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WPROWADZENIE 

 
Oddajemy Czytelnikowi publikacj� szczególn� – wybór 

dokumentów ilustruj�cych losy miasta i jego mieszka�ców w ci�gu 
niewiele ponad pół roku czasu II wojny �wiatowej, okupacji 
niemieckiej i od niej uwolnienia za spraw� Armii Czerwonej 
i czechosłowackich artylerzystów w ofensywie styczniowej 1945 roku. 

Jasło, niegdy�  Królewskie Wolne Miasto poło�one nad 
brzegami Wisłoki, Jasiołki i Ropy, miasto �wietnej przeszło�ci, 
dotkni�te zostało kataklizmem wojny w latach 1914-1915, ale 
odbudowane i upi�kszone z perspektyw� rozwoju zapocz�tkowan� 
inwestycjami przemysłowymi po 1936 roku w ramach budowy 
Centralnego Okr�gu Przemysłowego. 

Miasto zdobyte 8 wrze�nia 1939 r. przez �ołnierzy 
Wehrmachtu i odt�d okupowane. P oddane represji: szczególnie 
nienawistnej formie niemieckich rz�dów administracyjnych 
i adaptowane w swym architektonicznym kształcie do strategicznych 
planów Wielkoniemieckiej Rzeszy... Tysi�cletniej! 

Miasto bohaterskich mieszka�ców, którzy nie pogodzili si� 
z utrat� wolno�ci i podj�li walk� od dzieci ucz�cych si� tajnie 
zakazanych tre�ci z historii narodowej i ojczystego j�zyka, poprzez 
młodzie� w konspiracji formowanej przez ró�ne orientacje polityczne, 
ale wszystkie przygotowuj�ce j� do walki zbrojnej, po dorosłych, 
którzy na kolei, w rafinerii, w pobliskich kopalniach ropy i gazu, 
w urz�dach, na poczcie i w szkołach – postaw� oporu, udziałem 
w sprzysi��eniach tajnych, wreszcie w powszechnym ruchu 
solidarno�ci narodowej, nie�li pomoc wysiedlonym wpierw 
z Zachodu, a w ko�cowych miesi�cach okupacji tak�e ze Wschodu. 

Miasto, którego �ydowskich współmieszka�ców okupant 
pozbawił �ycia z niesłychanym okrucie�stwem na Kirkucie przy ul. 
Floria�skiej, ale w znakomitej wi�kszo�ci w obozie zagłady w Beł�cu. 
Tylko kilkana�cie osób zdołali ocali� ich polscy s�siedzi i przyjaciele, 
ale i oni ponie�li ofiar� �ycia za swoje ludzkie uczucia. 

Wreszcie 60 lat temu, gdy z Górki klasztornej wida� ju� było 
walcz�cych 8-9 wrze�nia 1944 r., gdy przez Zimn� Wod� przetoczyła 
si� frontowa nawałnica i zbli�ała do skrajnych domów Warzyc 
i Roztok, a Szebnie, S�dkowa, Dobrucowa, Brzezówka, Wrocanka, 
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Tarnowiec i Glinik P olski znalazły si� ju� po drugiej stronie frontu, 
wtedy na miasto i jego mieszka�ców wydano wyroki zagłady... Ludzi 
wysiedli� i w mo�liwie du�ej liczbie zesła� na roboty w obozach 
przyfrontowych nad Wisłok� lub deportowa� do Austrii i Niemiec, 
miasto ograbi�, a nast�pnie z niespotykan� premedytacj� zniszczy�. 

To czas dzi�  historyczny od 15 wrze�nia 1944 r. do 15-16 
stycznia 1945 r. Z tego wi�c czasu podajemy niemieckie dokumenty – 
�wiadectwa zbrodni wobec mieszka�ców i miasta. Zajmuj� one dwie 
pierwsze cz��ci publikacji. Trzeci� stanowi� dokumenty ilustruj�ce 
przywracanie �ycia w mie�cie, swoiste �wiadectwo niezbywalnej siły 
ducha i woli mieszka�ców. Pragniemy ich sylwetki – nazwiska – 
przypomnie�, przywróci� na społeczn� pami��, wszak to ju� 60 lat... 
Tak wielu odeszło. Ju� ci, którzy dzieckiem powracali z rodzicami na 
gruzy miasta i podejmowali nauk�, coraz liczniej odchodz�... 
najmłodsi – najstarsi �wiadkowie. 

Z ich po�wi�cenia i wielkiej pracy powstało nowe miasto – 
Jasło z tym samym królewskim herbem na piecz�ci miejskiej. �lady 
zniszcze� z najwi�kszym trudem mo�na jeszcze odnale��, jak 
postrzelane mury kilku kamienic, jak przepalone tynki nad oknami, 
gdy ogie� popielił dorobek mieszka�ców. Niewiele tych � ladów. 
Dlatego konieczne i potrzebne jest �wiadectwo dokumentów. 
Wystarczy je przeczyta�. Nie komentujemy tre�ci, bo i po co? 
Podajemy tylko konieczne obja�nienia co do szczegółowej tre�ci oraz 
ich proweniencji z odesłaniem od miejsc przechowywania w zbiorach 
archiwalnych. 
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Cz��� I  
 

�wiadectwo zagłady 
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Kaplica Gimnazjalna pw. �w. Stanis ława Bp 
i �w. Stanisława Kos tki. Fot. przed spaleniem. 
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Do rzymsko-k atolick iego Ko�cioła Gimnazjalnego w Ja�le  
 
Ni�ej podpisany pragnie  dokona� opisu sytuacji z 13 

listopada 1944 r. w odniesieniu do ko�cioła Gimnazjalnego. 
Przypadkowo przyszedłem 13 listopada 44 r. na dworzec w 
Ja� le , poniewa� jestem pracownikiem k olei. W sierpniu 
stacjonowałem w Ja� le . Poniewa� chciałem obejrze� Jasło 
jeszcze raz w jego ostatnich podrygach, poszedłem z dworca 
do pal�cego si�  miasta i przechodziłem obok  wymienionego 
wy�ej k o�cioła. Ko�ciół był otwarty i poniewa� zauwa�yłem 
kup�  słomy – zrobiono stajni�  dla koni. Jednak�e nie chodziło 
o to. Inna my� l grała tu doniosł� rol�  – wstydziłem si� , i� 
jestem Niemcem. Dlatego poprosiłem przechodz�cego 
sier�anta, k tóry te� był katolik iem, aby obejrzał sobie  jeszcze 
raz ko�ciół. Gdy zamierzali�my opu�ci� k o�ciół, sier�ant 
zawołał jak iego� k apitana przeje�d�aj�cego swoim 
samochodem. Ów kapitan bardzo si�  oburzył, widz�c stan 
tego małego jednak�e godnego szacunku k o�cioła, poniewa� 
nie  uchodzi prawdziwemu Niemcowi tak  dalece pozbawi� czci 
po�wi�conemu pomieszczeniu. Poprosiłem o pozwolenie  
o zabranie  chocia�by szat liturgicznych (front był oddalony 
wtedy 4-6 km od Jasła), aby zachowa� znajduj�ce si�  tam 
szaty. Zakrystia, tak jak zreszt� pozostała cz��� ko�cioła, były 
przeszuk ane, a wszystk o le�ało porozrzucane dookoła. 
Brakowało białych szat ksi��y. Przypuszczałem, �e ksi��a 
pracuj�cy w ko�ciele , je� li wzi� li białe  rzeczy, musieli te� 
wzi�� tak�e szaty mszalne. Dlatego zdobyłem worek 
i zabrałem w porozumieniu z k apitanem i sier�antem szaty 
liturgiczne do Nowego S�cza, gdzie  teraz stacjonuj� . Jako 
katolik byłem zobowi�zany do owego czynu, tym bardziej, �e 
sam byłem przez 5 lat ministrantem, a moim gor�cym 
�yczeniem było w latach młodzie�czych zosta� k si�dzem. 
Jednak�e byłem sierot� wojennym i nie  miałem k ogo�, k to 
mógłby mi opłaci� studia. Dzisiaj jestem pracownik iem kolei 
niemieck iej „Reichsbahn” i dane mi było uratowa� dla 
Ko�cioła Gimnazjalnego owe warto�ciowe szaty liturgiczne, 
które w przeciwnym razie  padłyby łupem ognia lub na pastw� 
e lementów ��dnych niszczenia. Je� li chodzi o k o�ciół, 
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chciałbym, aby w przypadku, gdyby Jasło ponownie miało 
Ko�ciół Gimnazjalny, niech Bóg go ocali od spalenia, w tym 
rok u zamówi� Msz�  �w. za moich zmarłych Rodziców 
i krewnych oraz uczestniczy� w niej. Poza tym �ycz�  
katolikom w Ja� le , aby swój pi�kny ko�ciół po�wi�cili Bogu 
Ojcu i aby wołanie  Anioła „Pok ój ludziom dobrej woli na 
ziemi” oraz „Hosanna in exelsis Deo” mogło by� w Ja� le  
uroczy�cie  za�piewane. 

Heinrich Müsch – kontroler manewrowy 

Nowy S�cz, 22.XI.1944 r. 

 
Tre�� tego dokumentu jest nad wyraz jednoznaczna i doda� 

trzeba informacj� o losach listu. 
Nie wynika z jego tre�ci, ale wiemy, �e Heinrich Müsch 

zamie�cił w tym worku: mszał gregoria�ski, burs� do chorego, ale bez 
naczynia na �w. oleje, stuły: siedem białych, osiem fioletowych i jedn� 
czerwon�, kompletne ornaty w kolorach: biały, zielony, fioletowy 
i czerwony, biał� kap�, po trzy lu�ne manipularze do ornatów i bursy. 
Wszystko zostawił na plebanii kolegiaty �w. Małgorzaty w Nowym 
S�czu 22 listopada 1944 r. Kiedy w 1948 r. zmarł tamtejszy proboszcz 
ks. infułat Mazur przeprowadzono inwentaryzacj� parafialnego dobra 
i na strychu natrafiono na worek z ornatami i doł�czonym listem. 
Pismem z 16 lipca 1948 r. powiadomiono ks. prof. Aleksandra 
Gotfryda, rektora ko�cioła gimnazjalnego o tym osobliwym 
znalezisku... Ksi�dz profesor, jak relacjonował, pojechał do Nowego 
S�cza i rozpoznał swoje szaty liturgiczne, które w wi�kszo�ci uległy 
zniszczeniu. Były pochlapane rop�, która delikatne materiały oraz 
hafty doszcz�tnie strawiła. Kaplica gimnazjalna po spaleniu w ko�cu 
listopada 1944 r., została z ruin podniesiona jako pierwsza �wi�tynia 
w Ja�le ju� we wrze�niu 1945 r. 

Ks. prof. Gotfryd był moim katechet�, ja za� ostatnim 
rocznikiem w jasielskim Liceum, dla którego lekcje religii Ksi�dz 
prowadził w klasie. Był to rok szkolny 1951/52. Potem nauk� religii 
usuni�to ze szkoły... 

P o wielu latach, kiedy pracowałem ju� w Instytucie Historii 
UMCS w Lublinie, Ksi�dz profesor zaprosił mnie w 1974 r. przy 
okazji pobytu na �wi�ta Bo�ego Narodzenia, do swojego mieszkania 
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przy ul. Piotra Skargi i przekazał ten list z takimi mniej wi�cej 
słowami, „mam do pana zaufanie i wiem, �e pan doceni wag� tego 
dokumentu. Ja si� starzej� i chc� to przekaza�”. Podzi�kowałem za ten 
dar i natychmiast w obecno�ci Ksi�dza powzi�łem my� l o przekazaniu 
dokumentu do zbiorów archiwalnych oraz wyja�niłem procedur�. 
Mam po�wiadczenie z daty 6 stycznia 1975 r., �e list ten oddałem do 
Archiwum Pa�stwowego w Rzeszowie – Oddział w Ja� le. Został 
zapisany jako dokument nr 428 a. Warte uwagi s� dalsze losy tego 
dokumentu. 

W 1978 r. zwołano do Warszawy w dniach 25 czerwca do 
1 lipca Kongres Mi�dzynarodowej Komisji Historii Porównawczej 
Ko�ciołów (Commission Internationale d’Histoire Ecclésiastique 
Comparée, C.I.H.E.C.), która istnieje od 1925 r. przy 
Mi�dzynarodowym Komitecie Nauk Historycznych. Kongres 
obradował w czterech sekcjach, z których IV „Ko�cioły 
chrze�cija�skie w Europie pod dominacj� III Rzeszy w latach 1939-
1945” obradowała w dniach 26, 27 i 29 i czerwca w salach P ałacu 
Kazimierzowskiego Uniwersytetu Warszawskiego. Kongresy 
C.I.H.E.C. odbywaj� si� co pi�� lat w coraz to innym kraju, 
w Warszawie po raz pierwszy odk�d Komisja istnieje. Uczestniczyło 
440 osób w tym 260 z zagranicy z 24 krajów: Francja 51 uczestników, 
Włochy 36, Hiszpania 33, RFN 29, Belgia 22, Wielka Brytania 14, 
USA 12, Holandia 11, NRD 9, Austria, Szwajcaria i Czechosłowacja 
po 5, Szwecja i Izrael, Kanada, W�gry i Stolica Apostolska po 
4 osoby, ZSRR i Norwegia po 2, oraz po jednym uczestniku 
z Bułgarii, Danii, Portugalii i Jugosławii oraz 180 historyków 
polskich. �wiadczy to o randze Kongresu, na którym wygłoszono 81 
referatów, a obok tego w materiałach dor�czonych uczestnikom 
opublikowano ponad 200 komunikatów naukowych. 

W Sekcji IV, która nas interesuje wygłoszono 16 referatów 
i zgłoszono 71 komunikatów, które stanowiły całkiem du�� ksi��k�. 
Przyj�to zasad�, �e z ka�dego kraju obj�tego wojn� i okupacj�, 
prezentowano dwa referaty na jednej sesji, bowiem w wielu krajach s� 
dwa główne wyznania, katolickie i reformowane, za�  w programie do 
referatów podane były numery komunikatów i nast�pnie odbywała si� 
dyskusja. Ostatniego dnia obrad Sekcja IV odbyła generaln� debat� 
z udziałem ekspertów. 
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27 czerwca sesja poranna w Sekcji IV była przeznaczona na 
problematyk� polsk�. Wygłoszono cztery referaty, to był wyj�tek 
i swego rodzaju gest organizatorów pod adresem gospodarzy oraz 45 
komunikatów, w tym dwa mojego autorstwa. Pierwszy komunikat to 
nr 59 w sekcyjnej kolejno�ci pt. „Die Vernichtung der Kirchen in Jaslo 
im J. 1944” (s. 120-123 publikacji kongresowej), czyli „Zniszczenie 
ko�ciołów w Ja� le w 1944 r.”. Po krótkim wprowadzeniu dotycz�cym 
losów Jasła w okupacji z informacj� o wysiedleniu około 15 tys. 
mieszka�ców (15 wrze�nia 1944 r.), a nast�pnie całkowitym 
zniszczeniu 704 domów i spaleniu 487 dalszych, a ocalało 39 domów 
na przedmie�ciach, za�  w centrum tylko 5, dalej podałem o spaleniu 
ko�cioła parafialnego zbudowanego około 1446 r. z cennymi 
malowidłami gotyckimi i renesansowym wyposa�eniem, o wysadzeniu 
w powietrze dwóch ko�ciołów klasztornych SS. Wizytek i OO. 
Franciszkanów i o spaleniu ko�cioła gimnazjalnego zbudowanego 
w 1893 r. z całym wyposa�eniem o czym �wiadczy zał�czony 
dokument. I był to list H. Müscha. Bez komentarza, poza jednym 
zdaniem, �e list trafił do adresata w 1948 r., a ko�ciół był ju� 
odbudowany. 

W tomie sprawozdawczym z Kongresu ogłoszonym 
wspólnym wysiłkiem Polskiej Akademii Nauk i Uniwersytetu 
w Lovain pt. Miscellanea Historiae Ecclesiasticae, IX Congrés de 
Varsovie 25 jiun – 1er julliet 1978, Section IV. Les Églises 
Chrétiennes dans L’Europe dominée par le IIIe Reich, Bruxelles – 
Wrocław 1984, Komunikat nr 59 “Die Vernichtung der Kirchen in 
Jaslo im Jahre 1944” zajmuje s. 430-432. 

W okoliczno�ci 60-lecia od pami�tnych wydarze�, 
wysiedlenia mieszka�ców i zniszczenia miasta, publikujemy w druku 
dost�pnym ogółowi dzisiejszych mieszka�ców Jasła to wyj�tkowe 
�wiadectwo. Niemiec i katolik o�wiadcza prawd� o okoliczno�ci 
dokonanej zbrodni. Niemiec i katolik z nara�eniem �ycia daje 
�wiadectwo o czynach swojego narodu. Niemiec i katolik czyni to 
z własnej woli i wyra�a wiar� w to, �e my Ja� lanie ten Ko�ciół 
i miasto d�wigniemy z ruin, ale i uczynimy to na chwał� Boga. 

Kongres C.I.H.E.C. w Warszawie doczekał si� wielu ocen, 
z których wybieram dwa fragmenty dotycz�ce Sekcji IV. Prof. Jerzy 
Kłoczowski przewodnicz�cy komitetu organizacyjnego i polskiej 
Komisji w ramach C.I.H.E.C. stwierdził: „W sumie dyskusja w Sekcji 
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IV była bardzo owocna, otwarła nowe perspektywy badawcze. Wielu 
bardzo dobrych specjalistów od II wojny �wiatowej podkre�lało 
warto�� przedstawia polskich spraw, które dla cało�ci zagadnienia s� 
wprost kluczowe, i które tu mo�na było referowa� w du�ym gronie 
wybitnych specjalistów europejskich, ameryka�skich, a tak�e 
izraelskich”. Prof. Aleksander Gieysztor pierwszy wiceprze-
wodnicz�cy Mi�dzynarodowego Komitetu Nauk Historycznych dodał 
„...cech� swoist� tego spotkania jest do�� znaczny udział – �e tak 
powiem młodzie�y naukowej – poczynaj�c od młodych doktorów. 
Je� li si� przeczyta list� komunikatów naukowych, to w tych 
komunikatach na pewno góruje wła�nie owa młodzie� doktorska. I to 
jest dobrze, to s� bowiem badania analityczne, które mogli�my 
pokaza�, gdy tymczasem starszym uczonym przypadły bardziej 
syntetyczne referaty. Ten liczny udział polskich historyków, bez 
narzucania obradom charakteru polonocentrycznego, pozwolił na 
wprowadzenie bardzo du�ej sumy naszych do�wiadcze� na rynek 
mi�dzynarodowy”. 

W takich okoliczno�ciach sprawa zagłady Jasła została 
wprowadzona do �wiadomo�ci naukowej �wiata historyków w 24 
krajach, którzy uczestniczyli w warszawskim Kongresie. Niech ta 
informacja b�dzie dla mieszka�ców dawnego Jasła swoistym 
zado��uczynieniem za doznan� krzywd�, za zniszczenie bezpowrotne 
dorobku pokole� Przodków, za łzy, cierpienia i upokorzenia, za n�dz� 
tułaczki okupacyjnej, za trud odbudowy gniazda rodzinnego, gdy 
przyszło �y� i bytowa� przez lata w piwnicach, po�ród zgliszcz i ruin, 
które otaczały od południowego-wschodu i południowego-zachodu 
pola minowe. 

Obowi�zkiem pami�ci jest pokoleniowa trwało�� 
zakorzeniona w �wiadomo�ci indywidualnego bytu człowieka 
i społecze�stwa, pami�ci o przeszło�ci, w której zbrodnia osi�gn�ła tak 
niewiarygodne wymiary, �e była zniszczeniem dla samego 
zniszczenia. 
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Cz��� II 
 

Grabie� 
 
Wobec ponoszonych od pocz�tków 1943 r. kl�sk i utraty 

inicjatywy strategicznej, naczelne władze III Rzeszy zacz�ły 
podejmowa� decyzje co do traktowania terenów pozostaj�cych jeszcze 
pod okupacj�. Z upływem czasu ukształtowały si� one w kilku 
kierunkach, jak maksymalna grabie� ziem okupowanych nie tylko 
przez rabunkow� eksploatacj� surowców, dóbr produkcyjnych 
i niewolnicz� prac� siły robotniczej. Obok tego wywóz mieszka�ców 
bez wzgl�du na wiek na przymusowe roboty do Rzeszy, albo przymus 
ci��kich robót fortyfikacyjnych kobiet i m��czyzn, zwłaszcza od 
wiosny 1944 r. Specjalne dekrety Hitlera oraz dyrektywy wodza SS 
Himmlera i szefa Oberkommando der Wehrmacht feldmarsz. W. 
Keitla, oraz H. Göringa jako pełnomocnika Rzeszy w zakresie planu 
4-letniego i innych osób spo�ród władz okupacyjnych, zmierzały 
przede wszystkim do rabunku wszelkich dóbr gospodarczych 
i kulturalnych, ich wywóz do Rzeszy przez specjalnie utworzone 
„oddziały ratownicze” (Bergungstruppe) oraz przekształcenie 
opuszczanych terenów w pozbawion� �ycia pustyni� pełn� ruin 
i grobów mieszka�ców. Wehrmacht realizował polityk� „spalonej 
ziemi” i jest ona udokumentowana w postaci meldunków 
z wykonanych zada� i sprawozda� z czynno�ci w dziennikach 
wojennych (Kreigstagebuch) sporz�dzanych z niemieck� pedanteri�. 

Zbiór takich wła�nie dokumentów dotycz�cych Jasła 
i najbli�szej okolicy podajemy w tej cz��ci publikacji. Pochodz� one 
z zespołu Oberkommando der Wehrmacht (Naczelne Dowództwo) 
oznaczone jako T-77 oraz Oberkommando des Heeres (Naczelne 
Dowództwo Wojsk L�dowych), oznaczone jako T-78. Jest to fragment 
akt zdobytych przez armi� ameryka�sk� przewiezionych do Fortu 
Alexandria w Stanie Wirginia, gdzie zostały posegregowane 
i uporz�dkowane w zespoły. Nast�pnie zostały opracowane, 
zewidencjonowane i zmikrofilmowane w zbiorach National Archives 
USA w Waszyngtonie. Z czasem Amerykanie akta zwrócili Niemcom 
i stanowi� one obecnie trzon zbiorów Bundesarchiv w Koblencji. 
Natomiast mikrofilmy, które zacz�to nazywa� „aleksandryjskimi” 
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zachowuj�c nadane w USA oznaczenie i klasyfikacj� uj�t� w 64 
tomach tamtejszych inwentarzy, te mikrofilmy Amerykanie 
przekazywali odpłatnie do poszczególnych krajów ogarni�tych 
w Europie dominacj� III Rzeszy. 

Kilka tysi�cy rolek tych mikrofilmów pozyskano do P olski 
z pocz�tkiem lat 70-tych i podzielono według rzeczowej warto�ci 
pomi�dzy archiwa centralne: Archiwum Akt Nowych, Archiwum 
PAN, Archiwum Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich, 
Zbiory Materiałów i Dokumentów Wojskowego Instytutu 
Historycznego oraz Centralne Archiwum KC PZP R. Akta z tego 
ostatniego Archiwum przej�ło w latach 90-tych Archiwum Akt 
Nowych w Warszawie i utworzyło VI Oddział z tego zasobu. W 1975 
r. Naczelna Dyrekcja Archiwów P a�stwowych wydała „Informator 
o mikrofilmach akt b. III Rzeszy znajduj�cych si� w Polsce”, co wcale 
nie oznaczało, �e akta te s� dost�pne dla badaczy. Pomijaj�c trudno�ci 
warsztatowe (informator w j�zyku angielskim, akta w niemieckim i do 
tego j�zyku III Rzeszy), wprowadzanie tych informacji do obiegu 
naukowego mogło w dwuznacznym �wietle okre� la� oficjaln� 
wykładni� historii II wojny przyj�t� przez władze PRL, zwłaszcza 
w latach 70-tych gdy obowi�zywała jej „partyzancka”, dodajmy 
lewicowa wizja. Dopiero ostatnich dziesi�� lat przyniosło zmian� 
dyspozycji. Umo�liwiło to kwerendy i poszukiwania informacji 
o charakterze regionalnym; danych dotycz�cych wojennych dziejów 
Jasła i okolicy. P owró�my jeszcze do kilku uwag ogólnych. 

Operacje wyzwole�cze Armii Czerwonej na Ukrainie 
w II połowie 1943 r. spowodowały, �e od stycznia 1944 r. Niemcy 
rozpocz�li ewakuacj� w Dystrykcie Galicja, która w marcu przybrała 
ju� charakter gwałtowny. W tym okresie Wydział Administracji 
Wewn�trznej „rz�du” Generalnego Gubernatorstwa opracował 
szczegółowy „plan ewakuacji”, który zakładał jej trzy etapy: wst�pny 
(dotyczył rodzin Niemców wszystkich kategorii), cz��ciowy (wywóz 
wybranego mienia przedsi�biorstw i du�ej ilo�ci płodów rolnych), 
całkowity (wywóz wszystkich fabryk, urz�dów, za wyj�tkiem 
obiektów dla potrzeb Wehrmachtu) i 19 lipca 1944 r. gubernator Frank 
jako Komisarz Obrony Rzeszy powiadomił Himmlera o gotowo�ci 
wykonania planu ewakuacji, ju� nie tylko Dystryktu Lublin, tak�e 
wschodnie powiaty Dystryktu Radom i Kraków. 
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23 lipca Hitler wydał rozkaz reguluj�cy wzajemne relacje 
administracji cywilnej w GG i Wehrmachtu na obszarze operacyjnym, 
sprowadzaj�ce si� do tego, �e Wehrmacht stawia ��dania, które 
administracja musi traktowa� w pierwszej kolejno�ci... Inaczej. 
Dowódca Grupy Armii, w interesuj�cym nas przypadku dotycz�cym 
Jasła i regionu to do 20 wrze�nia 1944 r. GA „P ółnocna Ukraina” 
przemianowana na GA „A” i dowodzona przez feldmarsz. Waltera 
Modela, a od 28 wrze�nia gen. płk. Josefa Herpe – dowódca GA 
��dania kieruje do generalnego gubernatora. Dowódca Armii, 
w interesuj�cym nas wypadku Jasła i regionu, to od 
równole�nikowego rozgraniczenia w pasie: Skołoszyn – Trzcinica – 
Jasło – Roztoki, na północ 17 Armia, dowódca gen. F. Schulz, na 
południe od Jasła 1 Armia Pancerna dowódca gen. G. Henrici – 
dowódca Armii kieruje ��dania do gubernatora dystryktu lub do 
starosty (Kreishauptmanna), w przypadku Jasła, dr. Waltera Gentza. 

W my� l rozkazu Hitlera Wehrmacht upowa�niony jest do 
przeprowadzania ewakuacji, unieruchomienia (to plan „L” – 
Lähnnungsaktion – parali�owanie) i zniszcze� (to plan „R” – 
Räumung: całkowity wywóz dóbr i zniszczenie pozostałej substancji 
materialnej). Wehrmaht zobowi�zany jest tylko do informowania 
o tym administracji cywilnej, za� o podj�tych działaniach drog� 
słu�bow� do Ministerstwa Uzbrojenia (Gospodarki Wojennej) 
w Berlinie. 

Dwa dni pó�niej po wspomnianym rozkazie, 25 lipca 1944 r. 
Hitler wydał dekret w sprawie wojny totalnej (	ber den totalen 
Kriegseinsatz), w którym m. in. zobowi�zał Göringa do 
„...dopasowania pod ka�dym wzgl�dem �ycia publicznego do 
wymogów wprowadzonej wojny totalnej”! Dodajmy, �e Göring ju� 
wcze�niej podj�ł decyzj� o utworzeniu 5 „oddziałów ratowniczych” 
(Bergungstruppe), z których nr 44 skierowany został bezpo�rednio do 
Jasła z zadaniem ewakuacji gospodarki Zachodniego Zagł�bia 
Naftowego, którego centrum było w Ja� le. W ko�cu sierpnia 
dyslokowany tu tak�e został Oddział nr 36, wycofany ju� 
w Wschodniego Zagł�bia Naftowego. W tym czasie pojawiły si� tak�e 
w Ja�le i okolicy dwa inne „Oddziały Ratownicze” pod dowództwem 
kapitanów Schleyera i Vogta. Nie udało si� ustali� zakresu ich 
działalno�ci. 
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P ocz�wszy od 11 lipca 1944 r. opracowano szereg instrukcji, 
a� do 29 sierpnia kiedy wydano ostatnie szczegółowe wytyczne co do 
wywozu dóbr gospodarczych do Rzeszy. Były to decyzje rz�du 
Rzeszy, OK Wehrmachtu, Reichsführera SS Himmlera i Göringa 
w których ustalono, �e transporty ewakuacyjne organizuj� grupy 
armijne Gospodarki Polowej, niezale�nie do czyjej dyspozycji 
w Rzeszy wywo�one s� te dobra. Ustalono podział dóbr na dwie 
grupy: dobra gospodarce oraz materiały pilnie potrzebne dla 
Wehrmachtu i gospodarki wojennej. W � lad za tym ustalono trzy 
stopnie pilno�ci w zakresie kolejno�ci wywozu tych dóbr. 

P ierwszy stopie� kolejno�ci dla Wehrmachtu obejmował: 
materiały p�dne, maszyny precyzyjne, złom metali nie�elaznych 
(kolorowych), narz�dzia wszelkiego rodzaju i �ywno�� do 
natychmiastowego spo�ycia. Drugi stopie� obejmował: zbo�e 
i artykuły spo�ywcze, drewno, �elazo, szyny, maszyny i urz�dzenia 
nie wywiezione w pierwszej kolejno�ci, chemikalia i meble. Natomiast 
w trzeciej kolejno�ci ewakuacji zakładano wywóz wszelkich innych 
dóbr posiadaj�cych warto�� u�ytkow� lub materialn�. Wszystkie inne 
dobra posiadaj�ce jak�kolwiek warto��, które nie zostały obj�te 
ewakuacj�, nale�ało spali� lub w inny sposób zniszczy�. 

P rzeznaczyli�my nieco uwagi sprawom ogólniejszym i troch� 
proceduralnym, ale jest to konieczne dla zrozumienia tre�ci 
dokumentów, które zaraz powołamy. Ich j�zyk, wojskowy z natury, 
jest zarazem kłamliwy, bowiem pod ró�nymi eufemizmami kryje fakty 
okre� laj�ce rozmiary zbrodni wobec miasta, jego mieszka�ców 
i ludno�ci dalszych okolic Jasła, szczególnie na prawym brzegu 
Wisłoki. Do tego powrócimy, ale jeszcze konieczne dwa zdania 
z kr�gu uwag ogólnych. 

