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Jas³o. Widok od pó³nocnego-wschodu. Rys. z natury M.B. Stêczyñski, 1846
/Studia, s.639/

Niniejsze opracowanie jest kontynuacj¹ ,,Kalendarium dziejów 
Jas³a od zarania do 1700 roku” wydanego w 2004 roku.

Obecna publikacja obejmuje 262 chronologicznie ujête 

wydarzenia dotycz¹ce miasta Jas³a od 1701 do 1900 roku oraz   

43 ilustracje i 3 plany dotycz¹ce tych wydarzeñ. Umieszczone s¹ 

w niej dostêpne w literaturze informacje wy³¹cznie poparte 

przypisami i materia³ami Ÿród³owymi.

Wydawnictwo to skierowane jest przede wszystkim do 

m³odzie¿y szkolnej jako vademecum, które mo¿na poszerzaæ 

korzystaj¹c z wykazanej literatury oraz osób, których interesuje 

tak  bogata  historia  miasta  Jas³a.

Autorka
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1703-1704 - du¿ym obci¹¿eniem dla mieszkañców Jas³a by³y 
przemarsze wojsk w³asnych i obcych, którym musieli 
zapewniæ stacje, tj. pomieszczenia, utrzymanie 
¿o³nierzy i koni oraz dawaæ pieni¹dze w gotówce i tak:

- 14 czerwca 1704 roku chor¹giew £aniowskiego spod 
znaku marsza³ka litewskiego Dubowieckiego sta³a        
w Jaœle tylko tydzieñ, czyni¹c du¿e szkody, zbieraj¹c 
pieni¹dze, ¿ywnoœæ z piwnic i konie z browaru.

- jesieni¹ tego¿ roku chor¹giew wo³oska  Aleksandra 
U³ana w ci¹gu 7 tygodni wycisnê³a z miasta 100 talarów 
i ¿ywnoœæ na 5087 z³p.

/Studia, s.275-276; Sarna, s.212-213/

1704  -  burmistrzem miasta Jas³a by³ Jan Gryster.
/Studia, s.285/

1704 - wed³ug Ÿróde³ z tego roku w mieœcie oprócz licznych 
s³odowni istnia³ browar pañski.

/Studia, s.271/

1705 - mia³y miejsce na jasielskim jarmarku protesty mieszczan 
sprzeciwiaj¹cych siê p³aceniu podatków. Mieszczanie 
t³umaczyli siê zubo¿eniem miasta. Zawarto wiêc 
kontrakt z poborc¹, celem unikniêcia egzekucji.

/Sarna, s.212-213/

1711 - zwierzchnoœæ gminna zaci¹gnê³a d³ug, aby sp³aciæ 
poborcom zaleg³e podatki.

/Sarna, s.213/

1712 - jaœlanie wnosz¹ skargê w sprawie poborów uwa¿aj¹c, ¿e 
s¹ one niesprawiedliwe, bo szlachta przyw³aszcza³a 
niekiedy dla siebie grunta nale¿¹ce do miasta lub 
mieszczan.

/Sarna, s.213/

1718 - wójtem miasta Jas³a by³ Jakub Furmanek.
- burmistrzem miasta Jas³a by³ Tomasz Brzostek.

/Studia, s.285/

1720 - zmar³ starosta jasielski Aleksander Micha³ £aszcz.
/Studia, s.282/

1720 - po œmierci A.M. £aszcza starostwo jasielskie przejê³a 
jego ¿ona El¿bieta Modrzewska - £aszczowa i sprawo-
wa³a go do 1728 roku. Po 1720 roku wysz³a za m¹¿ za 
Jana Tar³ê.

/Studia, s.282/
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1726 - proboszczem jasielskim by³ ks. Józef Kostecki.
/Studia, s.294; Sarna, s.242/

1728 - starostwo jasielskie przej¹³ po swej zmar³ej ¿onie Jan 
Tar³o i dzier¿y³ go do 1733 roku.

/Studia, s.282/

1733 - starostwo jasielskie przej¹³ Adam Tar³o od swego 
krewnego Jana Tar³o i trzyma³ je do swej œmierci, tj. do 
1744 roku.      /Studia, s.282; Sarna, s.213/

Stanis³aw Leszczyñski
(1677 - 1766)

Król Polski w latach 1704 - 1710 i 1733 - 1736

1734 - starosta jasielski Adam Tar³o, jako zwolennik wyboru na 
króla Polski Stanis³awa Leszczyñskiego, zawi¹zuje        
w Jaœle konfederacjê “dzikowsk¹” zostaj¹c jej 
marsza³kiem. Okoliczna szlachta opowiedzia³a siê za 
królem Stanis³awem Leszczyñskim.

/Wieliczko, s.41/

1737-1746 - proboszczem jasielskim by³ Eomuald lub 
Romuald W³aszkiewicz, doktor obojga praw, kanonik 
kolegiaty warszawskiej.

/Studia, s.294; Sarna, s.242/
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1740 - w tym roku zaczynaj¹ osiedlaæ siê na przedmieœciach 
Jas³a ¯ydzi. Trudnili siê przewa¿nie handlem, 
rzemios³em lub byli dzier¿awcami np. m³yna.

/Sarna, s.233/

1744 - starostwo jasielskie przesz³o na Moszczeñskich.
/Studia, s.282/

1745 - do Jas³a dotar³ zakaz królewski uchwalony przez radê 
senatu 29 sierpnia 1744 roku, który zabrania wywozu za 
granicê skór, koni i saletry.

/Studia, s.273/

August III Sas
(1696 - 1763)

Król Polski w latach 1733 - 1763

1754 - mia³ miejsce w mieœcie du¿y po¿ar.
/Studia, s.276; Sarna, s.213; 

Wieliczko, s.41/

1754 - 11 grudnia po po¿arze miasta król August III Sas             
w Warszawie potwierdza wszystkie dawne przywileje 
nadane miastu przez poprzedników.

/Studia, s.277; Sarna, s.184, 213/
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1763 - proboszczem jasielskim by³ ks. Teodor Moranti, doktor 
teologii na uniwersytecie krakowskim, kanonik 
kolegiaty warszawskiej.

/Studia, s.294; Sarna, s.242/

1765 - wystêpuje wzmianka Ÿród³owa mówi¹ca, ¿e oprócz 
koœcio³a parafialnego (farnego) by³ koœció³ek szpitalny 
p.w. œw. Ducha z w³asnym proboszczem ks. 
Stanis³awem Warcha³owskim. Koœció³ ten po³o¿ony by³ 
za miastem i przeznaczony dla szpitala farnego. 
Znajdowa³ siê wtedy ju¿ w strasznej ruinie, w czasach 
póŸniejszych zosta³ rozebrany, a fundusze uzyskane          
z jego likwidacji przeznaczono dla ubogich jasielskich.

/Studia, s.296, 302; Sarna, s.243/

1768-1772 - w mieœcie stacjonowa³y oddzia³y konfederatów 
barskich. Ustawiczne przemarsze wojsk moskiewskich   
i królewskich i stacje dla nich by³y wielkim utrapieniem 
doprowadzaj¹c miasto do ruiny i spustoszenia. I tak na 
rzecz konfederacji barskiej miasto zap³aci³o: 

 - od 20 wrzeœnia do 14 grudnia 1770 roku na zlecenie 
marsza³ka zwi¹zkowego Józefa Bierzyñskiego hiberny 
(stacji) i 3040 z³p. tytu³em czopowego do kasy 
generalnej 660 z³p. a jako pog³ówne (od trunków) na 
chor¹giew starosty ostrowskiego Rozwadowskiego   
377 z³p.

/Studia, s.259; Sarna, s.213-214/

 - towarzysz¹ce wojnom ustawiczne przemarsze wojsk 
poci¹ga³y za sob¹ oprócz wydatków pieniê¿nych liczne 
jaskrawe przyk³ady gwa³tów dokonywanych przez 
¿o³nierzy i rabunków mienia mieszczan. Oprócz tego 
nawiedzaj¹ce miasto czêste epidemie zwane w Ÿród³ach 
powszechnych pod nazw¹ morowego powietrza lub 
zarazy dziesi¹tkowa³y ludnoœæ. Cykl ró¿nych klêsk 
¿ywio³owych, jak powodzie, lata nieurodzaju                 
i zniszczenia wojenne sprawia³y, ¿e miasto nie mog³o 
p³aciæ podatków i wci¹¿ z nimi zalega³o, co znajdowa³o 
wyraz w skargach poborców, procesach i wyrokach.

/Studia, s.259-260, 277; Sarna, s.214/

1770 - z tego roku pochodzi barokowa kamienna figura œw. Jana 
Nepomucena znajduj¹ca siê na jasielskim rynku.

/Ziemia jasielska, s.119; Studia, s.638; Sarna, s.264/
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Figura œw. Jana Nepomucena
pocztówka z arch. Muzeum Regionalnego w Jaœle

w 1772 - ostatnim starost¹ jasielskim by³ podobno Andrzej 
(Jêdrzej) Moszczeñski, wojewoda inowroc³awski.

/Studia, s.282; Sarna, s.214/

1772 - 12 maja Austriacy zajmuj¹ miasto, a wiêc jeszcze przed 
traktatem rozbiorowym, który zosta³ podpisany              
5 sierpnia 1772 roku w Petersburgu. W wyniku 
pierwszego rozbioru Polski Jas³o dostaje siê pod 
panowanie Habsburgów. Ziemia jasielska wchodzi        
w sk³ad zaboru austriackiego, zwanego Królestwem 
Galicji i Lodomerii i pozostaje pod tym zaborem 146 lat.

/Studia, s.337; 
Rocznik, t.II, s.39/

po 1772 - starostwo jasielskie przesz³o na w³asnoœæ rz¹du 
austriackiego.

/Studia, s.342; Sarna, s.214/

1774 - w wyniku zmian administracyjnych w kraju Jas³o 
przesz³o do dystryktu dukielskiego, wchodz¹cego         
w sk³ad cyrku³u pilzneñskiego.

/Studia, s.339; Sarna, s.3/

1775 - mia³ miejsce wielki po¿ar w mieœcie.
/Studia, s.342/
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1777 - w zachowanym testamencie sporz¹dzonym przez 
mieszczanina Jana ¯elichowskiego by³o polecenie, aby 
“cia³o pochowaæ przy koœciele parafialnym po 
chrzeœcijañsku.”

/Cmentarz cz.III, s.3/

1778 - 9 maja cesarzowa Maria Teresa wyda³a uniwersa³ dla 
wszystkich cechów rzemieœlniczych generalnie 
porz¹dkuj¹c ogólne zasady dzia³ania tych cechów.

/Sarna, s.230/

1778-1779 - do czasów porozbiorowych nale¿y czwarta 
chronologicznie pieczêæ magistratu miasta Jas³a 
wyciœniêta w op³atku. Odcisk tej pieczêci o œrednicy     
28 mm wed³ug informacji AGAD znajduje siê w zbiorze 
Czo³owskiego, Teka 3323 i AP Kr. Castr. Biec.

/Studia, s.567-568/

1782 - w wyniku nowego podzia³u administracyjnego kraju 
Jas³o wesz³o w sk³ad cyrku³u z siedzib¹ w Dukli.

/Studia, s.339/

1783 - 11 grudnia ukaza³ siê dekret cesarski o likwidacji 
cmentarzy przykoœcielnych, który poleca³ magistratom 
w terminie zaledwie 4 tygodni wydzielenie poza 
obrêbem miasta specjalnych obszarów na pochówki. 
Wczeœniej poza obrêbem miasta grzebano ofiary zaraz 
morowych, samobójców, w³óczêgów i przestêpców 
straconych w egzekucjach publicznych.

/Rozwój przestrzenny, s.242/

1784 - 21 stycznia nast¹pi³o w Jaœle opublikowanie dekretu        
o zakazie pochówków przy koœcio³ach: farnym, 
karmelitów  trzewiczkowych  i  Œw.  Ducha.

/Rozwój przestrzenny, s.242-243/

1784 - z 7 maja pochodzi pierwszy wpis do ksiêgi zgonów (Libri 
Mortuorum) o pochówku na nowym cmentarzu 
Kunegundy Sroczyñskiej. Jest to prawdopodobna data 
za³o¿enia cmentarza.

/Rozwój przestrzenny, s.243/

1785 - 5 stycznia miasto nawiedzi³ wielki po¿ar. Zgorza³a czêœæ 
miasta i klasztor oo. Karmelitów.

/Sarna, s.214; 
Wieliczko, s.41/



1785 - 29 kwietnia znów wybuch³ gwa³towny po¿ar, który 
zniszczy³ du¿¹ czêœæ miasta i ca³kowicie koœció³          
oo. Karmelitów.

