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S£OWO  WSTÊPNE

Niestrudzona badaczka dziejów Jas³a i popularyzatorka 
wiedzy o bogatej przesz³oœci naszego miasta, Felicja Ja³osiñska, 
opracowa³a kolejn¹ czêœæ - trzeci¹ ju¿ - “Kalendarium dziejów 
Jas³a”, obejmuj¹c¹ okres od roku 1901 do roku 1938. 
Przypomnijmy, ¿e w czêœci pierwszej tej publikacji, wydanej            
w roku 2004, zaprezentowana zosta³a historia miasta od jego 
zarania (w epoce neolitu) po rok 1700, natomiast w drugiej - 
najwa¿niejsze wydarzenia zaistnia³e pomiêdzy rokiem 1701                
a 1900.

O ile dwie pierwsze edycje “Kalendarium” obfituj¹               
w informacje œwiadcz¹ce o tym, ¿e autorka potrafi doskonale 
wyzyskaæ œrednio przecie¿ zasobn¹ bazê materia³ow¹ i wydobyæ            
z lokalnej historii jej najwa¿niejsze momenty i osoby, to trzecia - 
po prostu... imponuje! Materia³ historyczny uporz¹dkowany 
zgodnie z wszelkimi regu³ami sztuki kronikarskiej i poddany 
rygorowi zapisu chronologicznego, obok ka¿dej daty krótsza 
b¹dŸ d³u¿sza notatka zaopatrzona w informacjê o Ÿródle jej 
pochodzenia, sformu³owana jêzykiem precyzyjnym i dostêpnym 
ka¿demu czytelnikowi.

Jest to pierwsza i - jak dot¹d - jedyna publikacja tego rodzaju, 
oparta na nadzwyczaj bogatym materiale Ÿród³owym. Autorka 
wykorzysta³a opracowania Urzêdu Miasta zweryfikowane przez 
oœrodki naukowe, archiwalia oraz ponad 50 pozycji ksi¹¿kowych 
z zakresu literatury regionalistycznej, po to aby zaprezentowaæ 
456 informacji dotycz¹cych najwa¿niejszych wydarzeñ okresu 
miêdzywojnia. Ksi¹¿ka zawiera 80 zdjêæ ilustruj¹cych 
sygnalizowane wydarzenia. Gustowna kolorystyka sepii 
uruchamia resentymenty i wp³ywa na emocjonalny odbiór pracy.

W publikacji Felicji Ja³osiñskiej znalaz³o siê wiele faktów, 
nieznanych nawet osobom na co dzieñ interesuj¹cych siê 
dziejami Jas³a. Bo ilu¿ w koñcu mieszkañców Jas³a s³ysza³o              
o Tadeuszu Sroczyñskim, w³aœcicielu Gorajowic i wspomo¿ycielu 
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jasielskich franciszkanów czy Antonim Lisowieckim, dziedzicu 
nieg³owickim, który dzielnie stawa³ w styczniowej potrzebie               
w latach 1863 - 1864? Czy wszyscy, którym historia miasta nie 
jest obojêtna, potrafi¹ powiedzieæ kto zacz Jan Wodyñski, malarz 
i profesor, albo przedstawiæ silne zwi¹zki z Jas³em bp Józefa 
Sebastiana Pelczara?

Du¿¹ zalet¹ “Kalendarium” jest obiektywizm jego autorki. 
Pani Felicja rejestruje osoby i wydarzenia bez wzglêdu na 
osobiste sympatie i uprzedzenia. Odnotowuje narodziny zarówno 
tych, którzy w przysz³oœci bêd¹ tworzyæ tzw. demokracjê ludow¹, 
jak i tych, którzy stan¹ siê jej ofiarami. Du¿o postaci i zdarzeñ 
ujêtych w ksi¹¿ce ³¹czy siê z ¿yciem religijnym mieszkañców             
i dzia³alnoœci¹ Koœcio³a katolickiego w Jaœle, którego 
heteregeniczn¹ spo³ecznoœæ (w roku 1901 - 6580 mieszkañców), 
prócz Polaków, g³ównie katolików, tworzy³o ponadto ok. 1500 
¯ydów i ok. 180 Ukraiñców, w wiêkszoœci unitów. Na kartach 
kalendarium odnajdujemy fakty zwi¹zane z dzia³alnoœci¹ ojców 
franciszkanów i sióstr wizytek, czêsto wzmiankowany jest koœció³ 
farny. Autorka odnotowuje równie¿ wzniesienie w roku 1905 
budynku synagogi na miejscu niegdysiejszej warowni obronnej 
jak równie¿ katolickich obiektów sakralnych, jak klasztor              
O.O. Franciszkanów (1904) i klasztor S.S. Wizytek (1904) oraz 
instytucji edukacyjnych - Szko³y Wydzia³owej ¯eñskiej przy             
ul. Koralewskiego (1904) i Szko³y Wydzia³owej Mêskiej przy             
ul. Soko³a (1906), a tak¿e Bursy Gimnazjalnej (1912).

W “Kalendarium” znajduj¹ siê liczne informacje 
biograficzne o wybitnych jaœlanach, i to nie tylko o tych, którzy 
zas³ynêli w szerokim œwiecie niezwyczajnymi dokonaniami 
naukowymi czy artystycznymi, ale i o tych, którzy swoje twórcze          
i pracowite ¿ycie spêdzili w rodzinnym mieœcie, s³u¿¹c mu swoimi 
talentami i umiejêtnoœciami. Do grona tego zaliczyæ mo¿na 
chocia¿by Antoniego Ferensa, doktora medycyny, chirurga,              
w latach okupacji zwi¹zanego z Armi¹ Krajow¹, równie¿ 
chirurga i AK-owca, Zbigniewa Przybyszowskiego, Kazimierza 
Zieliñskiego, znakomitego polonistê i wieloletniego nauczyciela 
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LO w Jaœle, czy Tadeusza Garbacika, ekonomistê, dzia³acza 
spo³ecznego, jednego z za³o¿ycieli Stowarzyszenia Mi³oœników 
Jas³a i Regionu Jasielskiego. Listê tê mo¿na powiêkszyæ o wiele 
jeszcze nazwisk, jak Stanis³aw Lasocki, matematyk, ¿o³nierz 
armii Andersa na Zachodzie, psychiatra Eduard Leja czy 
internista Zbigniew Paczosa, a kiedy dodamy do tego mnogoœæ 
informacji w przedmiocie rozwoju ¿ycia gospodarczego, 
edukacji i innych dzia³ów infrastruktury publicznych, okazuje 
siê, ¿e mamy do czynienia z szeroko zarysowan¹ panoram¹ 
zdarzeñ zwyczajnych i spektakularnych, tworz¹c¹ wespó³ 
materiê intryguj¹c¹ dla ka¿dego, ktokolwiek ma w sobie chocia¿ 
trochê wra¿liwoœci historycznej. Ksi¹¿ka Felicji Ja³osiñskiej, 
adresowana w zasadzie do wszystkich czytelników identyfiku-
j¹cych siê z przestrzeni¹ swojej indywidualnej i wspólnotowej 
egzystencji, poruszy jednak szczególnie tych, którzy rozumiej¹,  
¿e o kszta³cie naszej jasielskiej rzeczywistoœci decyduje w du¿ej 
mierze przesz³oœæ. To, co minê³o, ocala pamiêæ ludzi takich, jak 
autorka cyklu “Kalendarium dziejów Jas³a”. To niezwyk³e, ¿e     
w czasach totalnej merkantylizacji, kultywowania mitów sukcesu 
i kariery w teraŸniejszoœci, która ma pêdziæ do przodu, a nie 
ogl¹daæ siê za siebie, znalaz³ siê ktoœ, kto z czu³oœci¹ przygl¹da 
siê naszej przesz³oœci, chroni jej œwiadectwa i przes³ania. 
Ksi¹¿ka ta ocala etos miejsca i czasu, wyros³y z d³ugiej tradycji 
pracy, walki i ofiar tych wszystkich jaœlan, dziêki którym miasto 
przetrwa³o - mimo barbarzyñskich najazdów, niewoli i wojen, 
mimo po¿óg i powodzi. Jas³o - nasze miasto. Miasto 
niepokonane.

Felicji Ja³osiñskiej, która swoj¹ prac¹ nie pozwala nam             
o tym zapomnieæ, nale¿¹ siê szczere wyrazy podziêkowania                 
i uznania (bo czyni to w sposób nader interesuj¹cy) oraz 
¿yczenia, aby nie ustawa³a w zbo¿nym trudzie i doprowadzi³a 
swoje Kalendarium do czasów obecnych. Czasów, w których 
jesteœmy.

Wies³aw Setlak
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1901 - 17 kwietnia Gorajowice od Paw³a Riegera naby³ 
Tadeusz Sroczyñski. 

(Jasielskie ulice/Mieczys³aw Mikulski, Zdzis³aw Œwistak, 
Henryk Zych. - Jas³o: Urz¹d Miasta Jas³a, 2002, s.35)

1901 - co najmniej od miesi¹ca lipca istnia³ w jasielskim parku 
budynek ustêpowy przeznaczony dla korzystaj¹cych      
z atrakcji parku mieszkañców.

(Rozwój przestrzenny miast galicyjskich po³o¿onych miêdzy Dunajcem 
a Sanem w okresie autonomii galicyjskiej: materia³y z sesji, Jas³o 23-24 

kwietnia 1999, Red. Zbigniew Beiersdorf i Andrzej Laskowski. 
Jas³o; Rzeszów: Regionalny Oœrodek Studiów i Ochrony 

Œrodowiska Kulturowego, 2001, s.225)

1901 - 10 sierpnia nast¹pi³ akt wmurowania kamienia 
wêgielnego pod budynek  jasielskiej sokolni budowanej 
wed³ug projektu opracowanego przez Boles³awa 
M a ñ k o w s k i e g o ,  a r c h i t e k t a ,  ó w c z e s n e g o  
budowniczego jasielskiego. Pod jego te¿ kierunkiem 
technicznym budowa ta zosta³a wykonana. Aktu 
poœwiêcenia kamienia wêgielnego dokona³ ks. Leon 
Sroczyñski, kanonik i proboszcz koœcio³a farnego.

(Rocznik Jasielski/przew. red. Wies³aw Hap. T.5. - Jas³o: 
Stowarzyszenie Mi³oœników Jas³a i Regionu Jasielskiego, 

2003, s.50; Rozwój przestrzenny, s.365-366, 376)

1901 - 12 sierpnia urodzi³ siê Jan Lisowski, magister historii, 
profesor w ¯eñskim Gimnazjum i Liceum w Jaœle, 
wieloletni dyrektor Liceum Ogólnokszta³c¹cego. Zmar³ 
19 marca 1965 roku.

(S³ownik biograficzny znanych postaci Jas³a i regionu/oprac. 
Zdzis³aw Œwistak. - Jas³o: Zdzis³aw Œwistak, 1998, s.198-199)

1901 - 31 sierpnia Rada Miejska Jas³a na posiedzeniu podjê³a 
uchwa³ê o przyznaniu oo. Franciszkanom 10 000 z³ na 
zakupienie placu pod budowê koœcio³a i klasztoru. 
W³adze zakonne zdecydowa³y siê na zakup tzw. 
Heitzmannówki tj. domu z ogrodem przy ulicy D³ugiej 
(obecnie ulica W³. Jagie³³y).

(Rocznik Jasielski/przew. red. Wies³aw Hap. T.4. 
- Jas³o: Stowarzyszenie Mi³oœników Jas³a 

i Regionu Jasielskiego, 1999, s.9)
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1901 - miasto liczy³o 6580 mieszkañców, w tym ok. 1500 
¯ydów i ok. 180 Ukraiñców.

(Studia z dziejów Jas³a i powiatu jasielskiego/pod red. Józefa Garbacika. 
- Warszawa: Pañstwowe Wydawnictwo Naukowe, 1964, s.369)

1901-1906 - w latach tych funkcjê burmistrza miasta Jas³a 
sprawowa³ Andrzej Paw³owski. Zmar³ w 1911 roku       
i zosta³ pochowany na starym cmentarzu.
(Stary Cmentarz w Jaœle/Grzegorz Chomicki, Barbara Cynarska; 

pod red. Stanis³awa Cynarskiego. - Jas³o: Stowarzyszenie 
Mi³oœników Jas³a i Regionu Jasielskiego, 1987, s.51; 

Archiwum Muzeum Regionalnego w Jaœle)

1901-1902 - budowniczym miasta Jas³a by³ Boles³aw 
Mañkowski, adiunkt budownictwa w Przemyœlu.

(Jas³o - Studium historyczno - urbanistyczne centralnej czêœci miasta, 
Barbara Bosak, Antoni Bosak. Krosno, 1997, Maszynopis z UM Jas³a, s.39)

1901-1933 - dzia³a³a w Jaœle cegielnia Bogus³awa Steinhausa.
(Miêdzy Krakowem a Lwowem - Architektura i rozwój przestrzenny 
Jas³a w okresie autonomii galicyjskiej, Kraków, 2004, Maszynopis 

- praca doktorska Andrzeja Laskowskiego, s.299)

1901-1914 - w latach tych stwierdzono w Ÿród³ach istnienie      
w Jaœle cegielni, której w³aœcicielem by³ Franciszek 
Polak..

(A. Laskowski, s.299)

1901-1906 - notowany w Ÿród³ach w tych latach by³ tartak 
firmy Papciak, Baligrodzki i Spó³ka.

(A. Laskowski, s.310)

ok. 1901-1917 - roboty kamieniarskie w Jaœle prowadzi³ Józef 
Sroczyñski. Jest wymieniany w licznych Ÿród³ach, 
m.in. przy budowie Szko³y Wydzia³owej ¯eñskiej. Na 
Starym Cmentarzu znajduje siê wiele nagrobków z jego 
pracowni, wykona³ te¿ remont schodów przy kostnicy 
cmentarnej.

(A. Laskowski, s.311)

1902 - Tadeusz Sroczyñski, w³aœciciel Gorajowic, ofiarowa³ 
Franciszkanom 25 s¹gów kubicznych kamienia             
z przeznaczeniem na wzniesienie fundamentów ich 
œwi¹tyni.

(Rocznik, t.IV, s.120; Poczet wybitnych jaœlan i ludzi zwi¹zanych                   
z regionem/Wies³aw Hap. - Jas³o: Stowarzyszenie Mi³oœników 

Jas³a i Regionu Jasielskiego, 2005, s.96)
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1902 - w Jaœle mia³a miejsce wielka powódŸ, która 
spowodowa³a wiele podtopieñ.

(Rocznik Jasielski 1990. T.3/pod red. Stanis³awa Cynarskiego. - Jas³o: 
Stowarzyszenie Mi³oœników Jas³a i Regionu Jasielskiego, 1990, s.187)

1902-1910 - funkcjê budowniczego miejskiego pe³ni³ 
Emanuel Jarymowicz.

(Bosakowie, 1997, s.39)

1902 - z protoko³ów Rady Gminy wynika, ¿e przy ulicy 
Go³êbiej znajdowa³ siê budynek bêd¹cy schroniskiem 
dla starców. Poniewa¿ w tym czasie by³ on w z³ym stanie 
technicznym, nale¿y przyj¹æ, ¿e wybudowany musia³ 
byæ wiele lat wczeœniej.

(Bosakowie, 1997, s.40)

1902 - w tym roku istnia³a ju¿ w Jaœle drogeria zaopatruj¹ca 
mieszkañców miasta i miejscowoœci oœcienne.

(Opis powiatu jasielskiego/W³adys³aw Sarna. - Jas³o; Krosno: 
PUW “Roksana”, 2003, s.165)

1902-1904 - na górce, zwanej “Górk¹ Nawiedzenia”, le¿¹cej na 
po³udniowy wschód od stacji kolejowej, zosta³ 
zbudowany klasztor i koœció³ ss. Wizytek. Kompleks ten 
zosta³ wzniesiony wed³ug planów Stanis³awa 
Majerskiego z Przemyœla, a prace budowlane 
prowadzi³ Józef Sienicki z BieŸdziedzy przy nadzorze 
technicznym Jana Œwiech³o.

(Rozwój przestrzenny, s.228; Bosakowie, 1997, s.40; Jas³o - Studium 
historyczno - urbanistyczne centralnej czêœci miasta, Barbara Bosak, 

Antoni Bosak, Krosno, 1997-1998, s.131, Maszynopis z UM Jas³a)

1902 - 11 stycznia urodzi³ siê Józef Krzy¿owski, dzia³acz ruchu 
niepodleg³oœciowego w czasie okupacji, burmistrz 
miasta Jas³a od 23 czerwca 1946 roku do 29 grudnia 
1948 roku. W latach 1950-1961 pe³ni³ funkcjê 
przewodnicz¹cego Prezydium Miejskiej Rady 
Narodowej, wielce zas³u¿ony przy odbudowie 
zniszczonego miasta. Zmar³ w Jaœle 1 stycznia 1974 
roku.

(Odbudowa i rozbudowa Jas³a po II wojnie œwiatowej/Zdzis³aw Œwistak.
 - Jas³o: Zdzis³aw Œwistak, 2005, s.250; S³ownik biograficzny znanych 

postaci Jas³a i regionu:suplement/oprac. Zdzis³aw Œwistak. - 
Jas³o: Zdzis³aw Œwistak, 2000, s.85)
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Józef Krzy¿owski (fot. z archiwum MRJ)

1902 - 11 lutego Franciszkanie przenieœli siê do Heitzmannówki 
zakupionej w 1901 roku. Wczeœniej mieszkali               
w s¹siaduj¹cej z kaplic¹ gimnazjaln¹ kamienicy                  
u Edmunda Knebla.

(Rocznik, t.IV, s.8-9)

1902 - 12 kwietnia Stanis³aw Majerski, architekt z Przemyœla, 
przyby³ do Jas³a i na podstawie opracowanych przez 
siebie projektów koœcio³a i klasztoru ss. Wizytek 
wytyczy³ plac pod budowê.

(Kadra techniczno - budowlana zwi¹zana z Jas³em w okresie 
autonomii galicyjskiej: S³ownik biograficzny. Andrzej Laskowski. 

Kraków: Andrzej Laskowski, 2003, s.96)

1902 - wiosn¹ tego roku Rada Gminna podjê³a uchwa³ê              
o uruchomieniu nieczynnej cegielni miejskiej, która 
powsta³a pod koniec XVIII wieku. Decyzja ta by³a 
podyktowana wzrostem zapotrzebowania na ceg³ê przy 
budowie koœcio³a i klasztoru Sióstr Wizytek, koœcio³a 
oraz klasztoru oo. Franciszkanów. Z ceg³y pochodz¹cej              
z cegielni miejskiej zosta³y wybudowane w/w obiekty 
oraz budynek Szko³y Wydzia³owej ¯eñskiej, Szko³y 
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Wydzia³owej Mêskiej, Towarzystwa Zaliczkowego, 
dom ubogich, bursa gimnazjalna i nowa elektrownia.

(A. Laskowski, s.300-301)

1902 - 14 czerwca kamieñ wêgielny pod przysz³y klasztor Sióstr 
Wizytek po³o¿y³ i poœwiêci³ kanclerz kurii ks. Józef 
Wiejowski. 

(Dawne Jas³o i jego mieszkañcy/Alfred Sepio³, Mariusz Œwi¹tek, Zdzis³aw 
Œwistak. - Jas³o: Zdzis³aw Œwistak, 2004, s.34; W krêgu zabytków 

Jas³a/Zdzis³aw Œwistak. - Jas³o: Zdzis³aw Œwistak, 2003, s.13)

1902 - zosta³ opracowany plan miasta Jas³a stanowi¹cy 
podstawê do regulacji ca³ego obszaru miejskiego.

(Kadra techniczna, s.141; Dokumentacja naukowo - historyczna cmentarza 
komunalnego w Jaœle przy ulicy Zielonej, Barbara Bosak, Antoni Bosak, 

Krosno, 1996, Katalog zdjêæ, s.6, poz.5, Maszynopis z UM Jas³a)

Plan miasta Jas³a z 1902 roku
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1902 - na mapie Jas³a z tego roku zosta³y wprowadzone 
nieznaczne zmiany w obszarze cmentarza, które 
przedstawia za³¹czony plan z podzia³em na kwatery.

Plan starego cmentarza z oko³o 1900 roku
(Bosakowie, 1996, 

s.6, poz.7)

1903 - 16 stycznia reskryptami c.k. Namiestnictwa zosta³y 
zatwierdzone zmiany w Statucie Towarzystwa 
Gimnastycznego Sokó³ w Jaœle.

(Rocznik, t.V, s.39)

1903 - 8 kwietnia zmar³ Antoni Lisowiecki, marsza³ek             
Rady Powiatowej w Jaœle, uczestnik powstania                            
w latach 1863 - 1864, w³aœciciel Nieg³owic. Dwór             
w Nieg³owicach by³ oœrodkiem ruchu niepodleg³o-
œciowego.

(Cmentarz, cz.III, s.24-25; 
S³ownik, s.197-198)



1903 - 31 kwietnia urodzi³ siê w Jaœle Jan Wodyñski, artysta 
malarz i pedagog uczelni artystycznych, absolwent 
jasielskiego gimnazjum. Zmar³ 23 czerwca 1988 roku.
(Poczet, s.205-208; S³ownik, s.400-401; Dawne Jas³o, s.224-225)

Jan Wodyñski
(fot. z archiwum MRJ)

1903 - w maju odby³a siê wizytacja kanoniczna dekanatu 
jasielskiego przez ks. bp Józefa Sebastiana Pelczara.

(Z dziejów powstania, odbudowy i konserwacji koœcio³a farnego w Jaœle: 
materia³y z sesji 20 wrzeœnia 2002. Red. Andrzej Laskowski - Jas³o; 

Rzeszów: Krajowy Oœrodek Badañ i Dokumentacji Zabytków 
w Warszawie Oddzia³ Regionalny w Rzeszowie, 2004, s.155)

00
- 17 maja o godz. 16  kamieñ wêgielny pod wznoszony 

koœció³ franciszkañski poœwiêci³ ks. bp Józef Sebastian 
Pelczar.

(Rocznik, t.IV, s.9; Jasielskie ulice, s.104; 
Kadra techniczna, s.93; Sarna, s.261)

- 19 maja ks. bp Józef Sebastian Pelczar odwiedzi³ 
szko³ê w Brzyszczkach i udzieli³ b³ogos³awieñstwa 
nauczycielom i uczniom tej szko³y.

(125 lat Szko³y Podstawowej Nr10 im. mjr. Henryka 
Dobrzañskiego “Hubala” w Jaœle/Leszek Znamirowski. 

- Jas³o: Leszek Znamirowski, 2003, s.4; Kronika SP nr10)
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Odrêczny wpis do Ksiêgi Lustracyjnej

1903 - 1 paŸdziernika urodzi³ siê Józef Bylinowski,                 
ps. “Czesiek”, dzia³acz partyjny, I sekretarz KP PZPR           
w Jaœle. Zmar³ 14 grudnia 1964 roku. Spoczywa na 
Starym Cmentarzu w Jaœle.

(Cmentarz, cz.III, s.40; S³ownik, s.52)

1903 - 14 paŸdziernika nast¹pi³o oficjalne wprowadzenie siê 
Sióstr Wizytek do klasztoru, który nie by³ jeszcze 
ca³kowicie wykoñczony.

(Jasielskie ulice, s.57; W krêgu zabytków, s.13; Ziemia jasielska nasz¹ 
ma³¹ ojczyzn¹/Wies³aw Hap. - Jas³o: Stowarzyszenie Mi³oœników
Jas³a i Regionu Jasielskiego: Jasielska Federacja Regionalnych 

Towarzystw Kultury, 1998, s.104)

1903 - 5 grudnia zmar³ ks. Leon Sroczyñski, proboszcz 
jasielski, wielce zas³u¿ony kap³an, który za swój wk³ad 
pracy i zas³ugi dla rozwoju szkó³ w Jaœle i regionie 
otrzyma³ tytu³ Honorowego Obywatela Miasta Jas³a.
(Cmentarz, cz.III, s.10; Honorowi Obywatele Miasta Jas³a/oprac. 

Zdzis³aw Œwistak, Mariusz Œwi¹tek. - Jas³o: Urz¹d Miasta w Jaœle, 
2000, s.44; Stary cmentarz w Jaœle/Stanis³aw Cynarski, 
Barbara Cynarska. - Jas³o: Stowarzyszenie Mi³oœników 

Jas³a i Regionu Jasielskiego, 1984, s.8)

1903 - istnieje pierwsza wzmianka Ÿród³owa o kostnicy na 
Starym Cmentarzu. Zapis podaje, ¿e miejscowy 
kamieniarz i rzeŸbiarz Józef Sroczyñski przeprowadzi³ 
restauracjê schodów do kostnicy. Skoro schody by³y ju¿ 
zniszczone i wymaga³y remontu w 1903 roku to 
prawdopodobnie kostnica istnia³a znacznie wczeœniej 
chocia¿ nie by³a ona zaznaczona na istniej¹cych mapach 
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z koñca XIX wieku ani wymieniana w protoko³ach   
Rady Miasta.

(Rozwój przestrzenny, s.252; Bosakowie, 1996, s.11; 
Bosakowie, 1997-1998, s.129)

1903 - zosta³a za³o¿ona dla m³odzie¿y czytelnia uczniowska            
w dawnym pokoju nauczycielskim Gimnazjum w Jaœle.

(125 lat Gimnazjum i Liceum im. Króla Stanis³awa Leszczyñskiego 
w Jaœle: 1968-1993/red. Jerzy B³a¿ej i in. - Jas³o: Liceum 

Ogólnokszta³c¹ce im. Kr. Stanis³awa Leszczyñskiego 
w Jaœle, 1992, s.119)

1903-1904 - trwa³a budowa koœcio³a oo. Franciszkanów                 
u zbiegu ulicy Adama Mickiewicza i W³adys³awa 
Jagie³³y (dawna ulica D³uga).

(Ziemia jasielska, s.103; Jasielskie ulice, s.33; Œwiêty Antoni Padewski - 
patron Jas³a/Zdzis³aw Œwistak. - Kraków: “Bratni Zew”, 1996, s.13)

1903 - wiosn¹ tego roku rozpoczêto budowê gmachu Szko³y 
Wydzia³owej ¯eñskiej na tzw. Dulêbówce przy ulicy 
Koralewskiego. Plany szko³y sporz¹dzi³ architekt 
Dionizy Krzyczkowski.

(Rozwój przestrzenny, s.205; Bosakowie, 1997-1998, s.143; “Ludziom 
i chwilom”: Ksiêga jubileuszowa 1904-2004: 100 lat Szko³y 

Podstawowej nr2 im. Marii Konopnickiej w Jaœle/przew. 
zesp. red. Bogus³awa Skrzypek. - Jas³o 2004, s.9)

1903 - w Jaœle powsta³a Sk³adnica Kó³ek Rolniczych.
(Jas³o od najdawniejszych czasów/Karol Bogaciewicz. 
- Jas³o: sk³ad w ksiêgarni T. Strzetelskiego, 1931, s.23)

1903 - po œmierci ks. Leona Sroczyñskiego, proboszczem 
jasielskiej fary zosta³ ks. Falêcki.

(Bosakowie, 1997, s.40)

1903 - w roku tym stwierdzono w Ÿród³ach dzia³alnoœæ cegielni 
firmy Jakub Polak i Syn.

(A. Laskowski, s.299)

1903-1909 - w latach tych Ÿród³a podaj¹ informacjê                  
o funkcjonowaniu zak³adu kamieniarskiego Wojciecha 
Dudka.

(A. Laskowski, s.311)

1903 - rozebrane zosta³y resztki budowli XV - wiecznego 
klasztoru Karmelitów.

(Rozwój przestrzenny, s.205)
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1903 - na miejscu rozebranego XV - wiecznego klasztoru 
Karmelitów zosta³a zakoñczona budowa gmachu 
“Soko³a”, usytuowanego u zbiegu ulic Czackiego             
i Soko³a.

(Rozwój przestrzenny, s.2005; Rocznik, t.V, s.51)

Sokolnia (poczt. z archiwum SMJiRJ)

1904 - 13 stycznia urodzi³ siê ks. Stanis³aw Be³ch, 
gimnazjalista jasielski, harcerz, magister historii, doktor 
teologii. Zmar³ 3 czerwca 1989 roku i spoczywa na 
cmentarzu w Sobniowie. Uchwa³¹ Rady Miasta z dnia 
30 wrzeœnia 1999 roku na Osiedlu Sobniów czêœci 
dawnej ulicy Rolniczej nadano Jego imiê.

(Poczet, s.238; S³ownik, s.16-18; Jasielskie ulice, s.13-15)

1904 - w miesi¹cu lipcu zosta³ oddany do u¿ytku            
budynek Szko³y Wydzia³owej ¯eñskiej przy ulicy 
Koralewskiego (obecnie SP nr 2).

- 20 paŸdziernika odby³o siê poœwiêcenie tego nowego 
gmachu.

