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Historii i Kultury Îaskarzewa
postanowiî zainicjowaê budowë
pomnika
upamiëtniajâcego
bohaterskâ obronë Îaskarzewa i
pamiëê polegîych we wrzeôniu 1939
roku. Od tamtych dni upîynëîo juû
57 lat i do obecnej chwili
spoîeczeïstwo naszego miasta, poza
pîytâ ufundowanâ w 20 rocznicë
tych wydarzeï, nie uhonorowaîo
bohaterów którzy tu w Îaskarzewie
zîoûyli ofiary z ûycia w nierównej
walce z niemieckâ dywizjâ Wernera
Kampfa.
W trosce o pamiëê i z
wdziëcznoôci dla tych którzy trwali
do koïca na swych posterunkach,
zarzâd Towarzystwa poczyniî
przedsiëwziëcia, które majâ na celu
budowë pomnika i odsîoniëcie go w
dniu 17 wrzeônia br. W wyniku
rozpisanego konkursu na projekt

Czerwiec/Lipiec 1996
pomnika napîynëîo bardzo duûo
prac.
Komisja
konkursowa
postanowiîa wyîoniê ten, który swâ
formâ oddaje tragizm i ofiarë
bohaterów tamtych wydarzeï. Jest
to projekt mgr inû. Tadeusza
Góreckiego, który zostaî przyjëty
do realizacji i wzniesiony bëdzie w
miejscu
ômierci
ppor
T.
Jabîkowskiego.
Towarzystwo M. H. i K.
Îaskarzewa utrzymuje sië ze
skîadek swoich czîonków i
nielicznych ofiarodawców i z tych
wzglëdów realizacja tego wzniosîego
i szlachetnego przedsiëwziëcia
przerasta nasze moûliwoôci. Dlatego
teû zwracamy sië z gorâcym apelem
o wsparcie finansowe do
mieszkaïców Îaskarzewa, instytucji
i tych wszystkich, którzy uczuciowo
zwiâzani sâ z naszym miastem i
jego historiâ.

czytaj dalej na stronie 2

BEZPÎATNA

w numerze m. in.:
Q o poczâtkach
O.S.P. w Îaskarzewie - s.3
Q z dziennika obserwatorki - s.7
Q plan zagospodarowania rynku s.4
T. M. H. i K. Î. skîada
podziëkowania za wsparcie
finansowe panom:
Szymonowi Kwiatkowskiemu
Janowi Cicheckiemu
Tadeuszowi Skowroïskiemu
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Przekonani jesteômy, ûe Ci do których sië
zwracamy wyjdâ nam naprzeciw i pomnik bëdzie
wspólnym dzieîem naszej spoîecznoôci. Niech pomnik
ten stanie sië skromnym udziaîem naszego
spoîeczeïstwa w uhonorowaniu Tych, którzy do obecnej
chwili tego nie dostâpili i niech bëdzie to trwaîa i
widoczna pamiâtka historii naszego miasta.
Dla zainteresowanych podajemy numer konta T.
M. H. i K. Î. w Banku Spóîdzielczym w Îaskarzewie,
na które moûna wpîacaê pieniâdze na pomnik: 4 6 2 - 2 7 1

P rezes W . Trzaskow s k i
Projekt pomnika ô.p. ppor T. Jabîkowskiego
autor: mgr inû. arch. Tadeusz Górecki
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ÎASKARZEWIACY I LUDZIE
ZWIÂZANI Z ÎASKARZEWEM

