dzieï 6.09.1996 r.
1. ul. Gen. Hallera dî. wodociâgu
240 mb
2. ul. Jasna
130 mb
3. ul. Biaîa
60 mb
Razem:
430 mb
Ogóîem etapy I, II, III - 5072 mb
Na dzieï 6.09.1996 r. wykonano 114 szt. przyîâczy
wodociâgowych do budynków o îâcznej dîugoôci 2300
mb.
III. Budowa I etapu kanalizacji i oczyszczalni
ôcieków dla miasta Îaskarzewa
Inwestycje rozpoczëto w lipcu 1996 r.
Planowane zakoïczenie w czerwcu 1998 r.
Dotychczas wykonano:
- koncepcjë oraz projekt techniczny i badania gruntów 87000 zî.
- sieê kanalizacyjnâ dî. 318 mb na ulicach:
Grunwaldzka, Îaskarza, Obroïców Îaskarzewa.
- rozpoczëto budowë oczyszczalni ôcieków w postaci
biobloku typu EKOLAND w robotach budowlanych
Planowane do wykonania do koïca 1996 r.
- pompownia ôcieków w robotach budowlanych
- sieê kanalizacyjna na ulicach: Kopernika, Wiôniowa,
Sportowa, Chopina, Sîowackiego, Cicha, Targowa, Jasna,
Ôwierkowa, Biaîe Góry, Gen. Hallera.
IV. Budowa i remonty dróg i chodników na terenia
miasta
Wykonane zostaîo:
- droga wewnëtrzna w hydroforni
- remont drogi na trasie Îaskarzew - Maciejowice za
sumë 38664 zî.
- chodniki na ulicach: Solidarnoôci, Akacjowej oraz 550lecia
W trakcie realizacji znajdujâ sië:
- ukîadanie chodnika na ulicy Wiôniowej
- modernizacja Duûego Rynku
V. Telefony
Przybyîo okoîo 300 telefonów, a caîa inwestycja
ma byê zakoïczona do koïca sierpnia. Przygotowane
jest pomieszczenie na centralë cyfrowâ. Wyjôê
automatycznych jest 40.
VI. Kredyty
Bank Spóîdzielczy w Îaskarzewie bëdzie udzielaî
kredytów bezgotówkowych na pokrycie kosztów
przyîâczy instalacyjnych w wysokoôci:
- przyîâcze gazowe 1150 zî.
- przyîâcze kanalizacyjne 1500 zî.
- przyîâcze wodociâgowe 1200 zî.
Oprocentowanie kredytu jest zmienne. Na dzieï
dzisiejszy wynosi ok. 24%-25% w skali roku, a
maksymalny termin spîaty wynosi 3 lata. Pozostaîe
warunki udzielania kredytu pozostajâ takie same jak w
przypadku normalnego kredytu.
/heniek/
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S P OR T O W E E C HA
Zakoïczyîy sië rozgrywki piîkarskie w sezonie 1995/96.
Oto jak przedstawiajâ sië tabele rozgrywkowe w
ligach, w których wystëpowaîy nasze druûyny:
IV Liga
Pkt Bramki
1."Podlasie" Sokoîów Podl.
58 70-17
2."Zryw" Chodów
58 51-17
3."Wilga" Garwolin
51 57-39
4."Mazovia" Miïsk Mazowiecki 50 48-17
5."Orlëta" Radzyï Podl.
39 57-38
6."Huragan" Miëdzyrzec Podl. 30 35-47
7."Sëp" Ûelechów
28 36-46
8."AZS" Biaîa Podl.
27 41-40
9."Promnik" Îaskarzew
25 28-49
10."Unia" Krzywda
22
25-43
11."Altazed" Rokitno
22 33-51
12."Czarni" Wëgrów
18 19-63
13."LZS" Sobolew
18 19-61
Awans do III Ligi uzyskaîo "Podlasie" Sokoîów
Podlaski. O kolejnoôci pierwszego i drugiego miejsca
decydowaîy wyniki bezpoôrednich meczów miëdzy
druûynami "Podlasia" i "Zrywu" (7:1 i 0:1). IV Ligë
opuszczajâ druûyny "Spóîdzielcy" Morszków (wycofany po
zakoïczeniu rundy jesiennej) i Sobolewa. O kolejnoôci 12
i 13 miejsca zadecydowaîy wyniki meczów "Czarni" Sobolew (2:1 i 0:0).

