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Q wspomnienie o 
Zygmuncie War-
szawerze -s.3

Q o kolarstwie w 
Îaskarzewie -s.3

Q o nowej gazecie 

w Îaskarzewie 
na  - s. 8

M ija kolejna juû, 206 rocznica 
 ogîoszenia Ustawy Rzâdowej 

w dniu 3 maja 1791 roku. Powstaîa 
ona w wyniku obrad Sejmu 
Czteroletniego w latach 1788-1791. 
Gîównym inicjatorem obrad i prac 
nad konstytucjâ byîo Stronnictwo 
Patriotyczne. 

P ierwszy rozbiór Polski 
 dokonany zostaî w okresie, gdy 

solidarna wspóîpraca trzech 
mocars tw sâs iadujâcych z 
Rzeczpospolitâ wydawaîa sië trwaîa 
i nienaruszalna. Zgodna akcja Rosji, 
Prus i  Aus t r i i  p rzec iwko 
osamotnione j i os îab ione j 
Rzeczypospolitej uniemoûliwiaîa 
jakiekolwiek przeciwdziaîanie, a 
nikt wówczas nie sâdziî, ûe stosunki 
miëdzy trzema païstwami rozbio-
rowymi lub proporcje siî miëdzy 
Polskâ a jej sâsiadami 
mogâ w przyszîoôci 
ulec zmianie . W 
latach siedemdzie-
siâtych wydawaîo sië, 
ûe sytuacja miëdzy-
narodowa jest dla Rzeczypospolitej 
wybitnie niekorzystna. Podstawâ 
takiego ukîadu siî w Europie 
Ôrodkowej byî tzw. system póînocny 
okreôlajâcy kierunek rosyjskiej 
polityki zagranicznej po 1764 roku. 
Koïczyîa sië wîaônie wojna 
siedmioletnia (1756-1763) w czasie 
której wojska rosyjskie zadaîy 
bolesne ciosy armii Fryderyka Wiel-
kiego, gdy nagîa ômierê impera-
torowej Elûbiety i wstâpienie na 
tron Piotra III 5 stycznia 1762 roku 
poîoûyîy kres udziaîowi Rosji w 
koalicji antypruskiej. Po zamachu 
stanu dn. 9 lipca 1762 roku, nowa 
wîadczyni Rosji Katarzyna II 
utrzymaîa  w zasadzie zainicjowany 
po ômierci Elûbiety nowy kierunek 
polityki zagranicznej, polegajâcy na 
zbliûeniu i wspóîdziaîaniu z dworem 
berliïskim. Swojego rodzaju 
uzupeînieniem tego aliansu byîo 

zbliûenie miëdzy Rosjâ a Wielkâ 
Brytaniâ. 

W latach 1775-1787 system 
trójrozbiorowy wydawaî sië 

jeszcze w miarë trwaîy i stabilny, 
ale wkrótce miaîo sië okazaê, ûe 
system wspólnej polityki trzech 
dworów sâs iednich wobec 
Rzeczypospolitej na dîuûszâ metë 
jest niemoûliwy do utrzymania. 
Istotnâ sîaboôciâ tego systemu byî 
staîy konflikt pomiëdzy jego 
uczestnikami. Wojna miëdzy Rosjâ i 
Turcjâ wzmagaîa napiëcie opinii 
p u b l i c z n e j  n a  z i em i a c h  
Rzeczypospolitej. Od zakoïczenia 
sejmu 1786 roku powszechne 
napiëcie i oczekiwanie zasadniczych 
zmian w sytuacji politycznej kraju 
wzmagaîo sië w tempie niezwy-
kîym. Nadzieje byîy nieokreôlone, 

postulaty jeszcze 
niewyraúne, spodzie-
wano sië jednak, iû 
nadchodzi wîaôciwy 
moment dziaîania, 
moment naprawy 

ustroju Rzeczypospolitej. Polska 
musiaîa porzuciê politykë biernoôci, 
gdyû stan opinii publicznej kraju 
uniemoûliwiaî bezczynne przetrwa-
nie kryzysu miëdzynarodowego, 
który rozpoczâî sië w 1787 roku. W 
takiej atmosferze miëdzynarodowej 
i wewnëtrznej rozpoczâî obrady 
sejm. 

Dzieje Sejmu Czteroletniego, jego 
geneza, przebieg obrad, 

perspektywy polityczne, a w koïcu 
klëska i likwidacja wszystkich 
osiâgniëê zwiâzane byîy ôciôle z 
sytuacjâ w Europie w latach 1787-
1792, z korzystnâ dla Polski 
koniunkturâ trwajâcâ do wiosny 
1791, a potem ze zmianami w 
ukîadzie siî miëdzynarodowych i 
reorientacjâ polityki Prus, Wielkiej 
Brytanii i Austrii. Twierdzenie to 
jest juû dzisiaj 
p e w n i k i e m ,  

PODZIËKOWANIA 
Zarzâd Towarzystwa Miîoôni-

ków Historii i Kultury Îaskarzewa 
i redakcja gazety "Nasze Sprawy" 
skîadajâ podziëkowania  païstwu 
Izabeli i Szymonowi Freliszkom z 
Warszawy, panu Marianowi 
Górce z Gdaïska, pîk Andrzejowi 
Grudniakowi oraz panu Jacen-
temu Turskiemu z Warszawy za 
znaczâcâ pomoc finansowâ. 

Dziëkujâc ofiarodawcom 
chciaîbym zaznaczyê, ûe gazeta 
,,Nasze Sprawy’’ ukazuje sië tylko 
dziëki darowiznom i skîadkom 
czîonków Towarzystwa, jest 
bowiem przedsiëwziëciem nie 
przynoszâcym dochodu a 
redakcja i autorzy artykuîów 
pracujâ spoîecznie. Zachëcam 
wszystkich którzy lubiâ naszâ 
gazetë i uwaûajâ jâ za wartâ 
pomocy do wsparcia naszej 
dziaîalnoôci. 

