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WSTÊP
“K a l e n d a r i u m d z i e j ó w J a s ³ a” jest pierwsz¹ tego
typu publikacj¹ ksi¹¿kow¹ obejmuj¹c¹ ca³oœæ problematyki
dziejowej Jas³a. Stanowi ona w pierwszej czêœci zbiór 73 wa¿niejszych wydarzeñ podanych chronologicznie dotycz¹cych
powstania osady, wsi i miasta Jas³a oraz jego rozwoju spo³ecznogospodarczego na tle wydarzeñ dziejowych pañstwa polskiego.
Historia miasta zaznacza³a siê czêstymi po¿arami,
zawieruch¹ wojenn¹, ¿ywio³owymi klêskami i epidemiami.
Ginê³y domostwa od czêstych po¿arów, nastêpowa³o niszczenie
i rabowanie mienia mieszczan przez przemarsze wojsk obcych
i królewskich. Ginê³y bezpowrotnie œlady dorobku, ale zawsze
powraca³o ¿ycie. Nieœli je ludzie, dziœ bezimienne cienie
przodków, którzy zaprowadzali ³ad, tworzyli dobro spo³eczne
i przekazywali je nastêpnym pokoleniom. To oni nadali te¿ tej
osadzie s³owiañsk¹ nazwê Jas³o. Wielu spoœród nich utrwali³o
swe imiê w narodowej pamiêci i wnios³o swój wk³ad do skarbca
kultury i wiedzy.
Niniejsze opracowanie podane jest w bardzo przystêpnej
formie, ale nie wyczerpuje ca³kowicie tematu szczegó³owego
poznania. Daje jednak ogólny obraz zapisany w wydarzeniach
jak miasto powstawa³o i rozwija³o siê za czasów panowania
poszczególnych królów Polski. Wymienione równie¿ zosta³y
osoby piastuj¹ce stanowiska jasielskich wójtów, burmistrzów
i ksiê¿y parafialnych.
Kalendarium zawiera dok³adn¹ wskazówkê z jakich Ÿróde³
i literatury pochodz¹ dane informacje w przypisach odnosz¹cych
siê do wszystkich faktów, co u³atwi poszukiwanie obszerniejszych informacji.
Mam nadziejê, ¿e pozycja ta bêdzie dla C z y t e l n i k ó w,
a przede wszystkim dla m³odzie¿y po¿ytecznym przewodnikiem
w g³êbszym i szerszym dociekaniu historycznych zagadnieñ
dotycz¹cych swojej “Ma³ej Ojczyzny”.
Opracowane przeze mnie “K a l e n d a r i u m” obejmuj¹ce
lata 1970 - 2001 ukaza³o siê w “Roczniku Jasielskim” t.IV i V,
a dalszy ci¹g dziejów od 1701 roku mam nadziejê, ¿e uka¿e siê
w najbli¿szym czasie.
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Jako autor tego wydawnictwa winna jestem pewnego
wyjaœnienia. Otó¿ “mam wielk¹ s³aboœæ” i od wielu lat gromadzê
materia³y dotycz¹ce miasta Jas³a, w którym mieszkam ponad
45 lat. To miasto wi¹¿e siê z histori¹ wydarzeñ mego dzieciñstwa
- wiosk¹ le¿¹c¹ pomiêdzy Annopolem a Zawichostem, która
w czasie okupacji znajdowa³a siê w strefie pierwszej linii
frontowej - przyczó³ek mostowy na Wiœle. Wioskê, której ludnoœæ
Niemcy wysiedlili na ok. 6 miesiêcy i zburzyli podobnie jak Jas³o.
Mój starszy syn Robert zrz¹dzeniem losu urodzi³ siê w Warszawie, a m³odszy Dariusz w Jaœle. Moje i moich synów korzenie
pochodz¹ z miejscowoœci, które tak bardzo jak ¿adne inne zosta³y
tak strasznie przez wojnê ukarane.
Pragnê aby m³odzie¿, która kszta³ci³a i kszta³ci siê w tym
piêknym mieœcie sta³a siê œwiadomym wspó³uczestnikiem
dziedzictwa kulturowego dotycz¹cego swoich korzeni.
Przytaczam tu s³owa Cypriana Norwida:
“Tylko - ¿e, aby drogê mierzyæ przysz³¹,
Trzeba koniecznie pomnieæ, sk¹d siê wysz³o”
Autorka
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NAJDAWNIEJSZE DZIEJE:
w

IV - III - tysi¹cleciu w rejonie jasielskim wystêpuj¹ najdawniejsze œlady osadnictwa i pobytu cz³owieka
neolitu, czyli m³odszej epoki kamienia. Z okresu neolitu
znane s¹ bardzo liczne stanowiska archeologiczne
z okolic Jas³a, gdzie znajdowano narzêdzia z kamienia
i krzemienia jak siekierki, d³uta, toporki i motyki.
Analizuj¹c formê narzêdzi neolitycznych oraz surowce,
z jakich je wykonano, dochodzimy do wniosku, ¿e
zasiedla³y ten teren grupy ludzkie zwi¹zane z kultur¹
pucharów lejowatych i ceramiki sznurowej.
By³y to g³ównie kultury plemion hodowców i pasterzy,
którzy jednak stosownie do potrzeb i mo¿liwoœci
terenowych zajmowali siê te¿ innymi pracami.

a

b

c
Trzy neolityczne narzêdzia z powiatu jasielskiego:
a - p³aska siekierka z Przysiek; b - toporek z niedowierconym otworem
z Jod³owej; c- toporek z Nieg³owic
/Studia, s.20-23/

6
z ok.

2000 - p.n.e. pochodz¹ liczne stanowiska archeologiczne
z okolic Jas³a, a na szczególn¹ uwagê zas³uguj¹
odnalezione osady ludnoœci kultury pucharów
lejowatych w Niepli, Przybówce i Sieklówce oraz
kurhany ludnoœci kultury ceramiki sznurowej odkryte
na Garbie Warzyckim w Bierówce i Niepli.
W latach 1984 - 1987 Zak³ad Archeologii Ma³opolski
PAN z Krakowa pod kierunkiem prof. Jana Machnika
przebada³ i zrekonstruowa³ dwa kurhany w Bierówce
i jeden w Niepli.

Kurhan przed wykopaliskami w Bierówce
/z arch. SMJiRJ, fot. Z. Kêdzior/

Widok ogólny wykopu, po usuniêciu czêœci naziemnej z widocznym
pierœcieniem magicznym i komor¹ grobu /z arch. SMJiRJ, fot. Z. Kêdzior/
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W pierwszym kurhanie w Bierówce odkryto jamê
grobow¹ z wyposa¿eniem w postaci: toporka kamiennego oraz no¿a i siekierki krzemiennej, a w nasypie
ziemnym szcz¹tki ceramiki.

Wykopaliska z kurhanu: topór, siekiera, nó¿, fragmenty ceramiki
/z arch. SMJiRJ, fot. Z. Kêdzior/

W drugim kurhanie w Bierówce odkryto: 2 no¿e
krzemienne, 6 grotów strza³, a w nasypie ok. 200
fragmentów ceramiki.
/dane z ksiêgi inwentarzowej Muzeum Regionalnego w Jaœle/

2000-1650 - lat p.n.e. z okresu tego odkryte przez archeologów
grodzisko w Trzcinicy zamieszkiwa³a ludnoœæ grupy
pleszowskiej kultury mierzanowickiej, która wznios³a
na grodzisku obwarowania. Pierwsze prace wykopaliskowe prowadzone by³y tu ju¿ przed I wojn¹
œwiatow¹, a nastêpnie w latach 1957 (A. ¯aki) i w 1962
(A. Kunysz). W latach 90-tych podjêto dalsze badania
wykopaliskowe, które trwaj¹ do chwili obecnej.
/Studia, s.16-28; www.karpaty.edu.pl/teams/troja/

1650-1350 - p.n.e. na grodzisku w Trzcinicy zamieszkiwa³a
ludnoœæ pochodz¹ca z Zakarpacia kultury OtomaniFûzesabony o bardzo wysoko rozwiniêtym poziomie
cywilizacyjnym, znana z potê¿nych osad obronnych,
metalurgii br¹zu i kontaktów ze œwiatem basenu Morza
Œródziemnego. Rozbudowa³a ona grodzisko do

8
powierzchni ok. 2 ha, zamykaj¹c teren od strony cypla
fos¹ i wa³em.
www.muzeum.krosno.pl/troja/slow.htm
www.karpaty.edu.pl/teams/troja

Fragmenty ceramiki. Kultura Otomani-Fûzesabony.
Folder - Trzcinica: Karpacka Troja /fot. M. Maczuga/

ok. 1700-700 - lat p.n.e. nast¹pi³a epoka cywilizacyjna zwana
epok¹ br¹zu. Z okresu tego pochodz¹ odkryte w Za³ê¿u
drobne u³amki naczyñ glinianych lepionych w rêku bez
pomocy ko³a garncarskiego oraz du¿y “skarb”
przedmiotów br¹zowych pochodzenia zakarpackiego
datowany na ok. 1300 lat p.n.e., który dosta³ siê
prawdopodobnie na nasze tereny najkrótsz¹ drog¹,
mo¿e przez prze³êcz ko³o O¿ennej i Grabia.