Cał� akcj� tej grabie�y kierował Urz�d Gospodarki Polowej 
Naczelnego Dowództwa Wojsk L�dowych Wehrmachtu 
(Oberkommando des Heeres, Generalstab des Heeres, 
Generalquartiermeister – Feldwirtschaftsabteilung), który dla 
dowódców Oddziału d/s. Gospodarki Polowej Armii 
(Feldwirtschaftskommandoarmee) wydał 10 sierpnia 1944 r. instrukcj� 
pt. Przydział słu�bowy (dok. 1) z uprawnieniami okre�lonymi tak�e 
w regulaminie Wehrmachtu (Heeresdienstvorschrift, s . 83, nr 30). 
Doł�czono do tej instrukcji podobnego charakteru zał�czniki dla 
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Sztafety 
andarmerii P olowej Oddziału d/s. Gospodarki Polowej (dok. 
2) i dla dowódcy Oddziału Ratowniczego (dok. 3)1. 

 
                       Dokument 1. 

Główne Dowództwo Wehrmachtu Frankfurt n/Odr�, dnia 10.8.1944 r.  
Urz�d Gos podarki Polowej Z 1/II Tel.: Ffo 5101 App.637/508 
As .: Fwi-N Nr.2633/44 tajne  Przez: Ffo Wes tkreuz 
 
P r z y d z i a ł   s  ł u �  b o w y 
dla dowódcy Oddziału d/s Gos podarki Polowej  
(Fwi – K) 

 
I. Stos unek słu�bowy: 
1.) Dowódca Oddziału d/s  Gos podarki Polowej (Fwi – K) 

podlega wojs kowo i w zakresie działania wła�ciwemu dowództwu 
taktycznemu i terytorialnemu. W obr�bie tego dowództwa podlega on 
Oficerowi d/s  Gos podarki Polowej lub Wy�s zemu Oficerowi d/s  
Gos podarki Polowej. 

2.) Dowódca Oddziału d/s  Gos podarki Polowej s pełnia funkcj�  
i pos iada uprawnienia dys cyplinarne nale�ne dowódcy pułku w my� l 
§ 16 kodeksu pos t�powania dys cyplinarnego Wehrmachtu. 
W przypadku braku oficera starszego s topniem w s ztabie zast�puje 
go kapitan. 

3.) Dowódcy Oddziału d/s  Gos podarki Polowej podlegaj�: 
Sztab Punktu Skupu 
Sztab Rozpoznawczy 
Sztafeta �andarmerii Polowej 
Sztafeta d/s  Zbiórki i Trans portu oraz 
Oddział Ratowniczy 
4.) Adiutant Oddziału d/s Gos podarki Polowej, dowódca 

Sztafety Rozpoznawczej, Sztafety �andarmerii Polowej, Sztafety d/s  
Zbiórki i Trans portu oraz Oddziału Ratowniczego zajmuj� pozycj�  
s łu�bow� i posiadaj� uprawnienia dyscyplinarne w my� l § 14 kodeksu 
post�powania dys cyplinarnego Wehrmachtu; adiutant jednak  - 
jedynie wobec  ni�szego pers onelu wojs kowego Sztabu Punktu Skupu, 
dowódca Oddziału Ratowniczego - je� li to stanowis ko obs adzone jes t 
s pecjalnym dowódc�, wraz z ograniczeniami zawartymi w H.Dv. 83, 
cyfra 30. 

                                                 
1  Archiwum Akt Nowych w Wars zawie (dalej AAN), Zespół T-77, r. 

509, kl. 678322, 678324-326. 
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II. Zadania: 
Według dyrektyw nadrz�dnego urz�du. (por. akapit I/1):    
1.) Zabezpieczenie zapotrzebowania oddziałów w rejonie 

działania i na obszarach zaj�tych. 
2.) �rodki zaradcze w zakres ie ewakuacji, ratownictwa,   

zabezpieczania i burzenia na obs zarze gos podarczym. 
3.) Przejmowanie oraz zabezpieczanie s urowców i dóbr   

gospodarczych w rejonie operacyjnym i ws parcie 
przejmowania oraz trans portu na obszarach zaj�tych. 

4.) Przeprowadzanie całoks ztałtu ł�czno�ci meldunkowej.  
 
Z polecenia 
Podpis ał Tietze 
Za zgodno��  
(podpis  nieczyt.) 
kapitan 
 
                       Dokument 2. 
 
Zał�cznik do OKW/Fwi./mt Z 1/II Nr.2633/44 tajne 
 
P r z y d z i a ł   s ł u �  b o w y 
dla Sztafety �andarmerii Polowej Oddziału d/s  Gos podarki 
Polowej 
(Fwi – K) 
 
I. Pozycja słu�bowa:  
1.) Sztafeta �andarmerii Polowej jest przydzielona do 

Oddziału d/s  Gospodarki Polowej. Pos ługuje s i�  ona oznak� s łu�bow� 
Sztafety �andarmerii Polowej wraz z numerem przydzielonym w 
rozkazie powołuj�cym jej utworzenie i dodatkiem „przy Oddziale d/s  
Gos podarki Polowej” nr........” 

2.) Sztafeta �andarmerii d/s  Gos podarki Polowej podlega 
bezpo�rednio dowódcy Oddziału d/s  Gos podarki Polowej. Jej 
dowódca zajmuje jako dowódca �andarmerii polowej s tanowisko 
s łu�bowe i pos iada uprawnienia dys cyplinarne w my� l § 14 kodeksu 
post�powania dyscyplinarnego Wehrmachtu. Jest on jednocze�nie 
referentem w Sztabie Punktu Skupu Oddziału d/s  Gos podarki 
Polowej (Fwi-K) 
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II. Zadania:       
1.) Ochrona i zabezpieczanie fabryk, zakładów 

rzemie�lniczych, magazynów surowców, towarów itp. 
2.) Pos zukiwanie ukrytych lub s kradzionych dóbr 

gospodarczych przez rewizje w pomies zczeniach, przes łuchania 
i uj�cie podejrzanych. 

3.) Wypełnianie innych zada� na rozkaz dowódcy Oddziału 
d/s  Gospodarki Polowej lub na rozkaz dowódcy Sztafety po 
uprzedniej zgodzie dowódcy Oddziału d/s  Gos podarki Polowej. 
W razie powstania bezpo� redniego niebezpiecze�stwa dowódca 
Sztafety ma prawo na włas n� odpowiedzialno� �  rozkaza�  
przeprowadzenie akcji. Nale�y zameldowa�  o tym dowódcy Oddziału 
d/s  Gos podarki Polowej. 

4.) Kształcenie s pecjalis tów. 
 
III. Uwagi ró�ne: 
1.) Wa�ne ustalenia H.Dv. 275 – przepis dot. �andarmerii 

polowej – ma pełne zas tos owanie w odnies ieniu do Sztafety 
�andarmerii Polowej. 

2.) Wła� ciwym oddziałem zas t�pczym dla �andarmów 
polowych jest I Zas t�pczy Pułk  �andarmerii Polowej. 

Wszystkie dodatkowe ��dania oficerów �andarmerii polowej 
i �andarmów polowych nale�y kierowa�  drog� s łu�bow� do dowódcy 
�andarmerii polowej przy Głównym Dowództwie Wehrmachtu 
(OKW) lub wy�s zych oficerów �andarmerii polowej (oficerowie 
s ztabowi �andarmerii polowej) przy dowódcy terytorialnym. 

 
Podpis ał Tietze  
Za zgodno��   
(nieczyt.) 
kapitan 
 
                       Dokument 3. 
 
Zał�cznik 2 do OKW/Fwi Amt Z 1/II Nr. 2633/44 tajne z dn. 

10.8.1944. 
 
Tajne 
P r z y d z i a ł  s  ł u �  bo w y 
dla dowódcy Oddziału Ratowniczego 
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I. Pozycja słu�bowa: 
1) Dowódca oddziału Ratowniczego podlega, o ile 

rozkazem nie us talono inaczej: 
a) w przypadku przynale�no� ci do Oddziału d/s  

Gos podarki Polowej - dowódcy Oddziału d/s  Gospodarki Polowej, 
b) w przypadku samodzielnej akcji Oddziału Ratowniczego 

- wła�ciwemu taktycznemu i terytorialnemu dowództwu. W obr�bie 
tego dowództwa podlega on Oficerowi d/s  Gos podarki Polowej lub 
Wy�s zemu Oficerowi d/s Gos podarki Polowej. 

2) Dowódca Oddziału Ratowniczego zajmuje s łu�bow� 
pozycj� i pos iada władz�  dyscyplinarn� w my�l § 14 kodeksu 
post�powania dys cyplinarnego Wehrmachtu, w przypadku 
obsadzenia stanowis ka oficerem d/s s pecjalnych – z ograniczeniami 
okre� lonymi w HDV 83, cyfra 30.    

II. Zadania: 
Według dyrektyw nadrz�dnego urz�du (por. poprzedni akapit 

I): 
1) Pos zukiwanie mas zyn i � rodków produkcji. 
2) Zabezpieczenie zakładów i urz�dze� wa�nych ze 

wzgl�dów wojennych w rejonie operacji przeciwko s zkodliwym 
działaniom wszelkiego typu a� do ewakuacji lub uruchomienia. 

3) Tworzenie zakładów dla kwater i wars ztatów dla 
oddziałów w rejonie operacji. 

4) Rozpoznanie, zabezpieczanie i rekwizycja, w danych 
przypadkach zakup i opłata mas zyn i � rodków produkcji 
w pos zczególnych rejonach działania. 

5) Ws półdziałanie przy przygotowaniu i przeprowadzaniu 
polu	niania, ewakuacji, unieruchomiania lub nis zczenia wa�nych ze 
wzgl�du na wojn�  urz�dze� (s zczególnie maszyn) i zapas ów w rejonie 
działania. 

6) Sporz�dzanie raportu o akcji i działaniach Oddziału 
Ratowniczego. 

 
Podpis ał Tietze 
Za zgodno��   
kapitan      
 
Tak została organizacyjnie przygotowana taktyka „spalonej 

ziemi”, która dosi�gła Jasło i okolic�, gdy dowódca 545 Dywizji 
Grenadierów wydał rozkaz o wysiedleniu mieszka�ców w dniu 15 
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wrze�nia 1944 r. do godz. 18.00 (dok. 4)2. Wydarzenia te zachowane 
w �ywej pami�ci �wiadków zostały utrwalone w dokumentach zaraz 
po uwolnieniu spod niemieckiej okupacji. Po utworzeniu Okr�gowej 
Komisji Badania Zbrodni Niemieckich „Tarnów – Rzeszów” 
z pocz�tkow� siedzib� w Tarnowie, s�dzia Bronisław Maciołowski 
dokonał ogl�dzin zniszczonego miasta na wiosn� 1945 r. oraz miejsc 
martyrologii mieszka�ców powiatu i sporz�dził wst�pn� dokumentacj� 
z relacjami �wiadków3 . 

 
 
                      Dokument 4. 

Jas lo, den 13, September  1944 
 

ANORDNUNG 
 
Zur eingenen Sicherung der Bevölkerung befehle ich hiermit 

die s ofortige Evakuierung der Stadt JASLO. Bis FREITAG den 15. 
9. 1944 18.00 Uhr muss  der letzte Zivils t Jas lo verlas s en haben. Der 
Bevölkerung is t es  ges tattet ihre Habe mitzunehmen. Die 
Bevölkerung begibt s ich in den Raum Biecz-Gorlice, wo s ie in den 
Gemeinden untergebracht wird. 

 
Der Kommandeur der Deuts chen Truppen 

 
Im Interes s e der Bevölkerung der Stadt JASLO empfehle ich 

hiermit dringend, dem Befehle der Wehrmacht ohne Zögern 
aus nahms los  Folge zu leisten. 

 
Der  Kreis hauptmann in Jaslo 

gez. Dr. GENTZ 
 

                                                 
2  H. Gawacki: Znis zczenie Jasła w 1944 roku, W: Biuletyn Głównej 

Komisji Badania Zbrodni Hitlerows kich w Pols ce, t. VIII, Wars zawa 1956, s. 
105-114, po s . 112 na wkładce fot., w tym Zarz�dzenie o ewakuacji w formie 
fotokopii oryginalnego ogłoszenia i ten tekst powołujemy. 

3  Komis ja Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu – 
Ins tytut Pami�ci Narodowej w Wars zawie (nazwa obecna), Archiwum, 
Zes pół akt 989/OT, 105z/A, 258/pr., os tatnie relacje s�  z daty 9 pa�dziernika 
1945 r. 
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Jas ło,  dnia 13  wrze�nia 1944. 

 
ZARZ
DZENIE 

 
Celem zabezpieczenia ludno�ci cywilnej rozkazuj�  

natychmias tow� ewakuacj�  mias ta JASŁA. 
Do PI
TKU dnia 15 wrze�nia 1944 r. godzina 18 mus i 

os tatnia os oba cywilna opu� ci�  mias to. 
Ludno� ci dozwolonym jest zabranie s wego mienia. 
Ludno� � udaje si�  w okolice Biecza-Gorlic, gdzie 

w poszczególnych gminach b�dzie pomies zczona. 
 

Komendant Wojs k Niemieckich 
W  interesie ludno� ci miasta Jas ła  polecam natychmias t bez 

oci�gania zas tosowa� s i� do rozkazu władz wojs kowych. 

Der  Kreis hauptmann in Jaslo 

podp. Dr. GENTZ 
 
W sprawie wysiedlenia mieszka�ców i zniszczenia miasta 

�ledztwo prowadził s�dzia Henryk Gawacki i podobnie zebrał relacje 
�wiadków, publikuj�c tak�e fragmenty ich zezna�. Odmienny 
charakter posiadaj� wspomnienia „wywołane” przez konkurs w 1977 
r., dopiero po latach opublikowane4. Podobnie, w wielu wypadkach 
dopełnionych „wiedz� ksi��kow�” 31 wspomnie�, doł�czył do 
                                                 

4  Ws pomnienia o Ja� le 1939-1960 oraz Jasło – wykaz ulic, domów 
i ich wła� cicieli wg s tanu na 30.9.1939 roku, oprac. Felicja Jałos i�s ka, Jas ło 
2000. Konkurs  ogłos iły ws pólnie: Okr�gowa Komis ja Badania Zbrodni 
Hitlerows kich – Delegatura w Ja�le, redakcje: „Nowin” w Rzes zowie, 
„Podkarpacie” w Kro�nie, Pols kiego Radia w Rzes zowie, Urz�d Miasta 
w Ja�le oraz Stowarzys zenie Miło�ników Jas ła i Regionu Jasiels kiego. 
Wybrano do publikacji, Władys ława Mendysa: Wspomnienia o Ja� le w 
dniach zagłady i przywracania do �ycia, s. 7-38, do których s taraniem F. 
Jałos i�s kiej doł�czono Aneks , s . 39-74 z archiwalnymi dokumentami z lat 
1945-1946 ze spu�cizny po Tadeuszu Garbaciku, który od 18 lutego 1945 r. 
wchodził w s kład Miejskiego Komitetu Odbudowy Mias ta, a potem od 15 
maja 1945 r. tak�e Powiatowego Komitetu Odbudowy, reprezentuj�c s prawy 
mias ta. Krótki teks t Mariana Biernackiego: Moje wspomnienia o Ja� le, s. 75-
85 oraz s tudium Jana Soboty: Jas ło w latach okupacji niemieckiej, s . 88-133. 



 25

niezwykłej doniosło�ci dokumentacji w ilo�ci 224 fotografii 
zniszczonego miasta Zdzisław �wistak i wydał ostatnio własnym 
nakładem5. 

P owró�my do wydarze� poprzedzaj�cych 15 wrze�nia 1944 r., 
bowiem w ich nurcie dopatrywa� si� trzeba przesłanek do działa� 
okupanta okre� lonych uprzednio wspomnianymi dyrektywami, 
rozkazami i instrukcjami. 

Do paradoksów w HISTORII trzeba zaliczy� fakt, �e pierwsze 
bomby, które zrzuciły sowieckie samoloty na miasto w nocy 12 na 13 
lipca 1944 r., oznaczały zapowied� uwolnienia spod okupacji 
niemieckiej. �mier� kilku mieszka�ców i pierwsze zniszczenia 
przyj�te wi�c zostały z mieszanymi uczuciami... Dopiero po latach, 
gdy powstały opracowania wojennej historii frontu wschodniego, dało 
si� skojarzy� fakty i daty: to był pocz�tek „Operacji lwowsko-
sandomierskiej” I Frontu Ukrai�skiego Armii Czerwonej, a bomby 
zrzucone na Jasło, zdawały si� okre� la� rubie� do osi�gni�cia w tej 
ofensywie przez wojska radzieckie (?). Operacja w pocz�tkowej fazie 
nie nabrała tempa, bowiem natarcie wymagało zdobywania 
w krwawych bojach podej�cia do Tarnopola i Lwowa. Dopiero 
mobilizacja Lwowskiego Okr�gu Armii Krajowej w ramach planu 
„Burza” i współdziałanie z czołówkami Armii Czerwonej w istotny 
sposób przyczyniły si� do uzyskania inicjatywy operacyjnej, 
a szczególnie taktycznej w sprawnych manewrach obej�cia 
przygotowanych przez Wehrmacht (niewolnicz� prac� tysi�cy ludzi 
zwo�onych nawet spod Jasła!) rubie�y obrony na linii Sanu. To ju� 
Podokr�g Rzeszowski Armii Krajowej poderwany w mobilizacji 24 
lipca 1944 r., wystawił nie tylko zgrupowania partyzanckie do walki 
w ramach planu „Burza”, ale dysponuj�c rozpoznaniem 
                                                 

5  Z. �wis tak: Wysiedlenie i znis zczenie Jasła w czas ie II wojny 
�wiatowej, Jas ło 2004. Autor z podziwu godn�  pracowito�ci� i kons ekwencj�  
wzbogacił bibliografi� Jas ła od 1971 r. o 27 druków zawartych (wykaz, s. 
249-250), za�  ta publikacja odbiega charakterem, bowiem ukazuje s i�  w 
rocznic�  60-t�  faktów uj�tych tytułem. Ws pomniany zbiór fotografii, dopełnia 
8 akwareli Stanisława Witows kiego i 5 drzeworytów Stanis ława 
Witowskiego-Iskrzyniaka, b�d�cych dziełami s ztuki ins pirowanymi 
dramatem osobis tego los u. Trzeba doda� , �e fotografie nr 237-250, s . 157-164 
dokumentuj�  prac� mieszka�ców przy odgruzowaniu ulic i gmachów 
u�yteczno� ci publicznej na pocz�tku odbudowy mias ta. 
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wywiadowczym, dostarczył czołówkom wojsk I FU nie tylko wa�nych 
informacji, np. o poligonach w widłach Wisłoki – Wisły i Sanu 
(instalacje do prób z broniami V), ale �ołnierze Mieleckiego 
Inspektoratu AK opanowali rejon Blizny i przekazali Rosjanom. 
Natomiast Inspektorat Rzeszowski AK podj�ł skuteczn� walk� 
o Rzeszów i przy niewielkim wsparciu Armii Czerwonej oswobodził 
miasto 3 sierpnia 1944 r. 

Tej samej nocy 2 na 3 sierpnia Jasło prze�yło wyj�tkowo 
uci��liwe bombardowanie: pierwsze samoloty P O 2, nazwane potem 
„kukuru�nikami” pojawiły si� w ksi��ycowej po�wiacie zaraz po 22-
giej i pocz�tkowo „w ciemno” zrzuciły pierwsze bomby w okolicy 
stacji kolejowej. Odezwały si� niemieckie stanowiska obrony 
plotniczej z okolicy rafinerii w Niegłowicach i Górki klasztornej, 
ostrzeliwuj�c z ci��kich karabinów maszynowych �wietlnymi 
pociskami coraz to inne sektory „nieba” z których dobiegał 
charakterystyczny głos silnika. Po północy „kukuru�niki” zrzuciły na 
spadochronach pierwsze race �wietlne i nadlatywały na wygaszonych 
silnikach wyrzucaj�c pojedyncze bomby. Panika w�ród Niemców była 
tak du�a, �e wysadzono most nad Jasiołk� na linii do Rzeszowa wraz 
z ruroci�giem gazowym podwieszonym pod prz�słami. Słup ognia 
z pal�cego si� gazu o�wietlił cał� wschodni� cz��� miasta i wtedy 
celna bomba „uciszyła” stanowisko ckm na Górce klasztornej. Łuna 
po�arów na wschodzie horyzontu �wiadczyła, �e bomby dosi�gły te� 
szybów w kopalniach na terenie Hankówki – Gliniczka i Sobniowa. 
Dopiero tu� przed �witem uciszyło si� i ludzie zacz�li wychodzi� 
z ukrycia, a w ci�gu dnia ogl�da� zniszczenia oraz dowiadywa� si� 
o ofiarach... 

Co najmniej siedem bomb upadło w okolicy stacji kolejowej, 
ale ani jedna na torowiska, kilka nie wybuchło. Sensacj� budził 
parowóz „rozkraczony” na rozje�dzie zwrotnicy przy wyje�dzie 
w stron� Stró�, co zablokowało wyjazd ze stacji na zachód... To 
kolejarze z obsługi bloku i parowozowni, ale Bahnschutze wspólnie 
z Gestapo szukali sprawców w�ród Niemców, którzy zbiegli si� na 
dworcu by ucieka� z miasta! W mie�cie bomby upadły w okolicach 
domów, w ogrodach i na ulicach i tylko ogromna liczba okien została 
rozbita. Odt�d naloty pojedynczych samolotów pojawiły si� jeszcze 
kilkakrotnie w nocy, za�  20 sierpnia nawet w dzie�. 
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Wspomnieli�my o tych wydarzeniach nieco szerzej, bowiem 
utrata przez Niemców mo�liwo�ci korzystania z linii kolejowej od 
Rzeszowa, spowodowała szybkie wycofanie jednostek Armii 
„P ółnocna Ukraina”, przy czym zniszczono budynki stacji 
w Wi�niowej, Frysztaku i Moderówce (obecnie Szebnie). Jednostki te 
przemieszczały si� na zachód „podkarpack� rynn� komunikacyjn�” od 
Chyrowa – Sambora i Przemy� la na Sanok – Krosno – Jasło, kiedy 
równocze�nie przez Pogórze Karpackie rozwijały si� w bojach 
po�cigowych jednostki I FU. Z cz��ci lewego skrzydła tych wojsk 
5 sierpnia utworzony został IV Front Ukrai�ski pod dowództwem gen. 
armii I. P ietrowa (szef sztabu gen. lejtn. F. Kor�eniewicz) w składzie 
1 Armii Gwardii (gen. A. Greczko), i 18 Armia. Natomiast 
lewoskrzydłow� I Frontu Ukrai�skiego została 38 Armia (gen. 
K. Moskalenko). Wojska tych obydwu frontów wykonały zwrot 
zaczepny w kierunku płdn.-zach. na zakr�t biegu Wisły i uj�cia Sanu, 
by z rejonu Baranowa rozbudowa� przyczółek na lewym brzegu 
Wisły, a� na gł�boko�� 50 km, oraz w kierunku płdn.-wsch. 

W wyniku tego manewru czołowe elementy wojsk IV FU 
przybrały kierunek na Olszanic� – Lesko – Sanok, przeszły do natarcia 
5-6 sierpnia i zwi�zały walk� 1 i 8 Dyw. P anc. Wehrmachtu oraz 96 
i 108 DP. P o opanowaniu tej rubie�y, wojska sowieckie przeszły do 
obrony. Podobnie 38 Armia obsadziła na Pogórzu Pasmo Suchej Góry, 
maj�c wgl�d strategiczny w obszar Dołów Jasielsko-Sanockich, od 
Beska – Rymanowa na wschodzie po Kotlin� Jasielsk� i podobnie 
przeszła do obrony w ostatnich dniach sierpnia 1944 r. 

Nieoczekiwanie sytuacja ogólna uległa zasadniczej zmianie, 
bowiem 29 sierpnia wybuchło na Słowacji antyniemieckie powstanie. 
31 sierpnia rz�d czechosłowacki na emigracji zwrócił si� do ZSRR 
o pomoc wojskow�. Ju� 2 wrze�nia marsz. I. Koniew dwódca I FU 
przedło�ył Naczelnemu Dowództwu wst�pny projekt operacji 
zaczepnej, któr� po uwzgl�dnieniu dyrektywy Sztabu Generalnego 
nazwano „Operacj� dukielsko-preszowsk�” i przyst�piono do 
przygotowania wojsk. Równocze�nie IV FU przegrupowywał wojska 
do „Operacji Wschodnio-Karpackiej” (U�gorodzkiej) i 8 wrze�nia 
rozpocz�ł zwiad bojem na odcinku 1 Armii Gwardii w rejonie Sanoka. 

4 wrze�nia w lasach koło Odrzykonia koncentrowała si� cz��� 
Czechosłowackiego Korpusu Armijnego przewidywanego jako wojska 
II rzutu przyszłej operacji. Podobnie, w  Wi�niowej, w maj�tku 
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Mycielskich zajmował taka pozycj� 1 Korpusu Kawalerii gen. 
Baranowa maj�c do dyspozycji stodoły pełne siana, w spichlerzach 
ziarno, w oborach bydło, w stajniach konie – wszystko to własno�� 
obszarnika zdobyta przez rewolucyjn� armi�! 

Operacj� dukielsko-preszowsk� miała wykona� 38 Armia I FU 
i przynajmniej z dwóch wzgl�dów zajmuje ona miejsce nie tylko 
w walkach II wojny na ziemiach polskich. W ci�gu całej „wojny 
ojczy�nianej” w latach 1941-1945 Armia Czerwona nie wykonywała 
operacji zaczepnej siłami jednej Armii... Drugie to frontalne natarcie 
na przeł�cz górsk� po osi jednej, jedynej drogi z Krosna na południe 
do Dukli – Barwinka-Vyžnego Komárnika. Dodajmy, �e droga 
„przecinała” trzy pasma poprzecznych wzgórz... W konsekwencji była 
to najwi�ksza bitwa wojsk regularnych w czasie II wojny na ziemiach 
polskich z hekatomb� ofiar 96 tysi�cy poległych i zaginionych 
�ołnierzy Armii Czerwonej i Korpusu Czechosłowackiego. 

Operacja rozpocz�ła si� 8 wrze�nia 1944 r. o 8.45 przez 
artyleryjskie przygotowanie natarcia wykonywane obok artylerii 
armijnej (1517 dział i mo�dzierzy) przez 17 dywizj� artylerii 
przełamania zło�onej z dwóch brygad wyrzutni rakietowych „M-31” 
i dwóch pułków wyrzutni typu „M-13”. To słynne „katiusze”. 
Wszystkim przydzielono po 2,8 jednostek ognia na 125 minut 
strzelania. Dodajmy, �e jednostka ognia w Armii Czerwonej na 
prowadzenie artyleryjskiego przygotowania natarcia wynosiła 60 
pocisków na jeden egzemplarz broni. Daje to wyobra�enie jak� sił� 
niszcz�c� miał „wał ogniowy” przynoszony co 100 metrów na 
gł�boko�� 1,5 kilometra niemieckiej pozycji rozbudowanej w oparciu 
o wzgórze (cota 325,0 m. n.p.m) w Potoku. Kierunek Potoku – 
Jaszczwi, to była o� przełamania tej pozycji przez wojska 38 Armii. 
Od tej osi prawoskrzydłow� pozycj� zajmował 52 Korpus gen. 
S. Buszewa i otrzymał zadanie przełamania w pasie natarcia 
ograniczonym z prawej strony rubie�� wsi Niepla, a ogólnym 
kierunkiem natarcia na Jasło. Bataliony 305 DP płk. A. Wasiliewa 
sforsowały Wisłok, wdarły si� do Niepli, osi�gn�ły wschodni skraj 
Moderówki i rozwin�ły si� w�ród rozproszonej zabudowy Bierówki, 
na Szebnie i w�ród zabudowy Zimnej Wody. 

Zwiad wsparty czołgami dotarł do wschodnich domów 
Warzyc, wzdłu� drogi prowadz�cej od szosy Jasło – Krosno do Lubli, 
co spowodowało, �e w raporcie boju 8 wrze�nia nawet podano, �e 
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Warzyce zostały opanowane. W rzeczywisto�ci natarcie utkn�ło do 
wieczora w�ród zabudowy Zimnej Wody. Skracaj�c wywód, dodajmy, 
�e zdobyta tu rubie� została przez Armi� Czerwon� rozbudowana jako 
przedni skraj pozycji, bowiem na tym odcinku przeszła do obrony, a� 
do ofensywy styczniowej 1945 r. Zaj�te wzgórza dawały wgl�d 
ogniowy na Kotlin� Jasielsk� i skraj miasta od strony północno-
wschodniej. 

Dla wzmocnienia lewego skrzydła natarcia gen. Moskalenko 
wprowadził 340 DP gen. F. P archomienki z zadaniem pogł�bienia 
wyłomu. Sforsowana została Jasiołka, zaj�ta Brzezówka i zdobyte 
wzgórze 344 m. n.p.m. góruj�ce nad Potakówk�. Współdziałała tu 138 
DP  ze 101 Korpusu gen. A. Bondariewa. O szybko�ci natarcia na tym 
odcinku niech �wiadczy fakt, �e do godz. 12 opanowane zostały 
Jedlicze przez 70 DP  Gw., która do wieczora zaj�ła rubie� w Długiem 
u podnó�a wzgórza 384 n.p.m. Wojska te nast�pnie wdarły si� do 
Zr�cina, przełamały z marszu niemieck� obron� Chorkówki i zaj�ły 
s�siedni� Machnówk�. 

Jedynie wojska 67 Korpusu gen. I. Szmygo nie zanotowały 
wi�kszych sukcesów, bowiem 241 DP zaj�ła Białobrzegi, 121 DP 
niewiele przesun�ła si� po wschodniej stronie Krosna, 
przygotowanego przez Niemców do obrony okr��nej. W centrum 
natarcia Korpusu utkn�ła 140 DP, której zadaniem wła�nie było 
zdobycie Krosna. 