Wojewódzka Liga Juniorów Starszych

1."Orlëta" Îuków
2."Czarni" Wëgrów
3."Promnik" Îaskarzew
4."Mazovia" Miïsk Mazowiecki
5."Podlasie" Sokoîów Podl.
6."Orlëta" Radzyï Podl.
7."Sëp" Ûelechów
8."LZS" Sobolew
9."Hutnik" Huta Czechy

42
27
26
24
22
18
17
15
13

48-9
45-23
24-19
29-35
30-19
24-33
24-36
18-38
19-45

1."Hutnik" Huta Czechy
2."GLKS" Miëtne
3."Promnik" Îaskarzew
4."Amur" Wilga
5."Sëp" Ûelechów
6."Wilga" Garwolin
7."Orzeî" Parysów
8."Dwernicki" Stoczek Îuk.

33
32
28
26
19
17
14
7

53-23
41-24
41-17
33-47
24-28
35-34
20-45
14-44

J. Purgal
piîkarskich z obu miejscowoôci. Mecz zakoïczyî sië
wynikiem 6:2 dla druûyny z Îaskarzewa. W zespole
wystëpowali nastëpujâcy zawodnicy:
Edward Kwiatkowski, Marek Zackiewicz, Przemek Kliczek,
Jerzy Purgal, Stanisîaw Wolski, Wojciech Hodowany, Jan
Sieraïski, Tomasz Narojczyk, Jacek Ôwider, Henryk Kliczek,
Ryszard Leszczyna, Mirosîaw Korgol, Krzysztof Felkin,
Kazimierz Ornoch.
Bramki zdobywali kolejno: Jacek Ôwider, Ryszard
Leszczyna, Jerzy Purgal, Krzysztof Felkin, Henryk Kliczek i
Wojciech Hodowany.

Wiadomoôci bieûâce

Wczeôniej niû w ubiegîych latach, bo juû 18 sierpnia,
ruszyîy rozgrywki IV Ligi w nowym sezonie 1996/97.
Nasza druûyna przystâpiîa do nich pod wodzâ nowego
trenera Z. Wasilewskiego.
Do druûyny przybyîo trzech zawodników, sâ to:
Mariusz Sionek, po odbyciu zasadniczej sîuûby wojskowej,
Tomasz Rudnicki i Wîodzimierz Kask z "Dolcanu" Zâbki.
W pierwszym meczu nasza druûyna przegraîa na
wîasnym boisku z Rokitnem 3:2. 25 sierpnia graîa na
wyjeúdzie z AZS Biaîa Podl. remisujâc 2:2. 28 sierpnia u
siebie z Miïskiem Mazowieckim przegraîa 3:0. 1 wrzeônia
wyjazdowy mecz w Radzyniu Podlaskim z tamtejszymi
"Orlëtami" równieû przegraîa 3:1.

Dalszy ciâg przepisów o spalonym. Jest spalony
czy nie ma?

Legenda

podanie
bieg zawodnika
Rysunek 1

Trampkarze starsi

Trampkarze mîodsi

1."Dwernicki" Stoczek Îuk.
39
2."LZS" Sobolew
38
3."Promnik" Îaskarzew
34
4."Sëp" Ûelechów
33
5."Wilga" Garwolin
27
6."Hutnik" Huta Czechy
24
7."Amur" Wilga
8
8."Orzeî" Parysów
7
9."GLKS" Miëtne
5
Na uwagë zasîuguje fakt, iû
wszystkie druûyny uplasowaîy sië na
miejscach.

40-12
53-16
32-15
37-15
45-21
42-29
14-55
5-75
9-49
oprócz seniorów,
wysokich, trzecich

Spotkanie panów po 30-stce

Do ciekawego meczu doszîo w niedzielë 21 lipca. Z
inicjatywy Stanisîawa Wolskiego z Îaskarzewa i Jana
Tywanka z Sobolewa rozegrano mecz dawnych gwiazd

Zawodnik 9 centruje piîkë. 10 wraca na 10' i przejmuje
piîkë.
Rysunek 2

Zawodnik 9 strzela na bramkë piîka zniesiona wiatrem
zatacza îuk. 10 wraca po piîkë.
q
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W latach 1990 i 1991 w "Naszych Sprawach" ukazaîy sië wspomnienia Zygmunta Gâski o wrzeôniu 1939 r. w
Îaskarzewie. Opisywaîy one wydarzenia z pierwszych dwóch tygodni wojny (1-12 IX). W tym numerze przedstawiamy
Czytelnikom dalszâ czëôê wspomnieï. Sâ one przytoczone bez ûadnych poprawek, redakcja wprowadziîa jedynie drobne
uzupeînienia, które znajdujâ sië w nawiasach.