Stanisîaw Klimaszewski

Bolesîaw Klimaszewski
Bolesîaw Klimaszewski, syn Franciszka i Józefy,
urodziî sië 27 grudnia 1896 r. w Klimaszach, w
powiecie îomûyïskim. Rodzice jego byli wîaôcicielami
majâtku ziemskiego we wsiach Klimasze i Jabîoï. Po
ukoïczeniu szkoîy powszechnej w Zambrowie
uczëszczaî do gimnazjum w Îomûy, gdzie oprócz
normalnych zajëê znajdowaî czas na dziaîalnoôê w kole
samoksztaîceniowym, dyskutujâc z kolegami o
koniecznoôci walki o niepodlegîoôê Polski. Wybuch I
wojny ôwiatowej i wyruszenie I kompanii kadrowej z
Oleandrów spowodowaîy, iû wraz z kolegami zapisaî
sië do Polskiej Organizacji Wojskowej (POW). W 1915
r. zdaî egzamin dojrzaîoôci. W rok póúniej wziâî udziaî
w patriotycznej manifestacji 3-majowej w Warszawie.
Jesieniâ 1916 r. rozpoczâî studia w Politechnice
Warszawskiej. Studiujâc dziaîaî w POW, a bëdâc na
drugim roku studiów wraz z grupâ studentów witaî
uwolnionego Józefa Piîsudskiego i upragnionâ wolnoôê
w poniedziaîek 11 listopada 1918 r. W koïcu 1918 r.
zdecydowaî sië wstâpiê jako ochotnik do Legionów (2
kompania KKM 28 pp). Byî dwukrotnie ranny. Ciëûko
rannemu (postrzaî w pîuca) w walkach pod Zbruczem
(w lipcu 1920 r.) udzieliîa pomocy ludnoôê miejscowa;
leczyî sië przez dîugi czas. Uznany juû za zmarîego po otrzymaniu przez rodziców poîowy znaku
rozpoznawczego - powróciî w 1921 r. do rodziny. Po
trudach wojny, wyczerpany fizycznie i psychicznie,
przebywaî na rekowalescencji w rodzinnych
Klimaszach.
W 1924 r. podjâî studia farmaceutyczne na
Uniwersytecie Warszawskim. W okresie studiów
wykorzystywaî kaûdâ sposobnoôê aby pogîëbiaê wiedzë
farmaceutycznâ. Interesowaî sië takûe innymi
dyscyplinami naukowymi; m. in. z kolegami
zorganizowaî i prowadziî stacjë meteorologicznâ w
Warszawie. Studia ukoïczyî w 1929 r. uzyskujâc
dyplom magistra farmacji.
Swojâ pierwszâ pracë zawodowâ mgr Bolesîaw
Klimaszewski podjâî w paúdzierniku 1929 r. w
Laboratorium
Chemiczno-Farmaceutycznym
S.
Markiewicza w Warszawie przy ul. Ciasnej. W latach
1930-1933 praktykowaî w aptece Oswalda Gessnera w
Biaîymstoku. W dniu 9 marca 1933 r. otrzymaî
zezwolenie na samodzielne zarzâdzanie aptekami. Do
koïca sierpnia 1934 r. pracowaî w aptece Ubezpieczalni
Spoîecznej w Lublinie, a we wrzeôniu 1934 r. przeniósî
sië do Ostrowa Lubelskiego, gdzie objâî zarzâd aptekâ
sukcesorów Aleksandra Samulika. Tu rozwinâî swoje
wczeôniejsze zainteresowania zielarskie, urzâdzajâc na
wydzierûawionym 5-hektarowym terenie plantacjë zióî
leczniczych oraz maîâ suszarnië. Wiëkszâ czëôê zióî
przetwarzaî we wîasnym zakresie, zaô nadwyûki
sprzedawaî wytwórniom zielarskim (m. in. w Ô
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Poûary, obok epidemii, zaraz i niewielkich Cichecki, Piotr i Wîadysîaw Freliszka, Krzysztof
powodzi spowodowanych wylewami rzeki Promnik, Fudaîa, Jan i Onufry Górczyïski, Feliks Górka, Józef
naleûaîy do klësk czësto dotykajâcych mieszkaïców Grzechnik, Antoni, Michaî i dwóch Piotrów Guzewicz,
Îaskarzewa, niszczâc ich dobytek oraz inwentarz. W Bolesîaw Hajduk, Wincenty Janisiewicz, Edward
przeszîoôci morowe powietrze nawiedziîo Îaskarzew w Jarosiïski, Kazimierz Jasnoszek, Antoni, dwóch
latach 1656 i 1710. Promnik wylewaî w latach: 1635, Franciszków, dwóch Janów, Kazimierz, dwóch
1647, 1687, 1774, 1779, 1800, 1806, 1808, 1813, 1838, Michaîów i Stanisîaw Jóúwicki, Stanisîaw Kaîczyïski,
1839, 1844, 1884. W czerwcu i lipcu 1903 roku Feliks Kliczek, Jan Kondej, Michaî Królikowski,
nieustannie padajâce ulewne deszcze spowodowaîy Stanisîaw Kwiatkowski, Wincenty Lewandowski,
wystâpienie naszej rzeki z
Aleksander Lipiïski, Michaî
brzegów, zamieniajâc duûe poîacie
Michaîowski, Maks Nejman,
ziemi w jeziora.
Antoni, Franciszek i Stanisîaw
Najwiëksze poûary w
Paônicki, Antoni Piesiewicz, Feliks
Îaskarzewie miaîy miejsce w
i Franciszek Poôwiata, Józef,
latach 1656 i 1780, a w obecnym
Michaî i Szczepan Proczek, Antoni
stuleciu w dniu 11 czerwca 1904 r.,
Raguszewski, Antoni Sereja, Teofil
spaliîo sië wówczas 385 budynków
i Wincenty Sieraïski, Adam
w poîudniowo - zachodniej czëôci
Sobiepanek, Stanisîaw Ôwiderski,
osady, od Maîego Rynku do ul.
Remigiusz Trzaskowski Feliks Urawski, Antoni i Stanisîaw
Kopernika, oraz w dniu 11 sierpnia
Wichowicz, Adam i Józef
1911 r. spaliîo sië 390 budynków w póînocno - Wîadziïski, Jan i Józef Ziëcina.
wschodniej czëôci (ul. Alejowa, Garwoliïska,
Straûacy ci zostali podzieleni na trzy oddziaîy na
Warszawska). Obydwa te poûary byîy skutkiem czele których stali oddziaîowi. Zadaniem oddziaîu I tj.
podpalenia przez mieszkaïców Îaskarzewa G. i J.M.
ratowników (toporników) byîo wykrywanie ognia,
W Îaskarzewie w tych czasach znajdowaîa sië ratowanie inwentarza oraz burzenie palâcych sië
tylko jedna rëczna sikawka, obsîugiwana przez zabudowaï. Oddziaî II sikawkowy gasiî ogieï, czuwajâc
przypadkowe osoby. Na skutek poûarów, jak równieû za nad sprawnoôciâ urzâdzeï dostarczajâcych wodë,
namowâ Towarzystwa Ubezpieczeniowego Od Ognia, natomiast zadaniem oddziaîu III byîo wyszukiwanie
grupa mëûczyzn - mieszkaïców Îaskarzewa postanowiîa zbiorników wodnych, dostarczanie wody i utrzymywanie
zorganizowaê w 1911 r. Towarzystwo Ochotniczej Straûy porzâdku podczas akcji gaôniczej. Dowódcami
Ogniowej. Do pierwszych straûaków naleûeli: Franciszek
Ô dokoïczenie na stronie 4
Biaîecki, Szymon i Wincenty Brzostowski, Stanisîaw
Ô Poznaniu, Kutnie i Warszawie). Zmodernizowaî Garwoliïskiej. Zachodziîa koniecznoôê przeniesienia jej
wyposaûenie i urzâdzenie materialni oraz innych do nowego lokalu. Po wydzierûawieniu apteki mgr B.
pomieszczeï apteki, przystosowujâc je w szerszym Klimaszewski przystâpiî do odbudowania zniszczonego
zakresie do przygotowywania preparatów leczniczych. budynku przy ul. Alejowej i uzyskaî od wîadz
W Ostrowie Lubelskim poznaî teû swojâ przyszîâ ûonë, niemieckich w sierpniu 1942 r. zezwolenie na
Florentynë Drâûkiewicz, z którâ wziâî ôlub w 1937 r. w
Ô dokoïczenie na stronie 5
Lublinie.
Mgr B. Klimaszewski zarzâdzaî aptekâ w
Ostrowie Lubelskim z duûym powodzeniem, pomagajâc
chorym i poprawiajâc stan sanitarny miejscowoôci i
okolicy. Z koïcem 1938 r. przeniósî sië do Parysowa w
powiecie garwoliïskim, gdzie wydzierûawiî aptekë dra
Bidziïskiego. Tu po klësce wrzeôniowej zaopatrywaî w
ôrodki farmaceutyczne miejscowâ ludnoôê oraz
ukrywajâcych sië ûoînierzy i oficerów. Aptekë w
Parysowie dzierûawiî do 1 stycznia 1942 r.
Jeszcze przed wygaôniëciem okresu dzierûawy
apteki w Parysowie zostaî wezwany do niemieckiego
radcy farmaceutycznego w dystrykcie warszawskim
oraz kierownika oddziaîu Izby Aptekarskiej pod
zarzâdem niemieckim dra W. Sydowa i otrzymaî
alternatywne polecenie zorganizowania apteki w
Îaskarzewie lub na terenie tzw. Galicji. Mgr B.
Klimaszewski wybraî Îaskarzew w powiecie
garwoliïskim, ze wzglëdu na bliskâ odlegîoôê od
Parysowa, i przeniósî sië tam wraz z caîâ rodzinâ w
1942 r.
Apteka w Îaskarzewie zostaîa w 97% zniszczona
podczas walk wrzeôniowych i byîa zlokalizowana
tymczasowo w mieszkaniu wdowy po wîaôcicielu
Henryku Zieliïskim - Marii Zieliïskiej, przy ul.
B. Klimaszewski 1920r. (2 komp. KKM 23pp)