/red. nacz. ,,NS’’ Eryk Laskowski/
czytaj dalej
na stronie 6
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Ksiâdz Wawrzyniec Lewandowski, stryjeczny brat pîk. 
Walentego Teofila Lewandowskiego, naczelnika 
wojskowego województwa podlaskiego w powstaniu 
1863 roku, przyszedî na ôwiat w Îaskarzewie 8 sierpnia 
1831 roku. W ksiëdze urodzeï pod numerem 69 z 1831 
roku jest taki zapis: 

Dziaîo sië w mieôcie Îaskarzewie dnia trzynastego 
sierpnia tysiâc osiemset trzydziestego pierwszego roku o 
godzinie czwartej po poîudniu stawiî sië Jan 
Lewandowski majster kuônierz w Îaskarzewie 
zamieszkaîy lat trzydzieôci cztery majâcy w obecnoôci 
Alexandra Poôwiaty lat piëêdziesiât tudzieû Piotra 
Ostaîowskiego lat czterdzieôci piëê liczâcych obywateli 
obydwoch w Îaskarzewie zamieszkaîych, i okazaî nam 
dziecië pîci mëskiej urodzone w Îaskarzewie dnia 
ósmego bieûâcego miesiâca i roku o godzinie pierwszej 
po poîudniu z jego maîûonki Maryanny z Mrozów lat 
dwadzieôcia dwa majâcej. Dzieciëciu temu na Chrzcie 
Ôwiëtym w dniu dzisiejszym odbytym nadane zostaîo 
imië Wawrzeniec a Rodzicami jego chrzestnymi byli 
wyûej wspomniany Alexander Poôwiata i Jadwiga 
Lewandowska. 

/Jadwiga z Rajskich Lewandowska byîa matkâ pîk 
Walentego Teofila Lewandowskiego/ 

Szkoîë elementarnâ ukoïczyî w Îaskarzewie, a po 
ukoïczeniu gimnazjum w Siedlcach ksztaîciî sië na 
ksiëdza. Jako mîody ksiâdz w czasie Powstania 
Styczniowego zostaî skierowany do Seroczyna, gdzie 
peîniî obowiâzki proboszcza. Byî teû czîonkiem 
komitetu powstaïczego. Na plebanii ukrywaî 
powstaïców i broï, uchodziî za wzór patrioty. W lasach 
koîo Seroczyna zapadî z oddziaîem powstaïców 
Bronisîaw Werner, wîaôciciel majâtku ziemskiego w 
Seroczynie i przyjaciel ksiëdza Wawrzyïca 
Lewandowskiego. Ludnoôê Seroczyna czuwaîa na 
czatach i dostarczaîa ûywnoôê powstaïcom. We dworze 
odlewano kule i opatrywano rannych. Pewnego dnia na 
leônej polanie w okolicy Seroczyna wziëto do niewoli 

wiëkszy oddziaî z parti i ks. Brzóski . Gdy 
przyprowadzono ich do koôcioîa do spowiedzi przed 
rozstrzelaniem ks. Lewandowski uîatwiî im ucieczkë. Za 
czyn ten stanâî przed trybunaîem i zostaî skazany na 
powieszenie. Wyrok wykonano 4 sierpnia 1864 r. w 
Seroczynie. Miejsce ômierci ks. Wawrzyïca 
Lewandowskiego otoczone jest czciâ, a stojâca obok 
szkoîa nosi Jego imië. 

Teresa Klimaszewska 

Tablica
Towarzystwo Miîoôników Historii i Kultury 

Îaskarzewa w trosce o pamiëê jednej z najbardziej 

zasîuûonych postaci z naszego spoîeczeïstwa 

proponuje mieszkaïcom Îaskarzewa i caîej naszej 

Parafii ufundowanie i odsîoniëcie tablicy 

pamiâtkowej poôwiëconej ô.p. ks. Wawrzyïcowi 

Lewandowskiemu. Odsîoniëcia tej tablicy moûna 

by dokonaê w 135 rocznicë wybuchu Powstania 

Styczniowego. Tablica ta w swej formie moûe byê 

podobna do tablicy która znajduje sië w nawie 

gîównej naszego koôcioîa a poôwiëcona jest ô.p. ks. 

dr Antoniemu Poboûemu. Moûliwe jest wykonanie 

pîaskorzeúby z podobiznâ ks. Wawrzyïca 

Lewandowskiego, bowiem jego portret znajduje sië 

w koôciele parafialnym w Seroczynie. 

Ksiâdz Wawrzyniec Lewandowski dla 

uratowania ûycia kilku powstaïcom oddaî wîasne 

ûycie majâc niespeîna 33 lata. Taka postawa czyni 

Go bohaterem i my, mieszkaïcy Îaskarzewa i 

Parafii, nie moûemy i nie powinniômy zapomnieê 

o tej ofierze naszego rodaka. Dlatego zróbmy 

wszystko aby ta propozycja zostaîa przyjëta i 

przybraîa materialnâ postaê tablicy pamiâtkowej. 

Niech postaê ô.p. ks. Wawrzyïca Lewandowskiego 

bëdzie wôród nas obecna dziô i jutro. 

Prezes Towarzystwa Miîoôników

Historii i Kultury Îaskarzewa

Waldemar Trzaskowski 

Fotografia obrazu ks. Wawrzyïca Lewandow-
skiego znajdujâcego sië w zakrystii koôcioîa w 

Seroczynie

Ksiâdz Wawrzyniec Lewandowski
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Zmarî Czîowiek!
Îaskarzewiak. Ûyî 91 lat, zmarî 25.02.1997 roku. 
Nazywaî sië Zygmunt Warszawer, byî Ûydem. 
Urodziî sië w Îaskarzewie i z tym miastem Jego 
ûycie zwiâzaîo sië caîkowicie. 

Byîem na Jego pogrzebie. Pochowano Go na 
Ûydowskim Cmentarzu w Warszawie przy ulicy 
Okopowej w dniu 27.02.1997 r. Pogrzeb odbyî dwa 
dni po Jego ômierci dziëki usilnym staraniom córki 
Zmarîego - Basi. Religia ûydowska nakazuje bowiem 
pogrzebanie zmarîego w dniu jego ômierci - przed 
zachodem sîoïca. W pogrzebie wziëîo udziaî ponad 
250 osób, w tym 4 ksiëûy katolickich, 2 rabinów, 
duûa liczba osób z Îaskarzewa i okolic, z wîadzami 
miasta i gminy. Serwis prasowy zapewniaîa m.in. 
redakcja ,,Sîowo - Dziennik Katolicki’’ (foto i film), 
ekipa amerykaïskiej telewizji, ekipa organizacji 
ûydowskiej jak i osoby prywatne. Przemówienie 
wygîosiî przedstawiciel Kahaîu - gminy ûydowskiej, w 
której Zmarîy byî aktywnym czîonkiem. Mówiî dobrze 
o Îaskarzewie i okolicy, jako schronieniu w 
najtrudniejszych chwilach ûycia Zygmunta. 