Skarb br¹zowy z Za³ê¿a (czêœæ)

Rys. A. ¯aki
/Studia, s.25-27/
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Z pocz¹tków epoki br¹zu w trakcie badañ
archeologicznych prowadzonych w latach 1991 - 1998
odkryto w Trzcinicy ok. 130 tys. zabytków
archeologicznych i przebadano konstrukcje obronne.

a.

Wyroby koœciane i rogowe z pocz¹tków epoki br¹zu

b.

Wyroby kamienne z pocz¹tków epoki br¹zu
Zdjêcia a i b, - Folder - Trzcinica: Karpacka Troja
/fot. J. Gancarski, M. Maczuga/

Jaka faktycznie rozwija³a siê wtedy kultura w rejonie
jasielskim trwaj¹ca ok. 1000 lat, w rozdziale dok³adnym
trudno okreœliæ. Z dokonanych dotychczas odkryæ
archeologicznych wiemy, ¿e by³y wtedy kultury grupy
pleszowskiej, mierzanowickiej, trzcinieckiej (od nazwy
Trzciniec), Otomani-Fûzesabony, ³u¿yckiej, scytyjskiej
i celtyckiej.
/Studia, s.27-28/
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I-IV - wiek n.e. to epoka ¿elaza, która jest stosunkowo ma³o
poznana w okolicach Jas³a. Z okresu wp³ywów
rzymskich, obejmuj¹cych cztery stulecia naszej ery,
pochodz¹ przede wszystkim materia³y numizmatyczne.
Na terenie samego Jas³a wykopano przy budowie kolei
podkarpackiej w 1875 roku dwie monety rzymskie
pochodz¹ce z mennic cesarzy Tyberiusza i Tytusa.
Z tego okresu pochodz¹ osady ludnoœci kultury
przeworskiej, które odkryto w okolicach Jas³a,
UjeŸdzie, Œwierchowej i Trzcinicy.
/Studia, s.15, 28, 30/
ok

VIII-IX - wieku powsta³y w okolicy Jas³a wielkie grody
wiœlañskie, œwiadcz¹ce nie tylko o postêpach
osadnictwa i rozbudowie jego form, ale i o przemianach
spo³eczno - gospodarczych. Ruiny tych grodów
odnaleziono pod Trzcinic¹ i Brzezow¹.
/Studia, s.48/

X-XI - w okresie formowania siê pañstwa polskiego, w miejscu,
gdzie Ropa i Jasio³ka wpadaj¹ do Wis³oki istnia³a osada
pod nazw¹ “Jasiel”. Wed³ug “S³ownika etymologicznego jêzyka polskiego” Aleksandra Brûcknera nazwa
jas³o objaœniona jest jako przedmiot w rodzaju ¿³obu lub
korytka, w którym zadawano paszê dla byd³a i w s³owie
tym dopatruje siê Ÿróde³ nazwy miasta. Natomiast
Kazimierz Moszyñski i W³adys³aw Lubaœ wyprowadzaj¹ nazwê od równie s³owiañskiego terminu “jasiel”,
znacz¹cego “jasny”, “czysty”. W tej sytuacji trudno jest
wiêc okreœliæ, która hipoteza jest prawid³owa.
/Studia, s.573-574/

1185 - pochodzi pierwsza wzmianka w Ÿród³ach pisanych
o osadzie “Jasiel”. W tym to roku Jas³o zosta³o nadane
Klasztorowi Koprzywnickiemu przez komesa Miko³aja
Bogoriê przy fundacji tego¿ klasztoru. Zatem przed
1185 rokiem musia³o byæ zwyk³¹ wsi¹ stanowi¹c¹
posiad³oœci rodu Bogoriów. By³o ono wtedy ju¿ osad¹
o niema³ym znaczeniu gospodarczym. Tu bowiem jak
œwiadczy dokument z 1262 roku znajdowa³o siê jedno
z wa¿niejszych ma³opolskich targowisk warunkuj¹ce
funkcjonowanie okolicznych szlaków komunikacyjnych - dogodne po³o¿enie na skrzy¿owaniu dróg.
/Studia, s.42, 73/
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1240 i 1259 - datuje siê pierwszy i drugi najazd Tatarów na
Jas³o.
/W³adys³aw Sarna, s.183/

1262 - Ksi¹¿e Boles³aw Wstydliwy nada³ targowi jasielskiemu
oraz koprzywnickiemu daleko id¹cy immunitet skarbowy i s¹dowy, gdy¿ wieœ Jas³o by³a wtedy osad¹
rzemieœlniczo - handlow¹, gdzie jednak kupcom, jako
zamo¿niejszym przypada³a rola dominuj¹ca. Cystersi
otrzymali wtedy pozwolenie na zasiedlenie osady
jakimkolwiek ludem z wyj¹tkiem ¯ydów. Dokument ten
z dat¹ 10 wrzeœnia zosta³ wydany przez króla w Osieku.
Z regu³y bywa³o, ¿e w miejscach targowych znajdowa³
siê koœció³ parafialny.
/Studia, s.42-43, 56, 73;
W³adys³aw Sarna, s.182-183/

Boles³aw Wstydliwy
(ur. 1226 - 1279)
Król Polski w latach 1243 - 1279

1277 - przywileje otrzymane w 1262 roku na nowo, na proœbê
opata, potwierdza Boles³aw Wstydliwy 21 marca dla
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Jas³a, Koprzywnicy i innych miejscowoœci wymieniaj¹c w ustêpie dotycz¹cym pierwotnego uposa¿enia
wœród szeregu wsi, zupe³nie na równi z nimi. Dokument
ten jednak stwierdza, ¿e Jas³o nie mia³o podówczas
koœcio³a, gdy¿ przy miejscowoœciach, które mia³y swój
koœció³ jest napisane z prawem patronatu, czego przy
Jaœle nie ma.
/W³adys³aw Sarna, s.183/

1284 - 22 stycznia w Osieku zatwierdzi³ Leszek Czarny
wczeœniejsze przywileje, które otrzyma³o Jas³o.
/W³adys³aw Sarna, s.183/

Leszek Czarny
(ur. miêdzy 1240 a 1242 - 1288)
Król Polski w latach 1279 - 1288

1319 - Z tego roku pochodzi najstarsza wzmianka Ÿród³owa
o Goleszu, który przez W³adys³awa £okietka zosta³
nadany Klasztorowi Benedyktynów z Tyñca, a póŸniej
stanowi³ w³asnoœci rodowe Bogoriów.
/Studia, s.54, 79;
Mieczys³aw Wieliczko, s.63/
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przed 1325 - powsta³a w Jaœle parafia. Wczeœniej Jas³o nale¿a³o

do parafii w Zrêcinie. Parafiê w Jaœle uposa¿yli
niew¹tpliwie biskup krakowski i król W³adys³aw
£okietek, ale bli¿sze szczegó³y nie s¹ znane. Koœció³ tej
parafii by³ zapewne przez d³u¿szy czas drewniany.
Pierwszym proboszczem parafii by³ Szczepan.
/Studia, s.137-139;
W³adys³aw Sarna, s.142/

1349 - król Kazimierz Wielki wyda³ dokument, w którym
zezwala na korzystanie kupcom wêgierskim i pruskim
z drogi na ca³ej d³ugoœci od Wêgier do Prus. Szlak ten
prowadzi³ przez Jas³o na Biecz. Mia³ on istotne
znaczenie dla handlu miasteczek regionu jasielskiego.
/Studia, s.145/
ok. 1360 - urodzi³ siê Bart³omiej z Jas³a - mieszczanin, altarysta,

profesor uniwersytetów w Pradze i Krakowie, autor
traktatów teologicznych i kazañ. Przyczyni³ siê do
zreformowania i odrodzenia Akademii Krakowskiej.
Pierwsze nauki pobiera³ w Jaœle w szkole parafialnej.
/S³ownik biograficzny, s.10/

1365 - rok ten przyjmuje siê jako datê lokacji miasta Jas³a na
prawie niemieckim, niew¹tpliwie magdeburskim, mimo
¿e s¹ pewne obiekcje w tej sprawie, wynikaj¹ce
z interpretacji Ÿróde³. Data ta oparta jest na urzêdowym
akcie królewskim z 1754 roku, w którym August III
zatwierdzi³ wszystkie dotychczasowe przywileje miasta
Jas³a. Natomiast Jerzy Wyrozumski i Adam Kamiñski
sk³aniaj¹ siê raczej do przyjêcia daty 1366 roku,
a mianowicie na podstawie wydanego przez Stanis³awa
Kurasia “Zbioru dokumentów ma³opolskich”, cz.I,
Dokumenty z lat 1257-1420. W fragmencie lustracji
województwa krakowskiego z 1660 roku podano datê
lokacji 26 IV 1366 r. i jako miejsce wystawienia
dokumentu lokacji przez Kazimierza Wielkiego
wymieniono Sanok. Program lokacyjny uporz¹dkowa³
w sposób logiczny ca³y obszar przypisany miastu
dziel¹c go na strefy o ró¿nej funkcji: mieszkalnej,
obronno - gospodarczej i rolnej. Miasto uzyska³o tak¿e
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w przywileju lokacyjnym prawo budowy wagi
miejskiej.
/Studia, s.6, 87-88, 116;
Rozwój przestrzenny miast galicyjskich, s.199/