Moje wspomnienia z roku 1939
W tym czasie [13 wrzeônia] w Îaskarzewie juû byî
baîagan, brak juû byîo w sklepach chleba, ludnoôê powiëkszyîa
sië z powodu napîywu uciekinierów ludnoôci polskiej i
ûydowskiej, pojawiîo sië duûo ûoînierzy polskich bez broni,
którzy powodowali tylko baîagan.
W szpitalu zmarî jeden ranny ûoînierz, nie moûna mu byîo
daê ûadnej pomocy, nie byîo komu, w Aptece juû nie byîo
ûadnych leków, na bandaûe kobiety darîy przeôcieradîa a rany
przemywaîy wódkâ, bo spirytusu ani jodyny nie byîo. Gdy sië
zgîosiîem o godzinie wyznaczonej, to jest 16-tej, do domu
Turskiego, z tych wojskowych z którymi rozmawiaîem rano
zastaîem tylko porucznika, siedziaî przy fortepianie i graî, na
fortepianie leûaî rewolwer i leûaî obok kawaîek papieru taki
jak sië wzywa do puîkownika, porucznik przerwaî grë na
chwilë i podaî mi ten papier abym przeczytaî. Treôê tego
papieru byîa taka: "Panie Poruczniku niech sië pan trzyma w
Îaskarzewie, przyjdzie Panu z pomocâ data 13 wrzeônia 1939r.",
podpis byî nieczytelny, napisana byîa czerwonym oîówkiem.
Gdy przeczytaîem pytam sië pana porucznika co bëdzie, co
mamy robiê, powiada mi tak: "Zbudujemy barykady i bëdziemy
sië broniê", ja mówië, ûe tu duûo ludnoôci i spalâ nam miasto,
on mnie sië pyta co mamy robiê, Polak gdy wróg nadchodzi
musi broniê [sië] i powiada [ûe] bëdziemy sië broniê, ja sië
pytam wiele ma Pan wojska, powiada mi, ûe w lasach nad
Wisîâ jest armia, która uderzy na Niemców, a my mamy
zadanie zatrzymaê [wroga], wojska jest dosyê i broni tak samo
i powiada, ûe czeka na wiadomoôê gdzie znajduje sië niemiecka
armia i teraz rozkazuje mi abym z nikim nie rozmawiaî o
czem rozmawialiômy bo kula w îeb a teraz zobowiâzuje mnie
bym dostarczyî chleba lub mâki dla 60 ûoînierzy. Udaîem sië
do piekarza Michalczyka Szymona który oôwiadczyî, ûe ma
mâki okoîo 150 kg i to wszystko, upiekî z niej chleb, ale to
byîo maîo. Zebraîem wszystkich milicjantów którzy jeszcze byli,
miëdzy innymi Poboûy Franciszek, który w tym wszystkim sië
braî udziaî czynny. Zebraliômy kilka metrów ûyta, które
zmieliliômy we mîynie i z tego znów upieczono chleba dla tych
ûoînierzy którzy byli w tym oddziale. Naleûaîo [do oddziaîu]
równieû kilku cywilów spoza Îaskarzewa, wezwaî mnie
porucznik i zarzâdziî abym wyznaczyî z Milicji i ûoînierzy
wspólny posterunek. Na noc z 13 na 14 byîo wyznaczone 6
ûoînierzy i 4 cywilów, kwaterë mieli w domu Turskiego, gdzie
byîa Poczta. Czëôê ûoînierzy umieszczona byîa na plebanii,
porucznik równieû kwaterowaî na plebanii, dowództwo jego
byîo w drewnianym domu u Turskiego. Hasîo na noc brzmiaîo
"szabla i lanca". Tak doûyliômy 14 wrzeônia.
Od rana byî duûy napîyw róûnych cywilów, jak równieû i
wojskowych, przewaûnie bez broni, wszystkich kierowaliômy na
plebanië a stamtâd w lasy za Budy Krëpskie. Nad
Îaskarzewem kilka razy na dzieï przelatywaî niemiecki
samolot, lataî bardzo nisko, okoîo 14-tej dwóch ûoînierzy szîo
drogâ w kierunku stacji, gdy byli naprzeciw wiatraka
Rybickiego od strony Goïczyc przyjechaîa niemiecka tankietka,
zatrzymaîa sië za torem w odlegîoôci 1 km od tych ûoînierzy,
strzelili do nich i jednego z nich ranili w brzuch. Tankietka
zawróciîa nazad i wiëcej nie strzelaîa. Ûoînierza przewieziono
do szpitala, nie byîo ûadnej pomocy i za parë godzin zmarî,
nazywaî sië Stefan Wiejacha. O godzinie 17-tej od strony
Izdebna jechaî motocykl z przyczepâ, z karabinem i dwóch
Niemców, przed Îaskarzewem na jakieô 300 metrów w lesie
znajdowaî sië nasz ûoînierz, strzeliî tylko raz zabijajâc Niemca,
który byî na przyczepie, drugi Niemiec pozostawiî to wszystko
i uciekî, równieû do lasu. Nasza ludnoôê prëdko pochowaîa
Niemca w lesie i motocykl, tak, ûe za 30 minut po wszystkim
nie byîo ôladu. Na noc równieû byîa wyznaczona warta z
ûoînierzy i cywilów, hasîo byîo "bagnet i pochwa". Wieczorem
odbyîo sië przyjëcie u Turskiego, na którym byî porucznik i
jeszcze jacyô dwaj wojskowi, których póúniej juû nie widziaîem.
Dzieï 15 wrzeônia - ranek [byî] bardzo pogodny, samolot
niemiecki od rana przelatywaî kilka razy nad Îaskarzewem i
strzelaî do ludzi na polu. Okoîo godz. 11-tej nadeszîy od strony