Proboszcz Îaskarzewa podkreôliî iû Zygmunt 
wyprzedziî czas - byî ekumenistâ. Wspomniaî jednâ z 
rozmów z Nim, gdzie pytaî: ,,Panie Zygmuncie czy 
wszyscy Polacy w czasach holokaustu byli dobrzy i 
pomagali Ûydom?’’ a On ,,Ja pamiëtam tylko tych co 
pomagali i byli dla nas dobrzy, innych nie pamiëtam, 

ich pewnie nie byîo’’ - czy ta odpowiedú nie jest 
godna filozofa? Z odmówieniem Kadiszu, modlitwy 
za zmarîych, nie byîo problemu - sprawiedliwych 
byîo wiëcej niû dziesiëciu, a ludzie z Îaskarzewa 
przywieúli ziemië z grobów rodziców Zygmunta. 
Szolem alejchem Srul. 
Ciebie nie zapomnimy!
  
luty 1997      Jeden z 

Îaskarzewa 

W maju kolarze po raz piëêdziesiâty wyruszâ na 
trasë Wyôcigu Pokoju. Wyôcig ten, którym pasjonowaîy 
sië rzesze kibiców i miîoôników kolarstwa, wywarî 
wielki wpîyw i przyczyniî sië do popularyzacji tej 
dyscypliny sportu na terenie Îaskarzewa. Coraz wiëcej 
mîodzieûy nabywaîo rowery ,,póîwyôcigówki’’ i 
,,wyôcigówki’’. Organizowano rajdy i wycieczki 
rowerowe. W latach piëêdziesiâtych i szeôêdziesiâtych w 
sierpniu organizowane byîy pielgrzymki rowerowe na 
Jasnâ Górë. Juû w czerwcu 
1948 r. z okazji Dnia 
Dziecka G.S. ,,Samopomoc 
Chîopska’’ zorganizowaî 
wokóî Duûego Rynku 
wyôcig na rowerach dla 
juniorów mîodszych. Pierwszy wyôcig kolarski dla 
uczczenia V Wyôcigu Pokoju (tak jak w caîej Polsce) 
odbyî sië 45 lat temu w dniu 20 IV 1952 r. na trasie 
do Goïczyc i z powrotem. Zwyciëûyî Stanisîaw 
Poôwiata przed Stanisîawem Wichowiczem. 
Organizatorami byli m.in. Marian Jabîoïski i Franciszek 
Kliczek. 

W 1956 r. wyôcig kolarski o mistrzostwo 
Îaskarzewa rozegrano na trasie Îaskarzew-Sulbiny-
Îaskarzew z metâ na Duûym Rynku, a kolejnoôê 
zawodników byîa nastëpujâca: 
1. Tadeusz Wirtek 
2. Jerzy Kliczek 
3. Janusz Kwiatkowski 

W wyôcigu dla juniorów zwyciëûyî Roman 
Janisiewicz. W 1957 r. zakoïczenie wyôcigu teû miaîo 
miejsce na Duûym Rynku, a na metë pierwsi przybyli: 
1. Jerzy Kliczek 
2. Janusz Kwiatkowski 
3. Marian Bonecki 

W marcu 1958 r. w Îaskarzewie rozegrany zostaî 
wyôcig kolarski na przeîaj o mistrzostwo powiatu 
Garwolin. Zwyciëûyî póúniejszy czîonek kadry 

narodowej Tadeusz 
Z a d r o û n y  p r z e d  
Marianem Boneckim. 22 
lipca 1958 odbyî sië 
wyôcig o mistrzostwo 
Îaskarzewa, ze startem i 

metâ opodal boiska piîkarskiego ,,na Pasterniku’’. Trzy 
pierwsze miejsca zajëîy te same osoby co w 1957 roku. 
W 1959 r. mistrzem Îaskarzewa zostaî ponownie Jerzy 
Kliczek. 

Kolarze z Îaskarzewa startowali równieû w 
wyôcigach szosowych organizowanych w Garwolinie, 
brali równieû udziaî w zawodach torowych 
organizowanych na stadionie ,,Wilgi’’. Jerzy Kliczek w 
wyôcigach dystansowych zajâî dwukrotnie drugie 
miejsce, a w wyôcigu australijskim miejsca 4 i 6. Do 
czoîowych kolarzy naleûaî Roman Prokop, który jako 
reprezentant Polski, startujâc w barwach L.Z.S. 
,,Mazowsze’’ zajâî w Wyôcigu Dookoîa 
Wëgier rozegranym w dniach 14-21 Vi 

Zdjëcie Zygmunta Warszawera autorstwa Tomasza 
Taraszewskiego z albumu Ostatni Ûydzi polscy

Sport kolarski w 

Îaskarzewie
 

Remigiusz Trzaskowski          

czytaj dalej
na stronie 6
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Zostaîyômy zaproszone przez redakcjë ,,Naszych Spraw’’ 
do wspóîredagowania tego pisma. Naszym zadaniem 
bëdzie dostarczanie artykuîów dotyczâcych szkoîy, 
mîodzieûy, otaczajâcego nas ôrodowiska. Spróbujemy 
przyjâê to wyzwanie. Trochë sië obawiamy, ale cóû - 
,,do odwaûnych ôwiat naleûy’’.

Wybieramy patrona
naszej szkoîy

Pierwszy temat, o którym chcemy napisaê jest 
nam bardzo bliski, gdyû dotyczy wyboru imienia naszej 
szkoîy. 

Szkoîa Podstawowa Nr 2 w Îaskarzewie 
rozpoczëîa swojâ pracë 1 wrzeônia 1966 roku. W 
ubiegîym roku minëîa trzydziesta rocznica istnienia 
naszej szkoîy. Obchody rocznicy jej istnienia 
postanowiono zwiâzaê z nadaniem imienia. W zwiâzku 
z tym rozpoczëliômy prace zwiâzane z wyborem 
patrona. Nauczyciele, Samorzâd Uczniowski i inne 
organizacje szkolne zastanawiali sië nad jego wyborem. 
Dlatego teû ogîoszony zostaî plebiscyt, który miaî 
zdecydowaê o tym, kto z wielkich Polaków bëdzie 
patronowaî naszej szkole. Przedstawiciele samorzâdów 
klasowych oraz organizacji uczniowskich zgîaszali swoje 
propozycje wraz z uzasadnieniami. Wybór byî wiëc 
bardzo trudny. 