Kazimierz Wielki
(ur. 1310 - 1370)
Król Polski w latach 1330 - 1370
od ok. 1366 - pleban jasielski posiada³ jako uposa¿enie, nadany

mu folwark, przynajmniej 1-³anowy z ³¹kami, rolami
i 3 sadzawkami oraz pobiera³ ze wsi parafialnej daniny
jak: dziesiêcinê i meszne.
/Studia, s.138/

1367 - Kazimierz Wielki w Wojniczu nada³ mieszkañcom
miasta zwolnienie królewskie od ce³. W tym czasie
niew¹tpliwie w³asnoœæ Jas³a by³a podzielona miêdzy
klasztor koprzywnicki i króla. W³aœciwe miasto
posiada³ klasztor koprzywnicki, nie wiadomo natomiast
co by³o przedmiotem w³asnoœci królewskiej.
/Studia, s.75, 87, 118;
Mieczys³aw Wieliczko, s.38/
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1368 - Kazimierz Wielki wymóg³ na klasztorze koprzywnickim zamianê ich terenu w³aœciwego miasta Jas³a,
nazywanego oppidum i wieœ Pukarzew, a przekazuj¹c
w zamian wsie B³onie i £ukowiec. Miasto Jas³o po tym
uk³adzie staje siê wolnym królewskim miastem.
/Studia, s.75, 118/
ok.

1371 - uposa¿enie wójtostwa jasielskiego podzielone by³o
na dwie po³owy: jedn¹ królowa El¿bieta nada³a
Jakuszowi Tzropowi, który trzyma³ ow¹ po³owê
wójtostwa do 1388 roku. Niew¹tpliwie drugim
wspó³czesnym Tzropowi wójtem dziedzicznym
jasielskim by³ Bertram. Byæ mo¿e, ¿e ju¿ w 1366 roku
dwóch wójtów rozpoczyna³o prace zwi¹zane z organizacj¹ Jas³a jako miasta na prawie niemieckim. Ze
wzglêdu na pochodzenie i znajomoœæ prawa
niemieckiego byæ mo¿e Bertram móg³ odegraæ
zasadnicz¹ rolê zawodowego przedsiêbiorcy organizatora przy lokacji miasta jako tzw. zasadŸca.
Tzrop natomiast otworzy³ zapewne d³ugi w dziejach
Jas³a szereg wójtów dziedzicznych szlacheckiego
pochodzenia.
/Studia, s.120-121/

1374 - klasztor koprzywnicki z³o¿y³ przed trybuna³em
restytucyjnym skargê, ¿e król Kazimierz Wielki zabra³
mu Jas³o miasto si³¹. S¹d uzna³ roszczenia klasztoru, ale
królowa El¿bieta, kieruj¹c siê zapewne opini¹
strategicznej i gospodarczej donios³oœci posiadania
Jas³a, nada³a klasztorowi Frysztak z wsiami Glinnik
i Kobyle a zatrzyma³a totam partem oppidi Jasschil, do
której pretendowali cystersi koprzywniccy. W ten
sposób nast¹pi³o ostateczne uregulowanie w³asnoœci
cysterskiej w Jaœle. Wed³ug W³adys³awa Sarny królowa
El¿bieta przekaza³a tê zamianê dokumentem wydanym
w Krakowie 9 sierpnia 1394 roku.
/Studia, s.75, 120; W³adys³aw Sarna, s.185;
Mieczys³aw Wieliczko, s.37/

1387 - zosta³ wydany zakaz przejazdu drog¹ Bardiów Sandomierz, kupcom z Wêgier i Prus. Ten stary szlak,
który przechodzi³ te¿ i przez Jas³o musia³ spe³niaæ tylko
lokalne znaczenie jako po³¹czenie Bardiowa z Dukl¹,
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¯migrodem, Jas³em i innymi miasteczkami tej okolicy.
Fakt ten wp³yn¹³ niekorzystnie na rozwój Jas³a.
/Studia, s.145/

1388 - po³owê wójtostwa jasielskiego od Jakusza Tzropa, za
zgod¹ króla W³adys³awa Jagie³³y, zakupi³ za 100
grzywien Zyndram z Maszkowic, miecznik krakowski
i w³ada³ nim a¿ do œmierci ok. 1414 roku. Po œmierci
Zyndrama starostwo trzyma³a jego ¿ona Anna do 1420
roku.
/Studia, s.120-121/
z

1388 - pochodzi najstarsza Ÿród³owa wzmianka o rzemioœle
jasielskim i dotyczy ³aŸni, któr¹ musia³ prowadziæ
wykwalifikowany ³aziebnik, czy nawet cyrulik. Jest te¿
wzmianka o ³aŸni, któr¹ wójt jasielski otrzyma³ m.in.
w wyposa¿eniu, w dokumencie przy lokacji miasta
w 1365/1366 roku.
/Studia, s.116, 133/

1390 - przypuszczalnie jeszcze przed tym rokiem istnia³a
w Jaœle szko³a parafialna, chocia¿ Ÿród³a nie
przechowa³y ¿adnej wzmianki. Mimo to istnienia jej
pozwalaj¹ domyœlaæ siê ksiê¿a pochodzenia jasielskiego
i studenci Akademii Krakowskiej pochodz¹cy z Jas³a,
jak mistrz Bart³omiej z Jas³a.
/Studia, s.139/

1393 - kolejnym wójtem jasielskim by³ Miko³aj, który w tym
roku wspomniany jest jako nie¿yj¹cy.
/Studia, s.121/

1394 - po œmierci wójta Miko³aja wst¹pili w jego prawa
i obowi¹zki synowie Jaœko i Paszko. Od tego czasu
nast¹pi³ proces rozdrobnienia uposa¿enia jasielskich
wójtów, co wp³ynê³o na os³abienie ich w³adzy
organizacyjnej i administracyjnej.
/Studia, s.121/
od 1394-1399 - wójtami Jas³a byli:

1394 - 1395
1396
1396 - 1401
1398 - 1399

- Miko³aj Wierzba
- Klaus syn Jakla so³tysa z Osobnicy
- Pietrasz s³u¿ebnik Iwana z Klecia
- Zbyszko
/Studia, s.121/
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1398 - w Ÿród³ach wystêpuje zapis o tkaczu z Jas³a Miko³aju
Cleindins. Zapis ten wskazuje, ¿e dzia³alnoœæ tkaczy
i sukienników mia³a miejsce w Jaœle conajmniej od
koñca XIV wieku.
/Studia, s.134/

1400 - w pierwszym roku otwarcia odnowionej Wszechnicy
wœród jej scholarów wystêpuje Micha³ syn Wawrzyñca
z Jas³a.
/Studia, s.140/

XIV/XV - na prze³omie tych wieków region jasielski stanowi³
terytorium o gêstej sieci osadniczej w g³ównych
zarysach uformowanej ju¿ w poprzednim okresie.
Istnia³y tu du¿e kompleksy dóbr nale¿¹cych do czterech
grup w³aœcicieli: w³asnoœæ królewska, szlachecka,
koœcielna i w³asnoœæ Akademii Krakowskiej.
/Studia, s.91/
ok.

1400/1404 - przyjmuje siê czas przybycia Karmelitów do
Jas³a. Dok³adna data przybycia ich do Jas³a nie jest
znana z powodu braku przekazów Ÿród³owych, niemniej
zachowa³y siê relacje jak ni¿ej:
z 1401 - istniej¹ materia³y w Ossolineum we Wroc³awiu
obejmuj¹ce sprawy Karmelitów w Jaœle od 1401 roku
do koñca XVIII wieku.
/Studia, s.8, 140/

1401 - w tym roku przeor jasielskiego Konwentu
Karmelitów Wawrzyniec sprzeda³ po³o¿ony w Jaœle
ogród mieszczaninowi Miko³ajowi Gomó³ce.
/Studia, s.140/

1404 - mieli przybyæ Karmelici do Jas³a z Wêgier i zbudowaæ
klasztor ufundowany prawdopodobnie przez starostê
jasielskiego Zygmunta.
/W³adys³aw Sarna, s.243/

1402 - na liœcie studentów Akademii Krakowskiej widnieje
nazwisko Jakuba syna Œwiêtos³awa z Jas³a.
/Studia, s.140/

1408 - zapis informuje o hierarchii w mieœcie: rajcy, ³awnicy
i “pospólstwo”. By³o to najprawdopodobniej grono
mieszkañców maj¹cych wp³ywy w sprawach miasta.
Z analizy Ÿróde³ wynika, i¿ na pocz¹tku XV wieku
zgodnie z zasadami prawa magdeburskiego miastem
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zarz¹dza³ wójt dziedziczny, rada z burmistrzem, pisarz
miejski, ³awa z wójtem s¹dowym, pospólstwo. Oprócz
tych organów samorz¹du Jas³a na losy swego miasta
wp³ywali królowie przez nadawanie dodatkowych
uprawnieñ i przywilejów.
/Studia, s.125-127/