/Inwentarz, s.41; Sarna, s.244; Studia, s.342/

1786 - 1 stycznia dekretem rz¹dowym Karmelici zostali 
skasowani. Ich dobra przej¹³ Fundusz Religijny oraz 
czêœciowo zosta³y na licytacji sprzedane. Zniszczony 
koœció³ zosta³ rozebrany, a zabudowania poklasztorne     
i place kupili dwaj ziemianie Kotarski i Zwoliñski oraz 
miejscowi mieszczanie. Na terenie skasowanych dóbr 
karmelitów w póŸniejszym terminie powsta³y koszary 
wojskowe i szpital wojskowy.

/Studia, s.343; Sarna, s.244; Rozwój przestrzenny, s.200/

1786 - wed³ug spisu z tego roku miasto liczy³o 155 domów         
i 1302 mieszkañców.

/Rocznik t.II, s.39/

1788 - wystêpuje wzmianka o szkole zwyk³ej, o jednym 
nauczycielu, który nazywa³ siê Gajda. Akta wspominaj¹ 
równie¿ o nauczycielce. Z tego okresu w Jaœle notuje siê 
te¿ nauczanie dziewcz¹t.

/Studia, s.534; Sarna, s.246/

1789-1792 - proboszczem jasielskim by³ ks. Tomasz 
Wo³owicz.            /Sarna, s.242/

1789 - 1 maja cesarz Józef II zatwierdza wszystkie przywileje 
nadane Jas³u wczeœniej przez królów polskich i nadaje 
przywilej na trzy jarmarki, a mianowicie po Trzech 
Królach, po Nawiedzeniu Najœwiêtszej Marii Panny i na 
œw. Mateusza.

/Studia, s.342; Sarna, s.214/

1790 - urz¹d cyrkularny z Dukli zostaje przeniesiony do Jas³a. 
Od tego czasu Jas³o zosta³o stolic¹ cyrku³u, czyli 
miastem cyrkularnym i rozpoczê³o nowy korzystny 
okres istnienia. Do miasta przybyli liczni urzêdnicy         
i wojsko, co przyczyni³o siê do o¿ywienia miejscowego 
ruchu budowlanego, rozwoju handlu i us³ug. Wœród 
mieszkañców pojawi³a siê ludnoœæ obcego 
pochodzenia, g³ównie niemieckiego i zniemczeni Czesi.
W³adze cyrkularne wyda³y szereg zarz¹dzeñ 
dotycz¹cych uporz¹dkowania ulic i domów miasta jak 
poszerzenie okien, czyszczenie kominów oraz 
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dokonanie zabudowy obór i chlewów. Nakazano te¿ 
w³aœcicielom domów utrzymywaæ porz¹dek na ulicy, 
zakazano wywieszania bielizny od strony ulicy, 
wyrzucania nieczystoœci.

/Studia, s.339-340; Sarna, s.3, 214-215/

1790 - w³adze austriackie uporz¹dkowa³y spis realnoœci, 
sporz¹dzi³y kataster i ka¿d¹ posesjê zaopatrzono          
w numer konskrypcyjny.

/Bosakowie, Jas³o... Krosno 1997, s.32/

po 1790 - przeprowadzona zosta³a budowa drogi od rynku na 
po³udnie przez obecn¹ ulicê Koœciuszki do Dukli przez 
¯ó³ków i ̄ migród.

/Studia, s.353/

1791 - urodzi³ siê Antoni Serafiñski, jeden z najbogatszych        
w tamtych czasach ludzi w Jaœle. Magistrat przyzna³ mu 
tytu³ honorowego asesora urzêdu miejskiego. W jego 
domu mieœci³a siê w 1848 roku Szko³a Obwodowa. 
Zmar³ w 1847 roku i jego cia³o spoczywa na Starym 
Cmentarzu.

/Cmentarz, cz.I, s.9-10; Cmentarz, cz.III, s.13-14/

1792 lub 1798 - proboszczem jasielskim by³ ks. Andrzej 
Wilusz.            /Sarna, s.242/

1792 - 3 wrzeœnia otwarta zosta³a w Jaœle Szko³a Obwodowa 
przeniesiona z Dukli.

/Sarna, s.247/

1792 - wed³ug inwentarza z tego roku do Koœcio³a Farnego      
p.w. Wniebowziêcia Najœwiêtszej M.P. by³y 
dobudowane dwie kaplice, tj. œw. Anny i N.M.P. Koœció³ 
wtedy sk³ada³ siê z prezbiterium, nawy i dwóch 
dobudowanych kaplic.

/Studia, s.296, 634; Sarna, s.257/

1793 - Jan Nepomucen Pawliczek otrzyma³ dekret pañstwowy 
na utworzenie w Jaœle poczty, która na pocz¹tku XIX 
wieku mieœci³a siê za domem mytnika, ko³o drogi 
prowadz¹cej na Targowicê.

/Studia, s.356/

1798 - urodzi³ siê Kasper G¹siorowski, proboszcz i dziekan 
jasielski, dzia³acz oœwiatowy i spo³eczny, Honorowy 
Obywatel Miasta Jas³a. Zmar³ 20 maja 1872 roku.

/Cmentarz, cz.I, s.11; Honorowi Obywatele, s.12/
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1798 - z tego roku pochodzi pieczêæ miasta Jas³a wyciœniêta      
w laku. Pieczêæ ta jest okr¹g³a o œrednicy 27,5 mm. Jej 
otok, ujêty od wewn¹trz w g³adki, od zewn¹trz                   
w pere³kowy wa³eczek wype³nia napis: SIGILLUM 
REGIE MAGISTRA: JASLIA. Pod koron¹ s¹ dwie 
z³¹czone ze sob¹ litery IR; które wywodz¹ siê 
niew¹tpliwie z dawnego god³a miasta, gotyckiego 
monogramu IAR. Odcisk tej pieczêci znajduje siê         
w Tekach Schneidra nr 679.

Pieczêæ miasta Jas³a z roku 1798 (powiêkszona)
/Studia, s.568/

1799 - urzêdowy skorowidz realnoœci i ich w³aœcicieli z tego 
roku wymienia w mieœcie w œrodku rynku  a u s t e r i ê,   
czyli ratusz piêtrowy, zbudowany z drewna, pod 
numerem konskrypcyjnym 190. Budynek ten by³ 
wówczas w zupe³nej ruinie, a kancelariê miejsk¹ 
przeniesiono do domu pod nr 169. Przed ratuszem by³ 
ustawiony prêgierz, z ty³u zaœ znajdowa³o siê wiêzienie 
dla z³oczyñców i w³óczêgów, zwane “niedŸwiedziem”. 
Prawdopodobnie z ratuszem s¹siadowaæ musia³a waga 
miejska.

/Studia, s.300-301/

1799 - w rynku od strony pó³nocnej, w budynku pod numerem 
konskrypcyjnym 170 zwanym “Chor¹gwisko” mieœci³a 
siê przypuszczalnie szko³a parafialna. Dom ten sta³ siê 
siedzib¹ szko³y normalnej, tu mieœci³a siê szko³a jeszcze 
w 1807 roku.

/Studia, s.306, 354/
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XVIII wiek - cegielnia klasztorna znajdowa³a siê na polu 
zwanym “Pó³³anie”. By³a to szopa drewniana i piec 
murowany na 25 000 cegie³. 

 - cegielnia stanowi¹ca w³asnoœæ miasta sta³a na polu 
zwanym “Gródek”, w miejscu dzisiejszej huty szk³a.

/Studia, s.308/

XVIII - by³ wiekiem upadku Ojczyzny jak równie¿ by³ czasem 
nieszczêœæ dla miasta Jas³a.

 - na pocz¹tku tego wieku miasto by³o niszczone przez 
wojska szwedzkie Karola XII, które rujnowa³y miasto 
doszczêtnie.

/Studia, s.259/

- w pierwszej po³owie wieku nastêpuje w mieœcie 
nieznaczne o¿ywienie gospodarcze, o¿ywiaj¹ siê targi 
tygodniowe i wyraŸnie zaznaczy³ siê wtedy rozwój 
rzemios³a.

/Studia, s.326-327/

- cykl klêsk dla miasta w okresie poprzedzaj¹cym 
pierwszy rozbiór Polski zamykaj¹ dzia³ania zbrojne 
konfederacji barskiej. Towarzysz¹ce wojnom usta-
wiczne przemarsze wojsk obcych i w³asnych by³y 
sta³ym utrapieniem miasta. Liczne przyk³ady gwa³tów 
¿o³nierskich, wyzyski i rabunki by³y jaskrawym 
przyk³adem niszczenia. Oprócz tego nawiedzaj¹ce Jas³o 
czêste epidemie zwane w Ÿród³ach powszechnych pod 
nazw¹ morowego powietrza lub zarazy dziesi¹tkowa³y 
ludnoœæ, a przede wszystkim umiera³y dzieci. Cykl tych 
klêsk by³ przyczyn¹ ubóstwa. Miasto nie mia³o 
pieniêdzy na zap³acenie podatków i innych obci¹¿eñ, co 
znajdowa³o wyraz w skargach poborców, licznych 
procesach i egzekucjach.

/Studia, s.259-260, 277; 
Sarna, s.212-214/

1802 - w inwentarzu sporz¹dzonym przez lwowsk¹ buchalteriê 
znalaz³o siê potwierdzenie budowy budynków 
mieszkalnych i gospodarczych jasielskiej parafii.

/Bosakowie, Jas³o... Krosno, 1997, s.32/

1803 - oko³o tego roku nast¹pi³a regulacja rzeki Jasio³ki - bieg 
ujœcia zosta³ zmieniony na zachodni a¿ do Wis³oki.

/Studia, s.353/
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1805 - dekretem nadwornym z 14 marca w Jaœle zosta³ 
wprowadzony magistrat nowego typu, tzw. magistrat 
regulowany. Sk³ada³ siê z burmistrza mianowanego 
przez rz¹d, dwóch asesorów i czterech radnych. 
Zarz¹dza³ on maj¹tkiem miejskim, sprawowa³ czynnoœci 
administracyjne, policyjne i s¹downicze, ale pod siln¹ 
kontrol¹ w³adz austriackich.

/Studia, s.339; Sarna, s.234/

1806 - zosta³a przywleczona do miasta przez ¿o³nierzy 
jasielskiego garnizonu zaraza, która poch³onê³a          
103 ofiary.

/Cmentarz, cz.I, s.6; Cmentarz, cz.III, s.6/

1807 - Austriacy zbudowali most na Jasio³ce.
/Bosakowie, Jas³o... Krosno, 1997, s.33/

1812 - proboszcz jasielski ks. Andrzej Wilusz informuje urz¹d 
cyrkularny o bardzo z³ym stanie budynku koœcio³a, 
dzwonnicy i domu wikarego.

/Bosakowie, Jas³o... Krosno, 1997, s.33/

1813 - mia³a miejsce powódŸ, która wyrz¹dzi³a bardzo du¿e 
szkody na cmentarzu, tak, ¿e by³y propozycje 
przeniesienia go na inne miejsce.

/Bosakowie, Jas³o... Krosno, 1997, s.33/

1816 - wed³ug spisu z tego roku miasto posiada³o 242 domy 
zamieszkiwane przez 389 rodzin, mia³o 3 duchownych, 
7 szlachciców, 26 urzêdników, 131 warsztatów 
rzemieœlniczych i rêkodzielniczych. Ogó³em liczy³o 
1430 mieszkañców.

/Bosakowie, Jas³o... Krosno, 1997, s.33/

1817 - miasto wydzier¿awia cegielniê le¿¹c¹ na gruncie 
zwanym Wróblówk¹ Marcjannie Baranowskiej.

/Studia, s.357/

1817 - w Jaœle powsta³a oddzielna szko³a dwuklasowa ¿eñska, 
pod kierownictwem dyrektora szko³y mêskiej,                   
w póŸniejszych latach przekszta³cona na szko³ê ¿eñsk¹ 
trzyklasow¹.

/Studia, s.534-535/

1819 - w Jaœle urodzi³ siê Jakub Polak, znany rzemieœlnik, 
przedsiêbiorca i kupiec jasielski.

/Cmentarz, cz.II, s.5-6/
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1820 - zosta³o wybudowane nowe po³¹czenie miasta z drog¹ do 
Biecza i Gorlic. Pozosta³a jednak zachowana stara droga 
”biecka” od Targowicy wokó³ Ska³ki i przez ulicê       
“Na M³ynek”. Zmieniony zosta³ tak¿e bieg drogi do 
Ko³aczyc.