(Kadra techniczna, s.81; 100 lat SP nr2, s.9; Jasielskie szko³y 
podstawowe/zespó³ red. Felicja Ja³osiñska, Wies³aw Hap. - Jas³o: 

Stowarzyszenie Mi³oœników Jas³a i Regionu Jasielskiego, 2002, s.18)
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Szko³a Wydzia³owa ¯eñska 
(poczt. ze zb. J. Ruciñskiego)

1904 - 16 sierpnia urodzi³ siê w Jaœle ks. Kazimierz 
Wojciechowski, Salezjanin. Zgin¹³ w obozie 
koncentracyjnym w Auschwitz 27 czerwca 1941 roku, 
zamordowany na s³ynnym ̄ wirowisku.

(Rocznik, t.V. s.107-110; Poczet, s.209-212; Mêczennik ¯wirowiska: S³uga
 Bo¿y ks. Kazimierz Wojciechowski SDB (1904 - 1941)/Waldemar ¯urek. 

- Kraków: Wydaw. Poligrafia Salezjañska, 2005, s.37, 73, 75)

1904 - 24 sierpnia odby³o siê poœwiêcenie dzwonów 
zakupionych do koœcio³a Sióstr Wizytek.

(W krêgu zabytków, s.13)

1904 - 13 paŸdziernika poœwiêcony zosta³ koœció³ Sióstr 
Wizytek przez ks. bp Józefa Sebastiana Pelczara                
i nast¹pi³o wprowadzenie klauzury.

(Sarna, s.263-264; Fara, s.23; Jasielskie ulice, s.105; 
Dawne Jas³o, s.35; W krêgu zabytków, s.14; Bosakowie, 

1997-1998, s.131; Folder - 100 lecie Sióstr Wizytek)
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Klasztor i koœció³ Sióstr Wizytek (poczt. ze zb. J. Ruciñskiego)

1904 - 8 grudnia poœwiêcenia ukoñczonego koœcio³a 
franciszkañskiego dokona³ o. Franciszek Alfons Maria 
Ptaszek, kustosz kurii przemyskiej. 

- 31 grudnia Franciszkanie przenieœli siê do nowego 
obiektu.

(Sarna, s.261-262; Kadra techniczna, s.93; Rocznik, t.IV, s.9)

Koœció³ oo. Franciszkanów (poczt. ze zb. J. Ruciñskiego)
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1904 - genera³ Józef Haller przebywa³ w Jaœle jako organizator 
Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego “Sokó³”.

(Ziemia Jasielska w Obiektywie - maj 1995 rok “Jas³o - œlady 
pobytu gen. Józefa Hallera; 630 rocznica nadania praw 

miastu Jas³u, s.1, oprac. Mieczys³aw Wieliczko)

Gen. Józef Haller 
(fot. strona internetowa)

1904 - figurê Œw. Antoniego Padewskiego do koœcio³a Ojców 
Franciszkanów wykona³ artysta rzeŸbiarz Antoni 
Popiel ze Lwowa. Figura ta zosta³a umieszczona           
w g³ównym o³tarzu autorstwa tego¿ artysty.

(Œw. Antoni, s.13, 59)

1904 - wed³ug kroniki szkolnej oko³o tego roku zosta³a za³o¿ona 
gimnazjalna orkiestra dêta, któr¹ prowadzi³ m³ody 
profesor Kazimierz Rolanowski, taternik.

(Rocznik Jasielski - T.III, s.193)

1904-1927 - w latach tych proboszczem w koœciele farnym    
by³ ks. Aleksander Kwieciñski.

(Sarna, s.243; Fara, s.159)
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1904 - w drukarni L. D. Stoegera i Syna w Jaœle zosta³ wydru-
kowany szkic  monograf iczny W³adys³awa 
Wêgrzyñskiego pt. “Golesz czyli Podzamcze i Jas³o”. 
Szkic ten stanowi zarys historii Jas³a i okolicy.

(Golesz czyli Podzamcze i Jas³o: szkic monograficzny/
W³adys³aw Wêgrzyñski. - Jas³o, 1904)

1904 - zakupiona zosta³a od gminy Jas³o przez fundacjê           
ks. J. Wojakiewicza z Krakowa realnoœæ przy ulicy 
Floriañskiej pod budowê domu dla ubogich.

(Bosakowie, 1997, s.40; Bosakowie, 1997-1998, s.137)

1904 - zosta³a wydana przez Radê Gminy uchwa³a 
zobowi¹zuj¹ca w³aœcicieli realnoœci i domów w Jaœle, 
do wybudowania i pod³¹czenia kana³ów domowych do 
kana³ów miejskich.

(Bosakowie, 1997, s.40)

1904-1912 - w tych latach dzia³a³a w Jaœle betoniarnia 
Emanuela Jarymowicza, wytwarzaj¹ca wyroby              
z betonu s³u¿¹ce jako elementy do uk³adania chodników, 
drenowania i budowy studzien. Zwiêkszony w tym 
okresie ruch budowlany w mieœcie zwiêkszy³ 
zapotrzebowanie na te wyroby.

(A. Laskowski, s.306)

1905 - w dokumentach Ÿród³owych z miesi¹ca maja zachowa³a 
siê informacja o powstaniu w tym roku w Jaœle fabryki 
wyrobów stolarskich. By³a to stolarnia parowa 
(maszynowa) produkuj¹ca wyroby stolarskie na 
wiêksz¹ skalê.

(A. Laskowski, s.315)

1905 - 13 czerwca odby³ siê pierwszy odpust w koœciele                
oo. Franciszkanów w dniu Patrona koœcio³a Œw. 
Antoniego i od tego roku 13 czerwca kontynuowana jest 
ta tradycja.

(Rocznik, t.IV, s.10; Œwiêty Antoni, s.13)

1905 - Tadeusz Sroczyñski, w³aœciciel Gorajowic, ufundowa³ 
do nowego koœcio³a franciszkañskiego za 1100 koron 
stalle, które zosta³y ustawione wzd³u¿ lewej œciany 
prezbiterium.

(Rocznik, t.IV, s.120; Poczet, s.96)
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1905-1906 - zbudowana zosta³a Szko³a Wydzia³owa Mêska 
przy ulicy Soko³a (obecnie Zespó³ Szkó³ nr 4), staraniem 
dra Andrzeja Paw³owskiego burmistrza miasta Jas³a.

(Bosakowie 1997-1998, s.160; W krêgu zabytków, s.108; 
Jasielskie tablice, s.35)

Szko³a Wydzia³owa Mêska (poczt. ze zb. I. Rychlik)

1905-1923 - w latach tych dyrektorem Szko³y Wydzia³owej 
¯eñskiej by³ Stanis³aw Kaniowski.

(100 lat SP nr 2, s.23)
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1905-1907 - trwa³a budowa siedziby Towarzystwa 
Zaliczkowego. Budynek wed³ug projektu Emanuela 
Jarymowicza, budowniczego miejskiego, usytuowany 
zosta³ obok gmachu poczty, u zbiegu ulic Sobieskiego      
i 3-Maja.

(Kadra techniczna, s.126; Rozwój przestrzenny, s.228)

1905 - wzniesiony zosta³ okaza³y budynek synagogi 
¿ydowskiej, na miejscu dawnego dworu obronnego           
z koñca XVI wieku, nazywanego “Kocim zamkiem” lub 
“Kotczym zamkiem”.

(Studia, s.304-305; Sarna, s.264-266; 
Rozwój przestrzenny, s.206)

Œwi¹tynia izraelicka - synagoga (poczt. ze zb. autorki)

1905 - istniej¹cy wówczas jasielski szpital powszechny 
dysponowa³ 100 ³ó¿kami, œmiertelnoœæ wynosi³a 8,2%,    
a wydatki w stosunku do 1894 roku (14717 z³r) spad³y           
w 1905 roku do 11042 z³r. Przedstawiony stan wykazuje 
du¿e ubóstwo i zaniedbanie, braki w podstawowym 
wyposa¿eniu i ogólne zacofanie w dziedzinie stosunków 
zdrowotnych.

(Studia, s.376)
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1905 - wed³ug sprawozdania dyrekcji miejskiego c.k. 
gimnazjum za rok szkolny 1905 liczba uczniów koñcem 
roku szkolnego 1904/1905 wynosi³a 710. Grono 
nauczycielskie liczy³o 36 osób, a klas by³o 18.

(Sarna, s.245-246)

1905 - kwerendy archiwalne z tego roku wykaza³y, ¿e w Jaœle 
brukarstwem zajmowali siê Antoni Barzyk i Jan 
Dacyl.

- kamieniarzem i wykonawc¹ robót kamieniarskich by³ 
Jakub Polak.

(A. Laskowski, s.311-312)

1905-1912 - w tych latach wed³ug dokumentów Ÿród³owych, 
dzia³a³a firma Jana Chmielowca przy ulicy 
Floriañskiej, znana z wyrobu pieców kaflowych i innych 
wyrobów ceramicznych.

(A. Laskowski, s.318)

1906 - w marcu Franciszkanie zakupili kamienicê przylegaj¹c¹ 
do ich koœcio³a od strony wschodniej z przeznaczeniem 
na klasztor. Po dok³adnym remoncie przenieœli siê do 
niego koñcem paŸdziernika. Stary budynek, w którym 
mieszkali, tzw. Heitzmannówka, zosta³ przeznaczony 
do rozbiórki.

(Rocznik, t.IV, s.9; Dawne Jas³o, s.31-32)

Klasztor oo. Franciszkanów 
(fragment poczt. ze zb. J. Ruciñskiego)
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1906 - 16 kwietnia w Jaœle urodzi³ siê Stanis³aw Peters, doktor 
filozofii, dziennikarz, publicysta, prasoznawca. By³ 
absolwentem jasielskiego gimnazjum. Zmar³ 16 lipca 
1972 roku.

(Dawne Jas³o, s204-.205)

1906 - 21 kwietnia urodzi³ siê Stanis³aw Dudziñski, proboszcz 
jasielskiej parafii fara. W 1956 roku przyjecha³ do Jas³a   
i obj¹³ funkcjê proboszcza parafii farnej pw. 
Wniebowziêcia Najœwiêtszej Maryi Panny, oraz 
zarz¹dza³ koœcio³em filialnym œw. Stanis³awa (kaplic¹ 
gimnazjaln¹). W czasie zarz¹dzania parafi¹ koœció³ 
farny zosta³ wyposa¿ony w witra¿e, organy, ambonê, 
chrzcielnicê, stallê i trzy nowe o³tarze. Natomiast do 
koœcio³a œw. Stanis³awa sprawiono te¿ trzy nowe o³tarze, 
³awki a tak¿e wykonano polichromiê. Ks. Stanis³aw 
Dudziñski by³ kapelanem Ojca Œwiêtego oraz posiada³ 
przywilej noszenia Rokiety i Montoletu. Zmar³ 13 lipca 
1974 roku, zosta³ pochowany na Starym Cmentarzu       
w Jaœle.

(S³ownik, s.78)

1906 - 26 maja urodzi³ siê Antoni Ferens, doktor medycyny, 
specjalista chirurg. Jako oficer rezerwy bra³ udzia³                
w kampanii wrzeœniowej we Lwowie, a od 1944 roku na 
terenie Podkarpacia wspó³pracowa³ z partyzantk¹ AK. 
Dyrektor jasielskiego szpitala od 1948 - 1959 roku                 
i Ordynator Oddzia³u Chirurgii w latach 1948 - 1976. 
Zmar³ 10 kwietnia 1980 roku.
(S³ownik, s.85-86; Jasielskie tablice, pomniki, obeliski/przew. red. 

Wies³aw Hap i in. - Jas³o: Stowarzyszenie Mi³oœników 
Jas³a i Regionu Jasielskiego, 1999, s.67)

1906 - 24 lipca urodzi³ siê Kazimierz Zieliñski, magister 
filologii polskiej, wieloletni profesor Liceum 
Ogólnokszta³c¹cego. Aktywny uczestnik w ¿yciu 
kulturalnym miasta i powiatu, wspó³autor monografii   
pt. “Studia z dziejów Jas³a i powiatu jasielskiego”, 
Honorowy Obywatel Miasta Jas³a. Zmar³ w 1996 roku           
i spoczywa na Starym Cmentarzu w Jaœle.

(S³ownik, s.415; Honorowi Obywatele, s.52)



2525

1906 - 2 wrzeœnia zosta³o w Jaœle za³o¿one “Ognisko” 
Krajowego Zwi¹zku Nauczycielstwa Ludowego, 
skupiaj¹ce nauczycieli zatrudnionych w Jaœle i okolicy 
miasta.

(Studia, s.539; Dawne Jas³o; s.173; Zwi¹zek Nauczycielstwa Polskiego - 
Zarys dziejów w Jasielskiem 1905-1965, Jas³o, 1996, opr. 

Mieczys³aw Wieliczko, s.23 - Maszynopis z ZNP Jas³o)

1906 - 20 paŸdziernika odby³o siê poœwiêcenie gmachu Szko³y 
Wydzia³owej Mêskiej przy ulicy Soko³a 6 (obecnie 
budynek ZS nr 4). Budynek ten wybudowano    
staraniem burmistrza miasta doktora praw Andrzeja 
Paw³owskiego wed³ug projektu architekta Dionizego 
Krzyczkowskiego.

(Kadra techniczna, s.81; Jasielskie tablice, s.35; W krêgu 
zabytków, s.108; Bosakowie, 1997-1998, s.160)

1906-1907 - Komisarzem Rz¹dowym miasta Jas³a by³ Alojzy 
Metzger.

Pieczêæ Zarz¹du Tymczasowego (z archiwum MRJ)
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1906 - bud¿et miasta Jas³a wynosi³ w dochodach 83785              
a w wydatkach 80566 z³r.

(Studia, s.370)

1906 - w tym roku w Jaœle notowana jest w Ÿród³ach dzia³alnoœæ:
- cegielni Emila Kadleca przy ulicy Floriañskiej.
- tartaku Ernesta Serglera.

(A. Laskowski, s.299, 304, 310)

1906 - zosta³ oddany do u¿ytku zbudowany przy ulicy 
Floriañskiej 43 dom dla ubogich, który otrzyma³ 
urzêdow¹ nazwê “Dom Ubogich”.

(Bosakowie, 1997, s.40; 
Bosakowie, 1997-1998, s.137)

“Dom Ubogich” - stan z 2004 roku 
po zmianie futryn okiennych i zamurowaniu ³uków

(fot. B. Molska-Olbrot)

1906 - drukarnia L.D. Stoegera i Syna zosta³a sprzedana 
Stanis³awowi KuŸniarskiemu.

(Cmentarz, cz.III, s.33; “Folder - Wystawa druków 1850-1950 
wykonanych w drukarniach jasielskich” oprac. Kazimierz 

Zieliñski, Jas³o, 1975 - arch. SMJiRJ)
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1906 - przy ulicy Metzgera wzniesiona zosta³a figura Matki 
Boskiej Niepokalanie Poczêtej. Fundusze pochodzi³y        
z festynu zorganizowanego na ten cel w maju tego¿ roku. 
Figura umieszczona jest na owalnym cokole i kolumnie.

(Bosakowie, 1997-1998, s.149; Bosakowie, 1997, s.40)

Figura M.B. Niepokalanie Poczêtej przy ul. Metzgera 
(fot. F. Ja³osiñska)

1906 - zmar³ W³adys³aw Wêgrzyñski, wybitny historyk               
i geograf, profesor gimnazjum jasielskiego, autor 
rozpraw o tematyce historycznej. Opracowa³ i wyda³ 
szkic monograficzny pt. “Golesz czyli Podzamcze          
i Jas³o”.

(Poczet, s.235; S³ownik, s.390; Ksiêga pami¹tkowa 70-lecia Pañstwowego 
Gimnazjum imienia Króla Stanis³awa Leszczyñskiego 1868 - w Jaœle

 - 1938 Nak³adem Pañstwowego Liceum i Gimnazjum im. Króla 
Stanis³awa Leszczyñskiego w Jaœle, s.12-13)
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1906-1936 - w tych latach stwierdzono w Ÿród³ach dzia³alnoœæ 
betoniarni Izydora Ko³ka. Betoniarnia ta wyrabia³a 
cementowe dachówki, posadzki, krêgi studzienne i rury 
kana³owe.

(A. Laskowski, s.306, 308)

1907 - 18 marca urodzi³ siê Józef Garbacik, profesor, doktor 
historii i filozofii, badacz regionalny, absolwent 
jasielskiego gimnazjum. Redaktor wydawnictwa 
“Studia z dziejów Jas³a i powiatu jasielskiego”. Zmar³  
w Krakowie 2 czerwca 1976 roku.

(Poczet, s. 219-222; S³ownik, s.98; Dawne Jas³o, s.187)

Prof. dr Józef Garbacik (fot. z archiwum SMJiRJ)

1907 - 2 maja zarz¹d Starego Cmentarza od parafii przejê³a 
Gmina  Miasta  Jas³a. 

(Bosakowie, 1996, s.12)

1907 - 2 lipca zosta³a poœwiêcona figura Matki Bo¿ej 
usytuowana na placu obok koœcio³a Sióstr Wizytek.

(W krêgu zabytków, s.60; Wizytki Jasielskie/Zdzis³aw Œwistak. - Jas³o: 
Stowarzyszenie Mi³oœników Jas³a i Regionu Jasielskiego, 1997, s.31)

- natomiast w oprac. Bosakowie 1997-1998, spis fotografii 
katalogu zabudowy, poz. 12 oraz s.132 podana jest data 
powstania figury w 1908 roku.
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1907 - 26 sierpnia zosta³ zatwierdzony przez Namiestnictwo 
statut Stowarzyszenia Zbiorowego Rêkodzielników     
w Jaœle powsta³ego z dawnego, istniej¹cego ju¿ w XVII 
wieku Cechu Wielkiego.

(A. Laskowski, s.293)

1907 - 22 paŸdziernika urodzi³ siê Zbigniew Przybyszowski, 
lekarz chirurg, ¿o³nierz AK, organizator lecznictwa          
w zniszczonym przez okupanta Jaœle. By³ dyrektorem 
Szpitala Powiatowego w Jaœle, w latach 1960 - 1966. 
Uchwa³¹ Rady Miasta Jas³a z dnia 28 maja 1998 roku 
nadano Jego imiê ulicy usytuowanej na Osiedlu 
Mickiewicza. Zmar³ 16 lipca 1998 roku, zosta³ pocho-
wany na Starym Cmentarzu.

(Jasielskie tablice, s.68; S³ownik, s.314-315)

Lek. med. Zbigniew Przybyszowski
(fot. z archiwum SMJiRJ)

1907 - 8 listopada urodzi³ siê Tadeusz Garbacik, magister 
ekonomii, absolwent jasielskiego gimnazjum, urzêdnik, 
dzia³acz spo³eczny, cz³onek i za³o¿yciel SMJiRJ. Za 
zas³ugi w odbudowie zniszczonego miasta i pracê 
spo³eczn¹ Rada Miejska nada³a mu tytu³ Honorowego 
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Obywatela Miasta Jas³a. Zmar³ 4 kwietnia 1997 roku,
zosta³ pochowany na Starym Cmentarzu.

(Honorowi Obywatele, s.12; S³ownik, s.98-99; Kronika SMJiRJ)

Tadeusz Garbacik (fot. z archiwum SMJiRJ)

1907 - od tego roku rozpoczêto porz¹dkowanie przestrzeni 
cmentarza, dziel¹c je na kwatery.

(Rozwój przestrzenny, s.252)

Plan starego cmentarza z 1907 roku i fazy jego rozwoju
(Bosakowie, 1996, s.85 i poz.7)
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1907-1909 - burmistrzem miasta Jas³a by³ Alojzy Metzger.
(Archiwum MRJ)

1907 - oko³o tego roku zosta³a wybudowana w stylu 
secesyjnym, jedyna na jasielskim cmentarzu prywatna 
kaplica grobowa, nale¿¹ca do rodziny Lisowieckich.     
Witra¿ w kaplicy wykona³a pracownia W³adys³awa 
Ekielskiego i Antoniego Tucha z Krakowa.

(Rozwój przestrzenny, s.252; Poczet, s.64; W krêgu zabytków, s.46)

- Bosakowie w oprac. 1997-1998, s.129 podaj¹ datê 
powstania ok. 1910 r.

Kaplica Lisowieckich (fot. M. Mikulski z archiwum SMJiRJ)

1907 - rozpoczê³o dzia³alnoœæ Towarzystwo Mieszczañskie 
“Zgoda” zrzeszaj¹ce inteligencjê i rzemieœlników.

(”Jas³o” 2001/tekst Wies³awa Hapa i in. 
- Bydgoszcz: Unitex, 2001, s.10)
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1907 - w Jaœle zosta³a otwarta druga apteka.
(Sarna, s.165; Obiektyw Jasielski, 3/44 z 1.02.1993r. 

“150 lat szpitala w Jaœle)

1907 - powsta³o ko³o œpiewacze “Lutnia Soko³a”.
(Jas³o 2001, s.10)

1907 - zawi¹zane zosta³o w Jaœle Stowarzyszenie Krawców.
(Rocznik, t.III, s.44)

1907-1908 - Franciszek Polak z Jas³a, przedsiêbiorca 
budowlany, urz¹dzi³ nad Jasio³k¹ kort tenisowy                      
i udostêpni³ go uczniom gimnazjum.

(Kadra techniczna, s.116)

11907 - z inicjatywy kolejarzy zosta³a za³o¿ona “Spó³ka 
Spo¿ywcza Funkcjonariuszy C. K. Kolei Pañstwowej”, 
która w 1918 roku przyjê³a nazwê Spó³dzielnia 
Spo¿ywców Kolejarzy, a w 1945 roku nazwê 
Powszechna Spó³dzielnia Spo¿ywców w pionie 
organizacyjnym “Spo³em”

(Rocznik, t.IV, s.96; Rocznik, t.III, s.103, Jasielskie tablice, s.39)

Tablica 90-lecia PSS “Spo³em” (fot. F. Ja³osiñska)
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1907 - w tym roku w Jaœle by³o ogó³em 20 wyszynków, z czego 
6 mieœci³o siê w Rynku. W³aœcicielami ich najczêœciej 
byli ̄ ydzi.

(Bosakowie, 1997, s.41)

1907 - na pocz¹tku tego roku zosta³ oddany do u¿ytku budynek 
Towarzystwa Zaliczkowego.

(Kadra techniczna, s.126; Rozwój przestrzenny, s.228;
A. Laskowski, s.315)/

Kasa Zaliczkowa (poczt. ze zb. J. Ruciñskiego)

1908 - 7 stycznia urodzi³ siê w Jaœle Stanis³aw Lasocki, 
profesor matematyki jasielskiego Gimnazjum i Liceum 
Ogólnokszta³c¹cego, ¿o³nierz II wojny œwiatowej          
w Polskich Si³ach Zbrojnych na Zachodzie, Honorowy 
Obywatel Miasta Jas³a. Zmar³ 26 paŸdziernika 1993 
roku.

(Honorowi Obywatele, s.25-26; Poczet, s.238; 
S³ownik, s.187-188; 125 lat Gim. i Lic.)

1908 - 8 wrzeœnia urodzi³ siê Edward Leja, lekarz medycyny, 
neurolog - psychiatra, ¿o³nierz wrzeœnia 1939 roku, 
kapitan AK. Zmar³ 28 grudnia 1986 roku.

(S³ownik, s.189-190; 
Jasielskie tablice, s.70)
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1908 - w Jaœle zosta³a powo³ana rozporz¹dzeniem Rady 
Szkolnej Krajowej z dnia 14 grudnia 7 klasowa Szko³a 
¯eñska imieniem Królowej Jadwigi. Mieœci³a siê             
w budynku jednopiêtrowym przy ulicy Soko³a 
(obecnie SP nr 5).

(W krêgu zabytków, s.108-109; 
Bosakowie, 1997, s.41)

Szko³a ¯eñska im. Królowej Jadwigi - stan obecny
(fot. ze zb. W. Rydarowskiego)

1908 - za³o¿ona zosta³a szko³a w ¯ó³kowie, która by³a 
tymczasowo umieszczona we dworze (obecnie SP nr 7).

(Jasielskie szko³y podstawowe, s.92)

1908 - 30 grudnia Rada Miejska podjê³a decyzjê o utworzeniu 
betoniarni miejskiej. Przyjêto za³o¿enia, ¿e zak³ad ten 
bêdzie dzia³a³ nie tylko dla zaspokojenia potrzeb gminy, 
ale bêdzie prowadzi³ wolnorynkow¹ sprzeda¿ 
wytwarzanych wyrobów.

(A. Laskowski, s.306)
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1908 - w Jaœle zosta³o za³o¿one Towarzystwo Banku 
Eskontowego i Handlowego.

(Rocznik, t.III, s.55; Studia, s.414)

1908 - u schy³ku tego roku ju¿ istnia³ przy ulicy Czackiego 
budynek wzniesiony przez Teodora Hofmanna jako 
siedziba Banku Austro - Wêgierskiego. 

(Rozwój przestrzenny, s.228, 239)

Na pierwszym planie Bank Austro - Wêgierski
(poczt. ze zb. J. Ruciñskiego)

1908-1909 - ca³y teren parku zosta³ ogrodzony (zapewne 
dêbowymi s³upkami i drutem), a wejœcia opatrzono 
bramami.                                   (Rozwój przestrzenny, s.225)

1909 - 14 lutego urodzi³ siê pp³k Józef Modrzejewski ps. “Lis”, 
¿o³nierz wrzeœnia 1939 roku, komendant Obwodu AK 
Jas³o, dowódca pu³ku Strzelców Podhalañskich AK. 
Inspektor AK Podkarpacie. Zmar³ 27 paŸdziernika 1995 
roku w Stanach Zjednoczonych. Zgodnie z jego wol¹ 
urna z prochami spoczywa na Starym Cmentarzu           
w Jaœle. Jego imiê nosi jedna z jasielskich ulic. Za 
zas³ugi dla miasta otrzyma³ tytu³ Honorowego 
Obywatela Miasta Jas³a.

(Jasielskie tablice, s.55; Poczet, s.228-232; S³ownik, s.238-239; 
Honorowi Obywatele, s.31-32; Jasielskie ulice, s.93-95)
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Pp³k Józef Modrzejewski ps. “Lis”
(fot. z archiwum SMJiRJ)

1909 - od pocz¹tku kwietnia dzia³a³a w Jaœle betoniarnia gminy 
jasielskiej.

(A. Laskowski, s.306-307)

1909 - 1 maja na posiedzeniu Rady Miejskiej Jas³a nadano nowo 
powsta³ym ulicom nazwy: Wyspiañskiego, Potockiego, 
Kochanowskiego, Kraszewskiego, Lenartowicza                  
i Klasztorna.

(Rozwój przestrzenny, s.229)

1909 - 14 maja urodzi³ siê Zbigniew Paczosa, doktor nauk 
medycznych, specjalista chorób wewnêtrznych               
i stomatolog. Ordynator Oddzia³u Wewnêtrznego 
Szpitala Powiatowego od 1952 - 1976 roku, dyrektor 
szpitala w latach 1972 - 1974, dzia³acz ruchu 
konspiracyjnego AK. Zmar³ 11 sierpnia 1987 roku.

(Jasielskie tablice, s.69; 
S³ownik, s.273-275)

1909 - od wiosny tego roku na terenie miejscowego parku istnia³ 
kort tenisowy, który w 1911 roku otoczono siatk¹.

(Rozwój przestrzenny, s.225)
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1909 - 4 lipca urodzi³ siê ks. Józef Be³ch, magister teologii, 
absolwent jasielskiego gimnazjum, za³o¿yciel               
w Sobniowie filii tzw. Zwi¹zku Dru¿yny Harcerskiej. 
Zmar³ 10 wrzeœnia 1993 roku i spocz¹³ na rodzinnej 
ziemi, na cmentarzu w Sobniowie. 

(Wierni do koñca.../Wies³aw Hap. - Jas³o: Zwi¹zek Harcerstwa Polskiego
Hufiec Jas³o im. Rodziny Madejewskich, 2005, s.88-100)

1909 - 2 sierpnia moc¹ uchwa³y Rady Gminnej, po œmierci 
wieloletniego burmistrza Alojzego Metzgera 
przed³u¿enie ulicy Koœciuszki w stronê dworca 
kolejowego otrzyma³o nazwê ulicy Metzgera.

(Rozwój przestrzenny, s.223)

1909 - 1 wrzeœnia rozpoczê³a dzia³alnoœæ Szko³a Ludowa 
¯eñska im. Królowej Jadwigi.

(W krêgu zabytków, s.108; Bosakowie, 1997, s.41)

1909 - w Jaœle zosta³y utworzone dwie dru¿yny sportowe 
“Korona” i “Jednoœæ”, które rozgrywa³y mecze 
pomiêdzy sob¹, przyci¹gaj¹c wielu sympatyków.