Rada samorzâdu po dîugiej dyskusji wysunëîa 
nastëpujâce propozycje imienia szkoîy: Obroïców 
Îaskarzewa, Braci Lewandowskich, Podporucznika 

Jabîkowskiego i Jana Pawîa II. Z uwagi na to, ûe 
najwiëkszâ popularnoôciâ cieszyîy sië dwie nazwy: 
Obroïców Îaskarzewa i Jana Pawîa II zostaî miëdzy 
nimi przeprowadzony plebiscyt. Caîa mîodzieû naszej 
szkoîy wraz z rodzicami zastanawiaîa sië nad wyborem 
imienia i z niecierpliwoôciâ czekaîa na dzieï 
gîosowania. Ostatecznie najwiëkszâ liczbë gîosów 
otrzymaîa nazwa: Szkoîa Podstawowa Nr 2 imienia 
Jana Pawîa II - 232 gîosy (o 76 gîosów wiëcej niû 
Obroïców Îaskarzewa). 

Co zadecydowaîo, ûe mîodzieû naszej szkoîy 
uznaîa wybór Jana Pawîa II za najsîuszniejszy? 

Nikt chyba nie zaprzeczy, ûe jest to czîowiek, o 
którym moûna powiedzieê, ûe jest wielkim Polakiem. 
Jest dla nas wzorem do naôladowania, wzorem 
czîowieka potrafiâcego walczyê o prawdë i 
sprawiedliwoôê. Mamy nadziejë, ûe uczniowie naszej 
szkoîy bëdâ sië starali wcielaê w ûycie te ideaîy, które 
przyôwiecaîy naszemu wspaniaîemu rodakowi. 

W zwiâzku z nadaniem imienia szkole czeka nas 
jeszcze wiele przygotowaï. Myôlimy, ûe uda sië 
wszystko pomyôlnie doprowadziê do koïca. Bardzo 
pragniemy, aby caîe spoîeczeïstwo poparîo nas w 
naszych dâûeniach. 

Inga Boûek 
Olga Boûek 
Marta Bogucka 
Marta Bukowska 

Szkoîa Podstawowa Nr 2 w Îaskarzewie 

,,Widziaîam. Sîyszaîam. Chcë Wam opowiedzieê.'' 

Jesteômy uczennicami klas siódmych Szkoîy 
Podstawowej Nr 2 w Îaskarzewie. 

Pierwszy raz miaîyômy okazjë uczestniczyê w 
posiedzeniu sesji Rady Miasta. 

Byê moûe skîoniî nas do tego fakt, ûe od kilku 
tygodni na antenie telewizyjnej programu pierwszego 
ukazuje sië audycja pt. ,,Pajdokracja’’. W programie 
tym dzieci mówiâ jak rozwiâzaîyby sprawy dotyczâce 
polityki, gospodarki i innych dziedzin ûycia 
spoîecznego. Dzieci majâ wiele pomysîów, majâ inny 
punkt widzenia. Dobrze byîoby, gdyby doroôli 
czasami posîuchali gîosu dzieci. 

Nasza wizyta w Miejskim Ratuszu miaîa na celu 
przekonanie sië, czy jest to moûliwe. 

Zanim odpowiemy na to pytanie krótko 
opiszemy przebieg sesji. 

Obrady prowadzone byîy przez Przewo-
dniczâcego Rady Miasta pana Józefa Tomalë oraz 
Burmistrza pana Waldemara Larkiewicza. Na 
sekretarza obrad wybrano pana Wîodzimierza 
Paziewskiego. 

Przewodniczâcy odczytaî proponowany 
porzâdek obrad, który zostaî przyjëty bez poprawek. 
Spraw nad którymi mieli debatowaê radni byîo 
bardzo wiele. Dotyczyîy one wielu dziedzin ûycia 
naszej spoîecznoôci, m. in. budûetu, powoîania 
Liceum Ogólnoksztaîcâcego, nadania imienia naszej 

szkole, powoîania Komisji Rozwiâzywania Proble-
mów Alkoholowych, dziaîalnoôci Klubu Sportowego 
,,Promnik’’ oraz wielu innych równie waûnych spraw. 

Miaîyômy okazjë przekonaê sië, jak wielka 
odpowiedzialnoôê ciâûy na przedstawicielach 
naszego miasta. Wszystkie te sprawy, o których 
mówiono, wydaîy sië nam bardzo waûne. Wtedy, 
kiedy dyskutowano o szkoîach zasiëgano naszej 
opinii, a wiëc moûna powiedzieê, ûe my równieû 
zabieraîyômy gîos. 

Jesteômy przekonane, ûe powiedzenie iû 
,,dzieci gîosu nie majâ’’ nie jest prawdziwe. 

Dyskusja miëdzy radnymi bardzo sië nam podo-
baîa. Szkoda, ûe w obradach uczestniczyîo tylko 12 
radnych (powinno byê 21). Podczas obrad czuîyômy 
sië znakomicie. Traktowano nas jak dorosîe. 
Zwracano sië do na serdecznie i uprzejmie. 

Kaûdy obywatel naszego miasta moûe równieû 
uczestniczyê w Sesjach Rady Miasta, choêby po to, 
aby zobaczyê jak pracuje przez niego wybrana 
osoba. 

Dziëkujâc za zaproszenie zapewniamy, ûe nie 
byîa to nasza ostatnia wizyta w Ratuszu. 

Olga Boûek 
Inga Boûek 
Marta Bukowska 
Marta Bogucka 

Szkoîa Podstawowa Nr 2 w Îaskarzewie 
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GDY WIOSNA NADCHODZI

Gdy co roku wiosna nadchodzi,
i wszystko na nowo sië rodzi,
kieîkuje zboûe, kwitnâ tulipany,
natura budzi sië ze snu.

Drzewa szumiâ, ptaki ôpiewajâ,
Promienie sîoïca sië przedzierajâ,
przez ciemne, ogromne chmury,
- ôwiat wcale nie jest ponury.

Czasami tylko zawieje wietrzyk,
ziemië pokropi majowy deszczyk,
i zrosi naszâ ziemskâ kulë,
by drzewom liôcie mogîy urosnâê po wtóre.

Wszystko wkoîo ûyje, piëknieje,
Kry na wodzie z dnia na dzieï malejâ,
Cieszâ sië starsi, cieszâ sië mîodsi,
Bo przecieû wiosna nadchodzi!

