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I. ARTYKUŁY 
 
 
 
WIESŁAW  HAP 
 
 
 

„�YCIE I DZIAŁALNO�� IGNACEGO ŁUKASIEWICZA 
NA TLE POCZ�TKÓW �WIATOWEGO I JASIELSKIEGO 

PRZEMYSŁU NAFTOWEGO” 
 
 

Ropa naftowa, nazywana ongi� olejem skalnym, znana była w wielu zak�tkach �wiata 
ju� kilka tysi�cleci temu. Wypływała spod ziemi i gromadziła si� na jej powierzchni 
w postaci �ółtobrunatnej, oleistej, o niezbyt przyjemnym zapachu, cieczy. Ju� staro�ytni 
kapłani babilo�scy i perscy w specjalnych dołach przechowywali „�wi�ty ogie�”, 
a budowniczowie mezopotamscy wytwarzali asfalt odparowuj�c lotne substancje ropne. 
W staro�ytnym Egipcie wyrabiano z niej specyficzny rodzaj smoły u�ywany do mumifikacji 
zwłok faraonów i najwy�szych kapłanów. Hellenowie z mieszaniny ropy z siark� wytwarzali 
z kolei słynny „ogie� grecki”, który siał postrach w�ród nieprzyjaciół. Ropa znana była 
w ró�nych zak�tkach �wiata, m.in. na Kaukazie, w Chinach i w Japonii. Ceniony historiograf 
grecki, zwany ojcem historii, Herodot, w V w. p.n.e. przekazywał, �e jej �ródła znajdowały 
si� na jednej z wysp na Morzu Jo�skim. Najsłynniejszy podró�nik europejski �redniowiecza 
Marco Polo w XIII w. informował o jej wyst�powaniu w rejonie Morza Kaspijskiego. Od 
czasów antycznych ropa była wykorzystywana do konserwacji drewna, uszczelniania 
okr�tów oraz w celach leczniczych i o�wietleniowych. Jednak szersze próby jej zastosowania 
w kagankach nie były udane, gdy� w czasie ich u�ywania nast�powały wybuchy, a i spaliny 
wydzielały nieprzyjemny zapach. Sam termin „nafta” wywodzi si� z terenu Bliskiego 
Wschodu i bierze nazw� od perskiego słowa „neft”, a nast�pnie greckiego „náphta” 
i łaci�skiego „naphta”, czyli �ywica ziemna, olej skalny, ropa naftowa. 

Na ziemiach polskich naturalne wycieki ropne znane były ju� w �redniowieczu.  
W XIII w. odnotowano ich wyst�powanie w pasie Podkarpacia. Zapisy �ródłowe o ropie na 
południu Polski znalazły si� w XV – wiecznych kronikach Jana Długosza, a na przestrzeni 
od XVI do ko�ca XVIII w. pisali o niej m.in.: Stefan Falimirz, Hieronim Spiczy�ski, Marcin 
Siennik, Marcin z Urz�dowa, Erazm Sykst (Syxt), Jan Jonston, Gabriel Rz�czy�ski, 
Krzysztof Kluk, Remigiusz Ładowski i Baltazar Hacquet. Z szesnastego stulecia pochodz� 
te� pierwsze udokumentowane wzmianki o ropie z naszego regionu. Na pocz�tku XVI wieku 
Krosno posiadało przywilej królewski, przechowywany pó�niej w archiwum 
franciszka�skim, który pozwalał na o�wietlanie ulic tego miasta olejem skalnym 
zmieszanym z olejem lnianym. Zapis �ródłowy z 1530 roku mówi, �e starosta biecki, 
Seweryn Boner, szukaj�c złota we wsi Ropa odkrył olej skalny. Kolejna wiadomo�� o jej 
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wyst�powaniu na tych terenach pochodzi z 1584 roku, która informuje, �e w Bieczu 
u�ywano ropy jako materiału do sygnalizacji �wietlnej i na potrzeby zwi�zane z obronno�ci� 
miasta. Inne �ródło mówi, �e w czasach Jana II Kazimierza Wazy, a pó�niej Jana III 
Sobieskiego grunta sołtysie w M�cinie Wielkiej były nadawane zasłu�onym �ołnierzom 
„z prawem zbierania tam tłuszczu na powierzchni ziemi”. O istnieniu �ródeł ropy i gazu 
w rejonie Podkarpacia w sposób szczegółowy pisał pó�niej Stanisław Staszic w swej pracy 
pt. „O ziemiorodztwie Karpatów i innych gór i równin Polski”, wydanej w Warszawie 
w 1815 roku. Rop� naftow� nazywał tam „skałolejem ciekn�cym”.1 

Około 1770 roku na terenie podgorlickich Siar i S�kowej istniało kilka kopanek, studni 
ropnych, dzier�awionych i eksploatowanych przez chłopów, a nale��cych do wła�cicieli tych 
ziem, m.in. do Józefa Wybranowskiego. W Kobylance ksi��� Stanisław Jabłonowski 
pracował nad otrzymaniem z ropy asfaltu i w tym celu w 1852 roku w S�kowej, na terenie 
tzw. „Pustego Lasu”, wybudował kopank� o gł�boko�ci ponad sze�ciu s��ni, czyli prawie 
dwunastu metrów. Uzyskiwano tam przypływ ropy w ilo�ci kilku garncy na dzie�. 
Jabłonowski sprowadził te� na swoje wło�ci ze 	l�ska „ludzi obeznanych z wydobywaniem 
oleju skalnego”.2 

Mieszka�cy Podkarpacia wykorzystywali wła�ciwo�ci ropy jako lek na choroby gardła, 
rany i owrzodzenia u ludzi oraz na motylic� u owiec i grud� u koni. U�ywali j� garbarze 
i szewcy do zmi�kczania skóry. Ci��sze frakcje ropy  stosowano do celów gospodarczych: 
do smarowania osi u wozów, do oliwienia zawiasów, kłódek i ró�nych elementów 
obrotowych, m.in. w tartakach, młynach i wiatrakach. Znajdowała te� zastosowanie w trady-
cji ludowej, kiedy w noc �wi�toja�sk� palono miotły i pochodnie z obwini�tych wokół kija 
szmat, zamoczonych wcze�niej w ropie. 

Im wi�ksze było zapotrzebowanie na olej skalny, tym cz��ciej ludzie handluj�cy rop� 
kopali w miejscach jej wycieków specjalne doły, zwane b�siorami. Wypływaj�c� z nich na 
wod� rop�, zbierali r�cznie za pomoc� wiechci siana, słomy, sitowia i szmat do wiader lub 
garncy, a pó�niej zlewali do beczek i kadzi tzw. „łebacy”. Wielu z nich nie ograniczało si� 
jedynie do zbierania ropy. To oni jako pierwsi podgrzewaj�c i zag�szczaj�c j� otrzymywali 
ma� wykorzystywan� do smarowania osi i wałów mechanizmów oraz do konserwowania 
�elaza, drewna i skór. St�d nazywano ich maziarzami, ropiarzami lub smarowozami. To 
tak�e oni jako pierwsi dostarczali pó�niej rop� do bada� w laboratoriach aptecznych Lwowa 
i Gorlic. 

Wraz z powoli rozwijaj�cym si� przemysłem potrzebowano coraz wi�cej smarów 
i innych produktów ropopochodnych. Zachodziła wi�c potrzeba destylacji ropy na szersz� 
skal�. W prymitywny sposób destylowali j� miejscowi chłopi i kupcy galicyjscy. 
Pocz�tkowo odbywało si� to poprzez spalanie lekkich frakcji bezpo�rednio w dołach z rop�. 
Ze wzgl�du na niebezpiecze�stwo rozprzestrzeniania si� po�arów stopniowo odchodzono od 
tego sposobu i budowano specjalne piece z kamienia i gliny, w których proces destylacji 
trwał a� do utlenienia si� lekkich frakcji i do przekształcenia si� płynnej cieczy w g�st� ma�.  

Przed Łukasiewiczem ropa na terenie Galicji była tak�e destylowana przez austriackich 
urz�dników salinarnych, w tym przez kontrolera salin Józefa Heckera z Pragi. W latach 
1810-1817 pod Drohobyczem przerabiał on rop� z Borysławia i Tustanowic. Był on bardzo 
bliski uzyskania nafty, a jego destylatem o�wietlano koszary piechoty c.k. armii w Sambo-
rze, przedmie�cia Drohobycza i saliny w Truskawcu, w okolicach którego znano ju� 
wówczas lecznicz� wod� mineraln�, zwan� w pó�niejszym czasie „naftusi�”. 



 

9�ycie i działalno�� Ignacego Łukasiewicza... 

Jak wcze�niej zauwa�ono, chocia� rop� naftow� znano od tysi�cleci, to dopiero 
w drugiej połowie XIX w. odkryto jej znaczenie gospodarcze i odt�d rozpocz�ł si� ogromny 
rozwój tej dziedziny przemysłu. Za jej kolebk� uwa�a si� słusznie ziemi� gorlick�, 
kro�nie�sk� i jasielsk�, a za twórc� przemysłu naftowego – Ignacego Łukasiewicza.  

Jan Józef Ignacy Łukasiewicz przyszedł na �wiat na ziemi rzeszowskiej, w małej 
galicyjskiej wiosce Zaduszniki w obwodzie tarnowskim (dzi� w powiecie mieleckim) 
8 marca 1822 roku. Był jednym z kilkorga dzieci Józefa Łukasiewicza i Apolonii ze 
	wietlików. Jego ojciec, ubogi szlachcic, bił si� o „wolno��, cało�� i niepodległo��” 
w powstaniu ko�ciuszkowskim. Po przegranej insurekcji przeniósł si� z rodzinnej ziemi 
płockiej i przybył na teren Galicji. Najpierw był oficjalist� dworskim w Dynowie  
i w Chorzelowie, a nast�pnie, w 1817 roku obj�ł w dzier�aw� wie� Zaduszniki nad Wisł�. 

Lata dzieci�ce upływały Ignasiowi w patriotycznej, demokratycznej i ciepłej 
atmosferze domu rodzinnego. Jego pierwszym nauczycielem był wiekowy, w stanie 
spoczynku, pułkownik wojsk polskich Woysym - Antoniewicz, pełni�cy w maj�tku ojca 
funkcj� rezydenta. W towarzystwie synów chłopskich, kolegów z dzieci�stwa, uczył si� 
prostego, pracowitego i uczciwego �ycia. 

W 1830 roku Łukasiewiczowie odsprzedali dzier�aw� Zadusznik i wyjechali do 
Rzeszowa. Ich przenosiny były zdominowane potrzeb� stałego leczenia ojca rodziny Józefa 
Łukasiewicza, którego stan zdrowia systematycznie si� pogarszał. W wieku dziesi�ciu lat 
Ignacy rozpocz�ł nauk� w gimnazjum rzeszowskim. Uczył si� bardzo dobrze, zaanga�ował 
si� w działalno�� patriotyczn� i samokształceniow�. Po uko�czeniu czterech klas ci��ka 
sytuacja materialna rodziny zmusiła go do przerwania nauki. Po prostu na skutek choroby 
ojca i ruiny materialnej rodziców zabrakło pieni�dzy na dalsz� edukacj� chłopca. Co wi�cej, 
po �mierci ojca, musiał ju� teraz sam zarabia�. Pogodził si� z tym, �e rodziny nie b�dzie sta� 
na jednoczesne kształcenie jego i starszego brata Franciszka. Z pokor� przyj�ł decyzj�, �e 
starszy z nich pójdzie na studia prawnicze, a on zdob�dzie zawód i pomo�e matce. Posiadał 
na tyle wiedzy i znajomo�ci z łaciny oraz j�zyka niemieckiego by ko�cem czerwca 1836 
roku rozpocz�� praktyk� farmaceutyczn� w aptece Antoniego Swobody w Ła�cucie. 
W miasteczku tym, w ramach zorganizowanego przez siebie tajnego kółka samokształce-
niowego dla uczniów rzemie�lniczych, skupił wokół swej osoby spor� grup� okolicznej 
młodzie�y. Na tych zaj�ciach poszerzali sw� wiedz�, dokształcali si� oraz rozmawiali na 
liczne tematy, w tym patriotyczno - niepodległo�ciowe. Ju� w 1837 roku Łukasiewicz miał 
liczne kontakty z konspiracyjn� Konfederacj� Powszechn� Narodu Polskiego. Wszystko to 
nie uszło uwadze ła�cuckiej policji, tote� do zało�onej mu kartoteki wpisano: „podejrzany 
politycznie”. 

W mi�dzyczasie, w 1840 roku, pomy�lnie zdał egzamin na pomocnika aptekarskiego, 
a rok pó�niej przeniósł si� do apteki obwodowej Edwarda Hübla w Rzeszowie. Pracuj�c 
w niej, w 1845 roku, nawi�zał kontakt z Edwardem Dembowskim, który zaprzysi�gł go jako 
rejonowego agenta Centralizacji Towarzystwa Demokratycznego Polskiego na Rzeszów 
i Ła�cut oraz zobowi�zał do przygotowania powstania w Rzeszowie i okolicy. W swych 
działaniach patriotycznych rozdawał broszury i pisma wzywaj�ce do walki o niepodległo��, 
wyst�pował przeciw zaborcom i uciskowi polskich chłopów.3 

Jako przedstawiciel Rz�du Narodowego na Rzeszów zd��ył jeszcze dokona� 
przedpowstaniowego objazdu, ale ju� 19 lutego 1846 roku został aresztowany i trafił do 
austriackiego wi�zienia. Wybuch powstania poza Krakowem został uniemo�liwiony, a los 
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Łukasiewicza podzieliło wielu innych patriotów. On sam najpierw przebywał w wi�zieniu 
w Rzeszowie, a pó�niej został przewieziony do Lwowa. Nie załamał si�, przyj�ł jak i inni 
aresztowani taktyk� zaprzeczania wszystkim zarzutom. 	ledztwo w jego sprawie umorzono 
z braku dowodów i w styczniu 1848 roku zwolniono go z wi�zienia, a na miejsce 
zamieszkania wyznaczono mu Lwów. Poddano go te� nadzorowi policji i obowi�zkowi 
meldowania si� przed jej funkcjonariuszami. 

Zamieszkał wi�c u swego brata Franciszka, który był prawnikiem i urz�dnikiem 
magistratu we Lwowie. Przez ponad pół roku szukał pracy. Dopiero 15 sierpnia 1848 roku 
otrzymał j� w charakterze pomocnika aptekarskiego w znanej w całej Galicji lwowskiej 
aptece „Pod Złot� Gwiazd�” nale��cej do Piotra Mikolascha. Stopniowo zdobywał coraz 
wi�cej wprawy w technice laboratoryjnej. Miał jednak sporo problemów z poszerzaniem 
wiedzy teoretycznej gdy� na samokształcenie wci�� brakowało mu czasu. W 1850 roku 
rozpocz�ł i przez kilka lat kontynuował prac� nad r�kopisem pt. „Manuscript”. Na ponad 
dwustu stronach spisał w nim alfabetycznie po łacinie lub po niemiecku ró�ne recepty, 
metody analityczne oraz przepisy preparatyki farmaceutycznej.  

Dzi�ki przychylno�ci i poparciu Mikolascha władze udzieliły mu zgody na dalsz� 
nauk�. W trakcie studiów farmaceutycznych na Uniwersytecie Jagiello�skim w Krakowie, 
w latach 1850-1852, bardzo zainteresował si� mo�liwo�ci� wykorzystywania wła�ciwo�ci 
ropy naftowej. Ze wzgl�du na kłopoty finansowe jakich do�wiadczył w czasie trzeciego 
semestru zmuszony był równocze�nie z nauk� podj�� prac� w fabryce ałunu w D�browie 
koło Chrzanowa. Studia uko�czył semestrem letnim w 1852 roku na Uniwersytecie 
Wiede�skim po obronie pracy z zakresu chemii w�glowodorów. Z tytułem magistra farmacji 
powrócił do apteki Mikolascha. 

Rzucił si� w wir pracy. Wiedział, �e chłopi z terenu Podkarpacia od dawien dawna 
zbierali wyciekaj�cy z ziemi oleisty płyn, zwany olejem skalnym. Wykorzystywali go m.in. 
jako lek dla zwierz�t i smar do osi wozów. Dostarczali go te� do aptek. Jesieni� 1852 roku 
do apteki Mikolascha kilka beczek z rop� przywie�li kupcy  �ydowscy z Drohobycza. Na 
polecenie wła�ciciela okre�leniem farmaceutycznej przydatno�ci tego produktu zaj�ł si� 
wła�nie Łukasiewicz, któremu pomoc zaoferował kolega z apteki Jan Zeh. W przyaptecznym 
laboratorium rozpocz�li �mudne badania i prace do�wiadczalne nad rop� naftow�. 
Łukasiewicz nie korzystał w tym dziele z �adnych wzorców, był w nim prekursorem. Po 
wielu dniach pracy na wystawie apteki pojawiły si� buteleczki z informacj�, �e uzyskany 
olej skalny jest własnego wyrobu i mo�e �miało konkurowa� z bardzo drogim, 
sprowadzanym z Włoch specyfikiem medycznym Oleum Petrae album. Niestety zamówienia 
na ten lek były niewielkie. Zmartwiony tym Mikolasch wycofał si� z dalszych bada�. 
Wówczas Łukasiewicz z pomoc� Zeha zdecydował si� kontynuowa� dalsze destylowanie 
ropy do celów o�wietleniowych. W tym celu wynaj�li we Lwowie na Łyczakowie niewielkie 
pomieszczenie, gdzie po pracy nadal eksperymentowali.  

Ko�cem 1852 roku udało im si�, jako pierwszym na �wiecie, wydzieli� z ropy naft�. 
Stosuj�c frakcjonowan� destylacj�, w temperaturze do 250 ºC, uzyskali preparat pozbawiony 
lekkich frakcji. W specjalnej aparaturze oddzielili go od ci��kich w�glowodorów, a pó�niej 
rafinowali st��onym kwasem siarkowym i roztworem sody. Otrzymali naft�. W rok pó�niej 
ju� sam Łukasiewicz skonstruował tak�e pierwsz� w historii ludzko�ci prototypow� 
cylindryczn� lamp� naftow� przy której wykonaniu pomagał mu lwowski blacharz Adam 
Bratkowski. Po raz pierwszy zabłysn�ła ona w aptece Mikolascha w marcu 1853 roku, 
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a ostatniego dnia lipca tego� roku w lwowskim szpitalu powszechnym (tzw. popijarskim) po 
raz pierwszy w �wiecie przeprowadzono operacj� chirurgiczn� przy �wietle lampy naftowej. 
I t� wła�nie dat� powszechnie uwa�a si� za powstanie �wiatowego przemysłu naftowego. Po 
takim sukcesie posypały si� zamówienia i na lampy i na naft�. Dlatego nasz bohater 
przeniósł si� bli�ej obszarów z tym bogactwem. Na przełomie lat 1853/1854 osiadł 
w Gorlicach, najpierw jako pracownik, a pó�niej jako dzier�awca miejscowej apteki. Był tam 
aptekarzem, chemikiem, zoologiem, botanikiem i toksykologiem przy badaniu zwłok 
ludzkich. Przede wszystkim jednak koncentrował si� na badaniach nad przetwórstwem ropy 
naftowej, na poszukiwaniu jej �ródeł i na organizacji kopalnictwa naftowego.  

Ju� wkrótce, bo zim� na przełomie lat 1853/1854, udało mu si� usun�� z ropnego 
destylatu łatwopaln� benzyn�. Był to kolejny krok naprzód. Wykorzystuj�c rop� naftow� 
z kopanek Jana Szymonowicza w S�kowej i w Pustym Polu, przy współudziale swego 
laboranta aptecznego Jakuba Kozika, prowadził dalsze eksperymenty nad destylacj�. 
Pracowali w pomieszczeniach na zapleczu gorlickiej apteki gdzie zainstalowali prymitywny 
kocioł. W trakcie tych bada� i do�wiadcze� zdarzył si� niebezpieczny wypadek, nast�pił 
wybuch kociołka z destylowan� substancj�. Po�ar ogarn�ł całe pomieszczenie i z trudem go 
ugaszono, a Kozik został ranny. Po tym przykrym wydarzeniu Łukasiewicz przeniósł si� do 
innego budynku i niezra�ony kontynuował swoj� prac�. Równolegle z do�wiadczeniami 
destylacyjnymi starał si� udoskonali� sam� lamp� naftow�. W tym celu z berli�skiej wytwór-
ni Stobwassera sprowadził lamp� do spalania hydrocarburu i fotogenu. Skonstruował do niej 
specjalny palnik, który po zamontowaniu spowodował, �e ta udoskonalona lampa spalała 
wszystkie gazy i co najwa�niejsze nie pozostawiała ani sadzy, ani tak uci��liwego zapachu.4 

W 1854 roku w gorlickiej aptece pojawił si� wła�ciciel Polanki koło Krosna - Tytus 
Trzecieski.5 Namówił on Łukasiewicza do zało�enia kopalni ropy na terenie Bóbrki, wioski 
nale��cej do jego s�siada Karola Klobassy. W tej to miejscowo�ci powstała pierwsza 
w �wiecie kopalnia ropy naftowej, a pierwsza kopanka „Wojciech” została uruchomiona 
23 listopada 1854 roku. Tym samym zacz�ła funkcjonowa� spółka naftowa Łukasiewicz – 
Trzecieski. W kolejnych latach pierwszy z nich z Bóbrki uczynił najlepiej zorganizowan� 
kopalni� w Galicji i szkoł� kadr dla przemysłu naftowego.  

Po zapewnieniu sobie du�ej ilo�ci surowca w 1856 roku w powi�zaniu z Trzecieskim, 
na ziemi jego brata Franciszka w podjasielskich Ulaszowicach, Łukasiewicz zało�ył 
pierwsz� na �wiecie destylarni� (rafineri�) ropy naftowej. Posiadała trzy kotły i przerabiała 
dowo�on� do Jasła bobrzeck� rop�. Powstała dlatego, �e przerabianie tak du�ej ilo�ci ropy na 
skal� przemysłow� nie mogło si� ju� odbywa� w aptece, w której ograniczył si� jedynie do 
prac laboratoryjnych. Z ulaszowickiej destylarni pierwsz� parti� nafty - 15 tysi�cy kg 
i mineralne smary zakupiła Północna Kolej Austriacka. Rocznie sprzedawano st�d produkty 
naftowe o warto�ci od tysi�ca do dwóch tysi�cy guldenów.  

Mieszkaj�c i pracuj�c w Gorlicach na Zawodziu, w 1854 roku zainstalował pierwsz� na 
�wiecie uliczn� lamp� naftow�, któr� postawił przy drodze prowadz�cej do S�kowej. Miał 
udziały w spółkach kopalnianych w Bystrej, S�kowej, M�cinie Wielkiej i Bieczu oraz 
pomagał zorganizowa� kopalnie w Krygu. Sporo tak�e działał społecznie. W Gorlicach 
poło�ył ogromne zasługi w walce z epidemi� cholery oraz w pracach Komisji Lasów 
Pa�stwowych. Jego sytuacja była w tym okresie bardzo trudna. Niewielkie dochody 
pochłaniały kolejne inwestycje oraz szkody wyrz�dzane przez liczne po�ary.  
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Jasło, ulica Lwowska – obelisk w miejscu pierwszej w �wiecie 
destylarni ropy naftowej. ( fot. M. Mikulski ze zbiorów SMJiRJ) 

 
 
Dlatego w 1856 roku starał si� te� usilnie o posad� kasjera miejskiego w Gorlicach, ale mu 
odmówiono jako „skompromitowanemu politycznie”. Zamykaj�c w�tek gorlicki warto 
jeszcze wspomnie� o dwóch wydarzeniach zwi�za-nych z tym miastem. 20 kwietnia 1857 
roku Łukasiewicz zawarł w nim zwi�zek mał�e�ski z młodsz� o pi�tna�cie lat Honorat� 
Stachersk�, córk� swej siostry Emilii i jej m��a, emigranta politycznego z Królestwa, Ernesta 
Leopolda Dydaka-Stacherskiego herbu Ostoja. Ze wzgl�du na bliskie pokrewie�stwo musieli 
uzyska� dyspens� papiesk�. Jednym z dwójki �wiadków tego �lubu był lekarz powiatowy w 
Ja�le, doktor medycyny Alojzy Krzi�.6 Drugie znamienne wydarzenie miało miejsce, kiedy 
opuszczał miasto i przenosił si� do Jasła. Wówczas to kahał �ydowski pami�taj�cy jego 
po�wi�cenie, bezinteresowno��, szlachetno�� i dobro� w ratowaniu ludzi w czasie epidemii 
cholery bez wzgl�du na pochodzenie i religi�, wysłał do niego delegacj� prosz�c� o to by 
pozostał w mie�cie i zobowi�zuj�c� si� do płacenia z własnych funduszy za dzier�awion� 
przez niego aptek�. 

Pod koniec 1857 roku Łukasiewicz z �on� przeniósł si� do Jasła i od spadkobierców 
Józefa Palcha wydzier�awił aptek� w Rynku.7 Dwa lata pó�niej otworzył te� aptek� 
w Brzostku. Z czasów krótkiego jej prowadzenia zachował si� „Inwentarz apteki w Brzostku 
spisany dnia 1 wrze�nia 1859 roku”, w którym Łukasiewicz dokładnie i fachowo opisał 
wyposa�enie apteki z połowy XIX stulecia. Mieszkaj�c i pracuj�c w Ja�le zaprojektował 
i wybudował wraz z bra�mi Zieli�skimi rafineri� ropy w Kl�czanach. Wówczas te� 
brzosteck� aptek� sprzedał Porfirowi Zieniewiczowi, swemu koledze ze studiów 
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w Krakowie. Kiedy w 1859 roku wycofał si� ze spółki w Kl�czanach, pozostawił tam na 
pewien czas swego magistra z Jasła, Eugeniusza Karpi�skiego. 

W Ja�le 1 lutego 1858 roku urodziła si� Łukasiewiczom córeczka Marianna. Z miasta 
nad Jasiołk�, Rop� i Wisłok� Łukasiewicz cz�sto wyje�d�ał by dogl�da� pracy w terenie. 
Najcz��ciej udawał si� do Bóbrki sk�d pozyskiwano najwi�cej ropy. Oprócz nafty 
produkowano z niej oleje i smary. Przyje�d�ali je ogl�da� nawet Amerykanie i Kanadyjczy-
cy. W dniach 27-29 maja 1858 roku na odbywaj�cej si� w Ja�le Krajowej Wystawie 
Rolniczo-Przemysłowej zorganizowanej przez Towarzystwo Gospodarczo-Rolnicze Kra-
kowskie zaprezentował swoje osi�gni�cia i wyroby z ropy naftowej. Nale�ały do nich: czysta 
ropa, nafta w dwóch odmianach, olej do maszyn, ma� do smarowania osi i zabezpieczania 
dachów i płotów przed gniciem, asfalt na podłogi w budynkach gospodarczych oraz gudrina 
(gudryna) do wyrobu �wiec parafinowych Otrzymał wtedy publiczn� pochwał� i dyplom 
pochwalny za wystawione produkty: „kamfin�, olej do maszyn, ma� na wozy, asfalt 
i gudrin�”. Jak podaje zachowany w zbiorach Muzeum Farmacji w Krakowie (zało�onego 
przez ja�lanina Stanisława Pronia) dokument, powstały one: „staraniem Ignacego 
Łukasiewicza, aptekarza w mie�cie Ja�le zamieszkałego wyrobione i nale��ce do 
najcelniejszych”. O powodzeniu jasielskiej wystawy pisały poczytne czasopisma galicyjskie 
„Czas” i „Tygodnik Rolniczo-Przemysłowy”. 

Rok 1859 przyniósł mu bardzo smutne wydarzenia. Najbardziej bolesnym była �mier� 
jedynego dziecka, niespełna dwuletniej córki Marianny, któr� po zgonie w dniu 7 grudnia 
pochowano na Starym Cmentarzu w Ja�le.8  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grób córeczki Łukasiewiczów na Starym Cmentarzu 
w Ja�le.             ( fot. M. Mikulski ze zbiorów SMJiRJ) 
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Do tego ciosu doszły: po�ar destylarni w Ulaszowicach oraz wyczerpanie si� złó� 
w Kl�czanach. Wypadki te bardzo załamały Łukasiewicza. Na szcz��cie w Bóbrce dokopano 
si� wi�kszej ilo�ci ropy, w Polance powstała nowa rafineria, a do spółki Łukasiewicz - 
Trzecieski przyst�pił w 1861 roku Karol Klobassa Zr�cki.9 W ten sposób scementowała si� 
spółka naftowa do eksploatacji i sprzeda�y ropy oraz jej produktów, do której Trzecieski 
i Klobassa wnie�li ropono�ne tereny i kapitał, a Łukasiewicz głównie sw� wiedz� i prac�. 
Obj�ł te� dyrekcj� kopalni w Bóbrce i kierownictwo rafinerii w Polance. 

Twórca �wiatowego i polskiego przemysłu naftowego w dniu 12 czerwca 1861 roku 
otrzymał Dyplom Honorowego Obywatela Miasta Jasła. Warto zacytowa� tre�� tego 
dokumentu: „Wielmo�nemu Imci Panu Ignacemu Łukasiewiczowi. Gmina miasta Jasła 
zwa�ywszy, i� Pan przez czas zamieszkania w mie�cie naszym u�ywany niejednokrotnie do 
udziału w rozmaitych sprawach naszych, zawsze z wzorow� gorliwo�ci� i obywatelskim 
po�wi�ceniem gotów był odpowiedzie� poło�onemu we� zaufaniu. Zwa�ywszy w szcze-
gólno�ci, i� podczas budowy koszar dla wojska w 1857 r. wybrany na członka rady 
budowniczej nie tylko od przyj�cia tego mozolnego obowi�zku si� nie uchylił i dokonania tej 
budowli ku zupełnemu zadowoleniu gminy dogl�dał, wszelkie rachunki najsumienniej 
prowadz�c, przez co gminie naszej niemał� oddał przysług�. Chc�c tedy uczci� zasługi Pana 
nadajemy mu niniejszym Dyplom Honorowego Obywatela miasta Jasła, dnia 12 czerwca 
1861 r. Ze strony Magistratu: Jakub Głuchowski – Burmistrz, ze strony Wydziału Miasta 
Jasła – Ludwik Pilla Senior, Stanisław Nowakiewicz, Ignatz Kowalski, Karol Białkowski, 
August Junker, Adalbert Pi�tkiewicz, Michał Bulsiewicz, Wojciech Knebel, Stefan Mokry, 
M. Steczkowski”.  

Ju� w 1862 roku Łukasiewicz sprowadził do Bóbrki in�yniera Henryka Waltera, który 
r�czne kopanie szybów zast�pił wierceniem udarowym. Walter zastosował wtedy po raz 
pierwszy skonstruowany przez siebie i wykonany w miejscowej ku�ni �wider do wiercenia 
szybów. W kolejnych latach wprowadził on metody wiercenia udarowego z zastosowaniem 
no�yc wolnospadowych Fabiana. W 1863 roku Łukasiewicz uruchomił kolejn� rafineri� 
w Gł�bokiej koło Rymanowa, a dwa lata pó�niej odkupił od Bobrowskiej, te�ciowej 
Klobassy, le��cy w pobli�u Bóbrki maj�tek Chorkówk� z Le�niówk�. W szybkim czasie go 
zagospodarował i odnowił, a po spaleniu si� destylarni w Polance, w Chorkówce na bazie 
starego browaru postawił now� rafineri� przemysłow�, najwi�ksz�, najnowocze�niejsz� 
i najbezpieczniejsz� z wszystkich wcze�niejszych. Przez wiele lat była ona najwi�ksz� 
i najlepsz� rafineri� w Galicji.  

Najprawdopodobniej na przełomie lat 1865/1866 opu�cił Jasło i zamieszkał 
w Chorkówce. Dokładnie nie wiadomo jak długo dzier�awił jasielsk� aptek�. Poniewa� 
istniej� zachowane rachunki z jego podpisem z 1864 roku pochodz�ce z tej apteki, to 
z pewno�ci� jeszcze wtedy nale�ała do niego. Ostateczna rezygnacja z niej nast�piła wi�c na 
przełomie kolejnych lat po przeniesieniu si� do Chorkówki, albo dopiero w roku 1870, kiedy 
to oficjalnie przej�ł j� na własno�� dotychczas małoletni syn zmarłego wła�ciciela – 
Romuald Palch, pó�niejszy ceniony aptekarz i społecznik.10 Po rezygnacji z dzier�awy apteki 
w Ja�le całkowicie po�wi�cił si� przemysłowi naftowemu. Nie zapominał jednak  
i o rodzinie, �onie oraz przyj�tej po �mierci córeczki na wychowanie Walentynie 
Antoniewicz. 
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W n�trze jasielskiej apteki Przył�ckiego z lat 1905 – 1910. Niespełna pół wieku wcze�niej 
dzier�awił j� Ignacy Łukasiewicz.              ( fot. z arch. Muzeum Regionalnego w Ja�le) 
 

 
Mimo wielkiego zaanga�owania w pracy Łukasiewicz nie przestał by� patriot�. Co 

prawda w powstaniu styczniowym sam nie wzi�ł udziału, ale wydatnie wspomagał je 
finansowo, a po jego upadku słu�ył pomoc� i prac� powsta�com szukaj�cym schronienia 
w Galicji. Dom Łukasiewiczów zawsze był azylem dla potrzebuj�cych pomocy, ale w dobie 
popowstaniowej w szczególno�ci. Rozwijaj�c w�tek powstania, Łukasiewicz analizował 
przyczyny jego kl�ski oraz przegranych innych zrywów niepodległo�ciowych i doszedł do 
wniosku, �e w obecnej sytuacji, póki co, nale�y prowadzi� m�dr� działalno�� 
pozytywistyczn� i prac� organiczn�. Uwa�ał, �e fundament pod wyzwolenie narodowe 
i społeczne nale�y budowa� przez podniesienie poziomu o�wiaty i kultury oraz �ycia 
gospodarczego. 

W 1870 roku Łukasiewicz zatrudnił u siebie przybyłego z Ameryki Niemca Alberta 
Faucka, który zapocz�tkował linowe wiercenia pensylwa�skie oraz wprowadził maszyny 
parowe. W 1872 roku wysłał do Stanów Zjednoczonych na studia geologiczne i naftowe 
swego bliskiego współpracownika Adolfa Jabło�skiego, który po powrocie wykorzystał sw� 
wiedz� w praktyce. W ramach zawi�zanych spółek Łukasiewicz uruchomił w kolejnych 
latach kilka kopal�, m.in. w Ropiance, Wójtowej i Ropie. W tej ostatniej otworzył sw� pi�t� 
rafineri�. Na pocz�tku lat osiemdziesi�tych XIX w. zało�ył te� kopalnie w Smerecznem  
i w Wilszni. Zapasy ropy gromadził w Bóbrce, a swe wyroby sprzedawał hurtem na miejscu 
oraz w sklepach naftowych w Krakowie, Tarnowie i Warszawie. Prowadził dystrybucj� 
produktów naftowych do Wiednia, Budapesztu i Pragi. Eksponował je te� na wystawach: 
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mi�dzynarodowej w Wiedniu w 1873 roku i krajowych w Przemy�lu w 1876 roku i we 
Lwowie w 1877 roku. Z ka�dej z nich wracał z pochwałami, medalami i dyplomami.  

Jako�� produktów naftowych innych �wiatowych rafinerii nie mogła si� w tym czasie 
równa� z tymi, które otrzymywał Łukasiewicz w Polance, a pó�niej w Chorkówce. 
Szczególnie warto�ciowe i wyj�tkowo dobre były gatunki nafty „Standard” i „White 
Standard”. Dlatego słynny ameryka�ski przemysłowiec i potentat rafineryjny John 
Rockefeller, zainteresowany tajemnic� jego produkcji, wysłał do niego swoich ludzi celem 
podpatrzenia metod rafinacji. Za udost�pnienie im tajemnic technologicznych oferowali mu 
wielkie pieni�dze, których nie przyj�ł, a i tak podzielił si� z nimi sw� wiedz�. Równie 
wielkie zainteresowanie efektami jego pracy przejawiał inny potentat naftowy, Austriak 
Gustaw Wageman.  

W tym czasie celem działalno�ci Łukasiewicza było zapewnienie stabilnych podstaw 
rozwoju rodzimego przemysłu naftowego. W ramach wspomnianej wcze�niej wystawy 
krajowej we Lwowie w 1877 roku zwołał kongres naftowy, któremu przewodniczył. 
Uchwalono wówczas, �e zostanie zało�one Krajowe Towarzystwo Naftowe dla Opieki 
i Rozwoju Przemysłu Górnictwa Naftowego w Galicji. Przygotowano jego statut, który 
został zatwierdzony w nast�pnym roku. Na siedzib� Towarzystwa wybrano Gorlice. 
12 kwietnia 1880 roku na pierwszym oficjalnym posiedzeniu konstytucyjnym Łukasiewicz 
został wybrany na prezesa i stan�ł na jego czele.11 Jako poseł na Sejm Krajowy w 1878 roku 
wygłosił płomienne przemówienie na temat przemysłu naftowego, efektem czego było kilka 
znacz�cych uchwał w tej dziedzinie. Był inicjatorem ustaw o kopalniach, na jego wniosek 
Sejm przyznał subwencje na prace poszukiwawcze nowych złó� w okolicach Gorlic 
i Grybowa, opracowanie map geologicznych, otwarcie wydziału naftowego w krakowskiej 
Akademii Technicznej oraz na stypendia górnicze i naftowe. Na jego wniosek przy Wydziale 
Krajowym utworzono Rad� Górnicz� oraz komitet galicyjski „dla podniesienia przemysłu 
krajowego i jego ochrony przed naciskiem obcych kapitałów”. Dzi�ki Łukasiewiczowi 
w 1882 roku ukazało si� pierwsze polskie pismo naftowe pod tytułem „Górnik”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ignacy Łukasiewicz 

( fot. z archiwum SMJiRJ) 
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W swoich kopalniach i rafineriach bardzo dbał o warunki socjalne. W 1866 roku 
w Bóbrce i Chorkówce zało�ył po�yczkowe kasy gminne, a w Bóbrce utworzył pierwsz� 
w Galicji robotnicz� kas� brack�, która w razie choroby i inwalidztwa wypłacała 
pracownikom zasiłki i renty. Swoim naftowcom zbudował ła�nie i ochronki, a w Bóbrce 
zało�ył nawet leczniczy zakład k�pielowy. Był te� inicjatorem powstania pierwszej polskiej 
szkoły górnictwa naftowego, któr� uruchomiono po jego �mierci w Ropiance.  

Mieszkaj�c w Chorkówce, w latach 1868 - 1882 pełnił funkcje radnego Rady 
Powiatowej w Kro�nie i członka jej Wydziału. I tu pracował bardzo aktywnie, inicjował 
wiele działa�, wyje�d�ał w teren, nadzorował budowy dróg i mostów, propagował 
sadownictwo, drogi publiczne obsadzał drzewami owocowymi. Wiele z tych inwestycji sam 
finansował. W Kro�nie�skiem mówiono, �e tamtejsze drogi s� brukowane guldenami 
Łukasiewicza. Dla gospodarzy sam był wzorem, swój maj�tek prowadził bardzo 
nowocze�nie i rozwijał w nim hodowl� bydła i owiec. Jego �ona z kolei zało�yła 
w Chorkówce w 1876 roku szkoł� koronkarsk�, któr� prowadziła dla kilkunastu dziewcz�t. 
W 1878 roku zapocz�tkował działalno�� Towarzystwa Zaliczkowego w Kro�nie. 

Jesieni� 1876 roku z okr�gu gmin wiejskich Krosno - Dukla - �migród został wybrany 
posłem na Sejm Krajowy. Pełnił t� zaszczytn� funkcj� do ko�ca �ycia. Przewodniczył 
Komisji Górniczej, Komisji Naftowej, współpracował z komisjami kultury i podatku 
gruntowego oraz przejawiał wiele inicjatyw. M.in. domagał si� rozbudowy sieci szkół, jak 
najlepszych polskich podr�czników szkolnych, ochrony prawnej małoletnich sierot 
chłopskich, rozbudowy dróg i linii kolejowych. 

Du�� cz��� dochodów przeznaczał na potrzeby społecze�stwa regionu. Wspierał 
chorych, kalekich i pogorzelców. Znane były jego fundacje na budow� dróg, szkół  
(w Chorkówce, Bóbrce, Zr�cinie, �eglcach), kaplic (Chorkówka), ko�cioła w Zr�cinie oraz 
na konserwacj� ko�cioła parafialnego w Bieczu. Zawsze chciał by i lokalne społecze�stwo 
mogło korzysta� z zysków z ropy. Wielu ko�ciołom i cerkwiom regionu bezpłatnie 
dostarczał naft�. Biednym i pogorzelcom darował na budow� domów drewno ze swego lasu. 
Wo�nicom transportuj�cym rop� z Bóbrki udzielał korzystnych kredytów na zakup 
najmocniejszych koni i wozów. Bezpłatnie leczył chorych. Najzdolniejszej miejscowej 
młodzie�y opłacał nauk� i studia. Mówiono o nim, �e był jedynym nafciarzem, któremu 
bogactwo „płynnego złota” nie pomieszało w głowie. Dzi�ki jego szlachetnym i m�drym 
działaniom na tym terenie nie było tak bezpardonowej rywalizacji i wyzysku z jakim 
spotykano si� powszechnie w czasie „gor�czki nafty”. Nie miał w sobie nic z drapie�nego 
kapitalisty. Nigdy nie odmówił nikomu wsparcia i pomocy. Uwa�ał, �e lepiej da� 99-ciu nie 
wyci�gaj�cym r�ki ni� pomin�� jednego potrzebuj�cego. Miał mnóstwo dłu�ników, ale 
skrypty dłu�ne regularnie co jaki� czas niszczył i wyrzucał.12 

Czy mo�na si� zatem dziwi�, �e pro�ci robotnicy naftowi i chłopi na polach których 
wytrysn�ła ropa, nazywali go pieszczotliwie „Ojcem Ignacym”? Bardzo bole�nie te� odczuli 
oni jego nieoczekiwan� �mier�. Zmarł bowiem wskutek ostrego zapalenia płuc 7 stycznia 
1882 roku w Chorkówce, b�d�c jeszcze w sile wieku i mo�liwo�ci twórczych. Pochowany 
został 11 stycznia tego roku na cmentarzu w Zr�cinie. �egnały go tłumy. 