POCZÂTKI
DZIAÎALNOÔCI
O.S.P. W
ÎASKARZEWIE
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WIEÔCI Z MAGISTRATU
Nawiâzujâc do informacji z poprzednich
,,Wieôci z magistratu’’ jak równieû odpowiadajâc na
pytania Czytelników, zasiëgneliômy w Urzëdzie
Miasta wiedzy o kilku tematach:
1) czy wodociâg, po zakoïczeniu jego budowy,
bëdzie naszâ wîasnoôciâ - TAK. Bëdzie on
wîasnoôciâ komunalnâ i zysk z jego eksploatacji
bëdzie przekazywany na rzecz miasta.
2) czy kanalizacja i oczyszczalnia ôcieków bëdâ
wîasnoôciâ komunalnâ - TAK. Podobnie jak
wodociâg pozostanâ one we wîadaniu miasta i tam
teû trafi zysk z ich uûytkowania.
3) czy transformatory, budowane rzekomo za
pieniâdze komunalne, bëdâ naszâ wîasnoôciâ? Nie
byîy budowane za pieniâdze miasta, lecz za
pieniâdze Rejonu Energetycznego Warszawa Teren
w Rembertowie. Energetyka, podobnie jak
telekomunikacja i gazociâg, pozostanâ w rëkach
monopolistów i oni zgarnâ profity z ich eksploatacji.
Sprostowanie: w poprzednich informacjach
wkradî sië bîâd dotyczâcy uruchomienia szkoîy
wielozawodowej, oczywiôcie w najbliûszym roku
szkolnym 1996/1997 a nie jak podano bîëdnie
97/98.

RYNEK

Projekt zagospodarowania przestrzennego Rynku jest
odtworzeniem symetrycznego ukîadu przestrzennozabytkowego, poprzez utworzenie ciâgów
spacerowych, podkreôlenie zabytkowego koôcioîa i
budynku Urzëdu Miasta i Gminy. Ta koncepcja jest
uwarunkowana ukîadem komunikacyjnym Rynku.
/heniek/
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oddziaîów byli: I - Onufry Górczyïski, II - Wîadysîaw
Freliszka, III - Franciszek Paônicki. Sygnalistâ
(trëbaczem) zostaî Antoni Sereja, a sanitariuszem Maks
Nejman (zabity przez Niemców w dn. 28.11.1939 razem
z 26 Ûydami w lesie koîo Ôliza).
Pierwszym Naczelnikiem O.S.O. wybrany zostaî
Edward Jarosiïski (ur. w 1870 r. z zawodu rzeúnik, z
jego inicjatywy powstaîa stacja PKP, naczelnik straûy
1911- -1916 i prezes 1921-1931, zm. 15 XII 1931r.), jego
zastëpcâ Wincenty Brzostowski, a skarbnikiem Józef
Ziëcina. Natomiast w 1912 r. prezesem wybrano ks.
Michaîa Turskiego a jego zastëpcâ Michaîa Guzewicza.
ßß Ksiâdz Michaî Turski, ur. 7 IX 1866 roku,
ôwiëcenia kapîaïskie otrzymaî w 1890 r. W latach
1906-1912 byî proboszczem w Wildze, a w okresie 9 II
1912 do ôm. 7 VI 1927 roku proboszczem w
Îaskarzewie. W latach 1920-1921 byî dziekanem
garwoliïskim. Peîniî funkcje prezesa O.S.O. w latach
1912-1921 oraz prezesa Î.Ch.T.P.-O., a od 1 VIII 1924 r.
do ômierci Kasy Spóîdzielczej Chrzeôcijaïskiej. ··
Ubiór straûaka stanowiîo: bluza drelichowa koloru
kanarkowego, heîm mosiëûny i pas parciany. Na
wyposaûeniu straûy znajdowaîy sië po 2 sztuki sikawek,
beczkowozów o poj. 300l i drabina oraz kilka bosaków
i toporków. Przechowywano to wszystko w baraku
drewnianym o wymiarach 8x5 m. W 1912 r.
wybudowano na Maîym Rynku remizë murowanâ o
pow. ok. 140m2, z trzema bramami wjazdowymi oraz
scenâ. Remiza ta speîniaîa rolë oôrodka ûycia
kulturalnego oraz spoîeczno- -politycznego, gdyû
odbywaîy sië w niej zebrania, zabawy, przedstawienia
teatralne i inne uroczystoôci, np. z okazji 50 rocznicy
wybuchu powstania styczniowego.
Straû w 1912 r. otrzymaîa sikawkë rëcznâ, 2
beczki oraz hydrofor. Na rzecz Straûy ôwiadczyli
rolnicy opodatkowujâc sië po jednym rublu od morgi
ziemi rocznie oraz rzemieôlnicy i handlarze. Wkîad
finansowy
wniosîo
równieû
Îaskarzewskie
Chrzeôcijaïskie
Towarzystwo
PoûyczkowoOszczëdnoôciowe.
Êwiczenia sprawnoôciowe
przeprowadzano w niedzielë po poîudniu, a polegaîy one
najczëôciej na szybkim wchodzeniu na dachy budynków
i podawaniu wody.
Podczas I wojny ôwiatowej Îaskarzew w sierpniu
1915 r. zostaî zajëty przez Niemców, którzy spalili
kilkadziesiât budynków odbudowanych po poûarze w
1911 r. Niemcy kilkakrotnie robili masowe zbiórki
straûy, na które wzywali wszystkich mëûczyzn, co
miejscowa ludnoôê miaîa straûy za zîe. W wyniku tego
oraz wskutek ciëûkich warunków bytowych czëôê
starszych i bojaúliwych straûaków zrezygnowaîa z
przynaleûnoôci do O.S.O. Czëôê straûaków rozpoczëîa
sîuûbë w armii rosyjskiej i poszîa na wojnë z której nie
wszyscy wrócili.
W 1916 roku naczelnikiem straûy zostaî Franciszek
Majek, który byî bardzo dobrym organizatorem; jego
zastëpcâ zostaî Stanisîaw Roszczyk, a sekretarzem
Franciszek Poboûy. Poprzedni Zarzâd zawiesiî
dziaîalnoôê. Do straûy zaczëli wstëpowaê mîodsi
wiekiem. Caîa druûyna straûacka stanowiîa trzon
Polskiej Organizacji Wojskowej. W dniu 13 czerwca
1916 r. straûacy brali udziaî w gaszeniu poûaru stodóî
nad lewym brzegiem Promnika, pomiëdzy ulicâ
Kolejowâ i Koôciuszki.