(Jasielski Klub Sportowy “Czarni” - Jas³o: 1910-1990/Wac³aw 
Rydarowski. - Jas³o: Jasielski Dom Kultury: studio CTP Compus, 

1995, s.7; Dzieje Jasielskiego Klubu Sportowego “Czarni” 
w latach 1910-2000/Marek  Dyl¹g. - Jas³o: Pracownia 

Architektoniczno-Plastyczna “Dom”, 2000, s.5)

1909-1914 - burmistrzem Jas³a by³ doktor praw Franciszek 
Józef Baranowski.

(z archiwum MRJ)

1909-1910 - Franciszek Polak, jasielski przedsiêbiorca 
budowlany wynaj¹³ bezp³atnie dla gimnazjum          
grunt zlokalizowany przy wylocie ulicy 3-Maja                      
z przeznaczeniem na tymczasowe boisko sportowe.

(Kadra techniczna, s.116)

1909 - zosta³o za³o¿one przez Kazimierza Midowicza 
Prywatne Gimnazjum i Liceum ¯eñskie, które w 1926 
roku przyjê³o nazwê urzêdow¹ “Prywatne Gimnazjum 
¯eñskie im. b³ogos³awionej Jolanty”.
(Rocznik jasielski 1969. - T.1/przew. zespo³u red. Czes³aw Leosz - 

Jas³o: SMJiRJ, 1969, s.47; Jasielskie gimnazja i szko³y
 ponadgimnazjalne/zespó³ red.: Felicja Ja³osiñska, Wies³aw Hap, 

Helena Pejko. - Jas³o: SMJiRJ, - Jas³o: SMJiRJ, 2004, s.39, 41; 125 lat 
Gimnazjum i Lic. s.126-127; Ksiêga 70-lecia, s.11)
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1909 - za³o¿ona zosta³a w Jaœle Sk³adnica Kó³ek Rolniczych.
(Studia, s.408)

1909 - powsta³o w mieœcie przedsiêbiorstwo omnibusu - 
a u t o m o b i l o w e g o ,  p r o w a d z o n e  p r z e z                                   
Z. Juszczakiewicza i E. Kochañskiego, obs³uguj¹ce 
mieszkañców miasta.

(Bosakowie, 1997, s.41)

1910 - 18 lipca w Jaœle urodzi³ siê Julian Ney, doktor 
medycyny. W okresie okupacji dzia³a³ w AK. Za 
dzia³alnoœæ konspiracyjn¹ zosta³ zamordowany przez 
gestapo w wiêzieniu jasielskim w dniu 17 paŸdziernika 
1943 roku.

(Jasielskie tablice, s.59; S³ownik, s.249-250)

1910 - 19 listopada odby³a siê konsekracja 3 dzwonów 
zakupionych do koœcio³a oo. Franciszkanów. 
Konsekracji dokona³ rodak jasielski ks. bp Karol Józef 
Fischer. Dzwony te nosi³y imiona œw. Antoniego,        
œw. Franciszka i b³. Jakuba Strepy.

(Œwiêty Antoni, s.64)

1910 - z dru¿yn pi³karskich “Jednoœæ” i “Korona” powsta³ 
Jasielski Klub “Czarni”, którego pierwszym prezesem 
zosta³ dzia³acz sportowy Stanis³aw Adamski. Mecze 
by³y rozgrywane na placu targowym zlokalizowanym 
nad rzek¹ Jasio³k¹.

(Jas³o i okolice/Mieczys³aw Wieliczko. - Warszawa: “Sport i Turystyka”, 
1966, s.43; Dzieje Jasielskiego Klubu Sport, s.5; Jasielski Klub Sport, s.7)

1910 - przez Jas³o przechodzi³y oddzia³y wojsk udaj¹ce siê na 
manewry cesarskie na Podkarpacie, za Duklê                      
i Bardejov, a w drodze powrotnej wiele oddzia³ów 
wsiada³o w Jaœle do transportu kolejowego.

(Bogaciewicz, s.18)

1910 - z okazji 500 rocznicy zwyciêskiej bitwy pod 
Grunwaldem, w miejscu patriotycznych spotkañ                   
i demonstracji, na dawnym placu prochowni, zosta³ 
wzniesiony pami¹tkowy obelisk - Pomnik Grunwaldzki. 
Zniszczony w 1944 roku przez hitlerowców zosta³ 
odbudowany w 1949 roku.

(W krêgu zabytków, s.162; Jasielskie tablice, s.3; Bosakowie, 1997, s.42 



- Informator o miejscach walk i mêczeñstwa w powiecie jasielskim 
w okresie II wojny œwiatowej/Mieczys³aw Wieliczko, - Rzeszów: 

Muzeum Okrêgowe, 1975, s.77; Ksiêga 70-lecia, s.20-21)

Miejsce dawnej “prochowni” i pierwotny Pomnik Grunwaldzki
(fot. z archiwum MRJ)

ok. 1910 - zakoñczony zosta³ ostatecznie proces kszta³towania 
siê obszaru cmentarza parafialnego w Jaœle, 
rozpoczêty jeszcze w I po³owie XIX wieku.

(Rozwój przestrzenny, s.253)

1910 - oddano do u¿ytku nowy budynek szko³y w ̄ ó³kowie.
(Jasielskie szko³y podstawowe, s.92)

1910 - Towarzystwo Gimnastyczne “Sokó³” w Jaœle liczy³o 195 
cz³onków.                                                (Rocznik, t.V, s.42)

1910 - bud¿et miasta Jas³a wynosi³ w dochodach 89465,5               
a w wydatkach 89465 z³r.

(Studia, s.370)

3939



1910 - rozszerzona zosta³a ulica Basztowa.
(Bosakowie, 1997, s.42)

1910 - zmieniona zosta³a nazwa ulicy D³ugiej na ulicê 
W³adys³awa Jagie³³y.

(Bosakowie, 1997, s.42)

1910 - w pierwszym dziesiêcioleciu XX wieku iloœæ 
wzniesionych budowli w mieœcie wynosi³a ok. 150,              
z czego 49 piêtrowych i dwupiêtrowych i ok. 100 
domów i willi parterowych. W tym okresie powsta³y 
dwa dwupiêtrowe gmachy, w których znalaz³y 
pomieszczenia powszechne szko³y. Wybudowano 
koœció³ i klasztor Sióstr Wizytek, koœció³ i klasztor 
franciszkañski, bo¿nicê, budynek “Soko³a”, kasy 
zaliczkowej i za³o¿ono filiê banku austro-wêgierskiego.

(Studia, s.370)

1911 - na pocz¹tku roku miasto liczy³o 10150 mieszkañców, zaœ 
uczniów w gimnazjum by³o 636.

(Bogaciewicz, s.19; Studia, s.369; 
100 lat SP nr2, s.7)

1911 - wiosn¹ rozpoczêto budowê bursy gimnazjalnej przy 
ulicy Na M³ynek. Poœwiêcenia kamienia wêgielnego          
w dniu 8 maja dokona³ ks. Aleksander Kwieciñski. 
Dyrektorem gimnazjum by³ wtedy Kazimierz 
Midowicz.

(Jasielskie ulice, s.155; Bosakowie, 1997-1998, s.167; 
Ksiêga 70-lecia, s.48)

1911 - za³o¿one zosta³y w Jaœle instytucje bankowe:
- Kasa Rêkodzielnicza
- Zak³ad Kredytowy
- Zwi¹zek Kredytowy dla Drobnego Handlu 
   i Drobnego Przemys³u.

(Studia, s.414; 
Rocznik, t.III, s.55)

1911 - w paŸdzierniku gimnazjaliœci jasielscy samorzutnie 
za³o¿yli mêsk¹ dru¿ynê skautow¹, która w 1912 roku 
przybra³a nazwê im. gen. Józefa Bema.

(Ksiêga 70-lecia, 
Dodatek do ksiêgi, s.21) 
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1911-1913 - na zachód od gmachu s¹du przy ulicy Potockiego 
wzniesiono kompleks nowej elektrowni miejskiej,             
w sk³ad którego wchodzi³y nie tylko budynki                 
o charakterze produkcyjnym, ale tak¿e budynki 
administracyjne. Poprzednia - stara elektrownia 
mieœci³a siê nad Jasio³k¹.

(Rozwój przestrzenny, s.229; Bosakowie, 1997-1998, s.135)

Budynek administracyjny dawnej elektrowni 
- obecnie Biuro Projektów “Nafta - Gaz”

(fot. z archiwum MRJ)

1911-1914 - ruch budowlany w mieœcie znacznie os³ab³ 
wskutek stagnacji  gospodarczej ,  zwi¹zanej                    
z zaostrzeniem siê sytuacji miêdzynarodowej, ale                 
i wówczas stanê³a jeszcze bursa gimnazjalna, nowa 
elektrownia i kilkanaœcie nowych domów prywatnych.

(Studia, s.370) 

1912 - 1 wrzeœnia oddany zosta³ do u¿ytku m³odzie¿y budynek 
bursy gimnazjalnej. Koszt budowy razem z zakupem 
gruntu wynosi³ 85000 koron. Pierwszym kierownikiem 
bursy by³ profesor Bronis³aw Babiñski, który funkcjê tê 
sprawowa³ do 1932 roku.

(Ksiêga 70-lecia, s.49; Jasielskie gimnazja i..., s.39)
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Bursa gimnazjalna  (fot. z archiwum MRJ)

1912 - 5 paŸdziernika mia³o miejsce poœwiêcenie bursy 
gimnazjalnej i nadanie jej imienia Adama Mickiewicza 
przez ks. kanonika Aleksandra Kwieciñskiego. Obiekt 
ten powsta³ dziêki staraniom dyrektora Józefa 
S³otwiñskiego.

(Ksiêga 70-lecia, s.10, 49; Jasielskie ulice, s.155)

1912 - 17 paŸdziernika urodzi³ siê w Jaœle Teodor Lasocki, 
absolwent jasielskiego gimnazjum, uczestnik 
konspiracyjnego ruchu oporu, dowódca Placówki ZWZ 
Jas³o. Zgin¹³ rozstrzelany na cmentarzu ¿ydowskim             
w 1943 roku.

(S³ownik, s.189)

1912-1918 - przy robotach ziemnych prowadzonych na placu 
¯wirki i Wigury znajdowano w ziemi szkielety ludzkie, 
co potwierdzi³o istnienie cmentarza obok koœcio³a             
oo. Karmelitów.

(Jasielskie ulice, s.22)

1912 - za³o¿ony zosta³ w Jaœle “Zwi¹zek Strzelecki” - oddzia³ 
mêski, który 6 sierpnia 1914 roku wyruszy³ z Jas³a 
walczyæ o niepodleg³oœæ Polski.

(Bogaciewicz, s.22; Ksiêga 70-lecia, s.27)
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1912 - w Jaœle przebywa³ i kwaterowa³ przez dwa dni                       
w budynku Rady Powiatowej nastêpca tronu 
austriackiego, arcyksi¹¿e Karol. Jako rotmistrz 
dragonów przeje¿d¿a³ z Czech do Ko³omyi.

(Bogaciewicz, s.19)

1912 - urodzi³ siê Mieczys³aw Stanek, lekarz chirurg, lekarz 
batalionowy 19 pu³ku piechoty we Lwowie, obroñca 
Poznania i Kutna, dzia³a³ w AK w okresie okupacji. 
Wieloletni lekarz i kierownik Rejonowej Przychodni 
Lekarskiej PKP w Jaœle. Zmar³ w 1985 roku.

(Jasielskie tablice, s.5)

1912 - nowym budowniczym miasta Jas³a by³ Bronis³aw Bigo. 
(Bosakowie, 1997, s.42)

1912 - od tego roku w cegielni miejskiej oprócz ceg³y wyrabiano 
tak¿e gliniane dachówki.

(A. Laskowski, s.302)

1912 - na placu targowym zlokalizowanym nad Jasio³k¹ gdzie 
mecze rozgrywali zawodnicy Klubu “Czarni” zosta³a 
wybudowana drewniana szatnia i przystañ wioœlarska.

(Jasielski Klub Sportowy, s.7)

Dru¿yna pi³ki no¿nej w 1913 roku
(fot. ze zb. W. Rydarowskiego)
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1912 - wed³ug danych z tego roku w Jaœle dzia³a³a odlewnia 
¿eliwa i metali braci Kohut, zatrudniaj¹ca ok. 40-50 
pracowników.

(A. Laskowski, s.317)

1912 - dzia³alnoœæ produkcji wyrobów kaflowych i budowy 
pieców kaflowych prowadzi³ w Jaœle Emil Kadlec                
i Stanis³aw Lasocki.

(A. Laskowski, s.318)

1912 - w gimnazjum powstaje pierwsza dru¿yna harcerska              
im. gen. Józefa Bema œciœle wspó³pracuj¹ca                                 
z Towarzystwem Gimnastycznym “Sokó³”, które 
opiekowa³o siê dru¿yn¹ i wspiera³o j¹ finansowo. 
Dru¿yna jasielska dzia³a³a nieprzerwanie do 1939 roku, 
w czasie okupacji podjê³a dzia³alnoœæ konspiracyjn¹.

(Jasielskie gimnazja i..., s.42; 125 lat Gimn. i Lic., s.60; 
Wierni do koñca, s.91)

1913 - 16 stycznia urodzi³ siê Józef Betlej, ¿o³nierz ZWZ-AK, 
uczestnik wielu akcji sabota¿owych i dywersyjnych           
w okresie okupacji. Wieloletni pracownik PKP, dzia³acz 
spo³eczny i dzia³acz spó³dzielczoœci kolejowej 
“Spo³em”, wieloletni cz³onek Zarz¹du SMJiRJ.                   
W znacznej mierze przyczyni³ siê do wybudowania 
Domu Kultury “Kolejarz”, przedszkola PKP oraz 
odbudowy stacji kolejowej. Z jego te¿ inicjatywy zosta³ 
wzniesiony na stacji PKP pomnik upamiêtniaj¹cy udzia³ 
jasielskich kolejarzy w walce z Niemcami. Zmar³                 
8 paŸdziernika 1990 roku.

(S³ownik, s.21-22; Kronika SMJiRJ)

1913 - latem tego roku w okolicach Jas³a przeprowadzono 
æwiczenia wojskowe, które wizytowa³ Komendant 
G³ówny Zwi¹zku Strzeleckiego Józef Pi³sudski. W ich 
trakcie wyró¿ni³ póŸniejszego bohatera I wojny 
œwiatowej i walk o wschodni¹ granicê Rzeczypospolitej 
- Leopolda Lisa-Kulê.

(Jasielskie pejza¿e - Landscapes of Jaslo/Marek Maczuga;
tekst Wies³aw Hap; t³. Andrzej Lis, - Bydgoszcz: Agencja 

Promocyjno - Wydawnicza “Unigraf”, 2005, s.7)



4545

Józef Pi³sudski - zdjêcie z pierwszych miesiêcy wojny œwiatowej 
(Józef Pi³sudski 1867-1935, Wydawnictwo i nak³ad:

“Spó³ka Wydawnicza Kurier S.A.”, 1935, s.62)

1913 - od 22 wrzeœnia Kazimierz Midowicz by³ dyrektorem 
jasielskiego gimnazjum i pe³ni³ tê funkcjê do 1929 roku.

(S³ownik, s.233; Ksiêga 70-lecia, s.11, 113)

1913 - od tego roku aktywnie dzia³a³a w Jaœle Spó³dzielnia 
Spo¿ywców Kolejarzy.

(Jas³o, 2001, s.10)

1913-1914 - w Jaœle wychodzi³a gazetka “G³os Jasielski” pod 
red. in¿yniera Kostkiewicza drukowana przez 
Stanis³awa KuŸniarskiego.

(Bogaciewicz, s.19; Jas³o, 2001, s.10; Folder 
- wystawa druków 1850-1950)

1913 - w Jaœle urodzi³ siê Andrzej Lauterbach, in¿ynier 
architekt, absolwent jasielskiego gimnazjum. W 1946 
roku obj¹³ posadê naczelnego architekta miasta Jas³a. 
By³ za³o¿ycielem Miejskiego Przedsiêbiorstwa Robót 
Budowlanych i jego dyrektorem, silnie zaanga¿owanym 
w odbudowê miasta ze zniszczeñ wojennych.

(Odbudowa i rozbudowa Jas³a, s.251-252)
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1913 - za³o¿ony zosta³ Bank Zwi¹zkowy dla Oszczêdnoœci          
i Kredytu, który w 1922 roku zosta³ przemianowany na 
Kasê Zwi¹zkow¹ dla Oszczêdnoœci i Kredytu.

-  przez kolejarzy za³o¿ona zosta³a Kooperatywa.
(Studia, s.414; Rocznik, t.III, s.55)

1913 - od tego roku inspektorem przy Radzie Szkolnej 
Okrêgowej w Jaœle by³ Andrzej Stopiñski.

(Rocznik, t.III, s.36-37)

1914 - 24 stycznia zosta³a poœwiêcona nowo za³o¿ona instalacja 
elektryczna w koœciele Sióstr Wizytek.

(Dawne Jas³o, s.38)

1914 - 31 stycznia urodzi³ siê Ludwik Mac, magister 
pedagogiki. Od 1952 roku pracownik Wydzia³u Oœwiaty 
Powiatowej Rady Narodowej w Jaœle. 1 wrzeœnia 1965 
roku zosta³ mianowany dyrektorem Technikum 
Chemicznego w Jaœle i funkcjê tê pe³ni³ do przejœcia na 
emeryturê w 1978 roku. Dziêki jego inicjatywie                     
i staraniom zosta³y wybudowane nowe obiekty szkolne 
przy ulicy Szkolnej (dawna Gomu³ki) jak: budynek 
szkolny, warsztaty szkolne, sala gimnastyczna i 
laboratorium chemiczne. Zmar³ 23 stycznia 1985 roku i 
spoczywa na Starym Cmentarzu w Jaœle.

(S³ownik, s.206-207)

1914  - 1 sierpnia urodzi³ siê Mieczys³aw Wieteska, ¿o³nierz 
kampanii wrzeœniowej, fotograf. Od 1953 roku 
prowadz¹c zak³ad fotograficzny “Karpaty” w Jaœle 
przez 42 lata dokumentowa³ wydarzenia historyczne 
miasta. Szkoli³ uczniów w swoim zak³adzie oraz 
pracowa³ przez wiele lat spo³ecznie w Jasielskim Domu 
Kultury jako instruktor sekcji fotograficznej prowadz¹c 
kó³ka fotograficzne dla m³odzie¿y. Jako aktywny 
cz³onek SMJiRJ s³u¿y³ tej organizacji udostêpniaj¹c 
swoje archiwum fotograficzne do wydawnictw. Zmar³ 
14 listopada 2004 roku i spoczywa na Nowym 
Cmentarzu w Jaœle.

(S³ownik, s.391-392; 
Kronika SMJiRJ)
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1914 - 1 wrzeœnia zmar³ Apolinary Szreniawa Przy³êcki, 
notariusz jubilat, w³aœciciel dóbr ziemskich, burmistrz 
miasta Jas³a od 18 wrzeœnia 1880 do 30 grudnia 1881 
roku. By³ aktywnym dzia³aczem na rzecz oœwiaty i za 
zas³ugi otrzyma³ tytu³ Honorowy Obywatel Miasta 
Jas³a. Spoczywa w grobowcu rodzinnym Przy³êckich na 
Starym Cmentarzu w Jaœle.

(Cmentarz, cz.III, s.51-52; S³ownik - Suplement, s.134; 
Honorowi Obywatele, s.38; Poczet, s.234; archiwum autorki)

1914 - 16 sierpnia w Galicji zosta³ powo³any do ¿ycia Naczelny 
Komitet Narodowy (NKN) i Legiony Polskie. Po 
utworzeniu NKN powsta³ w Jaœle Powiatowy Komitet 
Narodowy (PKN) pod przewodnictwem marsza³ka 
powiatu Tadeusza Sroczyñskiego. Wszystkie 
organizacje wojskowe - Sokó³ i Strzelec zosta³y wtedy 
podporz¹dkowane NKN.

(Studia, s.400-401)

1914 - Rafineria Nafty w Nieg³owicach przed wybuchem                 
I wojny œwiatowej.

fot. z archiwum MRJ

1914 - 23 sierpnia rozpoczê³y siê pierwsze dzia³ania zbrojne na 
terenie Galicji pomiêdzy armi¹ austriack¹ i rosyjsk¹.

(Studia, s.377)
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1914 - 12 wrzeœnia genera³ Józef Haller przyby³ do Jas³a na 
czele Legionu Wschodniego. Wojsko zosta³o 
zakwaterowane w g³ównym budynku gimnazjum. Pobyt 
jego zosta³ upamiêtniony plakietk¹ t³oczon¹ w cynkalu      
o œrednicy 8,5 cm z wizerunkiem prawego profilu           
w czapce rogatywce i podpisem Józef Haller.

(Ksiêga 70-lecia, s.8-9; Ziemia Jasielska w Obiektywie, maj 1995r. 
“Jas³o - œlady pobytu gen. Józefa Hallera”, 

oprac. Mieczys³aw Wieliczko, s.1)

1914 - 14 wrzeœnia front walcz¹cych armii dotar³ w okolice 
Jas³a.

(Rafineria Nafty w Jaœle - Nieg³owicach/tekst Mieczys³aw Wieliczko, 
- Jas³o: Rafineria Nafty w Jaœle - Nieg³owicach, 1974, s.12)

1914 - 16 wrzeœnia w³adze miasta zdecydowa³y o ewakuacji 
mieszkañców, poniewa¿ zbli¿aj¹cy siê front by³ 
zagro¿eniem dla miasta i ludnoœci.

- 20 wrzeœnia jasielskie starostwo wyda³o zarz¹dzenie, 
aby po godzinie dwudziestej drugiej nie zapalaæ   
œwiate³.

(Obiektyw Jasielski nr 19, 2001, “Œcie¿ka do 
Niepodleg³oœci”, oprac. Adam N., s.7)

1914 - od 25 wrzeœnia do 12 paŸdziernika zmar³o w Jaœle na 
dyzenteriê 38 ¿o³nierzy walcz¹cych armii, w tym           
22 niezidentyfikowanych ze wzglêdu na du¿e os³abienie 
i brak kontaktu s³ownego.

(Cmentarz, cz.III, s.8)

1914 - 26 wrzeœnia Jas³o prawie ca³kowicie siê wyludni³o. 
¯o³nierze austriaccy wycofali siê z miasta niszcz¹c most 
kolejowy.

(Œcie¿ka do Niepodleg³oœci, s.7)

1914 - od 26 wrzeœnia do 7 paŸdziernika trwaj¹ca pierwsza 
inwazja rosyjska przerwa³a chwilowo dzia³alnoœæ 
jasielskiego Powiatowego Komitetu Narodowego, który 
prowadzi³ werbunek do legionów. Sokó³ i Strzelec 
przyjmowa³ do formacji wojskowych na w³asn¹ rêkê. Po 
przeæwiczeniu ochotników Sokó³ odsy³a³ ich do Sanoka 
a Strzelec do Krakowa.

(Studia, s.401-402)
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1914 - 27 wrzeœnia, po krótkich walkach, Jas³o zosta³o 
opanowane przez wojska rosyjskie.

(Rafineria, s.12-13; Kronika ZNP, 1905-1981,
oprac. Stanis³aw Rêbisz, s.10)

1914 - 29-30 wrzeœnia oddzia³y rosyjskie wycofa³y siê z miasta. 
Przez Jas³o przesz³o wtedy ponad 100 tysiêcy wojska, 
pêdz¹c Rosjan w kierunku Przemyœla. Mieszkañcy 
zaczêli powracaæ do domów.

(Rafineria, s.13; Œcie¿ka do Niepodleg³oœci, s.7; 
Kronika ZNP, 1905-1981, s.10)

1914 - od pierwszej dekady wrzeœnia budynki szkolne 
gimnazjum i bursa oraz Szko³a Wydzia³owa ¯eñska 
(obecnie SP nr 2) by³y zajmowane przez legionistów,            
a póŸniej przez oddzia³y wojskowe okupuj¹ce miasto. 
Jednoczeœnie zamieniano je na szpitale dla rannych 
¿o³nierzy, szpital dla ozdrowieñców i dla chorych na 
choroby zakaŸne.

(Ksiêga 70-lecia, s.8-9; Jasielskie ulice, s.155;
 100 lat SP nr 2, s.9)

1914 - od 11 listopada do 7 maja 1915 roku w Jaœle nie by³o biura 
werbunkowego do legionów.

(Studia, s.402)

1914 - 13 listopada Austriacy wycofali siê z Jas³a pod naporem 
rosyjskiej ofensywy i znów Rosjanie zajêli miasto. 
Na³o¿yli ogromn¹ kontrybucjê na chleb, herbatê                   
i ¿ywnoœæ. Dzia³alnoœæ samorz¹du zosta³a przerwana            
z chwil¹ wkroczenia armii rosyjskiej. Powo³ano 
wówczas Zarz¹d z burmistrzem Janem Bernackim na 
czele. ¯o³nierze rosyjscy stacjonuj¹cy w mieœcie 
rabowali i niszczyli mienie mieszkañców, zabieraj¹c co 
siê tylko da³o. Domy parterowe zamieniali na stajnie dla 
koni i magazyny na sprzêt wojskowy.

(Kronika ZNP, 1905-1981, s.10; 
Œcie¿ka do Niepodleg³oœci, s.7)

1914 - w pierwszych miesi¹cach wojny ewakuacja przed 
inwazj¹ rosyjsk¹ zmusi³a setki mieszkañców Jas³a do 
opuszczenia miasta i emigracji do Wêgier i Austrii. 
Tu³aczka ta by³a niekiedy po³¹czona z zarzutami zdrady 
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na rzecz caratu lub te¿ obrazy majestatu. Stracono 
bezprawnie niewinnych ludzi.

(Studia, s.378)

1914 - 14 - 15 grudnia rozpocz¹³ siê zaciek³y bój o miasto.              
W czasie walk wojsk austriackich i rosyjskich mia³ 
miejsce najwiêkszy po¿ar w rafinerii w Nieg³owicach, 
po którym przez pewien czas zak³ad by³ nieczynny. 
Zniszczeniu uleg³y du¿e zapasy produktów naftowych, 
zbiorniki z paliwem i budynki. Czêœæ urz¹dzeñ 
fabrycznych Rosjanie wysadzili wtedy w powietrze.

Fragment zniszczonego zak³adu i zbiorników
z paliwem w nieg³owickiej rafinerii

(fot. z archiwum MRJ)

   - spalony zosta³ magazyn kolejowy 
oraz podpalono drewniane mosty 
na Wis³oce i Jasio³ce.

(Rafineria, s.13-15; Rocznik, t.IV, s.157;
Studia, s.412; Kronika ZNP, 1905-1981, s.10)
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1914 - 17 grudnia w nocy oddzia³y rosyjskie zosta³y pobite ko³o 
Gorajowic i zmuszone do odwrotu. Wycofuj¹ce siê 
wojska zburzy³y kilkanaœcie domów. Austriacy zajêli 
miasto, by po czterech dniach znów wycofaæ siê za 
Gorlice.

(Œcie¿ka do Niepodleg³oœci, s.7; Rafineria, s.15)

1914 - 18 grudnia genera³ Brusi³ow, na czele 8 armii rosyjskiej 
zaatakowa³ energicznie III Korpus austriacki, 
stacjonuj¹cy w Jaœle i po nied³ugiej walce zmusi³ go do 
odwrotu na ¯migród. Armia jego wbi³a siê klinem               
w pozycje trzeciej armii austriacko - wêgierskiej                  
i zmusi³a s¹siednie korpusy do wycofania siê na liniê 
Gorlice - Karpaty.

(Studia, s.379)

1914 - 23 grudnia w trakcie walk austriacko - rosyjskich zosta³ 
czêœciowo zniszczony przez pociski armatnie budynek 
szko³y w Brzyszczkach (obecnie SP nr 10).

(Szko³y podstawowe, s.137; 125 lat SP nr 10, s.5)

1914 - 23 grudnia wieczorem, znów do miasta Jas³a po raz trzeci 
weszli Rosjanie.

(Œcie¿ka do Niepodleg³oœci, s.7)

1914 - od 26 grudnia front zacz¹³ siê stabilizowaæ w oparciu            
o grzbiety Karpat i rzekê Dunajec (poprzez Gorlice)            
i sytuacja w Jaœle sta³a siê te¿ stabilniejsza dla ludnoœci.

(Studia, s.379)

1914-1916 - wed³ug kroniki szkolnej jasielskiego gimnazjum 
w latach tych s³u¿bê wojskow¹ pe³ni³o ponad 186 
uczniów, 16 nauczycieli, a nawet dwóch woŸnych.

(Jasielskie gimnazja i..., s.40)

1914-1917 - dzia³a³a w Jaœle Liga Kobiet Naczelnego Komitetu 
Narodowego (NKN). Przewodnicz¹c¹ by³a Janina 
Marecka.

(Studia, s.403)

1914-1918 - w latach tych budynek Sokolni kilkakrotnie by³ 
zamieniany na kwatery i magazyny walcz¹cych wojsk.