Dowództwo niemieckie trafnie oceniło wynikaj�ce z tych 
działa� zagro�enie przebicia si� Armii Czerwonej przez P rzeł�cz 
Dukielsk� na południe Karpat i rozeznało determinanty dalszego 
natarcia 38 Armii. Skierowano wi�c natychmiast 75 DP  Wehrmachtu 
z rejonu Jasła na południe, za pasmo wzgórz osłaniaj�cych Kobylany – 
Ł�ki Dukielskie – Wietrzno. W ten rejon dyslokowano tak�e 1 D Panc. 
„Herman Göring” i to rozpocz�ło „budow�” drugiej pozycji 
niemieckiej obrony. A obok tego do rejonu 
migrodu Nowego 
przydzielono 8 D Panc., przerzucono ze Słowacji 24 D P anc. i 1 Dyw. 
Narciarsk�. Było to nie tylko wzmocnienie odcinka frontu, ale dawało 
ilo�ciow� i techniczn� (bro� pancerna) przewag� nad wojskami 38 
Armii. 

Co prawda od 9.35 w dniu 9 wrze�nia gen. Moskalenko 
wprowadził do walki drugi rzut swoich wojsk, a to 1 Korpus 
Kawalerii, 25 Korpus P anc. i 1 Czechosłowacki Korpus Armijny, ale 
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równocze�nie nast�piło gwałtowne załamanie pogody. Silne deszcze, 
mgła, niski pułap chmur wykluczyły wsparcie lotnictwa. Wezbrały 
strumienie, drogi dofrontowe rozmi�kły utrudniaj�c przesuni�cie na 
pozycje wojsk drugiego rzutu, zwłaszcza czołgów. W nast�pnych 
dniach uniemo�liwiło to nawet 1 Korpusowi Kawalerii wykonuj�cemu 
gł�boki manewr przedarcia si� na tyły niemieckiej obrony, zabranie 
organicznej artylerii i taborów, kiedy w nocy 11 na 12 wrze�nia 
przebijał si� ku Hucie Pola�skiej – Ciechanii. 

Od 9 wrze�nia walki nabrały charakteru przewlekłego, za�  
Niemcy przeszli do falowych kontrataków siłami dwóch dywizji 
pancernych i dwóch dywizji piechoty na skrzydło wojsk 38 Armii. 
W dniu nast�pnym na wsparcie 52 Korpusu doszła 37 Brygada 
artylerii lekkiej i pułk czołgów, bowiem na linii Tarnowiec – 
Umieszcz – Łajsce rozgorzały gwałtowne walki. Jeszcze 15 wrze�nia 
Niemcy próbowali odbi� Tarnowiec. 

Od 11 wrze�nia, po zdobyciu Krosna, ci��ar walki przeniósł 
si� w cało�ci na kierunek południowy, gdzie najbli�szym celem była 
droga Nowy 
migród – Dukla. 

W tych okoliczno�ciach ukształtowała si� linia frontu na 
obszarze pow. jasielskiego. Licz�c od północy była to pozycja wojsk 
sowieckich od Kamienicy Górnej przez Gogolów, skrajem Sowiny – 
Lublicy – Sieklówki – poprzez las do skraju Warzyc i do Zimnej 
Wody ju� nadmienionej, a dalej skrajem zabudowy S�dkowej po 
Tarnowiec – Wrocank� – Umieszcz – Glinik Polski i Glinik 
(ówcze�nie zwany Niemiecki) Nowy – Łajsce – Nienaszów – 
Makowiska popod 
migród Nowy, czyli mniej wi�cej do 7 
kilometrów na wschód od biegu Wisłoki. Na lewym jej brzegu 
Niemcy rozpocz�li organizacj� drugiej pozycji obrony. Na pierwszej 
transzeje były w odległo�ci 40-350 – oddzielone polami minowymi, 
które ł�cznie zało�ono na obszarach 42 wsi oraz zaporami z drutu 
kolczastego.  

Na podej�ciu do Jasła pozycja niemiecka przebiegała skrajem 
Gliniczka i Roztok, te� umocniona polami minowymi zało�onymi 
pomi�dzy szybami kopalni i pasami „na przełaj” pomi�dzy tymi 
miejscowo�ciami, ku północy, poprzez szos� z Szebni do Jasła 
i skrajnej zabudowy Warzyc. Utrzymanie przez Niemców kopalni 
w Roztokach – Sobniowie, pozwalało na dostawy gazu ziemnego 
ruroci�giem do Mo�cic i tutejszych zakładów chemicznych, 
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elektrowni i gazoliniarni. Niemcy umocnili t� pozycj� otaczaj�c 
Sobniów od G�sówki – Łask oraz od lasu 
ółkowa nad potokiem 
Debrza do skrajnych domów przysiółka 
ółkowa, Nowa Wie�  – 
Lichtarz. Drugie pole minowe było ju� za Wisłok�, pomi�dzy laskiem 
niegłowickim, skrajem Brzy�cia a biegiem Ropy i mostem drogowym 
w Topolinach6. 

P odsumowuj�c omówienie wydarze� frontowych, warto 
wspomnie� fragment 5 dyrektywy sztabu I FU z dnia 4 wrze�nia 1944 
r. dla dowódcy 38 Armii7 . „W miar� rozwijania si� natarcia 
zorganizowa� siłami trzech dywizji trwał� obron� z prawej strony, 
wzdłu� rubie�y: Szebnie – Jasło – Osiek...” wynika st�d, �e Jasło nie 
było brane pod uwag� jako cel w operacji uwolnienia spod okupacji, 
a jedynie jako punkt orientacyjny co do zasi�gu działa� ofensywnych. 
Jest to istotne dla wyja�nienia ciszy operacyjnej w Ja� le i okolicy, 
ciszy, która umo�liwiła nie tylko grabie� mienia, ale tak�e 
systematyczne niszczenie zabudowy miasta. Jest to tak�e istotne dla 
oceny decyzji o wysiedleniu mieszka�ców. Decyzja ta była 
nast�pstwem sytuacji bojowej, bowiem miasto znalazło si� tu� za lini� 
pierwszej pozycji obrony, a przed drug� lini� ustalon� wzdłu� lewego 
brzegu Wisłoki. Usuni�cie ludno�ci cywilnej z obszaru walk było 
zasad� taktyczn� Wehrmachtu wykonywan� z cał� bezwzgl�dno�ci�, 
a niejednokrotnie zbrodni� zabójstwa ludno�ci cywilnej. 

                                                 
6  Cała s ekwencja dotycz�ca działa� wojennych zos tała opis ana w 

oparciu o pami�tniki dowódców tych wojsk: L. Svoboda: Od Buzułuku do 
Pragi, Wars zawa 1965, A. Greczko: Przez Karpaty, Warszawa 1971, K. 
Mos kalenko: Uderzenie za uderzeniem, Warszawa 1974 oraz studia 
his toryczno-wojs kowe: gen. bryg. S. Ok�cki: Operacja lwows ko-przemys ka 
I Frontu Ukrai�s kiego (lipiec-s ierpie� 1944), W: My�l Wojskowa, Wars zawa 
1950/2, s . 149-175, L. Kulik: „Burza” mi�dzy Sanem a Wis łok�, W; Wi�� 
1963/7-8, s. 200-215, Armia Krajowa. Szkice z dziejów Sił Zbrojnych 
Polskiego Pa�stwa Podziemnego pod red. R. Komorows kiego, Wars zawa 
1999, s zczególnie cz���  rozdziału: Działania bojowe Armii Krajowej, G. 
Mazur: Operacja „Burza”, s. 252-295, H. Kotars ki: Wyzwolenie rejonu 
jas ielskiego przez Armi�  Radzieck�  1944-1945. Studia z dziejów Jasła i 
powiatu jasiels kiego pod red. Józefa Garbacika, Kraków 1964, s . 433-444, Id. 
Wyzwalanie powiatu kro�nie�s kiego przez Armi�  Radzieck�  w ramach 
operacji dukiels ko-pres zows kiej. Kros no. Studia z dziejów, t. II, s . 231-238. 

7  K. Moskalenko: Uderzenie, op. cit., s . 500-501. 
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W toku walk 8-9 wrze�nia wygnano ludno�� z Niepli, Lublicy, 
Szebni, Zimnej Wody. Od 12 wrze�nia wysiedlano mieszka�ców 
Roztok, Tarnowca i okolicy oraz na północy powiatu Grudnej Górnej, 
Kamienicy Górnej, Siedlisk-Bogusz, Kamienicy Dolnej, Gorzejowej, 
Smarzowej, Głobikówki, Grudnej Dolnej. Nast�pnie �rodkowa cz��� 
powiatu od Huty Gogołowskiej, Januszkowice, Klecie, Brzostek, 
Nawsie Brzosteckie, Bukowa, Sowina, Bie�dziadka, Krajowice, 
Kowalowy oraz wioski podmiejskie, Brzyszczki, nieco dalej poło�ony 
Gliniczek z Czelu�nic�. 

W kilku przypadkach, w pó�niejszym okresie rozbudowy 
pozycji obronnej na południe od Jasła, wysiedle� dokonywano przez 
ogłoszenie „motylem” i afisze nast�puj�cej tre�ci8 : 

Zarz�dzenie  
Dla własnego bezpiecze�stwa cywilnej ludno�ci 

zarz�dzam natychmiastow� ewakuacj� . Do ... pa	dziernika 
1944 godziny 24 musz� wszystkie  osoby cywilne, k tóre nie s� 
sk oszarowane, miejscowo�� opu�ci�. Zorganizowany wymarsz 
ewakuowanych nast�pi w dniu... Ludno�ci zezwala si�  cały 
dobytek zabra� z sob�. Kto po terminie  ewakuacyjnym 
znajdzie  si�  jeszcze w strefie  obj� tej nak azem ewak uacyjnym, 
zostanie  rozstrzelany. 

Komendant Niemieckiej Siły Zbrojnej 
 
W wi�kszo�ci tego trybu wysiedlano ludno�� z 
ółkowa, 

Majscowej, Ł��yn, Gorzyc, �wierchowej, Toków, Makowisk, za�  
mieszka�ców Łysej Góry i Nienaszowa w toku walk z licznymi 
ofiarami w�ród ludno�ci oraz Stary 
migród i Nowy 
migród – 
wszystkie miejscowo�ci na prawym brzegu Wisłoki. Tak powstał 
przyfrontowy �dland – kraj bezludny. 

Wysiedle� z reguły dokonywała �andarmeria polowa 
i z powołanego dokumentu wiadomo o zakresie jej działa�. Natomiast 
nie wiadomo o działalno�ci Sonderkommando „Süd”, które zostało 

                                                 
8  Okr�gowa Komis ja Badania Zbrodni przeciwko Narodowi 

Polskiemu – Ins tytut Pami�ci Narodowej w Krakowie (obecna nazwa), 
Archiwum, Akta nr 428. Podajemy tekst w j�zyku pols kim. Afisz pochodzi z 
Os ieka w pow. jas iels kim. Teks t pierwotnie opublikowany: M. Wieliczko: 
Jasiels kie w latach drugiej wojny �wiatowej, Wars zawa 1974, s . 121-122. 
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z Jasła wycofane 19 wrze�nia 1944 r. Czy była to formacja konnych 
wojsk „Angehörige der Ostvölker”? Były to oddziały pomocnicze 
Wehrmachtu zło�one z ró�nych Azjatów i innych ludów 
rekrutowanych spo�ród byłych �ołnierzy sowieckich. Została ta 
formacja zapami�tana przez wielu �wiadków jako bezpo�redni 
wykonawca akcji wysiedle� ludno�ci z poszczególnych gospodarstw 
(wsi) i eskortuj�ca kolumny wygna�ców do punktów kontrolnych 
�andarmerii przy mostach i brodach, b�d� w centrum miasteczek na 
rynku w Kołaczycach i Brzostku, gdzie wyłapywano m��czyzn 
i grabiono i tak niewielki dobytek wysiedle�ców. Po�rednio 
po�wiadcza to (dok. 5) gdzie jednoznacznie okre� lono sposób 
pozyskania u�ywaj�c zwrotu: „Selbst aufgebracht” (zdobyto 
samodzielnie). Doda� trzeba, �e dotyczy to 17 Armii, która jak ju� 
wspomnieli�my zajmowała pozycj� od Jasła na północ i wykazana 
�ywno�� została pozyskana głównie w powiecie jasielskim, bowiem tu 
znajdowała si� pozycja obronna Wehrmahtu9 . Ile �rodków �ywno�ci 
zagrabiła GA „Henrici” rozlokowana na południe od Jasła i dalej 
poprzez Słowacj� do granicy w�gierskiej, nie wiadomo. 

 
                       Dokument 5. 

Zał�cznik 1 do s prawozdania A.Wi.Fü.dot. sytuacji 
w lis topadzie 1944 

Dos tawy władz okr�gu Jasło i Nowego S�cza dla wojska we 
wrze�niu i pa	dzierniku. 

 
Wrzesie�  
-------------------------- 
  Zdobyto s amodzielnie     
  Rodzaj                      Sztuk      waga, ubito kg �ywe kg  
I. Mi�s o 

a) bydło �ywe 
krowy  917  147 752  59 100 
�winie  63  5 485  3 840 
owce  3  140  98  
ciel�ta  69  4 559  1 824 
b) wyroby mi�s ne   
mi�s o �wie�e                507, 260,- kg   

                                                 
9  AAN, Zes pół T-77, r. 628, kl. 1819465-466. 
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�wie�a w�dlina                4, 480,- kg 
mi�s o ko�skie                1 175,- kg (ci��ar �ywca) 
młode kurczaki (�ywe) 682, - s ztuk 
drób po uboju  28,- kg 
II. Zbo�e s po�ywcze. �bo�e pastewne 
a) m�ka chlebowa 
      �yto   275 452,- kg 
      m�ka �ytnia  593 517, - kg 
      m�ka ps zeniczna 15 694-, kg 
b) Zbo�e pas tewne 
owies    799 380,- kg 
j�czmie�/�yto  22 495,- kg 
otr�by   6 126,- kg 
c) Pas za sucha 
    siano   867 527,- kg 

         s łoma   994 080, - kg 
III. Tłus zcze 
         masło    1 942,- kg 
IV. Ziemniaki  801 278,350 kg 
V. Pozos tałe �rodki �ywno�ciowe i pas ze 

marmolada  165 000,- kg    
miód ps zczeli   187,5 kg 
jabłka   4380,3 kg   
�mietana   50,- kg 
mleko pełne  17 766,5 kg   
mleko chude  685,- l 
s er mi�kki (twaróg) 209,- kg   
jajka    2 577 521, - s ztuk 
�wie�e warzywa  241 965,5, - kg   
s ól   8 800,- kg  
dro�d�e  365, - kg   
pros o   6 750,- kg 
kasza   3 542, - kg   
kasza perłowa  1 000,- kg 
s ok owocowy  1 800, - l   
ocet   1 600,- l 
zbo�e    11 500, - kg   
mus ztarda  200,- kg 
ryby    75, - kg    
woda mineralna 274059, - butelek 
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Zał�cznik 1 do sprawozdania A.Wi.Pü za lis topad 1944 
 
Pa	dziernik  
                    
------------------------ 

Zdobyto samodzielnie    
 

Rodzaj                 Sztuk             waga, ubito kg       �ywe kg  
----------------------------------------------------------------------------------------- 
I. Mi�s o 
c) bydło �ywe 

krowy  656  97 765,-  35 106, 
�winie  2  330,-  231,- 
ciel�ta  34  1268,-  507,- 
owce  134  3 273,-  1 173,-  

d) wyroby mi�s ne   
     mi�s o �wie�e   1 648,750 kg   
     �wie�a w�dlina   380,460 kg 
     drób (�ywy)   1 155,- kg 
     drób po uboju   1 577,- kg 
II. Zbo�e s po�ywcze. Zbo�e pas tewne 
a) m�ka chlebowa 
        �yto    93 225,- kg 
        m�ka �ytnia   1 056 773,- kg 
        m�ka ps zeniczna  24 000,-  kg 
b) Zbo�e pas tewne 

owies    1 015 206,- kg 
j�czmie�   95352,- kg 
otr�by    5 309,- kg 

c) Pas za s ucha 
         s iano    676 999,- kg 
         s łoma    2 202 729,- kg 
III. Tłus zcze 
        mas ło     8 kg 
IV. Ziemniaki   10 689 146,- kg 
V. Pozos tałe produkty 

marmolada   73 768,- kg    
�wie�e warzywa   461 066,-kg  
zbo�e (?)   13 000,-  kg   
�mietana    124,- kg 
twaróg/s er mi�kki  1 391,- kg    
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     mleko �wie�e                39 082,5 l 
mleko chude   4 439,- l    
musztarda   200,- kg 
�wie�e owoce   5 937,- kg   
woda mineralna               113 583,-butelek 
kos tki rosołowe  50 000 sztuk   
�wie�e dro�d�e  600,-kg 
s ól    90 750,- kg   
kas za perłowa  156,- kg 
�wie�a cebula   18 000, - kg   
rzepak   11 560,-kg 
 

Inn� okoliczno�ci� sprzyjaj�c� tej grabie�y był czas 
wyp�dzania mieszka�ców poszczególnych wsi, ten czas bezpo�redni 
2 godzin na opuszczenie gospodarstwa i czas pory roku 
gospodarskiego; po zbiorach siana, �niwach, a przed wykopkami 
ziemniaków i warzyw. Zbo�e tylko cz��ciowo wymłócono, ziemniaki 
i wszystkie warzywa zostały w polu i ogrodach. Nie wykonano 
siewów jesiennych. Oznaczało to, �e zbiorów ozimych w 1945 r. nie 
b�dzie i to była perspektywa głodu, która ju� zacz�ła si� dawa� we 
znaki nie tylko wysiedlonej ludno�ci wobec takiej totalnej grabie�y, 
któr� charakteryzuje tak�e ilo�� i takie bogactwo gatunkowe 
zagrabionej �ywno�ci. Był to jednak tylko fragment grabie�y. 

Inny obrazuje (dok. 6) �wiadectwo i dowód o wyj�tkowym 
znaczeniu10. To „Kriegstagebuch” Nr 1 Brungstrupp 36 
Armeewirtschaftskommando A.O.K. 17 zapocz�tkowany 9 sierpnia 
1944 r. z ostatnimi wpisami 15 lutego 1945 r. Nas interesuje fragment 
od dyslokacji jednostki do Jasła w dniu 23 sierpnia 1944 r. do 10 
grudnia 1944 r. i wyjazdu z Jasła o godz. 16.00 do Mo�cic – Tarnowa. 

Wybieramy z tego dokumentu kilka fragmentów obrazuj�cych 
działalno�� oddziału, ze szczególnym uwzgl�dnieniem sytuacji 
samego miasta. Ten tekst podajemy w j�zyku oryginału i tłumaczeniu. 
Natomiast z pozostałych zapisów dziennych wybieramy fakty 
dokumentuj�ce sytuacj� frontow� w okolicy Jasła oraz przykłady 
grabie�y, co podajemy w tłumaczeniu. Nieliczne opuszczenia 
fragmentów tekstu, które dotycz� spraw drugoplanowych 
i porz�dkowych zaznaczamy w tek�cie (...), a obja�nienia własne, 

                                                 
1 0 Id: kl. 1819508-526. 
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podajemy kursyw� bezpo�rednio pod fragmentem tekstu którego 
dotycz�. Ten sposób podania do druku unikatowego dokumentu co do 
charakteru zapisów oraz ich tre�ci, wydaje si� by� najbardziej 
komunikatywny. 

 
                       Dokument 6. 

Kriegstagebuch Nr 1 Bergungstrupp Nr 36 
23.8.1944  Samochód ci�� arowy „Latiel” z  dodatkowym ładunkiem 2 t m�ki 

dotarł do Oddz iału Ratownicz ego w Libuszy. M�k� roz ładowano w 
Gorlicach.  
Odprawa z  porucznikiem Himmelreichem i lud�mi z  Karpathen Öl 
A.G.1 

14.30 Odjazd do Jas ła. Opó�nienie jaz dy z  powodu uszkodz enia opony 
samochodu ci�� arowego „Skoda diesel”. 
Ogl�dz iny miejsca akcji w Jedlicz ach przez porucz nika Himmelreicha 
i Sdf. Lehmanna (podró�  w  samochodz ie osobowym. Kolumn� 
samochodów ci��arowych prowadził do Jasła Sdf. Rehn ) 2 

16.30 
 

Prz ybycie kolumny do Jasła. Obj�cie kwatery w budynku 
administracji Karpathen Öl A.G.  
Odprawa z  udziałem Sdf. Lehmann i feldwebla (s ier�anta) Nebhutha 
w miejscowej komendanturz e w Ja� le u intendenta 545 Dywiz ji 
Grenadierów dot. z abez piecz enia z aopatrz enia. Tego dnia rozmowy 
zako�cz yły s i� niepowodz eniem.  
Kwatera musiała by� prz ygotowywana samodzielnie prz ez  Oddz iał 
Ratowniczy, chocia�  Karpathen Öl A.G. był w odpowiednim cz asie 
poinformowany o przybyciu Oddz iału. 3 

21.00  Roz dział i wystawienie posterunków wartownicz ych  
1 Karpathen �l A.G. (Olej Karpacki Spółk a Ak cyjna) to 

przedsi�biorstwo utworzone 12 pa�dz iernik a 1942 r. z  s iedz ib�  
dyrek cji we Lwowie, k tóre przej�ło: Besk iden Erd�l – 
Gewinnungsgesellschaft m.b.H. w Ja� le i Besk iden Erd�l – 
Verbeitungsgesellschaft m.b.H. z siedzib�  pocz�tk owo w Ja� le, od 
31.1.1940 r . w Libuszy, a nas t�pnie w Krak owie. Akcjonar iuszami 
Karpathen �l A.G. było kilka wielk ich k oncernów niemieckich w 
ramach „gospodarki wielk iego obszaru” (Grossraumwirtschaft – 
GRW) Rzeszy. W Ja�le był dyrek cyjny oddział przes i�biorstwa dla 
zarz�dzania przemysłem Zachodniego Zagł�bia Naftowego. St�d 
uzgodnienia co do zakresu dz iałalno�ci Oddziału Ratunk owego 36. 

2 Sdf., to skrót stopnia SS-Standr tenf�hrer. Obecno�� Sdf. 
Lehmanna w czasie całej „pracy” Oddz iału oraz Sdf. Rehna w 
pocz�tk ach jego działalno�ci, wskazuje na dozór ze s trony Himmlera 
jak o nie tylk o minis tra spraw wewn�trznych Rzeszy, ale roli „pa	stwa 
SS” i jego przywódcy. Sdf. odpowiada w Wehrmachcie stopniu 
pułkownik a, k iedy dowódcami Oddz iałów Ratunk owych byli 
oficerowie w stopniu kapitana. Sdf. podpisywał tak 
e rapor ty, na  
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zasadz ie k ontrasygnaty (?) obok dowódcy Oddziału. 
3 Dyrekcja Karpathen �l A.G w Ja�le mie�ciła s i� w budynk u 

przedwojennej Dyrek cji „Polminu” przy ul. Potock iego 12. W obecnej 
topografii mias ta jest to odcinek ul. Ducala, jak dzi� budynek  Urz�du 
Miar. 

24.08.1944  Raport u oficera 545 Dywiz ji Grenadierów (major Ebeling), wraz  z 
porucz nikiem Himmelreichen i dyrektorem Kubelk� z  Karpathen Öl 
A.G. 
Uregulowanie prz ez  feldwebla Nebhutha kwestii z aopatrz enia w 
miejscowej komendanturz e w Ja� le i w 545 Dywiz ji Grenadierów.  

6.30  Odjazd oddziałów robocz ych (w sile 1/10) samochoden „Ford” do 
rafinerii w Ja� le celem pobrania narz�dz i. Nast�pnie kurs do Jedlicz. 
Pocz �tek akcji: Przygotowanie do transportu kolumny z propanem 
(długo�� 22 m i ci��ar 22 t.) W celu lepszego wykorzystania siły 
robocz ej gor�cy posiłek mo�na spo�y� dopiero po godz . 18.00, po 
powrocie z  robót. Prz ysługuj�ca zimna porcja wiecz orowa spo�ywana 
jest w południe na miejscu robót. 
Samochód osobowy oddano odpowiednio do potrz eb i według 
roz kaz u do dyspoz ycji porucz nika Himmelreicha. 3 samochody 
ci�� arowe wykorz ystano do z abez piecz aj�cego transportu Karpathen 
Öl A.G. stosownie do prz edło�onego planu  

21.00 Instrukta� Oddziału Ratownicz ego dokonany prz ez  dowódc� 
jednostki. Podz iał wart i wydanie rozkaz ów.  

25.8.1944 Akcja Sdf.(O)Rehna z 2 lud�mi ze sztabu Schu. z abez piecz aj�ca 
gorzelni� Moderówka.1 
Inne akcje bez  z mian. 
Z powodu zm�cz enia i spadku wydajno�ci pracy dru�yn roz kaz ano 
wystawienie jedynie jednego pos terunku wartowniczego.  

19.00-20.30 Kurs samochodem ci�� arowym „Ford” w celu fasowania amunicji do 
karabinów i pis toletów masz ynowych oraz  granatów r�cznych w 
Opaciu. 

21.15 Powrót samochodu ci�� arowego „Studebacker” z  akcji. 
1 Nie udało si� rozszyfrowa� ok re�lenia: Sz tab Schu  

26.8.1944 Odno�nie akcji - bez z mian. Celem wsparcia Sdf. (O) Rehna 
oddelegowano 1 �ołnierza. 
Z powodu os trzału, gorz elni� opuszczono wcze�niej ni�  
prz ewidywano a do Jasła musiano i�� na piechot�, pobocz em ulicy. 
Samochód ci�� arowy „Ford” nie z dołał prz yby� do gorzelni, aby 
punktualnie odebra� (Kdo’s) z powodu nieprzejezdnej ulicy.1 

1 (Kdo’s), oddz iał odkomenderowany, albo zespół przeznaczony 
do wyk onania zadania. 

27.8.1944 Do godz . 12.00 - akcja prz ygotowuj�ca w Jedliczach transport 
kolumny z propanem z  udz iałem całego oddz iału wz mocnionego 2 
lud�mi z e sz tabu Schu. 

14.30 Odjazd do Libuszy na �wicz enia w s trzelaniu (karabin, pis tolet 
maszynowy i pistolet). Wyniki strz elania cz��ciowo dobre, cz��ciowo 
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maszynowy i pistolet). Wyniki strz elania cz��ciowo dobre, cz��ciowo 
niedostatecz ne.  

20.00 Powrót z Libusz y. 
28.8.1944 Prz ebieg akcji bez  zmian 
29.8.1944 
godz.14.00 

Akcja Jedlicze z ako�czona. Z powodu dobrych wyników – po 
południu 1 godzina cz yszczenia broni i k�piel. 

30.8.1944 Cały oddz iał wł�czony w akcj� z abez pieczania gorz elni Moderówka.  
Jaz da roz poz nawcza porucznika Himmelreicha i Sdf. (K) Lehmanna 
oraz (Ofw.) Spießa do Kleci i Tarnowca w celu z abez piecz enia 
tamtejszych gorzelni.1  
W przypadku 3 cz ujników z egarowych chodz i o specjalne cz ujniki 
prz ez nacz one do pomiaru alkoholu z  automatycznymi urz �dzeniami 
rejestrowymi i licz�cymi. Ci�� ar - ka�dy po 110 kg. 

20.00 Omówienie marszruty na podstawie map z kierowcami i 
pomocnikami.  

1 (Ofw.) Oberfelwebel, s tarszy sier
ant. 
31.8.1944 Zabez pieczanie gorz elni Moderowka i Tarnowiec z ako�czone.1 

Urz �dzenia z os tały unieruchomione tak, i�  nie nadaj� s i� do u�ycia. 
Ogólnie odratowano 2 t miedz i, 1,5 t br�z u i mos i�dz u, 3 czujniki 
zegarowe 

1 Pod poj�ciem „zabezpieczenie” trzeba rozumie� grabie
  
urz�dze	 . Podobny eufemizm to „odratowanie”. Wspomniane 
gorzelnie były przedsi�biorstwami nale
�cymi do dworów w tych 
miejscowo�ciach. 

31.8.1944 Zabez pieczono cz ��ci masz yn i drobny sprz �t. Urz �dzenia pomiarowe 
załadowano w destylatorni w Ja�le na rzecz  administracji monopolu 
alkoholowego.2 Metale i in. przygotowano do transportu dla sz tabu 
majora Schu prz y rafinerii Jasło firmy Katpathen Öl A.G. (na wie�y 
wiertniczej). 

2 Dystylarnia w Ja� le, to rafiner ia spirytusu przy ul. Floria	skiej 
31, własno�� „Robert Rubel i Syn”. 

1-4.9.1944 Akcja Bohrturm Sobniów 6 z  udziałem dru�yny z abez pieczaj�cej 
maszyny. Cz��ci maszyn i in., 2 s ilniki diesla, ka�dy po 10,5 t 
nale�ało prz esun�� ponad 250 m od miejsca pierwotnego poło�enia do 
rejonu z aładunku w celu z aładowania na platform� samochodu.1 
Samochodów ci�� arowych u�ywano dotychcz as  do transportu dla 
Karpathen Öl A.G., samochodu ci�� arowego „Ford” – do przewozu 
dru�yn.  

1 Okre�lenie: Sobniów 6, itp. to numeracja poszczególnych szybów 
w k opalniach na terenie danej miejscowo�ci. Tak� zasad� przyj�to w 
kopalniach b�d�cych własno�ci� pa	stwow�. Natomias t w kopalniach 
własno�ci prywatnej, zwłaszcza dawniej oddanych do eksploatacji 
nazwy szybów miały najcz��ciej charak ter patronimiczny. 

5-6.9.1944 Bez  z mian 
7.9.1944 Prz ybycie 2 podoficerów i 9 ludzi z Sdr. Kdo Süd,1 którzy pomagaj� 

w akcji z abez pieczaj�cej Sobniow 6. Akcja Sobniow 6 z ako�czona po 
prz ygotowaniu załadunku ok. 75 t ci��kich masz yn itp. (2 dies le - 
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prz ygotowaniu załadunku ok. 75 t ci��kich masz yn itp. (2 dies le - 
ka�dy po 10,5 t, 2 pompy - po 7,5 t, 2 przekładnie odboczkowe, kr��ki 
linowe i in.)  

1 Okre�lenie: Sdr. Kdo S�d, to sk rót: Sonderkommando S�d, 
specjalny oddział „S�d”, czyli „Południe”. 

8.9.1944 Roz biórka gorzelni Klecie.  
Poz os tałe roboty przy Sobniów 6, demonta� baraku z  blachy 
falowanej z ostały prz erwane z  powodu silnego ostrz ału wroga 
(artyleria, bomby i bro�  pokładowa), oraz  wskutek wdarcia s i� wroga 
do rejonu mi�dz y Moderówk� a Krosnem.1  

Ogłosz enie alarmu II stopnia przez dywiz j� i komendanta wojennego. 
Z rezerw� odniesiono si� do bezpo�redniego wł�cz enia Oddz iałów 
Ratowniczych do jednostki alarmowej.  