ZYGMUNT GÂSKA

Helenowa dwie niemieckie tankietki i zatrzymaîy sië, koîo
wiatraka jedna, druga przy goôciïcu i zaczëîy strzelaê do
Îaskarzewa z karabinów maszynowych i pociskami
zapalajâcymi zapaliîy stodoîy na Gorczycewie, straû poûarna i
ludnoôê cywilna doleciaîy do ognia z sikawkami i zaczëli
ratowaê, spaliîy sië tylko te stodoîy, które podpalili Niemcy.
O godzinie 15 wezwaî mnie porucznik do siebie i powiada:
"Jest teraz godz. 15, na godz. 18 macie pobudowaê barykady na
wszystkich ulicach", na moje zapytanie czy zdoîamy zatrzymaê
Niemców z tymi ludúmi [którzy] sâ, odpowiedziaî porucznik, ûe
przynajmniej zginiemy z honorem, jak przystaîo na Polaków.
Nastëpnie postanowiliômy wywieôê szpital gdzieô na wieô, ale
nigdzie nie chcieli przyjâê rannych. Umówiliômy sië, ûe po
rannych przyjadâ wojskowi z lasu pod Budâ Krëpskâ poniewaû
tam byîo kilku lekarzy. Wyszliômy na Rynek, zwróciîem sië do
Poboûego Franciszka aby poszedî z ludúmi do budowy barykad.
Obywatele którzy wziëli czynny udziaî to: Poboûy Franciszek,
Gâska Zygmunt, Freliszka Bronisîaw, Kliczek Feliks, Kliczek
Adolf i caîa masa mîodych, tak Ûydów jak i Polaków,
wszystkie narzëdzia znajdujâce sië w pobliûu zuûyto do budowy
barykad (brony, pîugi, kloce drewna, kamienie). W ciâgu 2
godzin barykady zostaîy pobudowane na ulicach Kolejowej przy
domu Wiôniewskiego, Warszawskiej przy domu Brzostowskiego
Tomasza, Garwoliïskiej przy domu Jóúwickiego Edwarda,
Koôciuszki przy domu Nejmana. Ûoînierzy których byîo 60 na
wieczór zostaîo 46 w szpitalu, ranni koniecznie prosili aby ich
wywieziono gdzieô na wieô. Ludnoôê nasza równieû czëôciowo
zaczëîa wyjeûdûaê, miasto opustoszaîo, przewaûnie pozostawaîo
duûo ludnoôci ûydowskiej, równieû i milicji duûo uciekîo na
wieô.
16 wrzeônia porucznik zaczâî organizowaê obronë i
wyznaczaê stanowiska karabinów maszynowych. Jeden karabin
maszynowy [ustawiono] na wieûy koôcioîa i 3 ludzi, drugi
karabin i 3 ludzi za barykadâ przy ul. Warszawskiej, dwa
karabiny, jeden lekki, drugi ciëûki na Garwoliïskiej, i jeden
karabin na domu Nejmana przy ul. Koôciuszki, lekki karabin na
ul. Piaskowej za stodoîâ Zygmunta Gâski i ostatni na tak
zwanej "Biaîej Górze".
Skîad amunicji i granatów oraz czëôê ludzi zgromadzono
na cmentarzu koîo koôcioîa. Granatów byîo kilka skrzyï,
gotowych do uûytku. W sobotë wieczór postanowiliômy zdjâê
karabin z wieûy koôcioîa, pozostaî tylko obserwator. W sobotë
na wieczór pozostaîo tylko 32 ludzi wojskowych i 9 ludzi
cywilnych, cywile otrzymali broï i wyznaczono wartë 12 ludzi,
ich hasîo byîo "Wisîa i Niemen". Wieczorem zmarî ûoînierz w
szpitalu, drugi w nocy. W niedzielë rano przywieúli do szpitala
czterech rannych ûoînierzy.
Niedziela 17 wrzeônia - sîoïce bardzo piëknie wzeszîo,
najpierw zaczëliômy robiê opatrunki rannym, myê ich, rozdawaê
ôniadanie. Ja udaîem sië do porucznika, który, gdy go
spotkaîem na cmentarzu koîo koôcioîa, rozmawiaî z ksiëdzem
proboszczem Przesmyckim, byî bardzo wesoîy i mówiî, ûe na
pewno Niemcy pójdâ na Garwolin i Wilgë czyli ominâ
Îaskarzew. Umówiliômy sië, ûe obiad dla wszystkich ûoînierzy