(Rocznik, t.V, s.51)

1914 - burmistrzem Jas³a by³ Jan Bernacki.
(archiwum MRJ; Cmentarz, cz.III, s.46)
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1914-1916 - w tych latach wydawana by³a w Jaœle “Gazeta 
Jasielska”, dowodz¹c prê¿noœci kulturalnej œrodowiska.

(Studia, s.540)

1914 - na cele wojenne przez rz¹d austriacki zosta³y zabrane 
dwa dzwony z koœcio³a farnego oraz trzy dzwony                 
z koœcio³a Ojców Franciszkanów.
(Œwiêty Antoni, s.64; Stanis³awa Tomkowicza Inwentarz zabytków 

powiatu jasielskiego: z rêkopisów autora wydali i w³asnymi 
komentarzami opatrzyli Piotr i Tadeusz £opatkiewiczowie, 

Muzeum Narodowe, Kraków, 2001, s.40)

1914-1915 - w okresie dzia³añ wojennych przez Jas³o                       
i najbli¿sze okolice piêæ razy przesuwa³a siê linia frontu 
powoduj¹c du¿e zniszczenia. Tocz¹ce siê w mieœcie 
walki uliczne i sta³e przemarsze wojsk by³y bardzo 
uci¹¿liwe dla mieszkañców. Zniszczone zosta³y mosty, 
budynki na stacji kolejowej oraz szereg domów zosta³o 
spalonych. Powa¿nej dewastacji uleg³y rafinerie 
spirytusu w Sobniowie i ropy naftowej w Nieg³owicach.

(Jas³o - 600 lecie miasta, Kalendarium dziejów Jas³a, 
oprac. Mieczys³aw Wieliczko, Jas³o, 1965, s.10; Rocznik, t.II, s.41)

1914 - w aktach miejskich z tego roku zachowa³a siê informacja, 
mówi¹ca o z³ym stanie technicznym budynku z wie¿¹,    
w którym mieœci³a siê “szko³a pod zegarem”.

- 28 maja na posiedzeniu Magistratu, zaproszona komisja 
budowlana stwierdzi³a, ¿e istniej¹ce mury tego starego 
budynku wytrzymaj¹ nadmurowanie drugiego piêtra. 
Na wniosek Rady Miasta rozpoczêto nadbudowê 
obiektu o jedn¹ kondygnacjê jako przebudowê ratusza. 
Dzia³ania wojenne przerwa³y prowadzone prace 
budowlane.
(Bosakowie, 1997, s.44; Studium wartoœci kulturowych zabudowy

przyrynkowej w Jaœle, tom I, Regionalny Oœrodek Studiów 
i Ochrony Œrodowiska Naturalnego w Rzeszowie, 

Rzeszów, 2001, Maszynopis z UM Jas³a, s.147)

1915 - 19 stycznia w Jaœle urodzi³ siê Kazimierz Antoni 
Krzy¿anowski, ¿o³nierz wrzeœnia 1939 roku, wziêty do 
niewoli niemieckiej zosta³ wywieziony w g³¹b Rzeszy. 
Pracowa³ przymusowo na roli u bauerów do 1945 roku. 
Do Jas³a powróci³ 14 paŸdziernika 1945 roku. 
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Wieloletni pracownik Urzêdu Skarbowego w Jaœle, 
cz³onek Zarz¹du SMJiRJ i wielu innych organizacji 
spo³ecznych i kulturalnych. Zmar³ 9 kwietnia 2002 roku 
i spoczywa na Starym Cmentarzu w Jaœle.

(archiwum SMJiRJ; S³ownik, s.178-179)

1915 - 27 marca urodzi³a siê w Jaœle Janina Zyndram - 
Koœcia³kowska z domu Wêgrzyñska, pisarka, 
publicystka, absolwentka oœmioletniego Gimnazjum 
¯eñskiego imieniem b³ogos³awionej Jolanty w Jaœle. Za 
zas³ugi w krzewieniu historii literatury polskiej                  
w Szwajcarii, Francji i Angli Uchwa³¹ Rady Miejskiej 
nadano jej tytu³ Honorowego Obywatela Miasta Jas³a.

(125 lat Gimn. i Lic., s.136-137; S³ownik, s.168-169; 
Honorowi Obywatele, s.22-23)

1915 - 18 kwietnia urodzi³ siê Mieczys³aw Trzeœniak. 
Odbywaj¹c s³u¿bê wojskow¹ w 6 Pu³ku Artylerii 
Lekkiej w Krakowie bra³ udzia³ w wojnie obronnej 
Polski we wrzeœniu 1939 roku. 

Mieczys³aw Trzeœniak
(fot. z archiwum MRJ)

Nastêpnie jako ¿o³nierz Armii Polskiej pod 
dowództwem genera³a W³adys³awa Andersa 



5454

przedosta³ siê na Œrodkowy Wschód. Poprzez Iran, Irak, 
Syriê, Palestynê, Egipt i Libiê dotar³ do W³och. Bra³ 
udzia³ w walkach pod Tobrukiem i pod Monte Cassino. 
Po powrocie do kraju w 1946 roku pracowa³ jako 
wieloletni dzia³acz w aparacie partyjnym PPR i PZPR. 
Od 1958 do 1971 roku by³ I sekretarzem PZPR w Jaœle. 
Zmar³ w Jaœle i spoczywa na Starym Cmentarzu.

(S³ownik, s.376-377)

1915 - 2 maja rozpoczê³a siê bitwa frontu wschodniego pod 
Gorlicami. Rosjanie, którzy wkroczyli do Jas³a w lutym, 
zaczêli siê stopniowo wycofywaæ z miasta podpalaj¹c 
zbiorniki z rop¹ naftow¹ w Nieg³owicach, magazyny 
zbo¿owe i kilka budynków.

30- 6 maja o godzinie 22  w ostatniej fazie bitwy pod 
Gorlicami Jas³o zosta³o ponownie zdobyte przez wojska 
100.p.p. z Korpusu austro - wêgierskiego.

(Bogaciewicz, s.19; Rafineria, s.15; Studia, s.382-387; 
Rocznik, t.II, s.42; Œcie¿ka do Niepodleg³oœci, s.7)

Forsowanie Wis³oki pod Jas³em. Wed³ug F.K. Latinika, 
¯o³nierz polski pod Gorlicami w r. 1915

(Studia, s.387)



5555

- pozosta³oœci¹ po wydarzeniach I wojny œwiatowej s¹       
w Jaœle trzy cmentarze wojenne - nr 22 i 23 oraz kwatera 
na cmentarzu ¿ydowskim.

(Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny œwiatowej 1914-1915, 
opr. Jerzy J.P. Drogomir, Muzeum Okrêgowe w Tarnowie, 1994, 

Oficyna Wydawnicza, Witek Druk - Tarnów, s.82-83)

Cmentarz wojskowy nr 22 Jas³o (na miejscowym Starym Cmentarzu); 
projektowa³ Johann Jäger

1915 - od 1 do 7 czerwca w Jaœle przebywa³ ks. bp Józef 
Sebastian Pelczar. W Bo¿e Cia³o 3 czerwca odprawi³ 
mszê, wyg³osi³ kazanie i poprowadzi³ procesjê po 
Rynku. Natomiast 6 czerwca prowadzi³ w Jaœle procesjê 
eucharystyczn¹ z koœcio³a Ojców Franciszkanów.

(Jasielskie ulice, s.105)

1915 - 22 czerwca budynek gimnazjalny zajmowany od 
wrzeœnia 1914 roku przez wojska przemieszczaj¹ce siê 
przez Jas³o zosta³ oddany przez Austriaków do u¿ytku 
szkolnego.

(Ksiêga 70-lecia, s.9)

1915 - od 1 lipca, po oko³o pó³rocznym postoju, uruchomiono 
niektóre oddzia³y produkcyjne w rafinerii w Nieg³o-
wicach, zniszczone w czasie dzia³añ wojennych. 

(Studia, s.412; Rafineria, s.13, 15; Jasielskie ulice, s.116)
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1915 - 7 listopada urodzi³ siê w Jaœle Jan Rojkowski, ksi¹dz, 
absolwent jasielskiego gimnazjum. W okresie okupacji 
prowadzi³ tajne nauczanie, a wczasach stalinowskich 
by³ wiêziony i przes³uchiwany przez UB w Sanoku za 
nauczanie religii. Od 1957 roku pracowa³ w SP nr 2 jako 
nauczyciel religii a póŸniej jako katecheta przy parafii 
Jas³o - Fara. Zmar³ nagle 18 kwietnia 1967 roku.

(S³ownik, s.231)

1915 - urodzi³ siê W³adys³aw Adam Breitmeier, magister, 
asystent Instytutu Geografii UJ. Zmar³ w listopadzie 
1943 roku zamordowany w Oœwiêcimiu jako dzia³acz 
polskiego ruchu oporu. Jego symboliczny grób znajduje 
siê na Starym Cmentarzu w Jaœle.

(Cmentarz, cz.III, s.47; archiwum SMJiRJ)

1915-1918 - w latach tych Komisarzem Rz¹dowym miasta 
Jas³a by³ Jan Wilusz. 

(Archiwum MRJ)

1915 - w jasielskim szpitalu zmar³o od ran postrza³owych ponad 
50 ¿o³nierzy narodowoœci niemieckiej, czeskiej, 
wêgierskiej, rosyjskiej i polskiej.

(Cmentarz, cz.I, s.7)

1915/1916 - sprawozdanie jasielskiego gimnazjum za ten rok 
szkolny podaje, ¿e z chwil¹ wybuchu I wojny œwiatowej 
znaczna czêœæ m³odzie¿y i profesorów stanê³o do pracy 
humanitarnej w mieœcie i szpitalu. Szpital “Kraj 
Czerwonego Krzy¿a” urz¹dzony by³ w budynku filii 
jasielskiego gimnazjum. Udziela³ on pomocy rannym i 
chorym ¿o³nierzom wszystkich formacji wojskowych.

(Jasielskie ulice, s.110)

1915 - po inwazji rosyjskiej budynek filii gimnazjalnej, po 
dokonanej dezynfekcji, zajê³a na sta³e Szko³a ¯eñska 
imieniem Królowej Jadwigi.

(Ksiêga 70-lecia, s.9)

1915 - fotografie i pocztówki z okresu autonomii potwierdzaj¹ 
istnienie budek targowych w obrêbie p³yty Rynku. 
Budki te wykonane by³y z desek tworz¹cych 
prostopad³oœcienn¹ bry³ê z daszkiem krytym gontem.         
W otwartej ku frontowi przestrzeni ulokowane by³y 
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wysuwane lady. Stawiano je w d³ugich rzêdach, jedna 
obok drugiej, wzd³u¿ osi wschód - zachód.

(Studium, t.I, s.29)

poczt. ze zb. J. Ruciñskiego

1915 - na pocztówce wydanej w tym roku pokazany jest 
fragment pierzei po³udniowej i wschodniej - w g³êbi 
widoczny fragment ratusza.

(Studium, t.I, s.51)

poczt. ze zb. J. Ruciñskiego
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1915 - pocztówka wydana w tym roku przedstawia fragment 
pierzei pó³nocnej Rynku z figur¹ œw. Jana Nepomucena    
i budynkiem Starostwa.

(Studium, t.I, s.53)

poczt. ze zb. J. Ruciñskiego

1916 - 10 stycznia urodzi³ siê Wincenty Cygan, malarz, pisarz, 
wieloletni mieszkaniec Jas³a. W czasie II wojny 
œwiatowej s³u¿y³ na niszczycielu ORP “B³yskawica”              
i kr¹¿owniku “Dragon”. Po wojnie pozosta³ w Anglii, 
wspó³pracowa³ z gazetami emigracyjnymi jak 
londyñskie “Wiadomoœci” i paryska “Kultura”. Zmar³     
1 marca 1998 roku.

(S³ownik, s.61; Poczet, s.238)

1916 - 6 kwietnia w Kowalowach ko³o Jas³a urodzi³ siê 
Wojciech Walczak, profesor nadzwyczajny, geograf, 
kierownik Katedry Geografii Regionalnej Uniwersytetu 
Wroc³awskiego. By³ absolwentem Pañstwowego 
Gimnazjum w Jaœle, które ukoñczy³ w 1934 roku.             
W latach wojny i okupacji bra³ udzia³ jako oficer            
w kampanii wrzeœniowej oraz uczestniczy³ w tajnym 
nauczaniu i walce konspiracyjnej z okupantem 
hitlerowskim. Od 1946 roku by³ pracownikiem 
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naukowym na Uniwersytecie Wroc³awskim. Zmar³              
w 1984 roku.

(S³ownik, s.382-383; Dawne Jas³o, s.216-218;
Poczet, s.239)

Prof. nadzwyczajny Wojciech Walczak
(fot. z archiwum MRJ)

1916 - 23 listopada urodzi³ siê Tadeusz Ho³uj, prozaik, poeta, 
dramatopisarz i publicysta. Uczêszcza³ do jasielskiego 
gimnazjum. Od 1942 roku by³ wiêŸniem Oœwiêcimia           
i innych obozów koncentracyjnych do koñca wojny. 
Zmar³ w 1985 roku.

(S³ownik, s.125; Dawne Jas³o, s.189; Poczet, s.238)

1917 - 21 kwietnia zmar³ w Jaœle Stanis³aw Apolinary 
Kotowicz, s³ynny artysta malarz, akwarelista,   
urodzony w Bieczu. Od 1904 roku profesor rysunku         
i malarstwa w jasielskich dwu gimnazjach. Malowa³ 
liczne studia pejza¿owe Tatr temper¹ i akwarel¹, 
uprawia³ malarstwo pejza¿owe, malowa³ portrety            
i studia portretowe. Utrwala³ w obrazach wspó³czesne 
mu Jas³o. S¹ to akwarele z widokami koœcio³a farnego, 
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franciszkañskiego, kaplicy gimnazjalnej, klasztoru 
Sióstr Wizytek, s¹du, gimnazjum i innych budynków 
u¿ytecznoœci publicznej.

(Rocznik, t.III, s.123-138; S³ownik, s.169-170;
Dawne Jas³o, s.194; Poczet, s.99-103)

1917 - od lipca tego roku do gmachu Starostwa nast¹pi³o 
pod³¹czenie oœwietlenia elektrycznego. Zlikwidowa³o 
ono dotychczasowe oœwietlenie naftowe.

(Studium, t.I, s.217)

1917 - 22 listopada urodzi³ siê Zdzis³aw Czeppe, profesor,               
dr hab., znany geograf i polarnik, autor wielu publikacji 
naukowych, absolwent jasielskiego gimnazjum.            
W czasie II wojny œwiatowej oficer Polskich Si³ 
Powietrznych w Wielkiej Brytanii. Do kraju powróci³    
w 1947 roku. By³ pracownikiem naukowym 
Uniwersytetu Wroc³awskiego i UJ. Zmar³ nagle             
w Tuchowie 19 sierpnia 1991 roku.

(S³ownik , s.64-65; Lotnicy ziemi jasielskiej/Stanis³aw Fryc - Jas³o: Ko³o 
Œwiatowego Zwi¹zku ¯o³nierzy AK w Jaœle, 2001, s.33-35; 

Dawne Jas³o, s.182-184; Poczet, s.239)

1918 - w styczniu tego roku w Jaœle wznowi³a swoj¹ dzia³alnoœæ 
Liga Kobiet.                                                 (Studia, s.403)

1918 - 18 lutego mieszkañcy Jas³a wziêli masowy udzia³                
w strajku powszechnym i manifestacji narodowej.

(Studia, s.404)

1918 - 10 kwietnia Rada Gminna uchwali³a wprowadzenie             
w Jaœle numerów orientacyjnych na ka¿dej ulicy.

(Studium, t.I, s.33)

1918 - 1 i 3 maja podczas manifestacji robotniczej Orkiestra 
Dêta PKP wyst¹pi³a pierwszy raz publicznie.

- wiosn¹ tego roku kolejarze jasielscy zorganizowali 
manifestacjê, do której przy³¹czyli siê mieszkañcy 
miasta. W ten sposób wyra¿ono protest przeciw 
tradycyjnym stosunkom spo³ecznym, jako wyraz 
patriotycznych polskich d¹¿eñ niepodleg³oœciowych. 
Pochód przeszed³ ulicami miasta pod siedzibê 
starostwa, gdzie odœpiewano hymn Polski.

(Obiektyw Jasielski, 3/44 z 1 lutego 1993, “75 lat Zak³adowej 
Orkiestry Dêtej”, oprac. W³adys³aw Zo³a)
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Zak³adowa Orkiestra Dêta PKP Jas³o - 1998 rok
(fot. W³adys³aw Zo³a - archiwum UM Jas³a)

1918 - 20 paŸdziernika na Rynku mia³ miejsce wiec polityczny, 
w którym wziêli udzia³ robotnicy Rafinerii Nafty, 
kolejarze, m³odzie¿ gimnazjalna i mieszkañcy             
Jas³a.

(Rafineria, s.15)

1918 - 28 paŸdziernika Polska Komisja Likwidacyjna               
w Krakowie przejê³a z r¹k dowództwa austriackiego 
w³adzê nad du¿ym obszarem Galicji i powo³a³a 
delegatury powiatowe, w tym te¿ delegaturê jasielsk¹. 
Stanowisko Komisarza powiatowego powierzy³a 
Stanis³awowi Szymañskiemu.

(Studia, s.392; 
Ziemia jasielska, s.38)

1918 - 3 listopada by³a Rada Miejska, rozwi¹zana w czasie 
wojny przejê³a od Tymczasowego Zarz¹du Miasta rz¹dy 
w Jaœle. 

- w zwi¹zku z rezygnacj¹ doktora praw Jana Wilusza, 
spowodowan¹ objêciem w³adzy w Galicji przez PKL, na 
stanowisko burmistrza powróci³ doktor praw 
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Franciszek Józef Baranowski. Zastêpstwo burmistrza 
obj¹³ Stanis³aw Kaniowski.

(Studia, s.396; Kronika ZNP, 1905-1981, s.11)

1918 - 11 listopada powszechnie og³oszono niepodleg³oœæ 
Polski. Dzieñ ten zapocz¹tkowa³ nowy rozdzia³             
w dziejach miasta. Od tego momentu tworzona zostaje 
nowa administracja miejska. Powstaj¹ w mieœcie nowe 
urzêdy i instytucje. Powoli zacz¹³ siê te¿ kszta³towaæ 
nowy ³ad gospodarczy. Przyst¹piono do odbudowy 
zniszczeñ wojennych.

(JAS£O: - Panorama miasta A.W.P.R. Taurns/Cornelius, Wyd.2 
popr. - Kraków, 1995, s.9-10; Ziemia jasielska, s.38-39)

- na Rynku w Jaœle podczas zgromadzenia mieszkañców 
miasta, miejscowy œlusarz, Karol Polak zdj¹³ z frontonu 
gmachu Starostwa dwug³owego or³a austriackiego                
i zawiesi³ god³o niepodleg³ej Polski - bia³ego or³a na 
czerwonym tle. 

- uczniowie jasielskiego gimnazjum œci¹gnêli te¿ niena-
wistne god³o zaborcy z budynku swej szko³y, z urzêdów 
i instytucji, umieszczaj¹c w to miejsce god³o Polski.

(Rocznik, t.I, s.47; Rafineria, s.15; Ziemia jasielska, 
s.37-38; Dawne Jas³o, s.10, 176)

Œci¹ganie dwug³owego or³a austriackiego z budynku Starostwa
(fot. z archiwum MRJ)
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Umieszczenie na frontonie budynku Starostwa 
god³a niepodleg³ej Polski (fot. z archiwum autorki)

1918 - w tym roku w Jaœle za³o¿ona zosta³a:
- spó³ka spo¿ywcza Ogniska Nauczycielskiego w Jaœle,
- spó³ka gospodarcza Nauczycieli Ludowych powiatu 

jasielskiego,
- Kooperatywa Spo¿ywczo - Gospodarcza Nauczycieli 

Ludowych Powiatu Jasielskiego.
(Studia, s.415; Rocznik, t.III, s.103; 

Rocznik, t.IV, s.97)

1918 - w tym roku w Jaœle za³o¿ony zosta³ Polski Zwi¹zek 
Kolejowy.

(Studia, s.420)

1918 - szko³a pospolita mêska nosz¹ca nazwê “Szko³a pod 
dzwonkiem” zosta³a przekszta³cona na siedmioklsow¹ 
szko³ê powszechn¹ i nadano jej imiê bohatera 
narodowego Romualda Traugutta (obecnie SP nr 1).

(Jasielskie szko³y podstawowe, s.6)

1918-1921 - w latach tych burmistrzem miasta Jas³a by³ doktor 
praw Franciszek Józef Baranowski.

(S³ownik, s.10; Archiwum MRJ)
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1918 - 11 listopada wielu wojskowych i urzêdników 
administracji by³ej monarchii austriacko - wêgierskiej 
z³o¿y³o swoje odznaczenia - ordery, patenty i inne 
insygnia do ma³ej bia³ej trumienki. Trumienka ta  
zosta³a pochowana podczas symbolicznego pogrzebu.

(Rafineria, s.15; Dawne Jas³o, s.176)

Sk³adanie do trumienki odznaczeñ austriackich
(fot. z archiwum autorki)

1918 - 13 listopada mieszkañcy Jas³a i okolicy powitali 
narodziny II  Rzeczypospol i te j  uroczystym 
nabo¿eñstwem w kaplicy gimnazjalnej i akademi¹                 
w budynku “Soko³a”.

(Ziemia jasielska, s.37-38)
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1918 - 21 listopada urodzi³ siê Alfred Solarski, d³ugoletni 
proboszcz parafii pw. Matki Bo¿ej Królowej Œwiata             
w Jaœle - Nieg³owicach, dziekan jasielski, pra³at.                
W listopadzie 1957 roku rozpocz¹³ swoj¹ d³ugoletni¹ 
pracê w koœciele w Nieg³owicach. W uznaniu zas³ug 
Ordynariusz Diecezji Rzeszowskiej, ks. Biskup Ignacy 
Tokarczuk 1 wrzeœnia 1975 roku mianowa³ ks. Alfreda 
Solarskiego Kanonikiem Gremialnym Kapitu³y 
Kolegiackiej w Brzozowie. Zmar³ 1 marca 1994 roku              
i spoczywa wœród swoich parafian na nieg³owickim 
cmentarzu. Uchwa³¹ Rady Miasta z 2001 roku 
poœmiertnie nadano Mu tytu³ Honorowego Obywatela 
Miasta Jas³a.

(S³ownik, s.340-341; archiwum SMJiRJ)

1918 - od tego roku przy “Sokole” dzia³a³ chór mieszany 
“Lutnia Soko³a”.

Lutnia Soko³a w Jaœle - 1918 rok
(fot. z archiwum MRJ)

1918 - “Spó³ka Spo¿ywcza Funkcjonariuszy C.K. Kolei 
Pañstwowej”, istniej¹ca od 1907 roku, przyjê³a nazwê 
“Spó³dzielnia Spo¿ywców Kolejarzy” i pod t¹ nazw¹ 
funkcjonowa³a do 1945 roku.

(Rocznik, t.III, s.103)
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1918 - w roku tym w³adze szkolne Odrodzonej Polski przejê³y 
dawniejsze C.K. Gimnazjum na etat pañstwa polskiego. 
Gmach szkolny wraz z parcel¹ pozosta³ nadal 
w³asnoœci¹ gminy miasta Jas³a.

(Ksiêga 70-lecia, s.11)

1918 - fotografia z maja tego roku ukazuje budynek ratusza              
w stanie przejœciowym, z nadbudowanym drugim 
piêtrem i trzema bardzo smuk³ymi, zakoñczonymi 
pó³koliœcie oknami, ale pozbawiony elementów 
dekoracyjnych i nie u¿ytkowany. Plany i kosztorysy 
ratusza wykona³ budowniczy miejski, architekt 
W³adys³aw Halicki.                       (Studium, t.I, s.147-148)

1919 - dopiero 12 marca odby³o siê inauguracyjne posiedzenie 
Rady Powiatowej, w nowych warunkach politycznych. 
Podjêto wtedy dzia³ania zmierzaj¹ce do uporania siê             
z problemami ¿ycia w mieœcie i regionie oraz odbudowy 
zniszczeñ wojennych. Prezesem Rady Powiatowej by³ 
wtedy Tadeusz Sroczyñski, w³aœciciel Gorajowic.

(Studia, s.392; Ziemia jasielska, s.38)

1919 - 19 kwietnia powsta³ jasielski Oddzia³ Zwi¹zku 
Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej.                
W kwietniu 2004 roku up³ynê³a 85 - rocznica jego 
powstania i nieprzerwanej dzia³alnoœci. Jasielskie 
spo³eczeñstwo w 1936 roku ufundowa³o ZIW sztandar, 
który zachowa³ siê do obecnych czasów. 

(Obiektyw Jasielski, nr 13/272/2004 z 16 wrzeœnia 2004 r. 
“85 lat dzia³alnoœci Zwi¹zku Inwalidów Wojennych RP”, 

Oprac. Roman Myœliwiec, Micha³ Myœliwiec, s.6-7) 

1919 - 24 lipca Sejm Ustawodawczy Rzeczypospolitej Polskiej 
uchwali³ ustawê o Policji Pañstwowej. Jej powo³anie 
by³o wynikiem tworzenia nowej administracji 
pañstwowej. 23 lipca 2004 roku w Jaœle œwiêtowano            
85 rocznicê utworzenia Policji.

(Obiektyw Jasielski, nr 12/271/2004 z 27 sierpnia 2004 r.)

1919 - od tego roku zaczê³a dzia³aæ w Jaœle Kooperatywa 
Robotnicza Spo¿ywczo - Wytwórcza “Si³a” pod 
patronatem Polskiej Partii Socjalistycznej.

(Studia, s.414)



6767

1919 - w tym roku Rada Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej 
na proœbê grona pedagogicznego jasielskiego 
gimnazjum nada³a szkole oficjaln¹ nazwê: Pañstwowe 
Gimnazjum im. Króla Stanis³awa Leszczyñskiego              
w Jaœle.

(Jasielskie gimnazja i..., s.39)

1919 - pierwszy bud¿et funduszu administracyjnego Rady 
Powiatowej na ten rok zamyka³ siê niedoborem 56727 
koron. Wydatki wynosi³y 64787 koron a dochody tylko 
8060 koron. Bud¿et funduszu drogowego te¿ by³ 
ujemny.                                                        (Studia, s.396)

1919 - powo³any zosta³ w Jaœle Zwi¹zek Mieszczañski 
“Zgoda”, którego celem by³a obrona i wspólne 
popieranie interesów wszystkich warstw ludnoœci               
w mieœcie pod wzglêdem kulturalnym, handlowo - 
przemys³owym, gospodarczym i spo³ecznym.

(Jas³o i okolice, s.45; ZNP, 1905-1965, s.30)

1919 - w tym roku prawdopodobnie zosta³a utworzona w Jaœle 
organizacja Polski Czerwony Krzy¿. W 2004 roku 
obchodzi³a jubileusz 85-lecia istnienia.

(Obiektyw Jasielski nr 9/268/2004 z 31 maja 2004r.; 
Jasielskie ulice, s.110-111)

1919 - miasto czyni³o starania, aby przed³u¿yæ ulicê Czackiego, 
celem utworzenia nowego po³¹czenia miasta z dworcem 
kolejowym.

(Bosakowie, 1997, s.43)

1920 - 6 wrzeœnia w Warzycach ko³o Jas³a urodzi³ siê Roman 
F¹fara, profesor, dr in¿., absolwent jasielskiego 
gimnazjum. By³ pracownikiem naukowym Politechniki 
Warszawskiej, AGH, Politechniki Wroc³awskiej, 
SGGW i Uniwersytetu im. Marii Curie - Sk³odowskiej   
w Lublinie. W okresie swej 40-letniej dzia³alnoœci 
dydaktycznej i naukowej bra³ udzia³ w organizacji          
i rozbudowie szeregu placówek naukowych. Wyda³ 
ponad 100 prac naukowych i ponad 60 opracowañ               
o charakterze przegl¹dowym, w tym 8 pozycji 
ksi¹¿kowych. Zmar³ 24 marca 1987 roku.

(S³ownik, s. 82-85)
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1920 - Naczelnik Pañstwa Marsza³ek Józef Pi³sudski 
wystosowa³ p³omienn¹ odezwê do narodu, wzywaj¹c do 
s³u¿by ochotniczej w obronie Ojczyzny. Odezwa ta 
trafi³a do m³odzie¿y jasielskiego gimnazjum. By³ to czas 
kiedy Kozacy pod wodz¹ Budionnego wyparli wojsko 
polskie z Kijowa id¹c na zachód. W lipcu oko³o 300 
gimnazjalistów powy¿ej 16 lat ruszy³o do walki                   
z bolszewikami. Do s³u¿by stanê³o wraz z m³odzie¿¹ 
dwóch profesorów z Gimnazjum: dyrektor Jakub 
Kuska i profesor Roman Saphier.