/Studia, s.353/

1820 - 1832 - burmistrzem miasta by³ Anton Grossmayer.
/z arch. Muzeum Regionalnego w Jaœle/

1820 - 30 marca urodzi³ siê Antoni Koralewski, burmistrz 
miasta Jas³a przez trzy kadencje, wielki spo³ecznik. 
Dziêki jego staraniom powsta³o w Jaœle gimnazjum          
i szereg wa¿nych obiektów jak gmach s¹du 
obwodowego, stacja kolejowa, park miejski. W uznaniu 
du¿ych zas³ug otrzyma³ Honorowe Obywatelstwo 
Miasta Jas³a. Zmar³ 17 stycznia 1898 roku.

/Cmentarz, cz.II, s.9-12; Honorowi Obywatele, s.21/

Antoni Koralewski - zdjêcie z portretu 
znajduj¹cego siê w Muzeum w Jaœle

1822 - do 1831 roku proboszczem jasielskim by³ ks. Szymon 
Szczepañski.

/Sarna, s.242/
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1822 - 8 marca urodzi³ siê Ignacy £ukasiewicz, twórca 
przemys³u naftowego, za³o¿yciel destylarni ropy 
naftowej w Ulaszowicach pod Jas³em. Honorowy 
Obywatel Miasta Jas³a. Zmar³ 7 stycznia 1882 roku.

/Rocznik, t.V, s.9; Honorowi Obywatele, s.26-28/

1823 - wed³ug dokumentacji z tego roku pochodzi mniejszy 
dzwon na dzwonnicy koœcio³a farnego.

/Inwentarz, s.40/

1826 - 5 stycznia nawiedzi³ Jas³o ogromny po¿ar, który obj¹³ 
ca³e œródmieœcie i wiêkszoœæ pobliskich ulic. Ocala³ 
gmach cyrku³u, koœció³ parafialny i kilka domów. 
Klêska by³a tak du¿a, ¿e zdawa³o siê, i¿ miasto nigdy siê 
nie podniesie z tych zgliszcz. Przyszed³ wtedy z pomoc¹, 
na proœbê Magistratu Jas³a, ówczesny Namiestnik 
Galicji ksi¹¿e Lobkowitz (Lobkowicz), który wyjedna³ u 
rz¹du dla Jas³a znaczn¹ zapomogê w wysokoœci 20 000 
z³r. dziêki której podnios³o siê miasto i odbudowa³o. 
Przed po¿arem w rynku sta³o 36 domostw, przewa¿nie 
drewnianych. By³ to ju¿ ostatni z wiêkszych po¿arów 
miasta.

/Studia, s.301, 342, 354, 356, 638; Sarna, s.215; 
Rocznik, t.II, s.39; Rozwój przestrzenny, s.202/

Reprodukcja obrazu J. Bieszczada “Po¿ar Jas³a w roku 1826” - fot.J.Ross
/Informator Muzeum Regionalnego w Jaœle; Studia, s.638/

1826 - po¿ar miasta upamiêtni³ na obrazie olejnym z 1827 roku 
malarz Jan Bieszczad. Przedstawi³ on p³on¹ce miasto ze 

1818



wszystkich stron. S¹ przypuszczenia, ¿e zosta³o ono 
podpalone w kilku punktach i raczej nie by³o 
“zwiewania” ognia przez wiatr.

/Studia, s.354; Rocznik, t.II, s.39-40/

Fara w Jaœle na obrazie Jana Bieszczada ilustruj¹cym po¿ar miasta w r.1826
/Koœció³ farny, s.185/

1827 - z tego roku pochodzi najstarszy zarys cmentarza przy 
ulicy Zielonej, który dokumentuje przedstawiona mapa 
z Archiwum Pañstwowego w Krakowie. Wed³ug tego 
zarysu by³ to kompleks stosunkowo niedu¿ych 
rozmiarów, na regularnej parceli, ogrodzony murem        
i otoczony wieñcem drzew. Posiada³ kaplicê i dom 
grabarza.

/Rozwój przestrzenny, s.244/

Cmentarz w Jaœle przed 1826 r.
/Rozwój przestrzenny, s.255/
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1826 - 30 marca dekretem gubernialnym zosta³a powo³ana 
specjalna komisja do spraw odbudowy miasta i usuwa-
nia skutków po¿aru.

/Rocznik, t.II, s.40/

1827 - zosta³ wykonany plan sytuacyjny zniszczonego miasta 
przez specjaln¹ komisjê powo³an¹ dekretem 
gubernialnym w 1826 roku. Komisja ta okreœli³a rejon 
œródmieœcia, w którym wolno by³o budowaæ domy 
wy³¹cznie murowane.

/Rocznik, t.II, s.40; Studia, s.353-354/

Œródmieœcie Jas³a wed³ug planu z r. 1827 - fot. S. Senisson
/Studia, s.353-354/
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1827 - urodzi³ siê w Jaœle ks. Jan Mazurkiewicz, profesor 
teologii, wspó³za³o¿yciel Klasztoru oo. Franciszkanów. 
Zmar³ 21 kwietnia 1895 roku.

/Sarna, s.261, 268/

1829 - urodzi³ siê ks. Leon Sroczyñski, radca miasta Jas³a, 
zas³u¿ony proboszcz jasielski, Honorowy Obywatel 
Miasta Jas³a. Zmar³ 5 grudnia 1903 roku.

/Honorowi Obywatele, s.44; Cmentarz, cz.II, s.14/

1829 - urodzi³ siê Andrzej Karpiñski, profesor gimnazjalny, 
dzia³acz spo³eczny, pierwszy dyrektor Gimnazjum        
w Jaœle w latach 1868 do 1880 roku. Zmar³ 27 paŸdzier-
nika 1880 roku.

/Cmentarz, cz.III, s.18; Ksiêga pami¹tkowa, s.10/

Andrzej Karpiñski    fot. Ksiêga pami¹tkowa, s.10-11

1830 - urodzi³ siê Stanis³aw Kotarski, Marsza³ek Jasielskiej 
Rady Powiatowej. Sprawowa³ funkcjê prezesa Rady 
Powiatowej w Jaœle przez 36 lat. Ks. W³adys³aw Sarna 
dedykowa³ mu “Opis powiatu jasielskiego”. Rada 
Gminna Miasta Jas³a 21 lutego 1870 roku nada³a mu 
Honorowe Obywatelstwo. Zmar³ 10 kwietnia 1910 
roku.

/Honorowi Obywatele, s.23/
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Stanis³aw Kotarski     fot. z arch. SMJiRJ

1830 - 8 paŸdziernika urodzi³ siê Ludwik Dionizy Stoeger, 
drukarz jasielski. Zmar³ 8 lutego 1915 roku.

/Cmentarz, cz.III, s.33/

1831 - urodzi³ siê Apolinary Przy³êcki, notariusz, burmistrz 
Jas³a od 18 wrzeœnia 1880 roku do 20 grudnia 1881 roku, 
ziemianin i dzia³acz oœwiatowy. Zmar³ w 1914 roku.

/Honorowi Obywatele, s.38/

1832-1842 - powsta³ w Jaœle szpital powszechny na 100 ³ó¿ek, 
zbudowany z dobrowolnych sk³adek. Przy tym szpitalu 
nie by³o osobnego oddzia³u dla chorób zakaŸnych.

/Sarna, s.255/

1832 - do 7 lutego 1837 roku proboszczem jasielskim by³ ks. 
Adam Janowski. Wed³ug archiwum parafii koœcio³a 
farnego proboszczem by³ od 1831 roku.

/Sarna, s.242/

1833 - 17 grudnia urodzi³ siê Klemens Sienkiewicz, drugi 
dyrektor jasielskiego gimnazjum w latach 1881 - 1889.

/Ksiêga Pami¹tkowa, s.10/
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Klemens Sienkiewicz    fot. Ksiêga pami¹tkowa, s.10-11

1835 - urodzi³ siê Józef Klier, wiceburmistrz i asesor Jas³a, 
d³ugoletni radny miejski. Zmar³ w 1914 roku.

/Cmentarz, cz.III, s.8/

1836 - 25 kwietnia urodzi³ siê Antoni Lisowiecki, marsza³ek 
Rady Powiatowej w Jaœle, w³aœciciel Nieg³owic.

/Cmentarz, cz.II, s.13-14/

1837 - 18 czerwca urodzi³ siê Jan Biesiadecki, doktor 
medycyny, za³o¿yciel Towarzystwa Zaliczkowego            
w 1874 roku, przysiêg³y lekarz s¹dowy, prezes 
Towarzystwa Lekarzy Galicyjskich dla powiatu 
jasielskiego, kroœnieñskiego i gorlickiego.

/Cmentarz, cz.III, s.27-28/

1838 - od lata proboszczem jasielskim by³ ks. Kasper 
G¹siorowski.

/Koœció³ farny, s.153/

1840 - rozpoczêto budowê nowego gmachu dla urzêdu 
cyrkularnego, w rogu rynku ko³o drogi w kierunku 
Ko³aczyc.

/Studia, s.356/

1840 - rozpoczêto budowê szpitala przy ul. 3-go Maja, która 
zosta³a zakoñczona w 1842 roku.

/Studia, s.356/
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1841 - do koœcio³a farnego zosta³y wykonane organy                 
o czternastu g³osach przez Baranowskiego.

/Sarna, s.259/

1842 - 21 maja urodzi³ siê Romuald Palch, aptekarz, radny 
miejski, dzia³acz spo³eczny. Zorganizowa³ w Jaœle 
stra¿ po¿arn¹ i by³ jej naczelnikiem. Zmar³                       
6 paŸdziernika 1920 roku.

/Cmentarz, cz.II, s.13; cz.III, s.38-39; S³ownik, s.275/

1843 - urodzi³ siê Walerian Macudziñski, doktor medycyny, 
lekarz szpitala w Jaœle, lekarz s¹dowy przy c.k. S¹dzie 
Okrêgowym. Zmar³ w 1918 roku.

/Cmentarz, cz.III, s.34/

1843 - po tym roku pomieszczenia poklasztorne przej¹³ rz¹d, 
przekazuj¹c wojskowoœci, która ulokowa³a tu szpital 
wojskowy i temu celowi budynek s³u¿y³ do 1882 roku,   
a wiêc do czasu pobytu w Jaœle wojska. PóŸniej w tych 
pomieszczeniach umieszczono policjê i areszt.

/Sarna, s.215; Bosakowie, Jas³o... Krosno, 1997, s.31/

1843 - zosta³a zbudowana kapliczka Matki Boskiej przy ulicy 
Konopnickiej. Wed³ug przekazów mieszkañców 
fundatorem kapliczki by³a rodzina Lupów.

/Jan Szaro, Obiektyw Jasielski nr 9 z 1.05.1993/
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1844-1846 - burmistrzem Jas³a by³ Andreas Waydowicz.
/z arch. Muzeum Regionalnego w Jaœle/

1844 - niezwykle d¿d¿yste lato spowodowa³o wylew rzek, 
g³ównie Wis³oki, wskutek tego nast¹pi³o zalanie pól 
uprawnych, a niekiedy i ca³ego dobytku. Na 
przednówku 1845 roku mieszkañcy Jas³a i okolicy 
zaznali strasznego g³odu.

/Studia, s.344; Wieliczko, s.23/

1844 - zosta³ wzniesiony budynek dla cyrku³u, do którego urz¹d 
przeniós³ siê w 1845 roku.                             /Sarna, s.215/

1845-1855 - panowa³a w Jaœle cholera. Bardzo du¿o osób 
umiera³o na ni¹ w tych latach.

/Cmentarz, cz.III, s.6/

1845-1855 - prawdopodobnie w tym czasie zosta³ za³o¿ony 
cmentarz ¿ydowski przy ulicy Floriañskiej.

/Cmentarz, cz.III, s.5/

1846 - starost¹ jasielskim by³ Reiss.
/Studia, s.349/

1846 - litografia Macieja Bogusza Stêczyñskiego potwierdza 
istnienie wokó³ cmentarza trwa³ego ogrodzenia, oraz 
bujnej zieleni uk³adaj¹cej siê w dwa piêtra.

Jas³o. Widok od pó³nocnego-wschodu. Rys. z natury M.B. Stêczyñski, 1846
/Studia, s.639; Rozwój przestrzenny, s.244/

1846-1850 - Franciszek Trzecieski dokona³ gruntownego 
przekszta³cenia dworu gorajowickiego buduj¹c 
rezydencjê (pa³ac) i zak³adaj¹c wokó³ niej park.