1410 - pisarz miejski pos³ugiwa³ siê w³asn¹ pieczêci¹, któr¹
pieczêtowa³ listy rady. Rada wówczas nie posiada³a
w³asnej pieczêci.
/Studia, s.127/

1410 - istnia³ w Jaœle cech szewski z cechmistrzem Miko³ajem
na czele i inne cechy, których cechmistrzowie stanowili
jasielskie mieszczañstwo.
/Studia, s.126, 133/

1411 - zapis o istnieniu kramów, przekupniów i kramarki
El¿biety Szczepanowej (1447), wskazuje na istnienie
urz¹dzeñ sta³ego handlu miejscowego.
/Studia, s.125-126/

1412 - na Akademii Krakowskiej rozpoczyna studia Micha³, syn
Miko³aja z Jas³a.
/Studia, s.140/
ok. 1414 - zmar³ wójt Jas³a Zyndram z Maszkowic.
/Studia, s.121/

1414 - po³owê uposa¿enia wójtostwa Jas³a po Zyndramie
trzyma³a wdowa Anna do 1419 roku.
/Studia, s.121/

1417 - potwierdza siê istnienie rzemios³a kowalskiego.
/Studia, s.134/

1419 - miasto nawiedzi³a epidemia.
/Studia, s.141/
przed 1420 - Anna wdowa po Zyndramie z Maszkowic wyzby³a

siê po³owy wójtostwa po nim na rzecz Anny wdowy, po
Pieszku z Bychawy.
/Studia, s.121/

1420 - król W³adys³aw Jagie³³o nadaje Jas³u nowe nieznanej
treœci przywileje w Proszowicach.
/Studia, s.6, 127/

1424 - Jan z Kunowej posiad³ po³owê wójtostwa jasielskiego po
Annie wdowie po Pieszku z Bychawy i w³ada³ ni¹ do
ok. 1426 roku.
/Studia, s.121-122/
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1426 - Wiernikowi z Gabonia po³owê wójtostwa odstêpuje Jan
z Kunowej.
/Studia, s.122/

1428 - 3/4 wójtostwa jasielskiego trzyma szlachcic Zygmunt
z Cichawy, a 1/4 czêœæ posiadali “mieszczañscy”
wójtowie Jan i Pawe³.
/Studia, s.122/

1428 - Fryderyk Jacimirski kupi³ 3/4 wójtostwa za 460 grzywien
od Zygmunta z Cichawy, a 1/4 od Jana i Paw³a kupi³
Jakub z Humnisk i w ten sposób ca³e wójtostwo
jasielskie przesz³o w rêce dwóch wójtów szlacheckich.
/Studia, s.122/

W³adys³aw Jagie³³o
(ur. pomiêdzy 1348 a 1351 - 1434)
Król Polski w latach 1386 - 1434

1429 - król W³adys³aw Jagie³³o desygnuje na wójtostwo Jana
Ciel¹tko, pokojowca królewskiego i starostê
³êczyñskiego. Król chcia³ w ten sposób uregulowaæ
skomplikowane stosunki w³asnoœciowe wójtostwa
jasielskiego. Ca³e wójtostwo, przeto po wczeœniejszych
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transakcjach, przesz³o ostatecznie zatwierdzone przez
króla w 1431 roku w posiadanie Jana Ciel¹tko i odt¹d
pozosta³o w rêkach jednego wójta szlacheckiego.
/Studia, s.122-123, 128/

1434 - Jan Ciel¹tko sprzeda³ wójtostwo jasielskie za 1000
grzywien Markuszowi z Korabiowic.
/Studia, s.123/

1442 - miasto otrzymuje kolejne przywileje nadane w Bieczu
przez królow¹ Zofiê.
/Studia, s.6; Mieczys³aw Wieliczko, s.38/
ok.

1442 - proboszczem w Jaœle by³ Miko³aj Ciel¹tko, kanonik
przemyski. Natomiast w Ÿród³ach pisanych M. Ciel¹tko
wystêpuje w latach 1443 - 1448.
/Studia, s.139; W³adys³aw Sarna, s.242/

1446 - jak podaje liber beneficjorum Jana D³ugosza koœció³
farny zosta³ zbudowany przez Stanis³awa Ciel¹tko i jego
brata Miko³aja. Obok tej daty badacze wymieniaj¹ 1479
rok, poniewa¿ w prezbiterium na ¿ebrze sklepienia
istnia³a tarcza z tym napisem. Rozbie¿noœæ owych dat
mo¿na by t³umaczyæ spaleniem miasta w 1474 roku
przez Wêgrów i odbudowaniem koœcio³a w 1479 roku,
co wydaje siê byæ prawdopodobnym.
/Studia, s.634; Mieczys³aw Wieliczko, s.55/

Koœció³ Parafialny - Fara. Widok od po³udnia - stan z roku 1891.
Karol Polityñski, Szkicownik z wycieczki w rzeszowskie, rysunek o³ówkiem.
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1448 - pochodzi najstarszy statut cechowy szewców nadany
przez wójta dziedzicznego Prokopa Pieni¹¿ka,
zatwierdzony póŸniej przez króla Zygmunta Augusta.
Cech ten, obok tkackiego, zaspokaja³ w XV wieku
potrzeby nie tylko Jas³a ale i okolicy.
/Studia, s.134, 263-265; W³adys³aw Sarna, s.216-220/

1456 - mia³a miejsce kolejna zaraza w mieœcie.
/Studia, s.141/

1473-1477 - Jas³em w³adaj¹ dwaj wójtowie posiadaj¹cy po 1/2
wójtostwa, tj. Jakub Pieni¹¿ek i Andrzej Pieni¹¿ek.
/Studia, s.94, 123/

1473 16 stycznia - mia³ miejsce najazd wojsk wêgierskich
Macieja Korwina na miasto, wojska te spl¹drowa³y
i spali³y dobytek mieszkañców.
/W³adys³aw Sarna, s.186-187/

1474 - Tomasz Tharczay z Lipian na czele wojska wêgierskiego
dokona³ najazdu na Jas³o, zagrabi³ dobytek, spustoszy³
i spali³ miasto. Zosta³ wtedy spalony tak¿e Koœció³
Farny. By³a to straszna klêska dla miast regionu
jasielskiego, która na d³ugo zahamowa³a ekonomiczny
ich rozwój.
/Studia, s.161, 634/

Kazimierz Jagielloñczyk
(ur. 1427 - 1492)
Król Polski w latach 1447 - 1492
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1474 - po najazdach wojsk wêgierskich król Kazimierz
Jagielloñczyk uwolni³ Jas³o na 5 lat od wszystkich
ciê¿arów i danin.
/Studia, s.127; W³adys³aw Sarna, s.187/

1477-1489 - Andrzej Pieni¹¿ek skupi³ lub odziedziczy³ drug¹
po³owê wójtostwa jasielskiego i pozosta³ jedynym
wójtem dziedzicznym.
/Studia, s.123/
z 1478 - pochodzi statut cechu kowalskiego nadany przez wójta

Andrzeja Pieni¹¿ka z rad¹ i burmistrzem miasta.
/Studia, s.196, 265;
W³adys³aw Sarna, s.220-221/

1489 - wójtostwo jasielskie objêli bracia Jan i Miko³aj
Pieni¹¿kowie.
/Studia, s.123/

1493 - król Jan Olbracht nadaje dla miasta Jas³a przywileje
w Piotrkowie.
/Studia, s.6; Mieczys³aw Wieliczko, s.38/

Jan Olbracht
(ur. 1459 - 1501)
Król Polski w latach 1492 - 1501
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1494 - bracia Jan i Miko³aj Pieni¹¿kowie podzielili wójtostwo
jasielskie pomiêdzy siebie.
/Studia, s.123/

1495-1505 - w charakterze wójtów wystêpuje tak¿e Jan
Pniowski i jego ¿ona Beata.
/Studia, s.123/

1495-1508 - wystêpuje w Ÿród³ach proboszcz jasielski ks.
Jakub Kielar (Keyllar).
/Studia, s.139; W³adys³aw Sarna, s.242/

1497 - Jan Olbracht zwolni³ 26 pogorza³ych mieszczan
jasielskich na 8 lat od podatków i œwiadczeñ na rzecz
króla. Zapis ten œwiadczy o wczeœniejszym po¿arze
miasta.
/Studia, s.127/

XV wiek - obfitowa³ w czêste po¿ary miasta oraz najazdy wojsk
wêgierskich, co wp³ywa³o na niekorzystny rozwój ekonomiczny i zubo¿enie mieszkañców Jas³a, i okolicznych
miasteczek, i wiosek.
1502 - powsta³ w Jaœle szpital zwi¹zany w tym czasie z dzia³alnoœci¹ koœcio³a. Ufundowa³ go za zgod¹ króla
Aleksandra wikary jasielski Marcin. Na ten cel ofiarowa³ swój dom nad brzegiem Jasio³ki, w okolicy m³yna.
/Studia, s.141/

1505 - w Jaœle istnia³ browar (s³odownia) wójtowski.
/Studia, s.135/

1505 - do 1512/1513 roku wójtostwo w Jaœle trzyma³ Miko³aj
Lapispatak. Przez pewien czas czêœciowo w 1/2 stanowi³
on zastaw.
/Studia, s.124/
od 1514-1524 - wójtami jasielskimi byli:
od 1514 - 1/2 wójtostwa trzyma³ Stanis³aw Gniady i 1/2 Jan