1 W tek�cie wprowadzaj�cym wyja�nienie odnotowanej tu sytuacji 
bojowej na pocz�tk u „Operacji duk ielsko-preszowsk iej” 38 Armii I 
FU . 

9.9.1944 Transport z abez pieczonej aparatury pochodz�cej z gorz elni Klecie, 4-
5 t w du� ej cz��ci wykonanej z  miedzi (kolumna, podpory itp.) - do 
destylatorni w Ja�le. Tam - załadowanie w celu odtransportowania do 
Landwirtschaftliche Genossenschaftsbrennerei Kiefernwalde, Okr�g 
Sulau . W li�cie prz ewoz owym uwaga, � e ok. 600 kg załadowanego 
bogatego złomu miedz i nale�y prz etransportowa� dalej do punktu 
poz yskiwania z łomu - w tej ilo�ci. Kolumna była nieuszkodz ona, 
cz ujnik zegarowy roz bity.  
Z gorz elni rozmontowano wsz ys tkie podpory i armatur�, jak równie� 
ró�ne pojedyncz e cz ��ci masz yn tak, � e ponowne uruchomienie 
posz cz ególnych masz yn mo�liwe jest jedynie po dokonaniu sz eroko 
zakrojonych dodatkowych prac konstrukcyjnych. 
W Sobniowie 6 z aładowano elementy wie�y wiertniczej (ok. 6 t) i 
odwiez iono składowany tam cement (11 do 12 t). 
Z powodu braku polskich robotników zatrudnianych prz y załadunku, 
roboty z aładunkowe dla Karpathen Öl A.G. wykonano na s tacji 
kolejowej. 
Samochód osobowy „Wanderer” odholowano do reperacji w 
warsztacie 545 Dywiz ji Grenadierów (uko�cz ono 10.9.) 
Gotowanie i pokrewne prace wykonano samodz ielnie z powodu braku 
polskiego personelu kuchennego. Na bie� �co -1 cz łowiek na kwaterze 
w charakterz e ł�cz nika.  

10.9.1944 Roboty z aładunkowe na s tacji kolejowej. 
Samochód ci�� arowy „Latiel” z aj�ty prz ez  545 Dywiz j� Grenadierów.  
Regularny kontakt ze sztabem dywiz ji i komendantem celem oceny 
sytuacji. Poło� enie wojskowe bez  zmian. Samochód ci�� arowy 
„Skoda diesel” wysłany do Gorlic do reperacji, ma z osta� w  Libusz y 
do momentu wyja�nienia poło� enia wojskowego, poniewa� jest z a 
powolny i trudny do prowadz enia.  

11.9. 1944 Sytuacja bez  z mian. Prace załadunkowe na stacji kolejowej, z aładunek 
cz ��ci wie�y wiertnicz ej z Sobniowa 6 (raz em 19 t) z pomoc� Sdr. 
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cz ��ci wie�y wiertnicz ej z Sobniowa 6 (raz em 19 t) z pomoc� Sdr. 
Kdo Süd. 
Samochód ci�� arowy „Latiel” wraz  z  ładunkiem - wysłany do 
reperacji do Gorlic.  

12.9.1944 
13.9.1944 

Dalsz e z abez pieczanie cz ��ci wie�y wiertniczej Sobniów 6. 
Samochody ci��arowe cz ��ciowo wykorz ys tane do ewakuacji dóbr 
gospodarczych Karpathen Öl A.G. Miejscowi robotnicy nie s� do 
dyspozycji.  

14.9.1944 Oprócz robót prz eprowadz onych 12 i 13.9 miejscowych pracowników 
Karpathen Öl A.G. przewiez iono wraz z  ich baga� em do Gorlic. 
Wskutek os trzału z broni pokładowej - usz kodz enie opony samochodu 
ci�� arowego „Ford”. Wyeliminowanie samochodu osobowego 
„Wanderer” wskutek zapalenia si� silnika. Roz miesz cz anie metali 
nieszlachetnych w budynku komendantury oraz  budynku 
administracyjnego w Ja�le. Zabezpiecz enie prz ekładni odboczkowej 
wie�y wiertnicz ej (ok.5 t).  

15.9.1944 Dalsz y z aładunek cz ��ci wie�y wiertniczej Sobniów 6. Samochód 
osobowy prz ekaz any do reperacji do Krakowa.  

16.9.1944 Ewakuacja i cz ��ciowe wykorz ys tanie budynku administracji 
Karpathon Öl oraz budynku Banku Emisyjnego. Poz ostała ewakuacja 
drukarni na Gorlicerstrasse.1 
Brak robót na obsz arz e ropono�nym.  
Zako�cz enie ewakuacji ludno�ci cywilnej z  Jasła. 2 

1 Gorlices trasse to przemianowana ul. 3-go Maja. Pod nr 7 po 
stronie lewej od sk rzy
owania z ul. Ko�ciuszk i, była druk arnia Braci 
Sk rudlik ów Eugeniusza i Józefa. Pod nr  35 po prawej stronie ulicy 
była druk arnia Anny Schochet. To dom gdzie po wojnie przez  długie 
lata była siedziba PPR i PZPR. Przy ul. �niadeck ich 5 była trzecia 
druk arnia: Schochet Leopold i Ludwik. 

2 Zgodnie z zarz�dzeniem o ewakuacji do godz. 18.00 w dniu 15 
wrze�nia, to ju
 wieczorem, a nast�pnie od rana 16 wrze�nia z ró
nych 
stron zabudowy szła obława 
ołnierzy wyszuk uj�cych ukrytych 
mieszka	ców, k tórych gromadzono w Rynk u. Po zako	czeniu ak cji 
pognano ich na teren rafinerii w Niegłowicach do prowizorycznego 
obozu. Tu ju
  przetrzymywano m�
czyzn wyłapywanych od południa 
15 wrze�nia w rejonie dworu w Trzcinicy, k iedy z  Jas ła pod�
ały 
grupy wys iedlonych. Po segregacji uwi�z ionych cz��� zwolniono, a 
zdolnych do pracy sk ierowano do przyfrontowych obozów i 
zakwaterowano na miejscu (np. w szkołach w Lublicy, Bie�dziedzy), 
lub w wi�k szych skupiskach, jak obora w dworze w Przeczycy. Ludzi 
tych zatrudniano przy budowie umocnie	  w okopach na pierwszej 
linii, transporcie zaopatrzenia do stanowisk  ogniowych, ewak uacji 
rannych lub kopaniu ziemniaków i młóceniu zbo
a w opustoszałych 
gospodars twach i przy innych pracach. 

17.9.1944 Prz eniesienie kwatery do Niegłowic (rafineria Jasło, Haus  
Silversplana). 
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Odznaczenie sz eregowca Baura Krzy� em Zas ługi II. Klasy z  
miecz em. 

18.9.1944 Dalsz e z abez pieczanie wie�y Sobniów 6. Prz ekaz anie samochodu 
ci�� arowego „Latil” do reperacji w Gorlicach. 
1 �ołnierz  prz ez nacz ony na 8 dni do s łu�by wewn�trznej wskutek  
egro�nego wypadku (stłucz enie). 
1 �ołnierz niezdolny do s łu�by wskutek uk�sz enia prz ez  owada. 
W dzie�  – ogłoszenie II stopnia alarmu. Z powodu braku 
zabezpiecz enia zaopatrz enia �rodki �ywno�ciowe poz yskano z 
obsz arów ewakuowanych i dos tarcz ono do kuchni. W rabunku 
miesz ka�  prywatnych w Ja�le nie brali udziału członkowie Oddz iału 
Ratowniczego.   

19.9.1944 Samochód osobowy oddany po reperacji. Zako�cz enie z abezpieczenia 
cz ��ci wie�y wiertnicz ej Sobniów 6. Ogółem z aładowano 
prymitywnymi sposobami na pojaz dy transportowe firmy Karpathen 
Öl A.G. i własne pojaz dy 100 t � elaz nych stela�y i dolne elementy 
maszyn oraz  prz ewieziono na s tacj� kolejow� do z aładunku.  
Ust�pienie i odwrót Sd.Kdo „Süd”  

20.9.1944 Burz enie baraku Sobniów 6 z  blachy falis tej. (...) 
21.9.1944 Prz ed południem  - bez  z mian. Po południu- �wicz enia w s trzelaniu i 

rzucie granatem. (oprócz  kierowców samochodów ci�� arowych).  
22.9.1944 Prz eładunek i odjazd 15 t cz��ci wie�y wiertnicz ej z  Sobniowa 1. 

Samochód ci�� arowy  „Ford” z biera ok. 1 t gaz oliny w ró�nych 
miejscach na obszarze ropono�nym. 

23.9.1944 Dalsz a segregacja metali nie�elaznych w Banku Emisyjnym. 
Samochód ci�� arowy „Studebaker” – do reperacji do Gorlic. Brak 
samochodu ci�� arowego do transportu elementów wie�y wiertniczej. 
Samochód ci�� arowy „Ford” wysłany po �ywno��. (...) 

24.9.1944 Załadunek urz �dz e�  naftowych na dworcu Jas ło. Po południu – 
porz �dki i naprawy.  

25.9.1944 Dalsz a segregacja metali nie�elaznych w Banku Emisyjnym. Z 
powodu z łej pogody i opó�nienia pojazdów Karpathen Öl A.G. z  
wie�y wiertnicz ej M Sobniów 1 z aładowano jedynie 5 t. 

26.9.1944 (...) Barak z  blachy falowanej prz etransportowany z  Sobniowa 6 na 
stacj� kolejow� pojazdem firmy Karpathen Öl A.G.  
Deutsches Haus. Ubez pieczalnia Społecz na i in. ocz ysz cz one z metali 
nie� elaz nych.1 

1„Deutsches Haus” to przy ul. Sokoła 1zaj�ty gmach Towarzystwa 
Gimnas tycznego „Sok ół”. Obecnie budynek k ina „Syrena”. 
Ubezpieczalnia Społeczna była przy ul. Mick iewicza 11 i przylegała 
do Klasz toru OO. Franciszkanów. Po dobudowie spalonego gmachu 
znajdowały si� tu gabinety lek arsk ie. 

27.9.1944 Samochód ci�� arowy „Studebaker” i samochód ci�� arowy „Ford” 
ponownie sprawne. W Sobniowie 1 załadowano i odtransportowano 4 
t z  wie�y M i 12 t z wie�y U. Samochód ci�� arowy „Ford” przywozi 
do sz tabu majora Schu, Gorlice 1 ½ t metali niesz lachetnych. Ładunek 
powrotny – towary i �ywno��.  
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powrotny – towary i �ywno��.  
28.9.1944 Z Sobniowa 1 z aładowano 22 t z wie�  wiertniczych U i S prz y 

pomocy d�wigu ze sztabu majora Schu. W prz erwach – 
 z bieranie metalu w 3 drukarniach w Ja�le. 

29.9.1944 Z Sobniowa 1 z aładowano i odtransportowano 25 t z  wie�y 
wiertniczej S. D�wig z e sz tabu majora Schu u�ywany ½ dnia. 1 ½ t 
twardego ołowiu z  3 drukarni w Ja�le odtransportowano do Gorlic 
(magaz yn rafinerii Glinik).  

30.9.1944 Z Sobniowa 1 z aładowano i odtransportowano 23 t cz��ci wie�y 
wiertniczej. Roz poz nanie sytuacji wokół wie�y Polmin VIII w celu 
unieruchomienia urz�dz e�  kotłowych i odtransportowania cz ��ci 
składowych pompy i in. Prz yjaz d mo� liwy jedynie w cz asie suchej i 
mglistej pogody lub w nocy. Według danych dowódcy batalionu – 
tak�e ostrz ał prz ez  namierz anie szmerów. Pozycja wroga w odległo�ci 
ok. 600 m. Zabez pieczanie przesuni�te a� do odwołania. 
Dalsz e z abez pieczanie metalu z  drukar� Jasła. Prz ekaz ano do Glinika 
dla sz tabu majora Schu 4 ½ t metali nie� elaz nych. Ładunek powrotny 
(wg. uz godnienia - benz yna) nie mógł by� z abrany z  powodu 
administracyjnych trudno�ci w Karphaten Öl A.G.(Odpocz ynek przy 
ko�cu tygodnia)  
Podcz as z bierania metali z abez pieczono przy okaz ji inne dobra 
gospodarcze, oddaj�c je Oddziałowi Ratownicz emu 44 w celu 
odtransportowania.1 W�ród nich z najdowała si� np. 1 skrz ynia z ok. 
150 kg tekstyliów (nieu�ywanych), 1 ko�uch, 5 silników 
elektrycznych, 2 dywany ok. 50 porcelanowych talerz y itp. 
1 Wynika z tego zapisu, 
e Oddz iał Ratunkowy 44 zajmował si� 
głównie grabie
� mienia pozos tawionego w mieszk aniach i 
wyszuk iwaniem dóbr ukrytych przez  mieszk a	ców. St�d wielok rotne 
wzmiank i o przek azywaniu „artyk ułów domowych” itp. do tego 
Oddz iału. Natomias t Oddział 36 równocze�nie grabił przede 
wszystkim metale nie
elazne z  prywatnych mieszka	: mos i�
ne klamki, 
armatur� k uchenn�  i łaz ienk ow�, zawiasy i ok ucia, etc. oraz cało�� 
urz�dze	  w gospodarce przemys łu naftowego . 

1.10.1944 (...) Prz ed południem - z bieranie metalu w Ja�le. Po południu - 
cz yszczenie broni, sprz �tanie i naprawianie. 
Samochód osobowy z  kurierem s ierzantem Nebhuth – do Krakowa. 

2.10.1944 Prz ed południem - z bieranie metali w Ja�le. Po południu - z aładunek i 
transport ok. 16 t cz��ci wie�y wiertnicz ej z  Sobniowa, 1, 4 t metali 
niez elaz nych z abrano do Glinika. (...)  

3.10.1944 Samochód ci�� arowy „Latil”, akcja zbierania metali. Prz ewiez iono do 
Glinik 1 t metali nie�elaznych. 
Z Sobniowa 1 z abez pieczono przy u�yciu d�wigu z e sz tabu majora 
Schu 16,5 t cz ��ci wie�y wiertnicz ej. Zła pogoda i awarie utrudniały 
dz iałanie.  

4.10.1944 Bez  z mian. Zabezpiecz ono 9 t cz ��ci wie�y wiertnicz ej z Sobniowa.  
5.10.1944 Prace z aładunkowe na dworcu Jas ło. Samochód ci��arowy „Latil” z 3 

t metali nie� elaz nych oddany do reperacji do Gorlic-Glinik. Samochód 
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t metali nie� elaz nych oddany do reperacji do Gorlic-Glinik. Samochód 
ci�� arowy „Ford” z jedn� ton� metali nie� elaz nych – do Gorlic, s t�d 
odprowadzony do Krakowa w celu wymiany s ilnika. 
Powrót z Krakowa samochodu osobowego z  kurierem.  

6.10.1944 Załadowano 16 t cz ��ci wie�y (Sobniow 1), cz��ciowo przy pomocy 5 
Polaków. (...) 

7.10.1944 Z Sobniowa 6 z abez pieczono ok. 3 t �erdz i pompowych, tory 
kolejowe jak te�  drewniane bale.  

8.10.1944 W Sobniowie 1 odkopano i z aładowano 3 t elementów wie�y 
wiertniczej wbudowanych w ró�nych bunkrach. 

9.10.1944  W Sobniowie 1 z abez pieczono 17,5 t elementów wie�y wiertniczej. 
Odwiedziny podpułkownika Mielenhausena, doradcy budowlanego 
Solltecz a i kapitana Franz a. Podporz�dkowanie Oddz iału 
Ratowniczego Armijnemu Dowódcy ds. Gospodarczych A.O.K. 17. 
Kapitan Franz  wyz nacz ony na s tanowisko oficera ł�cz nikowego.1 
Kapitan Kindermann (Oddz iał Ratownicz y 44) z obowi�z any do 
kierowania cało�ci� akcji ratowniczej w Ja�le. 2  
1 Pp łk  Milen h au sen  (w inn ych a ktach Min denh a usen) był Szefem Oddziału ds. 
Gosp o da rki Po lowej 17  Arm ii. Jeg o o becn o��  w Ja �le  i wydane rozkazy, w tym 
po d po rz� dkowa nie Od dzia łu  Ra town iczeg o nr 36 oraz pełnomocnictwo dla kpt. 
Kindermanna, bezspornie wskazuje na rol� sprawcz�  Wehrmahtu w 
ograbianiu i zniszczeniu Jasła. 
2 Kpt Kindermann dowodz ił Oddz iałem Ratowniczym 44. W �wietle 
zebranych �ródeł nie mo
na ustali� czy ten Oddz iał tylk o grabił mienie 
mieszka	ców i ek spediował załadowane wagony do Rzeszy, czy tak
e 
niszczył zabudow� mias ta. 

10.10.1944 Z Sobniowa 1 odjechał ró�norodny materiał z  wie�y wiertnicz ej w 
tym 1 b�ben linowy. Na miejscu z najduj� si� jedynie rury. 

11.10.1944 (...) Z urz�dz enia wie�y wiertnicz ej Hankówka 2 odtransportowano na 
stacj� kolejow� 15 t rusz towania wyci�garki.  

12.10.1944 Z Hankówki 2 odtransportowano do z aładunku dalsz e 11 t 
rusztowania wyci�garki. Dodatkowo załadowano ok. 3 t rur. Roboty 
były utrudnione wskutek ostrz ału lekkiej artylerii. Prawe �wiatło 
samochodu osobowego oraz  maska s ilnika - trafione odłamkami. 
Samochód ci�� arowy „Ford” zaj�ty przez Oddział Ratowniczy 44 w 
celu odtransportowania 3 t masz yn i cz ��ci masz yn (24 t) 

13.10.1944 Z Hankówki 2 zabezpiecz ono w cz asie rozbiórki prz y pomocy innych 
6 t rusztowania wyci�gu. Samodz ielnie przeprowadz ono załadunek na 
stacji kolejowej. (...) 

14.10.1944 Z wiertnicy Hankówka 1 zabezpiecz ono na samochodz ie ci��arowym 
„Studebaker”i samochodz ie ci��arowym „Ford” 6 t cz ��ci rusztowania 
wyci�gu oraz 2 t drewnianych bali. 
Do Oddz iału Ratowniczego 44 dostarczono ¾ t metali nie� elaz nych. 
Po południu – cz ysz cz enie broni, porz�dkowanie i naprawianie. (...) 

15.10.1944  Prz ed południem - apel mundurowy z  broni�, po południu roboty 
załadunkowe na stacji kolejowej w Ja� le.  
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16.10.1944 Barak firmy Karpathon Öl A.G. w Ja� le roz ebrany. Załadowano 11 t.  
17.10.1944 Dalsz e 2,5 t baraku załadowane. Do tego jesz cz e 1 t drobnych 

narz�dz i i 10 t szyn kolejowych z Jasła. 
Do Oddz iału Ratowniczego 44 dostarczono ponad 0,3 t metali 
nie� elaz nych oraz  ponad 1 t ró�nych drobnych artykułów domowych, 
które z os tały przy okaz ji odratowane w Ja� le.  

18.10.1944 Na samochodz ie „Ford” prz etransportowano z  Hankówki 2 do 
Sobniowa 10 jedn� wyci�gark� i pracowano przy roz biórce 
rusztowania wyci�gu. Dostarczono na stacj� kolejow� do wys łania 1 t 
cz ��ci metalowych i 3 t cz��ci drewnianych. 
Z powodu zablokowania mias ta Jas ła jaz da odbywała si� okr��nic�. 
Mały mostek kamienny z ałamał si� pod tyln� os i� samochodu 
ci�� arowego „Ford”, który został wskutek tego uszkodz ony i musiał 
by� odholowany. Most z os tał z reperowany we własnym z akresie po 
dostarcz eniu 2 ładunków gruz u prz ez  samochód ci�� arowy 
„Studebaker”. (...) 

19.10.1944 Samochód ci�� arowy „Latil”(prz ed południem - z  powrotem po 
reperacji) transportuje 3 t narz�dz i wiertnicz ych z  Sobniowa do 
Gorlic. Dalsz a rozbiórka i transport rusztowania wyci�gu Sobniow 10 
utrudniona wskutek z łej pogody. W Sobniowie 10 roz ebrano 
rusztowanie z asobnika wodnego z  drewna i odtransportowano wraz z 
zasobnikiem na stacj� kolejow� w Ja� le (razem 5 t). Dodatkowo 
zabezpiecz ono 6 t rusztowania wyci�gu. (...) 

20.10.1944 Pocz �tek akcji prz y wie�y wiertnicz ej Ł��yny. 
Odtransportowano na s tacj� kolejow� w Ja�le na samochodz ie 
ci�� arowym ze sztabu majora Schu i z aładowano 8 t materiału 
(narz�dz ia �elazne, iz olacje, wentylatory itp.), 3 t odtransportowano . 
Odnowiono dylin� z mursz ałego drewnianego mostu, poniewa�  
cz ��ciowo załamała si� ona pod ci�� arem samochodu ci�� arowego 
„Studebaker”. 
Samochód ci�� arowy „Studebaker” cz ��ciowo usun�ł si�. 
Samochód ci�� arowy „Latil” transportuje 6 t narz �dzi wiertniczych z 
Sobniowa do Gorlic.1  
Odwiedziny Oficera d/s Gospodarki Wojennej, okr�g wojenny Kdo 
G.G. kapitana marynarki Waydorna w celu korekty kwes tii 
kompetencji A.Wi.Fü A.O.K.17. 2 

1 Niek tóre narz�dzia wiertnicze transportowano do Gor lic, �ci�le, 
Glinika Mariampolsk iego i tutejszej fabryk i Maszyn i Narz�dzi 
Wier tniczych (Bohrgerätefabrik), st�d zostały wraz z wyposa
eniem 
tego zakładu zagrabione i wywo
one do Rzeszy, a
  do pierwszych dni 
stycznia 1945 r. Wywiez iono wtedy z zakładu: 70 obrabiarek, 294 
ci�
k ie narz�dzia obróbk i, 1639 ins trumentów pomiarowych, 50% 
narz�dzi obróbk i r�cznej, 90% surowców i wyrobów gotowych 
(war to�� tylk o tych os tatnich oszacowano na k wot� 3 066 880 zł 
według cen z  1939 r.). Zagrabiono bibliotek � techniczn�  i archiwum 
biura k ons truk cyjnego zak ładu (ustalono warto�� tego mienia: ponad 
3,5 tys . rysunk ów technicznych i oryginalnych rozwi�za	  
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3,5 tys . rysunk ów technicznych i oryginalnych rozwi�za	  
konstrukcyjnych na k wot� 1 754 tys . zł według cen z  1939r.). Trzeba 
doda�, 
e fabryk a była jedyn� w Polsce i jedn�  z  niewielu tego typu 
zakładów w Europie. Wspomniane mienie rozes łano do 11 miast na 
terenie Rzeszy. Warto�� park u maszynowego okre�lono na kwot� 
9 698 tys. z ł. według cen z  1939 r. M. Wieliczk o: Zniszczenia wojenne 
i odbudowa gospodark i w regionie gorlick im 1944-1949. Nad rzek� 
Rop�. Szkice His toryczne, t. III, Krak ów 1968, s. 781-815, szczególnie 
przyp. z  dokumentacj� 23-25, s. 793. 

2 AAN, Zespół T-77, r . 509, k l. 67705-706. Pismem OKW: Az  11 
Wi Amt Rü Ic, nr  3451/41 z 12 maja 1941 r. us talone zostały 
uprawnienia i organizacja Inspekcji Uzbrojenia (Rüstungsinspektion 
im Generalgouvernement Krakau). Organizacja ta została zmieniona 
wobec sytuacji wojennej okre�lonej wspomnianymi rozk azami Hitlera 
i innych dysponentów, co do Gospodark i Polowej poszczególnych 
Armii i utworzenie tzw. Oddziałów Ratunkowych, pismem OKW: Az  
FWi-K, nr 2633/44 z 10 sierpnia 1944 r . (Ib., kl. 678322). St�d 
„odwiedz iny” oficera, jak  podano w celu k orek ty kompetencji 
Armeewir tschaftsk ommando w dowództwie 17 Armii i podległego 
Oddz iału Ratunk owego 36. 

21.10.1944 Samochód ci�� arowy „Latil” przewozi dalsze 3 t narz �dz i 
wiertniczych do Gorlic. 
Prz ed południem prz ewieziono z Sobniowa 10 4 ½ t rusz towania, po 
południu prz y pomocy d�wigu z e sz tabu majora Schu - 3 ½ t narz�dzi 
wiertniczych z Ł��yn do Jas ła celem z aładunku. Mi�dz y innymi w 
Ł��ynach prz ygotowano do z aładunku jeden s ilnik dies la itp. (...) 

22.10.1944 Wysłano 2 t � rub �elaznych z  urz �dz enia wiertnicz ego Hankówka 1 i 2 
. (...)  

23.10.1944 Roz biórka i transport na stacj� kolejow� 17,5 t cz ��ci � elaz nych 
urz �dz enia wiertnicz ego Ł��yny. (...) 

24.10.1944 Bez  z mian. Zabezpiecz ono 6 t, w tym 1 diesel o mocy 75 koni 
mechanicz nych, 1 mniejsz y diesel itp. 

25.10.1944 Tak jak wcz oraj. Zabez piecz ono 9,5 t, w dalsz ym ci�gu demontowano 
prz y pomocy 6 polskich fachowców . (...) 

Do Oddz iału Ratowniczego 44 oddano 9,5 t artykułów gospodarstwa 
domowego i 50 kg metali niez elaz nych. 
Inspekcja wie�y wiertniczej Polmin 18 i 19 mi�dzy Roz tokami i 
Glinicz kiem z  udz iałem dyrektora Schustera z Karpathen Öl A.G. w 
celu pó�niejsz ej roz biórki.1  

1 Nazwa „Polmin” to ok re� lenie szybu wydobywczego b�d�cego 
własno�ci�  przedsi�biors twa: Pa	stwowa Fabryk a Olejów 
Mineralnych „Polmin”. Zak ład ten powstał w 1910 r. w Drohobyczu 
jak o „przedsi�biorstwo odbenzyniania” (rafiner ia), k tóre w 1913 r. 
zostało rozbudowane i pod nazw�  „Cesarsk o-Królewsk a Rafineria” 
było pa	stwow�  własno�ci�  austriack� . W 1918 r. zostało przej�te 
jak o polsk ie mienie pa	s twowe. Od 1922 r. rozpocz�ło intensywn�  
dz iałalno�� w Zachodnim Zagł�biu Naftowym od odk ry� bardzo 
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dz iałalno�� w Zachodnim Zagł�biu Naftowym od odk ry� bardzo 
wydajnych złó
  gazu z iemnego w rejonie Roz tok , a nast�pnie 
Gliniczk a, Hankówk i i Sobniowa. St�d szyby wydobywcze uzysk ały 
kolejn�  numeracj� us talon�  dla danego otworu na pocz�tk u prac 
poszuk iwawczych. Dlatego nie ma ci�gu numerowego, bowiem nie 
ka
de wiercenia dały pozytywny wynik . W oparciu o wspomniane 
zło
a rozpocz�to ambitny plan gazyfik acji kraju przez budow� 
pierwszych ruroci�gów przesyłowych, najpierw do Tarnowa – Mo�cic 
– Niedomic, Gorlic – Glinik a Mariampolskiego, a nast�pnie z Roz tok 
wpros t na północ do zak ładów COP w D�bicy, Mielcu, Rzeszowie, 
Stalowej Woli, a st�d do Sandomierza, Ostrowca �wi�tok rzysk iego i 
Sk ar
ysk a Kamiennej – do wybuchu wojny. Innym fragmentem 
wspomnianego planu był projekt budowy du
ej elek trowni w 
Brzezówce opalanej gazem z iemnym. 

26.10.1944 D�wig z Hankówki przewiez iony do Ł��yn. Tam - akcja z  udz iałem 
tamtejszych specjalistów wraz  z podoficerem Böhme. Z Polmina 19 
zabezpiecz ono 4,5 t , pocz �tek demonta�u. Z Polmina 18 
zabezpiecz ono pod obserwacj� nieprz yjaciela 2 becz ki ropy i jeden 
wi�ksz y pas nap�dowy. Z Ł��yn z abez pieczono 1,5 t cz��ci wie�y 
wiertniczej (urz�dz enia wiertnicze). Oddziałowi Ratownicz emu 44 
dostarcz ono 500 kg i 50 kg metali nie� elaz nych. (...) 

27.10.1944 Z Ł��yn z abez pieczono 2 t materiału. Tam – dalsz e prace 
demonta�owe. Transport spowolniony z powodu z amkni�cia ulic 
spowodowanego wysadz aniem budynków w Ja� le.1 (...) 

1 Jest to pierwsza informacja o wysadzaniu budynk ów w Ja�le. Nie 
wiadomo jednak  w k tórej cz��ci miasta. Czy były to ju
 pierwsze 
budynki u
yteczno�ci publicznej, czy domy prywatne. Jak o jedne z 
os tatnich wyminowano w grudniu 1944 r. ko�cioły klasztorne OO. 
Franciszkanów przy ul. Mickiewicza i SS. Wizytek  na Górce, wraz z 
klasztorem. Pełny wykaz obiek tów u
yteczno�ci publicznej 
wysadzonych na terenie miasta podałem z rozmieszczeniem na 
szk icowym planie. M. Wieliczko: Jasielsk ie, op. cit. s. 126. Doda� 
tr zeba, 
e ci�g dwupi�trowych budynk ów mieszk alnych przy ul. 3-go 
Maja, od ul. Ko�ciuszki do ul. Asnyk a zos tał wyminowany. Nast�pnie 
przy tej ulicy Szpital Powszechny i st�d do ul. Lenartowicza – obecnie 
pocz�tek  ulic Chopina i Franciszka	sk iej, i tu Gimnazjum �e	sk ie im. 
Bł. Jolanty. O premedytacji i 
�dzy zniszczenia, niech �wiadczy fak t, 

e drewniane słupy linii elektrycznych i telefonicznych w całym 
mie�cie, zostały urwane na wysok o�ci 1.20 m w wywierconych 
otworach przez wybuchy ładunk ów górniczych, podobnie słupk i w 
alejk ach parku, k tóre rozsadzono by zrabowa� 
elazny pr�t 
ogrodzenia. Tylk o k ilk a s łupków wok ół Grobu Nieznanego �ołnierza 
pozostało nieuszkodzonych. 