/Rocznik, t.IV, s.114/

Józef S³otwiñski



1847 - 13 marca urodzi³ siê w Jaœle ks. biskup Józef Fischer, 
biskup pomocniczy diecezji przemyskiej, kaznodzieja    
i duszpasterz. Zmar³ 21 wrzeœnia 1931 roku

/Sarna, s.268; S³ownik, s.87/

1847 - 24 maja urodzi³ siê w Jaœle Marceli Frydman, doktor 
praw, adwokat i dziennikarz. Honorowy Obywatel 
Miasta Jas³a.

/Honorowi Obywatele, s.11; Sarna, s.275/

1849 - 16 czerwca urodzi³ siê w Jaœle m³odszy brat ks. biskupa 
Karola Fischera, Kornel Fischer, wybitny filolog, 
profesor gimnazjalny.

/S³ownik, s.89; Sarna, s.272/

1849 - Jas³o liczy³o wówczas 2050 mieszkañców, nie wykazuj¹c 
tendencji do wzrostu.

/Studia, s.351/

ok. 1850-1870 - wzniesiony zosta³ budynek hotelu 
“Krakowskiego” w naro¿u ulic Koœciuszki i Soko³a.

/Bosakowie, Jas³o... Krosno, 1997-98, s.143;
Wykaz zabytków z 1995 r./

Hotel “Krakowski”      fot. z arch. SMJiRJ
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ok. 1850 - zbudowana zosta³a murowana z kamienia dzwonnica 
przy koœciele parafialnym p.w. Wniebowziêcia NMP, 
przy ulicy Farnej 1.

/Bosakowie, Jas³o... Krosno, 1997-98, s.128;
Wykaz zabytków z 1995 r./

1850 - 19 listopada urodzi³ siê w Jaœle Stanis³aw Ciêglewicz, 
doktor medycyny, lekarz miejski, szpitalny i lekarz 
s¹dowy c.k. S¹du Obwodowego w Jaœle. Zmar³ w 1909 
roku.

/Cmentarz, cz.III, s.29-31/

1851 - zosta³ sporz¹dzony plan katastralny miasta Jas³a               
z zaznaczeniem wa¿niejszych obiektów.

/Rozwój przestrzenny, s.200, 214/

1851 - przed tym rokiem cmentarz jasielski zosta³ poszerzony   
w kierunku pó³nocnym. Na planie katastralnym miasta 
podzia³y na parcele s¹ ju¿ przeprowadzone. Oznakowa-
ne s¹ równie¿ zabudowania: drewniana kaplica i dom 
murowany grabarza. Cmentarz zajmuje powierzchniê 
dwukrotnie wiêksz¹ ni¿ na planie z 1827 roku.

/Rozwój przestrzenny, s.245;
Bosakowie, Jas³o... Krosno, 1996, s.5-6/

Cmentarz w Jaœle z 1851 roku z odbiciem przemian
/Rozwój przestrzenny, s.255/

1852 - 14 wrzeœnia najwy¿szym postanowieniem oddano ca³¹ 
administracjê czynszow¹, któr¹ sprawowa³ Magistrat 
dla c.k. Urzêdu Powiatowego. Stan ten trwa³ do wydania 
nowej ustawy gminnej w 1866 roku.

/Sarna, s.234/
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1854 - 24 kwietnia przy reorganizacji w³adz administracyjnych 
w Galicji utworzony zosta³ w Jaœle obwód, który zosta³ 
zniesiony rozporz¹dzeniem z dnia 8 sierpnia 1860 roku, 
a Jas³o zosta³o przydzielone do obwodu tarnowskiego.

/Sarna, s.3/

1855 - 17 listopada urodzi³ siê Andrzej Paw³owski, doktor praw, 
adwokat, burmistrz i Honorowy Obywatel Miasta Jas³a. 
Zmar³ 1 paŸdziernika 1911 roku.

/Cmentarz, cz.III, s.51; Honorowi Obywatele, s.35/

1855 - 23 marca rozporz¹dzeniem ministerialnym szko³y 
g³ówne trzyklasowe zosta³y przemianowane na 
czteroklasowe i ta reorganizacja objê³a Szko³ê G³ówn¹ 
w Jaœle. Pierwszym dyrektorem tej szko³y by³ Jan 
Grûndlich. 

/Studia, s.534; Sarna, s.248/

1856 - 19 kwietnia urodzi³ siê Józef S³otwiñski, trzeci z kolei 
dyrektor jasielskiego gimnazjum od 1 wrzeœnia 1889 do 
1912 roku. Wielk¹ zas³ug¹ jego dla miasta by³o 
wybudowanie bursy gimnazjalnej im. Adama 
Mickiewicza. Zmar³ w 1917 roku.

/S³ownik, s.337/

Józef S³otwiñski
fot. Ksiêga pami¹tkowa, s.10-11
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1856 - powsta³a w Jaœle czteroklasowa szko³a ¿eñska, której 
kierownikiem zosta³a dziêki staraniom burmistrza 
Antoniego Koralewskiego Emeryka Ma³achowska.

/Szko³y podstawowe, s.18/

1856 - na przedmieœciach Jas³a w Ulaszowicach Ignacy 
£ukasiewicz za³o¿y³ pierwsz¹ w œwiecie destylarniê 
ropy naftowej.

/Tablice, s.65; Rocznik, t.II, s.99; Rocznik, t.V, s.11/

Obelisk granitowy z tablic¹ upamiêtniaj¹c¹ to wydarzenie
wzniesiony w 1982 roku    fot. z arch. SMJiRJ

1857 - dzia³a w Jaœle drukarnia za³o¿ona przez Ludwika 
Dionizego Stoegera.

/Sarna, s.231/

ok. 1857-1862 - na wzgórzu zwanym Górka od strony ̄ ó³kowa 
wybudowana zosta³a prochownia dla wojska.

/Studia, s.356; Bosakowie, Jas³o... Krosno, 1997-98, s.132/

1858 - od 27 - 29 maja w Jaœle trwa³a Wystawa Rolniczo - Prze-
mys³owa, na której Ignacy £ukasiewicz prezentowa³ 
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swoje cenne wyroby uzyskuj¹c dyplom pochwalny.
/Honorowi Obywatele, s.26-27; Wieliczko, s.28/

1859 - wzniesiono koszary dla wojska, na gruncie zwanym 
Peperówka, miêdzy ulicami Czackiego i Jagie³³y.           
Z zachowanego zapisu z 1881 roku wynika, ¿e by³a to 
budowla w formie drewnianego baraku. Budowa koszar 
zosta³a rozpoczêta w 1857 roku.

/Studia, s.356; Rozwój przestrzenny, s.207; 
Bosakowie, Jas³o... Krosno, 1997, s.34/

1859 - mia³ miejsce po¿ar destylarni w Ulaszowicach, który 
wynik³ na skutek wybuchu podgrzewanej ropy.

/Studia, s.367; Rocznik, t.V, s.14; Wieliczko, s.28/

1859 - wed³ug ustawy przemys³owej nr 227 dz.u.p. z 20 grudnia 
tego¿ roku cechy rzemieœlnicze straci³y dawne 
znaczenie. Wolnoœæ przemys³owa doprowadzi³a do 
zalewu rynku przez towary zagraniczne, co podkopa³o 
byt miejscowych rzemieœlników.

/Sarna, s.230/

Kaplica cmentarna - w latach 80 XX wieku     fot. z arch. SMJiRJ
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1859 - 5 lipca ks. Kasper G¹siorowski po³o¿y³ i poœwiêci³ 
kamieñ wêgielny pod budowê nowej murowanej 
kaplicy cmentarnej. Budowla w stylu neogotyckim    
p.w. Jezusa Ukrzy¿owanego by³a wznoszona ze sk³adek 
parafian oraz w³aœciciela wsi £êgorz Ludwika Pilla. 
Budowê zakoñczono w 1862 roku natomiast                      
ks. W³adys³aw Sarna podaje datê 1872 rok.

/Cmentarz, cz.I, s.5; Sarna, s.261; Inwentarz, s.39; 
Bosakowie, Jas³o... Krosno, 1996, s.10; Rozwój przestrzenny, s.246/

1860 - zosta³ zniesiony urz¹d cyrkularny, Jas³o zosta³o 
przy³¹czone do obwodu tarnowskiego. W Jaœle zosta³ 
c.k. urz¹d powiatowy, którego naczelnikiem by³ Adolf 
Mayerberg. Równoczeœnie ze zmian¹ obwodu, 
zniesiona zosta³a powiatowa dyrekcja skarbu co sta³o siê 
powodem opustoszenia i pocz¹tku upadku miasta. 
Ostatnim dyrektorem powiatowym skarbu by³ radca 
skarbu Repnik.                                 /Sarna, s.215-216, 236/

1861-1865 - burmistrzem miasta Jas³a by³ Jakub G³uchowski.
/z arch. Muzeum Regionalnego w Jaœle/

1862 - 11 lutego urodzi³ siê Józef Kadyi, doktor medycyny, 
lekarz s¹dowy przy c.k. S¹dzie Obwodowym, od        
ok. 1910 roku dyrektor szpitala powszechnego w Jaœle.

/Cmentarz, cz.III, s.41-44/

1865 - drewniana kaplica cmentarna z Jas³a zosta³a przeniesiona 
na cmentarz w Jedliczu.

/Rozwój przestrzenny, s.246/

1866-1867 - burmistrzem miasta Jas³a by³ Ludwik Pilla.
/z arch. Muzeum Regionalnego w Jaœle/

1866 - ustaw¹ z 12 sierpnia tego roku w Jaœle zosta³a powo³ana 
Rada Powiatowa z kadencj¹ 6 letni¹. Do zakresu jej 
dzia³ania nale¿a³y wszystkie sprawy wewnêtrzne, 
odnosz¹ce siê do wspólnych interesów powiatu, jego 
przynale¿nych, prawa nadzoru nad gminami i obszarami 
dworskimi.

/Sarna, s.239/

1867 - rozporz¹dzeniem ministra spraw wewnêtrznych jasielski 
urz¹d powiatowy przekszta³cony zosta³ w starostwo 
powiatowe obejmuj¹ce 156 gmin i 120 obszarów 
dworskich.

/Rocznik, t.III, s.51; Studia, s.362; Sarna, s.236/
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1867-1868 - mia³y miejsce du¿e powodzie rzeki Jasio³ki           
i niszczenie mogi³ na cmentarzu przez jej wylewy.

/Rozwój przestrzenny, s.247/

1867-1868 - wyst¹pi³y groŸne powodzie, woda zatapia³a domy 
na Targowicy. Sytuacja by³a tak groŸna, ze wojsko 
musia³o ratowaæ ludzi, którzy schronili siê na dachach 
swych domostw.                                  /Cmentarz, cz.III, s.5/

1867-1871 - burmistrzem miasta Jas³a by³ Antoni Koralewski.
/z arch. Muzeum Regionalnego w Jaœle/

1868 - na mocy upowa¿nienia c.k. Namiestnictwa z dnia          
25 wrzeœnia zosta³a za³o¿ona Kasa Oszczêdnoœci miasta 
Jas³a.

/Rocznik, t.III, s.54; Studia, s.414; Sarna, s.249-250/

1868 - staraniem burmistrza Antoniego Koralewskiego, 
rozporz¹dzeniem Rady Szkolnej Krajowej z dnia 22 
lipca utworzono pierwsz¹ klasê Miejskiego Gimnazjum 
Mêskiego w Jaœle. Pocz¹tkowo pomieszczenia 
gimnazjum znajdowa³y siê w budynku magistratu, we 
wschodniej pierzei rynku. Pierwszym dyrektorem by³ 
Andrzej Karpiñski od 1868 do 1880 roku.