Joanna Jasiïska

Szkoîa Podstawowa Nr 2

Tragiczne wydarzenie, ômierê jednego z naszych 
kolegów, wstrzâsnëîo naszym miasteczkiem. Nie byîo 
domu, w którym nie zadawano by sobie pytania - 
dlaczego? Powodów mogîo byê wiele. Chcâc ustrzec Was 
przed takâ decyzjâ, postaramy sië udzieliê kilku 
wskazówek, jak radziê sobie w trudnych sytuacjach. 
Zacznijmy od tych najwaûniejszych problemów drëczâcych 
dzisiejszâ mîodzieû. 
* Zîe stosunki z sympatiâ 
Aby poradziê sobie z tym problemem, musimy wyjôê z 
zaîoûenia: ,,jak nie ten, to inny (inna)’’. 
* Zakaz wychodzenia z domu 
Taki zakaz przecieû nie trwa wiecznie. Musimy byê 
cierpliwi a przecieû wolny czas moûna spëdziê w róûny 
sposób. 
* Zîe stosunki z rodzicami, rodzeïstwem, rodzinâ moûemy 
rozwiâzaê wspólnie z pedagogiem szkolnym. 
* Gdy naszym problemem staje sië naîóg i nerwica, 
musimy zasiëgnâê rady specjalisty. 
* Problemy w szkole i zîe stosunki z przyjacióîmi sâ 
czëstym powodem naszych niepowodzeï. 
Jeûeli problemem sâ tylko stopnie, weúmy sië po prostu 
,,do roboty’’, a z przyjacióîmi spróbujmy porozmawiaê. 
Zdawaîo by sië, ûe wszystkie problemy sâ proste do 
rozwiâzania, ale niestety tak nie jest. Czësto nie ma osoby, 

do której moglibyômy sië zwróciê po 
pomoc. W innych païstwach sâ wîadze, 
u których moûemy szukaê pomocy. 
Próbujmy radziê sobie na tyle ile 
moûemy, bo nienajlepszym rozwiâzaniem 
problemów jest odebranie sobie ûycia. 

K.K. Pietrzak 
M. Agnieszczak 

Szkoîa Podstawowa Nr 1 w Îaskarzewie

Nowa gazeta!
Miîo nam po info rmowaê 

Czytelników, ûe w Îaskarzewie pojawiîa 
sië nowa gazeta. Jest to ,,okazjonalnik 
wydawany w Szkole Podstawowej Nr 1. 
Jest trochë inny niû ,,Nasze Sprawy, jest 
bowiem kierowany przede wszystkim do 
ôrodowiska szkolnego, a redagujâ go 
uczniowie. Obok prezentujemy pierwszâ 
stronë gazety (oczywiscie za zgodâ jej 
redakcji).

W pierwszym numerze moûna 
znaleúê artykuîy m.in. o inwestycjach 
szkolnych, sukcesach uczniów w sporcie, 
ciekawych ksiâûkach. W sîowie 
wstëpnym redakcja napisaîa, ûe jest 
dumna ze swojej gazety. I bez wâtpienia 
ma racjë. Piewszy numer jest ciekawy, 
ûyczymy redaktorom by nastëpne byîy 
równie interesujâce. Zapraszamy równieû 
do wspóîpracy z ,,Naszymi Sprawami

/el/

    SZKOÎY     SZKOÎY     SZKOÎY     SZKOÎY     SZKOÎY     SZKOÎY     SZKOÎY   



6    nr 15 (26)         marzec/kwiecieï 1997nasze
  sprawy

1964 r. piëêdziesiâte miejsce. 
Kolarze trenowali wówczas na szosie lubelskiej, gdyû w tym czasie byîa to jedyna droga z 
nawierzchniâ asfaltowâ. W tym okresie kolarstwo uprawiali: Leon Jóúwicki, Wîadysîaw  Paônicki, 

Sylwester Wolski, Tadeusz Drewnik, Ryszard Olewiïski, Stanisîaw Wójcik, Jerzy Brzostowski, Jerzy Urawski, 
Bogdan Urawski (który byî czîonkiem kadry juniorów ,,Mazowsza’’), Szczepan Kornacki, Zygmunt Sapiaska i inni. 

1 V 1961 r. rozegrany zostaî wyôcig kolarski na trasie Îaskarzew-Dâbrowa- Izdebno-Îaskarzew, którâ 
zawodnicy pokonali dwukrotnie. Zwyciëûyî Szczepan Kornacki. 1 V 1963 r. Wyôcig o Mistrzostwo Îaskarzewa 
rozegrano na trasie Duûy Rynek-fabryka, którâ zawodnicy pokonywali kilkakrotnie. Zwyciëûyî Leon Kurach. 
Nastëpne miejsca zajëli kolejno: Wacîaw Bogucki, Szczepan Kornacki. Startowali równieû Kazimierz Kondej, 
Marian Joïczyk i Bogdan Urawski. Ostatni do tej pory wyôcig kolarski odbyî sië prawie 32 lata temu w dniu 15 
VIII 1965 roku w ramach Spartakiady. Kolejnoôê na mecie: 
1. Kazimierz Kondej 4. Henryk Grzechnik 
2. Franciszek Jóúwicki 5. Szymon Wachnicki 
3. Andrzej Lewandowski 6. Antoni Szypulski 

Czy nawiâzujâc do tradycji nie naleûaîoby organizowaê wyôcigów kolarskich o Mistrzostwo Îaskarzewa w 
dniu 3 maja lub we wrzeôniu w okresie trwania Wyôcigu Dookoîa Polski?

q

uznanym powszechnie przez caîâ historiografië. 

P rzeciwko polityce zagranicznej Sejmu Czteroletniego i autorom traktatu z Prusami z 1790 roku wylano morze 
zaprawionego ûóîciâ atramentu. Oskarûano ich o lekkomyôlnoôê i krótkowzrocznoôê, o szaleïczy idealizm i 

rozumowanie kategoriami poboûnych ûyczeï, o naiwne uleganiu zîudzeniu, iû inicjatywy pruskie wobec Polski 
mogîy mieê inny cel niû sprowokowanie nowego i caîkowitego rozbioru Rzeczpospolitej. Pomijano zupeînie realia 
miëdzynarodowej sytuacji w Europie w latach 1788-1791. Zapominano, iû zbieg okolicznoôci wytworzyî wówczas 
szczególnâ koniunkturë: w ciâgu tych kilku lat dworowi berliïskiemu musiaîo zaleûeê na przyjaznych stosunkach z 
Rzeczâpospolitâ. Warszawa mogîa zaô korzystaê z tego stanu rzeczy dla wzmocnienia kraju i odzyskania prestiûu 
miëdzynarodowego, umoûliwiajâcego w przyszîoôci nawiâzanie stosunków i przymierzy zgodnych z rzeczywistymi 
interesami païstwa. Alians z Prusami byî z natury rzeczy koniunkturalny i przejôciowy, pamiëtaê jednak trzeba, iû 
wspólne zainteresowanie - choêby przejôciowe, dwóch ukîadajâcych sië stron w utrzymaniu jakiejô koniunktury 
miëdzynarodowej jest dobrâ podstawâ ich czasowego wspóîdziaîania. Kaûdy traktat zawierany jest, oczywiôcie jak 
mówiono w XVIII wieku, przy uznaniu zasady, ûe zmiana sytuacji kîadzie kres jego znaczeniu, bez wzglëdu na 
formalny termin jego waûnoôci. Traktat ten zapewniaî nam spokojnâ granicë na zachodzie, natomiast granica 
wschodnia i poîudniowa równieû byîy wolne od zagroûenia z uwagi na prowadzonâ wojnë z Turcjâ przez Rosjë i 
Austrië. 