(Ksiêga 70-lecia, s.33)

Naczelnik Pañstwa Marsza³ek Józef Pi³sudski
(fot. Józef Pi³sudski 1867-1935, s.112)

1920 - 6 wrzeœnia, w czasie wojny polsko - bolszewickiej           
w bitwie pod Firlejówk¹ zgin¹³ profesor Roman 
Saphier i 8 jego wychowanków, ¿o³nierzy 3 batalionu 
16 pu³ku piechoty. Na pami¹tkê tego wydarzenia                
w budynku gimnazjum ods³oniêto tablicê poœwiêcon¹ 
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tym bohaterom. Tablica ta zosta³a w 1938 roku 
przeniesiona do kaplicy gimnazjalnej.

(Ksiêga 70-lecia, s.32-33; Archiwum SMJiRJ)

Ulica T. Czackiego - koœció³ œw. Stanis³awa - tablica 
poœwiêcona bohaterom bitwy pod Firlejówk¹ (stan obecny)

(fot. z archiwum SMJiRJ)

1920 - 22 grudnia po raz pierwszy w klasztorze Sióstr Wizytek 
zapalono gaz. Prace przy instalacji gazowej ca³kowicie 
zakoñczono 15 stycznia 1921 roku. Na pokrycie 
kosztów tej inwestycji pomocy udzielili Vreuils, 
Holender, pe³nomocnik zagranicznej firmy naftowo - 
gazowej w Kroœnie i Stawiarski, zamo¿ny w³aœciciel 
ziemski.

(Wizytki Jasielskie, s.99)
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Roman Saphier
(fot. z archiwum MRJ)

1920 - w Jaœle powsta³ zak³ad gazu ziemnego pod nazw¹ 
“Gazoci¹gi Pañstwowe z siedzib¹ w Jaœle”. Pierwszym 
dyrektorem by³ in¿ynier Joachim Traczyk - 
dotychczasowy kierownik budowy gazoci¹gu 
przesy³owego z Mêcinki.

(Rocznik, t.IV, s.165; Podkarpacie, nr 15, 
14 kwietnia 1999r. “Gazownictwo”, 

oprac. Dariusz Nowak)

1920 - wed³ug sprawozdañ za ten rok Towarzystwo 
Gimnastyczne “Sokó³” w Jaœle liczy³o 219 cz³onków.

(Rocznik, t.V, s.42)
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“Sokó³”
(poczt. ze zb. J. Ruciñskiego)

1921 - wed³ug danych z 30 wrzeœnia tego roku miasto Jas³o 
liczy³o 10391 mieszkañców oraz posiada³o ogó³em     
723 budynków mieszkalnych z 4980 izbami.

(Studia, s.512; Rocznik, t.II, s.42)

1921  -  powsta³ chór “Echo” przy Towarzystwie 
Gimnastycznym “Sokó³” w Jaœle. Wywodzi³ siê                 
z dawnego ko³a œpiewaczego “Lutnia Sokola” oraz 
spoœród uczniów jasielskiego gimnazjum. Inicjatorem 
oraz za³o¿ycielem zespo³u i pierwszym dyrygentem by³  
Roman Karakiewicz. Pe³ni³ on funkcjê dyrygenta                 
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i kierowa³ prac¹ zespo³u do wybuchu II wojny 
œwiatowej.

(Chór ZZK “Echo” w Jaœle: 50 lecie dzia³alnoœci 1921-1971/
przew. zespo³u red. Zdzis³aw Œwistak, - Jas³o: Zwi¹zek 

Zawodowy Kolejarzy, 1971, s.9-10, 73-74; 
JAS£O, 2001, s.10; S³ownik, s.145-146)

Roman Karakiewicz
(fot. z archiwum MRJ)

Chór “Echo” 
(fot. z archiwum SMJiRJ - 1998r.)
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1921 - w tym roku z inicjatywy i przy wspó³pracy m³odzie¿y 
gimnazjalnej ukaza³o siê w Jaœle czasopismo 
humorystyczne “Bzdury jasielskie”. By³ to dziennik 
humorystyczno - satyryczny drukowany w jasielskiej 
drukarni Stanis³awa KuŸniarskiego.

(Folder druków, 1850 - 1950)

1921 - w Jaœle zaczê³a dzia³aæ spó³ka handlowo - przemys³owo - 
budowlana “¯wir”.

(Studia, s.413)

1921 - w jasielskim gimnazjum powstaje Ko³o Sportowe.         
W trosce o rozwój fizyczny m³odzie¿y w ci¹gu tygodnia 
by³o przeznaczone trzy godziny na æwiczenia oraz szeœæ 
godzin na gry sportowe - program godzinowy 
obejmowa³ wszystkich uczniów.

(125 lat Gimn. i Lic., s.61)

1921 - w Jaœle zosta³a zorganizowana przez Mariana 
Chruœciñskiego Szko³a Dokszta³caj¹ca Zawodowa 
¯eñska. Kierowniczk¹ tej szko³y od 1923 roku by³a 
Alfreda Breitmeier.

(Jasielskie gimnazja i..., s.131)

1921 - w grudniu tego roku burmistrzem miasta Jas³a zosta³ 
wybrany doktor praw Jan Wilusz, który stanowisko to 
piastowa³ do 1930 roku.

(Bogaciewicz, s.19, 24; 
Studia, s.396)

1922 - z 16 maja tego roku pochodzi pierwsza wzmianka 
dotycz¹ca huty szk³a. Wtedy to Rada Miejska podjê³a 
uchwa³ê o wydzier¿awieniu na okres 20 lat miejskiego 
gruntu pocegielnianego. Na tym terenie sta³ jeszcze 
komin po dawnej cegielni. Dzier¿awc¹ terenu pod 
urz¹dzenie huty szk³a by³a Spó³ka Baruch Margulies             
i Zygmunt Begleiter.

(Bosakowie, 1997, s.43; 
W krêgu zabytków, s.134-140; 

Jasielskie ulice, s.41-45)

1922 - w Jaœle zosta³ za³o¿ony Bank Spó³dzielczy “Fortuna”.
(Studia, s.414; 

Rocznik, t.III, s.55) 
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1922 - powsta³y w 1913 roku Bank Zwi¹zkowy dla 
Oszczêdnoœci i Kredytu zosta³ przemianowany na Kasê 
Zwi¹zkow¹ dla Oszczêdnoœci i Kredytu.

(Studia, s.414; Rocznik, t.III, s.55)

1922 - w Jaœle powsta³ sklep spó³dzielczy sekcji handlowo - 
przemys³owej Zwi¹zku Mieszczañskiego “Zgoda”.

(Studia, s.415)

1922 - wed³ug zapisów w aktach miejskich na placu Rynku sta³a 
jedna budka z wod¹ sodow¹, od której by³a pobierana 
op³ata miesiêczna w wysokoœci 12 000 Mp.

(Studium, t.I, s.35)

1922 - w Jaœle powsta³a wytwórnia “Róg”, która wytwarza³a 
grzebienie, guziki, oprawy do scyzoryków i no¿y,  
r¹czki do lasek i parasoli.

(Studia, s.413)

1922 - wed³ug kroniki szkolnej Szko³y Powszechnej 7-klasowej 
(obecnie SP nr 2) odwiedzi³ j¹ Prezes Rady Ministrów             
i Minister Oœwiaty Antoni Ponikowski wraz                       
z    kuratorem Okrêgu Szkolnego Krakowskiego Janem 
Owiñskim.

(100 lat SP nr 2, s.10)

1923 - wiosn¹ tego roku przyst¹piono do odnowienia wnêtrza 
koœcio³a farnego, jakkolwiek w latach I wojny 
œwiatowej nie odniós³ on ¿adnych strat. Prace by³y 
wykonywane do koñca miesi¹ca grudnia pod 
kierunkiem Juliana Krupskiego, profesora Wy¿szej 
Szko³y Przemys³owej we Lwowie.

(Studia, s.637; Fara, s.151, 175; 
Dawne Jas³o, s.27)

1923 - od maja tego roku Szko³a ¯eñska imieniem Królowej 
Jadwigi posiada³a swój sztandar, zakupiony ze sk³adek 
uczennic, datków rodziców oraz innych ofiarodawców.

(”Z dziejów szkolnictwa w Jaœle. Historia Szko³y im. Królowej Jadwigi 
w Jaœle - lata 1908 - 1951”, referat - maszynopis, oprac. Urszula Zo³a)

1923 - 17 czerwca zmar³ urodzony w Jaœle w 1852 roku 
Seweryn Bieszczad, artysta malarz, doskona³y 
rysownik i akwarelista. Obrazy tego artysty znajduj¹ siê 
w wielu muzeach w kraju, a tak¿e poza jego granicami. 
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Najwiêcej jednak obrazów znajduje siê w regionalnych 
muzeach w Kroœnie, Jaœle, Gorlicach i Sanoku.

(S³ownik, s.26; Poczet, s.80-84)

1923 - 8 sierpnia urodzi³ siê Stanis³aw Cynarski, profesor 
nadzwyczajny, dr hab., Kierownik Zak³adu Historii 
Powszechnej Œredniowiecznej, wieloletni pracownik 
naukowy UJ. Pod jego redakcj¹ zosta³ wydany “Rocznik 
Jasielski t.III” oraz “Stary cmentarz w Jaœle” czêœæ I - III. 
Zmar³ 24 listopada 1996 roku. Zosta³ pochowany na 
Starym Cmentarzu w Jaœle.

(S³ownik, s.62-63; Poczet, s.239; 
Archiwum SMJiRJ)

1923 - w Jaœle powsta³a fabryka miote³ ry¿owych “Jaœlanka”.
(Studia, s.413)

1923 - w tym roku Szko³ê Wydzia³ow¹ ¯eñsk¹ przy ulicy 
Koralewskiego 9 (obecnie SP nr 2) nazwano imieniem 
Marii Konopnickiej. Od 1923 do 1939 roku dyrektorem 
tej szko³y by³a Alfreda Breitmeierowa, wybitna 
polonistka i organizator pracy szko³y.

(Jasielskie szko³y podstawowe, s.18; 
100 lat SP nr 2, s.10, 23)

Alfreda Breitmeierowa
(fot. z Kroniki SP nr 2)
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1923 - w tym roku notowane jest przeprowadzenie regulacji 
ulicy Karmelickiej, przy której znajdowa³a siê realnoœæ 
Sk³adnicy Kó³ek Rolniczych.

(Bosakowie, 1997, s.43)

1923 - w rafinerii nafty w Nieg³owicach zosta³ uruchomiony 
dzia³ do oddestylowywania parafiny.

(Studia, s.412; JAS£O 1999, s.12)

1923 - w Jaœle powsta³ Oddzia³ Zwi¹zku M³odzie¿y 
Komunistycznej w Polsce.

(Studia, s.420)

1923 - w tym roku, w Jaœle istnia³o Towarzystwo “Rozwój”, 
które ubiega³o siê o sprzeda¿ gruntu miejskiego pod 
budowê domów mieszkalnych.

(Bosakowie, 1997, s.43)

1923 - w Pañstwowym Gimnazjum im. Króla Stanis³awa 
Leszczyñskiego powsta³ hufiec szkolny, który 
prowadzi³ szeroko zakrojon¹ dzia³alnoœæ turystyczn¹.

(125 lat Gimn. i Lic., s.61)

1923 - Spó³ka Baruch Margulies i Zygmunt Begleiter 
rozpoczê³a budowê huty szk³a i rozpoczê³a w niej 
produkcjê.

(Studia, s.412; Rocznik, t.II, s.42; JAS£O 2001, s.10)

1924 - 10 lutego urodzi³ siê Józef Twaróg, magister prawa               
i ekonomiki rolnictwa, absolwent jasielskiego 
gimnazjum, ¿o³nierz kampanii wrzeœniowej i AK.               
Od 1947 do 1982 roku pracownik jasielskich                        
i kroœnieñskich banków. Zajmowa³ wysokie stanowiska 
w tych instytucjach. By³ zas³u¿onym dzia³aczem 
spo³ecznym i wieloletnim cz³onkiem i przewodni-
cz¹cym Komisji Rewizyjnej SMJiRJ. Zmar³ 29 grudnia 
2003 roku i spoczywa na Nowym Cmentarzu w Jaœle.

(S³ownik, s.379-380; Archiwum SMJiRJ)

1924 - 24 stycznia urodzi³ siê Albin Pietrus, lekarz medycyny, 
pediatra, ¿o³nierz AK, kolekcjoner i poeta. Zas³u¿ony 
dzia³acz spo³eczny i kulturalny, wieloletni mieszkaniec 
miasta Jas³a. Cz³onek za³o¿yciel i pierwszy prezes 
SMJiRJ. Inicjator i wspó³twórca jasielskiego muzeum 
regionalnego. By³ tak¿e organizatorem i prezesem 
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Towarzystwa Mi³oœników Lwowa i Kresów 
Po³udniowo - Wschodnich. Za zas³ugi i dzia³alnoœæ na 
rzecz miasta i regionu otrzyma³ tytu³ Honorowego 
Obywatela Miasta Jas³a. Zmar³ 18 marca i spoczywa na 
Starym Cmentarzu w Jaœle.

(S³ownik, s.293-294; Honorowi Obywatele, s.36; 
Poczet, s.239; Kronika SMJiRJ)

Albin Pietrus (fot. z archiwum SMJiRJ)

1924 - 30 maja w Jaœle urodzi³ siê Czes³aw Podrzucki, profesor 
zwyczajny, doktor hab. in¿., absolwent jasielskiego 
Gimnazjum i Liceum im. Króla Stanis³awa 
Leszczyñskiego. Od 1949 do 1994 roku pracownik 
naukowy AGH. Jest autorem b¹dŸ wspó³autorem       
287 publikacji naukowych i naukowo - technicznych     
w czasopismach krajowych i zagranicznych. Wyda³        
5 podrêczników, 20 skryptów, jest wspó³autorem         
10 poradników i encyklopedii oraz 15 patentów. Jest 
tak¿e laureatem wielu nagród indywidualnych                 
i zbiorowych. Posiada te¿ szereg odznaczeñ 
pañstwowych  i  resortowych.

(S³ownik, s.300-303)
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1924 - w maju tego roku Ko³o Towarzystwa Nauczycieli Szkó³ 
Wy¿szych w Jaœle naby³o Prywatne Gimnazjum   
¯eñskie od dotychczasowej w³aœcicielki, Eugenii 
Midowiczowej. Szko³a ta w 1926 roku przyjê³a 
urzêdow¹ nazwê: Prywatne Gimnazjum ¯eñskie              
im. B³ogos³awionej Jolanty.

(125 lat Gimn. i Lic., s.126-127)

1924 - wiosn¹ tego roku w rafinerii nafty w Nieg³owicach 
zosta³a za³o¿ona Orkiestra Dêta Podkarpackich 
Zak³adów Rafineryjnych. 

- 1 maja na zgromadzeniu robotniczym Orkiestra 
pierwszy raz gra³a pieœni robotnicze. Od tego czasu 
uczestniczy³a we wszystkich akcjach robotniczych, 
pañstwowych i manifestacjach w mieœcie i okolicznych 
miejscowoœciach. Pierwszym dyrygentem by³ Adam 
Kurc.

(Rafineria, s.19; Ziemia Jasielska - grudzieñ 1994r., 
“70-lecie Orkiestry Dêtej PZR”, oprac. MM)

1924 - od czerwca do wrzeœnia tego roku trwa³y prace przy 
odnowieniu elewacji koœcio³a farnego. Koszt remontu 
wyniós³  3 000 z³.

(Dawne Jas³o, s.27; Fara, s.190-191; Inwentarz zabytków, s.136-137)

Koœció³ parafialny - Fara po odnowieniu elewacji
(poczt. ze zb. J. Ruciñskiego)
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1924 - w Jaœle w tym roku zosta³ za³o¿ony ¿ydowski Klub 
Sportowy “Makkabi”.

(Rocznik, t.V, s.45)

1924 - powsta³a w Jaœle Szko³a Dokszta³caj¹ca Zawodowa 
Mêska z przemianowania Szko³y Przemys³owej 
Uzupe³niaj¹cej. Kierownikiem tej szko³y by³ Leon 
Gontek.

(Jasielskie Gimnazja i..., s.131)

1924 - w tym roku staraniem Stowarzyszenia Popierania 
Polskiego Przemys³u i Handlu w Jaœle powsta³a 3-letnia 
Szko³a Handlowa im. Stanis³awa Szczepanowskiego. 
Od 1924 do 1927 roku mieœci³a siê w budynku szko³y 
im. Romualda Traugutta.

(Jasielskie Gimnazja i..., s.131)

1924 - w jasielskim gimnazjum i liceum powsta³o ko³o 
Czerwonego Krzy¿a. M³odzie¿ szkolna zbiera³a 
pieni¹dze na cele dobroczynne i spo³eczne.

(125 lat Gimn. i Lic., s.135)

1924 - na pocz¹tku roku szkolnego 1924/1925 dh Jerzy Zaj¹c 
og³osi³ zaci¹g do dru¿yny harcerskiej. Efektem tego 
zaci¹gu by³o powiêkszenie istniej¹cej dru¿yny                
o 100 ochotników, z których powsta³y dwie nowe 
dru¿yny im. Adama Mickiewicza i im. Tadeusza 
Koœciuszki.

(125 lat Gimn. i Lic., s.50-51)

1925 - 9 lutego zmar³ na udar serca Aleksander Teofil Hicner, 
doktor medycyny, absolwent jasielskiego gimnazjum. 
Po ukoñczeniu Wydzia³u Lekarskiego UJ powróci³              
do Jas³a i obj¹³ posadê lekarza miejskiego oraz 
prowadzi³ prywatn¹ praktykê. Zmar³ w Jaœle i spoczywa 
w rodzinnym grobowcu na Starym Cmentarzu.

(Cmentarz, cz.III, s.39-40; Archiwum SMJiRJ)

1925 - 22 wrzeœnia w Przysiekach ko³o Jas³a urodzi³ siê Marian 
Konopacki, magister, artysta rzeŸbiarz. W latach              
1932 - 1939 uczêszcza³ do Szko³y Powszechnej im. 
Romualda Traugutta w Jaœle. Ukoñczy³ Akademiê Sztuk 
Piêknych Wydzia³ RzeŸby w Krakowie. Na przestrzeni 
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wielu lat utrzymywa³ kontakt z Jas³em wykonuj¹c 
projekty:
- z okazji 600 lecia projektowa³ pami¹tkowy medal oraz 
tablicê poœwiêcone Teodorowi Bernardzikiewiczowi, 
za³o¿ycielowi parku miejskiego i Bart³omiejowi               
z Jas³a, reformatorowi UJ z prze³omu XIV/XV wieku.

- by³ projektantem tablic upamiêtniaj¹cych: Ignacego 
£ukasiewicza; Henryka Dobrzañskiego; odznacze-
nia Jas³a Krzy¿em Grunwaldu; ku czci poleg³ych               
i pomordowanych Jaœlan w okresie II wojny œwiatowej.

- jest autorem obelisku z tablic¹ upamiêtniaj¹c¹ 
pierwsz¹ na œwiecie destylarniê ropy naftowej              
w Ulaszowicach oraz pomnika poœwiêconego ofiarom 
faszyzmu w Krajowicach.

(S³ownik, s.156-157)

1925 - wed³ug danych z tego roku w Jaœle dzia³a³y dwa du¿e 
m³yny oraz jeden tartak. Rozpoczê³a tak¿e dzia³alnoœæ 
spó³dzielnia wytwórczo - mieszkaniowa “Osada” dla 
budowy domów pracowników pañstwowych.

(Studia, s.413)

1925 - 31 paŸdziernika w jasielskim parku na Grobie 
Nieznanego ¯o³nierza mieszkañcy Jas³a z³o¿yli kwiaty, 
jako wyraz ho³du Polakom poleg³ym w walce                  
o Niepodleg³¹ Ojczyznê. Grób to du¿a kamienna p³yta 
u³o¿ona pochy³o na niskiej podstawie z napisem 
“Nieznanemu ¯o³nierzowi Polskiemu Poleg³emu za 
Ojczyznê 1914 - 1920”. Grób Nieznanego ̄ o³nierza sta³ 
siê miejscem, gdzie spo³eczeñstwo jasielskie                    
w uroczystoœciach pañstwowych i rocznicowych oddaje 
ho³d poleg³ym ¿o³nierzom w obronie Ojczyzny. Pod 
p³yt¹ umieszczono ziemiê z pól bitewnych 1914 - 1920, 
a po II wojnie œwiatowej poni¿ej tych dat zosta³y 
dodatkowo wyryte skoœnie daty “1939 - 1945”. Tu¿ 
obok p³yty na podstawie, po prawej jej stronie 
umieszczono wykonany w br¹zie wizerunek Krzy¿a 
Virtuti Militari.

(Informator, 1975, s.66; Jasielskie tablice, s.12;
W krêgu zabytków, s.163-164; Archiwum SMJiRJ)
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Grób Nieznanego ¯o³nierza - stan po II wojnie œwiatowej
(fot. z archiwum SMJiRJ)

1925 - w tym roku przy koœciele farnym zosta³a odnowiona 
dzwonnica. Zakupiono za 13000 franków szwajcarskich 
trzy nowe dzwony z Odlewni Dzwonów Karola 
Schwabego z Bia³ej. Najwiêkszy dzwon nazwany zosta³ 
“Aleksander” i wa¿y³ 1040 kg, œredni “Anatol” wa¿y³ 
500 kg, a najmniejszy “Karol” 270 kg.

- 6 wrzeœnia odby³a siê konsekracja dzwonów, której 
dokona³ ks. bp Karol Józef Fischer.

(W krêgu zabytków, s.7-8; Dawne Jas³o, s.27)

1925 - Rada Miejska podjê³a uchwa³ê, na podstawie której Jas³o 
zosta³o podzielone na dwa okrêgi ogniowe. Rejon 
pierwszy obejmowa³ centraln¹ czêœæ miasta, w której 
mog³y byæ wznoszone tylko budynki murowane, kryte 
materia³em ogniotrwa³ym. Rejon drugi obejmowa³ 
pozosta³¹ czêœæ miasta.

(Bosakowie, 1997, s.43; Studium, t.I, s.36)

1925 - do Jas³a przy³¹czono czêœæ gminy Nieg³owice, czêœæ 
gminy ¯ó³ków tzw. “Lichtarz”, Sobniów, czêœæ 
Gorajowic, Ulaszowice, czêœæ Kaczorowy i czêœæ gminy 
G¹dki oraz gminy Jareniówka.

(Bosakowie, 1997, s.43)
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1925 - w tym roku burmistrz Jas³a doktor praw Jan Wilusz 
zwróci³ siê do dyrektora Archiwum Akt Dawnych 
Miasta Krakowa Adama Chmiela o ustalenie                       
i zaprojektowanie nowego herbu i pieczêci dla miasta.

- na podstawie nades³anego przez A. Chmiela 
udokumentowanego referatu i barwnego rysunku Rada 
Miejska dokona³a zatwierdzenia i nakaza³a sporz¹dziæ 
now¹ pieczêæ.

(Studia, s.568-569)

1925 - oko³o tego roku Stary Cmentarz w Jaœle znów zmieni³ 
wewnêtrzny uk³ad. W porównaniu do 1907 roku 
dokonano dalszego podzia³u kwater, powiêkszaj¹c ich 
iloœæ z 8 do 12. Widoczna te¿ jest kwatera poleg³ych            
w I wojnie œwiatowej.

(Rozwój przestrzenny, s.255)

Plan i fazy rozwoju przestrzennego Starego Cmentarza
z oko³o 1925 roku

(Bosakowie, 1996, s.87, poz.7)

1925-1935 - w tych latach rafineria nafty w Nieg³owicach by³a 
jednym z najnowoczeœniej urz¹dzonych zak³adów           
w Polsce.

(Rocznik, t.IV, s.157)

cmentarz z 1914-15
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1925 - w tym roku szko³a w Brzyszczkach (obecnie SP nr 10) 
zosta³a przemianowana na trzyklasow¹ oraz utworzono 
bibliotekê, która liczy³a 34 ksi¹¿ki.

(Jasielskie szko³y podstawowe, s.137)

1925 - oko³o tego roku kaplica cmentarna by³a remontowana 
pod kierunkiem in¿yniera Macudziñskiego. Malarz 
£¹czyñski namalowa³ wówczas freski przedsta-         
wiaj¹ce sceny z czyœæca, autorstwa Zdzis³awa 
Truskolaskiego.

(Bosakowie, 1996, s.12)

1926 - od tego roku wprowadzono nowy herb Jas³a. Pieczêæ ta    
o œrednicy 30 mm nawi¹zywa³a do najstarszej znanej 
pieczêci miasta. Napis otokowy, naœladuj¹cy majusku³ê 
gotyck¹, brzmia³: MAGISTRAT KRÓL. WOLN. 
MIASTA JAS£A. Pieczêæ ta by³a u¿ywana do wybuchu 
II wojny œwiatowej.

(Studia, s.569)

1926 - 29 sierpnia odby³o siê uroczyste poœwiêcenie i oddanie 
do u¿ytku nowego budynku Szko³y Powszechnej               
w Nieg³owicach. Poœwiêcenia dokona³ ks. Aleksander 
Dulêba. W uroczystoœciach oprócz licznie przyby³ych 
oko³o 2000 mieszkañców udzia³ wziêli m.in. starosta 
jasielski - Antoni Zoll, burmistrz Jas³a - dr Jan Wilusz 
oraz inspektor szkolny Gontek.

(Rafineria, s.19-20; Jasielskie szko³y podstawowe, s.76)

1926 - oko³o tego roku cmentarz parafialny - Stary Cmentarz 
zosta³ ogrodzony w ca³oœci jednolitym, betonowym 
murem. Wykonana zosta³a wówczas obecna brama 
cmentarna, wed³ug wzorów modnego w tym czasie stylu 
“dworkowego”.

(Bosakowie, 1996, s.12)

1926 - zosta³ ufundowany sztandar dla jasielskiego Cechu 
Piekarzy, Cukierników i Piernikarzy. W okresie 
miêdzywojennym tylko ten cech posiada³ w³asny 
sztandar. Inne cechy posiada³y jedynie dawne ksiêgi 
cechowe, tzw. “obes³ania” i pieczêcie.

(Dawne Jas³o, s.173)
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1926 - w Jaœle powsta³a Powiatowa Kasa Rêkodzielnicza 
(Spó³dzielnia).

(Studia, s.414; Rocznik, t.III, s.55)

1926 - cz³onkowie grona nauczycielskiego Prywatnego 
Gimnazjum ¯eñskiego za³o¿yli Towarzystwo Szko³y 
Œredniej w Jaœle, spó³kê z o.o., która zosta³a 
w³aœcicielem zak³adu. W tym te¿ roku szko³a przyjê³a 
urzêdow¹ nazwê: Prywatne Gimnazjum ¯eñskie        
im. b³. Jolanty. Szko³a ta nie posiada³a w³asnej siedziby 
w tym okresie.

(125 lat Gimn. i Lic., s.126-127)

1926 - dwuklasowa szko³a w Sobniowie, za kierownika Józefa 
M³odeckiego, zosta³a przekszta³cona na trzyklasow¹. 
Przyjêto wtedy do pracy trzeci¹ si³ê pedagogiczn¹ - 
Adelê Piêtniewicz.

(Rocznik, t.IV, s.88; Jasielskie szko³y podstawowe, s.107)

1926 - wed³ug ankiety przemys³owej Krakowskiej Izby 
Przemys³owo - Handlowej, z tego roku, rafineria nafty             
w Nieg³owicach zatrudnia³a 432 robotników.

(Studia, s.413)

1927 - 8 kwietnia na podstawie Rozporz¹dzenia Rady 
Ministrów nast¹pi³o po³¹czenie Pañstwowych 
Gazoci¹gów i Pañstwowych Zak³adów Naftowych               
i utworzone zosta³o przedsiêbiorstwo przyjmuj¹ce skrót 
firmowy “Polmin”. Siedzib¹ zarz¹du zosta³ Lwów.               
W Jaœle powstaje Oddzia³ “Polminu” pod nazw¹ 
“Zarz¹d Gazoci¹gów Pañstwowych w Jaœle”, przy ulicy 
Asnyka.                                                (Rocznik, t.IV, s.165)

1927 - w maju brukowany chodnik, który przebiega³ przez 
œrodek Rynku postanowiono zast¹piæ nowym 
chodnikiem z p³yt betonowych. W³adze miejskie jednak 
ju¿ w czerwcu przyjê³y inn¹ koncepcjê i zlecono 
brukarzowi Maciejowi S³upeckiemu wykonanie 
chodnika z kamienia rzecznego w cenie 1 z³ 40 gr. za          

21 m  ³¹cznie z wykopem. Pozosta³a powierzchnia Rynku 
tworzy³a plac niewybrukowany, wymagaj¹cy sta³ego 
oczyszczania.