Waht,
od 1515-1524 - Stanis³aw Gniady,
ok. 1524 - Stanis³aw Gniady ca³e wójtostwo sprzedaje
Domaradzkiemu.
od 1524-1527 - wójtem jasielskim by³ Stanis³aw Domaradzki.
/Studia, s.124, 128/

1525 - z dokumentu wójta Stanis³awa Domaradzkiego, wystawionego 20 czerwca w Jaœle, wynika zatwierdzenie
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przez niego statutu dla cechu tkaczy i sukienników,
jakkolwiek ich dzia³alnoœæ by³a wczeœniejsza, tj. jeszcze
w XIV wieku.
/Studia, s.134/

1527-1537 - wójtem jasielskim by³ Baltazar D¹browski
z Tarnowa.
/Studia, s.124, 128/
ok. 1529 - proboszczem jasielskim by³ ks. Jan z Wolborza, by³y

kapelan Jego Królewskiej Moœci (królewski).
/Studia, s.139; W³adys³aw Sarna, s.242/

1531 - burmistrzem miasta by³ Maciej Lempicki.
/z archiwum Muzeum Regionalnego w Jaœle/

XVI wiek - lata 30, ustanowiono w Jaœle królewsk¹ komorê
celn¹.
/Studia, s.273/

1532-1565 - by³a u¿ywana w tych latach najstarsza ze znanych pieczêci miasta Jas³a, ma³a piecz¹tka radziecka.
Jest to pieczêæ okr¹g³a o œrednicy 22 mm, otoczona
g³adkim wa³eczkiem, bez otoku. A. Chmiel zaliczy³ ten
typ pieczêci do kancelaryjnych.

Najstarsza pieczêæ miasta Jas³a
/fot. Z. Malinowski/
/Studia, s.561-563/

1537 - starost¹ jasielskim by³ Seweryn Boner, kasztelan biecki,
który naby³ za 1000 grzywien wójtostwo jasielskie.
/Studia, s.125/

1538 - przywilej Zygmunta Starego wydany w Krakowie
uwalnia Jaœlan od naprawy mostów i wa³ów, a obowi¹zek ten nak³ada król na dzier¿awców ce³
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krakowskich i sandomierskich. Mieszczanie mieli tylko
pomagaæ w robocie.
/W³adys³aw Sarna, s.187, 208/

Zygmunt I Stary
(ur. 1467 - 1548)
Król Polski w latach 1506 - 1548

1550 - król Zygmunt August nadaje starostwo niegrodowe
jasielskie Joachimowi Lubomirskiemu, dworzaninowi
królewskiemu. W przywileju tym potwierdza wszelkie
prawa i wolnoœci przez poprzedników miastu nadane
oraz ustala istniej¹ce bractwo Zwiastowania N.M.P.
/Studia, s.278; W³adys³aw Sarna, s.187/

1564 - lustracja królewszczyzn ma³opolskich do starostwa
niegrodowego jasielskiego zaliczy³a Jas³o i 12 wsi.
/Studia, s.128/

1565 - wed³ug wizytacji biskupiej z tego roku miasto Jas³o
w XV i XVI wieku prze¿ywa³o okres rozkwitu i by³o
oppidum populosum. Istnia³y w nim umocnienia
obronne, których œlady przetrwa³y w nazwach
miejscowych: Baszta, Podwale, Wa³y, Blanki.
/Studia, s.308/
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Zygmunt II August
(ur. 1520 - 1572)
Król Polski w latach 1548 - 1572

1574 - Ÿród³a wymieniaj¹ jako starostê jasielskiego Jana
Mniszka (Mniszcha).
/Studia, s.268/

1578 - 19 stycznia nast¹pi³o przy³¹czenie do Jas³a Gorajowic.
/W³adys³aw Sarna, s.284/

1578 - król Stefan Batory nadaje mieszczanom przywilej
wydany w Warszawie, na mocy którego mia³o byæ
wolno w ka¿d¹ sobotê “po wieczne czasy” wszystkim
ludziom z okolicznych wsi przywoziæ do miasta
i sprzedawaæ wszelkiego rodzaju chleby i inne wyroby
piekarskie.
/Studia, s.202; W³adys³aw Sarna, s.208/

1578 - 20 listopada w Krakowie król Stefan Batory wydaje
mandat celem ul¿enia poszkodowanym Jaœlanom przez
wylew wód. Mieszkañcy tak zostali zniszczeni, ¿e
gdyby im s¹siedzi nie przyszli z pomoc¹, nie byliby
w stanie daæ sobie rady.
/W³adys³aw Sarna, s.194/
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Stefan Batory
(ur. 1533 - 1586)
Król Polski w latach 1576 - 1586

1579 - na proœbê mieszkañców Kaczorowy przy³¹czono ich do
miasta Jas³a i odt¹d ta wieœ nale¿a³a do starostwa
jasielskiego. Starost¹ Jas³a by³ w tym czasie Jan
Mniszek (Mniszech).
/W³adys³aw Sarna, s.191-193, 287/

1581 - prawdopodobnie ludnoœæ Jas³a mog³a liczyæ ok. 1200
g³ów.
/Studia, s.130/

1585-1589 - w latach tych wystêpuje druga, wiêksza od
poprzedniej, pieczêæ radziecka miasta Jas³a o œrednicy
30 mm. W otoku ujêtym w dwa g³adkie wa³eczki biegnie
napis kapita³¹ SIGILLUM CIVITATIS JASLO.
W polu pod koron¹ znajduje siê splot trzech liter IAR,
jest to skrót imienia króla Jana Olbrachta.
/Studia, s.567/

1589 - król Zygmunt III Waza przywilejem wydanym
w Warszawie na proœbê burmistrza, rajców, wójta
i ³awników, jak równie¿ ca³ego pospólstwa jasielskiego
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zabrania osiedlaæ siê ¯ydom w Jaœle i okolicach miasta,
zakupu gruntów, handlu itd.
/W³adys³aw Sarna, s.232-233/

Zygmunt III Waza
(ur. 1566 - 1632)
Król Polski w latach 1587 - 1632

1593 - 28 kwietnia mia³ miejsce po¿ar miasta, który zniszczy³
ca³kowicie 8 domów przy ulicy zwanej Grabska.
/W³adys³aw Sarna, s.197/

1594 - król Zygmunt III w Warszawie nadaje przywileje dla
miasta, po po¿arach. Brak jednak jest okreœlenia
nadanych przywilejów.
/W³adys³aw Sarna, s.211/

1595 - kierownikiem szko³y parafialnej jest Melchior
z Poznania, cz³owiek o wysokich kwalifikacjach
(baka³arz artium),
- proboszczem by³ Szymon Wêdzicki z Jas³a, kleryk
mniejszych œwiêceñ.
/Studia, s.524, 528; W³adys³aw Sarna, s.242/

1595 - rozpocz¹³ siê spór Jaœlan z Karmelitami zakoñczony
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ugod¹ w 1598 roku. Spór dotyczy³ zamiany roli i op³at.
Klasztor zrzeka siê domów i gruntów na rzecz miasta
i mieszczan w zamian za op³atê roczn¹, w wysokoœci
18 florenów po wieczne czasy dla Konwentu.
/W³adys³aw Sarna, s.198/

1595 - odby³a siê konsekracja koœcio³a parafialnego w Jaœle.
/dane z archiwum koœcio³a farnego/

1596 - miasto uzyska³o uwolnienie królewskie od stacyi na 6 lat.
/W³adys³aw Sarna, s.198/

1596 - mia³a miejsce wizytacja biskupa Radziwi³³a w Jaœle.
Fotokopia z rêkopisu tej wizytacji znajduje siê
w Archiwum Diecezjalnym w Krakowie.