Obok ogromnego szacunku wielu ludzi ten niezwykle skromny, prawy, obowi�zkowy, 
uczciwy i pracowity człowiek został licznie uhonorowany. M.in. otrzymał papieski Order 
	wi�tego Grzegorza i szambelani� papiesk�, austriacki Order �elaznej Korony, złoty medal 
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od przemysłu naftowego galicyjskiego w 25-lecie zapalenia pierwszej lampy naftowej, liczne 
członkostwa honorowe oraz obywatelstwa honorowe Jasła i Krosna. 

Ju� za swego �ycia Ignacy Łukasiewicz doczekał si� godnego nast�pcy. Był nim 
Stanisław Szczepanowski, absolwent wydziałów chemicznych i ekonomicznych politechnik 
i uniwersytetów w Wiedniu, Pary�u i Londynie. Okazał si� on zdolnym propagatorem idei 
uprzemysłowienia Galicji i rzecznikiem post�pu w dziedzinie techniki wiertniczej 
i wydobywczej, rozwin�ł dzieło Łukasiewicza, zaktywizował badania w sferze wydobycia 
ropy i gazu oraz prac geologicznych. Nie bez racji mówiono, �e Łukasiewicz wydobył 
przemysł naftowy z nico�ci, za� Szczepanowski nadał mu europejski i �wiatowy rozmach.  

Jak wcze�niej wspomniano, historyczny dzie� 31 lipca 1853 roku, kiedy w lwowskim 
szpitalu powszechnym rozbłysło �wiatło z lampy naftowej, uznano za symboliczne 
narodziny rozwoju przemysłu naftowego. Tak naprawd� jednak jego rozwój jako osobnej, 
wydzielonej gał�zi gospodarczej datuje si� od 1854 roku, od czasu wzniesienia kopalni 
w Bóbrce, co spowodowało intensywny rozkwit kopalnictwa naftowego. 

W nast�pnych dziesi�cioleciach na ziemi jasielskiej powstało wiele kopanek, a pó�niej 
szybów naftowych. Przez kilka kolejnych lat studnie ropne dr��ono przy u�yciu 
najprostszych narz�dzi: łopat i kilofów. W pó�niejszym czasie pojawiły si� udoskonalenia, 
najpierw �widry, a od połowy lat siedemdziesi�tych XIX w. maszyny parowe do poruszania 
�widrów, które mogły dociera� na gł�boko�� ponad trzystu metrów. W celach przetwórstwa 
ropy w s�siedztwie wi�kszych kopal� zakładano te� niewielkie, prymitywne, cz�sto 
ulegaj�ce po�arom, destylarnie.  

Kopalnie nale�ały do osób prywatnych, ale najcz��ciej były przedsi�biorstwami 
o charakterze spółek. Ich udziałowcami byli ludzie ró�nych klas społecznych i rozmaitych 
profesji. Nale�eli do nich ziemianie, drobna szlachta, inteligenci, duchowni i chłopi. Obok 
Polaków du�y ich procent stanowili �ydzi. Do lat dziewi��dziesi�tych XIX w. kapitał 
zagraniczny nie odgrywał w tej cz��ci Podkarpacia wi�kszej roli. 

Coraz wi�ksze zapotrzebowanie na rop� i produkty pochodne, głównie naft� 
o�wietleniow� i oleje smarowe, spowodowało, �e jej wydobycie w Galicji stopniowo 
i systematycznie wzrastało. W 1875 roku wynosiło ponad 20 tys. ton, po dziesi�ciu latach ju� 
ponad 65 tys. ton, na przełomie XIX i XX w. ponad 650 tys. ton, a w 1909 roku 2.075 tys. 
ton, co w nieoficjalnym rankingu stawiało wtedy ziemie polskie na trzecim miejscu 
w �wiecie, po Stanach Zjednoczonych i Rosji. 

W oparciu o dane statystyczne pochodz�ce z przegl�du stanu kopal� ropy naftowej 
w Galicji w drugim półroczu 1881 roku dowiadujemy si�, �e na terenie powiatu jasielskiego 
działało wówczas ponad 70 szybów kopanych i wierconych w: Harklowej (Spółka 
Harklowska), Mrukowej (William Stocker, Bar. Henryk Wilczek, Jan Puza), Sadkach 
(Stanisław Fihauzer) i Ł��ynach (William Stocker i Sp.). Ł�cznie w Jasielskiem 
funkcjonowały w tym okresie cztery warsztaty i siedem maszyn parowych oraz pracowało 
161 robotników i 9 nadzoruj�cych i kieruj�cych nimi.13 

W 1885 roku działało w powiecie siedem przedsi�biorstw naftowych w: Harklowej, 
Ł��ynach, Mrukowej (dwa przedsi�biorstwa), Osobnicy, Sadkach i Samokl�skach. 
Z wyj�tkiem Harklowej pozostałe były małe. Na podstawie danych pochodz�cych od 
producentów wiadomo, �e wydobywały w sumie 13 507 cetnarów metrycznych ropy (c.m.) 
o warto�ci ponad 57 tysi�cy złotych re�skich (4,23 zł za 1 c.m.). Porównuj�c poziom wydo-
bycia ropy w Jasielskiem mo�na poda�, �e s�siednie powiaty poło�one w cz��ci zachodniej 
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Galicyjskiego Zagł�bia Naftowego eksploatowały wtedy: powiat gorlicki - ponad 71 tys. 
c.m., kro�nie�ski i sanocki - obydwa po przeszło 17 tys. c.m., nowos�decki - ponad 6 tys. 
c.m. i brzozowski - ponad 1,6 tys. c.m. Ł�cznie „okr�g zachodni” dawał w 1885 roku - pra-
wie 128 tys. c.m. ropy naftowej, gdy na terenie całej Galicji otrzymano blisko 380 tys. c.m.14 

Na terenie Podkarpacia w drugiej połowie XIX w. powstawały liczne rafinerie nafty. Po 
pierwszej w �wiecie destylarni ropy w Ulaszowicach, która została zało�ona w 1856 roku, 
a spłon�ła 24 grudnia 1859 roku, kolejne Łukasiewicz zakładał w Kl�czanach (1859 r.), 
Polance (1861 r.), Gł�bokiej (1863 r.) i Chorkówce (1865 r.). Powstawały i inne rafinerie, 
w 1860 roku w Lipinkach, w latach siedemdziesi�tych w Libuszy, w latach 1883 - 1887 
w Gliniku Mariampolskim, w 1888 roku w Niegłowicach, w 1890 roku w Targowiskach, 
w latach 1899 - 1902 w Jedliczu i w 1905 roku w Kro�nie. Ponadto istniały w tym czasie 
małe rafinerie w S�kowej i w Siarach (kilka). 

Rozwijaj�c w�tek rafinerii niegłowickiej, warto zauwa�y�, �e teren pod jej budow� 
zakupiono z ziem maj�tku dworskiego zasłu�onego dla Jasielszczyzny rodu Lisowieckich. 
Prace rozpocz�to w 1888 roku, a uko�czono je w roku 1895. Rafineria pod nazw� „Jasło – 
Zakłady Przemysłowo Naftowe Gartenberg et Schreyer” została zapisana w S�dzie 
Powiatowym w Ja�le w rejestrze handlowym /R.H.B.11-22/. Przez kilka dziesi�cioleci była 
najwi�kszym zakładem przemysłowym w Jasielskiem. Nale�ała do holenderskiego koncernu 
Poting (nazywanego cz�sto Potiq lub Petinag) A.G. Gartenberg et Schreyer – Amsterdam, 
którego prezesem był Ignacy Gartenberg, a wiceprezesami – dr Józef Schreyer i Ignacy 
Schreyer. W rafinerii zatrudnionych było w tym okresie blisko trzystu pracowników. 
W 1891 roku w Niegłowicach przerabiano ponad 1. 482 tys. ton ropy i płacono podatek od 
wytworzonej nafty 193 tys. koron, a rok pó�niej przetwarzano ju� 2. 131 tys. ton 
i odprowadzano podatek w wysoko�ci 277 tys. koron. W 1899 roku rafineria niegłowicka 
znajdowała si� na wysokim, pi�tym, miejscu w gronie wszystkich rafinerii Austro – W�gier. 
Zapłaciła ona wówczas 1,1 miliona koron podatku konsumpcyjnego. Rafineria 
systematycznie si� rozwijała. W 1900 roku wybudowano w niej dwa oddziały parafiniarni na 
zimno i na ciepło, wzniesiono obiekty do rafinacji parafiny, magazyn olejowy, magazyn 
materiałowy i bednarni�. Budynki odbieralni i pompowni do destylacji olejowej powstały 
w 1902 roku. W kolejnych latach stan�ły dalsze obiekty: do rafinacji olejowej (wraz 
z magazynem), do destylacji koksowej z odbieralni� i filtrami chłodniczymi oraz kotłownie 
i pompownie. Rozwijaj�cy si� zakład dawał zatrudnienie kolejnym chłopom z okolicznych 
wiosek oraz rzemie�lnikom i bezrobotnym z terenu samego Jasła.15 

Na przełomie XIX i XX w. w Jasielskiem najwi�cej ropy wydobywano na terenie 
Harklowej. Pierwsze �lady ropy odkryto tam w 1861 roku. W zwi�zku z tym ówczesny 
dziedzic Skołyszyna, hrabia Prosper Zborowski, wydzier�awił od wła�cicieli Harklowej te 
ziemie z prawem poszukiwania i pozyskiwania stamt�d oleju skalnego. Od 1863 roku 
nieoficjalnie rozpocz�ła działalno�� tzw. „Spółka Harklowska”, która po zatwierdzeniu 
aktem notarialnym rozpocz�ła działalno�� w 1871 roku. Obejmowała swym zasi�giem 
34 hektary na których posiadała 8 kopanych szybów. Najgł�bszy z nich miał ponad 
pi��dziesi�t metrów. Po dziesi�ciu latach liczba szybów zwi�kszyła si� do 34, rozszerzono 
te� stan własnych gruntów do 87 hektarów i 495 hektarów w dzier�awie (m.in. w Wójtowej). 
Na przełomie XIX i XX stulecia w Harklowej działało: 120 szybów Spółki Harklowskiej 
o wydajno�ci rocznej blisko 600 ton, 39 szybów Galicyjskiego Gwarectwa Naftowego 
z produkcj� prawie 530 ton rocznie, 25 szybów Galicyjskiego Przedsi�biorstwa Naftowego 
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z wydajno�ci� ponad 60 ton rocznie oraz szyby Zachodnich Zakładów Naftowych – 
Harklowa, nale��cych do Ludwika Dankmayera.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Szyb wiertniczy „pensylwa�ski” do wiercenia systemem linowym - udarowym 
 z rejonu Harklowej. Był w u�yciu od pocz�tku XX w. do 1939 r. 

( fot. K. Bodzioch z archiwum P.NiG) 
 
Ponadto na pocz�tku XX w. na terenie Jasielszczyzny funkcjonowała jeszcze zarejestrowana 
w jasielskim S�dzie Okr�gowym Jasielska Spółka Naftowa nale��ca do Henryka Eisensteina, 
Karola Kilera i Kurta Panetha oraz działały szyby w 	wierchowej i w Ł��ynach. W tej 
ostatniej miejscowo�ci zło�a naftowe odkryto ju� w latach sze��dziesi�tych XIX w.,  
a w 1871 roku rozpocz�ła prac� kopalnia ropy wchodz�ca w skład „Spółki Hamburskiej”, 
a podległa miejscowej „Spółce Ł��y�skiej”. Jej dyrektorem i współwła�cicielem był William 
Stocker. W 1881 roku kopalnia ta posiadała 303 hektary własnych gruntów i 32 szyby, 
w których wydobywano rocznie ponad 225 ton ropy naftowej. Była wi�c drug� po 
Harklowej pod wzgl�dem wielko�ci i wydobycia kopalni� w Jasielskiem.16 Wydany we 
Lwowie „Galicyjski Kalendarz Górniczy na rok 1899” informował o tym, �e oprócz 
wcze�niej wspomnianych, w tym czasie na terenie Jasielszczyzny funkcjonowały tak�e 
przedsi�biorstwa naftowe w Dobryni, Mrukowej, Pielgrzymce i w Nowym �migrodzie. 
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Ju� w tym czasie Jasło było jednym z najwa�niejszych o�rodków Galicyjskiego 
Zagł�bia Naftowego. Od 1886 roku w mie�cie działał Okr�gowy Urz�d Górniczy. Jego 
siedziba mie�ciła si� przy ulicy Rejtana. Terytorialnie Okr�gowy Urz�d Górniczy obejmował 
Zachodni Okr�g Górniczy i cały Podkarpacki Okr�g Naftowy. W jego skład wchodziły 
rejony: Brzozów, Krosno, Sanok, Jasło, Gorlice i Grybów. W pó�niejszych latach doł�czyły 
do nich rejony: Nowy S�cz, D�browa, Strzy�ów, Rzeszów, Kolbuszowa, Ła�cut, Mielec, 
Pilzno, Nisko, Ropczyce i Tarnobrzeg. Szczytowym okresem najwi�kszego wydobycia ropy 
w okr�gu jasielskim były lata: 1899 r. (1.049.112 c.m.), 1900 r. (1.040.471 c.m.), 1901 r. 
(1.098.504 c.m.), 1902 r. (1.098.511 c.m.), 1903 r. (992.571 c.m.), 1904 r. (1.318.147 c.m.) 
i 1905 r. (1.101.662 c.m.). Od kolejnego roku nast�pował stopniowy spadek wydobycia. 
W efekcie tego kopalnictwo naftowe w okr�gu zacz�ło podupada�, a coraz ni�sza produkcja 
wyra�nie kontrastowała z poziomem wydobycia w okr�gu drohobyckim, szczególnie od 
czasów odkrycia wielkich złó� ropy w rejonie Borysławia.17 

W Ja�le odbywały si� wa�ne spotkania i narady naftowców. W latach 1890 – 1897 
znajdowała si� tu siedziba Krajowego Towarzystwa Naftowego. W 1893 roku podj�ło ono 
po�yteczn� z punktu widzenia ochrony �rodowiska naturalnego, inicjatyw� stworzenia 
„fachowej ankiety która by podała sposoby gromadzenia odpadków destylarnianych tak, aby 
takowe rzek i potoków nie zanieczyszczały”. 11 czerwca 1893 roku w Ja�le utworzono 
Towarzystwo Techników Naftowych. Do jego zało�ycieli nale�eli m.in.: geolodzy, dr Rudolf 
Zuber i dr Stanisław Olszewski, współtwórca kopalni Harklowa Antoni Bła�owski, 
naczelnik Urz�du Górniczego w Ja�le in�. Karol Gerzebek, konstruktor urz�dze� 
wiertniczych in�. Wacław Wolski oraz słynny przemysłowiec William Henry Mac Garvey. 
W 1893 roku w Ja�le rozpocz�to wydawanie pisma „Nafta”, którego redakcj� przeniesiono 
pó�niej do Lwowa. Tak�e w Ja�le w latach 1894 – 1895 wychodziły „Sprawozdania 
Krajowego Towarzystwa Naftowego”. Zarówno Urz�dowi Górniczemu, jak i Krajowemu 
Towarzystwu Techników Naftowych zale�ało na zakładaniu „bractw górniczych” jako 
organizacji zawodowych pracowników naftowych. W tym celu ich przedstawiciele cz�sto 
wyje�d�ali w teren. M.in. 29 lipca 1886 roku na zebraniu wła�cicieli kopal� powiatu 
gorlickiego do tworzenia bractw i zbiorowych kas brackich zach�cał nadkomisarz górniczy 
z Jasła A. Riechter.18 W 1895 roku miał tu miejsce zjazd producentów naftowych na którym 
August Gorayski, Stanisław Olszewski i Wacław Pieni��ek zało�yli Galicyjskie 
Towarzystwo Magazynowania Ropy i Produktów Naftowych. Jednym z jego zasadniczych 
celów było zapewnienie nowocze�niejszego transportowania ropy. W zwi�zku z tym na 
Podkarpaciu wybudowano kilka odcinków ruroci�gów, m.in. na terenach Jasielszczyzny 
w 1899 roku był czynny taki pi�ciokilometrowy odcinek z Harklowej do Skołyszyna. Ju� 
w tamtych czasach bardzo cenieni byli naftowcy jasielscy. In�ynierowie, wiertacze i budo-
wniczowie szybów wywodz�cy si� z tego terenu bez problemu znajdowali prac� w bran�y 
naftowej na całym �wiecie. 

Ko�cem XIX i na pocz�tku XX stulecia na terenie Jasielszczyzny prowadzono dalsze 
wiercenia poszukiwawcze w kolejnych miejscowo�ciach, m.in. w: Nawsiu Brzosteckim, 
Kołaczycach, Bie�dziedzy, Gorajowicach i Przeczycy. Mimo spadku wydobycia ropy 
powstawały nowe szyby naftowe i ruroci�gi, kolejni mieszka�cy przeludnionego i cierpi�ce-
go galicyjsk� bied� regionu znajdowali prac�. W nast�pnych dziesi�cioleciach rozwinie si� 
tu tak�e na szerok� skal� przemysł gazowniczy.  
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Idea Łukasiewicza spełniała si�. Realizowała si� jego wizja, któr� nakre�lił podczas 
pami�tnej rozmowy z Tytusem Trzecieskim w aptece gorlickiej w 1854 roku, a dotycz�ca 
rozwoju przemysłu naftowego na tej ubogiej ziemi podkarpackiej. 

W czasach, gdy od przeszło stu lat ropa naftowa rz�dzi �wiatem, pami�tajmy, �e 
Łukasiewicz jako pierwszy wykorzystał j� dla dobra ludzi. Człowiek ten szczególnie 
zasłu�ył si� dla ludzko�ci i naszego narodu poprzez swe wynalazki. Stworzył zupełnie now� 
gał�� gospodarki - kopalnictwo i przemysł naftowy. Sprawił, �e lampa naftowa trafiła pod 
strzechy, zacz�ła roz�wietla� mroczne wieczory wiejskich chałup i miejskich kamieniczek, 
o�wieciła litery ksi��ek i czasopism, rozgrzała serca i umysły. Uczciw� prac� wyniósł do 
najwy�szej rangi słu�by a swoim przykładem udowodnił, �e praca wyrabia w człowieku 
nieprzemijaj�ce warto�ci umysłowe i duchowe. 

	lady pami�ci po tym wielkim i skromnym człowieku, jednym z najwybitniejszych 
i najbardziej zasłu�onych dla naszego narodu, zachowały si� w kilkunastu miejscach 
w naszym regionie. Tak�e i w naszym mie�cie, wszak i tu �ył, mieszkał, pracował. Tablica 
w Rynku uwiecznia fakt, �e prowadził w Ja�le aptek�, mały grobek na Starym Cmentarzu 
dowodzi, �e pochował w naszym mie�cie ukochane, jedyne dziecko, a obelisk przy ulicy 
Lwowskiej unaocznia, �e w tym miejscu twórca przemysłu naftowego zało�ył pierwsz� 
w �wiecie destylarni�, której kontynuatork� jest do dzisiaj jasielska rafineria nosz�ca jego 
imi�.19 W roku jubileuszowym 150-rocznicy narodzin przemysłu naftowego obchodziła ona 
swe 115-lecie. Rok Łukasiewiczowski – 2003 zapisał si� w Ja�le jeszcze jednym wa�nym 
wydarzeniem. Imi� twórcy �wiatowego nafciarstwa przyj�ło jasielskie Gimnazjum Nr 2 
z Oddziałami Integracyjnymi.20  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pami�tkowa tablica po�wi�cona Patronowi Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami  
Integracyjnymi im. Ignacego Łukasiewicza w Ja�le.                  ( fot. W iesław Hap) 
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W ten sposób kolejne pokolenia młodych mieszka�ców Jasła i okolic, uczniów tej szkoły 
b�d� mogły kultywowa� oraz propagowa� pi�kne i szlachetne idee �ycia i działalno�ci 
swego Patrona. Mo�e chocia� w tym �rodowisku zi�ci si� to, o czym pisał po �mierci 
Łukasiewicza jego przyjaciel Teofil Merunowicz: „...Setki, mo�e tysi�ce tych, co doznali od 
niego osobistych dobrodziejstw, zachowaj� go do ko�ca �ycia we wdzi�cznym wspomnieniu. 
Zasłu�ył on jednak na to, a�eby cały naród zaliczył jego imi� do rz�du najlepszych synów 
swoich...”. 
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1 T. 	lawski, Ignacy Łukasiewicz w Gorlicach, [w:] Studia i Materiały Muzeum 
Okr�gowego w Kro�nie, Krosno 1985, s.219; ten�e, Pocz�tki i rozwój kopalnictwa 
naftowego na Podkarpaciu w historycznym zarysie, Biecz 1997, s.12-14. Por.: 	wiatło 
z ziemi, Gorlice-Krosno-Sanok, s.9-12; S. Staszic, O ziemiorodztwie Karpatów i innych gór 
i równin Polski, Warszawa 1955, s.277-282. 

2 Zob.: T. Pabis, Szlakiem jasielskich naftowców, Libusza – Tuchów 1998, s.12. 
3 Łukasiewicz w tym okresie wielokrotnie spotykał si� z działaczami Sprzysi��enia 

Demokratów Polskich podległego Centralizacji Towarzystwa Demokratycznego Polskiego, 
prowadz�cymi prac� spiskow� na terenie znacznych obszarów Galicji. M.in. w grudniu 1845 
roku na plebanii ko�cioła farnego w Rzeszowie spotkał si� z Franciszkiem Wiesiołowskim 
działaj�cym w obwodzie tarnowskim oraz z Franciszkiem Wola�skim, agentem 
rewolucyjnym w obwodzie jasielskim. Pó�niej podczas procesu s�dowego i �ledztwa 
Wola�ski w swym zeznaniu potwierdził fakt owego spotkania z Łukasiewiczem, co tego 
ostatniego mocno obci��yło. Jak podaje W. Bonusiak: „...F. Wola�ski okazał si� 
człowiekiem tchórzliwym ju� w przededniu wybuchu powstania. Zamiast stan�� na czele 
oddziałów powsta�czych w Jasielskiem, uciekł w stron� granicy w�gierskiej i został uj�ty 
przez chłopów 21 lutego w Korczynie pod Krosnem.”. W. Bonusiak, �ycie i działalno�� 
Ignacego Łukasiewicza, Rzeszów 1985, s.20 i 28. 

4 Zob.: Ignacy Łukasiewicz, Twórca przemysłu naftowego, Gorlice 1982, s.8-9: „�lady 
wybuchu (w laboratorium przyaptecznym – W.H.) odkryto w czasie przebudowy budynku 
ratusza (w Gorlicach – W.H.) w latach 1948-1952. Wydobyto wówczas wiele przedmiotów 
zwi�zanych z pracami Łukasiewicza, które aktualnie znajduj� si� w gorlickim Muzeum. 
Nale�� do nich: słoiki gliniane, odwa�niki, lichtarz gliniany, odpady ropne po destylacji, 
naczynia, flaszki, pojemniki aptekarskie, aparat do destylacji ropy, kopia fresku z apteki 
„Hygea”.” Por.: T. 	lawski, Pocz�tki..., s.23-25. 

5 Podczas pierwszego spotkania z Trzecieskim, który przywiózł ze sob� próbk� ropy 
naftowej, Łukasiewicz miał powiedzie�: „...Przywozisz pan ze sob� miliony. Ten płyn to 
przyszłe bogactwo kraju, to dobrobyt i pomy�lno�� jego mieszka�ców, to nowe �ródło 
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zarobku dla biednego ludu i nowa gał�� przemysłu, która zrodzi obfity owoc.” W. Bełza, 
Iwonicz i jego okolice, Lwów-Kraków-Warszawa 1885, s.106. 

6 Zob.: Ignacy Łukasiewicz, Twórca przemysłu..., s.10: „Odpis metryki �lubu z mylnie 
podanym rokiem jako 1957 znajduje si� w zbiorach Muzeum (w Gorlicach – W.H.)”. 

7 Po latach Łukasiewicz tak wspominał pocz�tki swego pobytu w Ja�le: „...Jam si� te� 
przeprowadził do Jasła. Urz�dziłem (ju� wcze�niej, w 1856 roku – W.H.) destylarni� na 
3 retory i j�łem si� wyrobu. P. Tytus (Trzecieski – W.H.) dostarczał ropy. Wtem umiera mu 
�ona! – jego całe 5 miesi�cy nie było w doma, nie było te� i dozoru, bo ja raz tylko na 
miesi�c zagl�dałem (do Bóbrki – W.H.). Cz��ciej nie mogłem oddala� si� od apteki 
i destylarni (w Ja�le – W.H.). Studnie nie wydawały jak tylko naft� g�st�, ci��k�, z której 
kamfiny czystej wydobywało si� niewiele. Zysków nie było...”. S. Morawski, 	wiatek Bo�y 
i �ycie na nim (Zeznania własne), Rzeszów 1871, s.57. 

8 Na Starym Cmentarzu, po lewej stronie id�c alejk� od bramy wej�ciowej w kierunku 
kaplicy cmentarnej, kilka metrów za grobowcem Koralewskich (Antoni Koralewski jako 
burmistrz Jasła bardzo zasłu�ył si� dla miasta) znajduje si� niewielki, skromny grób jedynej 
córki Łukasiewiczów. Zachowany, niezbyt czytelny napis na płycie nagrobnej zawiera 
pewn� niejasno�� i bł�d. Ta pierwsza polega na tym, �e na tablicy widnieje imi� zmarłej – 
Maria, a w ksi�dze metrykalnej zarówno przy chrzcie, jak i przy zgonie, podano – Marianna. 
Te ró�nice w zapisach nale�y tłumaczy� tym, �e w kr�gach ko�cielnych w XIX wieku i na 
pocz�tku XX wieku zwyczajowo było przyj�te, �e imi� Maria było zarezerwowane jedynie 
dla Matki Bo�ej, a dziewczynkom w metrykach chrztu zapisywano imi� – Marianna. St�d 
bardzo cz�sto na co dzie� zwracano si� do nich Marysia, Maria, a w zapisach metrykalnych 
tych dziewcz�t widniało imi� – Marianna, które wpisywał tam ksi�dz po chrzcie, cz�sto nie 
informuj�c rodziców dzieci oraz chrzestnych o tej zmianie. Praktyki takie były wprowadzane 
bardzo cz�sto przez kapłanów, którzy szczególnie czcili Matk� Bo�� i Jej imi�. Dla rodziców 
i krewnych oraz samych dziewczynek tego typu zmiany w zapisie nie miały istotnego 
znaczenia. Dopiero w �yciu dorosłym, gdy istniała konieczno�� wyrobienia dowodu 
osobistego lub innego dokumentu (a konieczny był przy tym odpis metrykalny z ksi�gi 
urodzin), zmiany imienia lub imion zostawały ujawniane. Cz�sto powodowało to pewne 
komplikacje i trudno�ci, których omini�cie, szczególnie ju� w wieku XX nie zawsze było 
łatwe. Tego typu praktyki oraz fakt zamiennego u�ywania imion Maria oraz Marianna 
potwierdził ksi�dz prałat Kazimierz Trygar w rozmowie z etnografem i dyrektorem Muzeum 
Regionalnego w Ja�le – Alfredem Sepiołem. Bezspornie podany na płycie nagrobnej rok 
�mierci córki Łukasiewiczów – 1860 – jest bł�dny, bowiem według ksi�gi metrykalnej 
zmarła 7 grudnia 1859 roku. Por.: G. Chomicki, B. Cynarska, Stary cmentarz w Ja�le, pod 
red. S. Cynarskiego, Jasło 1987, s.49. 

9 Niewiele brakowało by na przełomie 1860/1861 roku Łukasiewicz całkowicie nie 
porzucił nafciarstwa. Jak ju� zauwa�ono załamał si� �mierci� córki, spaleniem si� 
ulaszowickiej destylarni, rozpadni�ciem si� spółki z Zieli�skimi, wyczerpywaniem si� 
dotychczasowych złó� ropy oraz kłopotami finansowymi. Na skutek usilnych pró�b �ony, by 
by� bli�ej swej rodziny, był skłonny do wyjazdu z terenu Podkarpacia i przeniesienia si� na 
ziemie zaboru rosyjskiego. Wiosn� 1861 roku, po przeprowadzeniu rekonesansu u rodziny 
Stacherskich powrócił do Jasła i rozpocz�ł przygotowania do wyjazdu z nastawieniem, �e 
rychło wraz z �on� to miasto opu�ci. W tym czasie, 23 kwietnia 1861 roku, w Bóbrce 
doszukano si� jednak bardzo obfitych złó� ropy naftowej. Rozpocz�ł tam niebawem 
produkcj� nowy szyb „Wojciech”, który był pierwszym szybem wierconym �widrem 
r�cznym. Dokonał tego miejscowy robotnik Tomasz Jabłecki. Uradowany tymi faktami 
Trzecieski niezwłocznie udał si� do Łukasiewicza i przekazał mu pomy�ln� wiadomo��, �e 
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mog� dalej rozwija� sw� współprac�. Usilnie prosz�c go by nie odje�d�ał, zaproponował mu 
przeniesienie si� do swego dworu w Polance. Łukasiewicz zdecydował si� pozosta� w Ja�le 
i przyst�pi� do uruchomienia w Polance nowej destylarni. Wkrótce rozbudowano te� 
kopalni� w Bóbrce, z której wydobywano coraz wi�cej ropy. Wówczas zaszła konieczno�� 
rozszerzenia dotychczasowej spółki o osob� wła�ciciela terenu - Klobass�, który zdaniem 
Łukasiewicza i Trzecieskiego byłby w tej sytuacji bardzo pokrzywdzony. Por.: W. Bonusiak, 
�ycie i działalno��..., s.96 i 97; S. Brzozowski, Ignacy Łukasiewicz, [w:] Historia polskiego 
przemysłu naftowego, praca zbiorowa pod red. R. Wolwowicza, Brzozów-Kraków 1994, t.1, 
s.23 i 25; J. Czernicki, Wa�niejsze wydarzenia, daty i fakty z �ycia Ignacego Łukasiewicza, 
[w:] Informator uroczysto�ci Roku I. Łukasiewicza, Krosno-Kraków 1982, s.9. 

10 Zob.: W. Bonusiak, �ycie i działalno��..., s.46. Por.: M. Wieliczko, Krosno w dziejach 
polskiej nafty, [w:] Lampy naftowe ze zbiorów Muzeum Okr�gowego w Kro�nie, Lublin 
1982, s.14. 

Obecnie przy ulicy Rynek na budynku nr 17, w miejscu w którym znajdowała si� apteka, 
widnieje mało czytelna pami�tkowa tablica o tre�ci: „W tym domu w latach 1857-1864 
prowadził aptek� wynalazca lampy naftowej Ignacy Łukasiewicz, Honorowy Obywatel 
Miasta Jasła, zało�yciel pierwszej destylarni ropy w Ulaszowicach”. Zob.: Jasielskie tablice, 
pomniki, obeliski, przew. red. i tekst W. Hap, Jasło 1999, s.46. 

11 Zob.: S. Brzozowski, Ignacy Łukasiewicz..., s.33; J. Czernicki, Wa�niejsze 
wydarzenia..., s.10; T. 	lawski, Ignacy Łukasiewicz w Gorlicach..., s.230; Bóbrka – naftowe 
dziedzictwo, praca zbiorowa pod red. J. Soza�skiego, Krosno 1996, s.12 i 18. 

12 Ignacy Łukasiewicz po�wi�cał si� na rzecz innych, dbał o dobro swoich pracowników, 
sam nie miał wi�kszych wymaga�: „...Sam tak był małowymagaj�cym, �e nigdy nie chciał 
sobie nowego ubrania sprawi�. Now� czamar�, gdy� z polska si� zawsze nosił, musiała mu 
�ona po kryjomu przez słu��cego podsuwa� i do ubrania, zamiast starej przygotowywa�, 
a Łukasiewicz dopiero po kilku dniach noszenia spostrzegł si�, �e ma nowe ubranie...”. 
L. Tomanek, Ignacy Łukasiewicz. Twórca przemysłu naftowego w Polsce. Wielki inicjator - 
wielki jałmu�nik, Miejsce Piastowe 1928, s.61. 

Kazimierz Chł�dowski z kolei bardzo podkre�lał skromno�� Łukasiewicza: „...Ciekawy 
był to człowiek: skromny, a nawet przesadzaj�cy si� w skromno�ci, ze spuszczonym na dół 
wzrokiem i łagodnym u�miechem, zawsze w szaraczkowej długiej czamarze, zawsze 
w pracy”. K. Chł�dowski, Pami�tnik, t.1-2, Kraków 1957, s.158. 

13 Na podstawie statystyki uj�tej w tabeli „Przegl�d kopal� ropy naftowej w Galicji 
w drugim półroczu 1881 r.”, któr� sporz�dził członek Wydziału Towarzystwa Naftowego 
w Gorlicach Stanisław Znamirowski, mo�na dowiedzie� si� sporo interesuj�cych szczegółów 
dotycz�cych kopalnictwa naftowego w Jasielskiem. Zob.: T. Pabis, Szlakiem jasielskich..., 
s.23. 

14 J. Buszko, Jasło i region jasielski w dobie autonomicznej (1860-1914), [w:] Studia 
z dziejów Jasła i powiatu jasielskiego, pod red. J. Garbacika, Kraków 1964, s.367-368. 

15 M. Wieliczko, Z dziejów Rafinerii Nafty w Ja�le - Niegłowicach, Jasło 1974, s.8-11; 
J. Wygonik, Historia Rafinerii Nafty w Ja�le 1888 - 1988 /maszynopis z arch. 
M. Mikulskiego/, s.2-5; M. Mikulski, Krótki zarys historii Podkarpackich Zakładów 
Rafineryjnych im. Łukasiewicza 1888 - 1988, [w:] Konferencja naukowo - techniczna 100-
lecia Rafinerii Nafty Jasło. Historia, dorobek, perspektywy. Zbiór referatów, Jasło 1988, s.5-
7; J. Ruta, Wczoraj, dzi� i jutro Rafinerii Nafty w Ja�le, [w:] Rocznik Jasielski, Jasło 1969, 
t.I, s.83; A. Wo�niak, Rafineria Jasło - wczoraj i dzi�, [w:] Rocznik Jasielski, Jasło 1999, 
t.IV, s.157; J. Buszko, Jasło i region..., s.367. W niektórych publikacjach podaje si� 
nazwisko współwła�ciciela rafinerii zamiast Schreyer - Schreier. Zob.: Skorowidz 
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przemysłowo - handlowy Królestwa Galicyi, Lwów 1906, s.366; K. Kachlik, Rafinerie nafty 
w Polsce, [w:] Historia polskiego przemysłu naftowego..., s.437-438. 

16 Zob.: T. Pabis, Szlakiem jasielskich..., s.43-44; T. 	lawski, Pocz�tki i rozwój..., s.99-
102. Por.: E. Jawor, J. Kruczek, Geologia złó� ropy i gazu, [w:] Historia polskiego 
przemysłu naftowego..., s.87. Autorzy ci podaj� tak�e, �e ł��y�ska kopalnia W. Stockera 
istniała 17 lat, a Mac Garveya – 19 lat. Wspominaj� równie�, �e w 1902 roku odwiertem 
„Nowak” rozpocz�to prace naftowe na terenie Zał��a. 

17 T. 	lawski, Pocz�tki i rozwój..., s.68-69. 
18 Zob.: J. Wygonik, Historia Rafinerii..., s.2-5; M. Mikulski, Krótki zarys..., s.5-7; 

M. Wieliczko, Krosno w dziejach..., s.14; T. 	lawski, Pocz�tki i rozwój..., s.74-76. Siedzib� 
Krajowego Towarzystwa Naftowego, którego pierwszym prezesem został wybrany 
Łukasiewicz, były najpierw Gorlice (w latach 1881-1890), nast�pnie Jasło, a po roku 1897 
Lwów. 

19 Przy ulicy Lwowskiej 12, po prawej stronie, pod��aj�c w kierunku Krosna, w miejscu 
w którego rejonie powstała historyczna destylarnia stoi granitowy obelisk z tablic� o tre�ci: 
„Tu w Ulaszowicach w latach 1856 – 1861 działała zało�ona przez Ignacego Łukasiewicza 
pierwsza w �wiecie destylarnia ropy naftowej. Jasielscy naftowcy 1982”. Warto zauwa�y�, 
�e podany rok 1861 jest bł�dny. Destylarnia bowiem funkcjonowała do momentu jej spalenia 
w roku 1859, a wobec zdecydowanych sprzeciwów okolicznych mieszka�ców ju� nie została 
odbudowana. Przyczyn� po�aru był ówczesny, prymitywny i niebezpieczny sposób 
destylacji ropy. Ruiny obiektu pozostały a� do pocz�tków XX wieku. Pó�niej zostały 
rozebrane. Zob.: Jasielskie tablice..., s.65; M. Wieliczko, Krosno w dziejach..., s.10. O tej 
historycznej destylarni wzmiankuje te� Kazimierz Kachlik: „Pierwsza rafineria nafty na 
�wiecie wybudowana przez Ignacego Łukasiewicza do spółki z Tytusem Trzecieskim. 
Spłon�ła 24 grudnia 1859 r.”. Autor doł�cza te� rycin� przedstawiaj�c� lokalizacj� 
pierwszej rafinerii I. Łukasiewicza. K. Kachlik, Rafinerie nafty..., s.416-417. 

20 Na frontonie budynku szkoły została umieszczona pi�kna tablica pami�tkowa 
wykonana przez artyst� rze�biarza Andrzeja Samborowskiego-Zajdla o tre�ci autorstwa 
przewodnicz�cego Komitetu Organizacyjnego Nadania Szkole Imienia, Wiesława Hapa: 
„W hołdzie Honorowemu Obywatelowi Miasta Jasła, twórcy przemysłu naftowego, 
wielkiemu Polakowi i humani�cie, Patronowi naszego Gimnazjum – Ignacemu 
Łukasiewiczowi – Społeczno�� Szkolna, Jasło 13 czerwca 2003 r.”. Tablic� ufundowały: 
Rafineria Jasło S.A. i Poszukiwania Nafty i Gazu Jasło Sp. z o.o. Wewn�trz budynku 
znajduje si� k�cik po�wi�cony Patronowi oraz historii przemysłu naftowego w Jasielskiem 
i na Podkarpaciu. 
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O NAJDAWNIEJSZYCH DROGACH 
W DORZECZU GÓRNEJ WISŁOKI 

 
 

Po�ród karpackich dopływów Wisły jej prawobrze�ny ciek i do tego o zbie�nym 
�ródłosłowie - Wisłoka - charakteryzuje si� najbardziej regularnym - południkowym - 
biegiem, co w poł�czeniu z głównymi dopływ ami - lewobrze�nym Rop� i prawobrze�nym - 
Jasiołk�, dzi� uchodz�cymi w  Ja�le,  tworzy w art� uw agi przesłank� badawcz� dotycz�c� 
najdawniejszego osadnictwa, zarówno typu obronnego, jak i otwartego. Tak�e domniema-
nych ci�gów  komunikacyjnych pomi�dzy potw ierdzonymi (arkusze Archeologicznego 
Zdj�cia Polski,  dalej AZ P) siedzibami ów czesnych ludzi. Ale nie tylko. 

�ródliska Wisłoki, na wschodzie u zboczy D �biego Wierchu (663 m npm), a na 
zachodzie Góra Wilusia (689 m npm) oraz M ałego Beskidu (635 m npm) w granicznym 
dziale w odnym pasma Beskidu N iskiego,  �ródliska te niemal dokładnie le�� „na w prost” 
identycznych pocz�tkowych bezimiennych potoków, które wpływ aj� w  rejonie Ondavki 
i Vyš.  Polianki do Ondavy. W okolicy N iž. Polianki, podobne potoki tw orz� ciek zwany 
Mirošovec, który poni�ej Niž.  M irošova w pada do O ndavy. Dalej Roztocký potok ze zbocza 
Czeremchy (670 m npm, tu po północnej stronie bierze pocz�tek Ryjak w padaj�cy do 
Wisłoki pod Rozstajnem) oraz M ostovka, dochodz� poni�ej Vyš.  Orlika do Ondvy. Dalej na 
wschód graniczny dział wodny stanowi� Filipovsky vrch (705 m npm) i bezimienne szczyty 
(697 m npm) oraz (659 m npm) ze zboczy których ku Wisłoce spływ aj� nie nazwane potoki 
oraz H ucianka i Baranie, za� ku południowi Jedlóvsky potok,  Svidni�anka,  Morgalica,  
Kapišovka i Ladomirka, wszystkie ko�cz�ce bieg w korycie Ondavy poni�ej Svidníka.  