Byî to czas który pozwoliî na uchwalenie Konstytucji, która w owym czasie byîa epokowa i nowoczesna w 
 Europie i ôwiecie. Naleûy w tym miejscu dokonaê oceny czy aktualnie uchwalona przez Zgromadzenie 

Narodowe Konstytucja III Rzeczypospolitej jest równie dobra jak ta z 3 Maja 1791 roku. Dziëki biernoôci naszego 
spoîeczeïstwa w ostatnich wyborach do Senatu i Sejmu oraz wadliwej ordynacji wyborczej skîad naszego 
parlamentu nie reprezentuje w peîni naszego spoîeczeïstwa. To ordynacja wyborcza spowodowaîa ten stan. Obecnie 
w Sejmie i Senacie dominujâ cztery partie: SLD, PSL, UW i UP - wszystkie lewicowe bâdú laickie. Dzisiejszy 
projekt Konstytucji jest dzieîem tych partii i wyglâda to tak jakby przewaûajâca czëôê naszego spoîeczeïstwa 
popieraîa dziaîania tych czterech ugrupowaï - co nie jest prawdâ - zapominajâcych o tradycji i historii naszego 
narodu, spychajâcych na margines to wszystko co byîo treôciâ ûycia Polaków przez caîe tysiâclecie. W tym 
projekcie ordynacja wyborcza jest zîa i nie moûe byê zaakceptowana przez obywateli. Ta ordynacja zapewnia byt 
polityczny w dalszym ciâgu tym samym partiom. Za posîami i senatorami nie stojâ wyborcy ale partie z których 
zostaî wyîoniony. Ludzie którzy tworzyli ten projekt na scenie politycznej stojâ po lewej stronie i nie majâ i nie 
mieli zamiaru wyraûaê wolë ludzi wychowanych w wierze i tradycji narodu opartego na chrzeôcijaïstwie. 

Czytajâc tekst Konstytucji moûna stwierdziê, ûe przeciëtny obywatel naszego kraju jej nie zrozumie. Jest ona 
napisana frazesami i moûna sië spodziewaê, ûe w przyszîoôci jej interpretacja bëdzie zaleûna od tego kto jâ 

interpretuje - a powinna ona byê przejrzysta, nie budzâca wâtpliwoôci. Czy moûna sië temu dziwiê skoro pisana 
byîa na kolanie w takim tempie? Przykîadem tego niech bëdzie przegîosowanie ponad 400 poprawek w ciâgu 
jednego dnia. A zatem ile sekund mieli posîowie w czasie gîosowania nad jednâ poprawkâ - to byîa farsa. Tak 
napisana Konstytucja pozostanie tylko kartkâ papieru, a nie Ustawâ Zasadniczâ, która powinna byê matkâ 
wszystkich praw. Jeûeli dla SLD Konkordat jest napisany niezrozumiale, to czym jest ta Konstytucja pisana pod 
przewodnictwem SLD? Odnoônie kompromisu zawartego w Zgromadzeniu Narodowym naleûy powiedzieê 
zdecydowanie, ûe zostaî on zawarty miëdzy czterema ugrupowaniami postkomunistycznymi i lewicowymi, a nie 
miëdzy Zgromadzeniem i Narodem. 

W dniu 25 maja br. wszyscy którym na sercu leûy dobro naszej Ojczyzny powinni wziâê udziaî w referendum 
i z tych wzglëdów i z wielu innych, których nie wymieniîem, naleûy dokonaê wyboru na nie dla tego 

projektu Konstytucji. 
Prezes Towarzystwa Miîoôników Historii i Kultury Îaskarzewa

Waldemar Trzaskowski 

dokoïczenie
ze strony 3

3 Maja - dokoïczenie ze strony 1



nr 15 (26) marzec/kwiecieï 1997    7nasze
  sprawy

KÂCIK GIER LOGICZNYCH

SCRABBLE - GRA W SÎOWA
Z grami jest jak z piosenkami. Sâ przeboje jednego 
sezonu, sâ teû gry ,,wiecznie zielone’’. 

Bezrobotny amerykaïski architekt, Alfred 
Butts, wpadî na pomysî tej gry na samym poczâtku 
Wielkiego Kryzysu w 1932 roku. Przez piëtnaôcie 
lat zmieniaî go i udoskonaliî. Dopiero w 1948 roku 
jego przyjaciel, James Brunot, rozpoczâî produkcjë 
gry i ... przez pierwsze cztery lata dokîadaî do 
interesu, a w 1952 roku sprzedaî milion sztuk. Od 
czterdziestu lat scrabble zdobywa coraz wiëkszâ 
popularnoôê. Gra sië w niâ niemal we wszystkich 
krajach ôwiata, w dwudziestu róûnych jëzykach. Juû 
dziô nie ma na ôwiecie gry, która by sië lepiej 
sprzedawaîa. Co roku nabywców znajduje kilka 
milionów kompletów scrabble. To ,,wiecznie 
zielona’’ wspaniaîa gra. Scrabble to zabawa w 
krzyûówkë dla kilku osób. Jednak nie rozwiâzuje 
sië jej, lecz ukîada. 