Fotokopia rêkopisu wizytacji Radziwi³³owskiej z roku 1596
/Studia, s.175/

30
1597 - dokument z osobistej wizytacji biskupa Radziwi³³a
w szkole parafialnej nakazuje oddaæ kierownictwo
szko³y zdolnemu baka³arzowi, aby ch³opców mieszczañskich gorliwie kszta³ci³ w pobo¿noœci i naukach.
Opieraj¹c siê na danych wizytatorów z lat 1595 - 1597
nale¿y stwierdziæ, ¿e szko³a parafialna w Jaœle odgrywa³a w epoce renesansu i reformacji w dalszym ci¹gu,
podobnie jak na pocz¹tku XV wieku, wa¿n¹ rolê. Nakaz
ten wynika³ zapewne st¹d, i¿ w Jaœle zamieszkiwa³a
grupa arian, tworz¹ca w mieœcie aktywne œrodowisko
oœwiatowe i kulturalne z w³asn¹ szko³¹.
/Studia, s.523, 525, 528-529/

1598 - dokonano scalenia rozproszonych gruntów, które
polega³o na wymianie parcel miêdzy miastem
a Konwentem.
/W³adys³aw Sarna, s.198/
w

XVI wieku - w Jaœle istnia³y dwa m³yny: jeden na odnodze
Wis³oki, drugi zwany Dolny na Jasio³ce.
/Studia, s.269/

- funkcjonowa³a ³aŸnia, która przesz³a pod zarz¹d
dworski. £aŸnia ta mieœci³a siê nad Jasio³k¹ w pobli¿u
mostu i m³yna, ale pod koniec tego wieku uleg³a
zniszczeniu.
/Studia, s.307-308/

XVI wiek - stulecie znacznego rozwoju rzemios³a i handlu,
powstanie rynku regionalnego, wzrost liczby ludnoœci
do ok. 1800 mieszkañców, rozwój kultury mieszczañskiej. Przywileje królewskie z lat 1538, 1550, 15781579 umacniaj¹ gospodarcze pozycje miasta. Liczne
kontakty handlowe z Górn¹ S³owacj¹ i Wêgrami.
W 1564 roku lustracja miasta przez komisarzy
królewskich.
/Kalendarium dziejów Jas³a, Jas³o, 1965;
Mieczys³aw Wieliczko, s.9/

XVII wiek - w I po³owie tego wieku Karmelici urz¹dzili
cegielniê w domu Smi³owskiego.
/Studia, s.308/

1602 - kierownikiem szko³y parafialnej by³ Jakub z Jas³a,
student.
/Studia, s.525/
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1608 - wizytator biskupi zanotowa³, ¿e budynek szko³y
parafialnej jest w ruinie.
/Studia, s.525/
1613 - po Janie Mniszku (Mnischu) starostwo jasielskie
otrzyma³ od króla Zygmunta III Miko³aj Struœ z Komorowa, starosta halicki, kasztelan kamieniecki.
/W³adys³aw Sarna, s.201/

1613 - na dzwonnicy Koœcio³a Farnego zamontowano dzwon
“URBAN”, który prawdopodobnie pochodzi³ z klasztoru karmelitów lub wczeœniejszego koœcio³a.
/Mieczys³aw Wieliczko, s.57/

1617 - znajdujemy wyraŸn¹ wzmiankê o szkole. Ks. Wojciech
Kurcyusz, kaznodziej koœcio³a jasielskiego kupi³ dom
z ogrodem i w miejscu starego domu, ale nie jest wiadomo czy domu kupionego, czy te¿ zniszczonego budynku
starej szko³y, wybudowa³ budynek szkolny. Szko³a
w takim stanie dotrwa³a do czasów austryjackich.
/W³adys³aw Sarna, s.246/

Próba rekonstrukcji planu Jas³a w pocz¹tkach XVII wieku.
1 - Ratusz, 2 - Koœció³ parafialny, 3 - Koœció³ œw. Ducha, 4 - Baszta,
5 - komora celna, 6 - M³yn tzw. “Dulny”, 7 - Koœció³ i klasztor karmelitów,
8 - Dom puszkarza, 9 - Kaplica, 10 - Ska³ka
Rys. H. Kotarski
/Studia, s.307/
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1618 - 5 paŸdziernika w³adze cechu kuœnierzy przedstawi³y
rajcom statuty z proœb¹ o ich zatwierdzenie. Statuty te
zatwierdzi³ Zygmunt III 22 paŸdziernika tego¿ roku.
/Studia, s.196, 268;
W³adys³aw Sarna, s.230/

1625 - dzier¿awc¹ starostwa jasielskiego by³ Baltazar Brodecki
z ¿on¹ Zuzann¹ Taranczank¹ (Tarasczank¹) i Stanis³aw
Domaradzki.
/W³adys³aw Sarna, s.202/

1631 - 24 lutego run¹³ most pod Jas³em na rzece Jasio³ce
wskutek powodzi i lodów.
/W³adys³aw Sarna, s.204/

1632 - burmistrzem Jas³a by³ Szymon Ryglowicz.
/z archiwum Muzeum Regionalnego w Jaœle/

1633 - król W³adys³aw IV w Krakowie nadaje przywileje dla
miasta Jas³a.
/W³adys³aw Sarna, s.211/

W³adys³aw IV
(ur. 1595 - 1648)
Król Polski w latach 1632 - 1648
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XVII wiek - w pierwszej po³owie tego wieku zaznacza siê
powolny upadek miast regionu jasielskiego i zahamowanie ich rozwoju. Wp³yw na to mia³y czêste po¿ary,
powodzie, zarazy i ucisk mieszczan i ch³opów. Du¿ym
obci¹¿eniem by³o stacjonowanie wojsk koronnych.
/Studia, s.308-309/

1634 - wed³ug zeznania rajców miejskich, znajdowa³o siê
w Jaœle wiele opuszczonych i zrujnowanych domów,
a tak¿e opuszczonych placów.
/Studia, s.207; W³adys³aw Sarna, s.205/

1634-1635 - miasto dozna³o du¿o krzywd ze strony wojsk
koronnych. Wielkie szkody poczyni³y kontrybucje
wojskowe Stanis³awa Potockiego, wojewody brac³awskiego, chor¹giew Krzysztofa Wapowskiego oraz
chor¹giew rotmistrza Jana Gi¿yckiego stacjonuj¹ca
w Sanoku. Na kontrybucje oprócz op³at pieniê¿nych
sk³ada³o siê wy¿ywienie ¿o³nierzy i ich koni oraz
zapewnienie kwater.
/Studia, s.207-209; W³adys³aw Sarna, s.205/

1635 - proboszczem w Jaœle by³ ks. Wojciech Miernikiewicz.
/W³adys³aw Sarna, s.242/
z

1635 - pochodzi egzemplarz znanej pieczêci miasta Jas³a,
chronologicznie trzeciej zachowanej na testamencie
mieszczki jasielskiej, s³awetnej Zofii Szczepankowej.
Pieczêæ ta jest wiele mniejsza od poprzedniej, tzn.
drugiej o œrednicy 27,5 mm i jest pieczêci¹ s¹du
³awniczego. Œwiadczy o tym napis otokowy:
S: SCABINORUM CITAT ISEL.
/Studia, s.567/

1642 - burmistrzem Jas³a by³ Grzegorz Gaworzowic.
/z archiwum Muzeum Regionalnego w Jaœle/

1643 - 1 marca rada jasielska z³o¿y³a nowy przywilej dla
p³ócienników, który król W³adys³aw IV zatwierdzi³
26 lipca tego¿ roku w Warszawie. Wtedy to cech siê
odrodzi³, a p³ótno jasielskie znowu w wiêkszych
iloœciach pojawi³o siê na rynku ma³opolskim.
/Studia, s.197; W³adys³aw Sarna, s.225/

1643 - burmistrzem Jas³a by³ Tomasz Miko³ajewicz.
/z archiwum Muzeum Regionalnego w Jaœle/
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1646 - 30 maja rada miasta zatwierdzi³a przed³o¿one jej przez
cechowych nowe statuty i prawa cechu krawieckiego.
Statut ten zosta³ zatwierdzony przez króla W³adys³awa
IV w Krakowie 19 lipca tego¿ roku.
/W³adys³aw Sarna, s.226-228/

1647 - wójtem miasta by³ Marcin Rusinkowicz.
/Studia, s.285/

1647 - proboszczem jasielskim by³ Andrzej Rajewski.
/Studia, s.294/

1647 - 14 czerwca w mandacie swym król W³adys³aw IV
zastrzeg³ wyraŸnie, by dochód z palenia gorza³ki nale¿a³
do starosty, st¹d zabroniono jej produkcji mieszczanom.
/Studia, s.270/

1648 - 7 maja tego roku by³ protest mieszczan jasielskich, i¿
poddani klasztorni nie chc¹ ponosiæ na równi z innymi
mieszczanami ciê¿arów pañstwowych na rzecz miasta,
i to najuci¹¿liwszych dla mieszczan, stacji ¿o³nierskich
i podwód. Miasto z tego powodu ponosi³o bardzo du¿e
straty. Pretensje na tle podatkowym wobec klasztoru
karmelitów by³y wnoszone przez szereg lat, a¿ zawarto
z nimi ugodê dopiero w 1690 roku.
/Studia, s.289-290, 293; W³adys³aw Sarna, s.211/

1648 - burmistrzem Jas³a by³ jeszcze w tym roku Tomasz
Miko³ajowicz.
/Studia, s.281, 285/

1648-1772 - Jas³o prze¿ywa³o okres upadku spowodowany
przez wojny rosyjskie i szwedzkie, zarazy, czêste po¿ary
miasta i nieurodzaje. Te klêski spowodowa³y zmniejszenie iloœci rzemieœlników i stopniowy upadek handlu
w mieœcie i regionie.
/Studia, s.259-263, 172-273, 276/

1650-1677 - wójtem Jas³a by³ Jakub Bandurkiewicz.
/Studia, s.285/

1651 - burmistrzem Jas³a by³ Jan Karpiowicz i Melchior
Koszycki.
/Studia, s.285/
1652 - w mieœcie wybuch³a zaraza. Na skutek jej zmar³o bardzo
wielu mieszkañców Jas³a. Trwa³a ona jeszcze do 1653
roku, kiedy to starosta odebra³ miastu istniej¹cy miejski
dom szynkowy i zamieni³ go na dworsk¹ karczmê.
/Studia, s.273/
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1653 - wed³ug zeznañ mieszczan jasielskich, w mieœcie by³o
15 domów zamieszka³ych, z których tylko 6 mog³o
podo³aæ na³o¿onym ciê¿arom. Dawniej domów by³o
150, lecz zosta³y zniszczone i opuszczone.
/Studia, s.287/