28.10.1944. (...) Dalsz e zabezpiecz anie urz �dz e�  wiertnicz ych w Ł��ynach. 
Zabez pieczono 1 t materiału ł�cz nie z  1 wci�gark�, która ma by� 
u�yta do budowy mostu (...).Odtransportowano do Oddz iałów 
Ratowniczych 0,3 t artykułów gospodars twa domowego i 25 kg metali 
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Ratowniczych 0,3 t artykułów gospodars twa domowego i 25 kg metali 
niez elaz nych. 1  

1 Pocz�wszy od tej daty, coraz cz��ciej powtarza s i� w raporcie 
dz iennym informacja o przekazywaniu: artyk ułów gospodarstwa 
domowego, metali nie
elaznych, naczy	, dóbr gospodarczych, 
drobnych mebli zabezpieczonych na obszarze Jas ła i przekazywanie 
do Oddz iału Ratowniczego nr 44 „w celu odtransportowania”. W 
raporcie pod dat�  15 listopada 1944 „z mias ta Jasła zabezpieczono 
3,5 t. maszyn”, tak 
e tylk o 16 i 17 listopada powtarza s i� podobny 
zapis. Domniema� mo
na, 
e były to maszyny do szycia z mieszka	  
prywatnych, albo maszyny z warsztatów rzemie�lnik ów (s tolarzy, 
rze�nik ów, �lusarzy, k owali, blacharzy, etc.) w Ja�le. 

29.10.1944. Prz ed południem: �wiczenia w strz elaniu, celowaniu trójk�tem, 
�wicz enia w rzucie granatem r�cznym, �wicz enia w oddawaniu 
honorów, cz yszczenie broni. (...) 
Popołudnie wolne!  

30.10.1944. Dalsz a rozbiórka urz�dz e�  wiertniczych Ł��yny przy pomocy 4 
polskich specjalistów i 1 samochodu przeznaczonego do transportu rur 
firmy Karpathen Öl A.G. Załadowano 21 t najci�� sz ych sztang ze stali 
niklowo-bromowej, ł�cz nie 3,5 t cz ��ci drewnianych. Do Oddz iału 
Ratowniczego 44 dostarczono 0,75 t artykułów gospodars twa 
domowego i drobne meble, dodatkowo 28 kg metali nie�elaznych.  

31.10.1944. Dalsz y demonta�  urz �dz enia wiertnicz ego Ł��yny prz y pomocy 3 
ludzi z Oddziału Ratownicz ego, dodatkowo - 4 polskich specjalistów. 
Odtransportowano 0,5 t materiału. Roz biórka urz �dz e�  wiertniczych 
Polomin 19, prz y pomocy polskiej grupy roboczej. Załadowano 12 t 
urz �dz e�  wiertnicz ych.  

1.11.1944 Dalsz y demonta�  urz �dz e�  wiertnicz ych Ł��yny prz y udziale 3 ludzi i 
4 polskich specjalis tów. Odtransportowano 9 t materiału wiertniczego, 
cz ��ciowo z Hankówki 7. Samochodem ci�� arowym „Ford” 
prz ywiez iono z  rejonu 4 beczki gaz oliny. (...) 

2.11.1944. Z Hankówki 3 załadowano do nadje�d�aj�cych samochodów 15 t 
barytu. Rury roz ładowano na s tacji kolejowej Jasło.  

3.11.1944. Demonta�  Ł��yny. Odtransportowano do załadunku na dworcu 
kolejowym w Ja�le 11 t urz �dz e�  wiertnicz ych (wiertnicz y b�ben 
linowy itp.). (...). 

4.11.1944. Dalsz y demonta�  urz �dz e�  wiertnicz ych w Ł��ynach. 
Odtransportowano 3 t belek drewnianych (podci�gi). (...) 

5.11.1944. Porz �dkowanie rejonu. Cz ysz cz enie broni, porz�dkowanie rzecz y i 
k�piel. Referat polityczny o kwestii �ydowskiej. 

6.11.1944. Dalsz y demonta�  urz �dz e�  wiertnicz ych w Ł��ynach bez  pomocy 
Polaków. Do odtransportowania prz ywieziono 7 t. (...) 

7.11.1944. Z Ł��yn z abez pieczono 6 t. Z urz �dzenia wiertnicz ego Polmin 18 
zabezpiecz ono w nocy 2 t. (kontakt wiz ualny z  wrogiem)1 (...) 

1 Jak  wspomnieli�my w opisie walk  frontowych pierwsze linia 
ok opów sowieck ich górowała z S�dk owej – Zimnej Wody – Brzezówki 
– Tarnowca (tu wsz�dz ie wzgórza ponad 300 m. n.p.m.) nad 
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– Tarnowca (tu wsz�dz ie wzgórza ponad 300 m. n.p.m.) nad 
Roztokami – Gliniczkiem i Hank ówk�  (tu pradolina Jasiołk i na 
warstwicy 228 m n.p.m.). St�d przy dobrej widoczno�ci, odległo�� nie 
przek raczaj�ca 600 m pozwalała na „k ontakt wizualny z  wrogiem”, 
który od czasu do czasu, przeganiał ogniem lek kiej ar tylerii 
buszuj�cych w kopalniach 
ołnierzy niemieck ich. 

8.11.1944. Z Ł��yn z abez pieczono 8 t ł�cz nie z  belk� wahadłow�.Z Polomina 18 
koło Glinicz ka zabezpiecz ono 2,5 t. Do Oddz iału Ratowniczego 44 
odwiez iono 0,1 t metali nie� elaz nych, 0,1 t nacz y� itp.  

9.11.1944. Dalsz y demonta�  urz �dz enia wiertnicz ego Polmin 18. Przygotowano 
załadunek aparatów wiertniczych w celu odtransportowania 
(stycz no�� wiz ualna z  wrogiem) odtransportowano 75 t. (...) 

10.11.1944. Polmin 8 koło Roz tok i Polomin 18 z demontowany i przygotowany do 
załadowania. Prz ewieziono 4,5 t do Polmina 19 w celu dalsz ego 
transportu. 2,25 t odwiez iono na stacj� kolejow� w  Ja�le do 
załadowania.  

Pogoda zła. �nieg, desz cz  i mgła, dlatego brak kontaktu wiz ulnego z 
wrogiem. HKL1 oddalony od Polmina ok. 500 m. 

1 HKL (Hauptk ampflinie); pozycja główna, albo przedni skraj 
obrony. 

11.11.1944. Z Polmina 19 z aładowano samodz ielnie z demontowane cz��ci (młot 
parowy itp.). Niezwłocz nie dostarczono do Oddziału Ratowniczego 44 
50 kg metali niez elaz tnych. 
Nie mo�na było dotrze� do Polmin 8 i 18, poniewa�  poziom wody w 
„Furt” był z a wysoki.1 

1 Przez tereny k opalni w Roztok ach, Gliniczku i Hankówce płynie 
Jasiołk a i wobec braku tu mostu, transport mógł s i� odbywa� tylk o 
przez  bród mi�dzy Gliniczk iem a Roztok ami. 

12.11.1944. �wicz enia z  mask� gaz ow�, poło� enie wojskowe i polityka 
zagranicz na. 

13.11.1944. Zabez pieczenie urz�dz e�  wiertniczych Polmin 18 i 19 koło Gliniczka, 
mimo trudnych warunków. Wysłano 2,5 t urz �dz e�  wiertnicz ych.  
Pogoda sucha – mróz ! Bród w kierunku Polmina 18 nieprz ejezdny dla 
samochodu ci�� arowego. (...) 

14.11.1944. Zabez pieczenie artykułów gospodars twa domowego w Ja� le, 1 t 
dostarcz ona do Oddziału Ratownicz ego 44 (+ 0,2 t metali 
nie� elaz nych). 2 ludz i oddelegowano z  Hankówki do rafinerii Jasło do 
ochrony poci�gu ewakuacyjnego, 2 ludz i - do transportu z wierz�t oraz 
2 fur s iana i słomy.1 (...) 

1 Pocz�wszy od 31 lipca 1944 r. k iedy odprawiono do Dortmundu 
pierwszy wagon zawieraj�cy 133 sz t. wirówek do olejów i 2 k olektory 
do generatorów turbin, sys tematycznie wysyłano zagrabione 
wyposa
enie rafinerii. Szczegółowy dzienny wyk az  za okres od 31 
lipca do 15 wrze�nia 1944 r. wygonów i ich ładunk ów, tona
u i miejsc 
adresowych na obszarze Rzeszy w ilo�ci 36 transporterów o liczbie 
137 wagonów podałem swego czasu. M. Wieliczk o: Polsk i przemysł 
naftowy pod niemieck� okupacj�  w latach 1939-1945, Lublin 2001, 
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naftowy pod niemieck� okupacj�  w latach 1939-1945, Lublin 2001, 
Anek s 8: Demonta
 i grabie
 wyposa
enia rafinerii „Jasło”. A. 
Zestawienie szczegółowe za ok res: 31 lipca – 15 wrze�nia 1944, B. 
Zestawienie zbiorcze za ok res grabie
y od 31 lipca 1944 do 10 
stycznia 1945 r., wyk azuje, 
e w 83 transportach wysłano 348 
wagonów do 232 miejsc adresowych, brak  danych do 24 miejsc, s . 
211-214. 

15.11.1944. Z miasta Jasła zabezpiecz ono 3,5 t masz yn, oraz  dostarcz ono 
dodatkowo 25 kg metali nie� elaz nych Oddziałowi Ratownicz emu 44.  

16.11.1944. Z urz �dzenia wiertnicz ego Ł��yny z abez pieczono 3 t materiału 
wiertniczego (ponadto 1,5 drewna do budowy maszyn) dodatkowo 1 t 
maszyn z  Jas ła. Bród do Polmina 18 jesz cz e niez dolny do 
wykorz ys tania. (...) 

17.11.1944. W dalsz ym ci�gu demontuje s i� warsz tat samochodowy firmy 
Karpathen Öl A.G. w Ja�le. Prz ewiez iono na stacj� kolejow� 4 t 
maszyn, oddano do Oddz iału Ratowniczego 44 100 kg artykułów 
gospodars twa domowego. 

18.11.1944. Masz yny na s tacji kolejowej przygotowane do wysłania. 
Zabez pieczono i dostarczono do Oddziału Ratownicz ego 44 250 kg 
dóbr gospodarcz ych i 25 kg metali nie� elaz nych z Jasła. (...) 

19.11.1944. Pocz �tek burz enia baraku firmy Karpathen Öl AG w Ja�le. 
Zabez pieczono i oddano do Oddz iału Ratownicz ego 44 ok. 100 kg 
metali nie� elaz nych.  

20.11.1944. Barak burz ony w dalsz ym ci�gu. 11,5 t gotowe do wysyłki. 
Zabez pieczono 50 kg metali nie� elaz nych i 150 kg artykułów 
gospodars twa domowego (...) 

21.11.1944. 1 barak całkowicie z burz ony, dalsz e 6 t gotowe do transportu.1 
Zabez pieczono 50 kg metali nie� elaz nych i 50 kg artykułów 
gospodars twa domowego  

1 Barak – u
ywaj�c ok re�lenia raportu, to był murowany kompleks 
warsztatów przy sk rzy
owaniu ul. Ko�ciuszk i i Metzgera, zbudowany 
w czworobok  z  wjazdem od ul. Ko�ciuszk i. Obecnie jest to plac 
manewrowy Dworca PKS, do k tórego wjazd od ul. Ko�ciuszk i jest 
dok ładnie w tym samym miejscu. Niemcy zostawili tu spalone i 
wysadzone w powietrze ruiny. 

22.11.1944. Wie� a wiertnicz a Łe�yny: 9 t - z abez piecz ona. 150 kg metali 
nie� elaz nych - zabezpiecz one. (...) 

23.11.1944. Wie� a wiertnicz a Ł��yny całkowicie zdemontowana, 5 t 
odtransportowano. 2 baraki w Ja�le z acz �to zabezpiecz a�, 2 t gotowe 
do wysyłki. 1   
Ogl�dz iny transformatora prz ez nacz onego do z abez piecz enia koło 
Opacia. Transformator nie nadawał si� do eksploatacji wskutek 
zu�ycia. 

1 Był to komplek s barak ów blaszanych przy parowozowni PKP od 
strony ul. Za Kolej�  oraz przy rampie załadunk owej od strony ul. 
Metzgera. W latach 1942-1943 mie�ciła si� tu baza materiałowa 
Organizacji Todt pracuj�cej przy rozbudowie dworca k olejowego oraz 
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Organizacji Todt pracuj�cej przy rozbudowie dworca k olejowego oraz 
toru manewrowego do rafiner ii. Był tu jeden z  placów niewolniczej 
pracy młodzie
y w ramach Słu
by Budowlanej (Baudient GG). 

2 To transformator na terenie przedwojennej Pa	stwowej 
Wytwórni Prochu nr 5 wybudowanej w ramach COP, dzisiejszych 
Zak ładów „Gamrat”. Po wywiezieniu wyposa
enia Wytwórni na 
pocz�tk u okupacji, w opustoszałych obiek tach Niemcy z lok alizowali 
sk ładnic� zdobytego przez Wehrmacht uzbrojenia ró
nych armii. 
Cz��� tych dóbr  naprawiano i przekazywano do wykorzystania w 
rozmaitych s łu
bach III Rzeszy, cz��� oddawano do k apitalnego 
remontu – adaptacji (np. przek alibrowywano z  reguły wszystk ie 
zdobyte armaty Armii Czerwonej na nieco wi�k sze normy 
Wehrmachtu) i wcielano do formacji wojsk owych. Pozostałe 
przek azywano na złom. 

24.11.1944. Dalsz y demonta�  baraku, 4 t cz ��ci baraku i 4 t cementu - 
zabezpiecz one. Pocz�tek demonta�u wi�kszego transformatora (ok 3 
t) na 3 metrowym rusztowaniu na stacji kolejowej w Ja� le. Holowanie 
gotowego rusztowania niemo�liwe z  powodu utkni�cia w błocie 
samochodu ci�� arowego „Ford”.  

25.11.1944. Z baraku zabezpiecz ono 2,3 t. Zabez pieczono 50 kg metali 
nie� elaz nych. Z transformatora prz ywiez iono do rafinerii ½ t. 

26.11.1944. W Ja�le - barak z burz ony, 7 t odtransportowano. 1 transformator 
prz ygotowany do transportu.  

27.11.1944. Barak 1 całkowicie zdemontowany, odtransportowano 3 t. Z 
transformatora odtransportowano 0,5 t pojedyncz ych cz��ci. 
Załadunek transformatora nie powiódł s i�, poniewa� samochód 
ci�� arowy utkn�ł w błocie. Oddano do Oddz iału Ratownicz ego 44 1 t 
artykułów domowych. (...) 

28.11.1944. Transformator odtransportowano (3 t ). Pocz �tek burz enia baraku 2. 
Odtransportowano 4 t.  

29.11.1944. Barak 2 całkowicie zburzony, odtransportowano 8 t. Ewakuacja 
urz �dz e�  wiertnicz ych 19 koło Glinicz ka prz y pomocy 7 miejscowych 
pomocników. Odtransportowano 12 t elementów drewnianych, 
zabezpiecz ono prz ewody elektrycz ne i urz�dz enia �wietlne. Oddano 
do Oddz iału Ratownicz ego 44 0,2 t metali nie�elaznych i 0,4 t 
artykułów domowych. 
Roz poz nanie mo� liwo�ci z abez piecz enia agregatu diesla w obr�bie 
HKL koło Roztok. Stosowne roz mowy - w sz tabie oddziału.(...)  

30.11.1944. Mała bramka Okr�gowego Młyna Handlowego z demontowana, 1 
równie�  agregat dieslowski koło Roz tok. Odtransportowano 10 
elementów Polmin 19. Odwiez iono na improwiz owanych woz ach 
konnych 3 t urz �dz e�  wiertnicz ych z  Polmin 18 do Polmin 19 celem 
odtransportowania, poniewa� Polmin 18 z  powodu obserwacji 
wizualnej nieprzyjaciela. Nie zawsz e z  powodu wysokiego poz iomu 
wody w brodzie, jest dost�pna dla samochodów ci�� arowych. (...) 

1 Przy ul 3-go Maja był młyn parowy i tartak , własno�� 
„Goldfluss Michał i Wistreich Jak ub” z  dwupi�trowym domem 
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„Goldfluss Michał i Wistreich Jak ub” z  dwupi�trowym domem 
mieszkalnym wła�cicieli. Plac przed młynem i wjazd był od s trony ul. 
Metzgera – dz i�  jes t w tym miejscu odcinek  tej ulicy i s tacja 
benzynowa. Natomiast plac sk ładowy tartak u zajmował przestrze	 do 
dz is iejszej ul. K.K. Baczy	skiego, po sk rzy
owaniu z  ul. 3-go Maja, do 
domu Marcina Masteja. Nazwa „Ok r�gowy Młyn Handlowy” jest 
ok re�leniem niemieck im z  czasu ok upacji. Cały ten k ompleks  
przemysłowy, po ograbieniu, został wysadzony w powietrze. 

1.12.1944. Odtransportowano agregat dieslowy z  Roz tok z pomoc� dwu 
wypo�yczonych z aprz�gów konnych z pułku 1086 (1,1 t), mimo 
os trzału prz ez  granatniki. Dalsz a roz biórka Okr�gowego Młyna 
Handlowego w Ja�le, odtransportowano ¼ t urz �dz e�  tn�cych. Z 
Polmin 19 z abez pieczono i z aładowano 6 t elementów drewnianych i 
3,25 t narz�dz i wiertnicz ych z  Polmin 18. 
Suchy mróz , obni� enie s tanu wody Jasiołki. (...) 

2.12.1944. Odtransportowano 3 t cz ��ci bramki młyna, 5 t elementów 
drewnianych z Polnin 19 i 4 t narz �dzi wiertniczych z Polmin 18. W 
nocy zabezpiecz ono 0,5 t ró�nych urz �dze� z  rejonu HKL koło 
Roz tok. 

3.12.1944. Na niektóre sondy gaz owe koło Hankówka i Gliniczka nawieziono 6 t 
obornika, aby zapobiec ich z amarzni�ciu.1 W dalsz ym ci�gu 
demontowano tartak Okr�gowego Młyna Handlowego w Ja�le i 
odtransportowano 4 t. Po południu - 2 godz iny sz kolenia 
podstawowego. (...) 

 15.00 Prz ysz edł rozkaz  prz eniesienia do Zakładów Az otowych w Mo�cicach 
wydany prz ez  A W i F ü. Natychmias t wnioskowano o prz ydz iał 
numeru kursu.2  

1 Informacja o przyk ryciu głowic szybów gazowych obornikiem by 
zawory nie zamarzały, wsk azuje, 
e odbywał si� bez przerwy pobór  
gazu ze zło
a w rejonie Gliniczk a – Roztok  i Hankówk i. Gaz  
wydobywał s i� samoczynnie, a w głowicy montowany był system 
pomiarowy z zaworami, utrzymuj�cy stały poz iom ci�nienia 
ek sploatacyjnego. Głowice szybów wydobywczych były na „wolnym 
powietrzu” obudowane tylk o lekk�  k onstruk cj� z  desek , by 
utrzymywała dach i pozwalała na prac� k ilk u ludzi obsługuj�cych 
urz�dzenie w miar� potrzeb. 
2 Fakt ten bezspornie informuje, jak i organ nadzorował bezpo�rednio 
„prac�” Bergunsgrupp nr 36: Armeewirtschaftsführer 17 Armii. Jego 
kompetencje zostały ostatecznie uregulowane przez Szefa 
Zaopatrzenia na zaj�tych obszatach (Chef Inland und Besetzte 
Gebiete) gen. Rudendorffa rozk azem z  16 s ierpnia 1944 r., czyli 
bezpo�rednio przed przys łaniem do Jasła Oddziałów Ratunkowych. 
AAN, Zespół T-77, r. 509, kl. 678308. 

4.12.1944. Z Gorlic pobrano 1 t benzyny. W urz�dz eniu wiertnicz ym Polmin 18 
unieruchomiono masz yn� parow� oraz  odtransportowano w trudnych 
warunkach 3 t aparatów wiertniczych.  
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Otrz ymano dla transportu do Mo�cic numer kursu 6 487 967. (...) 
5.12.1944. Dalsz y demonta�  Okr�gowego Młyna Handlowego w Ja�le. 

Odtransportowano 2,5 t z  tartaku. 100 kg metali nie�elaznych 
dostarcz ono do Oddz iału Ratowniczego 44. (...) 

6.12.1944. Prz ygotowania do jaz dy. (...) 
7.12.1944. Z Okr�gowego Młyna Handlowego Jas ło wymontowano w cało�ci 

agregat elektrycz ny (175 KW), z tego ok. 3 t odwiez iono na 
samochodzie ci�� arowym Oddziału Ratownicz ego do rafinerii Jasło z 
prz ez nacz eniem do transportu. (...) 

8.12.1944. W Okr�gowym Młynie Handlowym Jasło wymontowano resz t� 
agregatów elektrycz nych i cz ��ci urz �dze� masz yny parowej takich 
jak armatury itp. Samochodem ci��arowym Oddz iału Ratowniczego 
44 prz ewieziono do rafinerii celem odtransportowania ogółem 5 t. 0,5 
t narz �dz i i drobnych masz yn z abez pieczono dla Karpathen Öl AG z 
Jas ła.50 kg metali nie�elaznych oddano do Oddz iału Ratownicz ego 
44. (...) 

9.12.1944. Masz yna parowa całkowicie rozmontowana, prz ekaz ana Oddziałowi 
Ratowniczemu 44 do odtransportowania.1 (...) 

1 Demonta
 maszyn i urz�dze	  tartak u i młyna w os tatniej 
kolejno�ci wsk azuje na metod� grabie
y i technik � transportu: wpierw 
małe zak łady (gorzelnie etc.) sk�d łatwo pozyskiwano złom metali 
kolorowych (nie
elaznych w nomenk laturze raportów), w nast�pnej 
kolejno�ci szyby w k opalniach ropy i gazu z  bliskiej odległo�ci od 
mias ta – k opalnia w Sobniowie, potem dalsza k opalnia w Ł�
ynach, a 
po stwierdzeniu, 
e Armia Czerwona nie ma zamiaru pokonywa� pól 
minowych (przykryte �niegiem i w zamarzni�tej glebie) zabrano si� za 
grabie
 w strefie frontowej w Roztokach – Gliniczku i Hankówce. „W 
wolnych chwilach” dok onywano grabie
y zak ładów i mieszk a	 w 
mie�cie, dos tarczaj�c dobra do odtransportowania innemu 
Oddz iałowi Ratunk owemu. Na k oniec młyn i tartak  przy samej stacji 
kolejowej. 

10.12.1944. Załadunek i odjaz d do Mo�cic1 (godz .16.00). 

Transport składa si� z: 
pojaz du 1 M 
pojaz du 1 F 
pojaz du 3 O, raz em 10 osi 

1 Zak łady Azotowe w Mo�cicach koło Tarnowa powstały w 
1928 r. pod k ierunkiem in
. Eugeniusza Kwiatkowsk iego. W 1930 r. 
zostały pod jego dyrek cj�  poł�czone pod wspóln� nazw� z Pa	stwow� 
Fabryk�  Zwi�zków Azotowych w Chorzowie. Obydwie fabryki w 
czasie II wojny pracowały na potrzeby Wehrmachtu. Przed nadej�ciem 
frontu Armii Czerwonej zak ład w Mo�cicach został ograbiony. 
Urz�dzenia rozwieziono po Rzeszy. W latach 1945-1947 pewn� cz��� 
mienia zakładu rewindykowano. AAN, Zespół T-77, r . 628, k l. 
1819447. Lagebericht za okres 1-7 grudnia 1944 r . podaje, 
e w 
Mo�cicach pracuj�  tr zy Oddziały Ratunk owe. Wynika st�d, 
e 
dyslok owany z Jasła Oddział nr 36 był czwar tym zespołem 
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dyslok owany z Jasła Oddział nr 36 był czwar tym zespołem 
przygotowanym do tego rodzaju „pracy”. 

11.12.1944. Prz yjazd do Mo�cic o godz.19.00. Raport u kapitana in�yniera 
Schulza 

12.12.1944. Prz ygotowanie kwatery i kuchni. 
Omówienie akcji i ogl�dz iny rejonu akcji z  dyrektorem Weberem i 
in�ynierem Dober (...) 

 
Swoistym dopełnieniem tre�ci tego dokumentu jes t pismo prz ewodnie, co 

prawda wobec czasokresu sprawy fragmentarycz ne, ale z  punktu widz enia oceny 
rzecz owej dz iałalno�ci Oddz iału Ratownicz ego 36, a zwłasz cz a Oddz iału 
Ratowniczego 44 bez po� rednio grabi�cego w mie�cie, bardz o istotne. Podajemy ten 
dokument w cało�ci (dok. 7) bowiem kilka szczegółów jest wyj�tkowo wa�nych11. 

 

                        Dokument 7. 
 

Dz iał Gospodarcz y      O .U.   
                                                                                            dnia 23.11.1944 r. 
prz y Głównym Dowódz twie Grupy Armijne j A  
(W) nr 2938/44 
 
Do 
Głównego Dowództwa We hrmachtu 
O KW/PWi Amt (Abt.O st) 
Che fgr. W. Abt. Roge s 
na r� ce  Pana kapitana Passbände ra 
Be rlin NW 7 
Dorothee nastr. 77/76 
 
Dot.: sprawoz da� O ddz iałów Ratownicz ych 
O dno�nie do – 
 
Poni� ej prz e syła s i� kopie  w dwu egz emplarzach nast�puj�cych 

sprawozda�: 
1) Sprawoz danie O ddz iału Ratownicz ego kapitana Schle yera w okresie od 

5 do 11.11.44. 
2) Sprawoz danie O ddz iału Ratownicz ego 36 w okres ie od 29.10 do 4.11.44. 
3) Sprawoz danie O ddz iału Ratownicz ego 44 w okres ie od 29.10 do 4.11.44. 
4) Sprawoz danie O ddz iału Ratownicz ego kapitana Schle yera w okresie od 

29.10 do 4.11.44.  
5) Sprawoz danie O ddz iału Ratownicz e go kapitana Vogta w okre sie  od 

29.10 do 8.11.44. 

                                                 
1 1 Ib., kl. 1819482. 
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6) Ze stawie nie  Oddziału Ratownicze go 44 dot. dóbr odprawionych z Jasła 
w okre sie  od 29.10 do 4.11.44. 

 
Z polecenia 
(podpis nie cz ytelny) 
 
Zał�cz niki: 5  
 
„O.U. (Ortsunterkunft – miejsce postoju) 23 listopada 1944 r. i ta data 

ujawnia, �e po dwóch tygodniach Abteilungwirtschaft A.O.K. 17 wysyła 
sprawoz danie, które jak wynika z dat sporz �dz ane jest co 6 dni. Warto z auwa�y� 
z  odbitych piecz �ci wpływu, �e OKW/FWiAmt prz yj�ł pismo 27 listopada 1944 r., 
a dzie�  pó�niej pod nr 09818 dokument otrz ymał registratur� archiwaln�. Nie udało 
si� odnale�� równocz esnych sprawoz da� Oddziału Ratownicz ego kpt Schleyera 
(sk�din�d wiadomo, � e dz iałał równocz e�nie z wymienionymi, pos iadał oznaczenie 
Nr I), który był odnotowany w dokumentach pod naz wiskiem dowódcy. Podobna 
sytuacja z  Oddz iałem Ratowniczym kpt. Vogta. Cz y były to formacje dokonuj�ce 
niszczycielskiej zagłady miasta? Nie wiadomo. Ale wiadomo, �e do tak totalnych 
z nisz cz e�  trz eba było par� dz iesi�tków ton dynamitu i ludz i – prz ynajmniej 
kompani� pionierów (saperów). Powołujemy pi�� dokumentów, które udało si� 
odnale� �, jako zał�cz niki do wspomnianego pisma, pod jednym oznaczeniem, jako 
(dok. 8) bowiem s tanowi� pewn� cało��12. 

 

                           Dokument 8. 
 
                                                   O  d p i s 
 
O ddz iał Ratownicz y 44 
 

Sprawoz danie z  dz iałalno�ci 
w okre sie  od 22 do 28. 10 1944 

 
W okre sie  od 22 do 28.10 1944 kontynuowano wysyłk�  zmagazynowanych 

towarów, je� li nawet prz ydz iał wagonów był dale ki od potrz eb. 
Zabe zpie cz anie  artykułów domowych, szcze gólnie  sz af i łó� ek 

z  pojedynczych domów w Ja�le  kontynuowano wsz ystkimi mo� liwymi siłami, 
najprawdopodobnie j b�dzie  to trwało je sz cz e  prz e z długi okre s cz asu. Lista 
odprawionych dóbr w z ał�cze niu. 

 
podpisał: podpis 
kapitan i dowódca 
Za z godno�� 
 

                                                 
1 2 Ib., kl. 1819495, 1819505, 1819485, 1819487. 
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O ddz iał Ratownicz y 44    O .U.. dnia 29.10.1944 r. 

 
Dobra odprawione  z Jas ła w okre sie  od 22.10 do 28.10 44. 
 

Nr 
 Da ta  wago n Za wa rto �� Ci��ar Odbiorca  Przeto czo no do  

8 9 22 .1 0 2 Ma teriał pakowy do 
skrzy� na  jajka  

- Ma gazyn 
zaopatrzenio wy armii 

Nowego S� cza  

9 0 23 .1 0 1 Maszyny i a para ty 
rolnicze 

- Einsa tzgruppe 
La /Abt.Wi 
h/H.G._Ukraina  
Półno cna 

Krakó w 

9 1 23.10 . 1 Ró�ne art. domowe - Kreisleiter  
NSDAP 

Bremen 

93/93  25.10 . 2 Ró�ne art. domowe - Kreisleiter  
NSDAP 

Wilhelmsha ven 

9 4 27.10 . 1 Apa raty do dojenia 
wra z z przyborami 

- Centrala 
Rolnicza, Dzia ł  skupu 

mleka i na biału 

Krakó w 

9 5 27.10 . 1 Do bra niezb�dne w 
budownictwie 

- Za st�pczy 
ma gazyn budowlany 
Grupy Armijnej  A 

Cz�stocho wa  

9 6 27.10 . 1 Chemikalia  i 
materiały truj�ce 

-       Einsa tzgruppe 
La /Abt.Wi b/Grupa   
 a rmijna  Ukra ina 
Półno cna 

Krakó w 

97/98  28 .1 0 2 Ro�ne art. domowe  Kreisleiter 
NSDAP 

Wilhelmsha ven 

 
podpisał (podpis) 
kapitan i dowódca 
 

Za zgodno�� (podpis nieczytelny) 
 

 
 
 

O d p i s  
 
Oddział Ratowniczy 36 
 
Sprawozdanie  z działalno�ci  
w okresie  od 29.10.44 do 4.11.1944. 
 