Podobny układ sieci w odnej jest u �ródeł Ropy. Od O strego Wierchu (930 m npm), po 
zachodniej stronie dorzecza,  przez szczyty Cigielski (842 m npm),  Jawora (722 m npm),  
Staviska (806 m npm) i Jaworzyny (851 m npm) a� do wzmiankow anej Góry Wilusia,  
u którego stoku bierze pocz�tek Z dynianka zmierzaj�ca do Ropy, wszystkie potoki tworz� 
sie	 tej rzeki. Natomiast z południowej strony w szystkich tych wzniesie�,  kolejno ku 
wschodowi wypływaj�; Kamenec,  Olchovec oraz Stebnicky potok i z nich pow staje wi�ksza 
ju� Rosucká voda, a dalej Regetovska voda,  Rakovica i drugi Kamenec, by mijaj�c Z borov,  
spłyn�	 do Topl’i u wrót Bardejova.  

Pocz�wszy od Lackowej (997 m npm), odchodz�ce ku północy pasmo rusztowych 
wzniesie� ze szczytami Siwejtka i Kiczera, rozdziela dorzecze Ropy, a tym samym Wisłoki 
od Białej, dopływu Dunajca.  
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Po wschodniej stronie Kanasiówka (823 m npm) stanowi i dział w odny i rozdziela 
dorzecza u �ródlisk Jasiołki,  a tym samym Wisłoki od �ródeł Wisłoka, bow iem wody 
spływaj�ce po północno-wschodniej stronie tego szczytu tworz�, zapocz�tkow uj�, zlewni� 
morfologiczn� tej ostatniej rzeki.  Wszystkie płyn�ce ku północy wody, od szczytu Czerta�a 
771 m npm),  Wertyszowa (740 m npm) i pobliskiego Gronu 704 m npm),  poprzez Jasiennik 
(718 m npm), a� po nieco oddalony od działu wodnego Kamie� (857 m npm) zmierzaj� 
bezpo�rednio do górnej Jasiołki.  Natomiast w ody na zachód od K amienia tworz�ce potok 
Belcza z dopływami, uchodz� do Jasiołki w Ja�liskach.  O dchodz�ce ku północy od granicy 
pasmo ze szczytami Klepka (666 m npm),  
redni Wierch (616 m npm) i Tokarnia (693 m 
npm) oddziela dopływ y Panny i Nisko, od północnego stoku granicznej Jałow ej K iczery 
(579 m npm) i dalej Studnik, M atysów  i Kitowiec.  Z  lewego brzegu dochodzi potok 
Astrobiec zbieraj�cy cieki od działu w odnego, w  którym jest Przeł�cz D ukielska (502 m 
npm) oraz z Kiczery T elepkowej (533 m npm) i K iczery (534 m npm) tworz�cych 
mi�dzyrzecze pomi�dzy O lszan� Wodn� i Szerokim Potokiem w padaj�cym do Ostrzesza,  
a po poł�czeniu si� w  M szank�,  uchodz� za Tylaw� do Jasiołki.  D alej za Zimnym Wierchem 
(702 m npm) osłaniaj�cym od zachodu Przeł�cz Dukielsk� i le��cy we wspomnianym 
mi�dzyrzeczu Barwinek,  potoki ze Studennego Wierchu (702 m npm) i z granicznego działu 
wodnego, zmierzaj� do głównego zlewiska Wisłoki.  

Podobnie jak na zachodzie interesuj�cego nas obszaru dorzecza górnej Wisłoki, ale po 
południowych stokach pasma granicznego,  to spod Kanasiów ki wypływaj� K alnik 
i Da�ov’a,  by zebrawszy te� du�e cieki nazwane Hluboki potok i H usársky potok, utworzy	 
w Vyrdánie rzek� Vydrank�, która w  M edzilaborcach w pada do Laboreca.  T en ma �ródliska 
na dziale w odnym w  �ertižnem, a potem zbiera z lew ego brzegu wody potoków  z pasma 
granicznego od szczytu Weretyszowa na zachód. Poło�one dalej na zachód doliny pomi�dzy 
rusztowymi pasmami,  jak Mikovska Brázda,  maj� w najni�szych partiach cieki, jak 
Chotcianka,  M łynski potok, Kožuchovsky potok,  O lšanka i Vistavka, które spływaj� do 
Ondavy. Podobnie jak Ladomirka zbieraj�ca wody z samej Przeł�czy D ukielskiej i wprost na 
południe nios�ca je do O ndavy. 

Cały ten obszar dot�d charakteryzow any z elementami topografii, stanowi cz��	 nieco 
wi�kszej krainy górskiej Karpat nazyw anej Beskid Niski, który na zachodzie ogranicza 
Przeł�cz Tylicka (640 m npm),  po�rodku niemal dokładnie rozdziela Przeł�cz Dukielska 
(502 m npm),  na wschodzie granic� stanow i Przeł�cz Łupkowska (657 m npm).  Jest to 
najni�sza cz��	 całego ła�cucha K arpat i zarazem kraina do�	 regularnie zorientowana na osi 
wschód-zachód. T worzy to fragment podziału kontynentu Europy na cz��	 północn� 
i południow� pomi�dzy morzami Bałtyckim, A driatyckim i Czarnym. St�d pochodzi 
okre�lenie „M i�dzymorze” bowiem obszar opisywany le�y niemal w równej odległo�ci ok. 
600 km od tych mórz,  za� wierzchołek linii wyprowadzonych z najbli�szych ich wybrze�y, 
po ich przeci�ciu, znajduje si� tu� po wschodniej stronie Przeł�czy Łupkow skiej, bli�ej 
�ródeł Sanu. Jest to szczegół pozornie tylko o małym znaczeniu, poniewa� współokre�la 
sw oist� regularno�	 w poło�eniu obszaru, a tym samym słu�y do postrzegania poj�cia 
„droga”.  To oznacza w spółrz�dne przepływu pr�dów kulturowych od kr�gów 
cyw ilizacyjnych ukształtowanych nad tymi morzami. Któr�dy? Powró	my do fizjografii 
wybranego odcinka Beskidu Niskiego.1 

Kraina ta „zbudowana” jest z pasm rusztowych wzniesie� lekko zorientowanych po osi 
południowy - zachód - południowy - wschód i to zarówno po północnej, jak i południowej 
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stronie działu wodnego. Dodajmy w jednym zdaniu przyszł� „pa�stwow�” jego funkcj�,  
kiedy pojawiło si� poj�cie „granicy”.  A le to sprawa poza zasi�giem naszych zainteresowa�. 

Dział w odny powstały w pa�mie najwy�szych wzniesie� rozdzielił wody strumieni na 
zlewnie, t� bli�sz� dorzecza karpackich dopływ ów Wisły - Wisłoki oraz dalsz�,  M orza 
Bałtyckiego, za� po południowej stronie bli�sz� Top’li i Ondavy oraz Laboreca,  który 
zasilony Latoric� od Karpat Wschodnich,  ł�cznie z Ondav�,  po w �gierskiej stronie ju� jako 
Bodrog,  spłynie do Cisy i dalej zlewni M orza Czarnego.  
 

DO R ZEC ZE GÓ RNEJ W ISŁO KI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Warto zwróci	 uwag�,  �e rzeki te płyn� w  dolinach (zwanych „brázda”) i s� zorientow ane 
południkowo, z niewielkim tylko odchyleniem ku w schodow i,  który to układ okre�laj� 
rusztowe Vrchoviny Ondavska i Laborecka. Opadaj� one ku południowi du�o poni�ej 200 m 
npm, ma pograniczu ze wschodnim skrajem w�gierskiego 
redniogórza Północnego (Eszaki 
- középhegység) i biegiem Cisy. 

Człow iek od najdawniejszych czasów korzystał z orientacji przestrzennej wzdłu� 
cieków w odnych i przykład dorzecza górnej Wisłoki zdaje si� by	 wyj�tkowy w skali 
procesów cyw ilizacyjnych tej cz��ci kontynentu, bowiem z tych samych w zniesie� po ich 
północnej stronie i podobnie stronie południow ej, bior� pocz�tek rzeki tego regionu - 
karpackie dopływy Wisły i takie� Cisy.  W�drówka nad brzegiem zarówno jednych, jak 
i drugich,  ko�czyła si� na pewnej wysoko�ci wzniesie�, u ich �ródeł i wystarczyło przej�	 
niewielk� odległo�	 - około 500 mo�e 700 m, by natrafi	 na ciek w odny płyn�cy 
w odwrotnym kierunku. Ta okoliczno�	 ł�cznie z głównymi przeł�czami, które 
wymienili�my oraz innymi okre�lonymi jako „siodło” lub „ł�k” synklinami dobrze 
rozwini�tymi, licz�c od zachodu: Regetovská voda, Konieczna, Grab,  Filopovské sedlo,  
Sedlo pod Beskydem i �ertižské na wschodzie, pozw ala zauw a�y	, �e „drogi” na kierunku 
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północ - południe przez dział wodny w dorzeczu górnej Wisłoki,  były wyj�tkowo liczne.  
St�d ła�cuch Beskidu N iskiego nie tylko nie podzielił kr�gów  kulturowych w czesnej historii 
Europy, ale był czynnikiem ł�cz�cym. Po�w iadczaj� to w  ogromnej liczbie �ródła archeolo-
giczne, a zwłaszcza w szystkie zaliczane do tzw. importów - znaleziska przypadkowe, o czym 
wiadomo od pocz�tku X IX wieku,  kiedy zw róciły  publiczn� uwag�,  ale publikowanie o nich 
w pi�miennictwie naukowym datuje si� dopiero od roku 1958, jak kompetentnie ustalił 
A. aki (1962,  1964).  N ow e informacje dodał wkrótce, A. K unysz (1968).  

Trzeba w  tym miejscu doda	, �e naw et przy ówczesnym stanie bada� w okolicy 1961 
roku A . aki nie miał w�tp liw o�ci,  co do zwi�zków pocz�tków osadnictwa z dorzeczem 
Wisłoki. Od neolitu pocz�wszy z zarejestrowanych wtedy 19 znalezisk siekierek i toporków 
kamiennych i krzemiennych na obszarze powiatu jasielskiego,  a� 17 stanow isk jest 
w najbli�szym s�siedztwie Wisłoki lub jej dopływ ów . Skarb z III okresu epoki br�zu 
z Zał��a opracow any przez A. K raussa (1956) o niew �tp liwym pochodzeniu zakarpackim, 
sygnalizuje o „drodze”, któr� A.  aki zasadnie lokalizuje w ł�ku na Grabiu.  D odajmy 
szczegół o dw óch tarczowych zwojach („naramiennikach”) typu salgotaria�skiego,  by było 
po�wiadczenie expresis verbis tej „drogi”.  

Wspomnie	 trzeba, �e rzymska prow incja Panonnia to w du�ej cz��ci obszar nad Cis�, 
której dopływ y, jak w ymieniony Bodrog z wodami Topl’li,  O ndavy i Laboreca,  a tak�e 
płyn�cy z nieco dalszej okolicy Beskidu N iskiego (H ornád) (w�g. Hernád) z Torys�, bior� 
pocz�tek w granicznym dziale wodnym. O �ywotno�ci kontaktów tej prow incji, i zdaje si� 
nie tylko, �w iadcz� monety i przedmioty odkrywane w ró�nych okresach,  jak np. niezwykłej 
urody figurka z br�zu rzymskiej bogini znaleziona w Brunarach - niespełna 4 km od działu 
wodnego, a w dolinie Białej w ypływaj�cej od Przeł�czy Tylickiej.  Jest jedynym tego typu 
znaleziskiem poza obszarem Cesarstw a Rzymskiego,  donosił A. K unysz (1968a).  Importy 
monet z wysok� erudycj� opisał L.  Piotrowicz (1937), za� nowsze odkrycia odnotowali 
K. M ajew ski (1948) i M . Aleksiewicz (1958).  Natomiast na zw i�zki tych znalezisk z dorze-
czem górnej Wisłoki zwrócił uw ag� A . aki (id.,  1964),  za� jego mapa znalezisk monet 
rzymskich w  powiecie jasielskim (s.  29) dowodzi pełnego ich pow i�zania z biegiem rzek. 

Kiedy zacz�ły  formowa	 si� organizmy plemienno-pa�stwow e, a dotyczy to zarów no 
pa�stw a Wi�lan, po polskiej stronie Beskidu Niskiego, jak te� w spólnoty wczesno-
słowia�skiej na południu łuku Karpat oraz ich pogranicza wschodniego,  zaistniała potrzeba 
przegrodzenia owych nadrzecznych dróg warowniami i wspomagaj�cymi je zawałami 
(przesiekami) le�nymi, co utrwaliły  nazwy miejscowe (G. Labuda 1996, O.R. Halaga 1996, 
J.  Poleski 1966,  J. Sallai 1997). 

Pionierskie rozpoznanie tych procesów zapocz�tkował w 1949 roku A . aki, a potem 
zaraz z gronem w spółpracow ników w zespole Podkarpackiej,  od 1 stycznia 1954 roku 
Karpackiej Ekspedycji Archeologicznej, o czym dał wnikliw� informacj� (A. aki 1959).  
Pierw sze terenow e wypraw y badawcze, obok rozpocz�tych w 1951 roku prac 
wykopaliskowych w  Wietrznie-Bóbrce nad Jasiołk�,  przyniosły podstawowe odkrycia,  
przede wszystkim wielkich grodów w dorzeczu Wisłoki w Brzezowej i Trzcinicy u uj�cia 
Ropy do Wisłoki. Warto przypomnie	 p ierw sze spostrze�enia A.  akiego (1964a),  co do 
dróg ł�cz�cych wczesno�redniowieczne grody w mi�dzyrzeczu Jasiołki i Ropy oraz „w�zła 
dro�nego” w Ja�le. 

W najszerszym jednak zakresie w  oparciu o materiały  (A ZP) oraz przede w szystkim 
wyniki bada� w ykopaliskow ych, zrekapitulował stan bada� M . Parczew ski w  rozpraw ach 
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(1992,  1992a, 1996),  co ł�cznie z powołanym wy�ej studium J.  Poleskiego, stało si� 
przesłank� do oryginalnych,  bowiem nie archeologicznych ustale� J. Czajkowskiego (1992, 
1999).  Wspomnie	 jeszcze trzeba pi�miennictwo ju� stricte historyków  dotycz�ce co prawda 
czasów  pó�niejszych, ale z obserwacjami godnymi uwagi wobec utrw alenia w  �ródłach 
pisanych szeregu danych dotycz�cych u�ytkowanych najdawniejszych dróg (F.  K iryk 1964, 
1968, 1985; O .R. H alage 1966, K. M y�li�ski 1993, M . Wieliczko 2001). 

Podsumow a	 w ypada nasze rozwa�ania opini� Romana Reinfussa, znakomitego 
znawcy dziejów człowieka w tej cz��ci Karpat,  gdy stw ierdził: „Ani grzbiety górskie, ani 
biegn�ca nimi granica pa�stwowa m i�dzy Polsk� a W�gram i nie stanowiły przeszkody we 
wzajem nych kontaktach ludno�ci. Pasterze z południa wypasali swe stada i budowali szałasy 
w królewskich lasach po stronie północnej, bandy zbójników tzw. „beskidników”, grasuj�ce 
od połowy XV w., składały si� z m ieszka�ców wsi le��cych po obu stronach granicy”.  Tak 
było w �redniowieczu i zapisów �ródłowych jest sporo.  Dzieje daw niejsze poznaw a	 
przychodzi po�ród nielicznych, ale pewnych �ródeł materialnych.  
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WST�P 
 

Druga połowa XIX wieku była w Galicji okresem o�ywionej działalno�ci na polu 
wychowania fizycznego.  Olbrzymi� rol� w tych działaniach odegrało Towarzystwo 
Gim nastyczne „Sokół”.  Pocz�tkowo ruch gim nastyczny zwi�zany był wył�cznie ze 
�rodowiskiem lwowskim, a dopiero w latach osiem dziesi�tych i dziewi��dziesi�tych XIX 
wieku rozprzestrzenił si� na obszar całej Galicji, odgrywaj�c znacz�c� rol� w �yciu 
społecznym.  

Jednym z pr��niej działaj�cych towarzystw gim nastycznych w Galicji było zało�one 
w 1887 roku Towarzystwo Gim nastyczne „Sokół” w Ja�le. Znaczenia jego nie m o�na 
oczywi�cie przyrówna� do towarzystw tego typu działaj�cych we Lwowie,  Krakowie czy 
Rzeszowie,  jednak była to działalno�� na tyle znacz�ca,  �e zasługuje na omówienie.  
W dotychczasowej literaturze mówi�cej o przeszło�ci Jasła, problem  ten został prawie 
całkowicie pom ini�ty,  a �ródła drukowane dotycz�ce tej kwestii,  nie były do tej pory 
wykorzystane. Wi�kszo�� dokumentów jasielskiego „Sokoła” uległa,  niestety,  zniszczeniu 
podczas II wojny �wiatowej, bowiem Jasło zostało zniszczone a� w 97%. W tej sytuacji za 
podstaw� niniejszego opracowania posłu�yły, obok lu�nych i szcz�tkowych archiwaliów, 
�ródła drukowane oraz w wielu wypadkach informacje uzyskane z wywiadów zm arłych 
członków „Sokoła” zapisane we „Wspomnieniach z dziejów Towarzystwa Gimnastycznego 
„Sokół” w Ja�le 1887-1939” autorstwa Kazimierza Krzy�anowskiego.  Pan Kazimierz 
Krzy�anowski w młodo�ci był  członkiem i wielkim sympatykiem  „Sokoła”. Głównie jego 
wspomnienia pozwoliły zapełni� luki w odtworzeniu działalno�ci Towarzystwa. 

Archiwalia w postaci krótkich sprawozda� s� bardzo fragmentaryczne i nie zawieraj� 
pełnych inform acji na temat działalno�ci Towarzystwa. O wiele wi�ksze znaczenie posiadaj� 
w tym zakresie m ateriały drukowane,  w�ród nich na pierwszy plan wysuwa si� Statut 
Towarzystwa i Akt wmurowania i po�wi�cenia kamienia w�gielnego pod budynek Sokoła.  
W�ród czasopism  najwi�ksz� warto�� �ródłow� posiada Przewodnik G imnastyczny „Sokół”. 
Z czasopism współczesnych na uwag� zasługuje lokalne czasopism o Obiektyw Jasielski,  
gdzie w latach dziewi��dziesi�tych XX wieku kilkakrotnie ukazały si� artykuły zwi�zane 
z Sokołem . 
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Celem tego opracowania jest próba odpowiedzi na pytania: jaka była geneza, struktura 
organizacyjna i społeczna Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Ja�le,  w jakim  stopniu 
Towarzystwo przyczyniło si� do rozwoju kultury fizycznej w mie�cie i okolicy,  oraz jaki miało 
wpływ na powstanie klubów sportowych w �rodowisku jasielskim ? 

S�dzimy, �e do opracowania tego tematu wyczerpali�my wszystkie dost�pne m ateriały 
�ródłowe i udzielone informacje, chocia� ich tre�� nie wyczerpuje jednak tem atu do ko�ca.  
Krytyczna analiza istniej�cych �ródeł pozwoliła stworzy� stosunkowo pełny obraz 
działalno�ci jasielskiego Towarzystwa G imnastycznego „Sokół” na przełom ie XIX i XX 
wieku.  
 

Autorzy 
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Powstanie i cele działalno�ci Towarzystwa Gimnastycznego „S okół” w Galicji.  
 

Jeste�my narodem, który jako pierwszy w Europie ustaw � Komisji Edukacji Narodowej 
z 1773 roku wskrzesił starogreck� zasad� obowi�zkowych 	wicze� ciała dla ogółu szkolnej 
młodzie�y. Koncepcje edukacyjne KEN podkre�lały  w a�no�	 	w icze� fizycznych i ukazały 
ich zwi�zek z wychow aniem umysłow ym i moralnym. W X XV Ustawie Komisji czytamy: 
„Zwi�zek edukacji m oralnej z edukacj� fizyczn� b�d� zdolne da� społeczno�ci cnotliwego 
człowieka,  O jczy�nie dobrego obywatela”.  Rozbiory Polski brutalnie przerwały ci�gło�	 tej 
pi�knej tradycji,  lecz jej korzenie były zbyt mocne by ulec zniszczeniu i w ypu�ciły  nowe 
p�dy, gdy ucisk narodowy w Galicji pod koniec XIX w. wyra�nie zel�ał, a perspektywa 
odzyskania niepodległo�ci znów  zacz�ła zarysowyw a	 si� przed młodym pokoleniem.  

Wprowadzenie swobód politycznych w monarchii austro-w�gierskiej oraz narastanie 
liberalizmu po roku 1860, spowodowało tworzenie licznych stow arzysze� kulturalnych 
i o�wiatowych. Idea towarzystw  gimnastycznych zrodziła si� w XIX  w . w Niemczech,  
a główn� zasług� w  jej rozwoju nale�y przypisa	 Friedrichow i Ludwigowi Jahnowi.  
Zakrojona na szerok� skal� działalno�	 Jahna w krótkim czasie przekroczyła zasi�giem 
sw ego oddziaływ ania granice pa�stwa niemieckiego i rozpowszechniła si� w wielu krajach 
Europy 
rodkow ej. Jako pierwsi inicjatyw� w  tym zakresie przejawili Czesi,  którzy  
w 1846 roku zorganizow ali w Pradze Towarzystwo Gimnastyczne. W 1862 roku powstało 
Praskie Zrzeszenie Gimnastyczne, które w krótce (1864 r.) otrzymało nazw � „Sokół”.  Ju� od 
pierw szych lat swojego istnienia stowarzyszenie to zacz�ło silnie akcentow a	 tendencje 
narodowe i wyzwole�cze.  

Na gruncie polskim idea towarzystw gimnastycznych nie wytworzyła si� samoistnie,  
lecz została przej�ta od Czechów. Dla rozwoju ideologii sokolej nie bez znaczenia była 
sytuacja polityczna Galicji w dobie autonomii. Istotn� rol� w  tworzeniu zakładów 
gimnastycznych i stowarzysze� odegrały takie czynniki jak: fakt niew oli,  kl�ska powstania 
styczniow ego w  1863 roku i nurt liberalno - mieszcza�ski.  Czynniki te odegrały istotn� rol� 
w genezie T ow arzystwa Gimnastycznego „Sokół” we Lwow ie. Ponadto Lwów  był 
o�rodkiem kształtow ania si� nowej ideologii w  duchu pozytywistycznym głosz�cym hasła 
patriotyczne,  pracy organicznej i trze�wych programów. Obok realizmu i trze�wo�ci 
w działaniu, pracy od podstaw i pot�pienia ruchów wyzwole�czych, znaczn� rol� zacz�ły  
odgryw a	 	w iczenia gimnastyczne.  

Pierwsze gniazdo sokole na terenie Galicji zostało zało�one w roku 1867 we Lw ow ie 
na wzór tow arzystwa sokolego z Pragi (1862 r.).  Była to na długie lata ostoja odrodzenia 
narodu oraz piel�gnowanie t��yzny fizycznej, duchowej i moralnej.  �wiczenia fizyczne były 
tu nie celem samym w sobie,  lecz �rodkiem do celów wy�szych, w my�l zasady „Mens sana 
in corpore sano”. Wielu historyków podkre�la,  �e „Sokół”,  jak �adna inna organizacja 
potrafiła skupi	 szerokie warstwy społeczne, a szczególnie młodzie�.  Przez 	wiczenia 
fizyczne uczył jednorodnego działania, wpajał dyscyplin� i karno�	. Gdy zakładano pierwsze 
gniazda sokole podkre�lano,  �e spełnia	 one maj� rol� organizacji, która w  konspiracji 
krzepi	 ma w niewoli dum� narodow �,  naw i�zywa	 do najszlachetniejszych czynów 
minionych pokole�, do zryw ów pow sta�czych i przez to rozwija	 poczucie przynale�no�ci 
do narodu.  Ju� od pocz�tku istnienia lwowskiego Towarzystw a, intencj� organizatorów było 
pow ołanie ogniw terenowych i krzewienie idei stowarzyszenia w Galicji. Mimo tego,  przez 
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kilkana�cie lat,  lwowskie Towarzystw o pozostaw ało jedynym na terenie Galicji. Kolejne 
gniazda sokole zacz�ły  pow stawa	 dopiero w  latach osiemdziesi�tych XIX w .,  a prawdziwy 
ich rozw ój nast�pił w latach dziewi�	dziesi�tych. Na terenie zaboru austriackiego w 1892 
roku do Zwi�zku Polskich Gimnastycznych Tow arzystw Sokolich przyst�piło 46 gniazd 
z ponad sze�cioma tysi�cami członków. W�ród pow stałych wtedy,  znalazło si� równie� 
zało�one w  1887 roku Towarzystw o G imnastyczne „Sokół” w Ja�le. Na jego powstanie 
niew�tp liwy wpływ miał przykład gniazd sokolich zorganizow anych w Tarnowie (1884 r.), 
w K rakowie (1885 r.) i w Rzeszowie (1886 r.). 

Po zaborze austriackim w roku 1884 utworzono gniazdo Sokoła w  zaborze pruskim. 
Najpó�niej,  bo w  roku 1905 „Sokół” powstał w  zaborze rosyjskim, gdy� dopiero wów czas 
pod wpływem rewolucji władze carskie zliberalizowały panuj�ce stosunki. Na 1887 rok 
przypadaj� pocz�tki ruchu sokolego w Stanach Zjednoczonych A meryki zw i�zane 
z powstaniem pierwszego gniazda w  Chicago. W 1889 roku powstały pierwsze gniazda 
sokole w Berlinie i Westfalii. Ruch sokoli obj�ł wi�c prawie cały kraj i główne skupiska 
Polaków  za granic�, a jednoczeniu całego ruchu sokolego sprzyjały organizow ane od 1892 
roku zloty Sokole.  

„Sokół” podj�ł te� szerok� akcj� wydawnicz� w  dziedzinie gimnastyki.  W 1881 roku 
zacz�ł w ychodzi	 w e Lwowie „Przewodnik G imnastyczny Sokół” - pierwsze fachowe pismo 
po�wi�cone wył�cznie gimnastyce i ruchow i sokolemu.  

Nazwa „Sokół” została wzi�ta z pie�ni bohaterów Słow ian południow ych. T am od 
dawien daw na bohaterów  narodowych nazyw ano sokołami.  

W dziedzinie wychowania fizycznego „Sokół” poło�ył wielki zasługi.  Był on przede 
wszystkim organizatorem 	w icze� gimnastycznych, przyczyniaj�c si� do upowszechnienia 
i podniesienia znaczenia wychowania fizycznego w  szerokich kr�gach społecze�stwa 
polskiego w ko�cu XIX w. O�rodki sokole udost�pniono młodzie�y szkolnej, która na ogół 
pozbawiona była lekcji wychowania fizycznego w szkole.   

 
 

Geneza Towarzystwa w Ja�le i jego statut.  
 

Wpływ na utworzenie Tow arzystwa G imnastycznego „Sokół” w Ja�le miały mi�dzy 
innymi aktywizacja elementów demokratycznych oraz rozw ój ruchu robotniczego 
i ludowego, a przede wszystkim inteligencji.  W momencie narodzin „Sokół” był pierw sz� 
organizacj� maj�c� na celu rozwój fizyczny młodzie�y, sportu i popularyzacj� 	wicze� 
gimnastycznych. W tym czasie na terenie Jasła nie istniała tego typu organizacja,  ani nie 
było �adnych prywatnych szkół gimnastycznych.  Jedynym o�rodkiem trudni�cym si� 
prowadzeniem gimnastyki było G imnazjum M �skie im. K róla Stanisława Leszczy�skiego 
zało�one w roku 1886 i ciesz�ce si� du�ym uznaniem nie tylko społecze�stw a jasielskiego.  
Towarzystwo „Sokół” w  Ja�le zało�one zostało w 1887 roku i niemały wpływ na zało�enie 
tego gniazda miały działaj�ce ju� inne Towarzystw a jak: we Lw ow ie, Krakowie i Tarnowie. 
Jasło, jako małe miasteczko, w okresie tworzenia Tow arzystwa liczyło około cztery i pół 
tysi�ca mieszka�ców. 

Idea jasielskiego „Sokoła” zrodziła si� w�ród inteligencji jasielskiej,  a jego 
zało�ycielami byli in�.  Seweryn Ryszkowski,  były członek „Sokoła” lw owskiego oraz Karol 
Biega�ski z „Sokoła” tarnow skiego. Na skutek odezwy i zaproszenia podpisanego przez 
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kilku przyjaciół idei „Sokoła”,  w dniu 13 wrze�nia 1887 roku w sali T ow arzystwa 
Zaliczkowego zebrało si� przeszło dw adzie�cia osób.  G rup� t� tw orzyła inteligencja, mi�dzy 
innymi: Klemens Sienkiewicz - dyrektor gimnazjum, Roman Gabryszew ski - starosta 
jasielski,  dr Karol Biega�ski, in�.  Seweryn Ryszkow ski i A dolf Gawalew icz - profesor 
gimnazjalny. Po do�	 gorliw ej i krytycznej dyskusji stwierdzono, �e byt „Sokoła” w Ja�le 
jest zapewniony,  cho	by tylko sam komitet tymczasowy przyst�pił do Towarzystw a. 
Zauw a�ono, �e zaczyna	 trzeba od małego i jak na pocz�tek �rodki s� zupełnie 
wystarczaj�ce. Dyrektor Sienkiew icz zezwolił na odbyw anie 	w icze� gimnastycznych w sali 
gimnazjum, a profesor tego� gimnazjum Adolf G aw alew icz ofiarował si� udziela	 
pocz�tkowo bezpłatnie dla członków  „Sokoła” nauki gimnastyki. Uchwalono przyj�	 
odczytany projekt statutu i otwarto list� członków  nowego „Sokoła”.  List� t� podpisało 
20 członków. W miesi�cu pa�dzierniku liczba członków wzrosła do 35 osób.  Pierwszym 
prezesem Towarzystwa wybrano Romualda Palcha znanego z obywatelskiej działalno�ci.  
Jego zast�pc� został Sew eryn Ryszkowski.  Pocz�tkowo do Wydziału wybrano K arola 
Biega�skiego,  Stanisława Zajchowskiego,  A dolfa Gawalewicza, Edmunda Storcha,  
Antoniego Gor�abka i Wojciecha N alep�.  W tym samym miesi�cu Wydział ukonstytuow ał 
si�,  wybieraj�c sekretarza Karola Biega�skiego,  kierownika A dolfa G aw alewicza, skarbnika 
Antoniego Gor�abk� i gospodarza Wojciecha N alep�.  

Romuald Palch,  pierwszy prezes „Sokoła” był bogatym wła�cicielem dóbr. 
wiadczył 
znaczn� pomoc finansow� dla Towarzystwa. Był jednym z członków Komitetu Budowy 
Sokolni, przyczyniaj�c si� równie� materialnie do jej budowy. Po ust�pieniu z prezesury był 
nadal wydziałowym. 

Podstaw� działalno�ci Towarzystwa był statut normuj�cy najw a�niejsze sprawy 
i zasady obowi�zuj�ce członków. Obok nazwy, siedziby i godła okre�lał cel i �rodki 
Towarzystwa, za pomoc� których zd��ano do celu.  Z aw ierał tak�e skład Towarzystw a, jego 
fundusze, struktur� władz oraz zasady rozw i�zania Towarzystw a. W pierwszych latach statut 
jasielskiego „Sokoła” wzorow ał si� na statutach przyj�tych od sokołów w  Rzeszow ie 
i Tarnowie,  uzupełniaj�c i przyjmuj�c zmiany w latach pó�niejszych, zatwierdzonych 
reskryptami c.k. N amiestnictw a z dnia 16 stycznia 1903 roku.  Jedynym najstarszym 
dokumentem jasielskiego statutu jest statut z roku 1903.  

Swoje cele i zadania statut formułował nast�puj�co: „Zadaniem Towarzystwa jest 
piel�gnowanie �wicze� gim nastycznych,  a w szczególno�ci gimnastyki higieniczno – 
racjonalnej i wychowawczej”.  Zadania te realizow ało jasielskie T ow arzystwo poprzez: 
utrzymywanie zakładu gimnastycznego dla członków i udzielanie w nich nauki gimnastyki 
z uwzgl�dnieniem gier i zabaw gimnastycznych oraz 	w icze� sportowych; utrzymywanie 
szkoły gimnastycznej dla uczniów  i uczennic,  udzielanie nauki szermierki,  jazdy konnej,  
jazdy na kole, w iosłowania, pływania, �lizgania na ły�w ach, strzelania do celu, itp .; 
kształcenie sił nauczycielskich, urz�dzanie strzelnic i 	w icze� polow ych; urz�dzanie 
publicznych 	wicze� i zawodów , w ycieczek poł�czonych z 	wiczeniami,  urz�dzanie 
odczytów, wykładów, wspólnych obchodów i zabaw  towarzyskich.  Przytoczone normy 
statutowe pozw alaj� stw ierdzi	,  i� głównym celem Tow arzystwa było fizyczne odrodzenie 
narodu za spraw � organizowania 	wicze� fizycznych dla dorosłych i młodzie�y. 
 
 
 



 

 

40 El�bieta i Zbigniew Moskal 

 
S truktura organizacyjna i społeczna Towarzystwa oraz ruch jego członków. 
 

Podstaw� ustroju wewn�trznego T ow arzystwa był statut, który okre�lał Zarz�d 
Towarzystwa, składaj�cy si� z nast�puj�cych organów : Walnego Zgromadzenia,  Wydziału 
(organu zarz�dzaj�cego), Komisji Rew izyjnej i S�du Honorowego. Organom centralnym 
podlegały wszystkie jednostki organizacyjne Tow arzystwa, czyli: oddziały sokole,  grono 
nauczycielskie,  biblioteka i chór. Rozró�niano dwa rodzaje Walnych Zgromadze�: 
zw yczajne, zwoływ ane przez Wydział raz do roku oraz nadzwyczajne ilekro	 Wydział uznał 
za potrzebne lub na pisemne ��danie członków  (30 a nast�pnie 60) i to najpó�niej w  dwa 
tygodnie od w niesienia takiego ��dania, o ile ��daj�cy nie ustalili sami dłu�szego terminu.  
Walne Zgromadzenie w inno by	 ogłoszone na tydzie� przed zebraniem, z podaniem 
porz�dku obrad w jednym z codziennych pism. Aby rozwi�za	 Towarzystw o istniał wymóg 
uczestniczenia przynajmniej połowy wszystkich członków. Do kompetencji Walnego 
Zgromadzenia nale�ało: mianow anie członków honorowych, w ybory zast�pców  Wydziału, 
Komisji Rewizyjnej i S�du Honorowego, delegatów do Zarz�du, uchwalanie i zmienianie 
statutu oraz regulaminu sw ych obrad,  przyjmow anie do wiadomo�ci sprawozda� Wydziału 
i Komisji Rewizyjnej oraz podj�cie uchwał nad wnioskami,  podj�cie uchwały co do zmiany 
pierw szego przeznaczenia funduszy Towarzystwa i sprzeda�y maj�tku zakładowego lub jego 
obci��eniu (zmiany takie nie mogły by	 uchwalone bez zgody Wydziału) oraz podj�cie 
uchwały o rozw i�zaniu Towarzystwa.  

Uchwały Tow arzystwa zapadały bezwzgl�dn� wi�kszo�ci� głosów , zmiana statutu 
i rozwi�zanie Tow arzystwa w ymagała 2/3 obecnych. Przy równej ilo�ci głosów  rozstrzygał 
głos prezesa, a przy w yborach los. Wydział w i�kszo�ci� głosów wybierał spo�ród siebie 
prezesa, dwóch wiceprezesów , sekretarza,  dyrektora, skarbnika,  gospodarza,  bibliotekarza 
i chor��ego.  Okres urz�dowania Wydziału trwał trzy lata.  U st�puj�cy mogli by	 ponownie 
wybrani.  Posiedzenia Wydziału odbywały si� przynajmniej raz na miesi�c. Zwoływał je 
prezes z własnej inicjatywy, a nadzw yczajne z inicjatywy przynajmniej czterech członków 
Wydziału.  A by posiedzenie Wydziału było w a�ne potrzebna była obecno�	 prezesa lub jego 
zast�pcy i przynajmniej dziesi�ciu innych członków  w ydziałowych.  

Do kompetencji Wydziału nale�ało: załatwianie bie��cych spraw Towarzystw a, 
przyjmowanie i zwalnianie urz�dników, zwalnianie członków zwyczajnych cz��ciow o lub 
całkowicie od składek miesi�cznych (liczba ich nie mogła przekracza	 15% ogółu 
członków), przyjmowanie i w ykre�lanie członków , urz�dzanie odczytów, zabaw, wycieczek, 
uchwalanie regulaminów i instrukcji, zarz�dzanie maj�tkiem Towarzystwa, wykonywanie 
uchwał Walnego Zgromadzenia i przedstawianie mu spraw ozda� i wniosków , doroczne 
ustalanie wielko�ci składki dla członków, czuwanie nad ładem i karno�ci�.  

Prezes reprezentował Towarzystw o na zewn�trz,  miał prawo nale�enia do w szystkich 
komitetów i komisji, oprócz rewizyjnej,  podpisywał wszystkie pisma wraz z sekretarzem, 
a rachunki ze skarbnikiem.  

Komisja Rewizyjna składała si� z trzech członków  wybranych przez Walne 
Zgromadzenie z poza Wydziału na jeden rok.  M iała ona spraw dza	 rachunki T ow arzystwa 
za wiedz� prezesa oraz kas� bez wiedzy skarbnika i składała spraw ozdanie na dorocznym 
Walnym Zebraniu. M iała prawo do składania wniosków.  
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Skład Towarzystwa stanow iły trzy rodzaje członków: zało�yciele, honorowi 
i zw yczajni. Członków honorowych mianowało Walne Zgromadzenie na wniosek Wydziału, 
aby da	 w yraz i uznanie za ich prac� w  urzeczyw istnianiu celów Towarzystwa. Członkowie 
honorow i mieli prawa członków nie b�d�c zobow i�zanymi do ponoszenia �adnych kosztów.  

Członkami zało�ycielami były osoby,  które opłaciły  jednorazowo na rzecz 
Towarzystwa 200 koron. Członkowie zwyczajni płacili wpisowe 2 korony oraz składk� 
miesi�czn� w  kwocie przez Wydział corocznie ustalan�.   

Główne uprawnienia członków to: branie udziału we wszystkich czynno�ciach 
wynikaj�cych z celów T ow arzystwa, a wi�c udział w  	wiczeniach,  korzystanie z przyrz�dów 
i przyborów Towarzystw a, praw o do udziału w Walnych Zgromadzeniach,  do głosowania, 
składania w niosków i interpelacji.  Czynne i bierne prawo wyboru przysługiwało tym, którzy 
co najmniej od trzech miesi�cy byli członkami T ow arzystwa i nie zalegali z opłat� 
wpisowego i składek.  

Wszyscy członkow ie obowi�zani byli do przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał. 
Pow inni dba	 o powag� Towarzystwa , jego dobro i rozwój, zjednywa	 mu członków. 
Członkow ie zw yczajni przyjmowani do Towarzystwa składali przyrzeczenie potwierdzaj�c 
je w łasnor�cznym podpisem.  

Członkostwo ustaw ało z kilku powodów: wyst�pienie (zgłoszenie pisemne),  
wykre�lenie (3-miesi�czne zaleganie ze składkami), wykluczenie (za czyn nie honorowy, 
naruszenie karno�ci sokolej, działanie na szkod� Towarzystwa lub narodu polskiego).  
Towarzystwo mogło poszukiwa	 zaległych składek na drodze s�dowej.  Ponownie 
wst�puj�cy musieli w płaci	 w pisowe po raz drugi oraz wyrówna	 zaległe składki i opłaty.  

Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w  Ja�le nie było obj�te bud�etem krajowym, 
dlatego te� swoje �rodki na działalno�	 czerpało z ró�nych �ródeł.  Statut przew idywał ró�ne 
formy dochodów, np.: wpisowe i składki członkowskie,  wynagrodzenia za nauk� gimnastyki 
w szkole,  u�yw anie przyrz�dów  przez  nie zrzeszonych,  datki dobrowolne, dochody 
z urz�dzanych na rzecz T ow arzystwa zabaw, koncertów, odczytów, itp . Zarz�d starał si� 
uzyska	 dofinansowanie w ró�nych instytucjach jasielskich.  Dodatkowe w pływ y stanowiły 
dochody z darowizn, m. in.  Romuald Palch, pierw szy prezes ofiarow ał 4 tysi�ce koron.  

W niektórych przypadkach �ci�gano od członków  wpłaty dodatkowe na pokrycie 
kosztów zlotu.  � ródłem dochodu były równie� wpływy z własnej działalno�ci Towarzystwa 
m. in.  za wynajem sali,  prow adzenie kina,  wystaw ianie w łasnych i zamiejscowych sztuk 
teatralnych, organizowanie zabaw i wieczornic.   