Ô dokoïczenie na stronie 6i
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S P OR T O W E E C HA
Zakoïczyîy sië rozgrywki piîkarskie
sezonu 1995/96. Oficjalne wyniki
bëdâ znane po weryfikacji zawodów
przez OZPN Biaîa Podlaska. Oto
wyniki ostatnich meczy:

IV Liga Seniorów

LZS Sobolew - Promnik 1:1 bramkë
strzeliî Mariusz Sobieska
Wilga Garwolin - Promnik 4:1
bramkë strzeliî Arek Kusak
Promnik - Orlëta Radzyï 1:3
honorowy gol zdobyty przez
Mariusza Wróbla
Promnik - Sokoîów Podl. 0:2
Zryw Chodów - Promnik 4:0
Promnik - Czarni Wëgrów 0:0

Najskuteczniejsi strzelcy:

1. J. Paônik 3 bramki
2. A. Luônia 3 bramki
3. M. Paîyska 3 bramki
4. T. Balas 2 bramki
5. A. Kusak 2 bramki
6. M. Sobieska 2 bramki
7. M. Wróbel 1 bramka

Liga Tramkarzy
Mîodszych

Orzeî Parysów - Promnik 1:2
Promnik - LZS Sobolew 1:1 karne 4:2
Wilga Garwolin - Promnik 5:2
Promnik - Sëp Ûelechów 1:0
Dwernicki Stoczek Îukowski - Promnik
0:0 w karnych 3:2 dla Promnika
Promnik - Huta Czechy 1:0

J. Purgal

RYSUNEK 1

Zawodnicy 10 i 9 biegnâ podajâc
sobie piîkë. 10 podaje do 9, który
majâc przed sobâ 2 nie moûe oddaê
strzaîu. Wtedy 10 biegnie na 10' a 9
podaje mu piîkë.

Liga Tramkarzy Starszych

Orzeî Parysów - Promnik 1:0
Amur Wilga - Promnik 2:2 w karnych
4:2
Wilga Garwolin - Promnik 0:0 w
karnych 6:5
Promnik - Sëp Ûelechów 5:0

UCZYMY SIË PRZEPISÓW

Dalszy ciâg przepisów o spalonym.
Jest spalony czy nie ma?
/rozwiâzania szukaj w tym numerze/

RYSUNEK 2

Zaawodnik 9 strzela na bramkë. Piîka
odbija sië od 1 i trafia do 10. 10
zdobywa bramkë.

LEGENDA

Liga Juniorów

Promnik - Sokoîów Podl. 4:1

Ô dokoïczenie ze strony 3
przeniesienie apteki do tego budynku. W nowym lokalu
zorganizowaî aptekë od podstaw, gîównie wîasnymi
ôrodkami, wyposaûajâc jâ w niezbëdny zestaw szaf,
naczyï, urzâdzeï technicznych i sprzëtu pomocniczego.
Ze wzglëdu na brak w Îaskarzewie i w
sâsiednich wsiach wykwalifikowanego personelu
medycznego, mgr B. Klimaszewski wykonywaî zastrzyki
i inne zabiegi. Przyrzâdzaî pacjentom preparaty
lecznicze na róûne dolegliwoôci i wykonywaî analizy.
Miejscowi ludzie przychodzili do magistra
Klimaszewskiego po poradë i leki o kaûdej porze dnia i
nocy, wiedzâc ûe otrzymajâ skuteczny lek. Bardzo
czësto wydawaî leki nie pobierajâc ûadnej opîaty.
Przyjeûdûali do niego ludzie nawet z odlegîych wsi, zza
Wisîy. W codziennej pracy pomagaîa mu ûona
Florentyna, przywoûâc leki z hurtowni warszawskich i
zaîatwiajâc róûne sprawy zwiâzane z prowadzeniem
apteki w Izbie Aptekarskiej w Warszawie, oraz siostra
ûony - Wanda Drâûkiewicz, peîniâca pomocnicze
funkcje w aptece.
Mgr B. Klimaszewski wspóîpracowaî takûe z
ruchem oporu, przygotowujâc zestawy lekarstw, które
przez îâczników - m. in. Antoniego Brzostowskiego,
Wîadysîawa Wichowicza, Ortyla, Kliczka, Stanisîawa
Paônika - byîy dostarczane ûoînierzom partyzanckich
oddziaîów. Po pacyfikacji wsi Wanaty w lutym 1944 r.
z naraûeniem ûycia udzielaî pomocy ocalaîym z
masakry rannym i poparzonym osobom Górzkowskiemu i Olejnikowej. Wysyîaî takûe paczki