(Studium, t.I, s.36)
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Plac Rynku z wybrukowanym chodnikiem
(poczt. z archiwum SMJiRJ)

1927 - w czerwcu mia³ miejsce w Jaœle pokaz koni rasowych 
zorganizowany przez Radê Powiatow¹.

(Studia, s.408)

1927 - 1 paŸdziernika, zmar³ w wieku 85 lat, Aleksander 
Kwieciñski, ksi¹dz, kanonik honorowy kapitu³y 
przemyskiej, proboszcz parafii jasielskiej, ksi¹dz 
jubilat, dziekan ¿migrodzki, biecki i jasielski. Zosta³ 
pochowany na Starym Cmentarzu w Jaœle.

(Cmentarz, cz.III, s.49; S³ownik, s.186; 
Archiwum autorki)

1927 - od 1 grudnia proboszczem parafii jasielskiej zosta³            
ks. Jan Samborski, który funkcjê proboszcza 
sprawowa³ do 1937 roku.

(Wizytki Jasielskie, s.98; Archiwum Fary; 
Archiwum autorki)

1927 - w Jaœle zosta³ wybudowany i oddany do u¿ytku 
wodoci¹g miejski.

(Rocznik, t.II, s.42)
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1927 - Jasielski Klub Sportowy “CZARNI” z chwil¹ utworzenia 
w tym roku ligi znalaz³ sta³e miejsce w klasie B, którego 
nie opuœci³ do 1939 roku.

(Jasielski Klub Sport., s.8)

1927 - Jas³o liczy³o 10 391 mieszkañców. Rozwija³o siê g³ównie 
dziêki przemys³owi naftowemu.

(Bosakowie, 1997, s.43)

1927 - w roku szkolnym 1927/1928 Towarzystwo Szko³y 
Œredniej w Jaœle naby³o parcelê budowlan¹ oraz boisko 
przy ulicy Lenartowicza (obecnie Franciszkañska) pod 
budowê w³asnej szko³y.

(125 lat Gimn. i Lic., s.127)

1928 - 4 maja urodzi³ siê w Jaœle Antoni Bogdanowicz, lekarz 
medycyny, bakteriolog. Absolwent szko³y powszechnej 
i Pañstwowego Gimnazjum i Liceum im. Króla 
Stanis³awa Leszczyñskiego w Jaœle. Po ukoñczeniu 
Akademii Medycznej w Gdañsku rozpocz¹³ pracê jako 
lekarz od 1 lipca 1953 roku w PMRN Wydzia³ Zdrowia 
w Jaœle. Zorganizowa³ Oddzia³ ZakaŸny w Gamracie,     
a póŸniej przyczyni³ siê do budowy oddzielnego 
Oddzia³u ZakaŸnego w Gorajowicach, którego zosta³ 
ordynatorem. Oprócz pracy zawodowej pe³ni³ kilka 
funkcji spo³ecznych na rzecz miasta. Zmar³ 29 wrzeœnia 
1992 roku i zosta³ pochowany na Starym Cmentarzu      
w Jaœle.

(S³ownik, s.30-31)

1928 - z dniem 8 maja Towarzystwo Szko³y Œredniej w Jaœle 
jako w³aœciciel Prywatnego Gimnazjum ¯eñskiego           
im. b³. Jolanty przyst¹pi³o do budowy w³asnego gmachu 
szkolnego przy ulicy Lenartowicza (obecnie 
Franciszkañska). Projektantem budynku by³               
in¿. Skóra.

(125 lat Gimn. i Lic., s.127; 
Jasielskie gimn. i..., s.41)

1928 - 4 listopada nast¹pi³o uroczyste otwarcie i poœwiêcenie 
ratusza, który stan¹³ w Rynku, w miejscu, gdzie w 1914 
roku znajdowa³ siê budynek jednopiêtrowy z wie¿¹ 
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zegarow¹. Na podstawie przekazu prawdopodobnie 
mieœci³a siê w nim mêska szko³a œrednia - ówczesne 
gimnazjum. Rzeczywisty koszt odbudowy ratusza               
i nadbudowy drugiej kondygnacji trwaj¹cy od 1914 roku 
wynosi³ 285727,03 z³. Budynek ratusza po przebudowie 
otrzyma³ dodatkowe drugie piêtro i u¿ytkowe poddasze 
z zegarem, w nocy oœwietlonym i now¹ elewacjê. Na 
istniej¹cym na piêtrze ryzalitu balkonie umieszczono po 
bokach, na postumentach, pe³nopostaciowe figury króla 
W³adys³awa Jagie³³y i królowej Jadwigi. Rozbudowa 
ratusza by³a prowadzona przez architekta miejskiego 
W³adys³awa Halickiego. Poœwiêcenia ratusza dokona³ 
ks. bp. Anatol Nowak.

(Bogaciewicz, s.20; Rocznik, t.II, s.42; 
Bosakowie, 1997, s.43-44; 

Studium, t.I, s.147-149) 

Dawna siedziba magistratu i gimnazjum 
utworzonego w 1868 roku
(fot. z archiwum SMJiRJ)
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Ratusz po przebudowie 
(poczt. z archiwum SMJiRJ)

1928 - wed³ug dokumentów Ÿród³owych w nowym ratuszu 
zosta³a ods³oniêta tablica pami¹tkowa o treœci:

           “W dziesi¹t¹ rocznicê odbudowania Niepodleg³ej 
Zjednoczonej Rzeczypospolitej Polskiej 

gdy jej prezydentem by³ Profesor Dr Ignacy Moœcicki 
zaœ na stolicy Piotrowej zasiada³ Pierwszy Jej 

Nuncjusz jako Papie¿ Pius XI, Pierwszym 
Marsza³kiem Polski by³ Twórca Legionów Józef 
Pi³sudski wówczas Minister Spraw Wojskowych, 

Wojewod¹ Krakowskim Ludwik Darowski b. Minister 
Opieki Spo³ecznej, rz¹dy diecezjalne sprawowa³ 
Ks. Dr Anatol Nowak Biskup przemyski, Starost¹ 

powiatowym by³ Dr Antoni Zoll ratusz ten 
- po zupe³nej przebudowie i nadbudowie wykonanej 
wedle planów budowniczego miejskiego architekta 

W³adys³awa Halickiego Rada miejska 
z Burmistrzem Drem Janem Wiluszem, adwokatem 

krajowym w Jaœle do u¿ytku obywateli odda³a
Jas³o, w listopadzie 1928 r.”

(Studium, t.I, s.288)
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1928 - w 10-lecie odzyskania niepodleg³oœci uczniowie 
jasielskiego gimnazjum ufundowali sta³¹ marmurow¹ 
tablicê ku czci bohaterów, profesora i uczniów 
poleg³ych w wojnie œwiatowej, w legionach polskich, 
obronie Lwowa i wojnie polsko - bolszewickiej. Tablica 
ta zosta³a poœwiêcona dopiero 25 listopada 1930 roku.

(Ksiêga 70-lecia, s.38)

Tablica pami¹tkowa poleg³ych, profesora i uczniów
Zak³adu, wmurowana w westybulu gimnazjum

(fot. z archiwum MRJ)
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1928 - przez 5 miesiêcy ukazywa³o siê czasopismo m³odzie¿y 
gimnazjalnej pod tytu³em EFEB, drukowane                 
u Stanis³awa KuŸniarskiego. 

(Folder - wystawa druków 1850-1950; Ksiêga 70-lecia, s.36)

1928 - w roku tym przy Rynku zosta³ umieszczony postój 
fiakrów.

(Studium, t.I, s.35)

poczt. ze zb. J. Ruciñskiego

1928 - w Jaœle powsta³a spó³ka wytwórczo - handlowa 
“Wis³oka” (drukarnia).

(Studia, s.413)

1928 - Rada Miasta odst¹pi³a grunta miejskie Komitetowi 
Wychowania Fizycznego na urz¹dzenie stadionu 
sportowego. Teren ten znajdowa³ siê obok dawnej 
cegielni i huty szk³a przy ulicy Œniadeckich.

(Bosakowie, 1997, s.43)

- jednoczeœnie podjêto uchwa³ê o budowie stadionu                  
i Jasielski Klub Sportowy CZARNI otrzyma³ lokal               
w Izbie Rzemieœlniczej przy ulicy Piotra Skargi.

(Dzieje Jasielskiego Klubu Sportowego, s.8)

1928 - uchwalono akta fundacyjne dla domu ubogich im. ks. 
Jana Wojakiewicza i dla ochronki im. Ciêglewiczów.

(Bosakowie, 1997, s.43)
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1928 - w roku tym nast¹pi³a regulacja ulicy Klasztornej                        
i  przyleg³ych  uliczek,

- w aktach miejskich odnotowano krytyczny stan sytuacji 
finansowej mieszkañców Jas³a. W³adze stwierdzi³y, i¿ 
dalsze obci¹¿anie podatkami jest niemo¿liwe.

(Bosakowie, 1997, s.45)

1928 - wojewoda krakowski rozwi¹zuje Radê Powiatow¹ i na 
jej miejsce powo³ano Tymczasowy Zarz¹d Powiatowy, 
z³o¿ony z 12 cz³onków, pod kierownictwem starosty 
Antoniego Zolla. Tymczasowy Zarz¹d by³ faktycznie 
rad¹ przyboczn¹ o charakterze doradczym, a nie 
organem uchwalaj¹cym.

(Studia, s.394; JAS£O, 2001, s.10)

1928 - w tym roku dokonano malowania Koœcio³a Ojców 
Franciszkanów oraz wykonano dekoracjê na budynku 
klasztoru.

(Rocznik, t.IV, s.10; Dawne Jas³o, s.33)

1928 - zbudowana zosta³a wytwórnia olejów roœlinnych.
(Rocznik, t.II, s.42)

1928 - uchwalony zosta³ przez Radê Miejsk¹ regulamin 
rozbudowy miasta. Wykonanie pomiarów i sporz¹dze-
nie planów rozbudowy powierzono budowniczemu 
miejskiemu in¿. Romanowi Bielskiemu.

(Bosakowie, 1997, s.44; 
Kadra techniczna, s.38-39)

1929 - 16 kwietnia urodzi³ siê w Jaœle Marian Matysik, 
magister filozofii w zakresie filologii polskiej, 
absolwent jasielskiego gimnazjum. Pracowa³ jako 
nauczyciel w jasielskim Liceum Ogólnokszta³c¹cym 
oraz od 1975 roku jako kierownik i dyrektor Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Jaœle. W czasie stanu 
wojennego by³ objêty represjami i internowany. 
Aktywnie uczestniczy³ w ¿yciu kulturalnym                   
i oœwiatowym miasta i regionu. Zmar³ 19 stycznia 1994 
roku. Zosta³ pochowany na Starym Cmentarzu w Jaœle. 
Za zas³ugi poœmiertnie Rada Miasta Jas³a nada³a mu 
tytu³ Honorowego Obywatela Miasta Jas³a.

(S³ownik, s.227; Honorowi Obywatele, s.29)
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Marian Matysik (fot. z archiwum MRJ)

1929 - 16 czerwca w Jaœle urodzi³ siê W³adys³aw Œwistak, 
magister artysta muzyk, absolwent Publicznej Szko³y 
Powszechnej Nr 1 im. Romualda Traugutta i Liceum 
Ogólnokszta³c¹cego im. Króla St. Leszczyñskiego               
w Jaœle. Koñczy³ studia w Pañstwowej Wy¿szej Szkole 
Muzycznej w Krakowie. Powróci³ do Jas³a w 1970 roku 
obejmuj¹c stanowisko dyrektora nowo za³o¿onej 
Pañstwowej Szko³y Muzycznej I Stopnia. Prowadzi³ 
chór i orkiestrê szkoln¹, pe³ni³ funkcjê dyrygenta chóru 
mêskiego “Echo” ZZK oraz przez kilka lat prowadzi³ 
Jasielsk¹ Orkiestrê Symfoniczn¹, a póŸniej 
M³odzie¿ow¹ Orkiestrê Symfoniczn¹ przy JDK.                 
W uznaniu zas³ug za propagowanie muzyki oraz kultury 
muzycznej w œrodowisku jasielskim Rada Miasta Jas³a 
nada³a mu tytu³ Honorowego Obywatela Miasta Jas³a. 
Zmar³ 20 lutego 2003 roku i spoczywa na Starym 
Cmentarzu w Jaœle.

(S³ownik, s.367-369; Honorowi Obywatele, s.46-48;
Archiwum SMJiRJ)
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W³adys³aw Œwistak  (fot. z archiwum MRJ)

1929 - zosta³ oddany do u¿ytku budynek Gimnazjum ̄ eñskiego 
im. b³ogos³awionej Jolanty wed³ug projektu in¿. Skóry 
przy ulicy Lenartowicza.

(125 lat Gimn. i Lic., s.127; Jasielskie gimnazja i..., s.41)

Budynek Gimnazjum ¯eñskiego im. b³. Jolanty w Jaœle
(fot. z archiwum SMJiRJ)
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1929 - w lipcu in¿. Stanis³aw Macudziñski z³o¿y³ opracowany 
projekt stadionu powiatowego przy ulicy Œniadeckich           
i rozpoczête zosta³y prace przy jego budowie.

(Bogaciewicz, s.23; Kadra techniczna, s.94-95)

1929 - w lipcu goœci³ w Jaœle prezydent Rzeczypospolitej 
Polskiej profesor Ignacy Moœcicki. Wspania³e 
przyjêcie prezydenta kosztowa³o ponad 10 000 z³. 
Magistrat na pokrycie tych kosztów zaci¹gn¹³ d³ug 
wekslowy w KKO w Jaœle.

(Studia, s.395)

- w czasie pobytu w Jaœle prezydent wizytowa³ szko³ê             
w Nieg³owicach wyra¿aj¹c wielkie uznanie i podziw 
ogl¹daj¹c tak piêkny budynek,

- drug¹ szko³¹, której z³o¿y³ wizytê by³a szko³a                     
w Brzyszczkach. M³odzie¿ szkolna, w³odarze miasta                 
i mieszkañcy uroczyœcie i z wielkim szacunkiem goœcili 
Pana prezydenta.
(Jasielskie szko³y podstawowe, s.76-77, 137; 125 lat SP nr10, s.9;

Honorowi Obywatele, s.32-34; Archiwum MRJ)

Ignacy Moœcicki, prezydent RP w latach 1926-1939
Honorowy Obywatel Miasta Jas³a (fot. z archiwum MRJ)
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1929 - 15 paŸdziernika zmar³ Tytus Lopatiner, prezes S¹du 
Okrêgowego w Jaœle. Spoczywa na Starym Cmentarzu 
w Jaœle w grobowcu Lopatinerów.

(Cmentarz, cz.III, s.49; Archiwum autorki)

1929 - koœció³ i klasztor franciszkañski zosta³ pokryty blach¹.
(Rocznik, t.IV, s.10; Dawne Jas³o, s.33)

1929-1930 - w tych latach wzniesiono przy ulicy Koœciuszki, 
na pó³noc od budynku Rady Powiatowej, okaza³y, 
modernistyczny gmach Banku Polskiego. Projektantem 
budynku by³ architekt Stanis³aw Filasiewicz.

(Rozwój przestrzenny, s.229-230)

fot. z archiwum SMJiRJ

1929 - w tym roku nast¹pi³o przy³¹czenie do Jas³a czêœci gmin 
Nieg³owice, Gorajowice - Ulaszowice, Kaczorowy                
i G¹dki.                                                        (Studia, s.395)

1929 - w jasielskim gimnazjum dziêki inicjatywie i staraniom 
ks. profesora Franciszka Misi¹ga powsta³a organizacja 
Bratnia Pomoc. Ta organizacja szkolna mia³a na celu 
niesienie pomocy materialnej “kolegom przez 
kolegów”.

(Ksiêga 70-lecia, s.37)



9696

1929-1930 - dyrektorem jasielskiego gimnazjum by³ ks. doktor 
Jan Chryzostom Pasek.

(Ksiêga 70-lecia, s.9; 
Jasielskie gimnazja i..., s.50)

1929 - w Jaœle na skutek bezrobocia zapanowa³a nêdza. Aby 
przyjœæ z pomoc¹ mieszkañcom w³adze miasta 
zorganizowa³y pomoc spo³eczn¹ dla bezrobotnych.            
W okresie ostrej zimy uruchomiona zosta³a kuchnia dla 
najubo¿szych, która wydawa³a dziennie 400 
bezp³atnych obiadów.

(Studia, s.395)

1929 - Szko³a Dokszta³caj¹ca Zawodowa Mêska i Szko³a 
Dokszta³caj¹ca Zawodowa ¯eñska otrzyma³y dodatek 
do nazwy “Publiczna” Szko³a Dokszta³caj¹ca 
Zawodowa i pod t¹ nazw¹ przetrwa³y do II wojny 
œwiatowej.

(Jasielskie gimnazja i..., s.131)

1930 - 7 lutego z inicjatywy dzia³aj¹cego od 1906 roku 
“Ogniska” nast¹pi³o zjednoczenie wszystkich 
organizacji prowadz¹cych dzia³alnoœæ spo³eczno - 
oœwiatow¹ i kulturaln¹. W wyniku tego zjednoczenia 
powsta³ Jasielski Komitet Oœwiaty skupiaj¹cy                
7 organizacji dzia³aj¹cych w tym czasie w Jaœle.

(Kronika ZNP, 1905-1965, s.42)

1930 - 14 lutego zmar³ Stanis³aw Kaniowski, emerytowany 
dyrektor Szko³y ¯eñskiej, wiceburmistrz miasta Jas³a. 
Pochowany zosta³ na Starym Cmentarzu w Jaœle.

(Cmentarz, cz.III, s.48; 
100 lat SP  nr 2, s.9)

1930 - 31 maja do Jas³a przyby³ ks. bp sufragan Karol Fischer, 
by poœwiêciæ obraz Serca Jezusowego przeznaczony do 
nowego o³tarza w koœciele farnym. Za³o¿enie obrazu 
nast¹pi³o nazajutrz, tj. 1 czerwca.

(Fara, s.171)

1930 - 29 czerwca w Jaœle odby³ siê Zlot Sokolstwa 
zorganizowany z okazji 40-lecia miejscowego 
“Soko³a”.

(Fara, s.171-172)
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1930 - 15 wrzeœnia Komitet Parafialny przy koœciele farnym 
urz¹dzi³ festyn na rzecz rozbudowy œwi¹tyni.

(Fara, s.159)

1930 - 21 wrzeœnia w Jaœle mia³a miejsce manifestacja 
antysemicka w Rynku przed Ratuszem.

(Studium, t.I, s.290)

1930 - pod koniec grudnia przywieziono do klasztoru Sióstr 
Wizytek wielk¹ ¿elazn¹ bramê klauzurow¹ ofiarowan¹ 
przez pañstwo Hlasko z Polanki. Zosta³a ona 
zamontowana w murze dopiero 13 lipca 1931 roku.

(Wizytki jasielskie, s.99)

1930-1936 - rafineria nafty w Nieg³owicach, ze wzglêdu na 
panuj¹cy kryzys gospodarczy na rynku naftowym, 
zosta³a ca³kowicie zamkniêta, a zwolnieni robotnicy 
powiêkszyli liczne szeregi bezrobotnych. By³a ona 
nieczynna a¿ do jesieni 1937 roku.

(Studia, s.486; Rocznik, t.I, s.84)

1930 - ks. kanonik Jan Samborski, proboszcz jasielskiej Fary, 
wybudowa³ stajniê plebañsk¹. Pieni¹dze na budowê 
pochodzi³y z puli, która by³a przeznaczona na 
rozbudowê koœcio³a.                          (Fara, s.159-160, 172)

1930-1933 - dyrektorem jasielskiego gimnazjum by³ Emil 
Jêzyk.

(Ksiêga 70-lecia, s.11, 113; Jasielskie gimnazja i..., s.50)

1930 - zmar³ Alfons Ma³dziñski, doktor praw, emerytowany 
prezydent s¹du obwodowego w Jaœle. Spoczywa               
w rodzinnym grobowcu Krasiñskich na Starym 
Cmentarzu w Jaœle.

(Cmentarz, cz.III, s.49; archiwum autorki)

1930 - zosta³ za³o¿ony Bank Po¿yczkowy.
(Studia, s.414; Rocznik, t.III, s.55)

1930  -  na terenie Jas³a notowana jest dzia³alnoœæ:
- Towarzystwa Urzêdników “Kasyno”
- Towarzystwa Szko³y Ludowej
- Towarzystwa Wincentego a Paulo
- Sodalicji Mariañskiej
- Zwi¹zku Inwalidów i Emerytów.

(Bogaciewicz, s.23; Ksiêga 70-lecia, s.38)
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1930-1939 - z drukarni Stanis³awa KuŸniarskiego i Braci 
Skrudlików wychodzi³ kwartalnik m³odzie¿y szkolnej 
“M³ody Geograf”. Za³o¿ycielem czasopisma by³ 
Boles³aw Romañski profesor jasielskiego gimnazjum.

(Ksiêga 70-lecia, s.14, 36, 49; 
Folder, Wystawa druków 1850-1950)

1930 - od tego roku starost¹ i przewodnicz¹cym Tymczasowej 
Rady by³ Juliusz Marossányi.

(Studia, s.395)

1930 - Rada Miasta wydzier¿awi³a plac pokarmelicki na 
urz¹dzanie dworca autobusowego oraz na budowê stacji 
benzynowej firmie “Karpaty” na 14 lat.

(Bosakowie, 1997, s.45)

Stacja benzynowa na Placu ¯wirki i Wigury ok. 1960 roku.
Pracownik stacji - Jan Nikody

(fot. z arch. J. Piêty)
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lata 30-te XX w. - przy ulicy Staszica zosta³ wybudowany 
budynek dla Szko³y Dokszta³caj¹cej Zawodowej 
Mêskiej i ̄ eñskiej.

(Bosakowie, 1997-1998, s.162)

Budynek Szko³y Zawodowej Mêskiej i ¯eñskiej odbudowany 
ze œrodków SFOS w 1949 roku (fot. z archiwum autorki)

lata 30-te XX w. - przy ulicy Wysokiej (obecnie PCK) zosta³ 
wybudowany budynek szko³y ¿ydowskiej.

(Bosakowie, 1997-1998, s.150; Wspomnienia o Jaœle 1939-1960 oraz Jas³o
 - wykaz ulic, domów i ich w³aœcicieli wg stanu na 31.09.1939r./przew. red.

 Felicja Ja³osiñska i in. - Jas³o: SMJiRJ, 2000, s.190)

lata 30-te XX w. - zosta³ wybudowany w stylu dworkowym 
budynek Internatu Nauczycielskiego przy ulicy 
Œniadeckich.

(Bosakowie, 1997-1998, s.163)

1930 - w jasielskim gimnazjum rodzice uczniów ufundowali 
sztandar szkolny. S³owa wypisane na nim: “Gaude 
Mater Polonia Prole Fecunda Nobili” - wyrazy ho³du 
nauczycielom i uczniom zas³u¿onym dla szko³y                   
i kraju.

(125 lat Gimn. i Lic., s.33)



Jas³o - budynki u¿ytecznoœci publicznej na obszarze 
miêdzy ulicami Koœciuszki i 3 Maja na planie z lat 30. XX w. 

Oprac Andrzej Laskowski, 1999.
(Rozwój przestrzenny, s.234)

1931 - dekretem wojewody z dnia 18 marca zosta³a powo³ana 
nowa Rada Powiatu licz¹ca 21 osób. Sk³ad Rady by³ 
dobrany spoœród ludzi reprezentuj¹cych klasy 
posiadaj¹ce i niektórych przedstawicieli inteligencji, 
rzemios³a i wsi, którzy zgodzili siê wspó³pracowaæ             
z sanacj¹.

(Studia, s.395; Kadra techniczna, s.141)
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1931 - 30 kwietnia Rada Komunalnej Kasy Oszczêdnoœci           
z wypracowanych zysków za 1930 rok przekaza³a        
ks. Janowi Samborskiemu 2500 z³ z przeznaczeniem 
na plany przebudowy œwi¹tyni farnej.

(Fara, s.159, 172)

1931 - 1 paŸdziernika utworzono w Jaœle “Powiatowy Komitet 
dla bezrobotnych”. W szko³ach zorganizowano 
do¿ywianie dzieci robotników bêd¹cych bez pracy, 
wyp³acono skromne zasi³ki ze sk³adek spo³ecznych.

(Rafineria, s.21)

1931 - 10 paŸdziernika zmar³ Kazimierz Midowicz, magister 
filozofii, historii i geografii, dyrektor jasielskiego 
gimnazjum w latach 1913 - 1929. W 1909 roku za³o¿y³ 
Prywatne Gimnazjum ¯eñskie i kierowa³ nim przez               
15 lat.

(Ksiêga 70-lecia, s.11)

1931 - wojewoda krakowski rozwi¹za³ reprezentacjê miasta 
Jas³a rzekomo z powodu szkodliwej dzia³alnoœci Rady 
dla interesów gminy. Do czasu ukonstytuowania siê 
nowej reprezentacji gminnej pe³nienie obowi¹zków 
Komisarza Rz¹dowego powierzy³  Jerzemu 
Lgockiemu, powo³uj¹c równoczeœnie Radê Przyboczn¹ 
Komisarza.

(Studia, s.397; JAS£O, 2001, s.10)

1931-1933 - w tych latach, wed³ug danych Ÿród³owych, Jerzy 
Lgocki by³ Komisarzem Rz¹dowym w Jaœle.

(Archiwum MRJ)

1931 - w drukarni “Wis³oka” w Jaœle zosta³a wydrukowana 
monografia Jas³a Karola Bogaciewicza pt. “Jas³o od 
najdawniejszych do najnowszych czasów”. Sk³ad 
g³ówny zosta³ wykonany w ksiêgarni T. Strzetelskiego 
w Jaœle.

(Jas³o od najdawniejszych do najnowszych 
czasów/Karol Bogaciewicz. - Jas³o, 1931; 

Folder, Wystawa druków 1850 - 1950)

1931 - spis z tego roku wykaza³ w mieœcie 10 112 mieszkañców, 
budynków mieszkalnych 913, a izb mieszkalnych 6 461. 

(Studia, s.481; Rocznik, t.II, s.42)
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1931 - w jasielskim gimnazjum powsta³o Szkolne Ko³o 
Sportowe. Jego za³o¿ycielami byli: mi³oœnik sportu, 
profesor Piotr Wawszczak oraz grupa uczniów, 
sportowców szko³y.

(125 lat Gimn. i Lic., s.64-65; 
Obiektyw Jasielski Nr 13/314/2006

z 29.07.2006r. “75-lecie SKS przy I LO w Jaœle”, s.6)

1931 - dworek neogotycki w Gorajowicach na starej pocztówce 
- stan z 1931 roku.

poczt. ze zb. J. Ruciñskiego

1931 - wed³ug dokumentów Ÿród³owych miasto zakupi³o grunt 
od Piotra i Katarzyny Soko³owskich po³o¿ony przy 
ulicy P. Skargi nad rzek¹ Jasio³k¹, obok toru kolejowego 
Jas³o - Rzeszów, o areale 4 ha 56 a. Grunt ten mia³ byæ 
przeznaczony pod urz¹dzenie targowicy, budowê nowej 
rzeŸni miejskiej oraz ch³odni i ewentualnie      
betoniarni.

(Bosakowie, 1997, s.45)

1931 - w aktach miasta odnotowana jest sprawa dzier¿a-
wionego gruntu pocegielnianego przez Eugeniusza 
Kochañskiego.

(Bosakowie, 1997, s.45)
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1932 - na pocz¹tku tego roku ciê¿ko chory Edmund Knebel, 
urzêdnik magistratu miasta Jas³a, d³ugoletni naczelnik 
Stra¿y Po¿arnej zapisa³ na rzecz koœcio³a farnego            
3000 z³. Kwota ta by³a przeznaczona na rozbudowê 
œwi¹tyni, któr¹ ks. Jan Samborski prawdopodobnie 
przeznaczy³ na wznoszone w owym czasie budynki 
plebañskie.

(Fara, s.159-160;
 Archiwum autorki)

1932 - we wrzeœniu genera³ Józef Haller odby³ inspekcjê 
placówek Zwi¹zku Hallerczyków w województwach 
po³udniowych Polski.

- 17 wrzeœnia przyjecha³ do Jas³a na specjaln¹ inspekcjê 
Towarzystwa Gimnastycznego “Sokó³” w Jaœle.