bëdzie ugotowany przy szpitalu, gdy spytaîem ilu jest ludzi,
odpowiedziaî, ûe ûoînierzy pozostaîo tylko 17, cywilów
pozostaîo tylko 8, w rezerwie na cmentarzu byîo tylko trzech
ludzi i porucznik. Karabin maszynowy z Garwoliïskiej
przeniesiono na piëtro do domu Ziëciny. [W] niedzielë rano
byîo maîo ludzi, wiëkszoôê uciekîa na wieô. Do szpitala w
sobotë wieczorem przybyî podporucznik lekarz, który
powiedziaî, ûe nigdzie nie pójdzie tylko bëdzie leczyî ûoînierzy.
[O] godzinie 8 rano kazaîem pochowaê zmarîych ûoînierzy za
stodoîâ poniewaû nie byîo komu zawieúê zmarîych, gdym
poszedî na Rynek spotkaîem porucznika, który oôwiadczyî mi
ûe ma wiadomoôê, ûe duûo wojska niemieckiego znajduje sië za
Pilczynem. Wiadomoôê przyniosîy kobiety, które przyszîy do
koôcioîa na naboûeïstwo.
Na rynku sîychaê byîo tylko ôpiew ûoînierzy, na górze
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przy karabinie ôpiewali "Ostatnia niedziela", porucznik
chodniej drogi, [skâd] wycofali sië do wsi Onufrynów.
udaî sië na wieûë koôcioîa a ja do szpitala. Przeleciaî
W tym czasie niemiecka artyleria zaczëîa silnie strzelaê z
samolot który okrâûyî parë razy Îaskarzew i odleciaî na
armat, piechota niemiecka poszîa do ataku, podpalajâc kaûdy
wschód. Za kilka minut przybiegli ûoînierze z lekkim
dom, a kogo spotkali zabijali. Gdy doszli do mojego domu ja
karabinem maszynowym, byîo ich dwóch i jeden cywil, karabin
wpadîem do szpitala i wyniosîem chorâgiew ze znakiem
ustawili za mojâ stodoîâ przy ul. Piaskowej, jeden z ûoînierzy
czerwonego krzyûa. Dwóch Niemców [szîo] od ulicy
miaî w kocioîku obranâ kurë z którâ przyszedî do kuchni aby
Warszawskiej, jeden z nich strzeliî w moim kierunku, ja
mu [jâ] ugotowaê.
chwyciîem dziecko na rëkë a drugâ trzymaîem chorâgiew i
W tym czasie przy karabinie pozostaî jeden ûoînierz a od
woîaîem ûe tu szpital, oni nie widzieli poniewaû zamkniëte byîy
strony Pilczyna ul. Warszawskâ jechaîo dwóch Niemców na
okiennice, gdy Niemcy przyszli otworzyîem okiennice i drzwi,
koniach, gdy byli okoîo 100 m od barykady ûoînierz, który byî
wtedy Niemcy zaczëli krzyczeê ûeby wychodziê, wokóî juû sië
[na niej], strzeliî zabijajâc Niemca, drugi skrëciî w ulicë
paliîo. Niemcy otworzyli drzwi szpitala i zaczëli znosiê swoich
Piaskowâ i uciekî w stronë Pilczyna. Ûoînierze zaczëli strzelaê z
rannych, zajechaîy ambulanse z doktorami, którzy zarzâdzili by
karabinów maszynowych zza mojej stodoîy za tym ûoînierzem,
ranni którzy mogâ iôê o wîasnych siîach szli w stronë Pilczyna,
za okoîo 20 minut znów przyjechaîo galopem trzech ûoînierzy
natomiast ciëûko rannych îadowali do sanitarek, rannych tych
niemieckich, ulicâ Piaskowâ dojechali do domu, w którym
czëôê wywieúli do Górzna a czëôê do Garwolina, zabitych
obecnie mieszka Szymaïski, zsiedli z koni, jeden pozostaî przy
równieû zabierali.
koniach, jeden zostaî ciëûko ranny koîo domu Korgóla
Niemcy szaleli w Îaskarzewie, kogo spotkali w
Edwarda, gdy ci dwaj doszli do niego, to ten ranny wskazaî na
Îaskarzewie z mëûczyzn to zabijali na miejscu, w taki sposób