Statut staw iał pew ne wymagania w stosunku do kandydatów  na członków, „Członkiem 
mo�e by� ka�dy Polak (Polka) o czci nieposzlakowanej, który uko�czył 18 lat �ycia”, „innych 
członków przyjmuje Wydział przez balotowanie na przedstawienie dwóch członków 
Towarzystwa”. Normy statutowe nadawały Towarzystwu elitarny charakter. Kryteria przyj�	 
stwarzały sw ego rodzaju przeszkod� do napływ u nowych członków . Wydział odmawiaj�c 
przyj�cia na członka nie musiał podawa	 powodów sw ej decyzji,  nie przewidyw ano tak�e 
mo�liwo�ci odwołania.  Wpisowe i składki członków, jak na ow e czasy dla niektórych były 
za wysokie i stwarzało to dodatkow� barier� przed napływem warstw  ubo�szych.  „...cho� 
liczba zgłoszonych do naszego gniazda członków znacznie jest wi�ksza,  lecz z powodu 
zalegania wkładkami musiała by� do liczby 84 zredukowana...” – pisał w swoim 
spraw ozdaniu nauczyciel gimnastyki Józef Zipper w  1894 roku. S�dz�, �e obok elitarnego 



 

 

42 El�bieta i Zbigniew Moskal 

charakteru wpływ na rozwój „Sokoła” w Ja�le miała ideologia „Sokoła”, a tak�e cz��ciowo 
brak zrozumienia społecznego dla rozwoju wychowania fizycznego.  

Wzrost ilo�ciowy członków  „Sokoła” w Ja�le udało si� opracow a	 głównie na 
podstawie spraw ozda� nadsyłanych do redakcji Przew odnika Gimnastycznego „Sokół”.  
Niestety nie udało si� dotrze	 do w szystkich numerów Przew odnika,  st�d te� dane s� 
niepełne,  niemniej odzwierciedlaj� główne tendencje ilo�ciowe jasielskiego „Sokoła”. 
 
 

S tan liczbowy Towarzystwa Gimnastycznego „S okół” w Ja�le  
w latach 1887-1936 
 

Lp. Rok sprawozdawczy O gólna liczba członków 

1. 1887 44 
2.  1894 84 
3.  1895 99 
4.  1896 102 
5.  1897 86 
6.  1898 97 
7 1899 98 
8.  1900 98 
9.  1907 187 

10. 1908 165 
11. 1909 150 
12. 1910 195 
13. 1911 180 
14. 1912 183 
15. 1919 183 
16. 1920 219 
17. 1924 135 
18. 1925 127 
19. 1936 170 

 
 

Jedyna szczegółowa notatka o ruchu członków istnieje z roku 1898, a przedstawia si� 
ona nast�puj�co: „.. .W roku 1896 liczyło gniazdo nasze członków 102 (przez wyjazd 20,  
�m ier� 2,  wykre�lenie 9 = 31), w roku 1897 wst�piło 15,  z ko�cem roku 1897 stan 86. ..”.  

Z zestaw ienia tego wynika,  �e dynamika rozwojowa Tow arzystwa była nierów no-
mierna.  W omawianym przedziale czasow ym mo�na w yró�ni	 kilka okresów.  

Pierwszy z nich obejmuje lata 1887 - 1894.  Charakteryzuje si� dw ukrotnym wzrostem 
liczby członków. Pierwsze dwa lata były pełne inicjatywy i wigoru, lecz potem nast�pił 
okres stagnacji, a nawet cz��ciowego zaniku działalno�ci Towarzystwa. Inicjatorom nie 
brakow ało ch�ci krzew ienia ducha sokolego,  lecz trafili na trudny okres,  by w ospałych 
mieszka�cach Jasła obudzi	 szczytn� i w zniosł� ide� sokol�.  T ow arzystwo stało na uboczu, 
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Walne Zgromadzenia odbywały si� sporadycznie.  �w iczenia gimnastyczne prowadzone były 
rzadko w sali jasielskiego gimnazjum. 

Pocz�wszy od roku 1894 ruch sokoli notuje wzrost liczby członków do około 100. Stan 
ten utrzymuje si� do roku 1903, to jest do czasu wybudowania własnego budynku – Sokolni. 
Wówczas to nast�puje gwałtowny w zrost ilo�ci członków do około 185 w  latach 1910-1914. 
W latach 1908-1914 liczba członków  w zrosła co mo�na tłumaczy	 zmianami programowymi 
Towarzystwa w kierunku militarnym, co przy realnej gro�bie w ybuchu w ojny mobilizowało 
wi�ksz� liczb� mieszka�ców. 

 
 

 
 
 

Po odzyskaniu niepodległo�ci przez Polsk�,  zmiany jakie nast�piły  po roku 1918 nie 
wpłyn�ły  bynajmniej na spadek popularno�ci „Sokoła”, a przeciwnie najprawdopodobniej 
w 1920 roku (bo ten jest odnotowany) osi�gn�ł najwi�ksz� ilo�	 członków - 219.  W latach 
1920 - 1926 „Sokół” był niejednokrotnie krytykowany przez piłsudczyków  oraz kontr-
organizacj� „Strzelec”, stracił na popularno�ci,  trac�c równie� członków (do 127 w  1925 r.).  

Rok 1926 był okresem przełomowym, poniewa� „Sokół” stał si� otwartym dla 
młodzie�y gimnazjalnej i akademickiej. �w iczenia gimnastyczne uprawiali absolwenci 
gimnazjum, którzy nie szli na studia.  Cz�ste zloty okr�gowe, dobrze zorganizow ane 
wzmocniły  mu popularno�	 i zw olenników . W tym czasie „Sokół” liczył od 50-60 
	w icz�cych.  D u�� rol� w  utrzymaniu popularno�ci „Sokoła” odegrali nauczyciele 
i profesorowie jasielskiego gimnazjum, to oni nadawali kierunek działalno�ci „Sokoła” 
i miasta.  

 

Grupa sokołów i sokol ic w Ja�le - zdj�cie z lat 30-tych XX wieku.  (fot. z archiwum M. Mikulskiego)
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Działalno�� paramilitarna Towarzystwa. 
 

W okresie poprzedzaj�cym I wojn� �w iatow �,  jasielski „Sokół” prow adził działalno�	 
paramilitarn� oraz tw orzył Stał� D ru�yn� Sokoła.  Głów nym celem było przygotowanie 
społecze�stw a do walki. W przewidywaniu konfliktu wojennego na kilka lat przed I wojn� 
�w iatow� rozpocz�ło si� w  G alicji organizowanie zw i�zków  w ojskow ych - „Strzelca” 
i „Polskich Dru�yn Strzeleckich”. Protektorat nad t� akcj� obj�ła Tymczasow a Komisja 
Skonfederowanych Stronnictw N iepodległo�ciow ych utworzona w Wiedniu w 1912 roku 
Pomi�dzy dw oma odłamami organizacji niepodległo�ciowych, socjalistycznym i narodo-
wym, dochodziło do ostrych star	 politycznych, w wyniku których w maju 1914 roku 
wyst�piły  z Komisji niektóre ugrupow ania z kongresówki,  graw ituj�ce do N arodow ej 
Demokracji,  a Polskie Dru�yny Strzeleckie oparte głównie o Towarzystw o Gimnastyczne 
„Sokół” i Naczelnictwo Skautow e zerw ały porozumienie ze Zwi�zkiem Strzeleckim. 
W obliczu w ojny D ru�yny Strzeleckie i Z wi�zek Strzelecki podporz�dkowały si� znowu 
komendzie Piłsudskiego.  

W Ja�le Dru�yny Sokole i Zwi�zek Strzelecki w  1914 roku w spółpracow ały ze sob�.  
Odbywały si� wspólne 	w iczenia w ojskow e grup jasielskich ł�cznie z oddziałami ze 
migrodu, D �bowca i Kołaczyc.  Przeszkolone i uzbrojone oddziały odsyłano do Sanoka 
(legion wschodni) i do Krakowa (legion zachodni).  Ogólnie z terenu Jasła zmobilizow ano 
400 legionistów. Z arówno jasielski „Sokół”,  jak i „Strzelec” przyjmowały ludzi do formacji 
wojskowych na w łasn� r�k� i prze	w iczywszy ich odsyłały do obozów . Jasielski „Sokół” 
przekazywał ludzi do Sanoka. 3 wrze�nia 1914 roku do legionu w schodniego wcielono 
36 �ołnierzy z Jasła.  „Strzelec” natomiast w ysyłał �ołnierzy do Krakowa.  

Pocz�wszy od pierwszych lat bie��cego stulecia obserwuje si� stopniowe narastanie 
w T ow arzystwie nacjonalizmu i szowinizmu. Stało si� to  za spraw � Narodowej Demokracji, 
która cieszyła si� wpływami szczególnie w�ród inteligencji Jasła. Najsilniejsz� formacj� było 
przed I pierwsz� wojn� w  Ja�le Towarzystw o Gimnastyczne „Sokół” i Towarzystwo Szkoły 
Ludowej. W obu tych organizacjach wa�n� rol� odgryw ali nauczyciele miejscow ego 
gimnazjum. Endecy wykazyw ali wrog� postaw� wobec mniejszo�ci narodowych, 
organizow ali anty�ydow skie demonstracje,  byli równie� za�artymi przeciwnikami 
komunistów. Tow arzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Ja�le było organizacj� apolityczn�,  
jednak jej działacze przesi�kn�li ideologi� Endecji w latach od 1900 do 1930. Stało si� to za 
spraw � kontaktów i pow i�za� osobistych.  Endecja na terenie Jasła miała zw olenników 
w sferach inteligencji i biurokracji,  a te warstwy tw orzyły trzon Towarzystwa w  Ja�le.  
Głoszona apolityczno�	 „Sokoła” okazała si� w zasadzie mitem, a dzi�ki cichemu zwi�zkowi 
z endecj� stała si� przyczyn� mniejszej popularno�ci w  �rodowisku, bowiem endecja miała 
równie� wielu przeciwników .  

W latach mi�dzyw ojennych (1918 - 1939) „Sokół” staw ał si� bardziej otw artym na 
ró�ne ideologie polityczne, ze wzgl�du na mnogo�	 partii politycznych,  jakie w tym czasie 
działały .  M imo, i� głów ny cel jakim była walka o wolno�	 i zachowanie polsko�ci nie miały 
miejsca to „Sokół” w swej działalno�ci opierał si� na statucie z lat poprzednich. „Sokół” 
w tym czasie stał si� o�rodkiem kulturalnego i sportowego �ycia. Przede wszystkim zadbano 
o przygotowanie fizyczne ludzi młodych, a wiod�c� rol� zacz�ł odgrywa	 aspekt zdrowotny 
i sportowy, �ci�le zw i�zany z potrzebami wojska, a nie polityki.  �w iczenia gimnastyczne 
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Towarzystwo prowadziło �ci�le dla potrzeb w ojska poprzez np. 	w iczenia lancami. W latach 
1912 - 1914 „Sokół” szkolił członków  do D ru�yn Bartoszow ych. Od 1 stycznia 1926 roku 
stworzono z 12 druhów dru�yn� przysposobienia w ojskow ego, prowadzon� pocz�tkowo 
wył�cznie przez siły  sokole, a od 15 maja tego roku prac� t� przej�ł osiadły na stałe w Ja�le 
oficer w ojskow y, por.  Krassow ski. Okr�g jasielski nale�ał do IV Batalionu Dzielnicy 
Krakowskiej.  W roku 1928 na specjaln� inspekcj� przybył do „Sokoła” gen. Józef Haller.  
 
 

 
 
 
 

W latach 1935-1938 organizowane były co roku Zimowe M arsze Huculskim Szlakiem 
II Brygady Legionów organizow anych przez w ojsko pod protektoratem gen.  dyw. Edwarda 
Rydza-
migłego. We wszystkich tych marszach brał udział patrol z jasielskiego „Sokoła”.  
Był to 3 etapowy, trzydniowy marsz na nartach ze strzelaniem na ostatnim etapie. 

„Sokół” nie odcinał si� od wpływów endeckich i polityki antykomunistyczno-
�ydowskiej. Przejaw em tego mo�e by	 znaczny udział ochotników w ywodz�cych si� 
z „Sokoła” jasielskiego w  wojnie polsko-radzieckiej (1920 - 1921). M imo konkurencji 
„Strzelca”,  „Sokół” ze wzgl�du na presti� członków  „Sokoła”,  w  w i�kszo�ci inteligencji 
jasielskiej,  nadal prowadził, a nawet rozwijał sw oj� działalno�	. Mimo, i� w latach 1918-
1939 działał w  Ja�le Klub Sportow y „Czarni”,  a w  1924 roku został zało�ony �ydowski Klub 
Sportowy „M akkabi” oraz prow adził działalno�	 „Strzelec”, to jednak liczba członków 
Towarzystwa utrzymywała si� w �rodkowym poziomie, co mo�na uzna	 za pewien sukces. 
 
 

Generał Józef Haller podczas inspekcj i jasielskiego „Sokoła” w 1928 roku. 
(fot.  z archiwum  M. Mikulskiego)
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Działalno�� Towarzystwa w zakresie wychowania fizycznego, kulturalnego  
i patriotycznego. 
 

Działalno�	 sportow a była głównym celem Towarzystw a, co wynikało z zało�e� 
programowych „Sokoła”. Działalno�	 ta była prowadzona przez „Sokoła” od pocz�tku 
istnienia.  Były to 	w iczenia gimnastyczne tzw. wolne (grupowe) na przyrz�dach.  Spo�ród 
	w icze� gimnastycznych szczególnie piramidy cieszyły si� du�� popularno�ci� w�ród 
	w icz�cych i widzów . Sekcja gimnastyczna w ykształciła kilku prawdziw ych atletów 
i siłaczy,  z których najbardziej znani to K arol Polak i Edward Lew andowski.  Niemal co roku 
„Sokół” urz�dzał pokazy gimnastyczne, które były prawdziw� atrakcj� dla Jasła i okolicy.  
Imprezy te odbywały si� na boisku gimnazjalnym przy ulicy Szajnochy lub w  sali 
widowiskow ej w budynku „Sokoła” (sokolni) przy ulicy Sokoła. Najwi�cej młodzie�y 
ucz�szczało na lekcje gimnastyki w latach 1920 - 1930.  Liczba 	wicz�cych wahała si� 
wówczas od 50 - 60,  w  tym około 20 dziewcz�t i było to dwukrotnie wi�cej w stosunku do 
pocz�tku w ieku.  

W pierwszych latach po utworzeniu „Sokoła” ze wzgl�du na brak nauczycieli, jak 
równie� cz�ste zmiany na tym stanow isku sekcja gimnastyczna nie działała zbyt pr��nie.  
Dopiero od roku 1897, kiedy to nauczycielem gimnastyki został Włodzimierz Kuzian 
nast�pił znaczny rozwój gimnastyki.  Był on członkiem Wydziału od 1894 roku.  U ko�czył 
kurs kierow nika 	wicze� gimnastycznych w gniazdach sokolich we Lwowie w 1897 roku.  
Od tej pory, a� do roku 1930 był nauczycielem gimnastyki w jasielskim gimnazjum i za jego 
spraw � „Sokół” powi�kszał szeregi członków, zwłaszcza 	wicz�cych, rekrutuj�cych si� 
z gimnazjum. Włodzimierz Kuzian był członkiem Wydziału Technicznego Dzielnicy 
Krakowskiej i Naczelnikiem V Okr�gu Jasielskiego.  Z marł 21 stycznia 1930 roku. Został 
pochowany na cmentarzu komunalnym w  Ja�le. Na jego grobowcu umieszczono rze�b� 
sokoła. Na pogrzebie wygłoszono mow� po�egnaln�,  gdzie podkre�lono jego zasługi.  O to 
fragmenty przemów ienia: „...W umiłowanej pracy przez siebie, oddawał si� ja�ni� swej 
duszy. .. , jako nauczyciel gniazda,  a potem Naczelnik V Okr�gu, wyrabiał t��yzn� duchow� 
i fizyczn� w�ród druhów i druhen niezmordowanie przez 34 lata. .. , jako naczelnik V Okr�gu 
miał t� ambicj�, by Okr�g ten w czasie publicznych wyst�pie� nie ust�pował miejsca pod 
wzgl�dem precyzji wykonania �wicze� �adnem u innemu.. .,  �elazna wola,  niezłomny 
charakter kwalifikowały go na prawdziwie nieustraszonego rycerza Zakonu sokolego.. .,  
przyznano mu prawo noszenia zaszczytnej odznaki sokolej. ..”.  

 
Nauczyciele gimnastyki w Towarzystwie Gimnastycznym „S okół” w Ja�le  
w latach 1887 – 1939: 
1.  A dolf Gawalewicz   (1887 – 1890) 
2.  Franciszek Znamirowski (1890 – 1893) 
3.  Józef Z ipper    (1893 – 1894) 
4.  A rtur Sieradzki    (1894 – 1895) 
5.  Celestyn Lechowski   (1895 – 1897) 
6.  Włodzimierz Kuzian   (1897 – 1930) 
7.  Józef H ahn     (1930 – 1932) 
8.  Piotr Waw szczak    (1932 – 1939) 
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Przy Towarzystwie „S okół” w Ja�le działały nast�puj�ce sekcje: 
- kolarska i ły�wiarska   (1889 – 1935) 
- siatkówki     (1912 – 1939) 
- piłki no�nej    (1920 – 1939) 
- narciarska     (1920 – 1939) 

 
Sekcja narciarska rozpocz�ła działalno�	 w  1920 roku bardzo skromnie ze w zgl�du na 

brak sprz�tu i instruktora.  W latach nast�pnych działalno�	 tej sekcji rozw ijała si�,  czego 
wyrazem były organizowane kursy narciarskie i zaw ody dzielnicowe. Jeden z takich kursów 
odbył si� w dniach od 26 grudnia 1927 roku do 3 stycznia 1928 roku w  Z akopanem. 
Wielkim miło�nikiem narciarstwa i jednocze�nie s�dzi� narciarskim był Tadeusz G arbacik,  
który jako gimnazjalista wst�pił w 1926 roku do „Sokoła”. B�d�c członkiem 	wicz�cym 
cz�sto w yje�d�ał na zloty. Po zako�czeniu 	w icze� zajmował si� prowadzeniem kina jako 
gospodarz Towarzystwa. Był s�dzi� narciarskim FIS,  przez 25 lat był członkiem Z arz�du 
Głów nego PZ N, w  tym 12 lat przewodniczył K omisji Rewizyjnej. Był zasłu�onym 
działaczem sokolim i sportowym. Był tak�e s�dzi� p iłki no�nej. 

W 1912 roku nauczyciel gimnazjalny Józef Kosydar zaw i�zał sekcj� siatkówki,  
opiekow ał si� równie� sekcj� p iłki no�nej.   

Sekcj� kolarska i ły�wiarsk� opiekow ał si� Franciszek Z namirow ski, prowadził nauk� 
jazdy na ły�w ach. W zimie organizował �lizgawk� na placu przed swoim budynkiem, przy 
ulicy Sokoła i w parku miejskim, a tak�e na rzece Jasiołce.  Taka forma ruchu 
niejednokrotnie przy akompaniamencie orkiestry  kolejow ej cieszyła si� popularno�ci� w�ród 
społecze�stw a jasielskiego, przynosz�c znaczne dochody.  

Działalno�	 „Sokoła” obejmow ała rów nie� inne dziedziny 	wicze�, jak: strzelectw o, 
lekkoatletyk�, szachy – lecz te nie były organizowane w sekcjach. Z wyj�tkiem w łasnych 
zaj�	 „Sokół” nie prow adził lekcji dla młodzie�y szkolnej, ani nie wynajmow ał jej sali do 
takich zaj�	.  Wyj�tkiem była dru�yna skautow a przy Gimnazjum, której „Sokół” 
wypo�yczał sal� na 	w iczenia,  bowiem spraw ow ał nad ni� patronat,  pomagaj�c jej rów nie� 
w organizow aniu obozów  i w spieraj�c materialnie. Pocz�tek dru�ynie skautowej dał prof.  
Gimnazjum Tadeusz Kuchinka w  1911 roku. Dru�yna ta uczestniczyła mi�dzy innymi 
w O kr�gow ym Zlocie w  Rzeszowie.  Po 1918 roku kiedy to skauting przerodził si� 
w harcerstw o, stosunki z „Sokołem” znacznie si� rozlu�niły  i w zasadzie nie prowadzono ju� 
wspólnej działalno�ci.  

Jasielski „Sokół” był równie� o�rodkiem �ycia kulturalnego. W swoim budynku 
(Sokolni) posiadał własn� sal� widow iskow o-teatraln� z urz�dzon� stał� scen� oraz kilka 
obszernych pomieszcze� zapew niaj�cych dobr� baz� lokalow� dla ró�nych organizacji 
kulturalnych i o�wiatowych. W budynku tym mie�ciła si� biblioteka, koło muzyczne 
i teatralne,  którego członkami byli uczniow ie jasielskiego gimnazjum. Kołem muzycznym 
i teatralnym opiekowała si� �ona profesora Bronisława Babi�skiego, która była jednocze�nie 
re�yserem i aktorem wielu przedstawie�.  D ekoracje do sztuk wykonywał prof.  gimnazjum 
Jerzy Brandhuber, który w czasie II w ojny �w iatow ej trafił do obozu w O�wi�cimiu-
Brzezince.  Po wojnie został dyrektorem M uzeum w O�wi�cimiu.  
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Na deskach scenicznych jasielskiego „Sokoła” pierwsze kroki stawiał ucze� 
jasielskiego gimnazjum, pó�niejszy sław ny polski aktor - Stefan Jaracz.   

Przy „Sokole” działał równie� chór mieszany „Lutnia Sokoła” w latach 1895 - 1914,  
prowadzony przez prof. gimnazjum Piotra M ossa. Od roku 1918 działa równie� chór 
mieszany „Echo” pod batut� Romana K arakiewicza.  

Zach�t� do wytrw ałej pracy były Zloty Okr�gowe, Dzielnicowe i Zw i�zkow e. Pełniły 
one znacz�c� rol� propagandow�, presti�ow� i konfrontowały umiej�tno�ci sportowe 
w zakresie 	wicze� fizycznych. Członkowie jasielskiego „Sokoła” w ielokrotnie uczestniczyli 
w zlotach, gdzie odnosili niekiedy sukcesy. Na przykład: podczas V Z lotu Sokolstwa 
Polskiego w 1910 roku w Krakowie dru�yna z Jasła zaj�ła III miejsce w biegu rozstaw nym,  
a w  1909 roku w Ła�cucie zespół jasielski w yró�niono w piramidach,  gdzie tak�e 
w 	wiczeniach wolnych Józef Rygiel zdobył najwi�cej bo 19 punktów.  

Dla młodych druhów -członków „Sokoła” uczestniczenie w  zlotach było w ielkim 
prze�yciem. Po 54 latach druh Józef Faber z Wrocanki zamieszkały od 1952 r.  w  U SA 
w li�cie do Kazimierza Krzy�anowskiego tak wspomina Zlot Sokolstw a Polskiego 
w K atowicach w 1937 roku: „.. .W maju 1935 r. zapisałem si� do TG  „Sokół” w Ja�le (miał 
wówczas 18 lat). Dwa razy w tygodniu m ieli�m y �wiczenia,  a to w poniedziałki i czwartki 
przewa�nie od godz.  8–ej wieczorem przez 2 godziny, a kiedy si� szykowała jaka� 
uroczysto��,  wówczas mieli�m y �wiczenia przygotowawcze cz��ciej. Naczelnikiem �wicze� 
był prof. Hahn i był do�� lubiany i szanowany przez członków. Czasem zast�pował go Stasiu 
Lignarski albo Tadziu Garbacik,  ale to było bardzo rzadko. Jak wiadom o długo nie 

Zaproszenie na wieczornic� z ta�cam i (�ledziówk�) z 1932 roku,  zorganizowan� przez 
Towarzystwo Gim nastyczne „Sokół” w Ja�le. 
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nale�ałem, bo ju� 20 stycznia 1938 r. byłem w wojsku i kariera sokola si� sko�czyła.  
Najlepszym moim prze�yciem  był VIII Zlot Sokolstwa Polskiego w dniach 27,  28, 29 czerwca 
1937 r.  Zlot ten był pod protektoratem marszałka 
migłego - Rydza tylko, �e on nie mógł by� 
obecny,  bo akurat w tym sam ym  czasie przybył do Polski król rumu�ski Karol, a na jego 
miejsce (
migłego-Rydza) przybył gen.  Berbecki, ówczesny dowódca 
l�skiej dywizji.  
Mieli�my ró�ne �wiczenia jak np.: na przyrz�dach, �wiczenia wolne i piramidy. W czasie 
wolnych �wicze� było nas na placu �wiczebnym 5000 członków, a wszyscy jednakowo 
ubrani; spodnie trykotowe koloru granatowego i białe koszulki gim nastyczne czerwono 
obszywane i wszystko pod jeden takt muzyki, co było ju� �wiczone i praktykowane w całej 
Polsce we wszystkich gniazdach, a t� m elodi� do dzi� pami�tam i nigdy nie zapomn�.  Ja 
nale�ałem do tej grupy 5-tysi�cznej i do grupy piramid. Zako�czenie Zlotu odbyło si� 
utworzeniem piramidy drabiniastej (drabinkowej) przy melodii: Jeszcze Polska nie zgin�ła,  
w czterech tempach. To było do�� wzruszaj�ce,  a prze�ycie nie do zapom nienia. 29-go 
mieli�my m sz� �wi�t�,  któr� celebrował ks. bp Adamski w zast�pstwie bp.  Gawliny. Byli tam 
ró�ni dygnitarze, ale my szaraki to byli�my daleko od ołtarza, to�my nie mogli ich wszystkich 
widzie�. Po m szy �w. powrót do kwatery, która mie�ciła si� w szkole Karola Miarki, a po 
południu pochód i defilada po Katowicach,  gdzie umundurowanych maszerowało podobno 
20000, a parada cała trwała 8 godzin. Byli sokoli z ró�nych krajów, jak np.: z Niem iec,  
W�gier,  Rumunii, Czechosłowacji,  Belgii i Am eryki, bo wi�cej nie pami�tam  i by� m o�e 
jeszcze z innych krajów tam  byli.” 
 
 

 
 
 
 

Piram idy „drabinkowe” wykonywane były przy okazj i Zlotów Sokolich.  Na zdj�ciu 
z lat 30-tych XX wieku w Ja�le.   (fot.  z archiwum  M. Mikulskiego) 
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Działalno�	 patriotyczno-narodowa „Sokoła” prow adzona była przez organizowanie 
obchodów  ró�nych rocznic narodowych, jak np.: powstania styczniowego, listopadowego, 
Konstytucji 3 M aja, �mierci Adama M ickiew icza,  bitw y pod Grunw aldem, powstania 
ko�ciuszkowskiego i innych. Wszystkie te uroczysto�ci były solidnie przygotowane,  
poprzedzane były zaw sze msz� �wi�t� w ko�ciele parafialnym. Na organizowanych 
akademiach deklamowano w iersze i �piew ano patriotyczne pie�ni. Przy jubileuszowych 
uroczysto�ciach odbyw ały si� maszeruj�ce ulicami defilady.  

Wygłaszane były równie� przemówienia w duchu patriotycznym. Na jednej z takich 
uroczysto�ci Tadeusz Flis prezes „Sokoła” głosił: „.. .Sokolstwo Polskie uwa�aj�c Ko�ciuszk� 
jako swego patrona,  urz�dza co roku uroczyste wieczorki oraz by odda� wi�kszy hołd jego 
pam i�ci, a po wtóre by za przykładem  jego wzbudzi� w sercach obecnie �yj�cych uczucie 
miło�ci Boga i Ojczyzny oraz wdro�y� w ich m ózgi �wiadomo�� koniecznej potrzeby 
przysposobienia w szeregach sokolich wojskowych rezerw i ich stał� gotowo�� do 
skutecznego odparcia zap�dów nieprzyjacielskich na granic� Ojczyzny. ..”. „Sokół” był tak�e 
organizatorem w iecu w dniu 17 lutego 1918 roku przeciw ko pokojowi brzeskiemu. 
 
 
Budowa S okolni w Ja�le. 
 

W pa�dzierniku 1897 roku „Sokół” obj�ł w  posiadanie plac darowany przez gmin�. Do 
magistratu wniesiono podanie o zatw ierdzenie planów budow y sokolni (budynku) w dniu 
7 marca 1899 roku, a 20 kw ietnia został ju� podpisany akt darowizny budowlanej.  A kt 
wmurow ania kamienia w �gielnego pod budynek nast�pił 10 sierpnia 1901 roku.  Pełny tekst 
tego aktu brzmi:  

„W imi� Ojca i Syna i Ducha 
wi�tego, Amen. D ziało si� w mie�cie Ja�le Królestwa 
Galicji,  za panowania jego Cesarsko-Królewsko-Apostolskiej Mo�ci Franciszka Józefa I 
Cesarza Austryi, Galicyi,  etc.  etc.  pontyfikatu Ojca 
wi�tego Leona XIII,  gdy na stolicy 
biskupiej Diecezji Przem yskiej zasiadał ks. Józef Sebastian Pelczar a namiestnikiem 
królestwa Galicyi Lodom eryi etc. był hrabia Leon Pini�ski,  za� m arszałkiem krajowych 
hr.  Stanisław Badeni, a starost� politycznego Powiatu Jasielskiego hr. Władysław 
Michałowski,  za burmistrzostwa Andrzeja Pawłowskiego,  doktora praw i adwokata 
Krajowego.  

Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Ja�le zało�one w r. 1887,  budow� za� tego 
gm achu rozpocz�to dnia 10 sierpnia 1901 r.  za prezesury Józefa Baranowskiego praw 
Doktora a wiceprezesa Warchałowskiego i Palcha Rom ualda,  tudzie� wydziałowych 
Guerego Pankracego,  Kulczyckiego Seweryna, Kuziana Włodzimierza, Michałka Piotra,  
Pawła Kazimierza Wilusza praw Doktora. Aktu po�wi�cenia kamienia w�gielnego pod 
budow� tego gmachu dokonał ks.  Leon Sroczy�ski,  kanonik i proboszcz ko�cioła 
parafialnego w Ja�le w asystencji ksi��y Wał�ckiego Jana i Niezgody Piotra kooperatorów 
przy tutejszym ko�ciele parafialnym. 

Projekt budynku opracował druh Bolesław Ma�kowski architekt budowniczy w Ja�le,  
pod którego te� kierunkiem  technicznym  budow� wykonano. Roboty m urarskie według 
podanego projektu wykonał Władysław Batycki m ajster murarski.   

D ane w Ja�le 15 wrze�nia r.  p.  1901”.  
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Budowa Sokolni została zako�czona w roku 1903 i usytuowana u zbiegu ulic 
Czackiego i Sokoła.  Budynek ten w  latach 1914 - 1918 kilkakrotnie był zamieniany na 
kw atery i magazyn armii austriackiej.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sokolnia. (poczt . z archiwum  SMJiRJ) 
 
 
Po wojnie budynek został wyremontow any i słu�ył Towarzystwu do roku 1939. 
W pa�dzierniku 1944 roku został zniszczony przez hitlerowców z premedytacj� w  60%, na 
polecenie ów czesnego starosty Niemca dr G entza.  W procesie norymberskim dr G entz został 
uznany za zbrodniarza wojennego, jednak wyroku �mierci ze wzgl�du na ukrywanie si� nie 
wykonano. Po II wojnie,  gdy „Sokół” przestał istnie	,  sokolni� w yremontowano i zało�ono 
w niej kino „Syrena” istniej�ce do dzi�. 

Poza budynkiem Towarzystw o G imnastyczne „Sokół” w Ja�le posiadało plac do 
	w icze�,  który usytuowany był naprzeciw budynku (dzieliła go jedynie ulica).  Plac ten po 
urz�dzeniu go do celów  gimnastycznych,  lekkoatletycznych oraz gier i zabaw, po ogrodzeniu 
go przez „Sokoła” słu�ył w godzinach przedpołudniowych młodzie�y szkół m�skich 
i �e�skich,  za� po południu młodzie�y sokolej. 
 
 
S okoli sztandar,  mundury, prezesi i zasłu�eni członkowie.  
 

Jasielski „Sokół” zakupił swój sztandar w  1888 r. Sztandar Towarzystw a był koloru 
amarantowego. Na jednej stronie znajdował si� sokół w locie i napis: Tow arzystwo 
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Gimnastyczne „Sokół” w  Ja�le, za� na drugiej stronie obraz Matki Boskiej i napis: Bóg 
i Ojczyzna.  

Wi�kszo�	 członków  „Sokoła” swoje pi�kne stroje sokole ubierała z okazji ró�nych 
�w i�t,  patriotycznych rocznic, wyj�tkowych imprez, �lubów  czy pogrzebów .  
 

 
 
 
 
Były to mundury stosunkow o drogie,  dlatego te� fundowali je sobie przewa�nie 

druhow ie bogatsi, głównie ci, którzy piastow ali znacz�ce stanowiska w  hierarchii 
urz�dniczej,  wolnych zawodach oraz cechmistrze. M łodzie� rzemie�lnicza i studenci 
z reguły nie mieli własnych mundurów. K obiety - sokolice były w  lepszej sytuacji bowiem 
ich pi�kne stroje były o w iele ta�sze od m�skich. 

Na strój m�ski składały si�: czarne b�d� wi�niowe polskie buty z cholew ami,  zielone 
sukienne spodnie w puszczane do cholew y, szeroki pas z du�� ozdobn� klamr�, zwykle 
czerw ona lub biała koszula, czerwona kraw atka,  sukienna zielona bluza - czamara,  trzy-
	w ierciów ka z kołnierzem zapinanym pod szyj�. Bluz� z przodu zdobiło 6 szerokich rz�dów 
ozdobnych szamerunków, zapinanych na guzy. Dodatkowo na piersi półkolem zw isały 
podw ójne dw a białe grube sznury,  od lewego do prawego pagonu. Na głow ie czapka-
rogatywka ze skórzanym daszkiem i paskiem, a z boku z lew ej strony upi�te pi�kn� rozetk� 
�rednio długie pióro.  

Na strój sokolic składały si�: granatow a plisowana spódniczka,  biała bluzka 
z wykładanym szerokim kołnierzem, ozdobionym du�� czerwon� kokard� lub krawatem. Na 
głowie nosiły  charakterystyczne białe kapelusze - berety, przy których z lew ej strony 
równie� upi�te rozetk� było umieszczone �rednio długie pióro.  

Pi�kne m undury sokołów robiły wra�enie podczas przem arszów ulicam i Jasła  
z okazji  patriotycznych rocznic.  (fot . z archiwum  M.  Mikulskiego) 
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Na skutek kilkuletniej hitlerowskiej okupacji i zapowiadanych w ówczas najsurowszych 
kar za przynale�no�	 do militarnych lub paramilitarnych organizacji,  a za tak� organizacj� 
uw a�any był „Sokół”,  pi�kne sokole mundury znikn�ły  na zawsze.  Cz�sto były farbowane, 
prute,  przeszywane dla dzieci,  a nawet je palono.   
 

Prezesi Towarzystwa Gimnastycznego „S okół” w Ja�le w latach 1887-1939: 

Lp. Imi� i nazwisko O kres prezesury 

1. Roman Palch 1887 – 1894 

2.  Aleksander Hicner 1894 – 1899 

3.  Antoni K oralewski 1899 – 1901 

4.  Józef Baranowski dr 1901 – 1911 

5.  Jan Wilusz dr 1911 – 1919 

6.  Henryk Salomon Friedberg 1919 – 1923 

7.  Tadeusz Flis 1923 – 1936 

8.  Jan Pyrek 1936 – 1939 
 

Oprócz wymienionych prezesów zasłu�onymi działaczami T ow arzystwa byli: dr Karol 
Biega�ski,  Antoni G er�abka, Pankracy G uery, Józef Hahn, Izydor K aw a, Józef K owalczyk, 
Włodzimierz K uzian,  Tadeusz Garbacik,  Seweryn Kulczycki,  Józef Kosydar, Celestyn 
Lechowski, Edward Lew andowski,  Władysław Łomnicki, Piotr Michałek,  Józef M ikulski,  

Stroje sokolic,  równie� pi�kne, były du�o ta�sze od m �skich.  (fot . z archiwum  M. Mikulskiego)
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Piotr M oss,  Wojciech Nalepa, Antoni Pawłow ski, Karol Polak, Józef Prusak,  Józef Rygiel, 
in�. Sew eryn Ryszkow ski, Klemens Sienkiewicz,  A rtur Sieradzki, Edmund Storch,  Tadeusz 
Szajna, Włodzimierz Tkacz,  O ttokar Tuczek,  M ieczysław  Turczyn, dr Feliks Warchałowki, 
Paw eł K azimierz Wilusz, Stanisław Zajchow ski, Franciszek Z namirow ski. 
 
 
Zako�czenie. 
 

Powstałe w Ja�le w  1887 roku T ow arzystwo Gimnastyczne „Sokół” poło�yło znaczne 
zasługi w zakresie propagowania i upowszechniania 	w icze� fizycznych zarówno w�ród 
młodzie�y, jak i dorosłej cz��ci społecze�stwa.  

Do chwili odzyskania niepodległo�ci,  poprzez wychowanie patriotyczno-narodowe 
szerzyło w społecze�stwie jasielskim �yj�cym w  w arunkach niewoli ideały maj�ce powa�ne 
znaczenie dla podtrzymywania polsko�ci i tradycji narodowych.  

Po odzyskaniu niepodległo�ci w  1918 roku obok 	wicze� fizycznych i w ychowania 
patriotycznego T ow arzystwo prow adziło tak�e działalno�	 paramilitarn�,  co w obliczu 
zbli�aj�cej si� II wojny �wiatowej miało nie małe znaczenie.  

Niewiele ju� osób pami�ta działalno�	 jasielskiego „Sokoła”,  który wywarł pow a�ny 
wpływ  na wizerunek miasta pod koniec XIX wieku, a szczególnie w  pierwszych czterech 
dekadach X X wieku. I chocia� w pew nym sensie zagubione zostały materialne dokonania 
naszych ojców , ich w ysiłek powinien pozosta	 w naszej pami�ci.  
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310 LAT SZKOŁY PODSTAWOWEJ 
IM. GABRIELA NARUTOWICZA W KOŁACZYCACH 

 
 

W roku bie��cym (2000) przypada 310 rocznica zało�enia Szkoły Podstawowej,  
zw anej wtedy ludow�, w Kołaczycach.  Jak wynika z „Kopiariusza D okumentów ” w Archi-
wum Parafialnym w  Kołaczycach z lat 1613 - 1784,  gdzie odnotowane s� w izytacje 
delegatów biskupich z dekanatu pilznie�skiego,  do którego nale�ała wtedy parafia ko�cioła 
w Kołaczycach,  istniała tu ju� pod koniec XVI w . szkoła przyparafialna.  A le jak wynika 
z Wyci�gu Archidiecezjalnego w Kurii Biskupiej w Krakowie,  dot. „Wizytacji Ko�cioła 
w K ołaczycach w 1690 roku”, dopiero wtedy, w tym roku zostaje zało�ona szkoła ludowa 
o charakterze powszechnym, co nale�y przyj�	 jako pocz�tek istnienia szkoły podstawowej, 
publicznej w  Kołaczycach. 

Zanim wi�c została otw arta szkoła podstawowa o charakterze pow szechnym, to przez 
długi okres w cze�niejszy, przy ko�ciele istniała ju� szkółka,  w  której sam ksi�dz,  nauczyciel 
zw any wtedy bakałarzem lub kantor ucz�cy �piewu i muzyki ko�cielnej,  uczyli zaintereso-
wanych, przede wszystkim czytania i p isania.  

Z w/w zapisów z wizytacji delegatów  biskupich dowiedzie	 si� mo�na,  �e: 
- W 1565 r.  W ko�ciele istnieje biblioteka z kilkom a ksi��kami; 
- Nauczyciel G rzegorz Strumie�,  szlachcic,  ksi��ek nie posiada. Uposa�enie jego - łan roli,  

który sam uprawia. D om  szkolny w dobrym stanie, kierownik jest przesłuchiwany.  
Nauczyciel trzyma kobiet� w dom u, z któr� ma dzieci,  odwiedza karczm� i rozkoszuje si� 
paleniem; 

- 1602 r.  Kierownik szkoły G rzegorz Zawadowski z Tuchowa wła�nie nieobecny,  kantor Jan 
Stefanides wydaje si� ks.  Bukowskiemu podejrzany o herezj� (arianizm) - był u heretyków 
jakim � kaznodziej�; 

- 1603 r.  Koło dzwonnicy stoi domek, a raczej chata kierownika szkoły; 
- 1609 r.  W zapisie wymieniona jest szkoła; 
- 1650 r.  Rektorem  szkoły jest Jodłowski.  

Z zapisów tych wynika, �e w K ołaczycach działała od bardzo dawna szkoła 
przyparafialna (miejska),  któr� utw orzono jeszcze przed 1565 rokiem. 

W pocz�tkach istnienia tej szkoły dzieci uczyły si� w zasadzie katechizmu, �piewu 
ko�cielnego,  pocz�tków łaciny (ministrantury) oraz czyta	 i p isa	.  O poziomie i zakresie 
nauczania w szkołach przyparafialnych w  pó�niejszym okresie mo�na wyw nioskow a	 
z wydanego przez Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne,  z okazji 50-lecia jego działalno-
�ci,  ksi��ki pt.  „ELEM ENTARZ D LA SZK ÓŁ PARAFIALN YCH NARODO WYCH ”, 
który jest reprintem wydanego pierwszy raz w  K rakow ie w  1769 roku,  w „Drukarni Szkoły 
Głów ney Koronney”.   
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Elementarz zawiera: 
  I.  Nauk� p isania i czytania. 
 II.  Katechizm. 
III.  Nauk� obyczajow�.  
IV. N auk� rachunków. 

Uczniowie, nasi pradziadow ie, nauk� czytania i p isania rozpoczynali od słowa 
„oyciec”.  Jednak, ta niew ielka cho	 pojemna ksi��eczka była podr�cznikiem dla nauczyciela 
a nie dla uczniów . 