XVII - w tym wieku wprowadzono dla mieszczan bardzo du¿o
ró¿nych poborów na rzecz pañstwa, koœcio³a, starosty
i miasta. Najdotkliwszym jednak obci¹¿eniem miasta
wobec pañstwa by³a hiberna (chleb zimowy), czyli
stacja, tzn. obowi¹zek utrzymywania skierowanego do
królewskiego miasta wojska. Od po³owy XVII wieku
by³ to ju¿ podatek sta³y i bardzo ciê¿ki.
/Studia, s.287/

1653 - burmistrzem Jas³a by³ Jan Bia³owicz, Andrzej Jurkowicz
i Jan Karpik.
/Studia, s.281, 285/

1654 - 24 stycznia mieszczanie jasielscy otrzymali królewski
glejt bezpieczeñstwa na dochodzenie swych praw
i sprawiedliwoœci.
/Studia, s.279/

1654 - w aktach karmelitów odnotowana zosta³a kapliczka
murowana, znajduj¹ca siê miêdzy ulic¹ Koralewskiego,
Bednarsk¹ i Wysok¹. Nie wyklucza siê, i¿ niegdyœ sta³
tutaj pierwszy koœció³ek z okresu przed lokacj¹ miasta.
/Studia, s.300/

Zapewne na tym miejscu zbudowano kapliczkê
w XVIII/XIX wieku, która nadal tu stoi
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1654 - burmistrzem Jas³a by³ Marcin Rusinkiewicz.
/Studia, s.285/

1655 - burmistrzem Jas³a by³ Jan Karpiowicz.
/Studia, s.285/

1656 - 6 stycznia przebywa³ w Jaœle ostatni na polskim tronie
z rodu Wazów król Jan Kazimierz ze swoim orszakiem
w podró¿y z Lubowli i Bardiowa do Zborowa w sandomierskim. W Jaœle witany by³ przez burmistrza
Karpiowicza i starostê Kazimierza Brodeckiego.
/Rocznik Jasielski, t.III, s.13-14/

Jan Kazimierz
(ur. 1609 - 1672)
Król Polski w latach 1648 - 1668

ok. 1657 - proboszczem Jas³a by³ Walenty Szumski.
/Studia, s.294; W³adys³aw Sarna, s.242/

1657 - wojska siedmiogrodzkie Jerzego II Rakoczego
naje¿d¿aj¹ miasto, pl¹druj¹ je i pal¹. Równoczeœnie
zdobyty i zniszczony zosta³ zamek Golesz, który ju¿
nigdy nie zosta³ odbudowany. Zniszczenia te
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przyczyni³y siê do wyludnienia miasta i ca³kowitego
upadku gospodarczego. W wyniku tego najazdu miasto
dotkn¹³ wieloletni kryzys.
/Studia, s.259; Mieczys³aw Wieliczko, s.63-64/
ok. 1658 - burmistrzem Jas³a by³ Bart³omiej Gryster - wymienia

go ksiêga grodzka biecka oraz Wojciech Pig³owski.
/Studia, s.283, 285, 298/

1658 - inwentarz dóbr miasta do celów podatkowych spisany
10 wrzeœnia tego¿ roku wykazuje wówczas tylko
13 domów osiad³ych, obci¹¿onych poborami. By³y
w mieœcie puste place, domy i role.
/Studia, s.287/

1659 - wzniesiona zosta³a figura Matki Boskiej przy ulicy Na
M³ynek.
/Kapliczki, figury i krzy¿e, s.116/

Zabytkowa figura Matki Boskiej z 1659 roku
/z arch. SMJiRJ, fot. M. Mikulski/
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1659 - burmistrzem Jas³a by³ Wojciech Pig³owski i Melchior
Koszycki.
/Studia, s.281, 285/

1655-1660 - w latach tych nast¹pi³o ogólne os³abienie
gospodarcze spowodowane dzia³aniem si³ feudalnych,
d¹¿¹cych do podporz¹dkowania miast wp³ywom
starostów, dzier¿awców i plebanii. Usi³owania te
doprowadzi³y do ogromnego os³abienia miast,
spowodowanego du¿ymi ciê¿arami na rzecz wojska
oraz zniszczeniami wojennymi w dobie najazdu
szwedzkiego. Zniszczenia potêgowa³ fakt, ¿e miasto
posiada³o zabudowê drewnian¹ - zwart¹, sprzyjaj¹c¹
niebezpiecznemu przerzucaniu siê ognia przy po¿arze
na ca³e kompleksy ulic, czy te¿ pierzei rynkowych.
/Studia, s.310-311/

1660 - burmistrzem Jas³a by³ Jan Bia³owicz.
/Studia, s.285/

1660 - dzier¿awc¹ miasta by³ Stefan Trzciñski.
/Studia, s.279-280/

1660 - by³a dokonana lustracja miasta.
/Studia, s.268/

1661-1667 - proboszczem jasielskim by³ ks. Piotr
Oziêb³owski, kantor kollegiaty tarnowskiej, protonotariusz apostolski.
/Studia, s.294; W³adys³aw Sarna, s.242/

1661 - od 12 stycznia do 26 lipca sta³a w mieœcie dragonia
£¹czyñskiego, która wybra³a z kasy miasta 3.500 z³.
- przez 32 dni stali w mieœcie ¿o³nierze ze zwi¹zku
z Marcinem Grzyma³¹ i Wojciechem Goœcimiñskim;
kosztowa³o to miasto 940 z³.
- z koñcem listopada z asygnacj¹ marsza³ka zwi¹zku
wojskowego spod chor¹gwi wojewody p³ockiego
Stanis³awa Laskowskiego najechali nowi deputaci,
którzy znów pobrali pieni¹dze i nawet pobili burmistrza.
/Studia, s.274/

1662 - miasto mog³o wówczas liczyæ przypuszczalnie zaledwie
303 mieszkañców. Stan ten w tym roku mia³ katastrofalnie zmaleæ po zniszczeniach spowodowanych
najazdem szwedzkim. Miasto bardzo zubo¿a³o
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i nast¹pi³a te¿ emigracja mieszkañców do innych miast
w stronê Krakowa.
/Studia, s.130; Rocznik Jasielski, t.II, s.38/

1662 - burmistrzem Jas³a by³ Jakub Ludertowicz, nieumiej¹cy
siê nawet podpisaæ i Wojciech Musia³owicz.
/Studia, s.283, 285/

1662 - cechmistrzem Cechu Wielkiego by³ Miko³aj
Matuszowicz.
/Studia, s.267/

Fotokopia fragmentu ksiêgi grodu bieckiego z roku 1662,
odnosz¹cego siê do sporu Jas³a z karmelitami, fot. Z. Malinowski
/Studia, s.292/
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1662 - do zniszczenia miasta przyczyni³a siê w tym roku
okupacja wojsk królewskich:
- 28 wrzeœnia przyjecha³o do Jas³a kilkunastu ¿o³nierzy
i czeladzi z koñmi z asygnacj¹ hetmana koronnego
Stanis³awa Potockiego i przez dwa tygodnie miasto
musia³o ich utrzymywaæ - zjedli za 192 z³.
- 4 paŸdziernika przyjechali w kilkanaœcie koni deputaci
od 2 chor¹gwi pana Cerkasowej i Detynieckiego, którzy
za¿¹dali gotówki 210 z³ oraz dodatkowo ok. 90 z³ dla
siebie. Stoj¹c 5 dni wojsko nie licz¹c gotówki uczyni³o
dodatkowo szkody na 273 z³.
- 14 listopada zjawili siê z Sanoka deputaci innych
¿o³nierzy spod chor¹gwi rotmistrza Prusiñskiego,
grabi¹c wszystkie miejskie byd³a, p³ótna, srebra, buty,
futra oraz zabrali z kasy miejskiej 300 z³. Dopuœcili siê
nawet bicia burmistrza, rajców i mieszczan.
/Studia, s.274-275/
w 1663 - przyby³y do miasta i dokonywa³y grabie¿y i spustoszeñ

oddzia³y wojska:
- 11 stycznia przyby³ pu³k wojewody sandomierskiego
Jana Zamojskiego. U jednego gospodarza stanê³o 10, 12,
15 i 18, a w niektórych domach nawet po 32 koni
z oficerami. Pu³k ten sta³ 5 dni i wymusi³ 2.834 z³.
Sytuacja ta zmusi³a mieszczan do zastawów obcym
ludziom, a nawet sprzeda¿y swego mienia za pó³ ceny.
- ok. 21 stycznia nadeszli rajtarzy z rotmistrzem
Zachariaszem Mytlachem i w ci¹gu dwóch tygodni
zjedli za 225 z³. Za nimi nadesz³a ca³a ich chor¹giew
i sta³a 11 niedzieli; kosztowali ok. 1.000 z³.
- 28 kwietnia nowy najazd ¿o³nierzy z chor¹gwi
Prusinowskiego. Dokonali grabie¿y byd³a, dobytku
z komór, odzie¿y nawet z mieszczan oraz bij¹c
burmistrza, rajców i wójta wymusili sumê 200 z³. Wobec
ponoszenia takich ciê¿arów i nadu¿yæ mieszczanie
zalegali z podatkami, nara¿aj¹c siê na procesy
i egzekucje.
/Studia, s.275/