Dn. 29.10.44 - szk olenie  w strzelaniu, rzucie  granatem 

r�cznym i oddawaniu honorów. 
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Urz�dzenie  wiertnicze Łe�yny w dalszym ci�gu 
rozmontowywano przy pomocy 3 - 4 polskich robotników 
wykwalifik owanych. Dn. 31.10.44 pomagano przy demonta�u 
urz�dzenia wiertniczego Polmin 19.  

Dn. 2 11.1944 zabezpieczono jedynie  jeden wagon 
z barytem z Hankówki i przeładowano na stacji kolejowej 
Jasło, nast�pnie wykonano roboty przeładunkowe na stacji 
k olejowej Jasło. 

Zabezpieczono i przygotowano do transportu: 
ok. 56 t materiału wiertniczego ł�cznie  z ok. 10 t belek 

drewnianych dla fundamentów maszyn, 
15 t barytu, 
1 t gazoliny z rejonu wiertniczego 
ok.1 t artykułów gospodarstwa domowego ł�cznie  z 0,3 t 

metali nieszlachetnych. 
 
Samochód osobowy „Wanderer” był 4 dni w reperacji, 

równie� 4 dni -  samochód ci��arowy. Samochód ci��arowy 
„Latil” znajduje si�  w okresie  sprawozdawczym w reperacji, 
samochód ci��arowy „Studebak er” odpadł ostatniego dnia. 

 
podpisał  
Sdf. (K) i dowódca Grupy Ratowniczej 
 
Za zgodno��: 
(podpis nieczytelny)  
 
 

O d p i s  
 
Oddział Ratowniczy 44 
 
6. sprawozdanie  z działalno�ci w okresie   
od 29.10 do 4.11.1944 
 
To, co powiedziano w raporcie  5 dotyczy równie� okresu 

od 29.10. do 4.11.1944. 
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W dalszym ci�gu zabezpieczano meble , inne artykuły 
gospodarstwa domowego itp. oraz wysłano do Rzeszy.  

Ponownie przejrzano k ilka wagonów sody kaustycznej 
i cegieł szamotówek, jak te� 2-3 wagony tekstyliów w Bieczu, 
k tóre b�d� załadowane w przyszłym tygodniu. Lista 
odprawionych dóbr w zał�czeniu. 

podpisał Kindermann 
kapitan i dowódca 
 
Za zgodno�� 
(podpis nieczytelny)  

 
                               O d p i s 
Oddział Ratowniczy 44     
  O.U., dnia 5.11.1944 
Dobra odprawione z Jasła w okresie  od 29.10.1944 do 
4.11.1944 

 
Nr 

prz esyłki 
Da ta wa gon Za wa rto �� C i��ar O dbiorca  Prz e toczo no do 

99 /10 0  3 0.1 2  Ro � ne  a rt. 
dom o we 

- Kre isle ite r 
 NSDAP 

W ilhe lm shaven 

10 1  3 0.1 1  Po jem niki  z  
o le je m  i  s oda  
kausty cz na 

- Re ichste l le   
für ind.Fe tte 

Ber l in 

10 2  3 1.1 1  Ro � ne  a rt. 
dom o we  

- Kre isle ite r  
NSDAP 

Ha lbe rs tadt 

10 3  2 .1 1. 1  Ro � ne a rt. 
dom o we     

- Kre isle ite r  
 NSDAP 

Bre me n 

10 4  2 .1 1. 1  Ma ter iał  
e lektry cz ny i  
sz a fy pance rne  

- Re ferat K 
H ochfe lderg.5  

Kra kó w 

10 5 /6  3 .1 1. 2  Ro � ne  a rt. 
dom o we 

- Kre isle ite r  
NSDAP 

O s na brück 

10 7 /8  4 .1 1. 2  Ro � ne  a rt. 
dom o we 

- Kre isle ite r  
NSDAP 

Ha nno ve r 

 
podpis ał (podpis ) 
kapitan i dowódca 
 
Za zgodno� � 
(podpis  nieczytelny) 
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Dotychczasowy stan naszej wiedzy utrwalony w relacjach 
wspomnieniowych oraz ustaleniach badawczych, nie si�gał do 
„Odbiorców” i miejsc adresowych przetoczenia wagonów 
z zagrabionym mieniem. W �wietle tych dokumentów wiemy kto 
i kiedy dokonywał grabie�y, co i kiedy pozyskiwał w wyniku swoich 
działa� i kto w Rzeszy korzystał z dóbr odebranych mieszka�com 
Jasła i okolicznych miejscowo�ci. Grabie� dóbr osobistych 
(indywidualnych) i prywatnych, była równoczesn� z grabie�� dóbr 
(własno�ci!) pa�stwowych i spółdzielczych, czyli miała charakter 
totalny. I cho� sprawstwo kierownicze rozpoczynało si� od decyzji 
organów pa�stwowo-partyjnych III Rzeszy, to bezpo�rednim 
wykonawc� był Wehrmacht. To w jego strukturach na obszarze 
operacyjnym byli bezpo�redni sprawcy13: płk Friedrich Mindenhausen 
b�d�cy od 1 kwietnia 1943 r. na stanowisku Armeewirtschaftsführer 
bei A.O.K. 17 i jego sztab, którego szefem był mjr Otto Hiller oraz 12 
oficerów nadzoruj�cych poszczególne grupy problemowe polowej 
gospodarki wojennej w sztabie, po bezpo�rednich dowódców 
Oddziałów Ratunkowych nr 36, którego nazwiska nie znamy, bowiem 
podpisywał dokumenty w sposób nieczytelny. Ale kpt. Kindermann 
dowódca Oddziału Ratunkowego Nr 44 odpowiedzialny za złupienie 
Jasła, jest znany, podobnie jak ludzie z Oddziału Ratunkowego Nr 36, 
kierowcy: st. szeregowcy: Heinze, Krummer, Wacker, Speer, Scheller, 
oraz Killinger, Vetto, Albert, P aulsen i Harmstädt, starsi kaprale 
Riedel i Böhme, starszy sier�ant Ohnesorge, który został ranny 
odłamkiem 30 listopada przy szybie P olmin 19 w Roztokach, kaprale 
Grasse i Massale (przydzieleni 20 listopada), starszy kapral Klapp 
(przydział 29 listopada), którzy bezpo�rednio dostarczali do Oddziału 
Nr 44 „zabezpieczone” w mieszkaniach artykuły gospodarstwa 
domowego. 

Warto wspomnie�, �e dniach 11-13 listopada 1944 r. 
W sprawach ewakuacji, czyli grabie�y, przybywał w Ja�le SS-
Sturmbannführer Bauman ze sztabu Himmlera i z udziałem 
pełnomocnika Karpathen �l A. G. Nutzholza oraz in�. Kinzi, 

                                                 
1 3 Ib., kl. 1819467, Lagebericht; meldunek s ytuacyjny za grudzie� 

1944 r. z daty 29.12.1944 Armeewirts chaführer A.O.K. 17 w zał�czniku 47 
(kl.1819479) podaje s tan os obowy z wyszczególnieniem przydziału 
słu�bowego w s ztabie. 
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dyrektorów Sandera i Dopplera, omawiał z kpt Kindermannem zasady 
dalszej pracy14 . Wyniki tej pracy obejmuje „Lagebericht” za ten 
miesi�c z daty 27 listopada 1944 r. Wysłano pomi�dzy 1 a 18 listopada 
9 wagonów artykułów gospodarstwa domowego, 4 wagony odzie�y, 
tekstyliów i szmat, 3 wagony urz�dze� wiertniczych oraz 110 
wagonów mienia przemysłowego własno�ci Betriebsinspektion Gas 
Jasło, czyli polskiego „Polminu”15. 

S� to wi�c �ródła niemieckie, ale mamy te� zestawienia 
proweniencji polskiej, które jako przykład powołujemy16 . Ile z tych 
dóbr udało si� odzyska�, nie wiadomo, bowiem pomimo posiadanej 
dokumentacji i trwałym oznaczeniu maszyn i urz�dze�, symbolami 
inwentaryzacji zakładowej, trudno�ci z przywozem przez obszar 

                                                 
1 4 Ib., kl.1819446-447. 
1 5 Ib., kl. 1819459-462. M. Wieliczko: Pols ki przemys ł naftowy, op. 

cit., Aneks  3, Schematy organizacyjne  przeds i�biors tw naftowych w 
Generalnym Gubernators twie w latach 1939-1944. Organizacja nadzoru 
górniczego, s .194-195. K. Nycz: 80 lat gazownictwa ziemnego w Ja� le, W: 
„Rocznik Jas iels ki”, t.IV, Jas ło 2000, s.163-171 

1 6 Archiwum Pa�stwowe w Rzeszowie Oddział w Skołyszynie, 
Zes pół 254  Karpathen Öl A.G. Raffinerien 1940-1944, nr 8 Rafineria Jas ło. 
Wykaz urz�dze� wywiezionych do Preus sis che  Bergwerke u. Hütten A.G. 
obejmuje mienie odes łane na 33 wagonach. Wykaz  s porz�dzono 26 marca 
1945 r. w celach rewindykacyjnych. Wykaz urz�dze� wywiezionych do 
Kolk-Werke in Mirotein dotyczy rozmaitego mienia załadowanego na 50 
wagonów. Wykaz nosi dat�  27 marca 1945 r. Zakłady Wito-Mätzris ch w 
Shönberg przyj�ły 65 wagonów z maszynami, urz�dzeniami, s urowcami, co 
obj�to wykazem z daty 3 kwietnia 1945 r., Firma „Sagar u. Wacner” we 
Wrocławiu przyj�ła 6 wagonów, Firma „Brunn Maria” w Erzers dorf 
otrzymała 3 wagony z cz�� ciami i armatur�, za�  Herzog Julius hütte b. Gos lar 
8 wagonów. Zakłady A.E.G. w Proppau otrzymały wagon z trans formatorem, 
za� bocznice magazynowe Karpathen Öl A.G. i składy w ró�nych 
miejs cowo� ciach przyjmowały transporty z armatur� , materiałami 
budowlanymi, surowcami i ws zelkim innym mieniem w Seybus ch (11 
wagonów), Gersen b. Celle (9 wagonów), Limanowa (36 wagonów), Glinik 
Mariampols ki (21 wagonów), Obersberg O/S, Zakłady „Fanto-Werke” A.G. 
ł�cznie 205 wagonów od 3 s ierpnia 1944 do 10 s tycznia 1945. Wykazy 
szczegółowe tych dóbr opracowano do 14 kwietnia 1945 r. 

 
 



 65

sowieckiej strefy okupacyjnej na wschodnich terenach Rzeszy były 
wyj�tkowo du�e. Podobnie jak transporty odnalezionych urz�dze� ma 
Ziemiach Zachodnich. Dotyczy to nie tylko mienia – własno�ci 
jasielskiej rafinerii. P odobnie było w przypadku rafinerii w Gliniku 
Mariampolskim i tutejszej Fabryki Maszyn, przej�ciowo placów 
składowych urz�dze� wywo�onych z Jasła i kopalni podmiejskich. 

Inne zestawienia powstały w czasie rejestracji strat i zniszcze� 
wojennych z pocz�tkiem 1945 r., a nawet w latach nast�pnych. 
Powrócimy do tej kwestii. 

Bli�sze rozpoznanie wojskowych dokumentów niemieckich 
dotycz�cych Jasła, pozwoliło nie tylko na w miar� dokładne 
udokumentowanie grabie�y mienia mieszka�ców i własno�ci 
spółdzielczej i pa�stwowej, ale pozwoliło zarazem na okre� lenie 
mechanizmów sprawczych polityki III Rzeszy i osób z jej 
kierownictwa partyjno-pa�stwowego. Rola sił zbrojnych – 
Wehrmachtu, jako bezpo�redniego wykonawcy planów naznaczonych 
zbrodni� w �wietle tych dokumentów okazała si� pierwszoplanowa 
pod ka�dym wzgl�dem: zbrodni zabójstwa ludno�ci cywilnej w czasie 
wysiedle�, lub pó�niej w czasie ciszy operacyjnej przed ofensyw� 
styczniow�, zbrodniczego prowadzenia działa� bojowych i zbrodni 
zniszczenia miasta z jednoczesnym ograbieniem jego mieszka�ców. 
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Cz��� III 

 
Powrót do �ycia 

 
Jasło w ugrupowaniu frontów Armii Czerwonej na wschodnim 

teatrze działa� wojennych w styczniu 1945 r. znajdowało si� 
w szczególnym poło�eniu – było na granicy odcinka północnego 
rozpoczynaj�cego si� pod Tukums na Łotwie i si�gaj�cego Jasła, oraz 
odcinka południowego z granic� pod Radar-Osijak nad Drav� 
w Jugosławii. Na północ od Jasła były dwa Fronty Bałtyckie, trzy 
Fronty Białoruskie i I Front Ukrai�ski, którego lewe skrzydło 
stanowiła 60 Armia (gen. Pawieł Kuroczkin) zajmuj�ca pozycj� od 
Niepli na północny wschód od Jasła, poprzez zabudow� Sieklówki na 
skraj Gogołowa i Huty Gogołowskiej, do drogi Kamienica Górna – 
Grudna Górna. 

Na wprost Jasła, czyli na południe od Niepli – Chrz�stówki, 
poprzez uprzednio wspomnian� rubie� Zimna Woda – S�dkowa – 
Tarnowiec – Umieszcz – Glinik P olski po Łajsce i Gorzyce – Toki, 
pozycj� zajmowała 38 Armia IV FU, za�  dalej na południe 1 Armia 
Gwardii. 

Natarcie 38 Armii przygotowano niezwykle starannie, bowiem 
wspólnie z 60 Armi�, miała wykona� przełamanie niemieckiej pozycji 
na jednym z trzech takich odcinków pomi�dzy Warszaw� 
a Karpatami. St�d dywizje piechoty w liczbie 15 otrzymały na 
wsparcie pułkowe grupy artylerii (po 90 dział i mo�dzierzy), a Armia 
jeszcze armijn� grup� artylerii przełamania, której trzon stanowiło pi�� 
pułków artylerii Czechosłowackiej Armii dyslokowanych znad 
Ondavy do Wrocanki – Umieszcza, co ł�cznie dawało nasycenie 180-
190 luf na jeden kilometr frontu. Do tego dwa zwi�zki pancerne (31 i 
42 Bryg. P anc. Gw.) i wsparcie lotnicze 8 korpusu szturmowców i 10 
korpusu my� liwców, razem 533 maszyny! 

15 stycznia 1945 r. po przygotowaniu artyleryjskim, o 8.45 
ruszyła piechota z czołgami; w południe zwiad meldował si� na 
zachodnim skraju Osobnicy, mijaj�c 12 kilometr w gł�bi pozycji 
niemieckiej. O 20.00 jego czołgi osi�gn�ły szos� w Skołyszynie 
i rozwin�ły si� w forsownym marszu ubezpieczonym w kierunku 
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Biecza – Gorlic. W � lad za tym sukcesem utworzona została pod 
dowództwem gen. N. Kiriuchina „Grupa Szybka” zło�ona 
z wymienionych brygad pancernych, do których doł�czono cztery 
bataliony piechoty 211 Dywizji z 67 Korpusu gen. I. Szmygo. Ale to 
wszystko działo si� ju� poza Jasłem. 

P od miasto od wschodu podchodziły bataliony 258 pułku ze 
140 Dywizji (gen. A. Kisielow), okr��aj�c miasto popod Łaski, 
bowiem ze skrzydła od Roztok dostały ogie� niemieckiej artylerii... 
Pułk zmienił front i przeszedł z natarciem w kierunku Wolicy – 
Sobniowa, za�  jego bataliony 1 i 2 przeszły przez 
ółków i dotarły do 
lasu pod Brzy�cie. O godz. 19.00 1 batalion doszedł do toru 
kolejowego i szosy za Topolinami i zaj�ł tu pozycj� obronn�. 
Natomiast 2 batalion rano 16 stycznia, od strony Brzy�cia uderzył na 
rafineri� w Niegłowicach i zablokował drog� do miasta, która i tak 
była obezwładniona, bowiem Niemcy wysadzili jedno prz�sło mostu 
kolejowego na Wisłoce (zachodnie) i zdołali te� zniszczy� pobliski 
most drogowy. 

W tym czasie 295 pułk ze 183 Dywizji (gen. L. Wasilewski) 
zaj�ł Czelu�nic� i poszedł w � lad za uprzednio wspomnianymi 
batalionami 258 pułku. Przez las �ółkowski dotarł do Nowej Wsi – 
Lichtarza na południowej granicy miasta. Około 11.00 czołowe 
elementy jego 1 batalionu oraz 2 batalion z 258 pułku zacz�ły 
zajmowa� miasto posuwaj�c si� wzdłu� ul. 3-go Maja i Za Kolej�. 

Dopalał si� wtedy magazyn na ładowni zachodniej na stacji 
kolejowej, a �ołnierze z najwi�ksz� ostro�no�ci� – ponie� li bowiem 
ofiary na polach minowych przy podej�ciu do miasta – zajmowali 
opustoszałe ruiny. Trzeba doda�, �e kilka dni wcze�niej padał �nieg 
i wszystko pokryła �wie�a warstwa puchu. Cisza. Nikt nie strzelał, 
bowiem Niemcy orientuj�c si� w sile przełamania na południe od 
miasta, zwin�li w nocy obron� w kierunku północno-zachodnim 
w stron� Liwocza i dalej na północ na Jodłow� – Ryglice. Tu dopadły 
ich czołowe elementy 60 Armii, która 16 stycznia rano poszła do 
natarcia z zadaniem okr��enia tarnowskiego zgrupowania 17 Armii. 

Rozerwany został front i „Operacja jasielska” przyniosła tak�e 
oswobodzenie miasta i powiatu spod niemieckiej okupacji. Cena �ycia 
�ołnierzy Armii Czerwonej była jednak znaczna – polegli na terenie 
64 miejscowo�ci w powiecie. W mie�cie, na podej�ciu oraz od min 
i niewybuchów poległo 27 �ołnierzy i oficerów. P ochowano ich 
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w parku miejskim w klombie – na południe – wprost od pomnika 
T. Ko�ciuszki. Wojenny komendant miasta mjr Suworow polecił 
władzom miasta wybudowanie pomnika „Wojny Ojczy�nianej”, 
którego losy wpisały si� w patriotyczne dzieje Jasła w sposób 
szczególny i jedyny w swoim rodzaju w kraju. Kiedy w 1946 r. 
porz�dkowano grobownictwo wojenne, grób w parku został 
przeniesiony na cmentarz wojenny w Zagórzanach – Gliniku 
Mariampolskim, podobnie jak wiele pojedynczych mogił z terenu 
całego powiatu1. 

17 stycznia 1945 r. zacz�li przybywa� do miasta pierwsi 
mieszka�cy. Wielu z trudem odnajdywało drog� do miejsca, gdzie był 
dom, mieszkanie, czyli dorobek ich �ycia i Przodków. Ci, którzy 
mogli w�ród ruin urz�dzi� sobie jakie� warunki bytowania, np. w nie 
do ko�ca wypalonej kamienicy, ale najcz��ciej w piwnicy, 
rozpoczynali niezwykle trudne dni przywracania �ycia w mie�cie. 
Inni, przychodzili rozpoznali � lady, obeszli kilka ulic, otarli łzy 
i wracali na poblisk� wie� , gdzie dot�d trwali. I to był ruch 
w�drówkowy, jedyny w swoim rodzaju. Ludzie, dopóki naocznie nie 
rozpoznali ogromu zniszcze�, nie dawali wiary opowiadaniom, �e od 
stacji kolejowej wida� szczyt ruin ko�cioła farnego ponad zabudow� 
całego �ródmie�cia (!), �e w mie�cie nie ma nic całego, bowiem domy 
w ruinie, drzewa w parku ze wszystkich stron potrzaskane przez 
odłamki gruzu z wysadzonych wokół domów, �e ulice zawalone tak 
gruzem, �e trudno przej��... Mniej wi�cej po dwóch, trzech tygodniach 
ludzie oswoili si� z tym bezmiarem zniszcze� i zacz�li poszukiwa� 
„sposobu na �ycie”, czyli porz�dkowa� ruiny w stopniu 
umo�liwiaj�cym zorganizowanie bytowania. 

17 stycznia 1945 r. obok pierwszych mieszka�ców przybyła 
te� z Rzeszowa „Grupa Operacyjna”: Kpt. Konopka, sekretarz PPR 
Janikowski-Zientarski i mianowany starost� powiatowym Stanisław 
Sałustowicz. Kilka dni pó�niej, 25 stycznia zdołał nawi�za� kontakt 
z szeregiem �rodowisk na terenie powiatu i rozpocz�ł urz�dowanie 
(dok. 1). 

 

                                                 
1  Działania wojenne w ofens ywie s tyczniowej 1945 r. przedstawiono 

na pods tawie ws pomnianego ju� pi�miennictwa wojs kowo-historycznego B. 
Dolata: Wyzwolenie Pols ki 1944-1945, Warszawa 1966, s . 173-175, s zkic 16. 
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                        Dokument 1. 
 

Sprawozdanie  z działalno�ci Starostwa Powiatowego 
Jasie lsk iego w pierwszym kwartale , Jasło 25 marca 1945 r. 

W my�l zarz�dzenia wojewody krakowsk iego, Kraków, 
dnia 16 marca 1945 r., przedkładam periodyczne sprawozdanie 
z działalno�ci Starostwa Powiatowego w Ja� le  od dnia 
17 stycznia do dnia 25 marca 1945 r. 

W dniu 17 stycznia 1945 r. zastałem wszystkie  budynki 
w Ja�le  wyminowane i spalone, przeto zmuszony byłem 
organizowa� urz�d w Niegłowicach, tj. 3 km od Jasła, gdzie  
otrzymałem od k omendanta wojennego w budynk u Rafinerii 
Nafty jeden pok ój zaopatrzony w 1 stół i 6 krzeseł. po 
k ilkudniowym pobycie  w Ja� le  wyszukałem we dworze 
w Gorajowicach, tj. półtora kilometra od miasta Jasła 
budynek, pałac, do k tórego w dniu 27 stycznia br. przywiozłem 
wypo�yczone dla Starostwa od Rafinerii w Niegłowicach 
2 biurka, 2 stoły, 6 k rzeseł i 1 stojak . Budynek  był bardzo 
zniszczony i bez szyb. Przyst�piłem przeto niezwłocznie  do 
remontu tego budynku oraz do anga�owania urz�dników. 
Z uwagi jednak, �e miasto zostało zupełnie  zniszczone, powrót 
dawnych mieszk a�ców Jasła nast�pował bardzo powoli, tak  �e 
trudno było dosta� rzemie�lnik ów do remontu, jak  równie� 
urz�dników do uruchomienia administracji, przeto remont 
budynku z powodu braku wszelk ich materiałów stolarskich, 
� lusarskich, malarskich, szkła okiennego, jak  równie� dóbr 
personelu biurowego z braku mieszk a�ców nast�pił bardzo 
powoli. Na wezwanie moje z dnia 22.I.1945, L: 1/45 w sprawie 
zgłoszenia si�  wszystkich innych pracowników Starostwa 
Jasielsk iego do pracy zgłosili si�  do słu�by: Fedorko Piotr były 
k ierownik k ancelarii, Machowicz Jan – wo	ny, który z ko�cem 
1939 r. miał by� mianowany urz�dnikiem, Kobak  Jakub – 
referent wojsk owy, Ciepielowski Władysław – pom. ref. admin. 
– prawnego, �wistak  Czesław – kontroler sanit., Ułyda Jan – 
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emer. kier. k anc. w urz�dzie  woj. w Stanisławowie. Reszt�  
personelu przyj�łem z poda� o prac� .a 

 
ródło: 
Archiwum Pa�stwowe w Rzeszowie Oddział w Skołyszynie, 

zespół: Starostwo P owiatowe Jasielskie, sygn. 16, k. 269, kopia 
maszynopisu. Tekst pierwotnie opublikowany ze skrótami. Maria 
Mendys (Jasło): Materiały �ródłowe dotycz�ce zniszczenia Jasła 
w latach 1944-1945 i jego pocz�tkowej odbudowy, [W:] Teki 
Archiwalne nr 19, Łód� 1982, s. 257-298.M. Mendys, id. 

 
 
Dało to pocz�tek trwaj�cej a� do 3 wrze�nia 1945 r. zło�onej 

sytuacji, bowiem dopiero tego dnia Urz�d Wojewódzki w Rzeszowie 
w oparciu o dekret Rz�du Tymczasowego (Dz. URP  nr 27, poz. 168 
z 18 VIII 1945 r.) o utworzeniu województwa rzeszowskiego, przej�ł 
powiat jasielski. Ta sytuacja dodatkowo komplikowała i tak ogromne 
trudno�ci miasta, bowiem Urz�d Wojewódzki Krakowski, ogl�dnie 
mówi�c, bez przekonania traktował sprawy pow. jasielskiego, ba, 
nawet podobno podj�to decyzj�, �e Jasła nie warto odbudowywa�, bo 
nie ma z czego... Natomiast Urz�d Wojewódzki w Rzeszowie z trudem 
dobijał si� w Warszawie o legalizacj� swojego statusu, co trwało przez 
rok i sprawy tak peryferyjne jak przynale�no�� pow. gorlickiego 
i jasielskiego, były poza jego zainteresowaniem. Obydwa urz�dy 
jednak słały swoje pisma do Jasła, co prowadziło do swoistych 
dylematów pomi�dzy historycznymi zwi�zkami z Krakowem, a bli�ej 
nieznanym Rzeszowem. 

Sytuacj� t� dwukrotnie zrelacjonował w druku mgr Władysław 
Mendys b�d�cy od pocz�tku, od ostatnich dni stycznia 1945 r. 
w centrum spraw miasta i jego zarz�du2. 

                                                 
a Opus zczono fragment zawieraj�cy wykaz kolejnych zatrudnianych 

w nas t�pnych mies i�cach oraz szczegółowe zapotrzebowanie na druki, papier, 
akty normatywne, mas zyny do pisania, etc. materiały kancelaryjne. 
Sprawozdanie s porz�dził Michał Sałustowicz pierws zy s taros ta. 

2  W. Mendys: Wskrzes zanie Jas ła, „Rocznik Jasiels ki” t. II, 1970-
1971, Jasło 1971, s . 162-172, oraz Wspomnienia o Ja� le, op. cit., s. 7-38. 
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Rozpocz�ł ten zarz�d swoje urz�dowanie w kamienicy przy ul. 
Asnyka, której II pi�tro wypaliło si� i cz��� parteru, ale druga cz��� 
ocalała wraz z sieni� domu. Było to „mieszkanie” Stanisława 
Ku�niarskiego, który jako przedwojenny burmistrz (zast�pował 
wielokrotnie dr. Józefa 
elaznego) został powołany 20 stycznia 1945 
r. i pełnił te obowi�zki do 22 czerwca 1946 r., kiedy zast�pił go Józef 
Krzy�owski. Stanisław Ku�niarski przede wszystkim znaj�c wielu 
mieszka�ców sprzed wojny, tych którzy wracali i zdecydowali si� na 
pionierskie warunki bytowania, zacz�ł skupia� wokół siebie i grupa ta 
z pocz�tkiem lutego była ju� kilkunastoosobowa. 8 lutego Władysław 
Mendys obj�ł stanowisko wiceburmistrza.W takich okoliczno�ciach 
formowała si� pierwsza Rada Miejska, która 18 lutego 1945 r. odbyła 
swoje pierwsze protokołowane posiedzenie. (dok. 2) 

 
 
 
                      Dokument 2. 

 
Protokół z pierwszego posiedzenia Miejskiej Rady Narodowej 

w Ja� le  dnia 18 lutego 1945 r. 

Obecni: Burmistrz Stanisław Ku	niarski oraz członkowie: ks. 
Kwolek  Antoni, Karpi�sk i Andrzej, Mordawski Józef, 
Widziszewski Józef, Wro�ski Stanisław, Wo	niak Marcin, in�. 
Ł� tkowsk i Jan, mgr Mendys Władysław, in�. Zossel Ignacy, dr 
Franciszek  Ró�a�sk i, mgr Rysak Jan, Zimek Wiktor, 
Krementowski Tomasz, Chrz��cik Stanisław, Szaro Wojciech, 
Hydel Edward, Twaróg Franciszek , Garbarcik Tadeusz. 

Przewodnicz�cy zagaił posiedzenie  i w gor�cych słowach dał 
wyraz ogólnej rado�ci z powodu wyzwolenia pa�stwa polskiego 
spod okupacji niemieck iej, a zarazem powitał zebranych. 
Nast�pnie przedstawił, �e na polecenie  ob. starosty w Ja�le zostaje 
utworzona Miejsk a Rada Narodowa, w sk ład której zostaj� 
powołani przedstawiciele  wszystkich stanów w mie�cie . 

                                                                                                          
Tam�e, Aneks  s. 39-50 z dokumentami adresowanymi do Krakowa jes zcze w 
lipcu 1945 r. 
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W dalszym ci�gu burmistrz, ob. Ku	niarsk i, zdał 
sprawozdanie  ze  swej działalno�ci od czasu powołania go na 
stanowisko burmistrza, tj. od dnia 9 lutego br., i przedstawił, �e 
pierwszym jego zadaniem było zało�enie  siedziby dla Zarz�du 
Miejskiego, na który to cel oddał cz��� swojego mieszkania. 

Dalej podj�ł burmistrz działalno�� w k ierunk u odnalezienia 
i zabezpieczenia mienia miejskiego oraz urz�dze� technicznych. 
Co do tego udało si�  odszuk a� przy współudziale  gazomistrza, ob. 
Ocho�skiego, aparatur�  gazow� znajduj�c� si�  w Gliniku 
Mariampolskim. Równie� odnaleziono cz��� sprz� tu po�arniczego 
znajduj�cego si�  cz��ciowo w Gorlicach i we wsi Osobnicy. 
W k o�cu przedstawił ob. burmistrz, �e do pracy w Zarz�dzie  
miejsk im zgłosili si�  prawie wszyscy dotychczasowi pracownicy, 
którzy podj� li swe czynno�ci. Jedn� z najwa�niejszych czynno�ci 
obecnych jest przeprowadzenie  spisu ludno�ci. Spis odb�dzie  si� 
od dnia 17 lutego 1945 r. i ma by� uk o�czony do dnia 23 lutego br. 