Jak z powy�szego w ynika,  to na ówczesne czasy,  poziom nauczania był stosunkowo 
wysoki. Do takiej szkoły ucz�szczały dzieci zamo�niejszych mieszczan, członków władz 
lokalnych miejskich, którzy z zasady umieli czyta	 i p isa	, a tak�e potrafili docenia	 
warto�ci nauki dla swoich dzieci. 

K. Z ieli�ski, w ksi��ce pod red. Józefa Garbacika (w ychowanka Gimnazjum w  Ja�le) 
pod tytułem: „Studia z Dziejów  Jasła i Powiatu Jasielskiego”, wyd. w Krakowie w 1964 roku 
podaje,  �e po pierwszym rozbiorze Polski w  1772 roku,  Szkoła Podstawowa w Kołaczycach, 
zw ana ludow�, zostaje przemianow ana na Szkoł� Tryw ialn� o trzech klasach normalnych,  
z obow i�zuj�cym j�zykiem niemieckim. Pierwszy stopie� tej szkoły zakładał dwa lata nauki, 
a drugi tylko jeden. Szkoła współpracowała wtedy jeszcze z istniej�c� nadal szkoł� 
przyparafialn�.  

Nale�y jeszcze wspomnie	,  �e po upadku pow stania styczniow ego w  1863 roku,  
w K ołaczycach zaj�to si� kształceniem ducha i ciała młodzie�y. 
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Du�e zasługi w tym zakresie poło�yli pow sta�cy: ks. L.T.  Strze�eniecki (zm. w  1885 r.),  
proboszcz ko�cioła w Kołaczycach oraz K arol Bulsiewicz,  którzy zało�yli pierw sz� w tym 
czasie bibliotek� i czytelni� publiczn� oraz stworzyli podstawy do zało�enia słynnego w tym 
okresie zwi�zku „Sokoła”, działaj�cego jeszcze po I wojnie �wiatowej.  

W 1869 roku Szkoła T rywialna w Kołaczycach zmienia nazw � z powrotem na Ludow�, 
w której znow u obowi�zywał j�zyk polski. Uczono równie� j�zyka niemieckiego.  W tym 
okresie zostaje wybudowany w Rynku Kołaczyc,  jednopi�trowy budynek szkolny, stoj�cy do 
dzi�,  w którym parter zajmowany był przez Urz�d Miejski i Aptek�, a pierwsze pi�tro 
przeznaczone zostało dla szkoły.  M ie�ciły  si� tutaj cztery klasy szkolne,  jakie wtedy ju� 
posiadała Szkoła Ludowa w  Kołaczycach i kancelaria kierownika szkoły. Budynek ten 
przetrwał do dzi�. Obecnie mie�ci si� tu z powrotem U rz�d Gminy i Apteka. 

W 1880 roku Kołaczyce licz� ju� 1735 mieszka�ców, a w 1905 roku 1790. Na czele 
miasta stoi U rz�d M iejski,  przy którym s� posady: kasjera,  kontrolera, lekarza,  a słu�b� pełni 
dw óch policjantów. Od tego czasu nast�puj� w idoczne pocz�tki rozw oju szkolnictwa 
pow szechnego w Kołaczycach. Z upływem lat zainteresowanie nauk� zwi�kszało si�,  co 
doprowadziło do stałego wzrostu liczby uczniów , którzy z czasem z du�ym trudem mogli 
pomie�ci	 si� w  tak małych klasach. Wychodz�c tym potrzebom naprzeciw, w ładze gminne 
Kołaczyc,  podj�ły  decyzj� wybudowania now ego budynku szkolnego, który mógłby 
zaspokoi	 zwi�kszaj�ce si� w tym zakresie potrzeby mieszka�ców Kołaczyc i okolicy,  
obejmuj�cej cał� parafi�, do której nale�ały Nawsie K ołaczyckie i K rajowice.  I tak w 1880 
roku przyst�piono do budow y nowej szkoły.  
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Budynek szkolny jednopi�trowy, stoj�cy do dzi�, umiejscowiony został w rynku i jest 
budynkiem oryginalnym z w ie��.  W nieco pó�niejszym czasie umieszczono na wie�y zegar, 
działaj�cy do dnia dzisiejszego.  Budynek ten, przez obcych,  był i jest uwa�any za ratusz.  
Obecnie mie�ci si� tu Przedszkole, a na wie�y budynku poni�ej zegara, w 1989 roku podczas 
uroczysto�ci jubileuszowej z okazji 650-lecia lokalizacji Kołaczyc jako miasta na praw ie 
magdeburskim, przez K róla K azimierza Wielkiego,  został zawieszony herb miasta 
wykonany z br�zu w  Instytucie Odlewnictwa w Krakowie.  W szkole tej znajdow ało si� 
osiem pomieszcze� klasow ych, z których jedno przeznaczone było na kancelari� dyrektora 
szkoły,  a poza tym był jeszcze niewielki pokój dla nauczycieli.  Pocz�tkow o była to szkoła 
sze�cioklasowa pow szechna. Nauka prowadzona była w j�zyku polskim, co było zezwolone 
z uwagi na autonomi� Galicji. Poza tym, ju� od trzeciej klasy uczono j�zyka niemieckiego. 

W 1880 roku 6-klasow a Szkoła Powszechna w  Kołaczycach zatrudniała pi�ciu 
nauczycieli,  a w  1895 roku siedmiu. W tym czasie do tej szkoły ucz�szczało ok.  120 dzieci. 
Nale�y podkre�li	,  �e od samego pocz�tku istnienia szkoły pow szechnej w Kołaczycach,  
cieszyła si� ona du�ym uznaniem, z uwagi na dobry poziom nauczania.  
wiadczy o tym fakt, 
�e do niej skierowywano, po uko�czeniu czwartej klasy co zdolniejszych uczniów z s�sie-
dnich szkół wiejskich,  m.in. z Bie�dziedzy i Brzysk,  aby da	 im mo�liwo�	 dobrego 
przygotowania do dalszego kształcenia si� w Gimnazjum i Seminarium Nauczycielskiego 
w Ja�le. Po uko�czeniu Szkoły Pow szechnej w  Kołaczycach uczniowie ch�tnie byli,  
oczywi�cie po zdaniu egzaminu wst�pnego, przyjmowani do tych szkół �rednich.  

Jakkolw iek przed I wojn� �w iatow� ty lko nieliczni ko�cz�cy Szkoł� Pow szechn� 
w K ołaczycach mogli uczy	 si� dalej, z uwagi na znaczne koszty,  to jednak,  dzi�ki dobrym 
warunkom na jakie zezwalała Austria,  �ycie kulturalne w K ołaczycach rozwijało si� 
w sposób widoczny, wła�nie w okół szkoły. 
wiadczy o tym utworzenie w niej w 1898 roku 
„Czytelni”, do której K rakowskie Towarzystwo O �w iaty Ludow ej przekazało 162 ksi��ki, co 
okazało si� pocz�tkiem biblioteki w szkole. Z opracow anej w interesuj�cy sposób mono-
grafii W. Szot i in. , powołuj�cej si� na zapisy w kronice szkoły wynika, �e otwarcie 
biblioteki nast�piło podczas uroczysto�ci, zorganizowanej w  100-letni� rocznic� urodzin 
Adama M ickiewicza, tzn. w 1898 roku, poprzedzonej przemówieniem ks.  Franciszka Małka, 
ów czesnego proboszcza ko�cioła w  Kołaczycach i kierownika szkoły Józefa Wierzbickiego. 

Po I wojnie �w iatowej Szkoła Powszechna w Kołaczycach została przekształcona  
w 7-klasow�. Po uko�czeniu czwartej klasy tej szkoły,  mo�na było, do czasu reformy 
szkolnej w 1933 roku,  zdawa	 egzamin wst�pny do pierwszej klasy,  istniej�cego wtedy  
8-letniego Gimnazjum w  Ja�le,  które zostało utworzone w 1868 roku. 

Do Szkoły Pow szechnej w Kołaczycach, która przed I wojn� �w iatow� była jeszcze 
szkoł� 6-klasow �,  ucz�szczali moi Rodzice.  Ja natomiast,  ju� jako niespełna 6-letni chłopiec, 
zacz�łem ucz�szcza	 do tej szkoły w  1927 roku,  ju� 7-klasow ej. Wtedy jeszcze od klasy 
pi�tej uczono nas,  jako obow i�zuj�cego,  j�zyka niemieckiego.  Kiedy z koleg� Janem 
Kasowiczem z Kłodawy zdali�my w Gimnazjum w Ja�le egzamin pisemny, zostali�my 
zw olnieni z egzaminu ustnego i przyj�ci do tej szkoły. Nie byli�my jedynymi, gdy� takie 
zw olnienia ko�cz�cych Szkoł� Pow szechn� w  K ołaczycach,  miały ju� miejsce w cze�niej 
i pó�niej zdaj�cych po nas. M o�na powiedzie	,  �e poziom nauczania w Szkole Powszechnej 
w K ołaczycach był stosunkow o wysoki.  

Od czasu utw orzenia w  Ja�le M �skiego G imnazjum Ogólnokształc�cego a tak�e 
Seminarium Nauczycielskiego,  do wybuchu II wojny �wiatow ej, szkoły te uko�czyło  
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ok.  150. uczniów Szkoły Powszechnej w Kołaczycach,  z czego przed I wojn� �wiatow�  
ok.  50. Z grupy tej 41. zostało ksi��mi, 10.  profesorami gimnazjalnymi i 40.  nauczycielami 
szkół podstaw ow ych, 34. urz�dnikami,  7.  lekarzami, 12.  oficerami wojskowymi, a 4. uzyska-
ło stopie� naukowy doktora. 

Niestety nie byli to wszyscy,  którzy pragn�liby si� kształci	 dalej po uko�czeniu szkoły 
pow szechnej.  Spora liczba młodzie�y, zw łaszcza dziewcz�t, mimo uzdolnienia,  po uko�cze-
niu szkoły pow szechnej,  nie mogła, ze wzgl�dów  finansowych, podj�	 dalszej nauki. 

Niezale�nie od krzewienia o�w iaty i kultury, bezpo�rednio przez Szkoł� Pow szechn� 
w K ołaczycach,  wokół niej koncentrowało si� równie� �ycie zw i�zane z rocznicami 
patriotycznymi.  M iało to miejsce jeszcze w zaborze austriackim, a polegało na 
organizow aniu z okazji ró�nych rocznic patriotycznych uroczysto�ci, w przygotowywaniu 
których brała udział zarówno młodzie� szkolna i gimnazjalna, studenci szkół w y�szych,  
a tak�e młodzie� rzemie�lnicza,  trudni�ca si� szewstwem, garncarstw em i z innych 
zawodów. 

Organizow ane przez nauczycieli szkoły koła teatralne,  wystawiały przedstaw ienia 
amatorskie, które odbyw ały si� w sali teatralnej. I tak np.  22 maja 1898 roku w ystawiono 
jednoaktow� sztuk� p t.  „Bła�ej Op�tany”, z pie�niami W.S. Anczyca, które było 
poprzedzone w�tkami z Pana Tadeusza A. M ickiew icza,  pt. „Rada”.  Podczas w spomnianej 
ju� uroczysto�ci, setnej rocznicy urodzin A. M ickiew icza,  odbyła si� manifestacja na rynku, 
w której uczestniczyło ok. 2000 mieszka�ców z K ołaczyc i okolicznych wsi.  Na wie�y 
szkolnej umieszczono flag� polsk�,  białoczerwon�. 

Du�e uroczysto�ci zorganizowane przez Szkoł� Powszechn� w Kołaczycach odbyły si� 
równie� 17 sierpnia 1902 roku, dla upami�tnienia bitwy pod Grunw aldem. Przemówienie,  
poprzedzaj�ce t� uroczysto�	,  po�w i�cone pami�ci tej bitw y, wygłosił naczelnik s�du 
Władysław Matuszewski z  K ołaczyc. Podobne uroczysto�ci z tej samej okazji odbyły si� po 
raz drugi w  500-setn� rocznic� tej bitwy, w 1910 roku.  Równie� w 1903 roku 3 maja,  tj.  
w rocznic� uchwalenia przez Sejm Czteroletni K onstytucji 3 M aja,  nauczyciele Szkoły 
Pow szechnej w Kołaczycach, zorganizowali uroczysty pochód, dla zamanifestowania 
warto�ci politycznych i społecznych, jakie stwarzała ta Konstytucja.  

Zaraz po I wojnie �wiatowej nauczyciele Szkoły Powszechnej w K ołaczycach 
organizuj�,  poza nauczaniem w szkole, ró�ne kursy dokształcaj�ce, a tak�e półkolonie letnie 
dla dzieci.  Wszystko to sprawiało, �e po I w ojnie �wiatowej,  w  K ołaczycach i okolicy, nie 
było analfabetów. 

Wybuch II wojny �w iatow ej zahamow ał zarów no rozwój szkolnictw a jak i działalno�	 
kulturalno - o�wiatow�. Wtedy to,  z du�ym nara�eniem �ycia,  nauczyciele zajmowali si� 
nauczaniem młodzie�y ze Szkoły Podstawowej przedmiotów zakazanych przez okupanta,  
jak historii i geografii. Wymieni� tutaj jedn� wspaniał� nauczycielk� Eugeni� K ahlówn�,  
która prowadziła te zaj�cia z młodzie��, pod pozorem zaj�	 z robót r�cznych.  

Ukoronowanej dobrej tradycji szkolnej w  Kołaczycach,  �wiadcz�cym o docenianiu 
nauki,  jest fakt wybudow ania po II w ojnie �wiatow ej nowego, obszernego budynku 
szkolnego na potrzeby Szkoły Podstawowej,  co zapew nia bardzo dobre w arunki nauczania 
młodzie�y i słu�y do podtrzymania dobrego imienia, jakim cieszy si� szkoła od 
najwcze�niejszych lat swego istnienia.  
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PRYWATNE KSI	GOZBIORY DUCHOWIE
STWA 
OKOLIC JASŁA W OKRESIE XVII i XVIII W. 

ZACHOWANE W BIBLIOTECE KLASZTORNEJ 
OO. FRANCISZKANÓW W BIECZU 

 
 

Biblioteka starodruków OO. Franciszkanów  - Reformatów  w Bieczu rozw ijała si� od 
czasu powstania fundacji klasztornej w 1624 roku. Najlepsze lata dla biblioteki przypadły na 
okres od połowy XVII w. do połow y X VIII w. W tym czasie kupow ano ksi�gi teologiczne 
i filozoficzne na potrzeby kleryków  studiuj�cych w  Bieczu,  a tak�e dzieła z zakresu 
literatury kaznodziejskiej i liturgicznej,  przydatne w pracy duszpasterskiej ojców reforma-
tów. Pow a�ny udział w  tworzeniu biblioteki mieli równie� prywatni ofiarodawcy, w�ród 
których znalazło si� w ielu mieszka�ców okolic Jasła – terenów, jakie obejmow ał kiedy� 
sw ym zasi�giem pow iat biecki.  

Artykuł jest prób� rekonstrukcji ksi�gozbiorów prywatnych i scharakteryzowania 
zainteresow a� ich wła�cicieli.  Zawarto�	 daw nych kolekcji odtw orzona została na podstawie 
napisów proweniencyjnych. W drugiej cz��ci artykuu znajduj� si� opisy bibliograficzne 
starodruków, zgodne z obecnymi normami, w  układzie alfabetycznym według nazwisk 
ofiarodawców. My�l�,  �e przedstawiony materiał pozow oli uzupełni	 obraz kultury 
umysłowej Ziemi Jasielskiej w okresie XVII i XVIII w . 

W�ród dawnych bibliofili wyró�ni	 nale�y przede wszystkim ksi�dza Wawrzy�ca 
Matuszew skiego (zm. 1695), proboszcza w Kołaczycach. Reformatom w  Bieczu przekazał 
najwi�kszy pod wzgl�dem ilo�ciowym ksi�gozbiór.  W.M atuszew ski pełnił te� funkcj� 
kanonika przy ko�ciele �w . Jerzego w Krakowie,  nast�pnie dziekana w Bieczu, plebana 
w Bodzanow ie, prebendarza w  Wieliczce oraz oficjała w Pil�nie1.  Do dzisiaj zachowało si� 
w bibliotece ponad 50 egzemplarzy sygnowanych jego nazwiskiem. D ominuj� kazania 
w j�zyku łaci�skim i polskim, m.in.  Jana de Carthagena, Jana A ndrzeja Coppensteina,  Jana 
Raulina, Leonarda Laurentiusa, Piotra de Besse,  Ferdynanda Peralta, Diego de la Vega,  
Gaspara Sancheza,  Szymona M akowskiego i Franciszka Rychłow skiego. Posiadał te� 
W.Matuszew ski ksi��ki w j�zyku włoskim, na stronach tych obcoj�zycznych dzieł nie ma 
innych nazwisk poprzednich wła�cicieli nale�y wi�c przypuszcza	, �e zostały one zakupione 
przez W.M atuszewskiego.  Równie� w łoskie ksi��ki to zbiory okoliczno�ciow ych kaza�.  
W.Matuszew ski interesow ał si� prawem kanonicznym, wskazuje na to do�	 poka�na liczba 
zachow anych u reformatów dzieł prawniczych sygnowanych jego nazw iskiem. S� to m.in. : 
Jana Paw ła Lancelotti Institutiones iuris canonici,  Pawła Piaseckiego sławne Praxis 
episcopalis,  Ludwika Engella Manuale parochorum i Bartłomieja Carranza Sum ma 
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conciliorum . W�ród dzieł z zakresu teologii moralnej znalazły si� prace M arcina Bonaciny.  
Do cennych starodruków nale�y Biblia wydana w Wenecji w 1538 roku oraz inkunabuł 
Stellarium  coronae Pelbartusa de T hemeswar wydany w Hagenau w 1498 roku.  

Własn� bibliotek� posiadał Jakub Szostakowicz który pełnił w Ja�le funkcje altarzysty, 
a w Sław�cinach był proboszczem.2 Sw ój ksi�gozbiór zdecydował si� przekaza	 bieckim 
reformatom, do dzisiaj zachow ały si� 23 egzemplarze.  Dominuj� w  tym darze zbiory homilii, 
m.in. Haymo de Auxerre, Franciszka Polygranusa, Pelbartusa de Themesw ar, Filipa D ieza,  
Piotra z Poznania i F.Nausea.  N ajstarsze dzieło to Summ a angelica A ngelusa Carleti z 1487 
roku, inkunabuł wydany w Wenecji.  

Sebastian Szepiołowic,  proboszcz Tarnowca w latach 1656 - 16673, posiadał niewielk� 
bibliotek�,  której fragmenty trafiły  do bieckich reformatów. D o dzisiaj zachowały si� jedynie 
dzieła �w. Hieronima wydane w K olonii w  1616 roku.  

Własne ksi�gozbiory gromadzili te� proboszczowie w  
w i�canach.  Jan Stachurski,  
proboszcz w  
w i�canach w 1682 roku4, był posiadaczem skromnej biblioteki,  do dzi� 
zachow ało si� w Bieczu 8 egzemplarzy z jego daru. Najcenniejszym dziełem jest Biblia 
wydana u Plantina - Moretusa w 1618 roku,  posiadał równie� J.Stachurski dzieła polityczne 
Krzysztofa Besolda Discursus politicus,  kazania Jana de Carthagena i Haymo de Auxerre 
oraz popularne dzieło Sulpicjusza H istoria sacra w wydaniu kolo�skim z 1600 roku. 

Jan Kanty Jodłow ski, który pełnił funkcj� proboszcza w 
w i�canach w okresie 1686 -
17725,  miał w sw oich zbiorach dzieło Piotra Bivera De sacribus privilegis oraz Justyna 
Zapartowicza Lauretanae beatissimae Virginis. 

W�ród ofiarodaw ców XVIII - w iecznych liczebno�ci� daru w yró�nił si� Piotr Poborski, 
wikary w  
wi�canach i duszpasterz w  Z agórzanach koło Biecza. Reformaci przechowuj� 
obecnie 10 ksi�g, które s� głównie zbiorami kaza� polskich i obcych autorów , Andrzeja 
Murczy�skiego,  Szymona Starowolskiego, Benedykta Kotfickiego, Idziego M adejskiego,  
Zachariasza Laselve i Piotra de Besse. 

O dawnych w ła�cicielach i ich stosunku do ksi��ek wiele mów i� tak�e zachow ane 
oprawy. Wi�kszo�	 omaw ianych tu dzieł posiada proste,  tanie oprawy, w ykonane z u�yciem 
pergaminu i cienkich skór,  poza drobnymi ornamentami, pozbawione ozdób. Opraw y tego 
rodzaju pozwalaj� domy�la	 si�, �e ich wła�ciciele nie nale�eli do zamo�nych, a ksi��ki 
gromadzili głównie z my�l� o praktycznym w ykorzystaniu w  codziennym �yciu osoby 
duchownej.  

Pod w zgl�dem tre�ciowym najbardziej popularne s� zbiory kaza� autorów pow szechnie 
znanych i kupow anych w okresie XVII i XVIII w. W�ród nich powtarza si� kilka nazw isk. 
Haymo de A uxerre (zm. 853) był uczniem Alkuina z Yorku,  nauczycielem w  szkole 
klasztornej w Fuldzie i biskupem H alberstadtu. Wysoko cenili go za erudycj� w spółcze�ni 
mu H raban M aur i Jan Trithemius.6 Pelbartus de T hemeswar (zm. 1504) ze zgromadzenia 
Braci M niejszych był sławnym kaznodziej�7, z kolei Piotr de Besse pełnił funkcj� 
spowiednika króla Ludwika X III,  miał tak�e udział w  w ydaniu Biblii łaci�sko-francuskiej,  
konkordancji biblijnej i p ism Tomasza z Akwinu.8  

Nast�pnym działem pi�miennictw a religijnego reprezentow anym w zbiorach ja�lan jest 
literatura z zakresu prawa kanonicznego,  przydatna  w codziennej pracy duszpasterskiej.  
Rzadziej gromadzono ksi��ki teologiczne, cho	 nie mo�na przes�dza	 o ich małej 
popularno�ci ze wzgl�du na niekompletno�	 danych dotycz�cych bibliotek prywatnych.   



 

 

62 Beata Janik 

Trudno te� stawierdzi	 jednoznacznie czy w ła�ciele ksi�g, oprócz obowi�zkowej w�ród 
duchownych łaciny,  znali inne j�zyki obce. Tylko w  przypadku W. Matuszew skiego 
informacja ta jest wiarygodna, potw ierdzona wyst�powaniem notatek odnosz�cych si� do 
lektury ksi��ek w j�zyku włoskim, w ykonanych t� sam� r�k�,  co podpis własno�ciowy 
Matuszew skiego. 

M y�l�, �e dalsze �lady ksi�gozbiorów  prywatnych mieszka�ców  Ziemi Jasielskiej 
mo�na i nale�y poszukiwa	 w  bibliotekach klasztornych ko�cielnych (np. seminaryjnych czy 
diecezjalnych) i uniw erstyteckich. Ksi��ki cz�sto w �drowały ró�nymi drogami ze sw oimi 
wła�cicielami a czasem bez ich zgody. Jedna z ksi�g, której wła�cicielami byli jasielscy 
karmelici, znalazła si� w zbiorach biblioteki parafialnej w Starym S�czu.9 Wydaw ane 
systematycznie przez biblioteki ró�nych typów katalogi starodruków z notatkami 
proweniencyjnymi, mog� okaza	 si� pomocne w ustaleniu zaw arto�ci bibliotek prywatnych 
rodów szlacheckich - Stadnickich czy Kuropatnickich.10 M o�na równie� odnale�	  
zapomniane, mniej gło�ne postaci, którym nie była obca ksi��ka jak Wawrzyniec 
Matuszew ski, Jakub Szostakowicz i Jan Stachurski.  

 
 
 

Przypisy: 
 
 
1 J.  Pasiecnik, Ko�ciół i klasztor Franciszkanów-Reformatów w Bieczu (1624-1982), Kraków 

1984, s.154 
2 Ibidem, s.154 
3 Ibidem, s.336 
4 Ibidem, s.370 
5 Ibidem, s.370 
6 Haymo, [w :] M . Nowodworski, Encyklopedia ko�cielna, Encyklopedia ko�cielna,  t.1-32,  

Warszawa 1873-1933, t.7,  s.57-58 
7 Pelbartus de Themesw ar, [w :] Lexikon f�r Theologie und Kirche,  begr.  M . Buchberger,  

Bd.1-10,  Freiburg 1957-68, t.8, szp.255 
8 Besse Pierre de, [w :] Encyklopedia katolicka, red. F. Gryglewicz, R.  Łukaszczyk,   

Z. Sułkowski.  T.1-,  Lublin 1975-, t.2, szp.330 
9 J. I.  Claus,  Spicilegium concionatorum, Wenecja 1746, zob.: W. Bazielich, Resztki biblioteki 

franciszkanów staros�deckich,  „Roczniki Biblioteczne”, 1959, z.3,  p .18 
10 Górska B.,  Katalog kalendarzy  XVII-XVIII w.  w zbiorach biblioteki Ossoli�skich,   

Wrocław  1968; Katalog inkunabułów biblioteki Wy�szego Sem inarium Duchownego 
w Tarnowie, oprac. J.M. M arszalska,  Tarnów 1997; Katalog poloników XVI w. Biblioteki 
Jagiello�skiej,  red.  M . M alicki, W. Zw inogrodzkiej,  t.1-3,  K raków  1992-1995; Katalog 
starych druków Biblioteki Zakładu im. Ossoli�skich, opr.  W. Tyszkowski,  t.1-9, Wrocław 
1991-97 

 
 
Bibliografia ksi�gozbiorów  prywatnych duchowie�stwa okolic Jasła w  okresie X VII i X VIII 
w. zachowanych w Bibliotece Klasztornej O.O. Franciszkanów w Bieczu zamieszczona jest 
w pracy doktorskiej „K si�gozbiór O .O . Franciszkanów - Reformatów  w  Bieczu i jego 
funkcja społeczna (do ko�ca XVIII w.)” – U niwersytet Jagiello�ski,  2002. 
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BANKI W POWIECIE JASIELSKIM 
W LATACH 1939 - 1995 

 
 
 
Rok 1939 
 
Do czasu w ybuchu II wojny �w iatow ej w  Ja�le działały  trzy banki. Nale�ały do nich: 
- Bank Polski, nowy pi�kny gmach przy ul.  K o�ciuszki 31 (obecnie sklep Jubilera,  

Fotooptyka,  w  gł�bi Supersam), 
- Komunalna Kasa O szcz�dno�ci „Pod Zegarem”, na rogu ulicy Ko�ciuszki i Rejtana 

(obecnie budynek mieszkalny),  
- Towarzystwo Zaliczkowe, znajdow ało si� w  naro�niku ulicy Sobieskiego i 3 M aja. W tym 

miejscu został zbudowany Jasielski D om K ultury. 
Budynki wszystkich banków zostały zburzone przez N iemców w  1944 roku.  Budynek 

Banku Polskiego został oddany do u�ytku kilka lat przed II wojn� �wiatow�. Posiadał pi�kn� 
sal� operacyjn� o wysoko�ci dw óch pi�ter.  D o dzi� zachow ały si� fragmenty murku bramy 
wjazdowej,  obok du�ej wierzby płacz�cej.  

Obiekt Komunalnej Kasy O szcz�dno�ci pochodził z XIX w. Była to zabytkowa 
budowla z pi�kn� naro�n� wie��, na której znajdował si� du�y zegar.  St�d popularna nazwa: 
„Bank pod Zegarem”. D o głównego i naro�nego wej�cia prowadziły  szerokie schody. Po 
zburzeniu zachował si� skarbiec,  z którego po w ojnie w ydobyto maszyny do pisania i ró�ne 
dokumenty.  

Budynek Towarzystw a Zaliczkowego, naro�ny, o dwóch wysokich kondygnacjach, był 
usytuow any tam, gdzie obecnie znajduje si� szeroki chodnik i taras Jasielskiego Domu 
Kultury.  Po zburzeniu zachow ał si� skarbiec,  z którego wyj�to maszyny biurowe 
i dokumenty.  Zawarto�� skarbca została przej�ta przez utw orzony w  1945 roku Bank 
Spółdzielczy w Ja�le.  
 
 
Okupacja (1939 – 1944) 

 
Po kl�sce w rze�niow ej 1939 roku – w miejsce Banku Polskiego – 23 wrze�nia 1939 

roku została utworzona K asa Kredytow a w Ja�le,  jako jedna z dw unastu na obszarze 
przyszłej Generalnej G uberni. Z dniem 8 kw ietnia 1940 roku w  miejsce Kasy Kredytow ej 
został zorganizowany Oddział Banku Emisyjnego w  Ja�le,  dla obszaru trzech okupow anych 
pow iatów , był jednym z oddziałów na terenie Generalnej Guberni1. N adal działały  
Komunalna Kasa Oszcz�dno�ci i Towarzystwo Zaliczkowe. 
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Od 1945 roku 
 
Jasło zostało w yzw olone spod hitlerowskiej okupacji 16 stycznia 1945 roku w wyniku 

ofensywy Armii Czerwonej rozpocz�tej w rejonie Jasła 15 stycznia tego� roku. W 1945 roku 
zostały utw orzone nast�puj�ce instytucje kredytow e: 
1. Komunalna Kasa Oszcz�dno�ci przy ul.  Czackiego 11,  naprzeciw ko ko�cioła �w. 

Stanisława (dawny gimnazjalny).  
2. Bank G ospodarstwa Spółdzielczego – A gentura w Ja�le przy ul.  K ochanow skiego 6,  

w budynku administracyjno-magazynow ym Oddziału „Społem” (obecnie w  tym miejscu 
znajduje si� nowoczesny blok mieszkalny).  

3. Bank Spółdzielczy przy ul. Władysława Jagiełły  8, w budynku zajmow anym przez Urz�d 
Gminy Jasło II (obecnie budynek Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Ja�le).  

4. Narodowy Bank Polski Oddział w Ja�le z siedzib� w Kro�nie,  powołany dekretem  
z 15 stycznia 1945 roku.  

 
 
Komunalna Kasa O szcz�dno�ci w Ja�le 
 

Budynek Komunalnej Kasy Oszcz�dno�ci (KK O) poło�ony przy ul.  K o�ciuszki nr 26 
(róg ul. Ko�ciuszki i Rejtana), został zburzony przez Wehrmacht jesieni� 1944 roku. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

G m ach Kom unalnej  Kasy Oszcz�dno�ci – ul.  Ko�ciuszki .   (pocztówka z archiwum  SMJiRJ) 
 
 

Od 1945  do 1948 roku biura KKO  mie�ciły  si� przy ul.  Czackiego 11.  W 1948 roku 
zostały przeniesione do odbudow anego po spaleniu budynku przy ul. Kazimierza Wielkiego 
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nr 5. Spalone przez Niemców budynki przy ul. Kazimierza Wielkiego nr 3 i 5 zostały 
zakupione przez K KO, nast�pnie w yremontowane – w  pełnym zakresie budynek pod nr 5, 
za� w  cz��ci obiekt pod nr 3.  Ten ostatni do ko�ca lat osiemdziesi�tych był zajmowany przez 
Stacj� Sanitarno – Epidemiologiczn� „Sanepid”.  N a I pi�trze budynku pod nr 5 znajdow ały 
si� biura KKO . 

Komunalna Kasa Oszcz�dno�ci niosła pomoc kredytow� dla ludno�ci, głów nie na 
odbudow� budynków w Ja�le i dla rolników z całego pow iatu jasielskiego. KK O nie 
posiadała wielu własnych �rodków finansowych na działalno�� kredytow�.  N a ten cel 
otrzymywała �rodki finansow e z banków pa�stwowych pod zastaw weksli i skryptów 
dłu�nych, głównie z Banku Rolnego w Rzeszowie – na odbudow� wsi.  

Wcze�niej, w 1945 roku KK O prowadziła wymian� p ieni�dzy okupacyjnych (Banku 
Emisyjnego) na now e pieni�dze emitowane przez Narodowy Bank Polski.  

Dyrektorem KK O od jej uruchomienia, do czasu likw idacji 1 maja 1949 roku,  był 
Tadeusz Garbacik, który w ło�ył wiele pracy w odbudow� zakupionych budynków przy 
ul. Kazimierza Wielkiego nr 3 i 5.  

Do starszych funkcyjnych pracowników KK O nale�eli: Jadw iga Wróblewska,  Józef 
Wojnarow icz, Maria Staniszewska,  Jan K ukulski, Wawrzyniec Szerl�g, Kazimiera 
S�kowska,  p .  Zar�ba, p . Czerwi�ski, Stefania Słow ik-Kolbusz.  

KK O zasłu�yła si� w  znacznym stopniu w finansowaniu odbudowy bestialsko 
zniszczonego przez N iemców Jasła, zniszczonych wsi,  w kredytowaniu rzemiosła w zakresie 
budownictwa i działalno�ci produkcyjno - usługowej oraz w kredytowaniu budownictwa 
i produkcji rolniczej.  Pow stały masarnie,  piekarnie,  młyny,  tartaki,  zabezpieczaj�ce w  pełni 
zapotrzebowanie ludno�ci w sw oje produkty i usługi. 

Działalno�� KKO  w Ja�le została zako�czona 1 maja 1949 roku. W wyniku centralnego 
zarz�dzenia Komunalne Kasy Oszcz�dno�ci w całym kraju zako�czyły swoj� działalno��.  
Ich agendy, maj�tek i zobowi�zania zostały przej�te przez Pa�stwowy Bank Rolny. W Ja�le 
KKO  została przej�ta przez Oddział Pa�stwow ego Banku Rolnego w Ja�le.  Po kilku 
miesi�cach biura KK O przy ul. Kazimierza Wielkiego nr 5 zostały zaj�te na biura Oddziału 
Pa�stw ow ego Banku Rolnego w  Ja�le.  
 
 
Bank Gospodarstwa S półdzielczego w Warszawie – Agentura,  pó�niej Oddział w Ja�le 
 

Bank G ospodarstwa Spółdzielczego w  Warszawie został utworzony w  styczniu 1946 
roku. Przej�ł on agendy Centralnej K asy Spółek Rolniczych i Banku „Społem”. 

Z ko�cem czerw ca 1948 roku przestał istnie� Zw i�zek Rewizyjny Spółdzielni 
Rzeczypospolitej Polskiej,  a jego funkcje odno�nie do spółdzielni oszcz�dno�ciow o-
po�yczkow ych (SOP) z dniem 1 lipca 1948 roku przej�ł Bank Gospodarstwa Spółdzielczego. 

Bank Gospodarstwa Spółdzielczego – A gentura w Ja�le – rozpocz�ł swoj� działalno�� 
w 1946 roku.  Biuro znajdowało si� w  budynku Oddziału „Społem” przy ul. Kochanowskie-
go 6. Była to parterowa oficyna zajmowana przez O ddział „Społem”, składaj�ca si� 
z czterech pokoi. Obok znajdowały si� magazyny z towarami „Społem”. W jednym z pokoi 
było pomieszczenie dla pracowników  Agentury BGS. K ierownikiem Agentury był A ntoni 
Kosiba.  Z atrudnieni byli: Tadeusz Runicki,  Józef Tw aróg,  a obsług� kasow� pełniła kasjerka 
„Społem” Kazimiera Paj�k - Pykosz.  
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Pocz�tkow o była to bardzo mała jednostka, głów nie dla kredytowania i obsługi 
Spółdzielni Spo�ywców  w  Ja�le, Oddziału „Społem” i bardzo licznych (prawie w ka�dej 
wsi) wiejskich spółdzielni spo�ywców . Były to pocz�tki wprowadzania obrotu bezgotówko-
wego. Jednostk� nadrz�dn� Agentury był Oddział Wojew ódzki BG S w Rzeszowie,  gdzie 
dyrektorem był p . Rejman a pó�niej p .  M achowski (brak imion). 

W oddziale „Społem” dyrektorem był Franciszek Buczek, pó�niejszy wieloletni Prezes 
Pow iatow ego Zw i�zku Gminnych Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w  Ja�le.  

Do starszych funkcyjnie pracowników  Oddziału „Społem” nale�eli: Tadeusz M łodecki 
– główny ksi�gowy, pó�niejszy dyrektor O ddziału Banku G ospodarstwa Spółdzielczego 
w Ja�le, Janina Zawili�ska - Ró�ycka – zast�pca głównego ksi�gowego, Józef Cicho� – 
pó�niejszy prezes Spółdzielni Spo�yw ców  w Ja�le,  Stanisław  Urban,  Józefa Czak,  Tadeusz 
Opali�ski,  Ryszard Sukiennik,  Roman J�drulek – pó�niejszy główny ksi�gowy w Pow iato-
wym Zwi�zku G minnych Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Ja�le. 

Bank Gospodarstwa Spółdzielczego w Warszawie ze sw ymi wojew ódzkimi i powiato-
wymi oddziałami w tym czasie posiadał najbardziej rozbudowan� sie� bankow� w  Polsce.  
�aden inny bank centralny nie posiadał jednostek we w szystkich pow iatach. 

BG S był nowoczesnym bankiem i posiadał własny centralny system rozlicze� 
bezgotówkowych. D la sw oich klientów  stosował potwierdzone czeki gotów kow e do 
realizacji w e w szystkich placówkach BGS w kraju.  Posiadał własny system szyfrowy. 
Stosow ał telefoniczny i telegraficzny system przekazów pieni��nych. Prowadził ksi�gowo�� 
przebitkow�,  przesyłaj�c klientom wyci�gi z rachunków bankowych. 

BG S w  Ja�le otrzymywał �rodki finansow e na działalno�� kredytow � z kredytu 
refinansowego z Oddziału Wojew ódzkiego BG S w Rzeszowie pod zastaw  weksli jednostek 
kredytowanych (spółdzielni) oraz �rodków gromadzonych na rachunkach obsługiwanych 
jednostek. 

W tym czasie prawie w ka�dej wsi działały  spółdzielnie spo�ywców nale��ce do pionu 
„Społem” oraz nieliczne spółdzielnie rolniczo-handlowe podległe Spółdzielni Rolniczo – 
Handlowej w Ja�le. Te wszystkie spółdzielnie prowadziły  rachunki bie��ce w  BG S i były 
przez niego kredytowane. 

Na II Zje�dzie Delegatów „Społem” w  dniach 25-26 listopada 1947 roku została 
pow ołana Centrala Rolnicza Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” jako organizacja naczelna 
spółdzielczo�ci w iejskiej.  Ustalono,  �e podstawow � form� spółdzielcz� na wsi jest 
uniwersalna Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” prowadz�ca filie w gromadach – 
wsiach.2 

W 1948 roku w całym kraju zorganizow ano nowe placów ki zaopatrzenia i zbytu: na 
szczeblu powiatowym – pow iatow e zwi�zki gminnych spółdzielni, na szczeblu gminy – 
gminne spółdzielnie.  Powstałe gminne spółdzielnie „Samopomoc Chłopska” (GS) były odt�d 
finansow ane i kredytowane przez Bank Gospodarstwa Spółdzielczego.  

W 1948 roku na bazie Spółdzielni Rolniczo – Handlowej powstał Powiatow y Zwi�zek 
Gminnych Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Ja�le. 

W Ja�le z pionu „Społem” pozostała tylko Powszechna Spółdzielnia Spo�ywców, która 
odt�d była finansowana i kredytow ana przez Oddział Narodowego Banku Polskiego (NBP). 

W 1948 roku A gentura Banku Gospodarstwa Spółdzielczego została przemianowana na 
Oddział,  dyrektorem został T adeusz Młodecki,  a biura zostały przeniesione do budynku 
PZBS przy Placu �w irki i Wigury. 
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Na stanowisko kasjera został przyj�ty  Franciszek Pankow icz, a na stanowiska 
referentów  M ichał M aciejowski i Anna Garbaczy�ska-Leszczy�ska. Głów nym ksi�gow ym 
został Antoni K osiba,  a jego zast�pc� Józef Twaróg. 

Poza jednostkami „Samopomoc Chłopska” – BGS finansował do�� liczne K asy 
Stefczyka działaj�ce jeszcze przed II wojn� �w iatow�.  Funkcjonow ały w  miejscow o�ciach: 
Tarnowiec, Szebnie,  N ow y �migród,  Brzostek,  Jodłow a, Lubcza (po 1945 r.  nale�ała do 
pow iatu jasielskiego), Ołpiny,  	wi�cany, Szerzyny, D�bowiec, Jasło,  	wierchow a. Jednostki 
te, działaj�ce w  miastach i miasteczkach, przyjmowały z reguły nazw� „Banku 
Spółdzielczego”,  co nie zmieniało ich statusu.  

Dla ujednolicenia nazewnictw a, nazyw ano je spółdzielniami oszcz�dno�ciowo – 
po�yczkow ymi (SO P).  

Z dniem 1 lipca 1948 roku BGS przej�ł w stosunku do SOP funkcj� Zwi�zku 
Rew izyjnego Spółdzielni Rzeczypospolitej Polskiej. Zwi�zek przestał istnie� z dniem 
30 czerw ca 1948 roku.  

W tym czasie SO P korzystały z kredytów na działalno�� po�yczkow� w Oddziale 
Wojewódzkim BG S w Rzeszowie,  udzielanych pod zastaw  w ekslowy. 

Działalno�� Oddziału G BS w  Ja�le zako�czyła si� 25 marca 1949 roku. Zarz�dzeniem 
centralnym zako�czył działalno�� Bank G ospodarstw a Spółdzielczego i jego wszystkie 
jednostki terenowe. Agendy BGS (maj�tek i zobowi�zania) zostały przej�te przez 
Pa�stw ow y Bank Rolny. Wszyscy pracownicy BGS automatycznie przeszli do Pa�stwowego 
Banku Rolnego. 