podanie
biegnâcy
zawodnik

ûywnoôciowe do obozu jenieckiego w Essen dla jeïca
Wîadysîawa Liszewskiego.
Po wyzwoleniu Îaskarzewa (przyczóîek
warecko-magnuszewski) przez 8 Armië Gwardii wraz z
1 Armiâ Wojska Polskiego (w sierpniu 1944 r.) mgr B.
Klimaszewski pomagaî chorym ûoînierzom i
wojskowym sîuûbom medycznym. Dostarczaî lekarstwa
i materiaîy opatrunkowe do polowego szpitala
wojskowego w Woli Îaskarzewskiej; sîuûyî takûe
swoim bogatym doôwiadczeniem farmaceutycznomedycznym. W pierwszych latach po wyzwoleniu,
oprócz kierowania dzierûawionâ aptekâ, mgr B.
Klimaszewski pomagaî w odbudowie zniszczonego
Îaskarzewa. W 1948 r. otrzymaî koncesjë na
utrzymywanie i prowadzenie wîasnej apteki publicznej
wiejskiej w Îaskarzewie. Po upaïstwowieniu aptek
nadal, jako kierownik apteki spoîecznej nr 27, pomagaî
chorym, przygotowywaî lekarstwa. Pracy w aptece
poôwiëcaî prawie caîy wolny czas, niejednokrotnie
rezygnujâc z urlopu. Zawsze interesowaî sië problemami
Îaskarzewa pomagajâc lokalnym wîadzom w ich
rozwiâzywaniu. Dwie jego córki wybraîy takûe zawód
farmaceutyczny.
Mgr farm. Bolesîaw Klimaszewski zmarî nagle
na zawaî serca, podczas pracy w aptece, w dniu 19
czerwca 1958 r. Pogrzeb jego byî wielkâ manifestacjâ
mieszkaïców Îaskarzewa i okolic, wyraûajâcych hoîd
swojemu aptekarzowi - czîowiekowi, który swoje ûycie
zawodowe poôwiëciî pomocy chorym i cierpiâcym.

q
q

6

nr 10 (21)