/Studia, s.532; Sarna, s.245-246; Rocznik, t.IV, s.108;
Bosakowie, Jas³o... Krosno, 1997, s.34/

Budynek magistratu - w prawym skrzydle mieœci³o siê gimnazjum
fot. z arch. SMJiRJ 
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1870 - struktura zawodowa i narodowoœciowa mieszczan Jas³a 
w 1870 roku. (P - Polak, ̄  - ̄ yd)

   •ród³o utrzymania, Jas³o

           zawód Razem  P ¯

   W³aœciciel domu 38 35 3

   W³aœciciel realnoœci 28 26 2

   Kupiec   5   0 5

   Kramarz   4   2 2

   Handlarz   8   0 8

   Szynkarz   4   1 3

   Traktiernik   2   2 0

   Szewc 59 59 0

   Krawiec 19 15 4

   Kuœnierz   9   9 0

   RzeŸnik 13 11 2

   Stolarz 12 12 0

   Kowal   8   8 0

   Mydlarz   3   2 1

   Garbarz   3   2 1

   Masarz   1   1 0

   Tkacz   4   4 0

   Rymarz   1   1 0

   Œlusarz   2   2 0

   Bednarz   3   3 0

   Ko³odziej   1   1 0

   Rêkawicznik   1   1 0

   Malarz   1   1 0

   Kamieniarz   1   1 0

   Siodlarz   1   1 0

   Blacharz   1   1 0

   Cukiernik   1   1 0

   Kotlarz   1   1 0

   Murarz   2   2 0

   Zegarmistrz   2   2 0

   Drukarz   1   0 1

   Farbiarz   1   0 1

   Lakiernik   1   1 0

   Piekarz 23 21 2

   Cieœla   4   4 0
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•ród³o: APK, Oddzia³ na Wawelu, Teki Schneidra, teka nr 679 (Jas³o) -
spisy wyborców do Sejmu Krajowego z 1867 i 1870 roku

/Rozwój przestrzenny, s.91/

1870 - pocz¹wszy od tego roku wokó³ rynku powstawa³a 
wysoka zabudowa z oficynami rozprzestrzeniaj¹ca siê    
w g³¹b parcel.

/Rozwój przestrzenny, s.202/

1870 - miasto Jas³o liczy³o 2600 mieszkañców.
/Studia, s.369; 

Rocznik, t.II, s.41/

1870-1871 - zosta³ opracowany plan katastralny miasta Jas³a           
z naniesieniem obiektów i dróg powsta³ych w ostatnim 
dziesiêcioleciu.

/Bosakowie, Jas³o... Krosno, 1997, s.19/

1871-1874 - burmistrzem miasta Jas³a by³ Józef Biesiadecki.
/z arch. Muzeum Regionalnego w Jaœle/

1872-1886 - proboszczem jasielskim by³ ks. doktor Juliusz       
z Nowiny Paszyñski, szambelan papie¿a Piusa IX.

/Sarna, s.242/

1872 - 5 lipca powsta³a Ochotnicza Stra¿ Po¿arna w Jaœle,  
której za³o¿ycielem i naczelnikiem by³ Romuald    
Palch.

/Kalendarz Jasielski 2005, 5-ty lipiec/

   Rusznikarz   1   1 0

   Z³otnik   1   0 1

   Tokarz   1   0 1

   Szklarz   1   0 1

   Bindziarz   1   0 1

   Szwaczka   1   1 0

   Praczka   1   1 0

   Kucharz   3   3 0

   S³u¿¹cy   4   4 0

   WoŸny   3   3 0

   Organista koœcielny   2   2 0

   Pracownik starostwa   5   5 0

   Nauczyciel   5   4 1

   Urzêdnik miejski 10 10 0

   Duchowny rz.-kat.   3   3 0

   Urzêdnik podatkowy   5   5 0
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1872-1884 - mia³a miejsce budowa linii kolejowej, tzw. 
transwersalnej, Stró¿e - Jas³o - Zagórz.

/Studia, s.368; 
Rocznik, t.III, s.51/

1873 - szko³a trzyklasowa ¿eñska zosta³a przekszta³cona na 
szko³ê etatow¹ czteroklasow¹.

/Studia, s.534-535; 
Sarna, s.248/

1873 - panowa³a w Jaœle cholera, na któr¹ zmar³o oko³o sto osób. 
/Cmentarz, cz.III, s.6/

1874 - 1 paŸdziernika zosta³o za³o¿one w Jaœle Towarzystwo 
Zaliczkowe, którego prezesem zosta³ Stanis³aw 
Kotarski.

/Sarna, s.251;
 Cmentarz, cz.III, s.27-28/

1874 - istniej¹cy wówczas szpital powszechny w Jaœle 
prowadzony by³ dziêki rz¹dcy Stêpiñskiemu wzorowo 
pod wzglêdem leczenia, wygl¹da³ schludnie, ale bardzo 
ubogo.                                                         /Studia, s.376/

1874 - powsta³a Szko³a Ludowa w Sobniowie - obecnie SP Nr 8.
/Szko³y Podstawowe, s.106/

1875 - najwy¿szym postanowieniem z 25 sierpnia tego roku 
jasielskie gimnazjum zosta³o uznane jako zak³ad 
pañstwowy, tzn. zosta³o przeniesione na etat rz¹dowy.

/Sarna, s.216, 245/

1875-1879 - burmistrzem miasta Jas³a, po raz drugi, by³ Antoni 
Koralewski.

/z arch. Muzeum Regionalnego w Jaœle/

1875 - zawi¹zano spó³ki wodne, których celem by³o 
gromadzenie funduszy na regulacjê i konserwacjê rzek: 
Jasio³ki, Ropy i Wis³oki.

/Bosakowie, Jas³o... Krosno, 1997, s.35/

1875 - Rada Szkolna Krajowa zreorganizowa³a szko³ê g³ówn¹ 
mêsk¹ i przemianowa³a j¹ na szko³ê pospolit¹ mêsk¹               
z czterema nauczycielami. Nosi³a ona nazwê “Szko³y 
pod dzwonkiem”.

/Szko³y Podstawowe, s.6/

1876 - pochodzi informacja, ¿e miasto by³o oœwietlone lampami 
naftowymi.

/Bosakowie, Jas³o... Krosno, 1997, s.35/
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1876 - rozporz¹dzeniem Rady Szkolnej Krajowej z dnia          
10 czerwca tego roku mianowano dotychczasowego 
dyrektora  miejskiego gimnazjum Andrzeja  
Karpiñskiego dyrektorem upañstwiowionego 
gimnazjum.

/Ksiêga pami¹tkowa, s.7/

1876 - od tego roku prezesem jasielskiej Rady Powiatowej by³ 
Stanis³aw Kotarski.

/Rozwój przestrzenny, s.227/

1876 - na podstawie wydanego dokumentu przez Wysok¹ Radê 
Szkoln¹ utworzona zosta³a szko³a w Brzyszczkach - 
obecna SP Nr 10.

/Szko³y Podstawowe, s.136/

1876 - Gimnazjum Mêskie przez otwarcie klasy VIII staje siê 
pe³noprogramow¹ szko³¹ œredni¹, jako pierwsza szko³a 
œrednia na Podkarpaciu.

/Ziemia jasielska, s.114; 
Studia, s.537/

1876 - we wschodniej pierzei rynku zosta³ wzniesiony budynek 
Rady Powiatowej.

/Rozwój przestrzenny, s.205/

1877 - powsta³ komitet do budowy cegielni w mieœcie.
/Bosakowie, Jas³o... Krosno, 1997, s.35/

1877 - zapis w aktach miejskich dowodzi, ¿e istnia³ cmentarz 
¿ydowski, na którym pozwolono odbudowaæ trupiarniê.

/Bosakowie, Jas³o... Krosno, 1997, s.35/

1878 - urodzi³ siê Jakub Kuska, profesor i dyrektor gimnazjum 
w Jaœle w latach 1933 - 1936.

/S³ownik, s.184/

1878  - miasto przyst¹pi³o do brukowania placu Rynku.
- mia³ miejsce w Jaœle po¿ar.

/Bosakowie, Jas³o... Krosno, 1997, s.35/

1878 - budynek Rady Powiatowej wzniesiony w 1876 roku 
zosta³ sprzedany, a nowy zlokalizowano poza obrêbem 
starego miasta.

/Rozwój przestrzenny, s.205; 
Bosakowie, Jas³o... Krosno, 1997, s.35/

1879-1880 - burmistrzem miasta Jas³a by³ Stefan Majewski.
/z arch. Muzeum Regionalnego w Jaœle/
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1879 - rzeŸbiarz B³otnicki wykona³ pomnik Tadeusza 
Koœciuszki.

/Studia, s.461; 
Bosakowie, Jas³o... Krosno, 1997, s.36/

1879 - rada miasta uchwali³a powstanie sekcji budownictwa.
- miasto ubiega³o siê o budowê kolei z Grybowa do 
Zagórza.

- miasto podjê³o starania w Wiedniu, celem za³o¿enia     
w Jaœle s¹du kolegialnego.

- miasto zabiega³o o przeniesienie rogatek z Ulaszowic do 
Jas³a.

- z zapisu wynika, i¿ powsta³y budynek Rady Powiatowej 
we wsch. pierzei, przy wlocie ul. Floriañskiej, obok 
którego znajdowa³ siê budynek oddany przez gminê na 
gimnazjum zosta³ sprzedany.

- na placu rynku jasielskiego znajdowa³a siê studnia, 
któr¹ poddano restauracji. Prace remontowe przepro-
wadzi³ Franciszek Polak.

/Bosakowie, Jas³o... Krosno, 1997, s.35-36/

1879 - nast¹pi³a rozbudowa szpitala powszechnego o dwa 
skrzyd³a oraz dokoñczenie budowy parkanu.

/Bosakowie, Jas³o... Krosno, 1997, s.35/

Szpital powszechny po dobudowie dwóch skrzyde³ 
z ogrodzeniem z dyli           fot. arch. J. Jakóbczaka
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Szpital powszechny z ukoñczon¹ budow¹ metalowego parkanu
fot. arch. SMJiRJ

1880 - miasto liczy³o 2900 mieszkañców, w tym 450 ¯ydów       
i ok. 20 Ukraiñców. Wed³ug zawodowej struktury 
ludnoœci by³o: pracowników umys³owych 526, 
rolników 263, rzemieœlników 1104, handlowców                  
z obrotem finansowym 305 oraz 740 jako s³u¿ba, 
wyrobnicy i ludnoœæ cywilna.

/Studia, s.369; 
Rozwój przestrzenny, s.86-88/

1880-1884 - burmistrzem Jas³a by³ Apolinary Przy³êcki.
/z arch. Muzeum Regionalnego w Jaœle/

1880 - 27 paŸdziernika zmar³ Andrzej Karpiñski, pierwszy 
dyrektor Gimnazjum w Jaœle.

/Cmentarz, cz.III, s.10/

1880 - rada miasta powo³a³a komisjê hipoteczn¹ celem 
za³o¿enia ksi¹g hipotecznych dla miasta i cmentarza.

- mia³a miejsce budowa kana³u miejskiego, którego 
pocz¹tek zaczyna³ siê od koszar wojskowych.

/Bosakowie, Jas³o... Krosno, 1997, s.36/

1880 - 30 paŸdziernika tego roku na Zgromadzeniu obywateli    
z powiatów gorlickiego, jasielskiego i kroœnieñskiego 
utworzono w Jaœle Towarzystwo Rolnicze Okrêgowe      
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z siedzib¹ w Jaœle, jako filiê c.k. Towarzystwa 
Gospodarczo - Rolniczego Krakowskiego.

/Sarna, s.252-253/

1881 - we wrzeœniu utworzono w Jaœle Komisjê Rady Gminnej 
do Spraw Upiêkszania Miasta.

/Rozwój przestrzenny, s.28, 247/

1881 - powsta³o Jasielskie Towarzystwo Oœwiaty Ludowej.
/Rocznik, t.III, s.21/

1882 - zaprowadzono drogê dojazdow¹ do stacji kolejowej oraz 
od drogi szpitalnej, do goœciñca w kierunku Gorlic.

/Bosakowie, Jas³o... Krosno, 1997, s.36/

1882 - osiedli³y siê w Jaœle Siostry Mi³osierdzia zwane 
powszechnie “szarytkami”.

/Ziemia Jasielska, s.103/

1882 - Jas³o utraci³o status miasta garnizonowego, wojsko 
zosta³o przeniesione z powodu braku odpowiednich 
koszar w mieœcie i dogodnych po³¹czeñ kolejowych.

/Rozwój przestrzenny, s.19; 
Studia, s.340/

1883 - Koœció³ parafialny p.w. Wniebowziêcia NMP zosta³ 
zrestaurowany, dano nowe wi¹zania dachu i pokryto 
blach¹ ocynkowan¹, odnowiono fasadê frontow¹ 
koœcio³a i dokonano innych zabezpieczeñ wewn¹trz i na 
zewn¹trz.

/Studia, s.634; 
Sarna, s.258-259/

1883 - zapis informuje, ¿e od 1884 roku tylko magistrat mia³ 
prawo stawiania w rynku i na placach miejskich budek 
jarmarcznych i targowych.

/Bosakowie, Jas³o... Krosno, 1997, s.37/

1883 - zosta³ wyznaczony plac do sprzeda¿y byd³a i trzody, za 
Targowic¹ obok cmentarza.