Korgóla, ûe on do niego strzelaî, Korgóla wyprowadzili, strzelili
zabili [ok. 60] cywilów narodowoôci polskiej i ûydowskiej i
do niego, on upadî, [Niemcy] myôleli, ûe go zabili i wiëcej do
ûoînierzy polskich bez broni. Chodzili od domu do domu,
niego nie strzelali.
zabijali kogo spotkali, szczëôcie, ûe jak mówiîem wczeôniej,
W tym czasie artyleria niemiecka zaczëîa strzelaê do
duûo ludzi uciekîo przedtem, bo gdyby byîa wszystka ludnoôê to
Îaskarzewa i wybuchîy w róûnych miejscach poûary. Nasi
bardzo duûo by wybili, tak sië môcili na cywilnej ludnoôci. W
ûoînierze, którzy byli za mojâ stodoîâ wziëli karabin
domu Rokickiego, w piwnicy, byîo duûo Ûydów, przewaûnie
maszynowy i czoîgali sië do ulicy Garwoliïskiej i ustawili
kobiet i dzieci, tam wrzucili bomby zapalajâce i wszystko
karabin koîo domu Wojdygi, jak obecnie jest wejôcie do
spalili, nie moûna byîo policzyê zabitych, pozostaîa jedna kupa
gospody. Ja z nimi doszedîem do domu Wójcika, wróciîem bo
koôci. Gdy juû zdobyli Îaskarzew zabierali swoich zabitych i
cywil który byî z poczâtku z nimi zostaî ciëûko ranny,
rannych, ze szpitala zabrali naszych ciëûej rannych ûoînierzy,
doniosîem go do mojej stodoîy, zîoûyîem na ziemi i zmarî.
lûej rannym kazali iôê w stronë Pilczyna. Ja poszedîem razem z
W tym czasie od strony Pilczyna widaê byîo niemieckie
rannymi, na przejeúdzie kolejowym stali Niemcy, w ogóle na
tyraliery, jak szîy do ataku. Poniewaû byîo bardzo gorâco
torze byîo ich duûo, za torem staîy armaty z których strzelali
[mieli] wszyscy rëkawy pozawijane i mundury rozpiëte, nasze
do Îaskarzewa, na przejeúdzie kolejowym kobiety i dzieci
karabiny pracowaîy bez przerwy, jeden na barykadach ulicy
kierowali prosto do Pilczyna a mëûczyzn na prawo na pole, tam
Warszawskiej, na barykadach ul. Garwoliïskiej, przy gospodzie,
nas zebrali okoîo 120 mëûczyzn, kazali posiadaê w jednej
i na piëtrze u Ziëciny. Kilku Niemców przedarîo sië przez dom
gromadzie, przynieôli dwa karabiny maszynowe, ustawili nas,
Kaîczyïskiego, [którego] zabili w czasie jak podawaî taômë
zaîoûyli taômy na karabiny i wezwali kto ma broï aby oddaê.
ûoînierzowi do karabinu. [Niemiec] wystrzeliî do Kaîczyïskiego,
Jeden z nich dobrze mówiî po polsku, powiedziaî ûe za to
bagnetem chciaî przebiê naszego ûoînierza, ten sië obróciî, rëkâ
ûeômy strzelali do wojska niemieckiego, cywil-banda bëdzie
chwyciî za karabin, drugâ wyrwaî granat zza pasa i obaj zginëli
rozstrzelana.
od tego granatu. Niemcy, którzy sië przedarli do ul.
Okoîo godziny 13 rozlegî sië gîos trâmbki wzywajâcej
Garwoliïskiej, zostali wszyscy wybici, nasi zaczëli sië czoîgaê
wojska do odwrotu z Îaskarzewa. Niemcy sië wszyscy wycofali
od barykad w stronë ul. Garbarskiej.
z Îaskarzewa i poszli przez rzekë, przez pasternik, prosto do
W tym czasie na plebanii i koîo koôcioîa wedîug relacji
drogi tzw. "zagoniowej", tâ drogâ do gródek doszli do Woli
ksiëdza Przesmyckiego [wydarzenia] miaîy przebieg jak
Îaskarzewskiej, tak ominëli Îaskarzew i poszli w stronë Wisîy.
nastëpuje: gdyômy sië rozstali, porucznik poszedî na wieûë