Do 1949 roku Pa�stwowy Bank Rolny (PBR) w  Warszawie posiadał tylko O ddziały 
Wojewódzkie. Po przej�ciu BGS przez PBR, ten ostatni na bazie oddziałów  BGS 
rozbudował oddziały pow iatow e Pa�stw owego Banku Rolnego i taki pow stał w  Ja�le.  

Z dniem 1 maja 1949 roku – Pa�stwowy Bank Rolny przej�ł w skali kraju wszystkie 
komunalne kasy oszcz�dno�ci. 
 
 
Bank S półdzielczy w Ja�le 
 

Powstał w  1945 roku na bazie Towarzystwa Zaliczkowego w Ja�le, które rozpocz�ło 
sw oj� działalno�� 25 wrze�nia 1874 roku,  a zako�czyło 15 wrze�nia 1944 roku w wyniku 
zarz�dzonego przez Niemców  wysiedlenia ludno�ci Jasła,  a nast�pnie bestialskiego 
zburzenia miasta3.  

W dniu 6 listopada 1945 roku odbyło si� zebranie organizacyjne Banku Spółdzielczego 
w Ja�le. W zebraniu wzi�li udział członkowie Rady Nadzorczej Towarzystw a Zaliczkowego: 
ks.  Stanisław Jakóbczak, Władysław  Nowak, M ichał Gajda, Jan Giebułtowski i Józef 
Bryszkow ski. Z członków dyrekcji Tow arzystwa Z aliczkow ego w zi�li udział: H ieronim 
Zaj�c i Jan M adejczyk oraz pracownica Józefa Kara�. 

Na tym zebraniu na dyrektora Banku Spółdzielczego w Ja�le w ybrano Wojciecha 
Rozpar�.  

Pierwsze biuro mie�ciło si� w  budynku Józefa M ordawskiego przy ulicy Kraszew skie-
go 10. 25 pa�dziernika 1946 roku podj�to uchw ał� o przeniesieniu lokalu bankowego do 
budynku zajmow anego przez Urz�d Gminy Jasło II przy ul. Jagiełły  nr 8.  Obecnie budynek 
ten jest własno�ci� Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w  Ja�le.  
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Z ruin budynku T ow arzystwa Zaliczkowego przy ul. 3 Maja (obecnie K ołł�taja) 
z zachowanego skarbca wydobyto ksi�gi bankowe i maszyny biurow e. 

30 sierpnia 1946 roku dyrekcja Banku uchwaliła przyj�cie do pracy Stanisława Lubasia 
z Szebni,  który w czasie okupacji niemieckiej pracował w  Kasie Stefczyka w tej 
miejscowo�ci. 16 grudnia 1949 roku Stanisława Lubasia pow ołano na członka Z arz�du 
Banku. 

W roku 1952 Stanisław Luba� został w ybrany przew odnicz�cym Zarz�du Banku, 
a nast�pnie dyrektorem BS, na stanowisku tym pracował do stycznia 1987 roku. Zmarł 
10 lutego 1993 roku.  Poło�ył bardzo du�e zasługi w rozwoju banku. Na szcz��cie nie do�ył 
jego upadło�ci w 1995 roku.  

Od 1987 roku funkcj� dyrektora BS obj�ł Kazimierz Wachel, a przew odnicz�cym 
Zarz�du BS był Kazimierz Baczy�ski. 

W pierw szych latach po II w ojnie �wiatow ej Bank Spółdzielczy na działalno�� 
po�yczkow � otrzymywał kredyty z Banku Gospodarstwa Spółdzielczego w Rzeszowie pod 
zabezpieczenie wekslow e. Uzyskiwał równie� nieznaczne wpływy ze spłat po�yczek 
pobranych w  Towarzystwie Zaliczkowym. N a zebraniu Rady Nadzorczej i Zarz�du Banku 
w dniu 29 listopada 1946 roku uchwalono, aby przelicza� zadłu�enie z okresu okupacji 
niemieckiej 5-krotnie. N ie wolno było stosow a� przymusu w  �ci�ganiu nale�no�ci 
w podwy�szonej wysoko�ci.  

Podstawow� działalno�ci� BS w tych pierw szych latach było udzielanie po�yczek 
krótkoterminowych dla rolników i rzemie�lników. W tym czasie po�yczek długotermino-
wych na budow nictwo i remonty udzielała K omunalna Kasa Oszcz�dno�ci w  Ja�le,  a po jej 
likw idacji 1 maja 1949 roku – Oddział Banku Rolnego w Ja�le, ale ju� ty lko dla ludno�ci 
wiejskiej. Po 1950 roku po�yczek na budow nictwo w miastach udzielał O ddział Banku 
Inwestycyjnego w Kro�nie, do czasu jego likw idacji w 1970 roku.  O d tego� roku po�yczek 
na budow nictw o dla ludno�ci pozarolniczej udzielała Powszechna K asa Oszcz�dno�ci 
(PKO ). 

W 1955 roku biura BS zostały przeniesione do budynku przy ulicy Kazimierza 
Wielkiego 5,  do pomieszcze� opuszczonych przez Oddział Banku Rolnego, który 
praktycznie uległ prawie całkow itej likw idacji.  W 1953 roku,  w sierpniu,  pozostało w nim 
tylko dwóch pracow ników, Stanisław  Kula i Jadwiga Wróblewska,  którzy mieli swoje biuro 
w budynku Oddziału NBP przy ul. Staszica 6. 

Od pierwszych lat sw ej działalno�ci BS obsługiw ał trzy gminy – Jasło II, Skołyszyn 
i Kołaczyce – w tych dwóch ostatnich prowadził swe oddziały.  Oddział BS w K ołaczycach 
został przekształcony na samodzielny Bank Spółdzielczy w 1962 roku, O ddział 
w Skołyszynie funkcjonował do 1995 roku,  pó�niej pozostał Oddziałem BS w Bieczu.  

Zapa�� Banku Spółdzielczego w Ja�le rozpocz�ła si� po 1990 roku, kiedy Zarz�d 
Banku z przewodnicz�cym Kazimierzem Baczy�skim i dyrektorem Kazimierzem Wachlem 
zacz�ł prow adzi� ryzykown� działalno�� kredytow�. Bank udzielił bardzo w ysokich 
kredytów si�gaj�cych ponad 12 miliardów starych złotych trzem po�yczkobiorcom, którzy 
stali si� niew ypłacalni. N ie pobrano odpowiedniego zabezpieczenia kredytów. Walka 
o utrzymanie Banku Spółdzielczego w Ja�le trwała 3 lata.  

Wcze�niej Bank Spółdzielczy wyszedł ze struktur Banku Gospodarki �yw no�ciowej, 
a wszedł w  struktury Banku Unii G ospodarczej w  Warszaw ie (BUG ). BUG obiecyw ał 
pomoc dla BS w formie 5 miliardów  po�yczki, lecz jej nie udzielił. 
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Narodowy Bank Polski O ddział w Kro�nie mógł w tym czasie udzieli� wielo-
miliardow ej po�yczki dla BS w  Ja�le.  Bank w  Ja�le posiadał zupełnie nowy budynek przy 
ul. Stromej 2 o w arto�ci równaj�cej si� co najmniej w ielko�ci nie�ci�galnych po�yczek 
w w ysoko�ci około 12 miliardów  złotych. Jednak N BP w Kro�nie w ramach nadzoru 
bankowego usilnie d��ył do przej�cia BS w Ja�le przez BS w  Bieczu,  udzielaj�c temu 
ostatniemu ze specjalnego funduszu przeznaczonego na restrukturyzacj� banków – du�ej 
bezprocentowej po�yczki na pokrycie deficytu Banku Spółdzielczego w Ja�le. 

W latach 1993 – 1995 odbywały si� burzliw e Z ebrania Przedstawicieli Banku 
Spółdzielczego w  Ja�le w celu ratow ania Banku przed upadło�ci�.  Autor przewodniczył tym 
zebraniom. Ostatnie Zebranie Przedstaw icieli w 1995 roku jednym głosem zadecydowało 
o przył�czeniu Banku Spółdzielczego w Ja�le do Banku Spółdzielczego w Bieczu.  

Do 1990 roku Banki Spółdzielcze podlegały kontroli Banku Rolnego, pó�niej Banku 
Gospodarki �yw no�ciowej i jego aparatowi lustracyjnemu. 

Wyrwanie si� spod kontroli w 1990 roku i uzyskanie przez zarz�d Banku 
Spółdzielczego wolnej r�ki w decyzjach kredytowych doprowadziło do udzielenia 
olbrzymich po�yczek dla jednej osoby, bez w ła�ciwego zabezpieczenia,  braku zwrotu 
po�yczek i do upadło�ci Banku. 

Bank Spółdzielczy w  Ja�le mimo swej chwalebnej historii si�gaj�cej 1874 roku – 
przestał istnie�. Stał si� Oddziałem Banku Spółdzielczego w Bieczu.  Podobnie upadły Banki 
Spółdzielcze w Kro�nie i M iejscu Piastowym. 
 
 
Bank Rolny – O ddział w Ja�le 
 

Powstał w  Ja�le w dniu 25 marca 1949 roku na bazie O ddziału Banku Gospodarstwa 
Spółdzielczego w  Ja�le,  po przej�ciu jego agend i pracow ników. 

Dyrektorem Oddziału Banku Rolnego został dotychczasow y dyrektor O ddziału Banku 
Gospodarstw a Spółdzielczego – Tadeusz M łodecki. G łównym ksi�gow ym był Antoni 
Kosiba,  a po kilku miesi�cach stanow isko to obj�ła M aria Staniszewska.  N a zast�pc� 
dyrektora została powołana Józefa Sobczak z M �cinki. Na kierownika sekcji kredytow ej 
został powołany Józef Twaróg. 

W pierwszych miesi�cach Bank Rolny istniał jako „Pa�stwowy”, ale ju� w grudniu 
1949 roku przyj�ł nazw � „Bank Rolny”. W 1949 roku biura Banku zostały przeniesione 
z Placu �w irki i Wigury na ulic� Kazimierza Wielkiego nr 5, do lokalu po byłej Komunalnej 
Kasie Oszcz�dno�ci.  

Do starszych funkcyjnie pracowników  Oddziału Banku, oprócz w y�ej w ymienionych 
nale�eli: Jadwiga Wróblewska,  M ichał M aciejow ski, Józef Wojnarowicz,  Franciszek 
Pankowicz,  K azimiera S�kowska, Jan Kukulski, Alicja M aciejow ska, Czesława Sanocka-
Uram, Irena Bara,  Stefania Słowik-Kolbusz, Stanisława Orzechow icz, Stanisława Barzyk-
Szerl�g, Waw rzyniec Szerl�g. 

Oddział Banku, oprócz udzielania kredytów długoterminowych dla ludno�ci wiejskiej, 
w coraz w i�kszym zakresie pełnił obsług� finansow� i kredytow � uspołecznionych jednostek 
zw i�zanych z rolnictw em. Obsług� obejmowano: z pionu CRS „Samopomoc Chłopska”,  
PZGS w  Ja�le,  10 gminnych spółdzielni „Samopomoc Chłopska” – Brzostek,  Jasło, Jodłowa, 
Kołaczyce, Osiek Jasielski, Skołyszyn,  Szerzyny, Tarnowiec i N owy �migród,  Spółdzielnie 
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Mleczarskie w  Ja�le i Ołpinach,  Pa�stwowe G ospodarstw o Rolne – Zespół w Gorajowicach 
(obejmuj�ce gospodarstw a w rejonie K rempnej), Składnic� Drew na w Ja�le, Rejon Lasów 
Pa�stw ow ych w Ja�le, Nadle�nictwa w  K ołaczycach, Nowym �migrodzie i Krempnej oraz 
9 gminnych kas spółdzielczych.  

Oddział Banku obejmował obsług� finansow � i kredytow� rów nie�: Pa�stw owy 
O�rodek M aszynow y w  Przysiekach, spółdzielcze a pó�niej gminne o�rodki maszynowe 
(SOM -y i GO M-y),  Spółdzielcze Przedsi�biorstwo Budow lane w Ja�le, rolnicze spółdzielnie 
produkcyjne (RSP), pocz�tkow o tylko w Jaw orzu i D esznicy, pó�niej w Skołyszynie,  
Lisówku, Harklow ej, Przysiekach, Samokl�skach,  M ytarce, Bie�dziedzy, Kleciach,  Lipnicy, 
Brzostku i Siedliskach-Bogusz. Bank Rolny przej�ł równie� obsług� nale�no�ci z tytułu 
Pa�stw ow ego Funduszu Ziemi (z tytułu nadania z reformy rolnej). 

Taki stan obsługi utrzymał si� do 31 stycznia 1952 roku. Z dniem 1 lutego 1952 roku 
Oddział Narodowego Banku Polskiego w Ja�le na mocy centralnego zarz�dzenia przej�ł 
z Oddziału Banku Rolnego w Ja�le obsług� jednostek Centrali Rolniczej „Samopomoc 
Chłopska”, to jest Powiatowy Zwi�zek G minnych Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”,  
Spółdzielni� Ogrodnicz� w Ja�le i Spółdzielnie M leczarskie w Ja�le i O łpinach. 

W tym układzie do pracy w Oddziale NBP wraz z obsługiwanymi jednostkami przeszli 
– Antoni K osiba i Józef Twaróg. 

Był to pocz�tek likwidacji działalno�ci Banku Rolnego na rzecz Narodowego Banku 
Polskiego.  Praktyczna likwidacja działalno�ci Banku Rolnego nast�piła 23 sierpnia 1953 
roku. Z tym dniem Oddział NBP w Ja�le przej�ł obsług� prawie wszystkich agend Banku 
Rolnego,  pozostawiaj�c mu w  Ja�le jedynie kredyty dla ludno�ci wiejskiej,  inwestycyjne,  
oraz jedno przedsi�biorstwo – Przedsi�biorstw o Budownictw a Terenowego w Ja�le. Tylko 
jedna pracowniczka Banku Rolnego Jadwiga Wróblew ska pozostała w now o utworzonej 
Placów ce Pełnomocnika Banku Rolnego, bo tak si� ta „resztka” Banku Rolnego w Ja�le 
nazywała.  

Stanowisko Pełnomocnika Banku Rolnego w Ja�le obj�ł Stanisław K ula, który 
dotychczas pracow ał w  Oddziale Wojew ódzkim Banku Rolnego w Rzeszowie.  

W kraju nadal utrzymały si� Oddziały Wojew ódzkie Banku Rolnego,  za� w  terenie,  
w pow iatach placówki pełnomocników, w  niektórych wi�kszych o�rodkach – szcz�tkowe 
oddziały Banku Rolnego.  

Taki stan – bez zmian – trwał do roku 1957. Po przełomie politycznym w  pa�dzierniku 
1956 roku i doj�ciu do władzy Władysława Gomułki, rozpocz�ł si� stopniowy powrót 
z Narodowego Banku Polskiego do Banku Rolnego wcze�niej przej�tych przez NBP w Ja�le 
jednostek gospodarczych.  

W czerwcu 1957 roku O ddział N BP w  Ja�le przekazał Pełnomocnikowi Banku Rolnego 
do obsługi jednostki pa�stw owych gospodarstw rolnych.  Józef Tw aróg ponow nie wrócił do 
pracy w  Banku Rolnym. W 1958 roku obsług� rolniczych spółdzielni produkcyjnych 
i jednostek lasów pa�stwowych przej�ł Bank Rolny. 

Oddział Wojew ódzki BR w Rzeszowie przekazał do placówki BR w  Ja�le 
administracj� po�yczek długoterminowych, które dotychczas,  mimo �e wypłacane w  Ja�le,  
były przekazywane do Oddziału Wojew ódzkiego Banku Rolnego w Rzeszowie.  

Przybyło pracowników, a uprzednio do pracy przyj�ta była Janina Burczyk. Z placówki 
Banku Rolnego w Gorlicach doszedł Bolesław Tarasek (do obsługi po�yczek inwestycyj-
nych dla ludno�ci wiejskiej), administracj� po�yczek prowadziła Romana Janik. 
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W 1959 roku Bank Rolny przej�ł sprzeda� pa�stwowych nieruchomo�ci rolnych. Do jej 
obsługi został przyj�ty  do pracy Stanisław D edo. 

W 1959 roku nast�piła zmiana na stanowisku Pełnomocnika Banku – odszedł Stanisław 
Kula, powołany został Antoni K osiba,  który kilka lat w cze�niej odszedł z O ddziału NBP do 
Miejskiego Handlu Detalicznego na stanowisko głów nego ksi�gow ego. 

W 1960 roku Bank uzyskał pomieszczenia w budynku pana Fr�czka przy ul. Czackiego 
18,  róg ul.  3 M aja, na II pi�trze.  Lokal w  prywatnym domu przydzieliło Prezydium Miejskiej 
Rady Narodowej.  

Po 1960 roku przeszły z NBP do Banku Rolnego spółdzielnie oszcz�dno�ciowo 
po�yczkow e (SO P).  Do pracy w BR przeszli z NBP Edward Tutaj i Jan Szpak. 

W 1962 roku Placówka Pełnomocnika BR została przekształcona w O ddział 
Kredytow y Banku Rolnego.  Stanowisko dyrektora pow ierzono Józefowi Twarogowi, który 
pozostawał na tym stanowisku do 30 czerw ca 1975 roku,  to jest do likwidacji Banku 
Rolnego,  w którego miejsce został powołany Bank Gospodarki �yw no�ciowej, ale tylko na 
szczeblu wojew ódzkim w  Kro�nie,  z Wydziałem Zamiejscowym w  Lesku.  

W latach 1962 – 1975 Oddział Banku Rolnego w  Ja�le znacznie rozszerzył sw� 
działalno��.  Doszły do obsługi nowe jednostki: Przedsi�biorstwo Budow nictw a Rolniczego 
w Ja�le, Rejonowe Przedsi�biorstwo M elioracyjne w Ja�le, Rzeszowskie Przedsi�biorstwo 
Nasienne Oddział w  Ja�le, Zakłady Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego „Pektowin” 
w Ja�le, Pa�stwowe Przedsi�biorstwo Rolne nr 7 w  K rempnej (zakłady K ota�, O�enna 
i Wyszow atka), PGR w  Gorajow icach i Wi�niowej,  O�rodek Szkolenia Rolniczego 
w N owym �migrodzie,  T echnikum Rolnicze Gospodarstwo Pomocnicze w Trzcinicy,  
Przedsi�biorstwo Przemysłu Drzewnego – Tartak w Nowym �migrodzie, Zespół Składnic 
Lasów Pa�stwowych w Ja�le,  O�rodek Remontow o-Budowlany Lasów Pa�stwowych 
w Ja�le, Spółdzielnie Kółek Rolniczych w  Ja�le,  N owym �migrodzie, Osieku Jasielskim 
i Tarnowcu, K ółko Rolnicze Mi�dzykółkowa Baza M aszynowa w  Jodłowej i Skołyszynie, 
kilkadziesi�t kółek rolniczych w wielu wsiach powiatu jasielskiego, Rolnicze Spółdzielnie 
Produkcyjne w  Jaworzu,  Desznicy, M ytarce, Samokl�skach, Bie�dziedzy,  Kleciach,  
Przysiekach, Siedliskach Bogusz, Harklow ej, Skołyszynie,  Lisów ku, Lipnicy i Bie�dziadce 
(po 1956 roku wi�kszo�� rolniczych spółdzielni produkcyjnych rozwi�zało si�),  Spółdzielnie 
Usługow o - Wytwórcze K ółek Rolniczych w  Brzostku i Ołpinach.  

W roku 1959 został utworzony Fundusz Rozwoju Rolnictw a (FRR).  Był naliczany 
w odpowiednim procencie od warto�ci sprzedanych produktów rolnych w ramach 
obowi�zkowych dostaw (kontyngentowych) przez rolników indywidualnych i gromadzony 
na rachunku ka�dej wsi w Banku Rolnym. 

Z tych �rodków były finansow ane zakupy maszyn do poszczególnych kółek rolniczych, 
a tych było pocz�tkowo około 90. Po 1970 roku kółka rolnicze ł�czyły si� w  mi�dzykółkowe 
bazy maszynowe na szczeblu gminy lub w  spółdzielnie kółek rolniczych (w y�sza forma).  
Dla tych wi�kszych jednostek organizacyjnych kółka rolnicze przekazywały 80% �rodków 
FRR przeznaczonych na mechanizacj�,  a same nadal prow adziły  działalno�� pozamecha-
nizacyjn�.  

Przez około dziesi�� lat,  do 1970 roku,  �rodki finansowe z FRR w  cało�ci pokryw ały 
koszty zakupu maszyn w kółkach rolniczych, mi�dzykółkowych bazach maszynow ych lub 
spółdzielniach kółek rolniczych. W latach 70-tych X X w. z uwagi na wzrost cen maszyn 
rolniczych i wyczerpania si� �rodków finansowych z FRR, zacz�ło jednostkom kółek 
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rolniczych brakowa� �rodków finansow ych na zakup nowych maszyn rolniczych,  wyst�piły 
potrzeby kredytow e. 

W 1970 roku biura Banku Rolnego zostały przeniesione z budynku Franciszka Fr�czka 
do budynku Zwi�zku Bojowników o Wolno�� i Demokracj� przy ulicy Staszica 17, koło 
obecnego dworca autobusow ego. 

W Oddziale Banku przed jego likw idacj� 30 czerwca 1975 roku, poza wy�ej 
wymienionymi pracowali: Danuta K aczorowska,  Kazimiera M ichalska,  M arian K iełtyka,  
Jadwiga Maczuga, Anna Kołek,  A nna Basałyga, Romana Janik,  Tadeusz G arbacik jr, Irena 
Kopczy�ska - Wójcik, Jan Szlachcic.  

Reorganizacja (likw idacja) Banku Rolnego była �ci�le zwi�zana ze zmian� podziału 
administracyjnego kraju z dniem 1 czerwca 1975 roku, to jest likwidacj� powiatów 
i  powołaniem nowych wojew ództw. 

Na bazie Banku Rolnego i z poł�czenia go z Centralnym Zwi�zkiem Spółdzielni 
Oszcz�dno�ciowo - Po�yczkow ych został powołany now y bank – Bank Gospodarki �ywno-
�ciow ej. 

1 lipca 1975 roku po likwidacji Banku Rolnego – cz��� pracowników  przeszła do pracy 
w O ddziale Wojewódzkim Banku G ospodarki �ywno�ciowej w Kro�nie: Józef Twaróg na 
stanowisko I zast�pcy dyrektora O ddziału Wojewódzkiego, pracownicy – Stanisław Dedo, 
Jan Szpak,  M arian K iełtyka i D anuta K aczorowska – obj�li kierownicze funkcje 
w komórkach kredytowania i finansowania jednostek uspołecznionych kompleksu 
gospodarki �yw no�ciowej całego w ojewództwa kro�nie�skiego.  
 
 
Narodowy Bank Polski – O ddział w Ja�le 
 

Przed II w ojn� �w iatow� na terenie pó�niejszego w ojewództwa rzeszow skiego 
(utw orzonego po 1944 r.) działały  tylko trzy oddziały Banku Polskiego – w Ja�le, Rzeszowie 
i Przemy�lu. 

Budynek Banku Polskiego w Ja�le został zbudow any kilka lat przed w ybuchem 
II wojny �wiatowej.  Był to jeden z najpi�kniejszych, nowoczesnych budynków  u�yteczno�ci 
publicznej w  Ja�le i znajdował si� przy ul.  K o�ciuszki 31.  Został zburzony jesieni� 1944 
roku przez okupantów hitlerowskich, podobnie jak reszta budynków  u�yteczno�ci publicznej 
z ko�ciołami,  szkołami,  bankami,  szpitalem, urz�dami i całym miastem Jasłem. 

W miejsce przedwojennego Banku Polskiego dekretem z 15 stycznia 1945 roku został 
pow ołany N arodow y Bank Polski. Z braku budynku w Ja�le Oddział NBP czasow o miał 
siedzib� w K ro�nie. Swoj� działalno�� rozpocz�ł 1 marca 1945 roku.  Do Jasła został przenie-
siony 1 pa�dziernika 1947 roku po odbudowaniu spalonego budynku przy ul. Staszica 6.  

Oddział N BP w  pierwszych latach po zako�czeniu II wojny �wiatow ej obejmow ał 
sw oj� działalno�ci� całe Podkarpacie,  pow iaty: jasielski, kro�nie�ski,  brzozowski,  sanocki,  
leski i gorlicki, oraz ustrzycki powstały po 1950 roku.  Po 1949 roku powołano O ddziały 
NBP w G orlicach, Kro�nie,  Brzozow ie i Sanoku. 

Dyrektorami O ddziału w Ja�le kolejno byli: Bolesław Kulon,  Stefan Kiełbasa,  Tadeusz 
Młodecki,  Wacław Kowejsza, Kazimierz D omaradzki i Jan Wn�k. Głów nymi ksi�gowymi 
byli: Stanisław K lamut, Jerzy Balmas i Stanisław  Szetela. Naczelnikami wydziału kredytów 
byli: K arol Czekaj,  Józef Bernal, Leon Bernacki,  Barbara Harhut, Krystyna Oleszkow icz. 
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Bank Polski  – ul . Ko�ciuszki.     (fot.  z archiwum  SMJiRJ) 

 
 

W latach 1952 - 1953 Oddział NBP przej�ł praw ie w szystkie agendy Oddziału Banku 
Rolnego i wówczas był jedynym bankiem obsługuj�cym wszystkie jednostki gospodarcze 
pow iatu jasielskiego. D odatkow o prowadził obsług� bud�etow� wszystkich jednostek 
bud�etowych z terenu powiatu. Na czele tej komórki stał Julian Niwelt. 

Po 1956 roku N BP stopniowo zw racał do Banku Rolnego, celem obsługi, wszystkie 
jednostki gospodarcze przej�te z Banku Rolnego w latach 1952-1953 z wyj�tkiem pionu 
Centrali Rolniczej „Samopomoc Chłopska”,  głów nie gminnych spółdzielni „Samopomoc 
Chłopska”. 

W 1951 roku został zlikw idowany Bank Rzemiosła i H andlu,  a w 1952 roku Bank 
Komunalny, ich agendy przej�ł głównie N BP. W Ja�le nie było placów ek tych banków . 

Na przełomie lat 1969 - 1970 nast�piło poł�czenie Banku Inwestycyjnego (O ddział 
w K ro�nie) z NBP. Od tego momentu w  N BP skupiło si� finansowanie, kredytowanie 
i kontrola działalno�ci eksploatacyjnej i inwestycyjnej wszystkich jednostek gospodarki 
uspołecznionej z w yj�tkiem: jednostek gospodarki rolnictwa, le�nictwa, przemysłu 
tartacznego (wszystkie w Banku Rolnym), centrali handlu zagranicznego, przedsi�biorstw 
spedycyjnych i powierniczych. 

Przez jednostki gospodarki uspołecznionej (jgu) rozumiano wszystkie jednostki 
pa�stw ow e i spółdzielcze.  

Do starszych pracowników  funkcyjnych w Oddziale NBP w Ja�le nale�eli: Jerzy 
Szydłow ski, Zygmunt Dyka, Stanisław Buba, Irena Kowalczyk, Bronisław  �ychiewicz,  
Józefa Bryszkow ska, Tadeusz Runicki, Anna Leszczy�ska, Eugeniusz Depczy�ski,  Jerzy 
Leszczy�ski,  Lucyna Piskor, Wanda Bałuk, Zofia K osiba-Szetela,  Maria Socha,  Janina 
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Zaw ili�ska-Ró�ycka, Edward Tutaj, Jan Szpak,  Stanisława K aramon, Henryk K ostecki,  
Helena Wójtowicz-Szel�g, Adam Krupa, Jan Krajew ski. 

W latach 1952-1953 do Oddziału NBP przeszli pracownicy Banku Rolnego wraz 
z agendami: 1 lutego 1952 roku Antoni Kosiba i Józef T waróg, od 23 sierpnia 1953 roku – 
Tadeusz M łodecki, dyrektor Oddziału BR, Józef Wojnarowicz,  Jan K ukulski, M ichał 
Maciejowski,  Franciszek Pankow icz, Irena Bara,  Stanisława Barzyk-Szerl�g, Czesława 
Sanocka-U ram, M aria Knull-K ozioł,  Barbara Wawszczak-K rupa, Stefania Słow ik-Kolbusz,  
Kazimiera S�kow ska, Wawrzyniec Szerl�g, Stanisława Orzechowicz.  

Po 1953 roku do pracy w Oddziale NBP zostali przyj�ci: Julian Niwelt (obsługa 
bud�etu),  Teresa du Vall-Klamutowa, Wanda M agnowska,  A licja Kołek-Kołcz, Stanisława 
Gliwa-T urek,  Stefania Paluchniak,  T eresa G ajew ska, stra�nicy – Władysław  M y�liw iec i Jan 
Idzik4, Franciszek Stec – wo�ny, pó�niej kasjer,  Władysław  Wrzesie�.  

1 lutego 1989 roku Oddział N BP został przemianow any na Oddział Banku 
Depozytowo-K redytowego w Lublinie.  Z  kolei 24 kwietnia 1996 roku wszedł w skład grupy 
Pekao S.A., która w 1999 roku została sprywatyzow ana. Inwestorem strategicznym, 
wiod�cym, został bank włoski Uni Credito Italiano. 
 
 
S półdzielnie O szcz�dno�ciowo – Po�yczkowe (S OP) od 1945 roku 

 
Spółdzielcze banki i kasy �wiadcz�ce usługi dla ludno�ci w iejskiej,  rzemiosła i handlu 

prywatnego, po 1945 roku nosiły  ró�ne nazwy: kasy Stefczyka, banki spółdzielcze,  banki 
rzemiosła i inne. Dla uogólnienia ich nazewnictwa dla całej zbiorowo�ci zacz�to stosow a� 
okre�lenie „spółdzielnie oszcz�dno�ciowo-po�yczkow e” (SOP). 

Do 1939 roku i w czasie okupacji niemieckiej na terenie całej Polski działały  ró�ne 
banki i kasy �wiadcz�ce usługi dla ludno�ci rolniczej, rzemiosła i prywatnego handlu.  Po 
wyzwoleniu spod okupacji niemieckiej wznowiły one sw oj� działalno��. 

Na terenie Jasła z tej grupy banków działało od 1874 roku do w rze�nia 1944 roku 
Towarzystwo Zaliczkowe, którego budynek został zburzony jesieni� 1944 roku (róg ulic 
3 M aja i Sobieskiego).  N a gruzach Tow arzystwa Zaliczkow ego i pozostawionych w ruinach 
budynku ksi�g bankowych w  zachowanym skarbcu – 6 listopada 1945 roku został powołany 
Bank Spółdzielczy w  Ja�le, którego opis działalno�ci znajduje si� na pocz�tku niniejszego 
opracowania.  

Na obszarze pow iatu jasielskiego działało kilkana�cie kas Stefczyka. Autor pracuj�c 
w Banku Gospodarstw a Spółdzielczego w  1948 roku obsługiw ał te jednostki. Działały 
wówczas kasy Stefczyka w Szebniach, Tarnowcu, Jodłowej,  Lubczy (po 1945 r. gmina 
Lubcza nale�ała do pow iatu jasielskiego). Były takie jednostki w Brzostku, Kołaczycach,  
D�bow cu, Szerzynach, Ołpinach,  Now ym �migrodzie i Brzyszczkach.  

Powołany na kongresie w  Lublinie, w listopadzie 1944 roku,  Z wi�zek Rewizyjny 
Spółdzielni Rzeczypospolitej Polskiej stał si� dla Spółdzielni Oszcz�dno�ciowo -
Po�yczkow ej (SOP) central� organizacyjn�, instrukcyjn� i rewizyjn�.  N atomiast ich central� 
finansow � była Centralna K asa Spółek Rolniczych.  

Utworzony w styczniu 1946 roku Bank Gospodarstwa Spółdzielczego przej�ł agendy 
Centralnej K asy Spółek Rolniczych i Banku „Społem”. Z dniem 30 czerwca 1948 roku 
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przestał istnie� Zwi�zek Rewizyjny Spółdzielni RP, a jego funkcje w stosunku do SOP, 
z dniem 1 lipca 1948 roku, przej�ł Bank Gospodarstwa Spółdzielczego.  

W 1948 roku nast�piła likwidacja O ddziału „Społem” w  Ja�le,  który był hurtowni� dla 
dziesi�tek spółdzielni spo�yw ców w powiecie jasielskim. N a bazie spółdzielni spo�ywców 
i spółdzielni rolniczo-handlowych zostały pow ołane gminne Spółdzielnie „Samopomoc 
Chłopska”, Powiatow y Zw i�zek Gminnych Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” (PZGS),  
Wojewódzki Zwi�zek Gminnych Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” (WZG S) i Centrala 
Rolnicza Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” (CRS). 

Te wszystkie zmiany organizacyjne w spółdzielczo�ci były pierwszymi krokami 
ingerencji „w ładzy” w sfer� samorz�dnej dotychczas spółdzielczo�ci, aby w  nast�pnych 
latach podporz�dkowa� sobie spółdzielczo�� prawie zupełnie. 

Komitety Polskiej Partii Robotniczej,  a od grudnia 1948 roku Polskiej Zjednoczonej 
Partii Robotniczej, poczynaj�c od szczebla gminy, poprzez powiat, województw o i stolic� – 
decydow ały o obsadzie zarz�dów  i rad nadzorczych spółdzielni wszelkiego typu. Wprawdzie 
odbywały si� w ybory w ładz spółdzielni na w alnych zebraniach członków , wcze�niej jednak 
składy tych władz, głów nie zarz�dów, musiały by� uzgodnione w  lokalnym komitecie 
partyjnym PZPR. Nazywało si� to rekomendacj� partyjn� dla kandydata na odno�ne 
stanowisko w władzach spółdzielni.  Taka sytuacja trwała do 1988 roku. 

Pierwsze opory rad nadzorczych spółdzielni do narzucanych kandydatów przez 
komitety PZ PR ujaw niły si� w 1987 rok, kiedy niektóre rady nadzorcze spółdzielni nie 
zw alniały członków  zarz�du spółdzielni,  którym komitet PZPR w ycofał „rekomendacj�”. 

Du�y udział w realizowaniu polityki personalnej PZPR miały centralne zw i�zki 
spółdzielcze,  obsadzane przez „nomenklatur�”.   
 
 
Gminne kasy spółdzielcze 
 

W latach 1945-1948 zaspokajanie potrzeb kredytowych w si odbywało si� wielotorowo. 
Kredytów  dla rolników udzielała nie tylko Spółdzielnia O szcz�dno�ciow o - Po�yczkowa 
(SOP), ale rów nie� komunalne kasy oszcz�dno�ciow e oraz Pa�stwowy Bank Rolny.  

W 1948 roku zaspokajanie potrzeb kredytowych wsi zostało ujednolicone.  Na 
podstawie dekretu z 25 pa�dziernika 1948 roku o reformie bankowej,  SOP zostały 
przekształcone w gminne kasy spółdzielcze (G KS) podlegaj�ce ministrowi finansów. 

Gminne Kasy Spółdzielcze w ykonyw ały czynno�ci bankowe jako organy pomocnicze 
Banku Rolnego i prowadziły  finansow � obsług� rolników  na terenie jednej lub kilku gmin.  
Bank Rolny stał si� central� organizacyjn�,  finansow � i rewizyjn� gks.  W skład gks weszły 
wszystkie kasy Stefczyka i banki spółdzielcze działaj�ce na terenie danej gminy. Centraln� 
instytucj� oszcz�dno�ciow � została Powszechna Kasa Oszcz�dno�ci.  

Bank G ospodarstw a Spółdzielczego został zlikw idowany 25 marca 1949 roku,  jego 
oddziały zostały przekształcone w oddziały Pa�stwow ego Banku Rolnego. 

Przekształcanie SOP w gminne kasy spółdzielcze trw ało około roku. SO P na w alnych 
zebraniach członków (delegatów) pod naciskiem politycznym musiały podj�� uchw ały 
o przej�ciu z wszystkimi agendami do terenow ej gminnej kasy spółdzielczej. Podobna 
sytuacja była przy tw orzeniu gminnych spółdzielni „Samopomoc Chłopska” z ł�czenia 
„społemowskich” spółdzielni spo�ywców . 
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W powiecie jasielskim powstały gminne kasy spółdzielcze w Brzostku,  D�bowcu, Ja�le 
dla gmin Jasło, K ołaczyce i Skołyszyn,  w Jodłowej,  Osieku Jasielskim, Tarnowcu 
i �migrodzie Now ym (tak si� w ów czas nazywał). Ten ostatni obsługiwał rów nie� gmin� 
Krempna. 

W sierpniu 1953 roku funkcj� centrali organizacyjno-rewizyjnej oraz finansowej dla 
GKS przej�ł Narodowy Bank Polski,  stało si� to po przej�ciu 23 sierpnia 1953 roku agend 
Banku Rolnego. 

Uproszczono formalno�ci zwi�zane z przyznawaniem po�yczek dla rolników, a zamiast 
zabezpieczenia w ekslowego zastosowano skrypty dłu�ne. Kredyty dla rolników  w zrastały 
z roku na rok. Gminne kasy spółdzielcze stopniow o krzepły pod wzgl�dem gospodarczym. 

Realizacja dekretu o reformie bankowej z 1948 roku przyniosła jednak i skutki ujemne. 
Działalno�� kas była regulow ana szczegółowymi instrukcjami M inistra Finansów i banków 
pa�stw ow ych. Członkowie byli pozbawieni wpływu na działalno�� spółdzielni,  przestawali 
interesowa� si� jej losem, oboj�tnieli na sprawy spółdzielni, przestawali czu� si� jej 
współgospodarzami.  

Pozbaw iaj�c SO P i G KS mo�liwo�ci gromadzenia wkładów oszcz�dno�ciowych 
ludno�ci,  uniemo�liwiono im przeznaczenie �rodków miejscowego pochodzenia na 
działalno�� kredytow� w g własnego uznania. 

Gminne kasy spółdzielcze otrzymywały z Banku Rolnego wytyczne, nawet limity, jakie 
kw oty i na jakie cele mog� by� przeznaczone w  danym roku. Po�yczki na budownictwo 
gospodarcze były oprocentowane w wysoko�ci 2%, po�yczki na budownictwo mieszkaniowe 
3%, za� po�yczki na cele produkcyjne od 4 do 6%. 

	rednio koszty działalno�ci G KS w ynosiły  6 – 7% stanu obliga, zadłu�enia rolników. 
Uzyskiwane dochody z oprocentowania kształtowały si� �rednio w w ysoko�ci 3 – 4%. St�d 
ró�nic� mi�dzy kosztami, a ni�szymi dochodami dopłacał dla gks bud�et pa�stwa. W sumie 
była to prawie połow a kosztów  funkcjonowania G KS. 

Oprocentow anie po�yczek było stałe.  W latach 1955 - 1980 roczna inflacja wynosiła 
�rednio około 4%, ale oprocentowanie po�yczek inwestycyjnych było jeszcze ni�sze,  czyli 
w praktyce po�yczkobiorca zwracał mniej pieni�dzy ni� pobrał.  Była to pomoc pa�stwa dla 
indywidualnego rolnictw a.  

Od 1954 roku zapocz�tkowany został proces zmian zmierzaj�cych do odbudowy 
samorz�du spółdzielczego w SO P i G KS, do przyw rócenia im spółdzielczego charakteru.  

W sierpniu 1957 roku Krajowy Zjazd Delegatów SOP pow ołał Zwi�zek Spółdzielni 
Oszcz�dno�ciowo-Po�yczkow ych (od 1964 r. zw any Centralnym Zw i�zkiem SO P),  który 
podj�ł działalno�� z dniem 1 stycznia 1958 roku. 

Rozpocz�ł si� okres szczególnie dynamicznego rozwoju SOP, Zw i�zek SO P przej�ł 
funkcj� centrali organizacyjno - rew izyjnej. Krajowy Zjazd D elegatów powołał równie� 
Rad� Z wi�zku jako organ nadzoruj�cy i kontroluj�cy całokształt jego działalno�ci. Organem 
wykonawczym Zwi�zku był zarz�d wybierany przez rad�. 

Na szczeblu wojew ódzkim działały w ojewódzkie oddziały Z wi�zku, kierowane przez 
dyrektorów b�d�cych pełnomocnikami zarz�du. Organami samorz�dow ymi Z wi�zku na 
szczeblu w ojewódzkim były wojew ódzkie rady wybierane przez w ojewódzkie zjazdy 
delegatów SOP. 

Taki stan organizacyjny utrzymał si� do 30 czerwca 1975 roku, kiedy w eszła w  �ycie 
now a ustawa z 22 czerwca 1975 roku o praw ie bankow ym. W wyniku poł�czenia Banku 
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Rolnego i Centralnego Z wi�zku SOP, pow stał Bank Gospodarki �ywno�ciow ej, maj�cy 
form� banku pa�stwowo-spółdzielczego, który przej�ł w szystkie dotychczasow e funkcje 
Centralnego Zw i�zku SOP w  stosunku do w szystkich banków spółdzielczych,  bo takie 
nazwy po 1957 roku przyj�ły  gminne kasy spółdzielcze.  
 
 
Powszechna Kasa O szcz�dno�ci – Oddział w Ja�le 
 

Placówka została zorganizow ana w  Ja�le w  budynku przy ul.  K o�ciuszki 31,  dzia-
łalno�� rozpocz�ła 20 sierpnia 1956 roku.  W tym miejscu stał gmach Banku Polskiego,  
zburzony przez Niemców  jesieni� 1944 roku.  