1663 - burmistrzem Jas³a by³ Wojciech Pig³owski.
/Studia, s.285/
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1665 - starost¹ jasielskim by³ syn Kazimierza Brodeckiego, Jan
Kazimierz Brodecki.
/Studia, s.280/
1665 - burmistrzem Jas³a by³ Jan Bia³owicz.
/Studia, s.281, 285/

1668-1669 - wystêpuje burmistrz Szymon Szepielowicz.
/Studia, s.281, 285-286/

1669 - 11 paŸdziernika Jan Kazimierz Brodecki, starosta
jasielski uzyska³ od nowego króla Micha³a Korybuta
Wiœniowieckiego potwierdzenie przywilejów nadanych
miastu przez poprzednich królów. W przywileju tym
uregulowa³ król wiele wa¿nych spraw dotycz¹cych
mieszczan i miasta.
/Studia, s.281/

Micha³ Korybut Wiœniowiecki
(ur. 1640 - 1673)
Król Polski w latach 1669 - 1673

1669 - po³¹czyli siê kowale, z³otnicy, miecznicy, ko³odzieje,
garncarze i utworzyli Cech Wielki. U³o¿one i przedstawione przez nich statuty zatwierdzi³ 10 paŸdziernika
tego¿ roku król Micha³ Korybut Wiœniowiecki.
/Studia, s.221/
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1670 - mia³ miejsce w mieœcie po¿ar. Sp³onê³y ca³kowicie trzy
domy mieszczan. Po¿ar prawdopodobnie spowodowali
stacjonuj¹cy ¿o³nierze.
/Studia, s.276/

1670 - cechmistrzem Cechu Wielkiego by³ Walenty Lubczykowicz.
/Studia, s.267/

1670 - zapis z tego roku dowodzi, ¿e istnia³a cegielnia
klasztorna.
/Studia, s.271/

1670 - burmistrzem Jas³a by³ Jan Wilczek.
/Studia, s.286/

1670 - wed³ug zeznania mieszczan pod przysiêg¹ wynika, ¿e
obok szpitala farnego na terenie Jas³a istnia³ drugi
szpital - klasztorny, który mieœci³ siê w domu
£êkarskiego i korzysta³ z okolicznych ogrodów i sadów.
Szpitalem farnym opiekowali siê: proboszcz, burmistrz,
rada miasta oraz specjalny prowizor.
/Studia, s.297/

1671 - burmistrzem Jas³a by³ Wojciech Badowski.
/Studia, s.285/

1673 - zapis dowodzi, ¿e w tym roku oprócz koœcio³a
parafialnego p.w. NMP by³ jeszcze w Jaœle koœció³ek
szpitalny p.w. œw. Ducha. Sta³ on za miastem i przeznaczony by³ g³ównie dla szpitala, zwanego farnym.
Zajmowa³ on dom naprzeciw koœcio³a parafialnego.
/Studia, s.296/

1673-1674 - burmistrzem Jas³a by³ Wojciech Misterkowicz.
/Studia, s.285/

1673 - 11 kwietnia przeprowadzona rewizja królewska, której
przewodniczy³ Wac³aw Potocki, potwierdzi³a dane
z inwentarza 1660 roku: 13 domów zamieszka³ych,
18 domów zniszczonych i opuszczonych oraz 69
pustych placów. By³o w ca³ym mieœcie zaledwie
7 rzemieœlników.
/Studia, s.288;
Mieczys³aw Wieliczko, s.41;
Rocznik Jasielski, t.I, s.38-39/
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1673-1677 - proboszczem jasielskim by³ Pawe³ Za³uski,
protonotariusz apostolski, kanonik smoleñski.
/Studia, s.294; W³adys³aw Sarna, s.242/

1677 - burmistrzem Jas³a by³ Wojciech Misterkowicz.
/Studia, s.285/

1683 - 27 grudnia wybuch³ po¿ar w mieœcie o godzinie 4 rano,
nie wiadomo z jakiej przyczyny. Szalej¹cy wiatr
pomno¿y³ straty. Sp³onê³y wówczas 4 domy szynkowe,
4 domy mieszkalne rzemieœlników i 2 “cha³upce ma³e”.
Zgorza³ te¿ ratusz stoj¹cy poœrodku rynku, a w nim
wszystkie królewskie przywileje miasta, wyroki s¹dów,
akta radzieckie i ³awnicze, lustracje, kwity podatkowe
i inne dokumenty. Najwa¿niejsze dokumenty, które
sp³onê³y to orygina³y przywilejów królewskich z lat
1365, 1430, 1442, 1493, 1550, 1578, 1589, 1633 i 1669.
Niektóre z nich zachowa³y siê w odpisach ocala³ych
w jakimœ odleg³ym od po¿aru domu. Odpisy te by³y
podstaw¹ dla mieszczan do ubiegania siê o potwierdzenie nadanych im przywilejów.
/Studia, s.276-277; Mieczys³aw Wieliczko, s.41;
W³adys³aw Sarna, s.211/

1684 - wójtami miasta byli Jan Grzyma³a i Maciej Szepi³³o.
W³adze miejskie urzêdowa³y w ratuszu, w którym
mieœci³o siê te¿ wiêzienie, zwane “niedŸwiedziem”.
Skazanych stawiano pod prêgierzem miejskim lub
zamykano w tym¿e wiêzieniu.
/Studia, s.285/

1689 - wójtem miasta by³ Franciszek Drzyma³a.
/Studia, s.285/

1689 - burmistrzem miasta by³ Jakub Furmankowicz, Marcin
Kwapniowicz i Augustyn Niepsuj.
/Studia, s.285/

1690 - zakoñczy³ siê trwaj¹cy wiele lat proces miasta z karmelitami, który powiêksza³ nêdzê mieszkañców.
/W³adys³aw Sarna, s.211/

1690 - burmistrzem Jas³a by³ Kazimierz Kuklowicz.
/Studia, s.285/

1690-1720 - starost¹ jasielskim by³ Aleksander Micha³ £aszcz,
rotmistrz królewski, kawaler orderu Or³a Bia³ego.
/Studia, s.282/
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1691-1718 - wójtem miasta Jas³a by³ Stanis³aw Wiœniowicz.
/Studia, s.285/

1691 - burmistrzem Jas³a by³ Andrzej Radomowicz, vel
Radompowski i Stanis³aw Witoniowicz.
/Studia, s.285/

1691 - 15 sierpnia nawiedzi³ miasto groŸny po¿ar o godzinie
2 w nocy z nie ustalonej przyczyny. Spali³o siê wówczas,
wed³ug stwierdzonego przysiêg¹ zeznania mieszczan,
11 domów, wœród nich dom burmistrza, wójta i kilku
rzemieœlników. Wiatr przerzuca³ ogieñ na dachy
domów, tak ¿e czêœciowo uszkodzi³ koœció³ farny i domy
stoj¹ce wokó³ koœcio³a. Po tym po¿arze wœród zgliszcz
zosta³o w rynku tylko 12 domów. W czasie po¿aru wiele
rzeczy pogorzelcom zosta³o skradzionych.
/Studia, s.277/

1697 - 2 grudnia w Krakowie August II potwierdzi³ na proœbê
mieszczan wszystkie dawne przywileje nadane miastu.
/Studia, s.277/

August II Mocny
(ur. 1670 - 1733)
Król Polski w latach 1697 - 1733
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1697 - 11 grudnia król August II Mocny zatwierdzi³ prawa
miasta Jas³a i nada³ mu przywilej na jarmark coroczny,
na œw. Mateusza Aposto³a i Ewangelisty. Potwierdzenie
przywilejów handlowych mia³o zahamowaæ stopniowy
upadek miasta. By³a to próba stworzenia sprzyjaj¹cych
warunków do odrodzenia produkcji rzemieœlniczej
i rolniczej oraz przyci¹gniêcie kupców do miasta.
/W³adys³aw Sarna, s.212/

XVII - podsumowuj¹c podane chronologicznie wydarzenia
minionego wieku nale¿y stwierdziæ, i¿ mimo pewnego
o¿ywienia gospodarczego i kulturalnego, sytuacja
miasta nie uleg³a wiêkszym zmianom. Wojna ze
szwedami, czêste po¿ary i przemarsze wojsk pogarsza³y
bardzo sytuacjê miasta. Wszystkie te klêski ¿ywio³owe
i zniszczenia sprawi³y, ¿e mieszczanie nie mogli p³aciæ
podatków i wci¹¿ z nimi zalegali, co znajdowa³o wyraz
w procesach s¹dowych.
Do zubo¿enia miasta przyczyni³y siê te¿ ró¿ne
nadu¿ycia ze strony starostów i ich dzier¿awców,
a nawet ze strony innej szlachty. Starostwa i koœcio³y nie
p³acili podatków i nie dawali ¿adnych œwiadczeñ dla
wojska, oraz nie ponosili innych ciê¿arów pañstwowych
i miejskich.
/Studia, s.208, 275-277/
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