Na wieczór juû ûadnego Niemca nie byîo w Îaskarzewie,
koôcioîa obserwowaê, gdy Niemcy zaczëli atakowaê przenieôli
Îaskarzew sië paliî.
karabin maszynowy za budynki gospodarcze parafii i zaczëli
Nas, których jak wspomniaîem byîo okoîo 120 osób,
ostrzeliwaê w stronë mîyna, jednak Niemcy sië przedarli z
Niemcy zarzâdzili powstaê, ustawili w czwórki a ten Niemiec
karabinem maszynowym poza rzekë i ustawili karabin w
który mówiî po polsku, powiada: "mieliôcie byê rozstrzelani, ale
ôcionkach, pomiëdzy domem Moczulskiego a domem remizy
bëdziecie wisieê, bo szkoda na was kul". Gdy nas prowadzili
straûackiej. Wtedy porucznik wysîaî jednego ûoînierza z
przez Pilczyn, niektórzy gospodarze woîali: "chciaîo sië wam
granatami by zlikwidowaê ten karabin, ten ûoînierz zaszedî
barykadów - to macie, a przez waszâ gîupotë spalili wam
Niemców od tyîu i rzuciî granat zabijajâc obu Niemców, tak ûe
miasto", /..../ tak nas doprowadzono do Garwolina, zamykajâc na
ich spaliîo, jak ich chowaîem to byli cali spaleni. W tym czasie
noc w koôciele, wokoîo ustawiajâc bardzo duûo posterunków.
porucznik z jednym ûoînierzem przenieôli karabin maszynowy
na cmentarz na parkan i zaczëli z niego strzelaê do Niemców.
CIÂG DALSZY W NASTËPNYCH NUMERACH
Kilku Niemców przedarîo sië od ul. Warszawskiej i zaczëli atakowaê cmentarz, wtedy
porucznik porwaî za
karabin i skoczyî do
nich, nasi ûoînierze nie
mogli strzelaê gdyû
porucznik
chwyciî
Niemca wpóî i zaczëli
sië zmagaê. Porucznik
wyrwaî granat i obaj
zginëli, drugi Niemiec w
tym czasie wszedî w
doîek i nie strzelajâc
przyglâdaî sië.
Niemcy
zaczëli
ostrzeliwaê
koôcióî,
który zaczâî sië paliê,
nasi ûoînierze wycofali
sië do ul. Garbarskiej,
doîâczyli do tych którzy
jeszcze sië bili i przeszli
przez rzekë do przyRynek w Îaskarzewie po obronie 17 IX 1939 (rysunek wykonany na podst. starej fotografii)
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Pragnë podziëkowaê dziaîaczom Towarzystwa
Miîoôników Historii i Kultury Îaskarzewa, którzy redagujâ
miesiëcznik ,,Nasze Sprawy’’. W piômie tym moûna znaleúê
wiele informacji na temat codziennego ûycia Îaskarzewa i
okolicy. Dziëki temu my, mieszkaïcy naszego regionu
mamy poczucie zadowolenia, ûe ,,nasze sprawy’’ zainteresowania, sukcesy i problemy znajdujâ swój wyraz
na îamach gazety. Kibice dowiadujâ sië o wydarzeniach
sportowych, miîoônicy poezji drukujâ swoje wiersze.
Gazeta dostarcza teû swym czytelnikom cennej rozrywki.
Rebusy, gry, krzyûówki majâ walor dydaktyczny, rozwijajâ
myôlenie.
W piômie ,,Nasze Sprawy’’ zawarte sâ teû informacje
powaûniejsze, dotyczâce ûycia publicznego naszego
regionu.
Wiadomoôci z posiedzeï Rady Miasta i polityki
Burmistrza rozwijajâ tak cennâ w demokracji
samorzâdnoôê i jawnoôê opinii publicznej. Gazeta otwiera
teû swoje îamy na informacje z ûycia parafii, a takûe
rozwaûania o gîëbszej wymowie moralnej. Dziëki artykuîom
na temat historii Îaskarzewa i okolic, czytelnicy utwierdzajâ
swojâ regionalnâ toûsamoôê i lokalny patriotyzm. Dziëki
bogactwu treôci miesiëcznika pomnaûa sië spoîeczne
dobro. Za to jeszcze raz gronu redakcyjnemu dziëkujë.