W woreczku znajduje sië 100 pîytek. Na 
kaûdej z nich jest litera, a obok niej maîa cyferka 
oznaczajâca wartoôê punktowâ litery. Gracz losuje z 
woreczka siedem pîytek i stara sië z liter utworzyê 
wyraz. Ukîada wymyôlone sîowo na planszy. Liczy 
punkty za wszystkie litery, które uîoûyî. Niektóre 
pola planszy sâ premiowe. Jeôli jedna z liter 
uîoûonego wyrazu zajmie takie pole, wówczas ta 
litera albo nawet caîy wyraz otrzymujâ podwójnâ 
lub potrójnâ wartoôê. Jeûeli gracz wyîoûy wszystkie 
siedem pîytek otrzymuje premië w wysokoôci 50 
punktów. Po wyîoûeniu liter na planszë gracz 
dobiera z woreczka nowe litery. Zawsze musi mieê 
siedem liter na swoim stojaku. Gracze tak ukîadajâ 
na planszy kolejne sîowa, by tworzyê prawidîowâ 
krzyûówkë. Sîowa teû muszâ byê prawidîowe, 
zgodne z zasadami gramatyki. Wygrywa ten kto 
zdobëdzie najwiëcej punktów. 

Scrabble ma proste, choê doôê obszerne 
reguîy. Îatwo nauczyê sië w niâ graê, trudno 
wygraê. Trzeba znaê tysiâce wyrazów i ich 
wîaôciwâ pisownië. Trzeba ûonglowaê literami, 
myôleê, liczyê i przewidywaê. Scrabble rozwija 
sîownictwo, êwiczy intelekt. Rodzice chëtnie grajâ z 
dzieêmi, gdyû wiedzâ, ûe z tej zabawy pîynâ same 
poûytki. Doroôli czësto zawziëcie ze sobâ 
rywalizujâ. W wielu krajach rozgrywane sâ turnieje 
scrabble. W Polsce od trzech lat organizowany jest 
cykl turniejów i mistrzostwa Polski. Proszë o 
wstëpne zgîoszenia, jeûeli frekwencja dopisze 
zorganizujemy pierwsze Mistrzostwa Îaskarzewa w 
Scrabble. 

Paweî Agnieszczak 
Czy wiecie, ûe: 

Najlepszy wynik w rozgrywkach scrabble 
osiâgnâî Clive Spate zdobywajâc w grudniu 1988 r. 
979 punktów. Jego przeciwnik zdobyî 274 pkt. a 
róûnica punktów (705) jest takûe rekordowa. 

MARATONU BILARDOWEGO ROK DRUGI

Trzecia edycja Turnieju Bilardowego o Puchar Burmistrza 
Miasta Îaskarzewa, powiëkszonego o nagrodë Coca-Coli, 
zgromadziîa rekordowâ liczbë uczestników. Startowaîo 16 
osób, z tego do koïca dotrwaîo 14. W piâtkowy wieczór 23 
marca, na dwóch stoîach bilardowych, rozpoczëîy sië 
rozgrywki dwóch grup po oômiu zawodników. Na stole nr 1 
losowanie postawiîo naprzeciw siebie bardzo wyrównanych 
zawodników bilardowych a metoda rozgrywek (kaûdy z 
kaûdym z wygranâ w dwóch setach) przeciâgnëîa je do 
godziny 5.00 rano dnia nastëpnego. Zarówno rozgrywki 
wstëpne jak i niedzielne finaîy zgromadziîy licznâ i 
spontanicznie reagujâcâ publicznoôê. Rozgrywki finaîowe 
byîy zdecydowanie krótsze i wyîoniîy nastëpujâcych, 
najlepszych zawodników: 
1 miejsce Jan Sieraïski 
2 miejsce Przemysîaw Jóúwicki (ubiegîoroczny zwyciëzca) 
3 miejsce Paweî Agnieszczak (triumfator sprzed dwóch lat) 
4 miejsce Krzysztof Boryï 
Dziëkujâc wszystkim uczestnikom i gratulujâc zwyciëzcom 
Burmistrz Miasta wrëczyî zawodnikom nagrody i listy 
gratulacyjne. Organizatorzy obiecali sumiennie iû 
przyszîoroczne rozgrywki zostanâ przeprowadzone sprawniej 
i bëdâ rozîoûone w czasie. Choê dziëki formie przyjëtej w 
tym roku  miaîy one niepowtarzalny nastrój i koloryt, który 
z pewnoôciâ bëdzie komentowany w mieôcie i wspominany 
przez dîuûszy czas. 

/heniek/ 

Czy w Îaskarzewie byî Prezydent?
Kiedyô w zamierzchîych czasach, gdy w mieôcie 
Îaskarzewie funkcjonowaîa jeszcze restauracja o nazwie 
,,Rycerska’’, jeden z dowcipniejszych jej goôci wszedî i 
krzyknâî: ,,Uwaga, w lokalu jest pan prezydent!’’ i dodaî 
tajemniczo ,,tylko nie wiadomo z jakiego païstwa’’. 
Podobnie z niedowierzaniem mieszkaïcy miasta 
przyjmowali informacjë iû gród nasz zaszczyci swâ 
obecnoôciâ osoba nr 1 w kraju Prezydent R.P. 
Aleksander Kwaôniewski. I dopiero kawalkada 
samochodów sunâca przez Duûy Rynek uwiarygodniîa 
të informacjë. 
Prezydent odwiedziî miasto, obejrzaî inwestycje 
realizowane przez wîadze miejskie. A na nieoficjalnym 
spotkaniu w D.P.T. ,,Bajka’’, przy herbatce i ciastkach, 
rozmawiaî z Burmistrzem i Przewodniczâcym Rady o 
problemach i perspektywach rozwoju. Sam Prezydent, 
w sportowym stroju i ze ôwieûâ opaleniznâ, wyglâdaî 
odmiennie niû na ekranie telewizyjnym, a jego 
zachowanie peîne byîo swobody i otwartoôci. Nie 
omieszkaî przywitaê i poûegnaê sië osobiôcie ze 
wszystkimi zgromadzonymi w ,,Bajce’’. Nie omieszkaî 
teû pozdrowiê zgromadzonego pod niâ tîumu, zdâûyî 
nawet zapytaê mîodzieû o postëpy w nauce. Obiecaî teû 
iû przyjedzie na otwarcie oczyszczalni ôcieków, które 
planuje sië na 15 czerwca. Îaskarzew przyjmie tym 
czasie na siebie zaszczyt peînienia wojewódzkiego 
centrum obchodów ôwiatowych dni ochrony 
ôrodowiska. 