Dyrektorem Oddziału PKO  w  Ja�le został Adam Wróblew ski i na tym stanowisku 
pracow ał do 30 listopada 1985 roku,  do przej�cia na emerytur�.   

Oddział PK O w Ja�le obejmował swoj� działalno�ci� powiaty jasielski i gorlicki.  Po 
wprow adzeniu z dniem 1 czerwca 1975 roku dwustopniow ego podziału administracyjnego 
kraju (likwidacja pow iatów), 1 lipca 1975 roku pow stał O ddział PK O w G orlicach. 

W roku 1970 O ddział PKO przej�ł z O ddziału Banku Inwestycyjnego w Kro�nie 
po�yczki indywidualne ludno�ci pozarolniczej i od tego czasu rozpocz�ł kredytowanie 
ludno�ci pozarolniczej w  zakresie budow nictw a. Bank Inwestycyjny uległ rozwi�zaniu.  

W dniu 22 czerwca 1975 roku Sejm uchwalił ustaw� o praw ie bankowym, która 
okre�liła istniej�ce w  Polsce rodzaje banków, zakres ich działalno�ci oraz organizacj�.  
W zw i�zku z tym nast�piło poł�czenie NBP z PK O przy nie zmienionym zakresie działania 
jednostek operacyjnych tych dw óch banków. 

Został utw orzony nowy bank pod nazw� Bank Gospodarki �ywno�ciow ej (BG� ) do 
obsługi rolnictw a,  przemysłu rolno-spo�ywczego, le�nictw a i przemysłu drzewnego oraz 
gospodarki wodnej. BG�  pow stał z poł�czenia Banku Rolnego i Centralnego Zwi�zku 
Spółdzielni Oszcz�dno�ciowo - Po�yczkowych. O ddział PK O w Ja�le został organizacyjnie 
podporz�dkowany Oddziałow i Wojewódzkiemu NBP w K ro�nie. 

Uniezale�nienie si� PKO od NBP nast�piło w 1987 roku na podstaw ie rozporz�dzenia 
Rady Ministrów z 7 w rze�nia 1987 roku w sprawie wydzielenia PKO z NBP i utw orzenia 
Pow szechnej Kasy Oszcz�dno�ci – Bank Pa�stwowy. 

Obok popularnej PKO działał i nadal działa Bank Polska K asa O pieki S.A. (Pekao 
S.A.).  Ten bank pierw otnie zajmował si� głównie usługami dewizow ymi,  a w ostatnich 
latach prow adzi usługi bankow e w pełnym zakresie, dla w szystkich jednostek gospodarczych 
i osób fizycznych. Po odej�ciu na emerytur� A dama Wróblewskiego 30 listopada 1985 roku, 
now ym dyrektorem została Maria D a�ko. 

W 1974 roku Oddział PKO  przeniósł swoje biura do budynku przy ulicy Staszica 3.  
Budynek ten został w ybudowany około 1950 roku z �rodków  Ministerstwa Finansów 
z przeznaczeniem dla instytucji finansowych, z du�� sal� operacyjn� i skarbcem 
w podziemiu. 
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Zako�czenie 
 

W latach 90-tych XX  w . w Ja�le powstało kilka placów ek innych,  nowych banków, jak: 
Banku 	l�skiego, Banku H andlow ego z Warszawy, Banku Unii G ospodarczej w  Warszawie, 
Spółdzielczego Banku Rozw oju „Samopomoc Chłopska”,  Spółdzielczej Kasy Oszcz�dno-
�ciow o - Kredytow ej, Kredyt Banku. T e wszystkie banki,  prywatne i spółdzielcze,  s� 
now ymi jednostkami,  dla których historia dopiero si� zaczyna.  

W latach 90-tych XX w. banki zostały skomputeryzowane,  transakcje finansowe (nie 
kredytowe) przebiegaj� błyskaw icznie. Wi��e si� to z ograniczeniem zatrudnienia.  

Je�li w PK O przed 1990 rokiem, aby zlikwidowa� lokat� terminow � i naliczy� odsetki 
trzeba było czeka� dw a tygodnie, to w 2003 roku komputer wykonuje to w kilka sekund. 

W okresie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej banki pa�stw ow e poprzez kredyty 
kontrolow ały całe �ycie gospodarcze jednostek pa�stwowych i spółdzielczych. Tak 
w zakresie eksploatacji,  jak i inwestycji. W tym okresie banki poprzez nisko oprocentowane 
kredyty inwestycyjne ze �rodków pa�stwow ych przyczyniły  si� do odbudow y z ruin Jasła 
i pow iatu jasielskiego.  

Banki realizow ały zało�enia gospodarcze pa�stwa, miały czuwa� nad jak najbardziej 
ekonomicznym wykorzystaniem �rodków finansowych pa�stwa. Nie zaw sze si� to udawało. 
Polityka pa�stwa narzucała w ydatkow anie olbrzymich �rodków finansowych na niektóre 
cele gospodarcze,  które przynosiły  straty  i brak efektów gospodarczych,  np.  nakłady 
finansow e na działalno�� gospodarcz� pa�stwowych gospodarstw rolnych w  terenach 
górskich w rejonie K rempnej i całego Podkarpacia.  

Banki posiadały du�e uprawnienia do hamowania nieefektywnego wydatkowania 
pa�stw ow ych �rodków, jednak cz�sto musiały czyni� ust�pstwa pod naciskiem władz 
politycznych. 
 

Historia jasielskich banków została przedstawiona w oparciu o do�wiadczenia 
bankowca, który w latach 1947 – 1982 pracował w wi�kszo�ci tych instytucji. Wynikało to 
z przeniesie� słu�bowych powodowanych przeprowadzanymi reorganizacjam i banków. 

Autor pracował w O ddziałach Banku Gospodarstwa Spółdzielczego,  Banku Rolnego,  
Narodowego Banku Polskiego, w Banku Gospodarki �ywno�ciowej w Kro�nie,  był 
działaczem społecznym w Banku Spółdzielczym  w Ja�le.  

Zgrom adzone w czasie pracy zawodowej m ateriały i własne refleksje znajduj� odbicie 
w niniejszym opracowaniu. 
 
 
 
 
Przypisy: 
 
                                                 
1 Wieliczko M .: Jasielskie w latach II wojny �wiatowej,  Warszawa 1974, s.96 
2 Monitor Spółdzielczy, 1948,  nr1,  s.14 
3 Zieli�ski K .: 100 lat Banku Spółdzielczego w Ja�le dawnego Towarzystwa Zaliczkowego 

1874-1974 W: Rocznik Jasielski – 1990, t.3, s.52, 77 
4 Uczestnicy wyzwolenia wi��niów  z w i�zienia w  Ja�le 5 sierpnia 1943 roku 
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„…Pewnej nocy,  a było to z 5 na 6 sierpnia 1943 roku,  m i�dzy godzin� 23 i 24 
usłyszeli�my wzmo�ony ruch na korytarzu naszego oddziału.  Ruch ten przybierał na sile,  
słyszeli�my wyra�nie trzask otwieranych drzwi,  gło�ne nawoływania i krzyki. Byli�my pewni, 
�e zbli�a si� przeznaczenie - zacz�li�m y si� �egna� ze sob�.  W pewnym  mom encie otworzyły 
si� drzwi, stan�ł w nich wysoki m��czyzna z zasłoni�t� twarz� i pistoletem  w dłoni krzycz�c: 
„Strahl, Nyrkowski… Die Sachen m itnehmen! Raus!”. 

W pierwszej chwili my�leli�my, �e to s� ostatnie minuty naszego �ycia, �e podzielimy los 
wi��niów wywiezionych przed kilkoma dniam i.  Jednak po wyj�ciu na korytarz poznałem tego, 
który wszedł z pistoletem  do naszej celi i nie wytrzymałem - krzykn�łem : „Korczak”!, za co 
zostałem  przez niego zrugany. Wi�c to nie �m ier�,  lecz oswobodzenie przez naszych kolegów! 
(…).  

(Antoni Strahl,  Dziennik wspom nie�,  Wrocław 2001, s.51-52) 
 

 
 

PAMI�TNA AKCJA 
- W 60-T� ROCZNIC� ODBICIA WI��NIÓW W JA�LE 

 
 

Była połowa roku 1943. Roku, który przyniósł zdecydowany przełom w działaniach 
drugiej wojny �w iatowej. W lipcu wojska alianckie w yl�dow ały na Sycylii i rozpocz�ły swój 
marsz na północ,  a na froncie wschodnim Niemcy zostali odepchni�ci na łuku kurskim 
i zacz�li si� wycofywa�, trac�c sw � inicjatyw � strategiczn�. M imo tych pozytyw nych 
wydarze�,  na terenie okupowanych ziem polskich szalał terror hitlerowski.  Wsz�dzie 
wszechobecne były: �mier�, m�cze�stwo, stałe zagro�enie bezpiecze�stwa, systematyczna 
grabie� dokonywana przez okupanta i n�dza mieszka�ców. Polacy mimo tego nie daw ali za 
wygran�,  staw iali bierny i czynny opór, za który jednak ci�gle płacili wysok� cen�. Taka 
sytuacja miała miejsce i na naszym terenie.   

W czerw cu 1943 roku na Podkarpaciu nast�piła kolejna fala licznych aresztowa� 
członków Armii K rajow ej. Spow odow ana ona była wykryciem niezale�nych od siebie siatek 
konspiracyjnych. Gestapo aresztowało i osadziło w wi�zieniu w Ja�le w ielu ludzi z Kedywu, 
w tym m.in.  szefa tutejszego o�rodka kpt.  Juliana Müllera ps.  „Mierzanow ski“,  �ołnierzy 
terenówki AK i z siatki w ywiadu na lotnisku w  K ro�nie na czele z  majorem Janem Ptakiem 
ps.  „Janek”,  szefem ekspozytury Oddziału II Komendy G łównej AK1 oraz członków grupy 
sabota�ow ej operuj�cej na terenie rafinerii w Gliniku Mariampolskim. Wów czas to 
Niemcom udało si� cz��ciowo rozbi� miejscow y, jasielsko - kro�nie�ski o�rodek Kedywu 
o kryptonimie „Olgierd” i o�rodek gorlicki o kryptonimie „Edw ard”.  Wszystkich uwi�zio-
nych akowców i wi��niów  z innych ugrupowa� i organizacji ruchu oporu oraz podziemia 
zbrojnego w brutalny sposób przesłuchiwano w gmachu jasielskiego gestapo, w budynku 
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osław ionej „Bursy”.  Praw ie codziennie gestapow cy mordow ali wi��niów  na miejscow ym 
cmentarzu �ydow skim lub w  lesie warzyckim. 

Na domiar lokalnych nieszcz���, niebaw em dotarły  tu tak�e tragiczne wie�ci o areszto-
waniu Komendanta Głów nego AK, gen. Stefana Roweckiego „Grota” oraz o �mierci 
w katastrofie lotniczej premiera Rz�du RP na w ychod�stwie i Naczelnego Wodza Polskich 
Sił Zbrojnych na Zachodzie gen.  Władysława Sikorskiego. Wraz z nim zgin�li jego dw aj 
oficerowie sztabu, absolwenci gimnazjum w Ja�le,  gen. Tadeusz K limecki i p łk dypl.  
Andrzej Marecki.  

Wymienione w ydarzenia spow odow ały, �e �rodowisko ruchu oporu na Podkarpaciu 
było przygn�bione i zaniepokojone. Martwiono si� wiadomo�ciami o kolejnych areszto-
waniach,  o maltretowaniu przesłuchiwanych, o metodach wymuszania zezna�, obaw iano si� 
dalszego rozszerzania wsypy. A przecie� jasielskie w i�zienie i tak było w ypełnione do granic 
mo�liwo�ci. Wobec zaistniałej sytuacji szef Kedywu Podokr�gu AK  Rzeszów, ppor. Zenon 
Sobota ps. „Korczak”,  chc�c przerwa� represje i uratowa� �ycie uwi�zionym w szcz�ł 
starania o uzyskanie zgody w y�szego szczebla AK  na przeprow adzenie akcji ich odbicia.  

Oczekuj�c akceptacji dowództwa „Korczak” rozpocz�ł przygotow ania do ewentualnej 
akcji w swojej kw aterze w Gorlicach mieszcz�cej si� w  domu Feliksa i Stanisławy 
Kwa�nych. O gromn� pomoc� w tym dziele słu�yła mu ł�czniczka Irena K łapkow ska 
ps.  „Gliczanka”,  która codziennie przez trzy tygodnie na trasie Gorlice-Jasło-K rosno-
Przemy�l docierała do osób zwi�zanych z AK , K edywem i samym „Korczakiem”, 
przekazuj�c im tajne instrukcje i polecenia swego szefa.  Kieruj�cy wywiadem A K 
w obwodzie gorlickim, komendant Placów ki Gorlice 2 Józef  Pleba�czyk ps. „Biecki”,  
„Władysław” przygotow ywał ze sw ymi lud�mi na w szelki wypadek meliny dla uwolnionych 
wi��niów oraz zabezpieczył dla nich pomoc i opiek� miejscowych lekarzy Jana Rybickiego 
i Aleksandra Michalskiego. Po zako�czeniu pierwszych przygotowa� na potrzeby 
ew entualnego odskoku „K orczak” przeniósł sw� baz� z G orlic do M oderówki,  do kw atery 
u Stanisława Bochenka ps. „M ichał”. Wierzył w to,  �e dowódca okr�gu krakow skiego A K 
wyrazi zgod� na odbicie wi��niów. 

Pomysł „Korczaka” obiektywnie patrz�c wydawał si� jednak mało realny i niemal 
niemo�liwy do zrealizowania. Jasielskie wi�zienie było bowiem najwi�kszym na 
Podkarpaciu i znajdowało si� w centrum miasta.   

Było bardzo mocno strze�one oraz zabezpieczone, otoczone pot��nym i w ysokim 
murem. W w artowni czuwali uzbrojeni stra�nicy,  na oddziałach dy�urni,  a w  mieszkaniach 
prywatnych na terenie obiektu przebywali mieszkaj�cy tam stra�nicy. Byli nimi 
volksdeutsche, Ukrai�cy i Polacy.  Poszczególne cz��ci w i�zienia były oddzielone od siebie 
licznymi �elaznymi,  zamykanymi kratami.2 N a zew n�trz obiektu nieustannie kr��yły patrole 
jednostki Schupo uzbrojone w pistolety maszynowe. Wielokrotnie te�, o ka�dej porze dnia 
i nocy, do wi�zienia przyje�d�ali gestapow cy z „Bursy”. W s�siedztwie gmachu znajdowała 
si� p lacówka ł�czno�ci Wehrmachtu, a niedaleko rozlokowane były placówki gestapo, Kripo, 
Sonderdienstu, Bahnschutzu, �andarmerii wojskowej,  koszary kompanii Schutz-polizei oraz 
posterunek polskiej granatowej policji. Nie licz�c stacjonuj�cej na terenie Gamratu kompanii 
wojska,  w  samym mie�cie N iemcy dysponow ali ponad dw ustu uzbrojonymi lud�mi. 

I mo�e w ła�nie dlatego, �e mało kto si� spodziewał,  i� mo�na porw a� si� na akcj� na to 
wi�zienie,  zapadła decyzja pozytywna. Rozkaz komendanta okr�gu krakowskiego AK  płk. 
Józefa Spychalskiego ps. „Luty”, co do uwolnienia aresztowanych z wi�zienia w Ja�le 
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otrzymał Podokr�g AK  Rzeszów 14 lipca 1943 roku. Przygotowuj�cy akcj� i kompletuj�cy 
zespół uderzeniowy do jej przeprowadzenia, ppor.  „Korczak”,  zdawał sobie spraw�, �e musi 
by� ona opracowana i przeprowadzona w  perfekcyjny sposób,  z zaskoczenia,  szybko, 
spraw nie i w  du�ej dyscyplinie.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

S�d Okr�gowy i Wi�zienie w Ja�le – 1943 rok. (fot.  z archiwum  SMJiRJ) 
 
 
Trójka uczestników przyszłej akcji na w i�zienie: Zbigniew  Zawiła ps.  „� bik”,  

Zbigniew Cerkow niak ps. „Boruta” i Stanisław Kostka ps.  „D�browa”,  wyjechała 
z Przemy�la do Jasła 24 lipca 1943 roku.  Nikt z nich nie był nigdy w tym mie�cie,  
posługiwali si� opisem i szkicem sytuacyjnym „Korczaka”.  Szli z dworca kolejowego, 
min�li budynek wi�zienny i dotarli do w illi Ludwika i Florentyny M adejewskich przy ulicy 
Mickiew icza.  Ten dom stał si� ich kwater� i miejscem przygotow a� do akcji okre�lonej 
kryptonimem „Pensjonat”.  Wspierała ich w tym cała czteroosobowa rodzina M adejewskich. 
In�ynier Ludw ik Madejewski ps.  „Antoni”,  „Łukasz”,  pracował na rzecz wyw iadu i zbierał 
dane dotycz�ce przemysłu naftow ego dla K omendy Głów nej A K. Jego �ona Florentyna 
ps.  „Antonina”, „Łukaszow a” pracow ała w  Polskim Komitecie O pieku�czym i pomagała 
wi��niom w  Ja�le, była ł�czniczk� mi�dzy stra�nikami miejscowego wi�zienia a szefem 
Kedyw u Podokr�gu ppor.  „K orczakiem”, pomagała przesiedle�com. Z ruchem oporu 
zw i�zani byli tak�e ich synowie.  Starszy, Ludwik-junior ps.  „K rupa”,  był �ołnierzem 
Kedyw u, młodszy Zdzisław  ucz�szczał na tajne komplety gimnazjalne. W przygotowaniach 
akcji aktyw nie pomagali stra�nicy w i�zienni - Jan Waw szczak i pracuj�cy dla w ywiadu AK  
Józef Okwieka ps.  „Trójka”,  który pó�niej wzi�ł w  niej bezpo�redni udział i w jej trakcie 
odegrał bardzo istotn� rol�.  
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Kilkakrotnie przesuw any termin uderzenia ostatecznie ustalono na noc z 5 na 
6 sierpnia1943 roku.  Pełny skład zespołu przedstawiał si� nast�puj�co: dowódca - ppor.  
Zenon Sobota ps.  „K orczak” i podlegli mu przybyli z przemyskiego o�rodka kryptonim 
„Leon” - plut. pchor. Zbigniew  Zawiła ps.  „�bik” (od niedaw na zast�pca szefa Kedywu 
Podokr�gu),  ppor. Zbigniew Cerkowniak ps.  „Boruta”,  kpr. pchor. Stanisław  K ostka ps.  
„D �brow a” oraz podharcmistrz  Stanisław M agura ps.  „Paw” i plut. Józef Okwieka ps.  
„Trójka”,  obaj z tutejszego o�rodka „O lgierd”. Przez dw a dni zespół dyw ersyjny 
dopracowyw ał szczegóły i analizował cały przebieg akcji w niew ielkim pokoiku na 
poddaszu w w illi M adejew skich.3 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ppor.  Zenon Sobota ps.  „Korczak” Ppor. Zbigniew Cerkowniak  
 – dowódca akcji    ps. „Boruta” 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plut . pchor.  Zbigniew Zawiła Kpr. pchor. Stanisław Kostka  
ps.  „�bik”   ps.  „D�browa” 
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Plut . Józef  O kwieka Phm . Stanisław Magura 
 ps. „Trójka”  ps. „Paw” 
 
 

W dniu 5 sierpnia,  po odpraw ie zjedli obiad,  nast�pnie odbyli zbiorow� lekcj� j�zyka 
niemieckiego oraz indyw idualnie dokonali przegl�du i przygotow ali sw� bro�. Na ich 
uzbrojenie składały si�: jeden pistolet maszynow y typu bergmann, trzy visy,  czeska 
zbrojovka,  nagan, małokalibrowy pistolet typu brow ning i dwa r�czne granaty. W godzinach 
popołudniowych „Trójka” przez „Pawia” zameldował,  �e gestapowcy zabrali Ptaka do 
„Bursy”.  „Korczak” przez chwil� rozwa�ał ewentualno�� przesuni�cia terminu akcji,  lecz 
ostatecznie nie zdecydow ał si� na to licz�c, �e w ieczorem „Janek” – jak to najcz��ciej 
byw ało z zabieranymi na przesłuchania wi��niami – zostanie odstaw iony z powrotem do 
wi�zienia.  Polecił te�,  by w czasie akcji,  okrutnie skatowanego majora, któremu w �ledztwie 
zerwano wszystkie paznokcie,  nazyw a� pseudonimem „Bez paznokci”.  Wyznaczył równie� 
sw ym zast�pc� „�bika”. M iał obj�� nad grup� dow ództwo w  sytuacji gdyby on sam zgin�ł 
lub został ci��ko ranny.  

Po kolacji,  w rodzinnej atmosferze go�cinnego domu M adejew skich,  w ypełniaj�c czas 
gr� w szachy i �piew em, akowcy doczekali ustalonej planem godziny.  Pod osłon� 
deszczowej nocy,  prowadzeni ogródkami przez doskonale znaj�cego teren „Pawia”, forsuj�c 
ró�ne siatki i p łoty,  dotarli do zaro�li przy parkanie naprzeciw pot��nej �elaznej bramy 
w w ysokim murze okalaj�cym ponury kompleks wi�zienny.  Teraz od tej bramy dzieliła ich 
ju� ty lko niezbyt szeroka ulica z chodnikami biegn�cymi od stacji kolejowej do centrum 
miasta. 

M inuty w lokły si� bardzo powoli.  W pew nej chwili cisz� nocy zakłócił szybko 
narastaj�cy odgłos silników samochodow ych. Pod w i�zienie podjechały auta z przyciemnio-
nymi reflektorami,  zacz�ły  w w �skiej uliczce dziwnie manewrow a� i nagle reflektory 
jednego z nich jaskrawym �wiatłem ogarn�ły  krzaki b�d�ce kryjówk� zespołu „K orczaka”.  
Padały jakie� niemieckie komendy...  Przez moment mogło si� zdawa�,  �e to pułapka, �e kto� 
zdradził i za chwil� rozlegn� si� serie karabinów maszynowych. Dowódca szeptem nakazał 
przygotowa� bro� – zreszt� niepotrzebnie,  gdy� po w yj�ciu z willi M adejew skich wszyscy 
ju� mieli gotowe do strzału pistolety w  r�kach. Po kilku sekundach o�lepiaj�ce �wiatło 
reflektorów jednak zgasło, samochody zaw róciły  i odjechały zostawiaj�c po sobie odci�ni�te 
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w błocie �lady kół.  Czas wyj�cia „Trójki” był ju� bardzo bliski,  gdy jeszcze chodnikiem, na 
odległo�� w yci�gni�tej r�ki,  przeszedł rutynowy patrol schupowców. W tej sytuacji ka�de 
zetkni�cie si� z w rogiem mogło spali� akcj�,  ale szcz��liwie do tego nie doszło.   

Tu� po 23.  błysn�ł umówiony z „Trójk�” sygnał �wietlny.  A kow cy przeskoczyli parkan 
i ulic�,  w zaro�lach pozostał pełni�cy rol� przewodnika i obserwatora „Paw ”. Potem 
wszystko biegło w  błyskawicznym tempie.  K to� pchn�ł uchylon� furt� w  �elaznej bramie, 
nagan przera�onego i nie próbuj�cego stawia� oporu stra�nika znalazł si� w  r�kach „T rójki”.  

W ustalonym porz�dku w eszli w tunel gmachu, stamt�d pod pierwsz� krat�, której 
odprowadzaj�cy „Trójk�” stra�nik, zreszt� niezgodnie z regulaminem, nie zamkn�ł.  
Pierw szego je�ca pilnował „�bik”. „Korczak” z „Borut�” rozbroili zaj�tych gr� w  karty  
i całkowicie zaskoczonych stra�ników na wartow ni i kolejno wyci�gali z łó�ek innych,  
mieszkaj�cych na terenie wi�zienia.  „D�browa” w biegł na drugie pi�tro i kln�c po niemiecku 
zmusił dy�uruj�cego tam stra�nika do otwarcia kraty dziel�cej oddział polityczny od klatki 
schodow ej. Je�ców lokowano w piw nicznym karcerze. „Trójka” od pierwszych chwil 
wł�czył do akcji kilku zaufanych wi��niów , w�ród nich Czesława Starzyka ps.  „N atan” 
i Franciszka K rzy�kow a ps.  „Koral”. Celem unikni�cia zamieszania, a nawet paniki, wobec 
innych wyprow adzanych z cel w i��niów - jak przewidywał plan - pozorowano gestapowski 
transport do obozu koncentracyjnego,  b�d� na egzekucj�.  

„Trójka” po kolei otw ierał cele. Z przygotowanych wcze�niej kartek wyczytyw ano 
nazwiska obudzonych ze snu, nakazuj�c po niemiecku zabiera� osobiste rzeczy i ustawia� si� 
na korytarzu twarzami do �ciany. M istyfikacj� do tego stopnia uw iarygodniały sylwetki 
ubranych w charakterystyczne wtedy niemieckie przeciw deszczowe płaszcze, tyrolskie 
kapelusze i buty z cholewami uczestników napadu, �e przez dłu�sz� chwil� nikt spo�ród 
wywoływanych z cel nie zauwa�ył,  i� jeden z gestapow ców  jest zamaskowany naci�gni�t� 
na twarz czarn� po�czoch�. 

„Korczak”,  b�d�cy ju� w tamtym czasie legend� Podkarpacia, zdawał sobie spraw� ze 
skutków rozpoznania go w pocz�tkow ej fazie akcji. Po�czocha okazała si� jednak nie 
najlepsz� mask� i gdy po raz który� zsun�ła si� z twarzy dowódcy, jednym rzutem oka 
poznał go stoj�cy pod �cian� Antoni Strahl ps.  „Rzew ny” i spontanicznie wykrzykn�ł znany 
pow szechnie pseudonim. W długim szeregu ludzi pogodzonych ju� z my�l� o �mierci wielu 
wiedziało o kogo chodzi.  Pow stało zamieszanie,  a potem w ybuch entuzjazmu takiego,  jaki 
mógł towarzyszy� jedynie niespodziewanemu szcz��ciu zamiany �mierci w  �ycie.  Tak 
wa�na, w  znacznym stopniu decyduj�ca o powodzeniu akcji dyscyplina,  zupełnie si� 
załamała.  D opiero po dłu�szej chwili zdołano zaprowadzi� porz�dek.   

M i�dzy najsilniejszych i najsprawniejszych w i��niów rozdzielono zdobyczne 
dziew i�tna�cie manlicherów  z amunicj�. Z rozbitych magazynów  rozdano nieco garderoby,  
koce i chleb. „�bik” rozdał zapomogi z przyniesionych i przeznaczonych na ten cel 
pieni�dzy.  

Gdy formowano kolumn� marszow�, kto� zameldował „Korczakow i”, �e w jednym 
z mieszka� �pi jeszcze zapomniany dot�d konfident gestapowski,  stra�nik Jan Musiał.  
Dowódca wysłał tam „Trójk�”,  „Borut�” i „D�brow�”.  „Trójka” o�w iadczył obudzonemu 
gło�nym pukaniem M usiałowi, �e wzywa go naczelnik wi�zienia. Ten uchylił drzwi i gdy na 
widok w ycelow anego visa „Boruty” próbował je z powrotem zatrzasn��,  doszło do szamo-
taniny, podczas której pistolet wypalił.  Rannego w r�k� stra�nika opatrzono i odprowadzono 
do karceru.   
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Oczekiwanie na ewentualny przyjazd gestapow ców  z majorem Ptakiem przedłu�ało si� 
niebezpiecznie. W ka�dej chw ili mogły nast�pi� nieprzewidziane wypadki skutkuj�ce 
niepow odzeniem akcji,  w i�c „Korczak” musiał si� zdecydowa� na opuszczenie wi�zienia.  
Ostro zakazał rozmów  i palenia papierosów , podkre�lił obowi�zek bezwzgl�dnego 
wykonyw ania wszystkich wydaw anych podczas odskoku rozkazów. Zerwano poł�czenie 
telefoniczne. „Boruta” gło�no poinformow ał pozostałych w otw artych celach ludzi,  �e 
wi�zienie opanowane zostało przez w ojsko polskie i po pi�tnastu minutach mog� oni ucieka� 
indywidualnie na własn� r�k�. 

Około godziny 0.30 „Korczak” z „Borut�” wyprow adzili cał� grup� wi��niów. 
W �rodku kolumny piecz� nad uw olnionymi spraw ował „� bik”,  a stra�� ty ln� dowodził 
„D �brow a”.  Przew odnikiem całej przeszło 70-osobowej grupy był bardzo dobrze znaj�cy 
okolice Jasła „Paw ”. K ilkana�cie minut po wyj�ciu tego zw artego oddziału, grupkami lub 
pojedynczo uciekali poza teren miasta inni w i��niowie.  Jako pierwsi wyszli w grupce 
�ołnierze sowieccy. W tym czasie obudził si� dotychczas �pi�cy na w ie�yczce wartowniczej 
stra�nik Stanisław G unia. Zorientow aw szy si� w sytuacji niezwłocznie uwolnił uwi�zionych 
w karcerze kolegów. Przestraszeni tym co zaszło zacz�li zbiera� znajduj�cych si� jeszcze na 
podw órzu i w ew n�trz budynku w i��niów. D o w i�zienia pow róciło te� kilka osób, które 
obawiały si� o los zagro�onych represjami swych rodzin.4 
 
 
 

Sceny z akcji w rysunkach Stanisława Kostki „D�browy”, które naszkicował  
w czasie jednego z biwaków podczas odskoku: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 - „Boruta” wywołuje wi��niów z cel i 
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 - „D�browa” rozdaje zdobyczne karabiny  
 

 
Przera�ony G unia zacz�ł strzela� w powietrze by zaalarmowa� Niemców  i spraw i� 

wra�enie, �e stawiali opór.  D wóch stra�ników udało si� biegiem do siedziby gestapo.  Po 
kilkunastu minutach wszystkie słu�by hitlerowskie w  mie�cie zostały postawione na nogi.  
Ogłoszono alarm w całym regionie i w zmocniono w szystkie posterunki.  Od �witu 
obstawiono skrzy�ow ania dróg, rozpocz�to penetracj� lotnicz�,  przeszukiwania okolicznych 
wsi,  poci�gów  i stacji kolejow ych. Wie�� o uwolnieniu wi��niów politycznych pod bokiem 
silnych formacji hitlerow skich rozeszła si� po Ja�le i regionie lotem błyskawicy oraz 
napawała serca Polaków otuch� i nadziej� na lepsze czasy.  

Gestapowcy przesłuchiwali stra�ników. G unia trafił do obozu w Szebniach gdy� 
postaw iono mu zarzut, �e nie dostrzegł samochodów , którymi rzekomo w ywieziono 
wi��niów. N iemcy s�dzili bowiem, �e �lady po kołach samochodowych znajduj�ce si� przed 
wi�zieniem nale�ały do aut uczestników akcji. Nie mieli poj�cia,  �e samochody, których 
odciski opon sfotografowali,  stały  przez cał� noc na terenie miasta,  przed komisariatem 
policji kryminalnej. Hitlerowcy byli przekonani, �e tak skuteczn� akcj� mogły 
przeprowadzi� jedynie zorganizow ane, silne i liczne oddziały le�ne. Deszcz zatarł w szelkie 
inne �lady. Gestapowcy szybko zorientow ali si�, �e w  uwolnieniu w i��niów brał udział 
Okwieka. Natychmiast przeszukano jego mieszkanie,  ale ani jego ani jego ci��arnej �ony 
Zofii ps.  „Zo�ka” nie znale�li.  W tym czasie była ona w  drodze do konspiracyjnej kwatery 
w K rakowie.  Towarzyszyła jej w  tej niebezpiecznej podró�y Maria N iezgodowa ps.  
„Sarnowa”. Trzy tygodnie pó�niej Okwiekowa urodziła córeczk� o imieniu Bogumiła.  

Kolumna uw olnionych w i��niów pod eskort� �ołnierzy Kedywu przeszła ulic� 
Kolejow � przez tory,  min�ła klasztor sióstr wizytek i kierowała si� dalej. Szli w idealnej 
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ciszy,  w  ciemno�ciach i w  strugach deszczu.  Wprawdzie zacierał on �lady i utrudniał po�cig, 
ale te� bardzo przeszkadzał w marszu i tak osłabionym w i��niom. Kilku z nich nie mogło 
i��.  Zmasakrow anego w  trakcie �ledztwa kapitana Rakszewskiego cały czas trzeba było 
nie��, a niektórych musieli podtrzymyw a� inni. W zagajniku koło �ółkow a „Korczak” 
zarz�dził krótki postój.  Do miasta pow rócił „Paw”, a w kierunku Gorlic udała si� grupa 
około dwudziestu osób.  Po ich odł�czeniu si� pozostali skierowali si� w stron� Bóbrki.  
O �wicie, bardzo zm�czeni,  dotarli do lasu na skraju Glinika Niemieckiego. Przeszli ponad 
siedem kilometrów . Czekaj�c na noc,  by móc niepostrze�enie i bezpiecznie kontynuow a� 
marsz, opatrywano rannych i odpoczywano.  

Wieczorem, po zapadni�ciu zmroku, „K orczak” przed frontem ustawionych w  dwusze-
regu uwolnionych podzi�kował uczestnikom akcji i poinformow ał w szystkich,  �e przedstawi 
ich do odznacze�.  Tak te� si� pó�niej stało.5 Członkowie zespołu bojowego, którzy 
bezpo�rednio uczestniczyli w akcji otrzymali K rzy�e Virtuti M ilitari,  a „Pawiowi” przyznano 
Krzy� Walecznych. Grupa znów si� rozdzieliła.  „Korczak, „T rójka” i „�bik” w towarzystwie 
dw óch uwolnionych kobiet skierow ali si� w  kierunku Odrzykonia,  kilku ludzi pod��yło 
w stron� Dukli,  a pozostali w  liczbie około czterdziestu osób pod dowództwem „Boruty” 
z „D�brow�”,  uzbrojeni w e wszystkie zabrane karabiny, pod��yli w  kierunku Podniebyla - 
Miejsca Piastowego - Haczowa i K omborni.  

Niemcy szaleli. Z a w szelk� cen� chcieli schwyta� uczestników  akcji i ludzi im 
pomagaj�cych.  Spraw � uwolnienia wi��niów zainteresował si� sam generalny gubernator 
Hans Frank, a efektem tego była zmiana na stanowiskach szefa gestapo i naczelnika 
wi�zienia w  Ja�le.  Dotychczasowego szefa Grenzpolizeikommissariatu w Ja�le SS-
Hauptsturmführera Wilhelma Raschwitza przesuni�to do N owego S�cza,  a na jego miejsce 
nadano SS- Hauptsturmführera Heinricha Hamanna.  M iejsce naczelnika wi�zienia dr. Iw ana 
Diducha zaj�ł wy�szy funkcjonariusz stra�y w i�ziennej z Tarnowa Jakub Derla.  Ponadto 
gubernator Frank wezw ał do siebie starost� jasielskiego dr. Waltera Gentza, którego poddał 
ostrej krytyce.  

Natychmiast po akcji N iemcy zakazali Polskiemu Komitetow i Opieku�czemu w Ja�le 
do�ywiania miejscow ych wi��niów. W ten sposób na kilka miesi�cy zostali oni pozbawieni 
mo�liwo�ci cho�by takiej humanitarnej pomocy i w sparcia.  Ponadto nie mogli ju� za 
po�rednictwem działaczy Polskiego Komitetu Opieku�czego ostrzega� przed zagro�eniem 
osoby z nimi powi�zane, a przebywaj�ce na zewn�trz w i�zienia. 

Hitlerowcy rozszerzyli i spot�gowali poszukiwania uw olnionych oraz „K orczaka”,  
„Trójki” i ich rodzin. Aresztowali szwagierk� „Trójki” i jej siostr�. Zatrzymanych członków 
rodzin zbiegłych w i��niów kierowali do obozu w  Szebniach. Aby zmyli� hitlerow com trop 
i utrudni� poszukiw ania,  po akcji ppor. Zenon Sobota zmienił pseudonim na „	w ida”.  
Niemcy szukali tak�e osób,  które mogły w spiera� i udziela� pomocy w przygotowaniu 
i przeprowadzeniu akcji.  O bserw owali dom M adejewskich. W ich r�ce jesieni� 1943 roku 
wpadł kurier,  który przewoził dokumenty i materiały  z danymi o wydobyciu ropy i jej 
zapasach w okr�gu jasielskim. Torturowany zeznał,  �e przygotowuje je jaki� in�ynier z Jasła. 
Trop prow adził do M adejew skiego. Istnieje te� wersja, �e pew ien konfident niemiecki 
zaprzyja�nił si� ze słu��c� M adejewskich, która wygadała mu, �e po nocach jacy� ludzie 
przesiadyw ali w domu i co� przygotowywali. Kto� te� mógł ujawni�, �e „Trójka” i jego 
�ona, która była domow� kraw cow � Madejewskich, bardzo cz�sto ich odw iedzali.  Mówiono 
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te�, �e zdradził jeden z gospodarzy z �ółkowa, który dostarczał do ich domu nabiał,  a przed 
którym nieopatrznie otw orzył si� „Łukasz”.  

Cał� czwórk� Madejewskich aresztowano 3 stycznia 1944 roku.  D zie� pó�niej zostali 
pojmani bracia Stanisław ps.  „Paw” i Jan ps.  “Koliber” - M agurow ie, a 5 stycznia w r�ce 
Niemców wpadł Kazimierz Pietruszka ps.  „Pałka”,  „Arab”, kolega i przyjaciel Zdzisława 
Madejewskiego oraz braci M agurów . Wraz z nimi aresztowano urz�dniczk� jasielskiej 
prokuratury Helen� Chmurow�, urz�dnika miejscowego s�du Czapli�skiego oraz Eugeniusza 
Seiba,  którego uj�to zamiast poszukiwanego jego brata Romana ps.  „Bies”. Wszystkim 
postaw iono zarzut udzielania pomocy „Korczakow i” podczas napadu na wi�zienie w Ja�le. 
Niebawem Czapli�ski otruł si�,  a w kolejnych tygodniach Niemcy zwolnili najpierw 
Chmurow�,  a pó�niej Seiba.  

„	wida”, działaj�c z bazy w warsztacie Stanisława Bochenka w M oderów ce, przyst�pił 
do przygotowa� akcji „Riposta” maj�cej na celu odbicie aresztowanych.  Planował ponow ne 
uderzenie na wi�zienie jasielskie lub zasadzk� na trasie transportu wi��niów  do K rakow a. 
Postaw ił w stan gotowo�ci kilka zespołów dyw ersyjnych.  W ich skład wchodzili 
do�wiadczeni �ołnierze dywersji,  w  tym uczestnicy sierpniowej akcji. Aby uniemo�liw i� 
prób� ewentualnego uw olnienia, 13 stycznia 1944 roku (niektóre �ródła podaj� dzie� 
12 stycznia) Niemcy przewie�li cał� grup� aresztow anych do wi�zienia przy ulicy 
Montelupich w Krakowie.  

In�ynier M adejew ski z synami Ludwikiem - juniorem i Zdzisławem oraz Jan M agura 
prawdopodobnie zgin�li jako zakładnicy w  dniu 4 lutego 1944 roku w Niepołomicach lub 
w G r�bałowie,  po nieudanym zamachu polskiego ruchu oporu na H ansa Franka. Mo�liwe 
jednak, �e zamordowano ich w której� z nieujawnionych egzekucji na terenie Montelupich,  
krakow skiego w i�zienia �w. M ichała, w obozie płaszowskim, w Podł��u lub w  Przegorza-
łach.  O koliczno�ci �mierci Stanisława M agury i K azimierza Pietruszki s� nieznane, a stało 
si� to w przypadku „Pawia” najprawdopodobniej w drugiej połowie lutego,  a w  przypadku 
„Pałki” pocz�tkiem marca 1944 roku,  w  okolicach K rakowa. Ich nazwiska, podobnie jak 
i wcze�niej wymienionych,  nie figurow ały na �adnych oficjalnych listach skazanych na kar� 
�mierci i rozstrzelanych. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Florentyna Madejewska  In�. Ludwik Madejewski  
ps.  „Łukaszowa” ps. „Łukasz” 



 

89Pami�tna akcja – w 60-t� rocznic� odbicia wi��niów w Ja�le 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ludwik Madejewski - junior  Zdzisław Madejewski   
ps. „Krupa” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jan Magura ps. „Kol iber”    Stanisław Magura ps. „Paw”  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kazim ierz Pietruszka  Rom an Seib ps.  „Bies”  
ps.  „Pałka”, „Arab” 
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Florentyn� Madejewsk� hitlerowcy przew ie�li 30 marca tego� roku do w i�zienia 
w Ja�le i nast�pnego dnia zamordow ali j� w  lesie w arzyckim wraz z trzema kurierami 
łemkowskimi. Poszukiwanego Romana Seiba Niemcy uj�li dopiero w  pa�dzierniku 1944 
roku. Po brutalnych przesłuchiwaniach w  G orlicach, Nowym S�czu i w Krakowie został 
wysłany do obozu w Gross-Rosen gdzie zgin�ł najprawdopodobniej w lutym 1945 roku.6 

Kierownictwo Walki Podziemnej w komunikacie nr 9 z 19 sierpnia 1943 roku 
meldowało do Londynu: „W nocy z 5 na 6 sierpnia O ddział Sił Zbrojnych w Kraju 
przeprowadził akcj� uwolnienia wi��niów politycznych w Ja�le.  U wolniono 66 wi��niów…”. 
Umo�liwiono te� ucieczk� około 120 wi��niom pospolitym.7 

Zgodnie z rozkazem PZ P nr 252/Kdw z 13 marca 1943 roku uwalnianie aresztowanych 
wchodziło w zakres samoobrony polegaj�cej na akcjach bojow ych przeprow adzanych 
z zew n�trz na areszty,  w i�zienia, transporty, obozy i miejsca strace�. Akcje tego typu z racji 
niebezpiecze�stw a,  ryzyka i du�ej skali trudno�ci były nielicznymi w porównaniu z innymi 
działaniami AK . W okresie drugiej wojny �w iatow ej na terenie całego okupowanego kraju 
miało miejsce szereg ró�nego rodzaju akcji sabota�owo-dywersyjnych.  Do najbardziej 
niebezpiecznych nale�ały zaw sze akcje uw alniania wi��niów. Z azwyczaj anga�owano do 
nich w i�ksze grupy dyw ersyjne tzw. „terenówki” AK  lub wyspecjalizowane oddziały 
„K edywu”. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ruiny jasielskiego wi�zienia zburzonego wraz z całym  miastem
ko�cem  1944 roku.  Na pierwszym  planie cz��� bram y wi�ziennej.