/Bosakowie, Jas³o... Krosno, 1997, s.37/

1883 - 2 wrzeœnia urodzi³ siê Rudolf Weigel, uczeñ jasielskiego 
gimnazjum, zoolog i bakteriolog. Profesor Uniwersy-
tetu Lwowskiego, Jagielloñskiego i Poznañskiego. 
Zidentyfikowa³ zarazek duru plamistego i opracowa³ 
pierwsz¹ skuteczn¹ szczepionkê przeciw tej chorobie. 
Zmar³ w 1957 roku.

/Tablice, s.30/



4040

1884 - pojawi³ siê pierwszy numer gazety pt. “Nowiny 
Jasielskie”, której wydawc¹ by³ adwokat dr F. Wiediger.

/Cmentarz, cz.III, s.19; 
Bogaciewicz, Jas³o... 1931, s.17/

1884 - od tego roku w Nieg³owicach funkcjonowa³a szko³a, jako 
placówka jednoklasowa, w budynku drewnianym. 
Kierownikiem jej by³ Marcin Mastej, obecnie to SP Nr 6.

/Szko³y podstawowe, s.76; 
Sarna, s.290/

1884-1887 - burmistrzem miasta Jas³a by³ po raz trzeci Antoni 
Koralewski.

/z arch. Muzeum Regionalnego w Jaœle/

1884 - ulica Staszica przy przebudowie zosta³a niefortunnie 
zakoñczona od strony dworca kolejowego œlep¹ strom¹ 
skarp¹, a tym samym nie ³¹czy³a siê z dworcem 
kolejowym. 

/Rozwój przestrzenny, s.221/

1884 - przeprowadzono regulacjê i nakrycie na trwale p³ytami 
kamiennymi kana³u na ulicy Igielnej.

/Bosakowie, Jas³o... Krosno, 1997, s.37/

1884 - zosta³ oddany do u¿ytku dworzec kolejowy jako budynek 
jednopiêtrowy z kryt¹ werand¹.

/Rozwój przestrzenny, s.222, 227/

Dworzec kolejowy pod koniec XIX wieku
fot. arch. SMJiRJ
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1884 - 20 sierpnia tego roku nast¹pi³o otwarcie kolei 
transwersalnej i przejecha³ pierwszy poci¹g przez  
Stró¿e - Jas³o - Zagórz.

/Rozwój przestrzenny, s.220; Rocznik, t.I, s.40/

1885 - urodzi³ siê Stanis³aw Pigoñ, absolwent jasielskiego 
gimnazjum, profesor dr historii literatury polskiej, 
Honorowy Obywatel Miasta Jas³a. Zmar³ w 1968 roku.

/Tablice, s.27; Honorowi Obywatele, s.37/

1885 - w marcu tego roku Towarzystwo Oœwiaty Ludowej 
uruchomi³o w Jaœle Szko³ê Koszykarsk¹, która mieœci³a 
siê w budynku po by³ych koszarach.

/Rocznik, t.III, s.22-23/

1886 - utworzony zosta³ przez w³adze austriackie Okrêgowy 
Urz¹d Górniczy obejmuj¹cy swym zasiêgiem              
19 powiatów. Istnia³ on w Jaœle do 1939 roku. Siedziba 
jego mieœci³a siê przy ulicy Rejtana.

/Rocznik, t.II, s.41, 99; Sarna, s.238/

1886 - wybudowano gmach Okrêgowego Urzêdu Górniczego 
przy ulicy Rejtana.                                  /Rocznik, t.II, s.41/

1887 - 14 stycznia urodzi³ siê w Jaœle Hugo Steinhaus, wybitny 
matematyk i pedagog, profesor uniwersytetów we 
Lwowie, Wroc³awiu i USA. Uczeñ jasielskiego 
gimnazjum i Honorowy Obywatel Miasta Jas³a. Zmar³   
w 1972 roku.                                                 /Tablice, s.29/

1887 - dzia³a³ w Jaœle Bank Zaliczkowy.
/Studia, s.414; Rocznik, t.III, s.55/

1887 - zosta³o za³o¿one Towarzystwo Gimnastyczne “Sokó³”     
w Jaœle. Pierwszym prezesem by³ Romuald Palch.

/Rocznik, t.V; s.38-39/

1888-1903 - proboszczem jasielskim by³ ks. Leon Sroczyñski, 
radny miasta Jas³a, honorowy asesor konsystorza 
przemyskiego, Honorowy Obywatel Miasta Jas³a. 
Zmar³ w 1903 roku.                             /Cmentarz, cz.II, s.14/

1888-1900 - burmistrzem miasta Jas³a by³ Alojzy Metzger.
/z arch. Muzeum Regionalnego w Jaœle/

1888 - 12 grudnia urodzi³ siê w Jaœle Ignacy Pinkas, artysta 
malarz. W Muzeum w Jaœle znajduje siê ok. 200 
obrazów i szkiców olejnych, 2 teki litografii, ponad 500 
rysunków oraz archiwalia dotycz¹ce ¿ycia i dzia³alnoœci 
artysty. Ca³¹ spuœciznê artystyczn¹ po ojczymie - 
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artyœcie malarzu Ignacym Pinkasie przekaza³a dla 
Muzeum Maria Wolny.

Ignacy Pinkas - artysta malarz
/Informator Muzeum Regionalnego w Jaœle, s.25/

1888 - 10 kwietnia zosta³a oddana do u¿ytku siedziba Rady 
Powiatowej - budynek przy ulicy Koœciuszki, nie opodal 
parku miejskiego.

Budynek Rady Powiatowej (oddany do u¿ytku w kwietniu 1888 roku)
fot. z arch. SMJiRJ

/Rozwój przestrzenny, s.227, 236/
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1888 - na mocy rozporz¹dzenia Ministra Sprawiedliwoœci z dnia 
24 kwietnia tego roku zosta³ powo³any w Jaœle S¹d 
Obwodowy jako trybuna³ pierwszej instancji dla miasta 
Jas³a oraz oœmiu s¹dów powiatowych.

/Studia, s.369; Sarna, s.216, 236; 
Rozwój przestrzenny, s.225, 227/

1888 - 1 grudnia S¹d Obwodowy rozpocz¹³ swoje urzêdowanie 
w kolosalnych rozmiarów gmachu wybudowanym ko³o 
parku miejskiego.

/Rozwój przestrzenny, s.227/

Gmach S¹du Obwodowego w Jaœle     fot. z arch. SMJiRJ

1889 - zosta³a za³o¿ona w Jaœle Szko³a Przemys³owa 
Uzupe³niaj¹ca obejmuj¹ca ró¿ne bran¿e rzemieœlnicze. 
1 paŸdziernika rozpoczêto w niej naukê. By³a to szko³a 
zawodowa dla m³odzie¿y rzemieœlniczej z terenu Jas³a      
i okolic.

/Studia, s.538; Sarna, s.248; Rocznik, t.III, s.30/

1889 - ustawa z 13 marca tego roku (Nr24.dz.w.k.), która wysz³a 
dla 30 miast galicyjskich, do których zaliczono Jas³o, 
podaje, ¿e miasto wybiera 36 radnych i 18 zastêpców, 
którzy wraz z burmistrzem sprawuj¹ zarz¹d miasta.

/Sarna, s.234/
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1888-1890 - zosta³a zbudowana w Nieg³owicach jedna                  
z najstarszych tego typu rafinerii ropy naftowej w kraju.

/Rozwój przestrzenny, s.222; 
Rocznik, t.I, s.83, t.II, s.41, 100, t.IV, s.157; 

Rafineria, s.8; Wieliczko, s.29/

Jas³o - Nieg³owice Rafineria         pocztówka z arch. SMJiRJ

1890 - 2 maja urodzi³ siê w Jaœle Zygmunt Boles³aw Kukulski, 
absolwent jasielskiego gimnazjum, pedagog i historyk, 
profesor zwyczajny Katolickiego Uniwersytetu 
Lubelskiego. Zmar³ 4 grudnia 1944 roku.

/Rocznik, t.V, s.103-105/

1890 - oddano do eksploatacji now¹ liniê kolejow¹ Rzeszów - 
Jas³o. Od tego momentu stolica powiatu sta³a siê doœæ 
wa¿nym wêz³em komunikacyjnym.

/Studia, s.368; Sarna, s.216; Rocznik, t.II, s.40; 
Rozwój przestrzenny, s.222, 444/

1890 - Jas³o posiada³o obszar 844 morgi, w tym: role 716, 
nieu¿ytki 108, lasy 2, obszary zabudowane - ulice i place 
21, ogó³em budynków 520, w tym domy mieszkalne: 
372 parterowe i 43 piêtrowe. W samym rynku by³o tylko 
2 domy parterowe, a pozosta³e parcele by³y zabudowane 
domami piêtrowymi.

/Rozwój przestrzenny, s.94, 202/

1891 - miasto Jas³o liczy³o 4500 mieszkañców.
/Studia, s.369/
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1891-1900 - w latach tych wybudowano w mieœcie przesz³o 
100 domów mieszkalnych, poza wymienionymi 
wczeœniej budynkami publicznymi i nowym 
gimnazjum.                                                  /Studia, s.370/

1891-1896 - dokonywano odnowienia koœcio³a farnego.
/Inwentarz, s.37/

Jas³o. Fara. Widok od po³udnia oraz gmerk i data 1479 ze sklepienia
prezbiterium - stan z r. 1891. Stefan Matejko, Szkicownik z wycieczki

w Rzeszowskie, 1891, rysunek o³ówkiem
/Koœció³ farny, s.208/
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1891 - 13 stycznia szko³a Ludowa ¯eñska 4-klasowa, etatowa 
zosta³a przekszta³cona na Szko³ê Wydzia³ow¹ ¯eñsk¹ 
po³¹czon¹ z klas¹ 4 pospolit¹. Dyrektorem tej szko³y 
zosta³ Teodor Bernadzikiewicz.

/Sarna, s.248; 
Szko³y podstawowe, s.18/

1891 - 18 kwietnia dokonano poœwiêcenia kamienia wêgielnego 
pod budowê nowego budynku szkolnego gimnazjum. 
Dyrektorem w tym czasie by³ Klemens Sienkiewicz.

/Ksiêga pami¹tkowa, s.7/

1892 - powsta³o w Jaœle Towarzystwo Kredytowe dla Handlu      
i Przemys³u, przekszta³cone w 1925 roku na 
spó³dzielniê.

/Studia, s.414; 
Rocznik, t.III, s.55/

1892 - Pawe³ Rieger, w³aœciciel Gorajowic ofiarowa³ kamieñ na 
maj¹c¹ powstaæ kaplicê gimnazjaln¹, a pani W³odkowa  
z Trzcinicy znaczn¹ czêœæ drzewa.

/Rocznik, t.IV, s.117; 
Ksiêga pami¹tkowa, s.8/

1892 - w³aœcicielem Gorajowic by³ Tadeusz de Nowina 
Sroczyñski.

/Cmentarz, cz.II, s.15/

1892 - od tego roku Szko³a Przemys³owa Uzupe³niaj¹ca 
mieœci³a siê w budynku Szko³y Wydzia³owej Mêskiej 
przy ulicy Soko³a.

/Szko³y ponadpodstawowe, s.131/

1892 - 31 marca w Jaœle urodzi³ siê Stanis³aw Proñ, absolwent 
jasielskiego gimnazjum, prawnik, farmaceuta,      
twórca Muzeum Farmacji w Krakowie. Zmar³ w 1971 
roku.

/Rocznik, t.II, s.64; 
S³ownik, s.311/

1892 - 18 maja odby³a siê uroczystoœæ po³o¿enia i poœwiêcenia  
kamienia wêgielnego pod budowê kaplicy gimnazjalnej 
p.w. œw. Stanis³awa. W pierwszym roku wybudowano 
mury do wysokoœci 4 metrów. Inicjatorami budowy byli: 
dyrektor szko³y Klemens Sienkiewicz, jego ¿ona 
Hermina oraz grono nauczycielskie.

/Ksiêga pami¹tkowa, s.8, 10;
Sarna, s.262/
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1892 - 16 wrzeœnia oddanie do u¿ytku i poœwiêcenie nowego 
gmachu Gimnazjum Mêskiego, budynku dwupiêtro-
wego z czerwonej ceg³y i dachówki ceramicznej przy 
ulicy Czackiego.

/Studia, s.537; 
Rocznik, t.III, s.34, t.IV, s.108; 

Ksiêga pami¹tkowa, s.7/

Gmach Gimnazjum Mêskiego        pocztówka z arch. SMJiRJ

1893 - szko³a czteroklasowa mêska zosta³a przekszta³cona na 
piêcioklasow¹, a w 1901 roku na szeœcioklasow¹.

/Sarna, s.248/

1893 - utworzone zosta³o w Jaœle Towarzystwo Wyrobów 
Koszykarskich, roztaczaj¹ce opiekê nad okolicznymi 
producentami.