czerwiec/lipiec 1996

Ô ze strony 4 Zjeúdzie Straûy, który odbyî sië 12 X 1919 r. w
Poza normalnymi êwiczeniami odbywanymi Garwolinie. W wakacje tego roku i w latach nastëpnych
jawnie, naleûâcy do P.O.W. straûacy odbywali nauczyciele z Îaskarzewa uczestniczyli w kursach w
zakonspirowane i starannie ubezpieczane êwiczenia Garwolinie organizowanych przez Straû, Ministerstwo
wojskowe w okolicznych lasach. W tym okresie Oôwiaty i Zarzâd Ubezpieczeï Wzajemnych, które
powstaîo kóîko teatralne, które daîo kilkadziesiât obejmowaîy wykîady i êwiczenia praktyczne z zakresu
przedstawieï, równieû w Sobolewie, Maciejowicach i prewencji przeciwpoûarowej.
W kwietniu 1921 r. prezesem zostaî wybrany
okolicznych wioskach (aktorami byli straûacy oraz ich
Edward Jarosiïski, wiceprezesem Wincenty Brzostowski,
ûony i siostry).
W okresie tym wyposaûenie straûy stanowiîy: sekretarzem Franciszek Poboûy, skarbnikiem Bîaûej
konny wóz pogotowia, sikawki na podwoziach, Paônicki, naczelnikiem Franciszek Majek, zastëpcâ nacz.
hydrofor, 4 beczki ûelazne na koîach o poj. 350 l wody Stanisîaw Roszczyk, gospodarzem Wincenty Janisiewicz,
kaûda, 7 drabin, hydronetka oraz bosaki, toporki i dowódcy trzech oddziaîów to: Adam Brzostowski, (???),
wiadra. Do straûy wstâpili m. in. Jakub Bogucki, Adam Bronisîaw Freliszka, a adiutantem wybrano Wîadysîawa
Brzostowski, Alojzy Fijoîka, Feliks i Szczepan Wichowicza. Do straûy wstâpili m. in. Józef Bonecki,
Guzewicz, dwóch Stanisîawów Jóúwickich, Józef Stanisîaw Jarosiïski, Ignacy Joïczyk, Jan i Wojciech
Këdzior, Wîadysîaw Kliczek, Aleksander Lipiïski, Kondej, Stanisîaw Kozikowski, Franciszek Lipiïski,
Bronisîaw Moczulski, Franciszek Oliwiïski, Antoni i Stanisîaw Mâtkowski, Antoni, Franciszek i Tomasz
Tadeusz Paônik, Stefan Pawelec, Antoni Poôwiata, Paônicki, Stanisîaw Pawelec, Szczepan Pietrzak, Onufry
Teofil Proczek, Antoni Romanowski, Konstanty i Piotr Romanowski, Szczepan Sieraïski, Józef Sieraïski, Adam
Sieraïski, Kazimierz Syga, Michaî i Wincenty Tobiasz, Tomasz Urawski, Aleksander Wójcik.
W czerwcu 1921 r. w Îaskarzewie odbyî sië 8Wichowicz.
dniowy
straûacki kurs szkoleniowy, zorganizowany
3 IX 1916 r. odbyî sië w Garwolinie powiatowy
zjazd straûy ogniowych, podczas którego zorganizowano przez Wojewódzki Zwiâzek Floriaïski. Wykîadowcâ byî
êwiczenia straûackie z udziaîem straûy z Îaskarzewa, Tadeusz Kostecki. Przed kursem wybudowana zostaîa
Parysowa, Ûelechowa, Osiecka, Maciejowic i Garwolina. drewniana, 2-piëtrowa wspinalnia do êwiczeï i suszenia
Na Okrëgowym Zjeúdzie Ochotniczych Straûy wëûy. Kurs ukoïczyîo 10 straûaków z Îaskarzewa. Na
Ogniowych, który odbyî sië w Ûelechowie w dniu 8 VII kursie obecny byî Wojewódzki Inspektor Straûy
1917 r. z udziaîem 10 straûy (w tym z Îaskarzewa) Poûarnych. Od tego momentu rozpoczyna sië rozwój
podjëto uchwaîë o utworzeniu Oddziaîu Zwiâzku naszej straûy. Odbywajâ sië êwiczenia, dziaîajâ komisje
Floriaïskiego.
Do
3-osobowego
Komitetu przeciwpoûarowe w Îaskarzewie i okolicznych
Wykonawczego, którego zadaniem byîo zorganizowanie wioskach, straû bierze udziaî w gaszeniu poûarów w
dziaîalnoôci Zwiâzku Floriaïskiego, wybrano naczelnika Rëbkowie i Kobusach.
W 1923 r. oddziaî Zwiâzku Floriaïskiego zmienia
O.S.O. w Îaskarzewie Franciszka Majka. Oddziaî
Zwiâzku Floriaïskiego, którego terenem dziaîania byî nazwë na Ochotniczy Zwiâzek Straûy Poûarnych
powiat garwoliïski, powoîano 23 stycznia 1919 r. z Rzeczpospolitej Polskiej. W tym teû roku naczelnikiem
udziaîem straûy z Dziecinowa, Garwolina, Îaskarzewa, wybrany zostaje Stanisîaw Roszczyk, jego zastëpcâ
Maciejowic, Parysowa, Ryk, Sobieï Biskupich, Sobieï Wîadysîaw Wichowicz. W latach 1923 - 1926 i
Jezior, Unina, Warszawic, Woli Zadybskiej i Ûelechowa. nastëpnych O.S.P. z Îaskarzewa pomaga zorganizowaê
Straûacy nosili okrâgîe odznaki z wizerunkiem ôw. druûyny straûackie w Dâbrowie, Izdebnie i Pilczynie. W
Floriana i napisem ,,Zwiâzek Floriaïski - W Jednoôci 1924 r. straû z Îaskarzewa braîa udziaî w Zjeúdzie Ô
Siîa’’. W okresie imienin ôw. Floriana (4 maja) straû O.S.P. w Garwolinie, gdzie zademonstrowaîa
uczestniczyîa w zwartym szyku w
uroczystej mszy. Od chwili
powstania braîa udziaî w
uroczystoôciach religijnych i
manifestacjach
patriotycznych,
ôwiëtach
païstwowych
i
koôcielnych.
Po opuszczeniu Îaskarzewa
przez Niemców straû zaczëîa peîniê
obowiâzki Straûy Obywatelskiej
(kilku straûaków oddelegowanych
zostaîo do zabezpieczenia tartaku
w Bâczku). W dniach 20-27 V
1919 r. kilku straûaków z
Îaskarzewa braîo udziaî w kursie
poûarniczym w Garwolinie. Kurs
ten obejmowaî wykîady na tematy:
zapobieganie poûarom, gaszenie
poûarów, organizacja straûy,
narzëdzia ogniowe, tabor i
Ochotnicza Straû Ogniowa w Îaskarzewie ok. 1916 r.
sygnalizacja straûacka, taktyka
rzâd
dolny
6 od lewej Antoni Sereja (z trâbkâ), 7 Feliks Urawski; siedzâ:
poûarnicza, sîuûba straûy i pomoc
4
naczelnik
E. Jarosiïski, 5 ks. M. Turski; rzâd trzeci 1 Antoni Paônik,
sanitarna
oraz
êwiczenia
praktyczne. Franciszek Majek 9 Andrzej Paônicki; rzâd górny 10 Antoni Jóúwicki, 2 Stanisîaw Kaîczyïski;
wybrany zostaî adiutantem na na zdjëciu równieû J. Ziëcina, Wincenty Brzostowski, A. Raguszewski
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Ô êwiczenia z hakówkami i na wspinalni. W 1925 roku, po