(Stefan Aksamitek, “Genera³ Józef Haller - zarys biografii 
politycznej”. Wydawn. “Œl¹sk” - Katowice, 1989, 

s.168; Rocznik, t.V, s.45)

Powitanie gen. Józefa Hallera na stacji kolejowej w Jaœle.
Po lewej stronie w okularach - notariusz Zarytkiewicz 

a po prawej w mundurze Tadeusz Flis - prezes “Soko³a”.
(fot. ze zb. M. Haydukiewicz)
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Powitanie gen. Józefa Hallera z kwiatami przez m³odzie¿ szkoln¹
(fot. ze zb. M. Haydukiewicz)

1932 - 10 grudnia urodzi³ siê ks. Stanis³aw Ko³tak, proboszcz    
i dziekan parafii œw. Stanis³awa. Z jego inicjatywy zosta³ 
wybudowany dom parafialny przy ulicy Z. Krasiñskiego 
oraz przyczyni³ siê do powstania parafii w Sobniowie. 
Zmar³ 31 sierpnia 1998 roku w Zakopanem, 
uroczystoœci pogrzebowe odby³y siê w Jaœle.               
Ks. Stanis³aw Ko³tak otrzyma³ poœmiertnie tytu³ 
Honorowego Obywatela Miasta Jas³a.

(S³ownik, s.156; Honorowi Obywatele, s.19-20)

1932 - zmar³ Jan Nowak, emerytowany dyrektor szko³y 
powszechnej im. Romualda Traugutta. Spoczywa na 
Starym Cmentarzu w Jaœle.

(Cmentarz, cz.III, s.50; Archiwum autorki)

1932 - powsta³a spó³dzielnia “Oris” dla handlu byd³em.
(Studia, s.413)

1932 - Rada Miejska uchwali³a nowe przepisy sanitarno - 
porz¹dkowe dla miasta Jas³a w miejsce dot¹d 
obowi¹zuj¹cych z 1906 roku.

(Bosakowie, 1997, s.45; Studium, t.I, s.36)
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1932 - 16 paŸdziernika odby³a siê konsekracja koœcio³a 
franciszkañskiego przez sufragana ks. bpa Franciszka 
Bardê.

- poœwiêcona te¿ zosta³a w tym dniu figura œw. Franciszka 
postawiona obok koœcio³a franciszkañskiego u zbiegu 
ulic Adama Mickiewicza i W³adys³awa Jagie³³y. 
Fundatorem tej figury by³ katecheta jasielskiego 
gimnazjum ks. Józef Goyda.

(Ziemia Jasielska, wrzesieñ 1994r. “Figura œw. Franciszka”
oprac. Z. Œwistak; W krêgu zabytków, s.63-64; Rocznik, t.IV, s.26)

Figura œw. Franciszka w ogrodzie franciszkañskim
przy ulicy 3 Maja - stan obecny

(fot. F. Ja³osiñska)
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1932 - dru¿yna JKS “Czarni” Jas³o z 1932 roku.

fot. z Kroniki JKS Czarni Jas³o

1932-1937 - lata te by³y niekorzystne dla gospodarki Jas³a. 
Przedsiêbiorstwa nale¿¹ce do miasta: elektrownia, 
gazownia i  betoniarnia przynosi³y deficyt.                           
W gospodarce miejskiej poczynione zosta³y znaczne 
oszczêdnoœci bud¿etowe i ograniczono inwestycje.

(Studia, s.397-398; Bosakowie, 1997, s.45)

1933 - od stycznia do grudnia doktor Józef ¯elazny by³ 
Komisarzem Rz¹dowym miasta.

- od grudnia zosta³ powo³any na burmistrza i stanowisko 
to piastowa³ do wybuchu II wojny œwiatowej.

(Archiwum MRJ)

1933 - 14 maja odby³a siê uroczystoœæ nadania placowi 
zwanemu dawniej “Peperówk¹” nowej nazwy - Plac 
¯wirki i Wigury. Równoczeœnie ods³oniêta zosta³a 
okolicznoœciowa tablica pami¹tkowa dla uczczenia 
pamiêci tragicznie zmar³ych lotników, uczniów 
jasielskiego gimnazjum - Franciszka ¯wirko                       
i Stanis³awa Wigury.                 (Jasielskie ulice, s.158-159)
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1933 - w Jaœle pocz¹tkiem roku zostaje uruchomiona przez 
Sebastiana Drozda Agencja Handlowa Sk³adnic Kó³ek 
Rolniczych.                                          (Rocznik, t.IV, s.146)

1933 - 13 czerwca w budynku szkolnym jasielskiego 
gimnazjum odby³o siê ods³oniêcie popiersia Marsza³ka 
Józefa Pi³sudskiego. Popiersie wykona³ artysta        
prof. Jerzy Brandhuber a fundatorami byli uczniowie     
i grono nauczycielskie.                      (Ksiêga 70-lecia, s.39)

Popiersie Pierwszego Marsza³ka Polski
Józefa Pi³sudskiego w budynku szkolnym

1933 - 11 listopada w szkole powszechnej im. Marii 
Konopnickiej mia³a miejsce uroczystoœæ wrêczenia 
nowego sztandaru szkolnego, który zosta³ ufundowany 
przez Komitet Rodzicielski.

(100 lat SP nr 2, s.10)

1933 - zosta³ oddany do u¿ytku stadion sportowy - miejski, przy 
ulicy Œniadeckich. Na stadionie wzniesiony zosta³               
w tym czasie obelisk o treœci: “Stadion ten zbudowa³ 
Stanis³aw Macudziñski”.
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- 11 listopada na stadionie odby³a siê uroczystoœæ 
zasadzenia pami¹tkowego dêbu. Napis na tabliczce 
brzmia³: W XV rocznicê odzyskania niepodleg³oœci d¹b 
ten ku czci Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego zasadzono 
11.XI.1933r.

(JAS£O, 2000, s.10; W krêgu zabytków, s.167-168; Region 
Jasielski Nr 3(57) 2006, “Nieznana historia stadionu 

CZARNYCH JAS£O”, oprac. Jacek Nawrocki)

1933 - JKS “CZARNI” nawi¹za³ pierwszy kontakt zagraniczny 
z dru¿yn¹ s³owack¹ z Bardejowa.

(Jasielski Klub Sportowy, s.8)

Dru¿yna pi³ki no¿nej z meczu z dru¿yn¹ Bardejowa w 1933 roku
(fot. ze zb. W. Rydarowskiego)

1933 - w szkole powszechnej w Brzyszczkach z³o¿y³ wizytê 
wiceminister Wyznañ Religijnych i Oœwiecenia 
Publicznego (W.R. i O.P.) Kazimierz Pieracki.

(125 lat SP nr 10, s.9)

1933-1937 - w tych latach w pa³acu gorajowickim czynny by³ 
internat dla oko³o 25 ch³opców, których dowo¿ono do 
gimnazjum jasielskiego. Wœród wychowanków by³ 
Andrzej Deskur, obecny kardyna³ w Watykanie.

(Poczet, s.96)
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1933-1936 - dyrektorem jasielskiego gimnazjum by³ Jakub 
Kuska.

(Jasielskie gimnazja i..., s.50)

1934 - 3 kwietnia w Hankówce k/Jas³a urodzi³ siê Eugeniusz 
Machowski, profesor, dr hab. in¿., absolwent Liceum 
Ogólnoksz ta ³c¹cego im.  Króla  S tanis ³awa 
Leszczyñskiego w Jaœle. By³ pracownikiem naukowym 
Akademii Rolniczej w Krakowie, która powierzy³a mu 
zadanie utworzenia oœrodka studiów ekonomiczno - 
rolniczych w Rzeszowie. W utworzonej Filii Akademii 
Rolniczej w Rzeszowie, w okresie 23-letniej pracy 
naukowo - dydaktycznej opublikowa³ ponad 120 prac 
naukowych. Pod jego kierunkiem przygotowa³o prace 
oko³o 200 magistrów ekonomiki rolnictwa. By³ 
recenzentem wielu prac doktorskich i habilitacyjnych. 
Pozostawi³ po sobie du¿y wk³ad w rozwój kulturalny, 
spo³eczny, naukowy i gospodarczy regionu 
Podkarpacia. Zmar³ w wieku 63 lat 5 wrzeœnia 1996 
roku. Zosta³ pochowany na Nowym Cmentarzu w Jaœle.

(S³ownik, s.208-210)

1934 - w lipcu mia³a miejsce wielka powódŸ, spowodowana 
przez wylew Wis³oki. Takiej powodzi nie pamiêtali 
nawet najstarsi mieszkañcy Jas³a i Nieg³owic. W szkole 
w Nieg³owicach woda wdar³a siê do piwnic, a klasy 
lekcyjne sta³y siê schronieniem dla powodzian.

(Jasielskie szko³y podstawowe, s.79; Dawne Jas³o, s.176)

1934 - 4 wrzeœnia zmar³ Franciszek Milan, in¿ynier architekt 
miejski. Spoczywa na Starym Cmentarzu.

(Cmentarz, cz.III, s.50; Archiwum autorki)

1934 - zmar³ Kazimierz Wais, absolwent jasielskiego 
gimnazjum, teolog, profesor filozofii i rektor 
Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie i rektor 
Seminarium Duchownego we Lwowie. Wielki 
popularyzator filozofii i teologii, autor wielu publikacji.

(Poczet, s.235)

1934 - w Hucie Szk³a w Jaœle zosta³a wybudowana murowana 
hala fabryczna, która funkcjonuje do chwili obecnej.

(Jasielskie ulice, s.42)
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1934 - w Jaœle notowana jest dzia³alnoœæ Towarzystwa Budowy 
Koœcio³a Chrystusa Króla.

(Bosakowie, 1997, s.45)

1934 - plakat o meczu “CZARNI” Jas³o i “MAKKABI” Jas³o.

Kserokopia plakatu (z archiwum JKS “CZARNI”)
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1935 - w Brzyszczkach utworzona zosta³a Ochotnicza Stra¿ 
Po¿arna.

(125 lat SP nr 10, s.10)

1935 - urodzi³a siê Alicja Stöger - Zamojska, artystka, malarka 
portrecistka. Dziadkowie i jej rodzice pochodzili z Jas³a, 
st¹d wielkim sentymentem darzy³a to miasto. Artystka 
przekaza³a dla JDK 40 portretów znanych muzyków 
polskich i laureatów Konkursów Chopinowskich. Dla 
muzeum ofiarowa³a portrety swoich przodków, a dla             
I LO z okazji 125-lecia istnienia portret patrona szko³y - 
Króla Stanis³awa Leszczyñskiego. Za zas³ugi dla 
rozwoju kultury naszego regionu otrzyma³a tytu³ 
Honorowego Obywatela Miasta Jas³a. Zmar³a              
w Warszawie 10 paŸdziernika 2004 roku.

(Honorowi Obywatele, s.45-46)

Alicja Stöger - Zamojska
(fot. W. Piêkoœ z archiwum Urzêdu Miasta Jas³a)

1935 - w drukarni “Wis³oka” w Jaœle Kazimierz Breitmeier 
wyda³ “Szkice literackie”.

(Folder, “Wystawa druków 1850-1950”)
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1935 - mia³a miejsce reforma szkó³ œrednich, która wprowadzi³a 
4-letnie gimnazjum z tzw. ma³¹ matur¹ i 2-letnie liceum.

(125 lat Gimn. i Lic., s.129; 
Jasielskie gimnazja i..., s.41)

1935 - na jasielskim stadionie przy ulicy Œniadeckich zosta³y 
wybudowane dwa korty tenisowe i boisko do pi³ki 
siatkowej.

(Jasielski Klub Sportowy, s.8)

1935 - delegacja m³odzie¿y gimnazjalnej, ze sztandarem 
uczestniczy³a w z³o¿eniu trumny wodza narodu 
Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego w podziemiach Katedry 
Wawelskiej.

(Ksiêga 70-lecia, s.39)

1935 - wed³ug dokumentów Ÿród³owych zosta³a uregulowana 
ulica P. Skargi i doprowadzono do porz¹dku mur 
cmentarny.

(Bosakowie, 1997-1998, s.128)

1935 - rozpoczêto starania, aby w okolicy Jas³a zlokalizowaæ 
fabrykê przemys³u zbrojeniowego. Na wniosek 
Ministerstwa Spraw Wojskowych sporz¹dzono plany 
niwelacyjne i osuszenia terenów miêdzy rzek¹ Jasio³k¹    
a torami kolejowymi do Rzeszowa.

- uchwalono budowê gazoci¹gu wzd³u¿ ulicy Kazimierza 
Wielkiego w stronê Ulaszowic.

(Bosakowie, 1997, s.45)

1936 - 27 paŸdziernika zosta³a wydana rz¹dowa decyzja            
o lokalizacji Pañstwowej Wytwórni Chemicznej 
(obecnego “GAMRATU”) w ramach COP-u.

(”Kalendarz Jasielski 2000”)

1936 - Zasadnicza Szko³a Zawodowa (obecnie ZS nr 2) zosta³a 
poszerzona o Gimnazjum Kupieckie.

(Jasielskie gimnazja i..., s.132, 147)

1936 - w szkole w Nieg³owicach z inicjatywy Heleny 
Kucharskiej zawi¹za³o siê Ko³o Czerwonego Krzy¿a. 
Dzia³a³o ono aktywnie na rzecz najubo¿szych, zbieraj¹c 
fundusze, szyj¹c fartuszki, opaski oraz wykonuj¹c 
wyroby na drutach.

(Jasielskie szko³y podstawowe, s.78)
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1936 - Rada Miasta uchwali³a pomoc finansow¹ w budowie 
pawilonu zakaŸnego, który mia³ stan¹æ za miastem jako 
pocz¹tek nowego szpitala.

(Bosakowie, 1997, s.45)

1936-1937 - w Jaœle przy ulicy 3 Maja wzniesiony zosta³ 
budynek parterowy przez Towarzystwo Mieszczañskie 
“Zgoda”. Budynek ten powsta³ dziêki poparciu 
jasielskiego mieszczañstwa, ze szczególnym udzia³em 
rzemios³a zorganizowanego w Ruchu Rzemios³ 
Ró¿nych.

(Obiektyw Jasielski z 15.02.1993r. Nr4/45, “W sprawie dawnej Zgody”
oprac. W³adys³aw Mendys; W krêgu zabytków, s.116-117)

1936 - koñcem tego roku wygas³ kryzys gospodarczy i rafineria 
nafty w Nieg³owicach podjê³a produkcjê.

(Rafineria, s.22)

1936 - 11 listopada starosta powiatu Juliusz Marossányi   
dokona³ odznaczenia Krzy¿em Zas³ugi Stanis³awa 
Józefowicza, kierownika szko³y w Brzyszczkach.

(125 lat SP nr 10, s.10)

1936 - ufundowany zosta³ przez jasielskie spo³eczeñstwo 
sztandar Zwi¹zku Inwalidów Wojennych w Jaœle.

(Obiektyw Jasielski Nr13/272/2004 z 16.09.2004r., s.6-7, 
“85 lat dzia³alnoœci Zwi¹zku Inwalidów Wojennych RP”)

1936-1939 - dyrektorem jasielskiego liceum by³ Kazimierz 
P³aczek.

(Ksiêga 70-lecia, s.113; Jasielskie gimnazja i..., s.50)

1937 - 19 czerwca na posiedzeniu Rada Miasta Jas³a 
zdecydowa³a siê uzyskaæ zatwierdzenie swego 
odnowionego przed 11-tu laty herbu. Wniosek Rady 
jasielskiej poprzez wszystkie obowi¹zuj¹ce szczeble 
proceduralne zosta³ przes³any do zaopiniowania 
Archiwum Pañstwowemu we Lwowie. Archiwum to 
sta³o na stanowisku, ¿e miasta by³ego zaboru 
austriackiego powinny wróciæ do herbów, których 
u¿ywa³y przed otrzymaniem herbów austriackich. 
Zaproponowano nastêpuj¹ce barwy: w polu czerwonym 
z³ote litery IR ze z³ot¹ koron¹ i zielon¹ lili¹.

(Studia, s.569)
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1937 - w lipcu probostwo jasielskie obj¹³ ks. Litwiñski, który 
po piêtnastu dniach pe³nienia tej funkcji zrezygnowa³            
z probostwa.

(Wizytki jasielskie, s.98)

1937 - w po³owie roku rafineria w Nieg³owicach ruszy³a pe³n¹ 
mas¹ produkcyjn¹. Zatrudnia³a wtedy 400 robotników, 
wykorzystuj¹c ponad 50% mocy produkcyjnej zak³adu.

(Studia, s.486; Rafineria, s.22; Rocznik, t.IV, s.157)

1937 - 5 wrzeœnia zmar³ Marcin Pasterczyk, emerytowany 
dyrektor szko³y powszechnej im. Stanis³awa Staszica. 
Spoczywa w rodzinnym grobowcu na Starym 
Cmentarzu w Jaœle.

(Cmentarz, cz.III, s.50; Archiwum autorki)

1937 - w ramach w³¹czenia miasta i powiatu do programu 
inwestycyjnego Centralnego Okrêgu Przemys³owego 
(COP) rozpoczêto budowê Wytwórni Prochu Nr 5                 
w Krajowicach ko³o Jas³a. Wykonawc¹ rozpoczêtej 
budowy by³a firma in¿. M¹czyñskiego z Krakowa. 
G³ównym zadaniem wytwórni mia³a byæ produkcja dla 
potrzeb obronnoœci kraju.

(Studia, s.485; Rocznik, t.II, s.42; Rocznik, t.IV, s.181; 
W krêgu zabytków, s.140; Jasielskie ulice, s.73)

1937-1938 - w Zak³adach Chemicznych (obecnie 
“GAMRAT”) wybudowano: magazyn g³ówny, warsztat 
mechaniczny, stolarniê, kot³owniê w tunelu, ujêcie 
wody, linie energetyczne i po³¹czenia drogowe 
wewn¹trz zak³adu. Pracowano tak¿e przy budowie 
budynków mieszkalnych dla pracowników oraz 
budynków produkcyjnych.

(Jasielskie ulice, s.73) 

1937 - Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowi³ dzieñ            
11 listopada polskim dniem narodowym - pañstwowym. 
Œwiêto to obchodzono równie¿ w Jaœle.

(Obiektyw Jasielski Nr 17/276/2004 z 10 listopada 2004, “Wolnoœæ 
krzy¿ami siê znaczy - Œwiêto Niepodleg³oœci”, s.7, oprac.(ew.))

1937 - pocz¹tkiem paŸdziernika probostwo w jasielskiej Farze 
obj¹³ ks. Antoni Kwolek.

(Wizytki jasielskie, s.98)
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1937 - w grudniu tego roku in¿. Stanis³aw Macudziñski, herbu 
Leszczyc skierowa³ do Rady Miejskiej w Jaœle pismo             
z propozycj¹ za³o¿enia w mieœcie “zbiornicy pami¹tek            
z odleg³ych lat i dziejów jasielskich”. On osobiœcie 
zebra³ oko³o 300 eksponatów dla przysz³ego muzeum, 
które jednak uleg³y zaginiêciu we wrzeœniu 1939 roku.

(Rocznik, t.IV, s.59; Folder - 30 lat Muzeum Regionalnego 
w Jaœle, s.4, 1999; Kadra techniczna, s.95)

1937 - w Jaœle powsta³a Wytwórnia Olejów Roœlinnych                   
z kapita³em zak³adowym 35 000 z³. Do spó³ki przyst¹pi³ 
magistrat miasta Jas³a z udzia³em 500 z³. 

(Studia, s.413)

1937-1938 - w tych latach zosta³o wykonane malowanie 
klasztoru i koœcio³a Sióstr Wizytek.

(Wizytki jasielskie, s.100)

1937 - zosta³ ufundowany sztandar harcerskiej gimnazjalnej 
dru¿yny im. gen. Józefa Bema, który przetrwa³ II wojnê 
œwiatow¹. W 1950 roku z polecenia w³adz województwa 
rzeszowskiego maj¹tek hufca jasielskiego ³¹cznie ze 
sztandarem przej¹³ ZMP i w ten sposób zagin¹³ œlad               
o sztandarze.

(Na œladach represji Urzêdu Bezpieczeñstwa w Jaœle i regionie w latach 
1945-1956/oprac. Zdzis³aw Œwistak, Ko³o Œwiatowego Zwi¹zku 

¯o³nierzy Armii Krajowej w Jaœle, 1998, s.10)

1937 - w tym czasie przeprowadzono prace przy ulicach             
w œródmieœciu. Zakres prac obejmowa³ wyszutrowanie 
jezdni, za³o¿enie krawê¿ników, wy³o¿enie chodników 
p³ytami lub wyszutrowanie deptaków, zasypanie 
przydro¿nych rowów z przeprowadzeniem kanalizacji           
i obsadzenie zieleni¹.

- posadzono 122 drzewa w Rynku i ulicy Kraszewskiego, 
w czêœci ulicy Lenartowicza, Floriañskiej i parku 
miejskim.

- u³o¿ono ruroci¹g gazowy przy ulicy 3-go Maja                    
i Krasiñskiego.

- zaprojektowano ko³o rzeŸni miejskiej (obecnie ul. 
Szajnochy) budowê ch³odni i wytwórniê sztucznego 
lodu.                                                 (Bosakowie, 1997, s.46)
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1938 - 31 marca odby³o siê posiedzenie Rady Miejskiej Jas³a, na 
którym radni zatwierdzili opiniê wydan¹ przez 
Archiwum Pañstwowe we Lwowie odnoœnie herbu 
miasta. Herb ten oparty na historycznych wzorcach mia³ 
zast¹piæ dawniej u¿ywany z dwug³owym or³em, 
austriackiego pochodzenia.

(Studia, s. 397-398, 569)

1938 - 16 maja Rada Miejska podjê³a uchwa³ê o nadaniu przez 
miasto Honorowego Obywatelstwa Miasta Jas³a                
I Pu³kowi Strzelców Podhalañskich w Nowym S¹czu, 
jako swojemu pu³kowi macierzystemu. Nadanie tego 
tytu³u by³o podyktowane jako dowód gor¹cej mi³oœci            
i przywi¹zania spo³eczeñstwa jasielskiego do armii.

(Studia, s.399; Honorowi Obywatele, s.35-36)

1938 - 28 czerwca w Jaœle i okolicach mia³a miejsce burza. 
Tr¹ba powietrzna zerwa³a dach z nowego budynku 
szko³y w Nieg³owicach i ponios³a go 100 metrów                
w pola.

(Jasielskie szko³y podstawowe, s.79)

1938 - zosta³a wybudowana bocznica kolejowa z Przysiek do 
Zak³adów Chemicznych w Krajowicach. Pierwszy 
poci¹g wjecha³ do zak³adu jesieni¹ tego roku.

(Jasielskie ulice, s.73)

1938 - 4-6 czerwca trwa³y uroczystoœci jubileuszowe 70-lecia 
powstania w Jaœle Gimnazjum. Udzia³ w ZjeŸdzie 
zg³osi³o 567 profesorów i uczniów. Dyrektorem 
Gimnazjum by³ wtedy Kazimierz P³aczek. 

- 5 czerwca uczestnicy sk³adali wieñce i kwiaty pod 
tablic¹ ku czci poleg³ych. Tablica ta znajdowa³a siê 
wtedy w westybulu Gimnazjum, a póŸniej zosta³a 
przeniesiona do kaplicy gimnazjalnej.

- z okazji zjazdu zosta³a wydana Ksiêga pami¹tkowa          
70-lecia Pañstwowego Gimnazjum imienia Króla 
Stanis³awa Leszczyñskiego 1868 Jas³o 1938 oraz 
Sprawozdanie ze Zjazdu Jubileuszowego jako dodatek 
do tej ksiêgi.

(Ksiêga 70-lecia, s.3-4; Sprawozdanie ze Zjazdu, s.6-7; Studia, s.545;
 Jasielskie tablice, s.22; 125 lat Gimn. i Lic., s.34, 121)
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Kserokopia orygina³u 
z archiwum autorki
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Króla Stanis³awa Leszczyñskiego w Jaœle 1868 - 1938. 
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 8. Chór ZZK “Echo” w Jaœle: 50-lecie dzia³alnoœci 1921 - 
1971/przew. zespo³u red. Zdzis³aw Œwistak. - Jas³o: Zwi¹zek 
Zawodowy Kolejarzy, 1971

 9. Rocznik Jasielski 1970-1971. - T.2/przew. zespo³u red. 
Czes³aw Leosz. - Jas³o: Stowarzyszenie Mi³oœników Jas³a             
i Regionu Jasielskiego, 1971

10. Z dziejów Rafinerii Nafty w Jaœle - Nieg³owicach/tekst 
Mieczys³aw Wieliczko. - Jas³o: Rafineria Nafty w Jaœle - 
Nieg³owicach, 1974
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11. Wieliczko Mieczys³aw
Informator o miejscach walk i mêczeñstwa ludnoœci               
w powiecie jasielskim w okresie II wojny œwiatowej/ 
Mieczys³aw Wieliczko. - Rzeszów: Muzeum Okrêgowe, 
1975

12. Cynarski Stanis³aw
Stary cmentarz w Jaœle/Stanis³aw Cynarski, Barbara 
Cynarska. - Jas³o: Stowarzyszenie Mi³oœników Jas³a                
i Regionu Jasielskiego, 1984

13. Chomicki Grzegorz
Stary cmentarz w Jaœle/Grzegorz Chomicki, Barbara 
Cynarska; pod red. Stanis³awa Cynarskiego. - Jas³o:  
Stowarzyszenie Mi³oœników Jas³a i Regionu Jasielskiego, 
1987

14. Stefan Aksamitek
“Genera³ Józef Haller - zarys biografii politycznej”. Wydawn. 
“Œl¹sk” - Katowice, 1989

15. Rocznik Jasielski 1990. - T.3/pod red. Stanis³awa 
Cynarskiego. - Jas³o: Stowarzyszenie Mi³oœników Jas³a                 
i Regionu Jasielskiego, 1990

16. 125 (sto dwadzieœcia piêæ) lat Gimnazjum i Liceum im. Króla 
Stanis³awa Leszczyñskiego w Jaœle: 1968 - 1993/red. Jerzy 
B³a¿ej i in. - Jas³o: I Liceum Ogólnokszta³c¹ce im.                   
Kr. Stanis³awa Leszczyñskiego w Jaœle, 1992

17. Jas³o: panorama miasta. - Wyd. 2 popr. - Kraków: A.W.P.R. 
TAURUS, 1995

18. Rydarowski Wac³aw
Jasielski Klub Sportowy “Czarni” - Jas³o: 1910 - 
1990/Wac³aw Rydarowski. - Jas³o: Jasielski Dom Kultury: 
Studio CTP Compus, 1995

19. Œwistak Zdzis³aw
Œwiêty Antoni Padewski - patron Jas³a/Zdzis³aw Œwistak. 
Kraków: “Bratni Zew”, 1996

20. Œwistak Zdzis³aw
Wizytki Jasielskie/Zdzis³aw Œwistak. - Jas³o: Stowarzyszenie 
Mi³oœników Jas³a i Regionu Jasielskiego, 1997
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21. Hap Wies³aw
Ziemia jasielska nasz¹ ma³¹ ojczyzn¹/Wies³aw Hap. - Jas³o: 
Stowarzyszenie Mi³oœników Jas³a i Regionu Jasielskiego: 
Jasielska Federacja Regionalnych Towarzystw Kultury, 1998

22. Œwistak Zdzis³aw
S³ownik biograficzny znanych postaci Jas³a i regionu/oprac. 
Zdzis³aw Œwistak. - Jas³o: Zdzis³aw Œwistak, 1998

23. Jasielskie tablice, pomniki, obeliski/przew. red. Wies³aw 
Hap; tekst Wies³aw Hap, fot. Aleksandra Wojdy³a i in. - Jas³o: 
Stowarzyszenie Mi³oœników Jas³a i Regionu Jasielskiego, 
1999

24. Rocznik Jasielski/przew. red. Wies³aw Hap - T.4. - Jas³o: 
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25. Dyl¹g Marek
Dzieje Jasielskiego Klubu Sportowego “Czarni” w latach 
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26. Honorowi obywatele miasta Jas³a/oprac. Zdzis³aw Œwistak, 
Mariusz Œwi¹tek. - Jas³o: Urz¹d Miasta w Jaœle, 2000

27. Œwistak Zdzis³aw
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Œwistak, 2000
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Felicja Ja³osiñska i in. - Jas³o: SMJiRJ, 2000

29. Jas³o 2001/tekst Wies³aw Hap [i in.] - Bydgoszcz: wydaw. 
“Unitex”, 2001

30. Rozwój przestrzenny miast galicyjskich po³o¿onych miêdzy 
Dunajcem a Sanem w okresie autonomii galicyjskiej: 
materia³y z sesji, Jas³o 23 - 24 kwietnia 1999/pod. red. 
Zbigniewa Beiersdorfa i Andrzeja Laskowskiego - Jas³o; 
Rzeszów: Regionalny Oœrodek Studiów i Ochrony 
Œrodowiska Kulturowego, 2001
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31. Tomkowicz Stanis³aw
Stanis³awa Tomkowicza Inwentarz zabytków powiatu 
jasielskiego: z rêkopisów autora wydali i w³asnymi 
komentarzami opatrzyli Piotr i Tadeusz £opatkiewiczowie/ 
Stanis³aw Tomkowicz. - Kraków: Muzeum Narodowe, 2001

32. Lotnicy ziemi jasielskiej/Stanis³aw Fryc - Jas³o: Ko³o 
Œwiatowego Zwi¹zku ̄ o³nierzy AK w Jaœle, 2001

33. Jasielskie szko³y podstawowe/zespó³ red. Felicja Ja³osiñska, 
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autonomii galicyjskiej: s³ownik biograficzny/Andrzej 
Laskowski. - Kraków: Andrzej Laskowski, 2003

37. Rocznik Jasielski/przew. red. Wies³aw Hap. T.5. Jas³o: 
Stowarzyszenie Mi³oœników Jas³a i Regionu Jasielskiego, 
2003

38. Sarna W³adys³aw
Opis powiatu jasielskiego/W³adys³aw Sarna - Jas³o, Krosno: 
PUW “Roksana”, 2003. Ksi¹¿kê wydrukowano korzystaj¹c            
z orygina³u wydanego w Jaœle w 1908 r.