/Rocznik, t.III, s.23/

1893 - 11 czerwca w Jaœle utworzono Towarzystwo Techników 
Naftowych.

- rozpoczêto wydawanie pisma “Nafta”, którego redakcjê 
przeniesiono póŸniej do Lwowa.

/Rocznik, t.V, s.21/

1893 - zosta³a ukoñczona budowa z cegie³ jednonawowej 
kaplicy gimnazjalnej p.w. œw. Stanis³awa. Kaplica 
powsta³a ze sk³adek mieszkañców miasta i oœciennych 
miejscowoœci. 7 grudnia mia³o miejsce poœwiêcenie 



4848

koœcio³a i oddanie go do u¿ytku m³odzie¿y.
/Rocznik, t.IV, s.7; Ziemia jasielska, s.119; 
Tablice, s.20; Sarna, s.262; Studia, s.637/

Kaplica gimnazjalna - pocztówka z arch. Muzeum Regionalnego w Jaœle

1894 - 26 lutego w Jaœle urodzi³a siê Franciszka Platówna - 
Rotterowa, œpiewaczka operowa i pedagog. Zmar³a       
w 1974 roku.

/S³ownik, s.298/

1895 - 28 wrzeœnia, na mocy Najwy¿szego postanowienia 
obwieszczonego rozporz¹dzeniem ministerstwa spraw 
wewnêtrznych, od³¹czone zosta³y od starostwa w Jaœle 
pod wzglêdem administracyjnym wszystkie gminy 
nale¿¹ce do S¹du Powiatowego we Frysztaku. Pod 
wzglêdem politycznym nadal te gminy nale¿a³y do 
starostwa jasielskiego.                                     /Sarna, s.3/

1896  -  rozpoczêta zosta³a elektryfikacja miasta Jas³a.
/Rocznik, t.II, s.41/

1896 - istnia³ zakaz stawiania fur pod murem cmentarnym, co 
dowodzi, ¿e posiada³ cmentarz ogrodzenie.

/Rozwój przestrzenny, s.251/

1896 - od tego roku proboszcz jasielski ks. Leon Sroczyñski by³ 
cz³onkiem Rady Gminy.

/Rozwój przestrzenny, s.251/

1896 - dzia³a³y w Jaœle m.in. Bank Eskontowy i Handlowy.
/Studia, s.414; Rocznik, t.III, s.55/
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1896 - miasto bezp³atnie odst¹pi³o parcelê Towarzystwu 
Gimnastycznemu “Sokó³” pod budowê gmachu, na 
gruncie pokarmelickim.

/Bosakowie, Jas³o... Krosno, 1997, s.38/

1896-1897 - oddano do u¿ytku elektrowniê.
/Studia, s.369/

1896-1897 - w literaturze datuje siê powstanie parku 
miejskiego przypisuj¹c je decyzji Zwierzchnoœci 
Gminnej oraz osobistemu zaanga¿owaniu dyrektora 
Szko³y Wydzia³owej ¯eñskiej Teodora Bernadzikie-
wicza, zas³u¿onego pedagoga. Pierwsza wzmianka 
archiwalna pochodzi z sierpnia 1897 roku, kiedy to 
postanowiono zasypaæ staw znajduj¹cy siê przy 
ogrodzie miejskim.

/Studia, s.638; Rozwój przestrzenny, s.224/

Park miejski          pocztówka z arch. SMJiRJ

1896 - pochodzi pierwsza uchwytna w Ÿród³ach informacja 
pozwalaj¹ca wi¹zaæ Sroczyñskich z Gorajowicami. 
Znany krakowski architekt Tadeusz Stryjeñski              
w wykazie wykonanych robót w latach 1879-1932 na 
prowincji zanotowa³, ¿e dokona³ przebudowy dworu     
w Gorajowicach pod Jas³em dla Tadeusza 
Sroczyñskiego w 1896 roku.

/Rozwój przestrzenny, s.119/



Pa³ac Sroczyñskich - stan przed przebudow¹ T. Stryjeñskiego
(w pa³acu tym Stanis³aw Tomkowicz zatrzymywa³ siê 

podczas swoich wêdrówek w Jasielskiem)     fot. sprzed 1896 roku
/fot. Inwentarz, s.143/

1896-1897 - jest to druga wersja budowy gmachu Rady 
Powiatowej, natomiast A. Laskowski, Rozwój 
przestrzenny, s.227 wymienia datê 1888 r.

/Bosakowie, Jas³o... Krosno, 1997, s.38; Studia, s.369/

Mjr Henryk Dobrzañski “Hubal”
/Jasielskie ulice, s.27; Honorowi Obywatele, s.28/

1897 - 22 czerwca urodzi³ siê w Jaœle Henryk Dobrzañski 
“Hubal”, major Wojska Polskiego, bohater wojen 
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œwiatowych i wojny polsko - bolszewickiej. 
Olimpijczyk, Honorowy Obywatel Miasta Jas³a. Zgin¹³ 
w 1940 roku w Anielinie.

/Tablice, s.71/

1897 - zmodernizowano budynek poczty, który znajdowa³ siê 
przy ulicy Rejtana. By³ to budynek jednopiêtrowy           
z wysuniêt¹ w naro¿u czêœci¹ fasady, utrzymany           
w duchu renesansu wiedeñskiego.

/Bosakowie, Jas³o... Krosno, 1997, s.38/

Budynek poczty             fot. z arch. SMJiRJ

1897 - Rada Gminna Jas³a zezwala c.k. Zarz¹dowi poczt             
i telegrafów na za³o¿enie rz¹dowej sieci telefonicznej na 
obszarze miasta.

/Bosakowie, Jas³o... Krosno, 1997, s.38/

1897 - nast¹pi³a regulacja ulicy Koœciuszki w okolicy ulicy 
Rejtana. Obni¿ono wówczas pagórek na goœciñcu 
rz¹dowym.

/Bosakowie, Jas³o... Krosno, 1997, s.38/

1898-1900 - wybudowano gmach Komunalnej Kasy 
Oszczêdnoœci, usytuowany w naro¿u ulicy Koœciuszki     
i Rejtana. Gmach ten zosta³ oddany do u¿ytku latem 
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1900 roku. Wed³ug zapisów Ÿród³owych, wczeœniej 
Kasa Oszczêdnoœci mieœci³a siê w Rynku.

/Rozwój przestrzenny, s.227, 229, 236;
Rocznik, t.III, s.56/

Gmach Komunalnej Kasy Oszczêdnoœci - fot. z arch. SMJiRJ

1898 - 12 lutego urodzi³ siê w Jaœle ks. Aleksander Gotfryd, 
uczeñ jasielskiego gimnazjum, a w póŸniejszym okresie 
katecheta Gimnazjum i Liceum. Obroñca Lwowa                
w latach 1918/1919. Zmar³ 17 stycznia 1979 roku              
w Jaœle.

/Tablice, s.21; S³ownik, s.111-112/

1899 - 1 paŸdziernika przybyli do Jas³a Ojcowie Franciszkanie. 
Pierwsi zakonnicy to o. Samuel Rajss i o. Alojzy 
Karwacki. Nabo¿eñstwa odprawiali w kaplicy 
gimnazjalnej za zgod¹ jej rektora ks. Stanis³awa 
Falêckiego.

/Rozwój przestrzenny, s.206; 
Rocznik, t.IV, s.8/

1899 - 2 czerwca urodzi³ siê W³adys³aw Mendys, mgr praw, 
adwokat, Honorowy Obywatel Miasta Jas³a, spo³ecznik 
- “ten, który dŸwiga³ miasto z ruin”. Prezes SMJiRJ          
w latach 1968 - 1975. Zmar³ w Jaœle w 1996 roku.

/Honorowi Obywatele, s.30;
Kronika SMJiRJ/
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W³adys³aw Mendys - fot. z arch. SMJiRJ

1899 - 3 wrzeœnia z inicjatywy Komitetu dla Upiêkszania 
Miasta nast¹pi³o ods³oniêcie pomnika Tadeusza 
Koœciuszki, d³uta Tadeusza B³otnickiego.

/Rozwój przestrzenny, s.249; Tablice, s.11/

Pomnik Tadeusza Koœciuszki - wygl¹d pierwotny
fot. J. Salamon z arch. Muzeum Regionalnego w Jaœle
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1899 - mia³a miejsce regulacja ulicy Czackiego.
/Bosakowie, Jas³o... Krosno, 1997, s.39/

1900 - 13 stycznia urodzi³ siê w Jaœle dr Stanis³aw Kadyi, lekarz 
okulista, kolekcjoner sztuki, Honorowy Obywatel 
Miasta Jas³a. Testamentem swój dom i zbiory przekaza³ 
dla muzeum w Jaœle. Zmar³ w 1980 roku.

/Cmentarz, cz.III, s.40-45/

Stanis³aw Kadyi
/Informator Muzeum, s.23-24/

1900 - 13 kwietnia urodzi³ siê Wojciech Spólnik, legionista, 
urzêdnik, dzia³acz spo³eczny, Honorowy Obywatel 
Miasta Jas³a. Zmar³ w 1998 roku.

/Honorowi Obywatele, s.43-44/

1900 - na stacji kolejowej wybudowano dwie rampy - ³adownie, 
specjalne dla wojska i sprzêtu, w zwi¹zku z wielkimi 
manewrami wojskowymi na terenie powiatu 
jasielskiego.

/wyci¹g z Kroniki PKP, opr. Józef Betlej/

1900 - staraniem ks. Leona Sroczyñskiego wzmocniono mury 
kaplicy cmentarnej oraz dokonano wymiany pokrycia 
jej dachu.

/Rozwój przestrzenny, s.251/

ok. 1900 - zosta³ zbudowany budynek murowany plebanii przy 
koœciele farnym.

/Bosakowie, Jas³o... Krosno, 1997-98, s.128/
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1900 - miasto Jas³o liczy³o oko³o 7000 mieszkañców.
/Jerzy Zieliñski, Region Jasielski Nr 2/98, s.8/

1900 - prawdopodobnie w tym roku powsta³a drewniana altana - 
glorietka. Jej budowê wi¹¿e siê z wizyt¹ cesarza 
Franciszka Józefa I.

/Rozwój przestrzenny, s.224/

Glorietka wzniesiona w parku miejskim oko³o 1900 roku 
na fotografii z 1902 roku

/Rozwój przestrzenny, s.238/

1900 - 10 - 16 wrzeœnia, w zwi¹zku z wielkimi manewrami   
wojsk austrowêgierskich w Jaœle, przebywa³ cesarz 
Franciszek Józef I. W czasie jego pobytu w Jaœle 
budynek Rady Powiatowej zosta³ przeznaczony na 
g³ówn¹ kwaterê manewrów i rezydencjê cesarsk¹. Przy 
wjeŸdzie do miasta od strony dworca postawiono 
trzykondygnacyjn¹ bramê triumfaln¹, oflagowano ulice 
i ca³e miasto wraz z dworcem przyozdobiono festonami   
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i girlandami. Na okolicznoœæ przyjazdu do Jas³a cesarza 
miasto otrzyma³o powa¿n¹ subwencjê na uporz¹dkowa-
nie ulic, placów i odnowienie budynków publicznych.

/Bosakowie, Jas³o... Krosno, 1997, s.39;
Jerzy Zieliñski, Region Jasielski Nr 2/98, s.8/

Cesarz Franciszek Józef I
fot. z ksi¹¿ki Zbigniew Fras “Galicja”, s.142

1900 - relacje z pobytu cesarza Franciszka Józefa I w Jaœle:
- 10 wrzeœnia wieczorem przyjecha³ do Jas³a z Wiednia 

specjalny poci¹g z cesarzem Franciszkiem Józefem I, 
jego dostojnikami i wojskiem. Noc cesarz spêdzi³             
w “salonce” tego poci¹gu na dworcu kolejowym.

- 11 wrzeœnia rano cesarz uda³ siê na wizytacjê manewrów, 
z której powróci³ oko³o 11 przed po³udniem.

   Przypuszczalnie w godzinach po³udniowych na dworcu 
kolejowym dostojny monarcha zosta³ powitany przez 
starostê jasielskiego hr. W³adys³awa Micha³owskiego, 
burmistrza miasta Alojzego Metzgera, przedstawicieli 
zarz¹du kolei i licznie zgromadzonych mieszkañców 
Jas³a i okolic. Nastêpnie z dworca odœwiêtnie udekoro-
wan¹ ulic¹ Koœciuszki powóz ci¹gniony przez dwa bia³e 
ogiery cesarskie uda³ siê pod budynek Rady 
Powiatowej, gdzie dokonana zosta³a ceremonia 
powitania Najjaœniejszego Pana przez Namiestnika 
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Galicji hr. Leona Piniñskiego, Marsza³ka Rady 
Powiatowej Stanis³awa Kotarskiego i burmistrza 
Alojzego Metzgera.