Jak o nast�pny punkt porz�dku dziennego posiedzenia 
przeprowadzono wybory zast�pcy burmistrza w osobie  mgr 
Mendysa Władysława oraz utworzono poszczególne sekcje  z łona 
rady. 

Sprawy finansowe: Karpi�ski Andrzej, Garbarcik Tadeusz,   
                                 mgr Rysak Jan 
Sekcja przedsi�biorstw: Widziszewski Józef, Twaróg                     
                                               Franciszek , Rysak  Jan,  
        Wo	niak Marcin 
    �    budowlana: in�. Ł� tkowsk i Jan, Sok ołowski Czesław. 
    �    sanitarna: dr Ró�a�ski Franciszek, dr Przybyszowski    
                            Zbigniew. 
    �    opieki społecznej: k s. Kwolek Antoni, Hydel Edward,     
                                         Chrz��cik Stanisław. 
    �    milicji miejskiej: in�. Zossel Ignacy. 
    �    rolnicza: Bania Władysław, Wro�ski Stanisław, Szaro  
                          Wojciech. 
    �    szkolna: Lejpras Kazimierz, Mordawski Józef. 
    �    prawnicza: mgr Mendys Władysław i s�dzia Knebel  
                             Alek sander. 
    �    propagandy: mgr Mendys Władysław, Garbarcik    
                                Tadeusz, Łukaczy�ski Julian. 
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Jak o punk t porz�dku dziennego przyj�ł ob. burmistrz 

dyskusj�  i wolne wnioski. W tok u dyskusji zabrał głos ob. Mendys 
i podniósł konieczno�� jak najrychlejszego podj�cia działalno�ci 
Zarz�du Miejskiego w kierunku d��enia do odbudowy miasta. 
Najkrótsz� drog� do tego jest uruchomienie  instytucji 
publicznych, szk ół itp., do czego konieczne jest przygotowanie 
odpowiednich lokali. 

Dla przyspieszenia urz�dzenia szpitala i powi�kszenia go 
wydelegowano ob. dra Ró�a�sk iego i Widziszewskiego i polecono 
im wyszuk anie  odpowiedniego lokalu. Nast�pnie dr Ró�a�ski 
przedstawił zarz�dzenie  władz sanitarnych w sprawie ekshumacji 
zwłok, a to w zwi�zk u z wypadk ami odnajdywania ró�nych zwłok 
na terenie  miasta Jasła. Na wniosek  dr Ró�a�skiego ustanowiono 
in�. Zossela Ignacego delegatem do komisji sanitarno-
obyczajowej. Celem zapewnienia bezpiecze�stwa w mie�cie  Ja�le 
uchwalono wniosek ob. Mendysa opublikowania ogłoszenia na 
terenie  miasta Jasła wzywaj�cego mieszka�ców do zgłaszania 
wszelkich rozrzuconych min i materiałów wybuchowych 
w Zarz�dzie  Miejsk im, który zgłoszenia te  sk ieruje do wła�ciwych 
władz. W k o�cu uchwalono stały termin odbywania posiedzenia 
Miejskiej Rady Narodowej na ka�dy pi�tek godz. 3 – po południu. 

 
ródło: 
Archiwum Pa�stwowe w Rzeszowie Oddział 

w Skołyszynie, zespół: Zarz�d Miejski w Ja�le, sygn. 1, k. 
1-3. Tekst pierwotnie opublikowany ze skrótami. M. 
Mendys, id. 

 
Był to skład wyj�tkowy: ks. Antoni Kwolek, proboszcz parafii 

farnej p.w. Wniebowzi�cia NMP, zwi�zany z miastem od 1905 roku, 
zamieszkał w adaptowanej oborze, bowiem ko�ciół, plebania, 
organistówka były w ruinie, a obowi�zki kapła�skie spełniał w 
Kaplicy Cmentarnej i wspólnie z ks. wikarym Adamem Ablewiczem 
był moralnym oparciem dla mieszka�ców. Andrzej Karpi�ski – kupiec 
bez sklepu – to była ruina na rogu ul. Czackiego i 3-go Maja, 
zamieszkał w nie do ko�ca wypalonym dom przy ul. Chopina. Józef 
Mordawski „od zawsze” nauczyciel w Szkole Powszechnej im. 
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R. Traugutta zamieszkał w swoim domu przy ul. Kraszewskiego. 
Ocalała weranda (wkrótce był tu „sklep” z zeszytami i przyborami 
szkolnymi oraz „Płomykiem”), oraz 3 izby, ale cz��� domu na �cianie 
szczytowej urwała bomba, która spadaj�c ukosem wybuchła 
w s�siednim ogrodzie. Józef Widziszewski miał komórki w podwórzu 
swojego „domu” przy ul. 3-go Maja. Stanisław Wro�ski obor� na 
zapleczu parceli przy ul. Ko�ciuszki, bo dom drewniany spłon�ł 
doszcz�tnie na rogu ul. Rejtana i Ko�ciuszki. Marcin Wo�niak swoje 
�lusarstwo z mieszkaniem rozpoczynał w komórkach przy 
ul. Szajnochy, za� in�. Ł�tkowski zamieszkał w nie do ko�ca 
wypalonej kamienicy na rogu ul. Ujejskiego i Chopina. Mgr Mendys 
w domu rodzinnym przy ul. 3-go Maja, gdzie ogniotrwały strop ocalił 
trzy izby parteru. In�. Zossel urz�dził swoje „mieszkanie” 
w  niespalonej oficynie warsztatu stolarskiego przy ul. Czackiego, za�  
dr Franciszek Ró�a�ski mieszkał w Ulaszowicach, w tej cz��ci miasta, 
która szcz�� liwie ocalała, bo mieli tu kwatery podpalacze Wehrmachtu 
wycofani z miasta po zako�czeniu swojej zbrodniczej roboty przy 
ko�cu grudnia 1944 r. i nie miał ju� kto roznosi� ognia... Mgr Jan 
Rysak od piwnicy przy ul. Słowackiego i ocalałej jednej izbie 
rozpocz�ł pełn� po�wi�cenia prac� farmaceuty dla mieszka�ców. 
Wiktor Zimek zamieszkał w oficynie swojego warsztatu od strony 
ul. Krótkiej. Tomasz Krementowski, Edward Hydel, Tadeusz Garbacik 
i Franciszek Twaróg zamieszkali k�tem w Ulaszowicach. Stanisław 
Krz��cik u in�. Ł�tkowskiego, za�  Wojciech Szaro przy dzisiejszej 
ul. Konopnickiej, na ówczesnym Błoniu, gdzie par� domów ocalało. 

To grono ludzi zorganizowało si�, by swoim „istnieniem na 
stanowisku”, podtrzyma� wol� trwania i entuzjazm innych, tych, 
którzy powracali. To grono ludzi miało wizj� odbudowy miasta 
i w tych warunkach było to ogromnie wa�ne. Rozpocz�to wi�c prac� 
na wielu odcinkach, od spraw najpilniejszych... �nieg topniał. Miasto 
było cmentarzem nie tylko domów, ale i zwłok NN, które trzeba było 
pogrzeba�. Cmentarz był nie tylko sprofanowany, ale wymagał 
uprz�tni�cia, bowiem coraz liczniej ludzie przychodzili na modlitw� 
do Kaplicy. 

Zarz�d Miasta 23 lutego 1945 r. ogłosił (to pismo L. dz. 
36/45) wezwanie do mieszka�ców, po my� li wniosku mgr Mendysa 
z pierwszego posiedzenia Rady. Ju� 24 lutego przekazano do 
Komendy Milicji wykaz gdzie znajduj� si� „nie wybuchni�te �rodki 
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amunicji i materiały wybuchowe...”, na gruncie Szymona Sołtysika 
przy ul. Na Młynek „kilkana�cie bomb porzuconych”, „naprzeciw 
domu Wykusów przy ul. �niadeckich naboje do granatników”, 
w rowie przy ul. 3-go Maja 44 „kilkana�cie naboi minowych”, 
„w chodniku ul. Mickiewicza koło ko�cioła OO. Franciszkanów tkwi 
du�a bomba w połowie otwarta”, w chodniku „w pobli�u dawnego 
kiosku ob. Saletnika tkwi�ca w ziemi du�a bomba”. Pismem z 2 marca 
podano nowy wykaz bo „... po ust�pieniu �niegu, materiały te 
wyłoniły si� na powierzchni ziemi”3 . 


ycie powracało do miasta sił� woli jego mieszka�ców, 
których było coraz wi�cej... Niezwykłej energii dyrektorzy Seweryna 
Janicka (Szkoła P owszechna im. M. Konopnickiej) i Wojciech �wigut 
(Szkoła P owszechna im. R. Traugutta) zdołali wyremontowa� nie do 
ko�ca wypalone skrzydło budynku i rozpocz�li nauk� 1 marca 
w obydwu szkołach, w kilku klasach. W tym samym czasie, bo ju� od 
23 lutego 1945 r. Dyr. Leon Król oczekiwał, maj�c decyzj� 
Kuratorium Okr�gu Szkolnego Krakowskiego z daty 19 lutego 1945 r., 
na „... oficjalne przyzwolenie komendanta wojennego”, by rozpocz�� 
nauk�. Rafineria dawała 9 wi�kszych pomieszcze� na sale lekcyjne 
i nauk� wkrótce, bo 10 marca rozpocz�to w klasach gimnazjum 
i liceum, weryfikuj�c we własnym zakresie po�wiadczenia z tajnego 
nauczania. 

Zapowiedziany spis ludno�ci zamieszkałej w mie�cie, 
a przeprowadzony od 17 do 23 lutego 1945 r. zawiera wykazy 624 
nazwisk4 . Warto przy tej okazji wspomnie�, �e był to okres kiedy 
ukształtowały si� ju� pierwsze zespoły pracownicze. Najliczniejsi byli 
kolejarze na terenie miasta i spełnili organizatorsk� rol� w odbudowie 
Spółdzielni Spo�ywców: St. Krz��cik, uruchomił sklep w wysokiej 
piwnicy przy ul. Ko�ciuszki, St. G�barowski w cz��ci odbudowanego 
parteru na rogu ul. Floria�skiej i �niadeckich. Stanisław Grochowski, 
Adam Krupa, Piotr Gicala i kilkunastu innych stanowiło grup� 
organizatorów nie tylko spółdzielczych. Karol Wieliczko, mój Ojciec 
i maszynista Stacho� z pomocnikami, przyprowadzili z Zagórza 
pierwszy poci�g 24 lutego 1945 r. ze zbo�em (600 ton) na chleb 

                                                 
3  Archiwum Pa�s twowe w Rzes zowie Oddział w Skołyszynie, 

Zes pół, Zarz�d Miejs ki w Ja� le, s ygn. 91, k. 148-9. 
4  Ib., s ygn. 92, k. 167-171. 
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i zasiew wiosenny, 2,5 tony cukru i ziemniaki dla głoduj�cej ludno�ci5. 
W tym samym czasie 9 lutego, decyzj� o odbudowie zakładu podj�ła 
załoga Huty Szkła przy ul. �niadeckich. 

W takich okoliczno�ciach z ka�dym dosłownie dniem, 
powracało �ycie do miasta. 
ywioł tego powrotu powstały 
z entuzjazmu i etosu pracy został wkrótce poddany obowi�zuj�cej 
normalizacji polityczno-ustrojowej. Po�wiadcza to zał�czony protokół 
nr 1 (dok. 3) z posiedzenia które zapocz�tkowało nowy okres 
w dziejach miasta6. 

 
                    Dokument 3. 

Protokół nr 1 z pos iedzenia porozumiewawczego mi�dzypartyjnego 
oraz mi�dzyzwi�zkowego w s prawie uzgodnienia współpracy oraz 
mandatów do Miejs kiej Rady Narodowej w Ja�le, odbytego w Ja�le 
w Sali Magistratu dnia 29 III 1945 o godzinie 4 po południu. 

W pos iedzeniu udział wzi�li: 
z ramienia  PPR obyw. Półchłopek Jan 
                                       Kosiba Wojciech 
�    �  Samopomocy Chłops kiej Nico�  Jan 
�    �  PPS Kuras iewicz Stanis ław 
   Kulczyk Boles ław 
   Trojan Adolf 
�    �  Zwi�zków Zawod. Landa Józef 
                                                    Pniak Józef 
�    �  Kupców i Rzemie�l. mgr Rys ak Jan 
                                                      Chwistek Michał 
                                                      Łukaczy�s ki Julian 
�    �  Spółdz. Roln.-Handl. Mikosz Zdzis ław 
�    �  Magis tratu Mias ta Ku	niarski Stanis ław 
                                                    mgr Mendys  Władys ław 
�    �  ZNP  Mordaws ki Józef 
�    �  Powiatowej Rady M�drek (Stanis ław) 

                                                 
5  M. Wieliczko: Powiat jas ielski w latach 1944-1969. Kalendarium, 

W: „Rocznik Jas iels ki”, t. I, Jasło 1969, s. 14-32. Id., Jas ło – Kronika XX-
lecia, mas zynopis  pracy wyró�nionej na ogólnopols kim konkursie w 1964 r., 
przekazany do zbiorów Muzeum Regionalnego w Ja� le. 

6  M. Wieliczko: Narodziny władzy ludowej w regionie jas ielskim 
1943-1948. Studia z dziejów Jas ła i powiaty jasiels kiego pod red. Józefa 
Garbacika, Kraków 1964, s . 445-473, przyp. 74 z dokumentacj�  �ródłow� . 
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Ob. Ku	niarski witaj�c zebranych w krótkich s łowach przeds tawia 
jak krótki czas  dzieli nas  od 4 kwietnia i jaki ogrom pracy jest do 
przeprowadzenia. Zaznacza, �e jes t to obiór tymczasowy Rady 
Narodowej (Miejskiej). Pros i obecnych o uzgodnienie lis ty kandydatów, 
przy czym podkre� la, by przy obsadzaniu mandatów kierowa�  si�  
wył�cznie dobrem ogólnym miasta. Nale�y pomin�� wszystkie 
małostkowe ambicje i ambicyjki i kieruj�c s i�  przede ws zys tkim dobrem 
mias ta, obsadzi�  mandaty Miejs kiej Rady Narodowej, przy czym pros i 
Przewodnicz�cego PRN o udzielenie pewnych wyja�nie� i ws kazówek jak 
byłoby najpro�ciej, najpraktyczniej, a zgodnie jednak z obowi�zuj�cymi 
przepis ami us tawowymi przeprowadzi�  w skróconym trybie wybory do 
Miejs kiej Rady Narodowej. 

Ob. M�drek udzielaj�c wyczerpuj�cych wyja�nie�, wskazuje 
mi�dzy innymi najgłówniejs ze cele M.R.N. dalej podkre�la, �e 
uzale�nienie ws zelkich s ubwencji rz�dowych zale�nem jest od 
opracowania bud�etów powiatowych, w których musz� mie� ci� si�  
i bud�ety miejs kie. W przemówieniu swym mówca podkre�la, �e w my� l 
obecnych poj��  demokratycznych prawo do czynnego prawa wyborczego 
pos iada ka�dy obywatel RP i nie tylko ci co posiadaj� cenzus  naukowy. 
Pods tawow� rzecz� jes t, �e ka�dy człowiek ma te s ame prawa, �e wybory 
odbywaj� si�  zwyczajn� wi�ks zo� ci� głos ów po przeprowadzeniu 
rzeczowej dys kusji. 

W dys kusji zaj�li głos kolejno: ob. Mendys , Kulczyk, M�drek, 
Chwistek, Półchłopek, Łukaczy�s ki, Mordawski, Kuras iewicz, Kos iba 
i Pniak. Zgodnie postanowiono podzieli�  24 mandaty do M.R.N. 
pomi�dzy PPR, PPS oraz Zwi�zek Kupiectwa i Rzemios ła Polskiego, 
przy czym do tych os tatnich wł�czy�  inteligencj�  pracuj�c�. Ob. Kulczyk 
odczytuje lis t�  przys łan� przez ZZK, motywuj�c, �e ZZK jes t 
reprezentowany na li� cie PPS. 

Poza nawiasem dys kus ji, jednakowo� w czas ie jej toku Ob. M�drek 
wspomina, �e miasto jako takie nie przyczyniło s i�  w walce czynnej do 
zdobycia wolno� ci, jak Kraków i inne mias ta, �e jedynie tylko do tego 
przyczyniła s i� PPR oraz mniej nieco PPS politycznie i z tej racji tym 
2 partiom nale�y s i� przewodnictwo. 

W odpowiedzi na to przypomina przedmówcy Ob. Chwis tek, �e jak 
mias to pracowało dla Polski �wiadcz� o tym mas owe groby w okolicy 
mias ta (Sieklówka i Warzyce) oraz O�wi�cim i inne obozy, w których w 
ł�cznej s umie zgin�ło 1600 osób rekrutuj�cych s i�  z najleps zych s ynów 
Ojczyzny. Ob. Mordaws ki obja�nia, jak odbywało s i�  tajne i przez 
okupanta zabronione nauczanie. Z nauki tej korzystało 3000 uczniów. 
Przeprowadzono dopełniaj�ce kursy historii, geografii i polskiego. Mgr 
Rysak kładzie s zczególny nacisk na okoliczno� �, �e gruzy otaczaj�ce nas 
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�wiadcz� najlepiej o tym, jak okupant nie mog�c udowodni�  winy tych 
1600 zamordowanych niewinnie najleps zych synów Ojczyzny, w bezs ilnej 
w�ciekło� ci s zukaj�c odwetu zniszczył mias to. 

Ob. M�drek podkre�la jeszcze raz, �e w s wym przemówieniu 
specjalnie dobierał s łów, by nie zej� �  na niewła� ciwe tory, lecz je� li kto�  
czuł s i� dotkni�ty w s prawach uprzednio omawianych on ze s wej strony 
przepras za i twierdzi, �e miał jedynie na my� li walk� zbrojn�, w której 
przewa�nie jednak brała udział PPR, nie chce zaognia� s prawy, niemniej 
jednak mus i podkre� li�, �e zwykle w najci��s zych chwilach 
przełomowych odpowiedzialno� �  i s ter rz�dów bior� na siebie warstwy 
najni�s ze. 

Ob. Kuras iewicz s tawia wnios ek by zako�czy�  dyskus j� i przys t�pi�  
do obsadzenia 24 mandatów przez poszczególne partie i zwi�zki. 
Ustalono nas t�puj�c� lis t�  s kładu M.R.N. z ramienia: imi� i nazwis ko, 
zawód. 

 
PPR Buda Mieczysław 2-gi sekretarz PPR 
PPR  in� . Danielewicz Wilhelm Powiatowy Urz�d Ziems ki 
PPR Kos iba Wojciech wiertacz 
PPR Pacana Józef kom. mil. 
PPR Pazdro Władysław ins pektor s zkolny 
PPR Półchłopek Jan sekretarz PPR 
PPR Przewłocki Józef szef Pow. Urz. Prop. i Inf. 
PPR Twaróg Kazimierz urz�dnik Staros twa 
PPS G�barows ki Stanisław kolejarz 
PPS Grochows ki Stanisław kolejarz 
PPS Kulczyk Bolesław mas zynista kolejowy 
PPS Kurasiewicz Stanis ław kolejarz 
PPS Landa Józef murarz 
PPS Mazur Edward drukarz 
PPS Mikosz Zdzis ław s półdzielca 
PPS Trojan Adolf kupiec 
Ks .  Ablewicz Adam ks i�dz, intel. prac. 

     Chwis tek Michał s tolarz  Zwi�zek Kupców i Rzemie� lników RP 
Ku�niars ki Stanis ław drukarz  Zwi�zek Kupców i Rzemie� lników RP 
Łukaczy�ski Julian fotograf Zwi�zek Kupców i Rzemie� lników RP 
mgr Mendys  Władys ław adwokat, intel. prac. 
Mordawski Józef nauczyciel, intel. prac. 
mgr Rys ak Jan aptekarz Zwi�zek Kupców i Rzemie� lników RP 
Szajna Włodzimierz mechanik Zwi�zek Kupców i Rzemie� lników RP 
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Na wnios ek ob. Kuras iewicza przyj�to lis t� en bloc jednogło�nie. 
 
ródło: 
Archiwum Pa�stwowe w Rzeszowie, Oddział 

w Skołyszynie, zespół: Akta Zarz�du Miejskiego w Ja� le, 
MRN 1945-1947, k. 9-10.  

 
Warto doda� kilka zda� do owych personae dramatis  

wyst�puj�cych tak czynnie. Staniasław M�drek na posiedzeniu 
5 lutego 1945 r. został powołany na stanowisko przewodnicz�cego 
Powiatowej Rady Narodowej, zawodowo był zwi�zany z prac� 
w kopalniach w Brzezówce, a politycznie z PP S. Michał Chwistek był 
mistrzem stolarskim, pocz�tkowo uruchomił warsztat przy ul. P iotra 
Skargi, potem prowadził wiele lat rzemiosło przy ul. Sokoła (Dzi�  
Kadyia). Natomiast mgr Jan Rysak prowadził własn� aptek� na rogu 
ul. Czackiego i 3-go Maja, słu��c w okresie wojny pomoc� medyczno-
sanitarn� PCK i Polskiemu Komitetowi Opieki RGO, czyli dyr. 
Janickiej i F. Madejewskiej. Dom ten był swoist� pami�tk�: miejsce 
zbiórki chłopców do Legionów w sierpniu 1914 roku i st�d wymarsz 
do Krakowa. Tablic� pami�tkow� ogie� zniszczył, medalion 
Marszałka przepadł (?) bez wie�ci... Józef Mordawski był 
zaanga�owany przez cały okres okupacji w tajnej pracy o�wiatowej 
oraz jawnej Komitetu Samopomocy Kole�e�skiej ZNP w Ja� le 
w latach 1939-1941, który zorganizował opiek� nad wysiedlonymi 
nauczycielami z Wielkopolski i ich rodzinami. 

P owołana w tych okoliczno�ciach Miejska Rada Narodowa 
zacz�ła spełnia� rol� bardziej polityczn�, ani�eli gospodarza 
w sprawach miasta. St�d motywacja do zorganizowania Towarzystwa 
Popierania Odbudowy Miasta Jasła, jako ciała społecznego, 
zabiegaj�cego o wszelk� mo�liw� pomoc materialn� dla miasta. Jego 
Statut uzyskał zatwierdzenie przez woj. rzeszowskiego pod dat� 
10 lipca 1946 r. Przewodnicz�cym był dr Feliks Warchałowski, 
sekretarzem Władysław Folta. Towarzystwo skupiło ponad 100 
członków i jako jeden z kierunków działalno�ci uzyskało akcj� 
informacyjn� o zbrodniczym zniszczeniu miasta. P rzygotowano 
stosowny dokument (nakł. 5 tys. egz.) i rozesłano do władz 
rz�dowych, posłów, miast w kraju oraz 55 redakcji najwi�kszych pism 
zagranicznych. Ze społecznej ofiarno�ci w pierwszym roku zebrano 
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około 284 tys. złotych, które przekazano dla Komitetu Odbudowy 
Miasta. 

25 lipca 1945 r. in�. Marian Jaroszewski przedstawił Radzie 
Miasta plan jego odbudowy. Trwały starania o dotacje, a uzyskanie 
pomocy finansowej, któr� uzyskano: 30 sierpnia z Ministerstwa 
Odbudowy 4 mln., potem kolejno 2 mln. (w tym 750 tys. na 
indywidualne po�yczki dla mieszka�ców, co rozdzielono mi�dzy 103 
osoby) oraz 191 tys. na odbudow� urz�dze� komunalnych i 400 tys. 
Z Urz�du Wojewódzkiego Rzeszowskiego, ale to ostatnia kwota ju� 
w 1946 r. Były to wła�ciwie wszystkie dotacje władz centralnych 
i wojewódzkich w 1945 r., bowiem powstał pomysł porównania 
zniszcze� w Warszawie i w Ja� le, w nast�pstwie czego ustalono, �e 
cz��� składek z woj. rzeszowskiego na Społeczny Fundusz Odbudowy 
Stolicy b�dzie przeznaczana na odbudow� Jasła. Rzeczywi�cie tak 
było i wszystkie obiekty u�yteczno�ci publicznej, jak nie istniej�ca ju� 
remiza Stra�y Po�arnej na Targowicy, przedszkole przy ul. Tkaczowa, 
dawna Szkoła Handlowa przy ul. Ducala (ale to ju� rok 1949!) i kilka 
innych zostały opatrzone tablicami pami�tkowymi. W rzeczywisto�ci 
tytuł artykułu Józefa Walawskiego w „Dzienniku Polskim” (nr 293, 25 
X 1946) „Jasło d	wiga si�  własnym wysiłk iem” odzwierciedla cał� 
prawd� o trudzie powrotu do �ycia. 

Obok stara� o subwencje Zarz�d Miasta podj�ł pierwsz� prób� 
obliczenia strat. Oszacowano zupełne zniszczenie 475 domów, 
uszkodzenie w 80% dalszych 330, za� w 50% kolejno 280, co daje 
liczb� 1085 budynków, ale jest obliczeniem cz�stkowym. W Ja� le 
w 1939 r. było 2221 wszystkich obiektów budowlanych, a w okresie 
okupacji liczba ta wzrosła do 2283. W tym było 1250 budynków 
mieszkalnych7. Problem rejestracji strat, szkód i zniszcze� wojennych 
w Ja� le, a nawet w powiecie nale�y do bardzo zło�onych. Jest to 
nast�pstwo wspomnianego „podwójnego” zarz�dzania przez 
administracj� wojewódzk�. 

Zanim Jasło zostało „przydzielone” do woj. rzeszowskiego, 
w tym województwie rejestracj� szkód prowadzono ju� po 
Zarz�dzeniu Resortu Odszkodowa� Wojennych P KWN z 15 grudnia 
1944 r. (L.W./101/12/44) i instrukcji o zespoleniu z Resortem 
Administracji Publicznej, które utworzyły Inspektoraty Odszkodowa� 

                                                 
7  M. Mendys : Dokumenty, op. cit., dok 19 i 20, s . 281-283. 
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Wojennych w Urz�dach Wojewódzkich oraz odpowiadaj�ce im 
referaty w Starostwach Powiatowych. Dopiero 27 wrze�nia 1945 r. 
prac� tak� około rejestracji szkód wojennych podj�to w pow. 
jasielskim. Równocze�nie zbierano �wiadectwa dokumentalne (dok. 
4), z których jedno jako przykład podajemy. 

 
                      Dokument 4. 

 
Opis ewakuacji i znis zczenia Jas ła w 1944 r., s porz�dzony przez dr 

Feliks a Warchałows kiego, adwokata, dla Komisji Badania Zbrodni 
Niemieckich w Pols ce pod dat� 18 grudnia 1945 r. 

Powiatowe miasto Jasło, le��ce w widłach rzek Wisłoki, Ropy 
i Jasiołki, nale�ało do najpi�kniejs zych mias teczek Podkarpacia tak 
przez s we naturalne poło�enie, jak i pi�kno budynków i ulic. Liczyło ono 
około 13 000 mies zka�ców, cies z�cych s i�  znacznym dobrobytem. 

Po zaj�ciu mias ta przez wojs ka niemieckie zabrali s i� s taros towie 
niemieccy do nadania mu charakteru niemieckiego os iedla, z czysto 
pols kiego miasteczka zrobiono „eine urdeutsche Stadt Jes s el”. 

Gdy w 1944 r. front zbli�ył si�  pod Jasło, rozpocz�ły s i� s ys tematyczne 
naloty bombowców ros yjs kich na miasto, trwaj�ce siedem tygodni. 
Lotnicy rosyjs cy jednak u�ywali bomb małego kalibru, rozpryskuj�cych, 
które niewiele czyniły szkody. 

W pocz�tkach wrze�nia 1944 r. rozes zły s i� wie� ci, �e władze 
niemieckie planuj� ewakuacj�  mias ta z ludno�ci cywilnej. Przera�enie 
ogarn�ło mies zka�ców, ale pocies zano s i�, �e do wykonania tego 
zbrodniczego zamiaru nie dojdzie, bo s podziewano si� , i�  lada dzie� 
b�dzie mias to witało w swych murach Czerwon� Armi� . 

Tymczasem dnia 13 wrze�nia 1944 r. ukazały si�  na murach miasta 
ogłoszenia w j�zyku niemieckim zarz�dzaj�ce przymusow� ewakuacj�  
mias ta „zwecks  Schonung der Zivilbevölkerung”, i to do dwóch dni, 
z zagro�eniem, �e kto do godziny 18 w pi�tek dnia 15 wrze�nia 1944 r. nie 
opu�ci miasta, b�dzie uwa�any za partyzanta i odpowiednio traktowany. 
Na pró�no us iłowała delegacja obywateli mias ta uzys ka� uchylenie tego 
zarz�dzenia lub przynajmniej odroczenie ewakuacji na kilka dni, 
przeds tawiaj�c, i� ludno��  ju�  os woiła s i� z bombardowaniem miasta 
i woli pozos ta� w piwnicach i s chronis kach, ni�  i� �  na tułaczk�  równ� 
�mierci; ani s taros ta - dr Gentz, ani dywizjoner niemiecki jako dowódca 
odcinka, ani komendant nie zgodzili s i� na �adne ust�pstwa, podaj�c za 
jedyny motyw, �e ewakuacj�  zarz�dził korpus SS ze wzgl�dów 
strategicznych, chc�c zwabi�  Rosjan do miasta, a nas t�pnie ze ws zys tkich 
wzgórz okalaj�cych mias to zarzuci�  ich ogniem artylerii. 
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Aby nakazowi ewakuacji nada�  odpowiedniej grozy, je	dził przez 
cały dzie� czwartkowy i pi�tkowy po ulicach miasta samochód 
zaopatrzony w pot��ny megafon, przez który wzywano ludno� �  do 
bezzwłocznego opus zczenia miasta i gro�ono kar� �mierci tym, którzy 
pozos tan�. 