wyjeúdzie z Îaskarzewa Stanisîawa Roszczyka,
naczelnikiem straûy wybrany zostaî Wîadysîaw Wichowicz, a
jego zastëpcâ Wincenty Janisiewicz. Obchodzâc 15-lecie
istnienia Straû otrzymaîa w 1926 r. sztandar. Odbyîa sië z tej
okazji uroczystoôê z udziaîem straûy z Garwolina, Parysowa,
Ûelechowa i okolic oraz wîadz i spoîeczeïstwa. W dniu 4 IX
1927 r. w Garwolinie odbyîy sië zawody przeciwpoûarowe z
udziaîem 32 druûyn straûackich. Druûyna z Îaskarzewa pod
dowództwem W. Wichowicza zdobyîa III miejsce za
Ûelechowem i Garwolinem uzyskujâc 119 punktów i
otrzymujâc w nagrodë 400-litrowy beczkowóz, a za êwiczenia
pokazowe ,,drabinë Szczerbowskiego’’.
W zawodach wojewódzkich w Lublinie które odbyîy sië
23 IX 1927 r. druûyna O.S.P. z Îaskarzewa zdobyîa II miejsce
w 3 grupie, za co otrzymaîa w nagrodë syrenë alarmowâ i
dyplom uznania. Na przeîomie lat 20 i 30 straûacy z Îaskarzewa uczestniczyli w kursach poûarniczych organizowanych
w Szkole Rolniczej w Miëtnem. W tym teû czasie, poczâwszy
od 3 V 1924 r, uroczyôcie obchodzono w Krëpie Ôwiëto
N.M.P. Królowej Polski i Konstytucji 3-Maja, z udziaîem
delegacji z Warszawy, wojska z Dëblina, O.S.P., wîadz i
mîodzieûy szkolnej. Odbywaîy sië róûne imprezy, êwiczenia
straûackie i zabawy. Na przykîad dwaj straûacy z Îaskarzewa
Onufry Romanowski i Jan Wirtek, weszli na szczyt 20metrowego sîupa heblowanego i posmarowanego mydîem.
W 1931 roku, na 20-lecie O.S.P., brâzowe medale i
dyplomy za wysîugë lat otrzymali: Edward Jarosiïski,
Wincenty Brzostowski, Franciszek Poboûy, Wîadysîaw
Wichowicz i inni. W 1932 r., po ômierci E. Jarosiïskiego,
prezesem zostaî wybrany dotychczasowy wiceprezes Wincenty
Brzostowski.
W 1934 r. Zarzâd O.S.P. zakupiî na raty motopompë
firmy ,,Leopoldia’’ z Lwowa, jednak z powodu braku
pieniëdzy miaî kîopoty ze spîatâ. W latach 1937-1938
naczelnikiem straûy byî Feliks Kliczek, a w 1936 i od 1938 r.
Zygmunt Gâska. Straûacy brali czynny udziaî w obronie
Îaskarzewa we wrzeôniu 1939, budujâc barykady i
zabezpieczajâc przed poûarami. Po klësce i wkroczeniu wojsk
niemieckich do Îaskarzewa dziaîalnoôê straûy ulegîa
ograniczeniu. Spaliîa sië remiza straûacka, a straû utraciîa caîy
sprzët bojowy.
O.S.P. w Îaskarzewie jest najstarszâ, oraz najbardziej
zasîuûonâ organizacjâ spoîecznâ. Nie tylko dlatego, ûe
straûacy skutecznie walczyli z poûarami, ale równieû jako
organizator ôrodowiska w zakresie dziaîalnoôci politycznej
(szczególnie w pierwszych latach istnienia), spoîecznej,
kulturalno-oôwiatowej i gospodarczej.
Artykuî ten oparty jest przede wszystkim na
wspomnieniach Wîadysîawa Wichowicza, Stanisîawa
Raguszewskiego, Bronisîawa Freliszki, Jana Jasnoszka i
innych, i jest kontynuacjâ zamieszczonego w nr. 9/96 "NS"
pióra kol. Izy.
ciâg dalszy nastâpi
q
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Z DZIENNIKA
O B S E RWATO R K I
,,Co by tu napisaê?’’ Pokaúnych rozmiarów napis
na murze prowokuje do jednej odpowiedzi:
,,Napisz, ûeô wandal, kolego’’. Napisz, ale na
swoim czole, a nie na czyjejô wîasnoôci! Podobne
napisy i rysunki moûna dojrzeê niemal na
kaûdym kroku. Wydawaê by sië mogîo, ûe
przecieû po to cywilizacja wymyôliîa kartkë i
dîugopis, by czîowiek nie musiaî juû uprawiaê
,,naskalnej’’ twórczoôci. Czyûbyômy sië cofali? A
cóû chcâ zamanifestowaê autorzy tych róûnych
napisów - czy wypisywanie inicjaîów, doôê
popularnych acz rynsztokowych sîów, rysowanie
swastyk, wisielców i tym podobnych rzeczy ma
ôwiadczyê o ich ,,wyrobieniu politycznym’’?
Bynajmniej! Ludzie - to nie czasy drugiej wojny,
gdy rysowanie na murach znaków Polski
Walczâcej byîo symbolem walki z okupantem, a
czym taki moûna byîo przypîaciê ûyciem! Dzisiaj
to, co widaê na murach, pîotach, przystankach
jest przejawem tylko jednego: braku kultury i
wychowania. Dzisiaj teû, ten kto ômie zwróciê
uwagë ,,naskalnemu artyôcie’’ sam naraûa na
szwank swoje dobre imië. Bo artyôci owi sâ
solidarni i czësto môciwi, mogâ wiëc ,,rzuciê maîe
haseîko’’ na budynku tego, kto nie zna sië na
nowoczesnej sztuce.
QQQ
,,...Trach!...’’ - karta plakatu zwisa smëtnie, a grupa
chîopców z zadowoleniem ucieka spod tablicy
ogîoszeï. Zadanie wykonane; naleûy sië odznaka
za odwagë. Ile ogîoszeï, ile nekrologów, ile
plakatów podzieliîo taki los? Jeûeli Czytelników
to zainteresuje rekord pod wzglëdem ,,czasu
wiszenia’’ plakatu w Îaskarzewie wynosi trzy dni.
I nie - nie sâ one póúniej zdejmowane. Sâ po
prostu... zerwane. A to jest róûnica. Co prawda
póî biedy jeôli zostanâ zerwane w caîoôci i
wyrzucone do kosza(!!!), ale najczëôciej zostajâ
one ûaîoônie rozdarte. I takie strzëpki wiszâ
jeszcze dni parë, przy czym nikt z nich juû nie
odczyta o co chodzi. Dlaczego te wszystkie
ogîoszenia dziaîajâ na niektórych jak
przysîowiowa ,,pîachta na byka’’? Przecieû sâ
koloru biaîego? Byê moûe ,,zrywacze’’ odczuwajâ
swoistego rodzaju radoôê, kiedy sîyszâ szelest
zrywanego papieru... A moûe to efekt
nerwowoôci? Zatem rada dla nerwowych: parë
rundek po alejkach w celu pozbierania
poodpustowych ômieci.
QQQ
Ktoô postawiî nowy dom, wstawiî szyby,
zamocowaî drzwi. Dlaczego inny czîowiek rzuca
kamieniem lub czym sië da i wybija te szyby,
których przecieû nikt za darmo nie dostaje.
Dlaczego tak îatwo przychodzi nam do gîowy
pomysî o zniszczeniu, a tak trudno - o
naprawieniu szkody? To proste - dla egoisty liczy
sië to, co stanowi tylko jego wîasnoôê. Dla
egoisty - wandala liczy sië jeszcze to, ûe ktoô
poniesie stratë. Jeôli tak bardzo draûni cië twoje
odbicie w jakiejô szybie, to musisz wiedzieê, ûe
ona wiernie odbija twojâ twarz. Czyûbyô sam
siebie nie lubiî?