/heniek/ 
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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

10 wrzeônia 1866 roku 
Ignacy Polak kolonista z wsi Krzywdy gminy tutejszej 

wniósî zaûalenie na Józefa Strzaîkowskiego swego sâsiada 
gospodarza z tejûe wsi, ûe gdy pasierbica Marcjanna Purgal 
zajmowaîa owce oskarûonego Strzaîkowskiego z wîasnego pola 
skarûâcego nie tylko, ûe owce zajâê nie daî, ale jeszcze obelgi 
sîowne jej czyniî i motykâ którâ teû pasierbica miaîa w rëku 
wyrwaî i o kamieï jâ potîukî - upraszaî sië o ukaranie 
Strzaîkowskiego i wynagrodzenie za potîuczonâ motykë w 
kwocie kopiejek 22 1/2 - Na ôwiadków przedstawiî Krystynë 
Szaniawskâ i Marcjannë Karwickâ obiedwie z tejûe wsi 
Krzywdy. Sprawa na dzieï 14 wrzeônia r.b. do sâdzenia 
przeznaczona zostaîa. 

Dziaîo sië na posiedzeniu Sâdu Gminnego dnia 14 
wrzeônia 1866 roku. Sâd Gminny w osobach Kazimierza 
Boratyïskiego Wójta Gminy, Wincentego Pîatka i Bîaûeja 
Kurka îawników - wysîuchawszy oskarûonego Józefa 
Strzaîkowskiego któren sam zeznaî, ûe zajâê nie pozwoliî owiec 
dlatego, ûe jak Ignacego Polaka wszedî inwentarz nie tylko na 
rûysko jak i w zboûe to mu nie zajmowaî tylko wypëdziî, a 
motykë potîukî, ûe pasierbica Polaka Marcjanna Purgal 
uderzyîa niâ go w nogë i od wîóczëgów, îajdaków i innych 
obelg czyniîa wyrzuty i dlatego teû nie on, ale Ignacy Polak 
oskarûonym byê winien ze swâ pasierbicâ. Przywoîani 
ôwiadkowie Krystyna Szaniawska i Marcjanna Karwicka 
jednogîoônie zeznaîy, ûe Strzaîkowski zajâê owiec ze rûyska 
Polakowego Marcjannie Purgal nie pozwoliî, a do tego nogâ 
parë razy jâ kopnâî i wydarî jej z râk motykë, którâ potîukî o 
kamieï, a czyliby miaîa Marcjanna Purgal mu wymyôlaê lub 
motykâ uderzyê w nogë tego nie sîyszaîy ani widziaîy. Z tych 
zasad Sâd Gminny zwaûywszy, ûe Strzaîkowski zajâê nie 
pozwoliî inwentarza i motykë o kamieï potîukî co sam 
oôwiadczyî zwaûywszy dalej, ûe niczym nie udowodniî aby 
Marcjanna Purgal pasierbica Polaka miaîa mu wymyôlaê i 
motykâ uderzyê zwaûywszy wreszcie, ûe ôwiadkowie zeznali 
jak owce sobie zajâê nie pozwoliî i motykë wydarî Marcjannie 
Purgal i w nogë jâ parë razy kopnâî, zwaûywszy na koniec, ûe 
Strzaîkowski Józef juû byî poprzednio karany za niepozwolenie 
zajëcia inwentarza jego ze zboûa z tych zasad Strzaîkowskiego 
winnym byê uznaje i orzeka sië karë do publicznej roboty na 
dwa dni i wynagrodzenie Polakowi za potîuczonâ motykë 
kopiejek 22 1/2 skazuje.

WANDA

SIÎA CZASU

Zmëczeni, zapracowani,
szukajâc wielkich mórz
sprawiajâ prezent tani
dla swoich marnych dusz. 

Wciâga ich teraúniejszoôê
silniejsza od ich wnëtrz
zanika w dali piëknoôê
wartoôci ludzkich serc. 

Przychodzi jednak taki czas,
ûe wraca sië do dawnych lat
i podpowiada wspomnieï las
,,jaki byî piëkny tamten ôwiat’’. 

I walczy maîy czîowiek
I próûno w dali szuka
popîynâ îzy spod powiek
w nadziejach sië zasîucha...

Zuzanna Ostrowska

Szkoîa Podstawowa Nr 2 w Îaskarzewie

    N A S Z E  K I N O          
W dniach 15-16 marca w naszym kinie 
,,Bajka’’ zostaîa wyôwietlona komedia 
pt. ,,Maîpa w hotelu’’. Film ten otrzymaî 
Nagrodë Widowni Dzieciëcej na festi-
walu w Cannes. Opowiada on o peînej 
wigoru maîpie, która zostaje przemyco-
na do ,,piëciogwiazdkowego’’ hotelu. 
Dunton - bo tak ma na imië tytuîowy 
bohater - czësto znajduje sië w kryty-
cznych sytuacjach, ale zawsze caîo 
wychodzi z opresji, pîatajâc przy tym 
ômieszne figle goôciom przebywajâcym 
w hotelu. Jego jedynym przyjacielem 
zostaje maîy chîopiec - syn wîaôciciela 
hotelu. Kail pomaga Duntonowi, gdy 
ten znajduje sië w niebezpieczeïstwie. 
Na przekór wszystkim film koïczy sië 
,,happy endem’’. Jest to film o wartkiej 
akcji, peîen zabawowych i inte-
resujâcych scen. 
W czasie projekcji na sali kinowej jest 
miîa atmosfera. Choê nagîoônienie 
czasami pîata figle, na filmy przewaûnie 
przychodzi maksymalna iloôê osób (ok. 
50). 

Ja i Oz 

Q Q Q KÂCIK POETYCKI Q Q Q 

Zarzâd Zwiâzku Miast Polskich podczas zebrania w Ostródzie, 23 sierpnia 1996, podjâî decyzjë o oficjalnym 
przyjëciu Îaskarzewa w poczet swoich czîonków. W zwiâzku z tym w piômie samorzâdu terytorialnego tygodniku 
"Wspólnota" Nr. 50/353 z dn. 14 grudnia 1996 w rubryce "Nowe miasta w Zwiâzku" ukazaîa sië krótka informacja 
o naszym mieôcie. Podano m.in. genezë nazwy, krótkâ historië miasta i informacje o wspóîczesnym Îaskarzewie. 
Dowiedzieê sië moûna byîo o wielu inwestycjach z ostatnich lat, o Szkole Zawodowej, równieû o "Naszych 
Sprawach". Napisano równieû o czymô, na co zazwyczaj nie zwracamy uwagi: o wspaniaîym poîoûeniu miasta 
poôród licznych lasów sosnowych, tworzâcych specyficzny mikroklimat. Miejmy nadziejë, ûe ten dobry wizerunek 
naszego miasta utrwali sië na dîuûej. 

/el/
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