39. Œwistak Zdzis³aw
W krêgu zabytków Jas³a/Zdzis³aw Œwistak. - Jas³o: Zdzis³aw 
Œwistak, 2003

40. Znamirowski Leszek
125 lat Szko³y Podstawowej Nr 10 im. mjr. Henryka 
Dobrzañskiego “Hubala” w Jaœle/Leszek Znamirowski. - 
Jas³o; Leszek Znamirowski, 2003

41. Jasielskie gimnazja i szko³y ponadgimnazjalne/zespó³ 
redakcyjny Felicja Ja³osiñska, Wies³aw Hap, Helena Pejko. - 
Jas³o: Stowarzyszenie Mi³oœników Jas³a i Regionu 
Jasielskiego, 2004
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42. “Ludziom i chwilom”: ksiêga jubileuszowa 1904 - 2004:           
100 lat Szko³y Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej              
w Jaœle/przew. zespo³u red. Bogus³awa Skrzypek. - Jas³o, 
2004

43. Sepio³ Alfred
Dawne Jas³o i jego mieszkañcy/Alfred Sepio³, Mariusz 
Œwi¹tek, Zdzis³aw Œwistak. - Jas³o: Zdzis³aw Œwistak, 2004

44. Z dziejów powstania, odbudowy i konserwacji koœcio³a 
farnego w Jaœle: materia³y z sesji, Jas³o 20 wrzeœnia 2002/pod 
red. Andrzeja Laskowskiego. - Jas³o: Rzeszów: Krajowy 
Oœrodek Badañ i Dokumentacji Zabytków w Warszawie 
Oddzia³ Regionalny w Rzeszowie, 2004

45. Hap Wies³aw
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Wies³aw Hap. - Jas³o: Stowarzyszenie Mi³oœników Jas³a            
i Regionu Jasielskiego, 2005

46. Hap Wies³aw
Wierni do koñca.../Wies³aw Hap. - Jas³o: Zwi¹zek Harcerstwa 
Polskiego Hufiec Jas³o im. Rodziny Madejewskich, 2005

47. Maczuga Marek
Jasielskie pejza¿e/Marek Maczuga; tekst Wies³aw Hap;              
t³. Andrzej Lis. - Bydgoszcz: Agencja Promocyjno - 
Wydawnicza “Unigraf”, 2005

48. Œwistak Zdzis³aw
O d b u d o w a  i  r o z b u d o w a  J a s ³ a  p o  I I  w o j n i e  
œwiatowej/Zdzis³aw Œwistak. - Jas³o, 2005

49.¯urek Waldemar
Mêczennik ¯wirowiska: S³uga Bo¿y ks. Kazimierz 
Wojciechowski SDB (1904 - 1941) Kraków, 2005
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51. Na œladach represji Urzêdu Bezpieczeñstwa w Jaœle i regionie 
w latach 1945 - 1956/oprac. Zdzis³aw Œwistak, Ko³o 
Œwiatowego Zwi¹zku ¯o³nierzy Armii Krajowej w Jaœle, 
1998
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Wykaz skrótów do literatury:

2. Bogaciewicz - Bogaciewicz Karol. Jas³o od najdawniejszych 
do najnowszych czasów/Karol Bogaciewicz. - Jas³o: sk³ad             
w Ksiêgarni T. Strzetelskiego, 1931

3. Ksiêga 70-lecia - Ksiêga pami¹tkowa 70-lecia Pañstwowego 
Gimnazjum im. Króla Stanis³awa Leszczyñskiego w Jaœle 
1868 - 1938. Nak³adem Pañstwowego Liceum i Gimnazjum 
im. Króla Stanis³awa Leszczyñskiego w Jaœle, 1938

4. Studia - Studia z dziejów Jas³a i powiatu jasielskiego/pod red. 
Józefa Garbacika. - Warszawa: Pañstwowe Wydawnictwo 
Naukowe, 1964

7. Rocznik, t.I - Rocznik Jasielski 1969. - T.1/przew. zespo³u red. 
Czes³aw Leosz. - Jas³o: Stowarzyszenie Mi³oœników Jas³a                 
i Regionu Jasielskiego, 1969

9. Rocznik, t.II - Rocznik Jasielski 1970-1971. - T.2/przew. 
zespo³u red. Czes³aw Leosz. - Jas³o: Stowarzyszenie 
Mi³oœników Jas³a i Regionu Jasielskiego, 1971

10. Rafineria - Z dziejów Rafinerii Nafty w Jaœle - 
Nieg³owicach/tekst Mieczys³aw Wieliczko. - Jas³o: Rafineria 
Nafty w Jaœle - Nieg³owicach, 1974

11. Informator - Wieliczko Mieczys³aw. Informator o miejscach 
walk i mêczeñstwa ludnoœci w powiecie jasielskim w okresie 
II wojny œwiatowej/Mieczys³aw Wieliczko. - Rzeszów: 
Muzeum Okrêgowe, 1975

12. Cmentarz, cz.I - Cynarski Stanis³aw. Stary cmentarz                  
w Jaœle/Stanis³aw Cynarski, Barbara Cynarska. - Jas³o: 
Stowarzyszenie Mi³oœników Jas³a i Regionu Jasielskiego, 
1984

13. Cmentarz, cz.III - Chomicki Grzegorz. Stary cmentarz                
w Jaœle/Grzegorz Chomicki, Barbara Cynarska; pod red. 
Stanis³awa Cynarskiego. - Jas³o: Stowarzyszenie Mi³oœników 
Jas³a i Regionu Jasielskiego, 1987

15. Rocznik, t.III - Rocznik Jasielski 1990. - T.3/pod red. 
Stanis³awa Cynarskiego. - Jas³o: Stowarzyszenie Mi³oœników 
Jas³a i Regionu Jasielskiego, 1990
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16. 125 lat Gimn. i Lic. - 125 (sto dwadzieœcia piêæ) lat 
Gimnazjum i Liceum im. Króla Stanis³awa Leszczyñskiego  
w Jaœle: 1968 - 1993/red. Jerzy B³a¿ej i in. - Jas³o: I Liceum 
Ogólnokszta³c¹ce im. Kr. Stanis³awa Leszczyñskiego w Jaœle, 
1992

17. JAS£O 1995 - Jas³o: panorama miasta. - Wyd. 2 popr. - 
Kraków: A.W.P.R. TAURUS, 1995

18. Jasielski Klub Sportowy - Rydarowski Wac³aw. Jasielski 
Klub Sportowy “Czarni” - Jas³o: 1910 - 1990/Wac³aw 
Rydarowski. - Jas³o: Jasielski Dom Kultury: Studio CTP 
Compus, 1995

19. Œwiêty Antoni - Œwistak Zdzis³aw. Œwiêty Antoni Padewski - 
patron Jas³a/Zdzis³aw Œwistak. Kraków: “Bratni Zew”, 1996

20. Wizytki jasielskie - Œwistak Zdzis³aw. Wizytki 
Jasielskie/Zdzis³aw Œwistak. - Jas³o: Stowarzyszenie 
Mi³oœników Jas³a i Regionu Jasielskiego, 1997

21. Ziemia jasielska - Hap Wies³aw. Ziemia jasielska nasz¹ ma³¹ 
ojczyzn¹/Wies³aw Hap. - Jas³o: Stowarzyszenie Mi³oœników 
Jas³a i Regionu Jasielskiego: Jasielska Federacja 
Regionalnych Towarzystw Kultury, 1998

22. S³ownik - Œwistak Zdzis³aw. S³ownik biograficzny znanych 
postaci Jas³a i regionu/oprac. Zdzis³aw Œwistak. - Jas³o: 
Zdzis³aw Œwistak, 1998

23. Jasielskie tablice - Jasielskie tablice, pomniki, 
obeliski/przew. red. Wies³aw Hap; tekst Wies³aw Hap, fot. 
Aleksandra Wojdy³a i in. - Jas³o: Stowarzyszenie Mi³oœników 
Jas³a i Regionu Jasielskiego, 1999

24. Rocznik, t.IV - Rocznik Jasielski/przew. red. Wies³aw Hap - 
T.4. - Jas³o: Stowarzyszenie Mi³oœników Jas³a i Regionu 
Jasielskiego, 1999

25. Dzieje Jasielskiego Klubu Sportowego - Dyl¹g Marek. Dzieje 
Jasielskiego Klubu Sportowego “Czarni” w latach 1910 - 
2000/Marek Dyl¹g. - Jas³o: Pracownia Architektoniczno - 
Plastyczna “Dom”, 2000

26. Honorowi Obywatele - Honorowi obywatele miasta 
Jas³a/oprac. Zdzis³aw Œwistak, Mariusz Œwi¹tek. - Jas³o: 
Urz¹d Miasta w Jaœle, 2000
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27. S³ownik - Suplement - Œwistak Zdzis³aw. S³ownik 
biograficzny znanych postaci Jas³a i regionu: suplement/ 
oprac. Zdzis³aw Œwistak. - Jas³o: Zdzis³aw Œwistak, 2000

29. JAS£O 2001 - Jas³o 2001/tekst Wies³aw Hap [i in.] - 
Bydgoszcz: wydaw. “Unitex”, 2001

30. Rozwój przestrzenny - Rozwój przestrzenny miast 
galicyjskich po³o¿onych miêdzy Dunajcem a Sanem                   
w okresie autonomii galicyjskiej: materia³y z sesji, Jas³o            
23 - 24 kwietnia 1999/pod. red. Zbigniewa Beiersdorfa                   
i Andrzeja Laskowskiego - Jas³o; Rzeszów: Regionalny 
Oœrodek Studiów i Ochrony Œrodowiska Kulturowego, 2001

31. Inwentarz zabytków - Tomkowicz Stanis³aw. Stanis³awa 
Tomkowicza Inwentarz zabytków powiatu jasielskiego:               
z rêkopisów autora wydali i w³asnymi komentarzami 
opatrzyli Piotr i Tadeusz £opatkiewiczowie/Stanis³aw 
Tomkowicz. - Kraków: Muzeum Narodowe, 2001

33. Jasielskie szko³y podstawowe - Jasielskie szko³y 
podstawowe/zespó³ red. Felicja Ja³osiñska, Wies³aw Hap. - 
Jas³o: Stowarzyszenie Mi³oœników Jas³a i Regionu 
Jasielskiego, 2002

34. Jasielskie ulice - Jasielskie ulice/Mieczys³aw Mikulski, 
Zdzis³aw Œwistak, Henryk Zych. - Jas³o: Urz¹d Miasta Jas³a, 
2002

36. Kadra techniczna - Laskowski Andrzej. Kadra techniczno - 
budowlana zwi¹zana z Jas³em w okresie autonomii 
galicyjskiej: s³ownik biograficzny/Andrzej Laskowski. - 
Kraków: Andrzej Laskowski, 2003

37. Rocznik, t.V - Rocznik Jasielski/przew. red. Wies³aw Hap. 
T.5. Jas³o: Stowarzyszenie Mi³oœników Jas³a i Regionu 
Jasielskiego, 2003

38. Sarna - Sarna W³adys³aw. Opis powiatu jasielskiego/ 
W³adys³aw Sarna - Jas³o, Krosno: PUW “Roksana”, 2003. 
Ksi¹¿kê wydrukowano korzystaj¹c z orygina³u wydanego           
w Jaœle w 1908 r.

39. W krêgu zabytków - Œwistak Zdzis³aw. W krêgu zabytków 
Jas³a/Zdzis³aw Œwistak. - Jas³o: Zdzis³aw Œwistak, 2003



126126

40. 125 lat SP nr 10 - Znamirowski Leszek. 125 lat Szko³y 
Podstawowej Nr 10 im. mjr. Henryka Dobrzañskiego 
“Hubala” w Jaœle/Leszek Znamirowski. - Jas³o; Leszek 
Znamirowski, 2003

41. Jasielskie gimnazja i... - Jasielskie gimnazja i szko³y 
ponadgimnazjalne/zespó³ redakcyjny Felicja Ja³osiñska, 
Wies³aw Hap, Helena Pejko. - Jas³o: Stowarzyszenie 
Mi³oœników Jas³a i Regionu Jasielskiego. - Jas³o: 
Stowarzyszenie Mi³oœników Jas³a i Regionu Jasielskiego, 
2004

42. 100 lat SP nr 2 - “Ludziom i chwilom”: ksiêga jubileuszowa 
1904 - 2004: 100 lat Szko³y Podstawowej nr 2 im. Marii 
Konopnickiej w Jaœle/przew. zespo³u red. Bogus³awa 
Skrzypek. - Jas³o, 2004

43. Dawne Jas³o - Sepio³ Alfred. Dawne Jas³o i jego 
mieszkañcy/Alfred Sepio³, Mariusz Œwi¹tek, Zdzis³aw 
Œwistak. Jas³o: Zdzis³aw Œwistak, 2004

44. Fara - Z dziejów powstania, odbudowy i konserwacji 
koœcio³a farnego w Jaœle: materia³y z sesji, Jas³o 20 wrzeœnia 
2002/pod red. Andrzeja Laskowskiego. - Jas³o: Rzeszów: 
Krajowy Oœrodek Badañ i Dokumentacji Zabytków                    
w Warszawie Oddzia³ Regionalny w Rzeszowie, 2004

45. Poczet - Hap Wies³aw. Poczet wybitnych jaœlan i ludzi 
zwi¹zanych z regionem/Wies³aw Hap. -  Jas³o:  
Stowarzyszenie Mi³oœników Jas³a i Regionu Jasielskiego, 
2005

46. Wierni do koñca - Hap Wies³aw. Wierni do koñca.../Wies³aw 
Hap. - Jas³o: Zwi¹zek Harcerstwa Polskiego Hufiec Jas³o         
im. Rodziny Madejewskich, 2005

48. Odbudowa i rozbudowa Jas³a - Œwistak Zdzis³aw. Odbudowa 
i rozbudowa Jas³a po II wojnie œwiatowej/Zdzis³aw Œwistak.         
- Jas³o, 2005



127127

•ród³a:

1. Jas³o - Studium historyczno - urbanistyczne centralnej czêœci 
miasta, Barbara Bosak, Antoni Bosak, Krosno 1997, 
Maszynopis z UM Jas³a

2. Miêdzy Krakowem a Lwowem - Architektura i rozwój 
przestrzenny Jas³a w okresie autonomii galicyjskiej, Kraków, 
2004, Maszynopis - praca doktorska Andrzeja Laskowskiego

3. Jas³o - Studium historyczno - urbanistyczne centralnej czêœci 
miasta, Barbara Bosak, Antoni Bosak, Krosno 1997 - 1998

4. Dokumentacja naukowo - historyczna cmentarza komunalne-
go w Jaœle przy ulicy Zielonej, Barbara Bosak, Antoni Bosak, 
Krosno, 1996, Katalog zdjêæ, maszynopis z UM Jas³a

5. Folder - 100 lecie Sióstr Wizytek
6. Ziemia Jasielska w Obiektywie - maj 1995 rok “Jas³o - œlady 

pobytu gen. Józefa Hallera”; 630 rocznica nadania praw 
miastu Jas³u, oprac. Mieczys³aw Wieliczko

7. Zwi¹zek Nauczycielstwa Polskiego - Zarys dziejów                    
w Jasielskiem 1905 - 1965, Jas³o, 1996, opr. Mieczys³aw 
Wieliczko, - Maszynopis z ZNP Jas³o

8. Folder - Wystawa druków 1850 - 1950 wykonanych                 
w drukarniach jasielskich, oprac. Kazimierz Zieliñski, 1975 - 
arch. SMJiRJ

9. Obiektyw Jasielski, 3/44 z 1.02.1993 r. “150 lat szpitala                
w Jaœle”

10. Obiektyw Jasielski nr 19, 2001, “Œcie¿ka do Niepodleg³oœci”, 
oprac. Adam N.

11. Kronika ZNP, 1905 - 1981, oprac. Stanis³aw Rêbisz
12. Studium wartoœci kulturowych zabudowy przyrynkowej            

w Jaœle, tom I, Regionalny Oœrodek Studiów i Ochrony 
Œrodowiska Naturalnego w Rzeszowie, Rzeszów, 2001, 
Maszynopis z UM Jas³a

13. Obiektyw Jasielski, 3/44 z 1 lutego 1993r. “75 lat Zak³adowej 
Orkiestry Dêtej”, oprac. W³adys³aw Zo³a

14. Obiektyw Jasielski, nr 13/272/2004 z 16 wrzeœnia 2004 r.    
“85 lat dzia³alnoœci Zwi¹zku Inwalidów Wojennych RP”, 
oprac. Roman Myœliwiec, Micha³ Myœliwiec

15. Obiektyw Jasielski, nr 12/271/2004 z 27 sierpnia 2004 r.           
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“85 rocznica utworzenia Policji” (ew)
16. Obiektyw Jasielski, nr 9/268/2004 z 31 maja 2004 r. 

“Obchody jubileuszu 85-lecia PCK”
17. Podkarpacie, nr 15, 14 kwietnia 1999 r. “Gazownictwo”, 

oprac. Dariusz Nowak
18. “Z dziejów szkolnictwa w Jaœle. Historia Szko³y im. 

Królowej Jadwigi w Jaœle - lata 1908 - 1951”, referat - 
maszynopis, oprac. Urszula Zo³a

19. Ziemia Jasielska - grudzieñ 1994 r. “70-lecie Orkiestry Dêtej 
PZR”, oprac. M.M.

20. Obiektyw Jasielski, Nr 13/314/2006 z 29.07.2006 r. “75 lecie 
SKS przy I LO w Jaœle”

21. Ziemia Jasielska, wrzesieñ 1994 r. “Figura œw. Franciszka”, 
oprac. Z. Œwistak

22. Region Jasielski Nr 3/57/2006, “Nieznana historia stadionu 
CZARNYCH JAS£O”, oprac. Jacek Nawrocki

23. Obiektyw Jasielski z 15.02.1993r., Nr 4/45 “W sprawie 
dawnej Zgody”, oprac. W³adys³aw Mendys

24. Obiektyw Jasielski Nr 17/276/2004 z 10 listopada 2004 r. 
“Wolnoœæ krzy¿ami siê znaczy - Œwiêto Niepodleg³oœci”, s.7, 
oprac. (ew)

25. Folder - 30 lat Muzeum Regionalnego w Jaœle
26. Kalendarium z dziejów Jas³a od 1773 - 1945 r. oprac. na “XIII 

Turniej Wiedzy o Jaœle 2004 r.” w maszynopisie przez:
1. Gimnazjum Nr 1 
 - zespó³ I - Leokadia Wróbel, Agnieszka Lis, Kamil Rusza³a, 

Mateusz Potyra³a
 - zespó³ II - Jolanta Myœliwiec, Barbara Pietraszek, Micha³ 

Pietraszek, Konrad Zych
2. Gimnazjum Nr 2 z Oddzia³ami Integracyjnymi
 - zespó³ I - Wies³aw Hap, Sylwia Ga³uszka, Natalia Sajdak, 

Wojciech Wantuch
 - zespó³ II - Wies³aw Hap, Mateusz Gucwa, Barbara Jach, 

Marzena Zegarowska
27. Materia³y i zdjêcia z archiwum Muzeum Regionalnego
      w Jaœle
28. Pocztówki ze zb. Jerzego Ruciñskiego
29. Materia³y i zdjêcia z Kroniki JKS CZARNI
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30. Zdjêcia ze zbiorów osób prywatnych
31. Materia³y i zdjêcia z archiwum Stowarzyszenia Mi³oœników 

Jas³a i Regionu Jasielskiego
32. Materia³y Ÿród³owe, pocztówki, zdjêcia z archiwum autorki

Skróty do Ÿróde³:
1. Bosakowie 1997 - Jas³o - Studium historyczno - urbanistyczne 

centralnej czêœci miasta, Barbara Bosak, Antoni Bosak, 
Krosno 1997, Maszynopis z UM Jas³a

2. A. Laskowski - Miêdzy Krakowem a Lwowem - Architektura             
i rozwój przestrzenny Jas³a w okresie autonomii galicyjskiej, 
Kraków, 2004, Maszynopis - praca doktorska Andrzeja 
Laskowskiego

3. Bosakowie 1997-1998 - Jas³o - Studium historyczno - 
urbanistyczne centralnej czêœci miasta, Barbara Bosak, 
Antoni Bosak, Krosno 1997 - 1998

4. Bosakowie 1996 - Dokumentacja naukowo - historyczna 
cmentarza komunalnego w Jaœle przy ulicy Zielonej, Barbara 
Bosak, Antoni Bosak, Krosno, 1996, Katalog zdjêæ, 
maszynopis z UM Jas³a

5. ZNP 1905 - 1965 - Zwi¹zek Nauczycielstwa Polskiego - Zarys 
dziejów w Jasielskiem 1905 - 1965, Jas³o, 1996, opr. 
Mieczys³aw Wieliczko, - Maszynopis z ZNP Jas³o

6. Folder - Wystawa druków 1850-1950 - Folder - Wystawa 
druków 1850 - 1950 wykonanych w drukarniach jasielskich, 
oprac. Kazimierz Zieliñski, 1975 - arch. SMJiRJ

7. Kronika ZNP, 1905-1981 - Kronika ZNP, 1905 - 1981, oprac. 
Stanis³aw Rêbisz

8. Studium, t.I - Studium wartoœci kulturowych zabudowy 
przyrynkowej w Jaœle, tom. I, Regionalny Oœrodek Studiów           
i Ochrony Œrodowiska Naturalnego w Rzeszowie, Rzeszów, 
2001, Maszynopis z UM Jas³a

 9. Œcie¿ka do Niepodleg³oœci - Obiektyw Jasielski nr 19, 2001, 
“Œcie¿ka do Niepodleg³oœci”, oprac. Adam N.

10. Archiwum MRJ - Muzeum Regionalne w Jaœle
11. Archiwum SMJiRJ - Stowarzyszenie Mi³oœników Jas³a                

i Regionu Jasielskiego
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Indeks nazwisk:

A
Adamski Stanis³aw 36
gen. Auder W³adys³aw 51

B
Babiñski Bronis³aw 39
Baranowski Józef Franciszek 35,60, 61
Barda Franciszek 103
Barzyk Antoni 21
ks. Be³ch Józef 35
ks. Be³ch Stanis³aw 14
gen. Bem Józef 113
Bernacki Jan 47, 48
Bernardzikiewicz Teodor 78
Betlej Józef 42
Bielski Roman 89
Bieszczad Seweryn 72
Bigo Bronis³aw 41
Bogaciewicz Karol 99
Bogdanowicz Antoni 84
Brandhuber Jerzy 105
Breitmeier Adam W³adys³aw 54
Breitmeierowa Alfreda 71, 73
Breitmeier Kazimierz 109
Bylinowski Józef 12

C
Chmiel Adam 80
Chmielowiec Jan 21
Chruœciñski Marian 71
Ciêglewicz 88
Cygan Wincenty 56
Cynarski Stanis³aw 73
Czeppe Zdzis³aw 58
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D
Dacyl Jan 21
Deskur Andrzej 106
Dobrzañski Henryk 78
Drozd Sebastian 105
Dudek Wojciech 13
Dudziñski Stanis³aw 22
Dulêba Aleksander 81

F
ks. Falêcki 13
Ferens Antoni 22
Filasiewicz Stanis³aw 93
Fischer Józef Karol 79
Fischer Karol 94
Flis Tadeusz 101

G
Garbacik Józef 26
Garbacik Tadeusz 27
Gontek Leon 77
Gontek 81
Goyda Józef 103

H
Halicki W³adys³aw 64
gen. Haller Józef 17, 46, 101
Hicner Teofil Aleksander 77
Hlasko 95
Ho³uj Tadeusz 57

J
Jarymowicz Emanuel 7, 18, 20
Jêzyk Emil 95
Józefowicz Stanis³aw 111
Juszczakiewicz Z. 36

K
Kadlec Emil 24, 42
Kaniowski Stanis³aw 19, 60, 94, 96



132132

Karakiewicz Roman 69
Knebel Emund 8
Knebel Edmund 101
Kochañski Eugeniusz 36, 100
Kohut 42
Ko³ek Izydor 26
Ko³tak Stanis³aw 102
Konopacki Marian 77
Kostkiewicz 43
Koœcia³kowska Zyndram Janina   51
Kotowicz Stanis³aw Apolinary     57
Krupski Julian 72
Kucharska Helena 110
Kurc Adam 76
Krzyczkowski Dionizy 13, 23
Krzy¿anowski Kazimierz Antoni 50
Krzy¿owski Józef 7
Kuska Jakub 66, 107
KuŸniarski Stanis³aw 24, 43, 71, 88
ks. Kwieciñski Aleksander 17, 38, 40, 83
Kwolek Antoni 112

L
Lasocki Stanis³aw 31, 42
Lasocki Teodor 40
Lauterbach Andrzej 43
Leja Edward 31
Lgocki Jerzy 99
Lisowiecki Antoni 10
Lisowski Jan 5
Lopatiner Tytus 93

£
£¹czyñski 81
£ukasiewicz Ignacy 78

M
Mac Ludwik 44
Macudziñski 81
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Macudziñski Stanis³aw 92, 113
Machowski Eugeniusz 107
Majewski Stanis³aw 7, 8
Ma³dziñski Emil 95
Mañkowski Boles³aw 5, 6
Marecka Janina 49
Marossa’nyi Juliusz 96, 111
Matysik Marian 89
M¹czyñski 112
Metzger Alojzy 23, 29, 35
Midowicz Eugenia 76
Midowicz Kazimierz 35, 38, 43, 99
Milan Franciszek 107
Misi¹g Stanis³aw 93
M³odecki Józef 82
Moœcicki Ignacy 92

N
Nikody Jan 96
Nowak Anatol 85
Nowak Jan 102

O
Owiñski Jan 72

P
Paczosa Zbigniew 34
ks. Pasek Jan Chryzostom 94
Paw³owski Andrzej 6, 23
Pasterczyk Marcin 112
ks. bp Pelczar Józef Sebastian 11, 15, 53
Peters Stanis³aw 22
Pieradzki Jerzy 106
Pietrus Albin 74
Piêtniewicz Adela 82
Pi³sudski Józef 42, 66, 105, 110
P³aczek Kazimierz 111, 114
Podrzucki Czes³aw 75
Polak Franciszek 6, 30
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Polak Jakub 21
Polak Karol 60
Ponikowski Antoni 72
Popiel Antoni 17
Przy³êcki Apolinary Szreniawa  45
Przybyszowski Zbigniew 27

R
Rieger Pawe³ 5
Rojkowski Jan 54
Rolanowski Kazimierz 17

S
ks. Samborski Jan 83, 99, 101
Saphier Roman 66
Schabe Karol 79
Sergler Jan 24
Sienicki Józef 7
Skrudlik 96
Skóra 85, 91
S³otwiñski Józef 40
S³upecki Maciej 82
Soko³owska Katarzyna 100
Soko³owski Piotr 100
ks. Solarski Alfred 63
Sroczyñski Józef 6, 12
Sroczyñski Leon 5, 12, 13
Sroczyñski Tadeusz 5, 6, 18, 45, 64
Stanek Mieczys³aw 41
Stawiarski 67
Steinhaus Bogus³aw 6
Strzetelski T. 99
Stopiñski Andrzej 44
Stöger Zamojska Alicja 109
Szymañski Stanis³aw 59
Swiech³o Jan 7
Œwistak W³adys³aw 90



135135

T
ks. bp Tokarczuk Ignacy 63
Traczyk Joachim 68
Truskolaski Zdzis³aw 81
Twaróg Józef 74

W
Wais Kazimierz 107
Walczak Wojciech 56
Wawszczak Piotr 100
Wêgrzyñski W³adys³aw 18, 25
ks. Wiejowski Józef 9
Wieteska Mieczys³aw 44
Wigury Stanis³aw 104
Wilusz Jan 54, 59, 71, 80, 81
Wodyñski Jan 11
ks. Wojciechowski Kazimierz 15

Z
Zaj¹c Jerzy 77
Zarytkiewicz 101
Zieliñski Kazimierz 22
Zoll Antoni 81, 89

¯
¯elazny Józef 104
¯wirko Franciszek 104
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