Ewakuacj� przeprowadzono te�  z cał� brutalno�ci� i ze wszystkimi 
szykanami. Przez oba dni ewakuacji kr��yły po mie� cie patrole 
wyłapuj�ce m��czyzn zdolnych do pracy i zabieraj�ce ich do robót przy 
bunkrach i umocnieniach polowych, wyrekwirowano ws zys tkie konie 
i wozy, a na kolei nie przyjmowano �adnych baga�y i tylko najwy�ej 300 
os ób mogło dziennie korzysta�  z poci�gu. Na domiar złego, co 20-30 
minut przelatywały nad mias tem bombowce i miotały bomby. 

Miasto i jego najbli�sza okolica przeds tawiały nies amowity widok. 
Ws zys tkimi ulicami, wszystkimi drogami s nuły si�  długie kolumny 
uchod	cówa, a �rodkiem jezdni p�dziły samochody niemieckie 
rozrzucaj�ce ulotki propagandowe, s pychaj�c ludzi do rowów2.  

Po oczys zczeniu mias ta z ludno�ci cywilnej rozpocz�ł s i� planowy 
rabunek mias ta. Od domu do domu szli �ołnierze i wynosili z mies zka� 
meble, dywany, kilimy, obrazy, mas zyny do s zycia, mas zyny do pisania, 
w ogóle wszystko, co przedstawiało warto� � i wywozili samochodami. 
Nast�pnie zabrano s i� do pos zukiwania za ukrytymi rzeczami. Wi�c 
w ka�dej piwnicy w ka�dym ogródku kopano, lano wod� na ziemi� , aby 
po jej s zybs zym ws i�kaniu orientowa�  si� , gdzie mog� by�  schowki, 
opukiwano � ciany, nawet zmarłym nie dano s pokoju, otwierano 
grobowce, rozbijano trumny i wyrzucano trupy w pos zukiwaniu 
ukrytych skarbów. Cmentarz przeds tawiał makabryczny widok. Otwarte 
groby, s zkielety walaj�ce s i�  na rozkopanej ziemi, połamane trumny. 

Gdy ju� całe miasto zos tało doszcz�tnie złupione, przys t�pili Niemcy 
do jego s palenia, aby jedn� zbrodni�  pokry� drug� w my� l rzymskiej 
zas ady: „s celere velandum es t scelus ”. 

Utworzono kompanie podpalaczy, do ka�dego domu wnoszono 
naczynia z rop� lub naft� i przygotowywano stos y materiałów palnych 
w piwnicach lub na pi�trach. Specjali� ci w dziele podpalania oznaczali na 
�cianach frontowych wielkimi czarnymi literami pocz�tkowymi: Br. i L., 
czy dom ma by�  tylko spalony, czy te�  nadto wysadzony w powietrze. 

W połowie grudnia 1944 r. dano rozkaz palenia. Ulica za ulic�, dom 
za domem, pocz�ły ton��  w morzu ognia i dymu. W jas ny dzie� ogl�dali 
nies zcz��ni uchod	cy z okolicznych wzgórz ci��kie chmury dymu 
                                                 

a Opuszczony fragment omawia s zczegółowo w�drówk�  
wysiedlonych mieszka�ców Jas ła. 
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unosz�ce s i�  nad miastem i wys kakuj�ce z nich j�zyki ognia, a w nocy 
krwawa łuna wis iała nad miastem, widziana na dzies i�tki kilometrów. 

Nie do��  jednak im było s pali�  całe mias to. Z ko�cem grudnia 1944 i z 
pocz�tkiem stycznia 1945 r. przys t�pili Niemcy do zburzenia tych 
budynków, których nie mógł s trawi�  ogie�. Wys adzono minami 
w powietrze pozos tałe po s paleniu mury ws zys tkich znaczniejszych 
budowli, obrócono w wielkie s tos y gruzów gmachy Staros twa, 
Magistratu, Rady Powiatowej, S�du Okr�gowego, Wi�zienia, Szpitala 
Pows zechnego, Banku Polskiego, Gimnazjum M�s kiego, Gimnazjum 
�e�s kiego, Kas y Os zcz�dno�ci, „Polminu” i ws zys tkie budynki prywatne 
pocz�ws zy od ulicy Ko� cius zki a�  do ulicy Stas zica, nawet ko� ciołów nie 
os zcz�dzono. Wys adzono Ko�ciół Francis zkanów i ws paniały klas ztor 
Siós tr Wizytek z ko� ciołem, a dwa pozos tałe spalono.b 

 
ródło: 
Archiwum Pa�stwowe w Rzeszowie Oddział 

w Skołyszynie, Zespół: Zarz�d Miejski w Ja� le, sygn. 98, 
198-200, kopia maszynopisu. Tekst pierwotnie 
opublikowany ze skrótami. M. Mendys, id. 

 
Wiosna 1945 r. wraz z powrotem pi�knej pory roku, 

przyniosła w mie�cie wyra�ny post�p w jego odbudowie. Siły jednak 
były dalece mniejsze od potrzeb o czym po�wiadcza zał�czony wykaz 
(dok. 5). Jest to jednak sprawa dalsza, bowiem �ycie powróciło ju� do 
miasta sił� woli mieszka�ców i ich niezwykłym umiłowaniem progu 
rodzinnego. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
b  Opus zczona cz�� �  ko�cowa tekstu zawiera ocen�  włas n� dr. 

Warchałows kiego opis anych wydarze�. 
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                       Dokument 5. 
 

Wykaz 
Przedsi�biorstw rzemie� lniczych, budowlanych i ich wła�cicie li 

 
Stolarz e: 1. Budzy�  Tadeusz i Ska. Grom 

2. Tomasik Maciej i Ska 
3. Zdz iebko Jan 
4. Jury� Julian 
5. Bemben Stanisław 
6. Zale�ny  Antoni 
7. Ochwat Ludwwik 
8. Cz ajka Henryk 
9. �wieczy�ski Jan 
10. Zossel  Robert 
11.Kos iek Aleksander 
12. Urban  Władys ław 
13. Pi�tkiewicz Stanis ław 


urowa 
Jas ło 
Jas ło 
Jas ło 

ółków 

Jas ło 
Brzyski 

Jas ło 
” 

” 
” 
” 
” 

 
Asnyka 
Koralewskiego 
�niadeckich 
gm. Jas ło II 
 
gm. Jas ło  II 
Zielona 
Stasz ica 20 
Czackiego 
3-Maja 
Sz ajnochy 
Mickiewicza 

Kowalstwo: 1. Dubiel Jan 
2. Ochała Wojciech 

Warz yce 
Jas ło 

gm. Jas ło II 
Sz ajnochy 

�lusars two: 1. Miku�  Adam 
2. Zoła Jan 
3. Schab Stanisław 
4. Wo�niak Marcin 
5. Koz icki Tadeusz  
6. Chudz ik Marian 
7. Jedziniak Adam 
8. Müller Bronis ław 
9. Kawa Michał i  Ska 

Jas ło  
” 
” 
” 
” 
” 
” 
” 
” 

 
3-Maja 
 
Sz ajnochy 
 
Sokoła 
Zielona 
Wyspa�skiego 
Koralewskiego 

Zdu�stwo: 1. Wójcik Antoni Jas ło Kaz imierz a 
Wielkiego 

Sz klarstwo: 1. Machowski  Józef 
2. Polak Walenty 

Jas ło 
” 

Mostowa 
Sz ajnochy 

Budowniczy: 1. Pniak Józ ef 
2. Sz cz urko Grzegorz 
3. Oberc Sz ymon 
4. Widz isz ewski Józef 

Jas ło 
” 
” 
” 

Nowa 1 
Czackiego 
Sz ajnochy 
3-Maja 

Spółd� . Bud.: 1. Spółdzielnia Budowlana Jas ło  
Blacharstwo: 1. Baran Władys ław 

2. Pisz  Andrz ej 
3. Kwilasz  Stanisław 
4. Betlej Stanis ław 

Jas ło 
” 
” 
” 

Sokoła 
Potockiego 
 
Zielona 
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Tartaki: 1. Fr�czek Stanis ław 
2.  Ziemski Ignacy 
3. Suska Maria 
4. Flis  Gus taw 
5. Sieradz ki Tadeusz  
Serniak Jan 


ółków 
Skoły-
sz yn 
Toki 

Mytarka 
�wi�ca-

ny 
Folusz  

 
 
gm. 
migród 
gm. 
migród 
gm. Sz erz yny 
gm. D�bowiec 

Cegielnie: 1. I.J. Rubel admin.  
2. Schmindlin admin.  

Dr. Karp Sobniów gm. 
Jasło  II 

Fr�czek Stanis ław 
 

Jasło, dnia 28 maja 1945 
 
Kierownik Ref. Przemysłowego 
(-) E. Göhres  
 
ródło: 

Wspomnienia o Ja� le 1939-1960 oraz  JASŁO – 
wykaz ulic, domów i ich wła�cicieli wg stanu na 
30.09.1939 roku, oprac. Felicja Jałosi�ska, Jasło 2000, 
Aneks z dokumentami, s. 44. 
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                                      Posłowie 
 

Zwykle w tym miejs cu pisze si�  „zako�czenie”, ale wydaje s i�, �e 
nie w tym przypadku. Zako�czenie b�dzie wtedy, gdy bezs pornie uda s i�  
us tali�  bezpo�rednich wykonawców planu zagłady mias ta. Je�eli tyle lat 
oczekiwali�my na nowe fakty i udokumentowane prawdy o znis zczeniach 
i grabie�y dóbr w mie� cie, trzeba �ywi� nadziej� , �e s �  gdzie� dokumenty – 
os tatnie ogniwo – których dzi� brakuje. 

W tym o�wietleniu, które udało si�  zes tawi�  z wojskowych 
dokumentów niemieckich, s prawa znis zczenia mias ta nie była zachciank�, 
czy zemst�  starosty Gentza, a była czym�  wi�cej – wydarzeniem, które 
opisywane bie��co w dokumentach docierało do Berlina, do władz 
pa�stwowych III Rzes zy. Grabie� mienia, dóbr przemys łowych, rolnych 
i osobis tych mies zka�ców Jas ła i regionu tak bie��co dokumentowane jak 
widzieli�my, potwierdza tylko poprzednie spostrze�enia. Rozmiary tej 
grabie�y warto w tym miejs cu pods umowa� danymi z „Lagebericht” nr 20 
z daty 7 grudnia 1944 r., gdzie si�  stwierdza, �e od pocz�tku akcji ewakuacji 
do ko�ca listopada wysłano z Jas ła 667 wagonów z mas zynami 
i urz�dzeniami, materiałami, 186 wagonów z rozmaitym mieniem 
gos podarczym, 149 wagonów z innymi dobrami i koksem8 . Jest to ł�cznie 
1002 (jeden tysi�c dwa) wagony i poci�g z nich zło�ony przetoczony do 
Rzeszy miałby długo� �  ponad 10 kilometrów! Nic tu ju� dodawa� nie uchodzi 
poza s twierdzeniem, �e w os tatnim „Lagerbericht” z roku 1944 r. 
stwierdzono, �e „odratowanie” z Jas ła zos tało zako�czone9 . 

Powołuj�  w tym miejscu na pami��  Postaci Rodziców moich – Juli�  
z Jagiełków i Karola Wieliczko kawalera „Krzy
a Niepodległo�ci”, 
Obywateli Miasta Jasła, których dom przy ul. Za Kolej� 23 podpalono 
w południe 5 grudnia 1944 r., tak jak inne domy na tej ulicy. 

Mieczysław Wieliczko 
 
Pis ałem w Lublinie w lipcu-s ierpniu 2004 r. 

 
 

 
 
                                                 

 
 
 
8  AAN, Zes pół T-77, r. 628, kl. 1819447. 
9  Ib., kl. 1819472. 
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SUMMARY 
‘Documents of destruction and revival’ constitute the 

certificate of a special value. Stored in archives, they were selected 
from collections of files and grouped in three parts. 

The first part entitled ‘The certificate of destruction’ consists 
of a letter written by Heinrich M�sch, a German railwayman, who 
describes a church that is prepared for destruction. The author of the 
letter saved a few canonicals. To these clothes he attached the letter in 
which he described the circumstances of the town’s destruction. The 
history of the letter, until it was placed in the archives (for the first 
time the paper appeared publicly in 1978 at The International 
Commission of Comparative History of Churches /Commission 
Internationale d’ Histoire Ecclésiastique Comparée,  C./I./H./E./C./ 
that took place in Warsaw, with the participation of scholars from  
24 countries - Section IV bulletin nr 59, constitutes the further content 
of this part of the publication. 

The second part entitled ‘P lunder’ is preceded with the 
explanation of the documents’ origin. They came from: The Supreme 
Headquarters / Oberkommando der Wermacht, OKW/ and The 
Supreme Headquarters of Land Forces / Oberkommando des Heeres, 
OKH/ which specified tasks and activity areas of the Field Command 
of Administration /Feldwirtschaftskommandoarmee, documents  
1 and 2/ and The Rescue Troops / Bergungstruppe, document 3/. The 
Rescue Troops nr 36 and 44 were formed due to Göring’s order. These 
are the documents describing their activity: 

-‘Kriegstaegbuch’ nr 1 Bergungstrupp 36 /doc. 6/ which is 
presented in a slightly shortened version.  References, printed in 
italics, contain detailed explanations of the content. 

- guiding papers for reports /doc. 7/ 
- reports describing activities /doc. 8/ for the time period 

from 22 October  
to 4 November 1944, containing lists of plundered goods 
that were put into wagons and sent to Germany. The 
reports also includes lists of addresses of the destination 
places. 

Another example of plunder can be found in reports presenting 
lists of food, cereals, sadder and house animals that were “ gained 
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themselves” /doc. 5/ by the 17th Army, which hold the front position in 
the Jaslo district (to the north of Jaslo). 

Altogether 1002 wagons  were “rescued” /phrase from 
‘Lagebericht’ 29 Dec 1944/ from the town. 667 wagons contained 
machines, industrial devices, raw and other materials. 186 wagons 
carried house equipment and 149 wagons contained common 
posessions and coke.  
 The plunder was not difficult. The inhabitants, around 
15 thousand people from Jaslo and 30 thousand from surrounding 
villages /more than 30/, became evicted to the right bank of the 
Wisloka River. 
 In these circumstances the action of continual destruction of 
the town was introduced: buildings of public utility were blown up 
/more than 30 buildings including 2 churches with monasteries/ and 
some of the habitable buildings in the centre of the town. The rest of 
the habitable buildings were burned. Out of 1250 habitable buildings, 
704 houses were totally destroyed, 487 houses were burned and  
20 houses became devastated in some other way. 39 houses were 
saved in the suburbs and only 5 in the centre of the town.  
 The third part ‘Revival’ consists in the first documents of 
administrative authorities of the Jaslo district, The City Council and 
the municipal government. Among the ruins of the town the life was 
slowly coming back. When the snow melted, the unknown victims of 
war were buried, mines and misfires started to be removed. By the end 
of the 23rd February 1945, 624 inhabitants came back and settled in 
Jaslo. They “lived” in terrible conditions in cellars and parts of 
remained houses, with no water, electricity and among common 
starvation. They started to rebuild the city. They collected evidence of 
war crimes. 
 At the end of this publication there is an epilogue, not an 
ending. In spite of detailed researches, it was impossible to find the 
executors of the plan of the city destruction. When it takes place, we 
will write an “ending”. The author referred to the memory of his 
Parents – the inhabitants of Jaslo, whose house at 23 Behind Railway 
Street was set on fire in the noon on the 5th  December 1944. It was the 
place of his birth. 
 

Translated by: mgr Marzena P omorska 
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ZUSAMMENFASSUNG 
 

„Die Dokumente der Vernichtung und der Rück kehr zum 
Leben“ sind ein Zeugnis von besonderem Wert.  Sie wurden   in den 
Archivsammlungen aufbewahrt, aus den Akten ausgewählt und in drei 
Teilen in  der P ublikation aufgestellt. 

Der erste Teil  Nr. I  unter dem Titel  „Beweis der Vernichtung 
enthält den Brief eines deutschen Eisenbahners Heinrich Müsch. 
Im Brief  beschriebt er die Kirche und Vorbereitungen ihrer 
Vernichtung - Verbrennung . Der Verfasser des Briefes hat ein paar 
Messgewänder gerettet und zwischen ihnen einen Zettel versteckt , in 
dem er Umstände der Stadtvernichtung  beschreibt.  Der weitere Teil 
dieser Publikation , Sektion IV , Mitteilung Nr. 59 beinhaltet die 
Geschichte des Briefes  , bis zum Zeitpunkt seiner Übergabe ins 
Archiv. Zum ersten Mal war der Inhalt des Briefes im Jahre  1978 auf 
dem Internationalen Kongress der  konfrontativen Geschichte der 
Kirchen in Warschau bekannt gegeben. An dem Kongress nahmen 
Wissenschaftler  aus den 24 Ländern teil. 

Dem Teil Nr. II  unter dem Titel „Kriegsbeute“  gehen sowohl 
die Erklärungen der Herkunft der Dokumente Nr. 1 und 2 aus den 
Sammlungen des Oberkommandos  der Wehrmacht und  des Heeres 
voran , als auch die Dokumente Nr. 3 , d.h. die der Bergungstruppe , 
sowie Dokumente Nr.  36 und 44 ( auf Befehl von Göring gebildete 
Bergungstruppe).Das Kommando bestimmte  die  Aufgaben und den 
Tätigkeitsbereich der Feldwirtschaftskommandoarmee. 
Die  Dokumente beschreiben den Tätigkeitsbereich von: 

- „Kriegstagebuch“  Nr.  1 Bergungstruppe  36 ( Dokumentation 
Nr. 6), das auszugsweise angegeben worden ist. In der kursiv 
gedruckten Fußnote wurde genau der Inhalt dargestellt. 

- Leitschreiben zu den Berichten ( Dokumentation Nr. 7) 
- Tätigkeitsbericht für den Zeitraum vom 22. 10. bis zum 

4.11.1944 samt aufgelistetem geraubtem Hab und Gut , das 
mit der Eisenbahn in den Waggons an die hingewiesenen 
Adressen in das Deutsche Reich  geschickt war  
(Dokumentation 8 ) 
Dokumentation Nr. 5 mit den Listen von „selbstständig durch 

die 17. Armee gewonnenen“ Nahrungsmitteln, Getreide, 
Viehfutter und Haustieren ist ein anderes Beispiel für die 
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Plünderung. Die 17. Armee bezog die Frontposition nördlich vom 
Kreis Jaslo.  

Laut dem Lagebericht vom 29.12.1944 hat man insgesamt 
1002 Waggons, wie es dort hieß,  „gerettet“, das heißt 667 
Waggons mit den industriellen Maschinen und Geräten, den 
Rohstoffen und Stoffen, 186 Waggons mit dem häuslichen Gut,  
149 Waggons mit anderem wirtschaftlichem Gut und  Koks. 

Die Plünderung ging leichter, nachdem  man etwa 15 Tausend 
Einwohner der Stadt Jasło und die Einwohner aller  am rechten 
Ufer von Wisłoka gelegenen Dörfern  ( über 30 ) ausgesiedelt 
hatte. ( Dokumentation 4). 

Unter diesen Umständen hat die systematische Vernichtung 
der Stadt. In die Luft hat man die öffentlichen Gebäude gesprengt. 
Über 30 Objekte , unter ihnen zwei Kirchen mit den Klostern, und 
ein Teil der Wohnhäuser im Zentrum der Stadt fielen der 
Zerstörung zum Opfer. Die übrigen Häusern wurden verbrannt.   
Von den 1250 Wohnhäusern hat man 704 ganz zerstört, 487 
wurden verbrannt, 20 gingen auf andere Weise in Ruinen. Nur 39 
Häuser in der Vorstadt und 5 im Zentrum haben sich erhalten. 

Teil III mit dem  Titel „ Rückhehr zum Leben“ beinhaltet die 
ersten Dokumente der Verwaltungsbehörde  des Kreises Jasło, des 
Vorstandes der Stadt und der Selbstverwaltung. Inmitten von 
Ruinen begann die Wiederbelebung der Stadt.  Nachdem der 
Schnee geschmolzen war, begrub man die unbekannten Opfer des 
Krieges und säuberte die Gegend von Mienen und Blindgängern. 
Bis zum 23.Februar 1945 sind 624 feste Einwohner  
zurückgekommen  Sie sind in die Kellerräume oder  in die sich 
erhaltenen Räume der Häuser eingezogen. Sie lebten ohne Wasser 
und Licht in aller Hunger und Not. Der Wiederaufbau der Stadt 
hat begonnen,  man hat gleichzeitig die Beweise der 
Kriegsverbrechen  gesammelt. 

Die Publikation endet mit dem Nachwort „ Zum Schluss“. 
Trotz der ausführlichen Untersuchungen ist es nicht gelungen , 
festzulegen, wer der direkte Vollzieher des Vernichtungsplans  der 
Stadt war. Wenn es mal gelingt,  wird der nächste Teil mit dem 
Titel „Das Ende“ geschrieben werden.  
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Der Verfasser rief seine Eltern - Bürger der Stadt Jasło, ins 
Gedächtnis . Ihr Haus- Hinter der Bahn 23 wurde am 5. Dezember 
1944 in der Mittagszeit in Brand gesteckt. 
Hier wurde der Verfasser geboren. 
 
 
 

Aus Polnisch übergesetzt: mgr Maria Grasela 
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RESUME 

 
« Documents d’extermination et de retour à la vie  » constituent 

un témoignage d’une valeur exceptionnelle. Conservés dans les 
archives, ils  ont été choisis des dossiers et groupés en trois parties de 
la publication.  

Dans la partie I « Témoignage d’extermination », c’est une 
lettre d’un cheminot allemand Heinriche Müsche avec une description 
de l’église préparée à la destruction – à être incendiée. L’auteur de la 
lettre sauva quelques vêtements liturgiques et y joignit un petit mot 
décrivant les circonstances de l’extermination de la ville. L’histoire de 
cette lettre jusqu’au moment quand elle fut transmise aux archives, sa 
première publication en 1978, au Congrès International de la 
Commission Internationale d’Histoire Ecclésiastique Comparée 
(C.I.H.E.C.) à Varsovie, auquel participèrent les chercheurs de 24 
pays – Section IV, communiqué n° 59, est relatée dans cette partie du 
livre. 

La partie II « Pillage », précédée d’une explication sur les 
origines des documents : le Haut Commandement (Oberkommando 
der Wehrmacht, OKW) et le Haut Commandement de l’Armée de 
terre (Oberkommando des Heeres, OKW), déterminant les tâches et le 
domaine d’activité de la Section économique de campagne 
(Feldwirtscheftekommandoarmee, documents 1 et 2) et de la Section 
de sauvetage (Bergungstruppe, doc.3), les Sections de sauvetage n° 36 
et 44 créées par ordre de G�ring. Les documents décrivant leur 
activité sont :  
- « Kriegstagebuch » n° 1 Bergunstrupp 36 (doc.6), que nous 

citons légèrement abrégé. Dans les renvois, en italique, les 
explications détaillées sont ajoutées,  

- lettres jointes aux comptes-rendus (doc.7), 
- comptes-rendus d’activité (doc.8) de la période du 22 octobre au 

4 novembre 1944 avec les spécifications des biens pillés expédiés 
par le train, les adresses de destination.  

 Un autre exemple de pillage  constitue la spécification des 
biens « conquis d’une façon autonome » par la 17ème Armée (doc.5) 
tels que l’alimentation, les céréales, les fourrages et les animaux 
domestiques. Cette armée fut en position de front au nord de Jaslo.   
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 Au total, 1002 wagons furent « sauvés » (l’expression de 
« Lagebericht » du 29 décembre 1944) : 667 wagons de machines et 
d’équipements industriels, de matières premières et matériaux, 186 
wagons de biens domestiques, 149 wagons d’autres biens et de coke.  

Le pillage fut facilité. Les habitants de Jaslo, environ 15.000 
personnes, furent expulsés (doc.4), comme ceux des villages de la rive 
droite de Wisloka, plus de 30.000 personnes. 

Dans ces conditions, une action de la destruction systématique de 
la ville commença : les bâtiments publics furent sautés (plus de 30 
sites, deux églises avec les couvents), ainsi qu’une partie d’immeubles 
d’habitation au centre de la ville. Les autres bâtiments furent 
incendiés. De 1250 immeubles d’habitation, 704 furent entièrement 
détruits, 487 incendiés, 20 dévastés ... 39 maisons dans la banlieue 
restèrent intactes, au centre de la ville, il n’en resta que cinq.  

La P artie III « Retour à la vie » ce sont les premiers documents 
des autorités administratives du district de Jaslo, de la Mairie et des 
collectivités locales. Parmi les ruines de la ville, la vie retourna. 
Quand la neige fondit, les victimes de guerre inconnues furent 
inhumées, les mines et obus non explosés furent neutralisés. Jusqu’au 
23 février 1945, 624 habitants retournèrent. Dans les caves et parties 
intactes des maisons, ils  « s’installèrent » sans eau, lumière, souffrant 
de la famine. Ils commencèrent à reconstruire la ville. Ils recueillirent 
les témoignages de crime.  

« La postface » clôt la publication, pas « la conclusion ». Malgré 
des recherches détaillées, il n’a pas été possible de déterminer les 
exécuteurs directs du plan de la destruction de la ville. Lorsqu’ils 
seront identifiés, la « conclusion » sera rédigée. L’auteur a évoqué ses 
Parents – Citoyens de la Ville de Jaslo, « dont la maison sise 23, rue 
Za Kolej�, fut incendiée à midi, le 5 décembre 1944 ». C’était sa 
maison natale.  

 
 

Traduction : Magdalena Lachaise  
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ÖSSZEFOGLALÁS 
 

„A megsemmisítés és az é lethez való visszatérés 
dokumentumai” cím� könyv kivételes érték� bizonyíték. A levéltári 
anyagokban meg�rzött, kiválasztva az akták csoportokból és három 
fejezetben lettek csoportosítva.  

„A megsemmisítés bizonyítéka” cím� I. fejezet ez Heinrich 
Müsch német vasutas levele, amely leírja egy templom 
lerombolásához való el�készületeit. A levél szerz�je megmentett 
néhány szertartási ruhát és hozzájuk csatolt egy levélt, amelyben leírja 
a város lerombolásának történetét. E levél útjai, végén a levéltárhoz 
való kerülésig, az els� nyilvános bemutatása Az Egyházak Történelem 
Összehasonlító Bizottság Nemzetközi Kongresszuson (Commission 
Internationale d’Histoire Ecclésiastique Comparée, C.I.H.E.C), amely 
lezajlott Varsóban a 24 országból származó tudósok részvételével – 
IV Szekció 59 sz. hirdetés a publikáció e fejezetének tartalmát adja 
meg. 

A „Fosztogatás” cím� II. fejezet ell�tt le van írva 
a dokumentumok származása az alábbi csoportokból: 
F�parancsnokság (Oberkommando der Wermacht, OKW) 
és Szárazföldi Hadsereg F�parancsnoksága (Oberkommando des 
Heeres, OKH), amelyekben meg voltak határozva a Hadsereg Tábori 
Gazdasági Alakulatának (Feldwirtschaftskommadoarmme, 1 és 2 sz. 
dokumentumok) meg Ment�osztagnak (Bergungstruppe, 3 sz. 
dokumentum) feladatai és hatáskörei. A 36 és 44 sz. Ment�osztagokot 
létrehozták Göring parancsára. E osztályok m�ködése le van írva 
a következ�kben: 
- „Kriegstagebuch” Nr 1 Bergungstrupp 36 (6 sz. dokumentum), 

amelyet nem nagy rövidítésekkel megadjuk. Az utalásokban, d�lt 
bet�kkel, hozzáadtuk a tartalom pontos jelentését. 

- Kísér�levelek az összefoglalásokhoz (7 sz. dokumentum). 
- Összefoglalások a tevékenységb�l (8 sz. dokumentum) az 1944. 

október 22-e és november 4-e közötti id�szakából, amelyek 
tartalmazzák az elrabolt javak jegyzékeit, melyek vagonokban fel 
voltak adva a Német Birodalomhoz meg e szállítások rendeltetési 
helyeknek címeit. 
A rablás mási bizonyítéka a 17 sz. Hadsereg által „az önállóan 

szerzett” (5 sz. dokumentum) elrabolt élelem, gabona, takarmány 
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és háziállatok jegyzékei. E Hadsereg foglalt frontpozíciót a jasloi 
járásban, a Jasłotól északra.  

Összesen a városból „meg lett mentve” (e szó a 1944. december 
29-ei „Lagebericht–ben szerepel) 1002 vagon: 667 vagon a gépekkel 
és m�szaki berendezésekkel, alapanyagokkal és más anyagokkal, 186 
vagon házi felszereléssel, 149 vagon más gazdasági javakkal és 
koksszal. 

A fosztogatás meg volt könnyítve. A Jasło lakóit, kb. 15 ezer 
embert (4 sz. dokumentum) meg a Wisłoka folyó jobb portján lév� 
összes falvak, 30-nál több, lakóit kitelepítették.  

Ilyen körülmények között el volt kezdve a város rendszeres 
romboltatása: nyilvános intézmények épületeit (több mint 30 épület és 
2 templom a szerzetesrendekkel együtt) meg a belvárosban lév� 
lakóházok egy részét felrobbantották. A többi lakóházokat felégették. 
A városban lév� 1250 lakóházokból teljesen el lett pusztítva 704, 
leégett 487 ház, el lett rongálódva 20 ház. Csak 39 ház maradt éppen a 
külvárosban meg 5 ház a belvárosban. 

„Az élethez való visszatérés” cím� III. fejezetben össze vannak 
gyújtva Jasło járási igazgatás, Városi Bizottság és lakosság 
önkormányzatának els� dokumentumai. A város romjai közé kezdett 
visszatérni az élet. Amikor elolvadt a hó eltemették a háború 
ismeretlen áldozatait, eltávolítottak aknákat és nem robbant 
lövedékeket. Az 1945. február 23-ig városba visszatért 624 lakos. 
„Elhelyezkedtek” a megmaradt házak részeiben meg pincékben víz és 
áram nélkül az általánosan uralkodó éhség között. Elkezdték város 
újjáépítését. Gy�jtötték a b�ntények bizonyítékait. 

A publikációt zárja „utószó” és nem „befejezés”. Az ilyen 
részletes kutatások mellett nem sikerült megállapítani a város 
leromboltatási terv közvetlen végrehajtóit. Amikor ez 
bekövetkezik, akkor meg lesz írva a „befejezés”. A szerz� 
hivatkozik a saját szülök – Jasło Város Lakói – emlékeire. „Az 
1944. december 5-én a Vasutmögötti utca 23 sz. alatt lév� 
házukat felgyújtották”. Szerz� születtet e házban.  
 
 
Fordítás: okl. gm. Marek Roman  
 