Czytelniczka

Wypis ze Spraw Policyjno Karnych Gminy Dâbrowa,
Gubernia Lubelska, Powiat Îukowski, Okrëg Wojenny
Maciejowice
Skîad Sâdu Gminnego: Kazimierz Boratyïski, Wincenty Pîatek,
Bîaûej Kurek, Stanisîaw Stelmaszczyk
27 paúdziernika 1865 r. - 8 listopada 1865 r.
Andrzej Gîadysz gospodarz z wsi Pilczyn gminy tutejszej
oskarûyî Onufrego Piëtë takoû gospodarza z tejûe wsi o pobicie
jego córki na polu, a to za to, ûe ona doniosîa Onufremu
Staniszewskiemu parobkowi, ûe woîy Piëty wpadîy w kapustë
tegoû Staniszewskiego i domagaî sië o ukaranie Piëty - stawiî
sië zarówno Staniszewski i dopraszaî sië o oszacowanie kapusty
i wynagrodzenie mu wyrzâdzonej szkody. Sâd Gminny po
wysîuchaniu stron i zbadaniu ôwiadków przekonaî sië, ûe
Onufry Piëta gospodarz z wsi Pilczyn, bez ûadnych powodów
pobiî córkë Andrzeja Gîadysza i zrzâdziî szkodë w kapuôcie
Onufrego Staniszewskiego - za co skazaî tegoû Onufrego Piëtë
na wynagrodzenie dziewczyny kopiejek 50 - za wyrzâdzonâ
szkodë w kapuôcie Staniszewskiego kopiejek 50 i na karë
kopiejek 50.
17/29 listopada 1865 r.
Eleonora Salachowa ûona Ignacego Salacha gospodarza
wsi Uôcieïca wniosîa zaûalenie, ûe Marcjanna Dzwonkowska z
tejûe wsi szynkarka w dniu 18 listopada r.b. kiedy poszîa na
kieliszek wódki do szynku, mocno jâ pobiîa, za drzwi
wypchnëîa i usta jej rozerwaîa - uprasza Sâd Gminny o
ukaranie Dzwonkowskiej i przysâdzenie jej strat poniesionych za
leczenie rozerwanych ust i kosztu podróûy do lekarza. Sâd
Gminny po wyprowadzeniu ôledztwa przekonaî sië, ûe
Marcjanna Dzwonkowska szynkarka w dniu 18 listopada r.b.
niesîusznie wdaîa sië w kîótnië z Salachowâ skutkiem której onë
pobiîa, a wypchnâwszy jâ za drzwi z pomocâ córki swej Józefy
usta jej nierówno rozerwaîa, tak, ûe Salachowa zmuszonâ byîa
udaê sië do lekarza w Maciejowicach dla zszycia rozerwanych
ust i kuracji. Za które to przewinienie Sâd Gminny skaraî
Dzwonkowskâ na karë rubli 2 i na zwrot Salachowej za
poniesione koszta kuracji i podróû rubli 3. Zapowiedziano ûe
jeûeli nadal dopuszczaê sië podobnych zachowaï z szynku
usuniëta zostanie.

WANDA

wrzesieï 1996

Q Q Q KÂCIK POETYCKI Q Q Q
17 wrzeônia w Îaskarzewie
Byîa niedziela. Sîoïce piëknie ôwieciîo
Ludzie na mszë ôwiëtâ sië wybierali
A przecieû tak niebezpiecznie byîo
Bo Niemcy juû od piâtku nacierali
Toteû do koôcioîa dojôê nie daîo rady
Wracaê sië trzeba byîo z powrotem
Na wszystkich ulicach barykady
Poustawiane byîy przy rynku pokotem
Po sobotniej strzelaninie panowaîa cisza
Ludzie nawet zaczëli mówiê spokojnie
Ktoô tam, gdzieô tam nawet sîyszaî
Ûe Niemcy pokonani i juû po wojnie
Polscy ûoînierze z samego rana
Jeszcze ciâgnëli kable po ulicy
Ludnoôê po piwnicach zebrana
Twierdziîa, ûe to sâ ochotnicy
Zatrzymaê Niemców celem ich byîo
By reszta wojska dozbroiê sië mogîa
Mieli podjâê walkë z nierównâ siîâ
Lecz ta walka do zwyciëstwa nie wiodîa
Przeciw caîej armii kilkunastu ûoînierzy
Karabiny maszynowe na balkonie i koôciele
Jak to z armatami i czoîgami zmierzyê
Czy taka obrona dîugo wytrzyma?
Koîo poîudnia zaczëîa sië strzelanina
Niemcy odpierani, ostro zaatakowali
Ûoînierze juû sië nie mogli utrzymaê
Za Polskë, za nas swe ûycie oddali
Niemcy rozwôcieczeni strzelali do ludzi
Domy i wszystkie budynki podpalali
Strach sië dokoîa szerzyî i budziî
Przeraûeni wszyscy, z miasta uciekali
Uciekali w popîochu i zamëcie
Zostawiajâc dobytek swój caîy
Uciekali na wioski, na cmentarz
A Îaskarzew juû caîy sië paliî
Zginëli niemal wszyscy ûoînierze
Z porucznikiem Jabîkowskim na czele
Zginëli tak jak ginâ bohaterzy
Zginëîo teû mëûczyzn cywilnych wielu
Wspominajâc të wrzeôniowâ niedzielë
I tych co polegli tu nieugiëci
Módlmy sië za nich, to nie jest wiele
Powiedzmy z serca. Czeôê Ich pamiëci
Teraz nareszcie po latach wielu
Kiedy prawdziwa wolnoôê nastaîa
W hoîdzie i pamiëci tym bohaterom
Pomnik. Aby potomnoôê zapamiëtaîa
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