IZA
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Q Q Q KÂCIK POETYCKI Q Q Q
Stanisîaw Klimaszewski
KRES
Ojcu
Odszedîeô!?
pyî drogi zasîoniî mi wszystko,
ôlady Twoje
w kurzawie dni przebytych
milknâ...
rozstaniem
ze sîowem twardym
i czuîym zarazem.
Wypuôciîem z rëki
Twoje strudzone westchnienie,
serca i palców
stygnâce poczëcie,
w kâcie pokoju
pozostaî wyblakîy
rysunek ôwiata,
który mi daîeô w dzieciïstwie.
Îaskarzew - czerwiec 1958r.
Lublin 13.XII.1978r.
ßßßß Czy wiecie, ûe ...
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XIII - nie caîkiem feralny
Po latach przerwy Îaskarzew zaznaczyî swojâ
obecnoôê na XIII Wojewódzkim Konkursie
Recytatorskim dla Dzieci im. Kornela
Makuszyïskiego. Po eliminacjach miejskich które
odbyîy sië w dniu 4 maja br. w D.P.T. ,,Bajka’’ i
cieszyîy sië, skromnie mówiâc, duûym
zainteresowaniem, do eliminacji rejonowych
zakwalifikowali sië w poszczególnych kategoriach:
Maîgorzata Dâbrowska
Grzegorz Jaworski
Ûaneta Prokop
Olga Boûek
Ewa Bogucka
Agnieszka Karaô
W dniu 14 maja w eliminacjach rejonowych,
spoôród ponad 12 oôrodków i 64 uczestników, nasi
reprezentanci zaprezentowali sië bardzo dobrze, a
Maîgorzata Dâbrowska zakwalifikowaîa sië do
eliminacji wojewódzkich. Odbyîy sië one w dniu 3
czerwca w Îukowie. Co prawda nie zdobyîa w
nich oficjalnej nagrody, lecz potraktowaîa swój
wystëp jako zachëtë do dalszej pracy. Do
zobaczenia wiëc na konkursie w przyszîym roku.
/heniek/

Pierwszymi znanymi dotychczas z nazwiska
mieszkaïcami Îaskarzewa byli:
proboszcz - ks. Jakub Gnipiwo - 1435 r.
nauczyciele - Sebastjan Gîowaczewita i Andrzej
Karwowski - 1603 r.
burmistrz - Mateusz Mitek - 1678 r.
pisarz miejski - Wojciech Siuchnacki - 1678 r.
dziedzic - Franciszek Ksawery Bîeszczyïski 1809
Mieszkaïcy osady i gminy Îaskarzew zasiadali:
w Sejmie:
Józef Bîachnio - okrëg wyborczy Garwolin-Îuków
w latach 1919-1922

doc. dr hab. Edward Zachajkiewicz - okrëg
wyborczy Lublin w latach 1961-1965
w Senacie:
mgr inû. Rajmund Szwonder - okrëg wyborczy
Radom od 1993 r.
Na posîów do Sejmu z naszego okrëgu
kandydowali:
Wîadysîaw Popioîek w 1947 r. i mgr inû. Dariusz
Mucha w 1993 r.
/-/
Rozwiâzanie sytuacji ze str. 5: rys. 1 nie ma spalonego, rys. 2 - jest spalony

8

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
13/25 paúdziernika 1865
Tomasz Czapliïski kolonista z wsi Woli Îaskarzewskiej gminy tutejszej wniósî zaûalenie na Teresë
Paziewskâ ûonë Piotra Paziewskiego kolonisty takoû ze wsi Woli Îaskarzewskiej, ûe ona mu wyrzuca haniebny
uczynek jakoby on kradî poszczególnym sâsiadom zboûe na snopach i sîomë na pëkach ze stodóî i za taki zarzut
prosi o ukaranie Paziewskiej. Teresa Paziewska ûona Piotra Paziewskiego z wsi Woli Îaskarzewskiej za
przypisywanie faîszywego czynu Tomaszowi Czapliïskiemu koloniôcie z wsi Woli Îaskarzewskiej przekonaniem
wyrokiem sâdu Gminnego w dniu dzisiejszym zapadîym skazana zostaîa na karë Rubli 2.
19/31 paúdziernika 1865
Piotr Romankiewicz szynkarz z wsi Romanowa wniósî zaûalenie do Sâdu Gminnego, ûe Jan Matysiuk
wyrobnik z wsi Romanowa w dniu 13/27 paúdziernika r.b. wpadîszy do karczmy bez danej okazji daî powód do
kîótni, pobiî ûonë Romankiewiczowâ, podarî na niej koszulë, paciorki z szyi jej oberwaî, kieliszek krysztaîowy
potîukî i na niego sië porwaî i doprasza sië o ukaranie
Gazeta Towarzystwa Miîoôników
Matysiuka jako awanturnika i zarzâdzenia zwrotu poczynionych
szkód. Sâd Gminny po wyprowadzeniu ôledztwa przekonaî sië,
Historii i Kultury Îaskarzewa
ûe Jan Matysiuk wyrobnik ze wsi Romanowa w dniu 13/27 Siedziba redakcji: Îaskarzew Klub "Bajka", tel
paúdziernika r.b. bez danych powodów wpadî do karczmy,
45102
dopuszczaî sië awantur, porwaî sië na szynkarza i jego ûonë, Redaktor naczelny: Janusz Larkiewicz, Îaskarzew
rozdarî koszulë na szynkarce i kieliszek potîukî za co wyrokiem
ul. Sportowa 4, tel. 45190
w dniu dzisiejszym zapadîym skazany zostaî na karë Rubli 1
Zespóî redakcyjny: Iza Wichowicz, Edmund
kopiejek 50, oprócz tego zasâdziî do zwrotu za podartâ koszulë i Wachnicki, Henryk Dâbrowski, Eryk Laskowski
potîuczony kieliszek Romankiewiczowi kopiejek 75.
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