Powitanie cesarza przed budynkiem Rady Powiatowej

Prezentacja jasielskich osobistoœci cesarzowi
fot. J. Zaj¹czkowski z arch. fotograficznego Muzeum Regionalnego w Jaœle
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- 12 wrzeœnia cesarz przygl¹da³ siê zmaganiom 
walcz¹cych armii, doje¿d¿aj¹c z Jas³a poci¹giem, a pod 
pole bitwy konno.

- 13 wrzeœnia by³a przerwa w manewrach i cesarz 
przyjmowa³ ho³d sk³adany przez ponad 100 osobow¹ 
grupê dostojników przyby³ych z ca³ej Galicji.

- 14-15 wrzeœnia cesarz obserwowa³ manewry 
wojskowe, które odbywa³y siê na rozleg³ym terenie 
wokó³ Jas³a i Krosna.

- 16 wrzeœnia w niedzielê uczestnicy æwiczeñ wziêli 
udzia³ w mszach œwiêtych w jasielskim koœciele 
parafialnym. O godzinie 18 cesarz Franciszek Józef I 
odjecha³ poci¹giem z Jas³a ukontentowany z wyniku 
manewrów i przyjêcia jakie przygotowa³o dla niego 
Jas³o.

/Mariusz Œwi¹tek, Obiektyw Jasielski Nr 3/2001, s.8-9;
Jerzy Zieliñski, Region Jasielski Nr 2/98, s.8 i Nr 3/98, s.8/

Franciszek Józef I na manewrach
fot. z ksi¹¿ki S.Grodziski “Franciszek Józef I”, 1983, s.145
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Medal okolicznoœciowy (awers - rewers) 
wybity z okazji manewrów cesarskich w Jaœle

/ze zbiorów Muzeum Regionalnego w Jaœle/

1900 - przebywaj¹cy w Jaœle cesarz Franciszek Józef I z³o¿y³ 
ofiarê w wysokoœci 1000 koron na budowê Koœcio³a        
i Klasztoru oo. Franciszkanów.

/Dawne Jas³o, s.30-31/

Pami¹tkowa pocztówka wydana z okazji wizyty
cesarza Franciszka Józefa I w Jaœle

/Dawne Jas³o, s.119/



1900 - 11-16 wrzeœnia oficerowie uczestnicz¹cy w manewrach 
kwaterowali siê w budynku szko³y w Brzyszczkach - 
obecnie SP Nr 10.

 /125 SP Nr 10, s.4/
Kartka z Kroniki Szko³y:
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XIX w. - podsumowuj¹c wydarzenia jakie mia³y miejsce w tym 
wieku nale¿y cofn¹æ siê do lat 90. XVIII wieku. Wtedy 
to w 1790 roku umiejscowiono siedzibê cyrku³u w Jaœle. 
Fakt ten wp³yn¹³ niezwykle korzystnie na rozwój 
miasta. Wzros³o bowiem zapotrzebowanie na ludzi 
wykszta³conych i przedsiêbiorczych, na kadrê 
urzêdnicz¹ i ró¿ne zawody. Tak¿e du¿e znaczenie dla 
miasta mia³o przeniesienie w 1792 roku z Dukli do   
Jas³a szko³y obwodowej i utworzenie w 1793 roku 
poczty.

1801-1820 - wzmóg³ siê znacznie ruch budowlany, o czym 
œwiadczy wybudowanie w 1803 roku mostu na Jasio³ce    
i jej regulacja oraz wybudowanie w 1820 roku nowego 
po³¹czenia miasta z drog¹ do Biecza. W tym te¿ czasie, 
tj. w 1817 roku powsta³a oddzielna szko³a 2-klasowa 
¿eñska. Zaznaczy³ siê stopniowy rozwój miasta              
i odbudowa upad³ego rzemios³a.

1821-1850 - proces stopniowego rozwoju miasta zosta³ 
zahamowany wielkim po¿arem w 1826 roku, kiedy to 
sp³onê³a prawie ca³a zabudowa z wyj¹tkiem koœcio³a, 
cyrku³u i kilku domów. Klêska by³a tak du¿a, ¿e zdawa³o 
siê, i¿ miasto nigdy siê nie podniesie. Wtedy to 
Namiestnik Galicji Ksi¹¿e Lubkowitz wyjedna³ u rz¹du 
zapomogê na odbudowê miasta w wysokoœci 20 tys. z³ r. 
Zosta³a powo³ana dekretem gubernialnym specjalna 
Komisja do spraw odbudowy miasta i usuwania 
skutków po¿aru. W 1827 roku zosta³ wykonany plan 
sytuacyjny zniszczonego miasta, w którym komisja 
okreœli³a, ¿e w rejonie œródmieœcia wolno budowaæ 
domy wy³¹cznie murowane. Odbudowa zniszczeñ 
nast¹pi³a wiêc wed³ug nowych za³o¿eñ urbani-
stycznych. 

1832-1849 - powsta³ szpital powszechny na 100 ³ó¿ek, 
wybudowano nowy gmach dla urzêdu cyrku³u oraz       
w wyremontowanych pomieszczeniach poklasztornych 
ulokowano szpital wojskowy. Wystêpowa³y te¿ w tym 
okresie klêski ¿ywio³owe spowodowane przez wylewy 
rzek oraz choroby zakaŸne, na które zmar³o du¿o     
osób.
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1850-1859 - od tego okresu datuje siê szybszy rozwój miasta za 
przyczyn¹ odkryæ z³ó¿ ropy naftowej. W 1850 roku 
rozpoczêta zosta³a budowa gmachu Hotelu 
“Krakowskiego”, a w 1856 roku na przedmieœciach 
Jas³a w Ulaszowicach Ignacy £ukasiewicz za³o¿y³ 
pierwsz¹ w œwiecie destylarniê ropy naftowej. W 1857 
roku rozpoczêto budowê prochowni dla wojska                    
i za³o¿ona zosta³a drukarnia przez Ludwika Dionizego 
Stoegera, a w 1859 roku wzniesione zosta³y koszary dla 
wojska.

1860-1869 - w 1860 roku zosta³ zniesiony urz¹d cyrkularny         
i Jas³o zosta³o przy³¹czone do obwodu tarnowskiego       
a w mieœcie zosta³ c.k. urz¹d powiatowy. Równoczeœnie 
ze zniesieniem obwodu, zniesiona zosta³a powiatowa 
dyrekcja skarbu, co sta³o siê powodem opustoszenia       
i upadku miasta. W latach 1867-1868 wystêpowa³y 
groŸne powodzie rzek powoduj¹ce zatapianie terenów 
rolnych i obrze¿y miasta. Aby zapobiec dalszemu 
upadkowi miasta staraniem burmistrza Antoniego 
Koralewskiego utworzona zosta³a w 1868 roku pierwsza 
klasa Miejskiego Gimnazjum Mêskiego w Jaœle oraz 
za³o¿ono Kasê Oszczêdnoœci Miasta Jas³a.  
Zahamowany zosta³ proces germanizacji.

1870-1880 - Jas³o prze¿ywa³o intensywny rozwój 
gospodarczy, a szczególnie znaczny by³ ruch 
budowlany. Powstawa³y okaza³e budynki, kamienice    
w rynku, gmachy u¿ytecznoœci publicznej i szko³y -      
w tym gimnazjum, którego istnienie znacznie podnios³o 
presti¿ miasta. Uporz¹dkowano p³ytê rynku, 
regulowano ulice obsadzaj¹c je drzewami oraz 
zak³adano chodniki i budowano przydomowe kana³y, 
które pod³¹czano do kanalizacji miejskiej. Liczba 
mieszkañców z 2600 wzros³a w dziesiêcioleciu do 2900.

1880-1890 - do osi¹gniêæ w znaczeniu gospodarczym, w tym 
okresie, nale¿y zaliczyæ rozwój komunikacji kolejowej 
w latach 1872-1884, wybudowano liniê kolejow¹, na 
której szlaku le¿a³o Jas³o. W 1890 roku nast¹pi³o 
po³¹czenie kolejowe z Rzeszowem. Jas³o sta³o siê wtedy 
jedn¹ z g³ównych stacji kolejowych. Podniós³ siê 
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znacznie handel i rozwój przemys³u, a to przyczyni³o siê 
do rozwoju ca³ego miasta. 
Wybudowanie gmachu Okrêgowego Urzêdu 
Górniczego, S¹du z wiêzieniem, utworzenie w Jaœle 
S¹du Okrêgowego w 1889 roku oznacza³o koniecznoœæ 
obs³ugi wielu petentów, którzy nap³ywali do Jas³a            
z wielu oœciennych powiatów. Wp³ynê³o to w znacznym 
stopniu na zmianê struktury spo³ecznej. Do dominuj¹cej 
wówczas inteligencji zwi¹zanej z powsta³ym 
Gimnazjum i Szko³¹ Przemys³owo - Uzupe³niaj¹c¹, 
do³¹czy³a liczna grupa osób z wykszta³ceniem 
prawniczym i technicznym oraz nap³ynê³a te¿ spora 
rzesza urzêdników s¹downictwa i wiêziennictwa. 
Jednoczeœnie zaczê³o siê rozwijaæ w tym okresie 
kopalnictwo. Powsta³a w 1888-1890 roku Rafineria 
Ropy naftowej w Nieg³owicach, która da³a zatrudnienie 
wielu mieszkañcom, a u schy³ku wieku zosta³ 
zauwa¿ony znaczny nap³yw gotówki od emigrantów, 
którzy wyjechali za “chlebem”.

 Rozwój miasta opar³ siê nie tylko na przemyœle, ale 
równie¿ na umiejêtnym wykorzystaniu pozycji, jak¹ 
uzyska³o Jas³o jako centrum administracji,  
s¹downictwa, oœwiaty czy bankowoœci. Te atuty 
po³¹czone z dogodn¹ sytuacj¹ komunikacyjn¹, dobrze 
rozwiniêt¹ ³¹cznoœci¹ pocztow¹, telegraficzn¹                 
i telefoniczn¹, razem z przemys³em naftowym 
ukszta³towa³y obraz miasta. Jas³o by³o postrzegane jako 
miasto schludne.
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Mastej Marcin 40
Maria Teresa - cesarzowa 11
Mayerberg Adolf 31
ks. Mazurkiewicz Jan 21
Mendys W³adys³aw 52, 53
Metzger Alojzy 41, 44, 46, 56, 57
Micha³owski W³adys³aw 40
Modrzewska - £aszczowa El¿bieta 6
ks. Moranti Teodor 9
Moszczeñski Andrzej (Jêdrzej) 10
Moszczeñscy 8

P
Palch Romuald 24, 34, 41
Pawliczek Jan Nepomucen 13
Paw³owski Andrzej 28
ks. Parzyñski z Nowiny Juliusz 34
Pigoñ Stanis³aw 41
Pilla Ludwik 31
Piniñski Leon 57
Pinkas Ignacy 41, 42
Platówna-Rotterowa Franciszka 48
Polak Franciszek 37
Polak Jakub 16
Proñ Stanis³aw 46
Przy³êcki Apolinary 22, 38

R
o. Rajss Samuel 52
Reiss 25
Repnik 31
Rieger Pawe³ 46
Rozwadowski 9
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S
Serafiñski Antoni 13
Sienkiewicz Hermina 46
Sienkiewicz Klemens 22, 46
S³otwiñski Józef 28
Sroczyñska Kunegunda 11
Sroczyñski Leon 21, 41, 48, 54
Sroczyñski de Nowina Tadeusz  46
Sroczyñski Tadeusz 49
Spólnik Wojciech 54
Stainhaus Hugo 41
Stêczyñski Maciej Bogusz 25
Stêpiñski 35
Stoeger Ludwik Dionizy 22, 29
Szczepañski Szymon 17
Stryjeñski Tadeusz 49

T
Tar³o Adam 7
Tar³o Jan 6, 7
Trzecieski Franciszek 25

U
U³an Aleksander 6

W
ks. Warcho³owski Stanis³aw 9
Waydowicz Andreas 25
Weigel Rudolf 39
Wiediger F. 39
ks. Wilusz Andrzej 13, 16
ks. W³aszkiewicz Romuald (Eoumald)  7
Wolny Maria 42
ks. Wo³owicz Tomasz 12

Z
Zwoliñski 12

¯
¯elichowski Jan 11
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