(fot.  ze zbiorów Zygm unta Kachlika)
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Jasielska akcja nazwana kryptonimem „Pensjonat” (lub „Akcja W”) była jednak 
przeprowadzona w nieco inny sposób.  M o�na j� porów na� do najbardziej misternych,  
doskonale przeanalizowanych i dopracow anych działa� Kedywu K omendy Głów nej A K 
w Warszaw ie. Dokładny wywiad,  selekcja najbardziej odpow iednich wykonaw ców, 
drobiazgowe przygotowanie oraz perfekcja wykonania zadania spraw iły, �e akcja ta była 
jedn� z najbardziej udanych i najgło�niejszych nie tylko na terenie Okr�gu AK  K raków 
i Podokr�gu AK  Rzeszów . Odbiła si� ona tak�e szerokim echem w  całej okupowanej Polsce 
i na emigracji. Mówiły o niej równie� alianckie rozgło�nie radiow e.  

Po zamordow aniu w 1944 roku „Paw ia”, uczestnicy akcji odchodzili na wieczn� wart� 
w kolejno�ci: „Boruta” w e wrze�niu 1944 roku, „Korczak” w lipcu 1952 roku, „Trójka” 
w pa�dzierniku 1984 roku i „�bik” w  lipcu 1985 roku.  O becnie �yje jedynie ostatni 
z bohaterów „Pensjonatu”.  Jest nim 79-letni, mieszkaj�cy w Krakowie,  aw ansowany po 
latach do stopnia podpułkow nika w stanie spoczynku Stanisław  D�brow a-Kostka. 

W 2003 roku Rada M iejska Jasła na wniosek jasielskiego K oła 	wiatowego Zwi�zku 
�ołnierzy Armii Krajowej i Komendy Hufca ZH P w  Ja�le przyznała uczestnikom akcji 
tytuły „Honorow ego O byw atela M iasta Jasła”.  O koliczno�ciowe medale i pami�tkowe akty 
nadania zostały wr�czone po�miertnie rodzinom nie�yj�cych jej uczestników , a ppłk 
D�browa-K ostka odebrał je osobi�cie przy okazji uroczysto�ci jubileuszow ych 60-tej 
rocznicy tego bezprecedensowego wydarzenia.8 

Uczestnicy akcji oraz ludzie im pomagaj�cy na trwale zapisali si� w  historii Jasła 
i regionu.  Sw oj�  postaw� udowodnili,  �e w tych tragicznych, mrocznych czasach w ojny 
i okupacji mo�na było zachowa� godno�� człowieka, Polaka i �ołnierza.  Za swój moralny 
obowi�zek uznali czynne uczestnictwo w walce przeciwko okupantowi. Ryzykuj�c własnym 
�yciem uratowali wiele istnie� ludzkich i spełnili ich marzenia o wolno�ci, które wówczas 
graniczyły z cudem. 

To czemu słu�yli i w co wierzyli zaw dzi�czali w ychowaniu patriotycznemu wyniesio-
nemu z domu, harcerstw a,  szkoły oraz wychow aniu religijnemu. Byli przykładem postaw 
moralno-etycznych tak charakterystycznych dla praw ie całego tego pokolenia.  Ich 
umiłowanie wolno�ci, Ojczyzny,  słu�by, poczucia braterstwa,  solidarno�ci,  przyja�ni,  
odpowiedzialno�ci i dojrzało�ci s� i b�d� najbardziej godnym wzorem do na�ladowania.  
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Przypisy: 
 

                                                 
1 M jr Jan Mieczysław Ptak ps. „Janek”. Urodził si� 17 grudnia 1902 roku w Kro�cienku 

Ni�nym. Był synem Franciszka i M arii z Rachw ałów. Przed w ybuchem II wojny �wiatowej 
w stopniu rotmistrza pełnił funkcj� adiutanta dowódcy rzeszow skiego 20 Pułku U łanów 
im. Jana III Sobieskiego. W 1940 roku został skierowany do siatki w ywiadowczej 
„S�siadka” gdzie kierow ał tzw . gł�bokim w ywiadem wojskowym. Był kierownikiem 
samodzielnej Ekspozytury O ddziału II KG AK  na Podkarpacie.  Został aresztowany przez 
jasielskie gestapo w czerwcu 1943 roku i po wyj�tkowo brutalnym �ledztwie został 
zamordow any najprawdopodobniej w  lesie warzyckim. Bli�sze okoliczno�ci jego �mierci nie 
s� znane.  Niektórzy z relacjonuj�cych wydarzenia zwi�zane z działalno�ci� A K na terenie 
Jasielszczyzny sugerowali, �e mógł zosta� zamordowany ju� nast�pnego dnia po akcji na 
wi�zienie jasielskie. Na cmentarzu w  Warzycach znajduje si� tablica po�wi�cona pami�ci 
mjr. „Janka” i jego podkomendnego pchor. Zbigniewa Ruci�skiego ps. „Uparty”.  

Por. : J. Modrzejew ski, Akowcy na Podkarpaciu,  Brzozów  1990, s.64; L.  D zikiewicz,  
Kapitan Holik mów i. .. , Warszaw a-Krosno-Jasło 2002, s.88 i 110-111; S.  K ostka-D�browa, 
S.M . Jankowski, Rozkaz zdoby� w i�zienie, Kraków 1988, s.92; M . Wieliczko, Jasielskie 
w latach II wojny �wiatowej,  Warszaw a 1974, s.249; A. Strahl,  D ziennik w spomnie�,  
Wrocław  2001, s.408.  

2 Tak dokładniej opisywał ten obiekt Stanisław D�browa-K ostka: „...  Północne skrzydło 
ogromnego dwupi�trowego gmachu zajmował s�d. Pozostałe trzy skrzydła okalały 
całkowicie zamkni�te wewn�trzne podwórze.  Jedynie front s�du przy parku Ko�ciuszki stykał 
si� z ulic�.  Reszt� budynku grodził wysoki mur z wie�yczk� stra�nicz� od strony wschodniej 
oraz stanowi�c� jedyny wjazd i wej�cie masywn� bram� od strony zachodniej.  Parter 
budynku wi�ziennego obejm ował pom ieszczenia adm inistracyjne i gospodarcze,  m ieszkanie 
naczelnika, cele przej�ciowe i pojedynki. Pierwsze pi�tro m ie�ciło cele oddziału 
kryminalnego i w jednym wył�czonym  skrzydle pokoje m ieszkalne niektórych funkcjonariu-
szy stra�y wi�ziennej. Na drugim  pi�trze znajdowały si� cele oddziału politycznego 
i wydzielonego oddziału kobiecego.  W piwnicach,  prócz kuchni,  ła�ni, pralni, cz��ci 
magazynów i podr�cznych warsztatów, była ciemnica. Stale zam kni�te pot��ne kraty dzieliły 
poszczególne sektory wi�zienia przy klatkach schodowych i na oddziałach.” 

S. Kostka-D�brow a, O dbicie wi��niów w  Ja�le w 1943 roku. Akcja „W”, [w :] Wojskowy 
Przegl�d Historyczny – 1962, nr4, s.149 i d.; ten�e, Akcja „W”, [w:] E.M . Magura, Miło�� 
Emilii, Kraków 2002, s.299; S. Kostka-D�brow a, S.M. Jankowski,  Rozkaz zdoby�. .. , s.53. 
Por.: S. Zabierowski,  Organizacja policji hitlerow skiej w okr�gu jasielskim podczas 
okupacji,  [w:] Rocznik Jasielski 1970-1971, s.82-88.  

3 O soby uczestnicz�ce w akcji s� obszerniej opisywane w  kilkunastu publikacjach 
i artykułach dotycz�cych dziejów zbrojnego podziemia na Podkarpaciu w okresie drugiej 
wojny �w iatow ej. M o�na w  nich uzyska� dokładniejsze informacje lub notki biograficzne 
nast�puj�cych postaci: 

Ppor.-mjr Zenon Tomasz Sobota-Tomaszewski ps. m.in.: „Tomasz”,  „Poraj”, „Korczak”, 
„	wida”,  „Korzeniowski”,  „Jan”. Zob.  m.in.: G. O stasz,  Sobota Zenon Tomasz,  [w:] E.M.  
Magura, M iło��.. .,  s.179 i d, 361-363; S. Kostka-D �browa, S.M . Jankowski,  Rozkaz 
zdoby�.. .,  s.5 i d. ; L. Dzikiewicz, Kapitan Holik.. .,  s.102 i d. ; J. Modrzejewski, Akowcy..., 
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s.37,  62-64; ten�e, O d A rmii Krajow ej do wojny domowej,  Jasło 1996, s.187-188; 
A. Zagórski, Zenon Tomasz Sobota,  [w:] Studia Rzeszowskie,  t.4, Rzeszów 1997, s.189-192. 

Kpr. pchor.-ppłk Stanisław  D �browa-Kostka ps.  m.in.: „D �browa”,  „D zier�y�ski”,  
„A leksander”.  Zob.  m.in.: W. Hap, Stanisław D�browa-K ostka,  [w:] O biektyw Jasielski – 
2000, nr 8, s.9,  nr 9, s.7; E.M . M agura,  M iło��.. .,  s.339-341; S. Kostka-D �brow a, 
S.M . Jankow ski, Rozkaz zdoby�.. .; L.  Dzikiewicz,  Kapitan Holik. .. , s.10 i d.; A . Strahl,  
Dziennik.. .,  s.414-416.  

Phm. Stanisław Edward M agura ps. „Paw ”, „D rzazga”.  Zob. m.in. : E.M . M agura,  
Miło��. .. , s.347-350; S. Kostka-D �brow a, S.M . Jankowski, Rozkaz zdoby�.. .,  s.67 i d.; 
M. M agura-Witkowska,  Album pami�ci pokole�,  K raków 2002; A. Strahl,  Dziennik.. .,  
s.417; M . Wieliczko, Jasielskie. .. , s.249 i d. 
 

Ze wzgl�du na znacznie mniejsz� ilo�� informacji i danych na temat pozostałych 
uczestników akcji uwolnienia w i��niów, warto przybli�y� ich biografie. 

Plut. pchor.-ppor. Zbigniew Z aw iła ps.  „Salw a”,  „� bik”,  „Rawa”,  „Dulemba”,  
„Zbyszek”. Urodził si� 21 listopada 1920 roku w  N owym S�czu. Był synem Stanisława 
i Marii z d.  Kaider. W 1938 roku zdał matur�, nast�pnie odbył słu�b� wojskow� i uko�czył 
kurs podchor��ych rezerwy. W kampanii wrze�niowej 1939 roku walczył ze sw ym 
1 Pułkiem Strzelców  Podhala�skich jako z-ca dowódcy plutonu.  16 w rze�nia w bitw ie pod 
S�dow� Wiszni� został ci��ko ranny.  Po szpitalnym leczeniu powrócił do Nowego S�cza.  
Wst�pił do ZWZ  (redagował i kolportował biuletyny radiowe). Zagro�ony aresztowaniem, 
latem 1942 roku wyjechał do Przemy�la.  Został z-c� dowódcy Zwi�zku Odwetu - Kedywu 
Przemy�l,  a pó�niej oficerem dywersji Inspektoratu. W lutym 1943 roku obj�ł funkcj� d-cy 
Kedyw u Inspektoratu Przemy�l (w zi�ł udział w  kilkunastu istotnych akcjach dywersyjnych). 
W marcu 1944 roku został aw ansowany do stopnia podporucznika i został komendantem 
Obwodu AK  Przemy�l. W okresie „Burzy” działał na terenie Obwodu. Po w ej�ciu Sowietów 
ukrywał si� przed nimi najpierw w Lublinie,  nast�pnie wyjechał do Krakowa. Tam rozpocz�ł 
studia na UJ oraz naw i�zał w spółprac� z organizacj� Wolno�� i N iezaw isło��.  O d listopada 
1944 roku do lipca 1945 roku był z-c� kierownika Krakowskiego Okr�gu WiN , a pó�niej 
kierownikiem propagandy. W 1946 roku zawarł �lub z ł�czniczk� przemyskiego Obwodu 
AK Joann� Burakowsk� ps. „Jolanta”.  Wspólnie wyjechali do podopolskich K rapkow ic 
gdzie został głównym ksi�gow ym w  G S „Samopomoc Chłopska”. Po otrzymaniu informacji, 
�e UB poszukuje jego �ony, Zawiłowa opu�ciła rodzin� i przez kilka lat ukryw ała si�. On 
sam został aresztow any w Krapkowicach przez funkcjonariuszy U B z Krakow a w dniu 
4 maja 1948 roku.  Po okrutnym �ledztwie wraz z innymi działaczami Okr�gu WiN -K raków 
w lipcu tego� roku stan�ł przed s�dem i został skazany na 7 lat wi�zienia i na całkowity 
przepadek mienia. Po odbyciu całej kary w w i�zieniach w Rawiczu i w  Sieradzu, w 1955 
roku osiedlił si� z �on� i synem w Cieplicach 	l�skich. Tam urodził im si� drugi syn. Zmarł 
14 lipca 1985 roku i został pochowany na cmentarzu w  Cieplicach 	l�skich Zdroju (obecnie 
dzielnica Jeleniej G óry).  Dopiero w 1992 roku S�d Warszawskiego Okr�gu Wojskow ego 
stwierdził niewa�no�� w yroku wobec wszystkich ofiar procesu krakowskiego, w tym tak�e 
Zbigniewa Zawiły.  

Ppor.-por. Zbigniew Michał Cerkowniak ps.  „Boruta”,  „M�ciciel”.  U rodził si� 29 wrze�-
nia 1910 roku w  Borszczowie k.  T arnopola.  Był synem Emila i Józefy z d. Monne. Po zdaniu 
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matury w 1934 roku podj�ł prac� w warszaw skim MPK . W mi�dzyczasie cała jego rodzina 
przeniosła si� do Jarosławia. W kampanii w rze�niowej walczył jako por.  kawalerii w bitwie 
nad Bzur�,  a pó�niej w  ramach Samodzielnej Grupy Operacyjnej „Polesie”. 5 pa�dziernika 
1939 roku pod Kockiem dostał si� do niemieckiej niewoli i trafił do obozu jenieckiego,  
najpierw  w Waldenburgu,  potem w Arnsw alde.  W czerwcu 1940 roku uciekł z oflagu 
i przedostał si� do Warszaw y. Tam został członkiem Z WZ. Jesieni� tego roku przeniósł si� 
do Jarosław ia. Pod fałszywym nazw iskiem Michał Bogda�ski pracował jako zegarmistrz 
i dow odził zespołami dywersyjnymi.  W lutym 1942 roku został aresztow any przez gestapo 
i przeszedł brutalne �ledztw o. Okropnie zbitego,  z r�kami skutymi na plecach, wrzucono go 
do łazienki z zapowiedzi�,  �e zostanie „w yko�czony” nast�pnego dnia.  W nocy poradził 
sobie z kajdankami (długo miał po nich nie zagojone rany),  wyłamał kraty i zbiegł.  
Rozpocz�ł dalsz� słu�b� w  przemyskim Kedywie.  W sierpniu 1943 roku został 
komendantem O�rodka Kedywu Jasło-K rosno o krypt.  „O lgierd”, a w  grudniu 1943 roku 
mianowano go oficerem dyw ersji Inspektoratu A K Jasło. W okresie okupacji uczestniczył 
w licznych akcjach dyw ersyjnych.  Od maja 1944 roku pełnił funkcj� dowódcy oddziału 
partyzanckiego O P-15, który w lipcu wszedł w skład zgrupowania OP-23, walcz�cego nad 
Sanem. Ko�cem sierpnia 1944 roku ze swym oddziałem wrócił na Podkarpacie.  Walczył 
w okolicach Iwonicza. W tej miejscowo�ci zgin�ł w dniu 20 w rze�nia 1944 roku przy 
rozminow ywaniu drogi. Jego szcz�tki zło�ono na cmentarzu w  Kro�nie w kwaterze �ołnierzy 
AK. 

Plut. Józef Okwieka ps.  „Szwagier”, „Trójka”.  U rodził si� 19 listopada 1906 roku 
w Skomlinie pow. Wielu�.  Jego rodzicami byli Jan i Łucja z d. Rapela. Po uko�czeniu 
szkoły podstawowej w  rodzinnej miejscowo�ci pó�niej przez dw a lata ucz�szczał do 
seminarium nauczycielskiego w Ostrzeszowie.  W 1935 roku odbył kurs podoficerski,  
a nast�pnie rozpocz�ł prac� w  Stra�y G ranicznej w  G rabiu, Krempnej, Hucie Pola�skiej,  
U�ciu Ruskim (G orlickim), Koniecznej i w Ropie.  W tej ostatniej miejscowo�ci w 1937 roku 
zawarł zw i�zek mał�e�ski. We w rze�niu 1939 roku w alczył w  batalionie Obrony Narodowej. 
Trafił do niewoli. Po zw olnieniu z obozu jenieckiego w Przemy�lu przyjechał do Jasła.  
W listopadzie 1939 roku został członkiem Tajnej Organizacji Wojskow ej i z polecenia 
sw ych konspiracyjnych przeło�onych w  grudniu 1939 roku podj�ł prac� stra�nika 
w w i�zieniu w Ja�le. Od pocz�tku sw ej pracy zbierał dane wyw iadow cze i utrzymyw ał 
ł�czno�� mi�dzy w i��niami a TO W, a pó�niej ZWZ-A K. W lutym 1942 roku wst�pił do AK. 
Za po�rednictwem Florentyny M adejew skiej oraz bezpo�rednio Zenonowi Sobocie 
„K orczakowi” dostarczał mnóstwo meldunków , planów i informacji o sytuacji w wi�zieniu. 
Po jasielskiej akcji odbicia w i��niów ukryw ał si� i w alczył w  oddziałach dywersyjno-
partyzanckich,  m.in. Józefa Barana ps. „Bekas”.  W tym czasie �ona w raz z córeczk� 
ukrywała si� w Krakowie.  Po zako�czeniu w ojny z cał� rodzin� w yjechał do Wałbrzycha. Za 
sw � działalno�� w AK  był cz�sto przesłuchiw any przez U B, bity  i poni�any. Pracow ał 
w prywatnej firmie budowlanej,  a pó�niej w Spółdzielni „Remont”. Zmarł 24 pa�dziernika 
1984 roku w Wałbrzychu. Został pochowany najpierw w Wałbrzychu, pó�niej jego szcz�tki 
przeniesiono do Wrocławia gdzie spoczywa wraz z �on�.  

Oprac.  na podstaw ie publikacji – patrz: bibliografia oraz na bazie materiałów 
z archiwów : Koła 	Z�AK  w  Ja�le,  Stanisława D�brow y-Kostki, Andrzeja D aszkiewicza 
i autora. 
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4 W nast�pnych dniach hitlerow cy ogłosili, �e wszyscy w i��niowie,  którzy skorzystali 

z okazji i zbiegli,  je�eli zgłosz� si� dobrowolnie to skorzystaj� z prawa łaski.  O biecano im, 
�e wówczas zostan� oficjalnie zwolnieni. Na pow rót zdecydowało si� kilka osób, których 
faktycznie puszczono wolno, ale w niedługim czasie ponownie ich uj�to.  M . Wieliczko 
podaje,  �e „...z konspiracji zgłosili si� Franciszek Pelc i Edward Zych z siatki mjr. „Jagry”. 
Zostali wysłani do obozów w gł�bi Rzeszy i zgin�li w nieznanych okoliczno�ciach (.. .) 
Jednocze�nie na zasadzie odpowiedzialno�ci rodowej aresztowano rodziny zbiegłych 
wi��niów i osadzono w obozie w Szebniach (.. .) Tylko nieliczni z rodzin wyszli na wolno�� 
z tego obozu.” 

M . Wieliczko, Jasielskie. .. , s.252.  Por.: S.  Kostka-D �browa, S.M . Jankow ski, Rozkaz 
zdoby�.. .,  s.112. 

5 K ilka dni po uw olnieniu wi��niów, po zapoznaniu si� z meldunkami Florentyny 
Madejewskiej ps.  „Łukaszowa” i Stanisława M agury ps. „Paw ”, na kwaterze pod Prz�dkami, 
dow ódca akcji ppor.  Zenon Sobota ps.  „Korczak”, „	wida” sporz�dził szczegółowy 
meldunek do dowództwa Kedywu A K Kraków krypt. „Grzmot”: „.. .Wykonuj�c rozkaz 
p.  Kom endanta z dnia 14 VII b.r. – przeprowadziłem 5 bm. uderzenie na wi�zienie okr�gowe 
w Ja�le, celem odbicia aresztowanych �ołnierzy Kedywu i Terenówki. Skład zespołu 
bojowego: d-ca „Korczak”, członkowie: „�bik”,  „Boruta”, „D�browa”, „Trójka”. Na 
punkcie obserwacyjnym w pobli�u bramy wi�ziennej: na zewn�trz „Paw”. U zbrojenie 
zespołu: 1 pistolet maszynowy system u bergm an, granaty r�czne obronne,  du�o kalibrowe 
pistolety automatyczne (. .. ) Cały zespół bojowy przez cały czas akcji wykazał du�o ducha 
bojowego, umo�liwiaj�c mi zdyscyplinowaniem, wybitn� odwag� i sprawnym wykonaniem 
zada� planowe przeprowadzenie akcji. Nadmieniam, �e akcja ta odbywała si� w pobli�u 
skoszarowanej i b�d�cej w stanie pogotowia kompanii schupo i �andarmerii oraz tu� przy 
centrali telefonicznej Wehrmachtu, mieszcz�cej si� w budynku wi�zienia, a zatem w warun-
kach wyj�tkowo trudnych,  tym bardziej �e na terenie wi�zienia padały słyszalne z zewn�trz 
strzały.  W zwi�zku z powy�szym wnosz� o nadanie członkom  zespołu bojowego za wybitn� 
odwag� krzy�y „Virtuti Militari”,  za� „Pawiowi”,  który pełnił obowi�zki zbrojnej obserwacji 
w pobli�u bramy „Krzy�a Walecznych”.. .”.  

M eldunek z arch. Stanisław a D�browy-Kostki.  Zob.: S. K ostka-D�browa, S.M. 
Jankow ski, Rozkaz zdoby�. .. , s.112-114. 

6 Wi�cej informacji na temat bohaterskiej rodziny M adejewskich oraz drugiego z braci 
Magurów, Jana, mo�na znale�� w  kilkunastu artykułach i publikacjach ksi��kow ych. 

M adejewscy: Florentyna ps.  „Antonina”, „Łukaszowa”, Ludw ik ps.  „Antoni”,  „Łukasz”, 
Ludw ik-junior ps. „K rupa” i Zdzisław. Zob.: E. Walto�,  Rodzina M adejew skich,  [w:] E.M. 
Magura, Miło��.. .,  s.342-346; W. H ap, Rodzina Madejewskich,  [w:] Nowe Podkarpacie – 
1996, nr 18,  s.8; ten�e: Bohaterska rodzina, [w :] O biektyw Jasielski – 1997,  nr 8,  s.3; 
S.  K ostka-D�browa, S.M . Jankowski,  Rozkaz zdoby�. .. , s.58 i d.; A . Strahl, Dziennik.. .,  
s.441; E.M. M agura,  M iło��. .. , s.208 i d.; M . M agura-Witkowska,  Album.. .,  s.  26, 69-70; 
M. Wieliczko,  Jasielskie. .,  s.250 i d.  

Jan Henryk Magura ps. „Koliber”, „Pirat”.  Z ob.: E.M . M agura,  M iło��. .. , s.351-354; 
S.  K ostka-D�browa, S.M . Jankowski,  Rozkaz zdoby�.. .,  s.140 i d. ; M. M agura-Witkowska, 
Album... ; A. Strahl,  Dziennik. .. , s.417. 
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W dotychczas wydanej literaturze historycznej i wspomnieniowej niew iele miejsca 

po�wi�cono innym ofiarom akcji „Pensjonat” - Kazimierzowi Pietruszce i Romanowi 
Seibow i.  

Kazimierz Pietruszka ps. „Pałka”, „A rab”.  U rodził si� 23 grudnia 1923 roku w  Ja�le. Był 
synem kolejarza Franciszka i Honoraty z Pietruszków. M ieszkali w Ja�le przy ulicy 
Klasztornej.  Do czasu drugiej wojny �wiatow ej Kazimierz ucz�szczał do miejscow ego 
gimnazjum oraz aktywnie słu�ył w działaj�cej przy nim dru�ynie harcerskiej im. Gen. Józefa 
Bema. W okresie okupacji pracował w  jasielskim Zarz�dzie Miar.  D ziałał w  zbrojnej 
konspiracji,  w której blisko współpracował z bra�mi Magurami i Romanem Seibem, 
z którymi si� przyja�nił.   

Roman Franciszek Seib ps.  „Bies“.  U rodził si� 21 marca 1924 roku w  Ja�le. Jego 
rodzicami byli Julian i Eugenia z d.  Ku�niar.  Wraz z rodzin� mieszkał w domu przy  
ul. P.  Skargi, naprzeciw ko�cioła farnego. Uko�czył Szkoł� Pow szechn� im. S.  Staszica 
w Ja�le. Nale�ał te� do dru�yny harcerskiej działaj�cej przy tej szkole. Nigdzie nie pracował. 

Obaj zostali zaprzysi��eni do Armii Krajow ej przez Stanisława K ostk� ps.  „D�brow a” 
w Ja�le, w domu przy ul.  K lasztornej 1, w którym wynajmował mieszkanie Stanisław 
Magura ps.  „Paw”. Zaprzysi��enie to nast�piło w listopadzie 1943 roku, tu� przed 
przygotowywanym przez „D�brow�”, „Pawia”,  jego brata Jana „Kolibra”, „Biesa” i „Pałk�” 
porwaniem oprawcy z jasielskiego gestapo Teodora D rzyzgi. Pomimo kilku prób zadanie to 
si� im nie powiodło.  

Kazimierz Pietruszka był dwukrotnie aresztowany przez gestapo.  Pierwszy raz dostał si� 
w ich r�ce po tym jak splun�ł w twarz sw ej byłej kole�ance, która zadawała si� z Niemcami, 
a niektórzy mów ili,  �e była kochank� degenerata Drzyzgi.  D zi�ki gor�czkow ym zabiegom 
ojca,  którego poparł jego przeło�ony na kolei, 	l�zak z pochodzenia, oraz łapów ce 
pieni��nej i w �ywno�ci, udało si� przekona� dziew czyn� do w ycofania oskar�enia, a dzi�ki 
temu uratowa� syna.  

Niestety drugie aresztow anie okazało si� dla K azimierza tragiczne w skutkach. 3 stycznia 
1944 roku pod zarzutem udzielania pomocy „Korczakow i” w akcji na wi�zienie w Ja�le 
hitlerowcy uw i�zili czteroosobow� rodzin� Madejewskich,  a dzie� pó�niej braci M agurów . 
Niemcy szukali kolejnych współpracuj�cych z nimi osób.  

Eugeniusz Seib (starszy brat Romana) osobi�cie widział jak gestapowcy z terenu 
niegłowickiej rafinerii w yprowadzali „Paw ia”. Zdał sobie spraw�, �e niezwłocznie musi 
skontaktowa� si� bratem i z K azimierzem Pietruszk�. Zaraz po pracy rozpocz�ł ich 
poszukiwania.  Pietruszk� znalazł w  jasielskim kinie gdzie ze sw� narzeczon� ogl�dał film. 
Uzyskał od niego informacj�,  �e Roman jest poza miastem. Obawiaj�c si� wraca� do swych 
domów  obaj udali si� do ciotki K azimierza,  Sekłowiczowej,  gdzie sp�dzili noc. 

Nast�pnego dnia,  rankiem 5 stycznia 1944 roku,  skierow ali si� pod dom gdzie u pani 
Milanowej mieszkał Stanisław  Magura. Tam zorientowali si�,  �e miejsce to jest pod 
obserwacj� (spacerował tam nieznany im człowiek), wi�c zawrócili. Chwil� pó�niej,  tu� za 
przejazdem kolejowym, zatrzymał ich Drzyzga.  O baj zostali skuci kajdankami i zabrani do 
budynku miejscow ego gestapo.  Tam po w st�pnych przesłuchaniach okazało si�, �e Niemcy 
poszukuj� Romana, a nie Eugeniusza Seiba.  M imo to przetrzymyw ali go kilka tygodni,  
przesłuchuj�c i bij�c.  Z wolnili go dopiero 18 lutego 1944 roku.  
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W tym czasie Roman Seib ps. „Bies” przebywał poza Jasłem. Przyjechał do miasta 

wieczorem tego samego dnia kiedy hitlerowcy aresztowali jego brata i koleg�. Wiedz�c 
o jego poszukiw aniach bezpo�rednio z poci�gu odebrała go Zofia Sekłow icz i przez 
parowozow ni� przeprowadziła do sw ego domu. Po zapoznaniu go z wydarzeniami ostatnich 
dni i godzin poprosiła o pomoc s�siada kolejarza. Ten zgodził si� wyw ie�� �ciganego z Jasła. 
W kolejarskim ko�uchu i czapce, wspólnie z tym �yczliw ym maszynist� jako jego palacz, 
„Bies” dotarł do parow ozu. W drodze do Zagórza w yskoczył z poci�gu w  okolicach 
Chorkówki.  N ast�pnie udał si� do K rosna gdzie pó�niej ukrywał si� wspólnie z uczestnikiem 
akcji na w i�zienie w  Ja�le,  por. Cerkowniakiem ps.  „Boruta”.  Po jakim� czasie zamelinował 
si� w Zarszynie. 

Pó�n� wiosn� 1944 roku,  ju� po zamordowaniu Madejewskich, Magurów i Pietruszki,  
Roman Seib przeniósł si� bli�ej Jasła, a w  okresie walk w  ramach planu „Burza” brat 
Eugeniusz zabrał go do oddziału kapitana M odrzejewskiego ps. „Lis” w  rejon Glinika 
Niemieckiego. 

Po zako�czeniu działa� „Burzy”,  kiedy Jasło było wysiedlone, obaj bracia Seibow ie 
przebyw ali na terenie Trzcinicy.  W połowie pa�dziernika 1944 roku gestapowcy jasielscy,  
którzy ju� w  tym czasie przenie�li si� do Gorlic, przeje�d�aj�c przez Skołyszyn rozpoznali 
„Biesa” w restauracji P.  Firaka.  Był bez broni, inaczej nie dałby si� aresztowa�.  Wraz z nim 
hitlerowcy zabrali jakiego� kolejarza, który siedział obok niego przy stoliku.  Podczas 
przesłucha� w  gorlickiej siedzibie gestapo „Szklarczyków ce” został bestialsko skatowany. 
M.in.  D rzyzga skakał mu okutymi butami po klatce piersiowej.  Od bicia całe ciało miał 
niemal czarne, rozdart� warg� i oberwane ucho. 

Po gorlickiej gehennie został przewieziony do wi�zienia w Nowym S�czu, a pó�niej do 
Krakowa, do wi�zienia przy ul.  M ontelupich. W połowie listopada 1944 roku wysłano go do 
obozu koncentracyjnego w Gross-Rosen. Tam, przebyw aj�c w kompanii karnej,  zgin�ł,  
prawdopodobnie w lutym 1945 roku. Był ostatni� ofiar� akcji uw olnienia wi��niów w Ja�le. 

Do dzi� nie wiadomo jakie mogli mie� zwi�zki z t� akcj� lub z samym „Korczakiem” 
aresztow ani z Madejewskimi, M agurami, Pietruszk� i Eugeniuszem Seibem urz�dnik S�du 
Okr�gow ego w  Ja�le Czapli�ski i jego znajoma H elena Chmurowa, urz�dniczka prokuratury 
w Ja�le. 

Oprac.  na podstaw ie materiałów z archiwum Marii M agury-Witkow skiej oraz relacji 
Eugeniusza Seiba ze zbiorów autora. Zob.: E.M. M agura,  M iło��. .. , s.250-264,  355-360. 

7 W ró�nych publikacjach poruszaj�cych problematyk� odbicia przez zespół „K orczaka” 
wi��niów w Ja�le zazwyczaj zgodnie podaw ano liczb� 66. Cz�sto jednak unikano 
informacji lub pojawiały si� ró�ne dane okre�laj�ce liczb� uw olnionych wi��niów, którzy 
uciekli z jasielskiego kryminału na własn� r�k�.   

Jedyny �yj�cy uczestnik akcji, badacz historii zbrojnego podziemia w  latach drugiej 
wojny �w iatowej, najlepszy znawca tematu, ppłk Stanisław D�browa-K ostka zdecydowanie 
twierdzi,  �e liczba osób, które zbiegły z wi�zienia po wyj�ciu zwartej grupy uwolnionych, 
wynosiła około 120. Takie w ła�nie dane przekazał kilka dni po akcji w swym meldunku 
współpracuj�cy z A K stra�nik jasielskiego w i�zienia T adeusz Niemiec ps.  „Nied�w ied�”. 
Po zebraniu informacji o liczbie osób pozostałych w  w i�zieniu i porównaniu tego stanu 
z liczb� wi�zionych przed akcj�,  wyra�nie wyszła ró�nica zaw ieraj�ca si� w  sumie 
zdecydow anie przekraczaj�cej 180 ludzi, a wi�c 66 uwolnionych, którzy wyszli w  zwartej 
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grupie i około 120 uw olnionych, którzy uciekli na własn� r�k�.  I w ła�nie tak� przybli�on� 
liczb� tych ostatnich „Nied�wied�” przekazał strukturom zbrojnego podziemia.  

Dane podaj�ce ilo�� uwolnionych, którzy uciekli samodzielnie, szacow ane od 60 do 70 
osób (ró�ne w rozmaitych relacjach i publikacjach) wzi�ły  si� z analizy dokumentów 
niemieckich, a głównie ze spraw ozdania jakie przedło�ył swym przeło�onym w K rakowie, 
z gubernatorem Hansem Frankiem na czele,  ówczesny niemiecki starosta miasta Jasła 
dr Walter G entz.  O pierał si� on na informacjach i raportach jakie przekazali mu na ten temat 
naczelnik wi�zienia oraz szef jasielskiego gestapo. Ci jednak celowo zani�yli liczb� 
uw olnionych i zbiegłych, aby sankcje wobec nich i ich ludzi były jak najmniejsze. 

8 W ramach uroczysto�ci ppłk D�browa-Kostka wygłosił bardzo interesuj�ce 
przemówienie.  O to jego fragmenty: 

„.. .Zastanawiaj�co szybko post�puje dewaluacja warto�ci takich jak moralno��, etyka,  
poszanowanie bli�niego.  W �lad za coraz powszechniejszym  rozkładem  rodziny idzie 
oboj�tno�� wobec Ojczyzny i brak zrozumienia obowi�zku słu�by dla Niej. Pono� jakoby taki 
model �ycia ogarnia teraz cały �wiat.  Przykłady negatywnych postaw zaka�aj� nasz kraj,  
zion�c z internetu, ekranów telewizyjnych i kinowych oraz wszelkiego gatunku innych 
mediów. Wzorce pozytywne s� dzisiaj �le widziane i – mimo braku cenzury – bardzo 
skutecznie eliminowane. Dla tego czego�,  co kreuje obecne postawy ludzkie, wzorce te s� nie 
tylko niepotrzebne, ale wr�cz niepo��dane.  Czy grozi nam totalna kl�ska? Mo�e jednak nie, 
póki s� jeszcze takie enklawy, jak Jasło. 

Od sierpnia 1943 roku do ko�ca wojny było jeszcze bardzo daleko,  powa�niejsze akcje 
zbrojne nie zdarzały si� cz�sto i pewnie dlatego o naszym , uwie�czonym  sukcesem napadzie 
na jasielskie wi�zienie, mówiły alianckie radiostacje całego �wiata i pisała niem al cała tajna 
prasa Polski Podziem nej. Spo�ród uwolnionych – a było ich zebranych w zwartej kolumnie 
66 i ponad 120 tych,  którym um o�liwili�m y sam odzieln� ucieczk� – chyba nie ma ju� nikogo. 
Spo�ród uczestników napadu tylko ja pl�cz� si� jeszcze po tym �wiecie.  Nie m a ju� ponurego 
kom pleksu wi�ziennego i nie ma �ladu po willi Madejewskich, która była nasz� baz� przed 
skokiem na wi�zienie.  A jednak Jasło,  mimo braku owych materialnych �ladów, pami�ta. ..  

W miejscu zburzonej wi�ziennej bramy, staraniem Pana prezesa jasielskiego Oddziału 
	wiatowego Zwi�zku �ołnierzy AK porucznika Zygmunta Kachlika, stan�ł okazały 
monum ent z sugestywnym  symbolem orła na zerwanej kracie.  (.. .) H arcerze i kombatanci 
działaj� tutaj w warunkach przyjaznego klimatu i pełnego zrozum ienia ze strony Pana 
burmistrza Andrzeja Czerneckiego i radnych Miasta Jasła. Zgodna współpraca władz 
i działaczy społecznych owocuje patriotycznym  wychowywaniem  m łodzie�y,  budz�c w niej 
szacunek dla warto�ci i postaw godnych, wpajaj�c poczucie obowi�zku słu�by Ojczy�nie.  
Oby takich miejsc jak Jasło było w Polsce wi�cej. ..”. 

Wyst�pienie Stanisław a D�browy-Kostki w  dniu 3 sierpnia 2003 roku podczas cz��ci 
oficjalnej uroczysto�ci z okazji 60-tej rocznicy rozbicia wi�zienia w Ja�le – pełny tekst 
w archiwum autora,  współorganizatora uroczysto�ci nadania uczestnikom akcji tytułów 
„H onorow ego O bywatela M iasta Jasła”.  
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Aneks: 
Dokumenty z archiwum S tanisława D�browy – Kostki 
 

           
Kartka z dziennika generalnego gubernatora Rozkaz szefa Kedywu Okr�gu AK Kraków m ajora  
Hansa Franka z zapisem  o jasielskiej  akcj i Stefana Tarnawskiego ps. „Jarem a” z wyrazami 
 uznania dla uczestników akcji  i  z inform acj� 
 o przedstawieniu ich do awansu oraz odznacze� 

           

Meldunek „Korczaka” z dnia 10 sierpnia 1943 r.
o wykonaniu akcji  do rejonu Kedywu AK  
Rzeszów (krypt . „Zim orodek”) Okr�gu  
Kedywu AK Kraków (krypt . „Grzm ot”) 
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II. SYLWETKI 
 
 
 
MIECZYSŁAW WIELICZKO  
 
 
 

ZYGMUNT BOLESŁAW KUKULSKI 
(����2 MAJA 1890 – ����4 GRUDNIA 1944) 

 
 

Urodził si� w  Ja�le jako syn Franciszka,  pracownika kolejowego i Bronisławy 
z Dyl�gów pochodzenia ziemia�skiego. Rodzina w krótce przeniosła si� do Biecza.   
W 1909 roku uko�czył jasielskie klasyczne gimnazjum wyró�niony cenzurk� „Chwalebnie 
uzdolniony” i podj�ł studia na Uniwersytecie Jagiello�skim, zrazu na prawie,  a po roku na 
pedagogice i filologii polskiej,  które uko�czył w 1914 roku. W tym okresie dał si� pozna� 
jako niezwykle pracow ity, wyj�tkow o zdolny i energiczny organizator,  bowiem zało�ył Koło 
Pedagogiczne Uczniów UJ i był jego prezesem, podobn� funkcj� pełnił w Kole Polonistów, 
za� w iceprezesem został w  K ółku Wydaw niczym. W organie tego koła „Którzy Idziemy” 
ogłosił Kukulski pierwsze prace naukow e, jak „Program naukowo-dydaktyczny H ugona 
Kołł�taja”, „Krasicki a Komisja Edukacyjna”,  „Mowa rabina Poryckiego na �mier� 
Tadeusza Czackiego” i postulatywne artykuły: o utworzenie zw yczajnej katedry pedagogiki 
i dydaktyki oraz katedry edukacji narodow ej w  U niwersytecie Jagiello�skim. 

Ledwie rozpocz�t� prac� nauczycielsk� w  Gimnazjum �w . Anny w  Krakow ie przerwała 
mobilizacja i wcielenie do 3 pułku cesarskich strzelców  tyrolskich, z którymi w yruszył na 
front rosyjski. Dnia 13 czerwca 1915 roku odniósł pod Rokitn� ci��k� ran� i jako inw alida 
odczuwaj�cy do ko�ca �ycia nast�pstwa tej kontuzji,  został zwolniony z obowi�zku słu�by 
wojskowej.  

Umo�liw iło to pow rót do pracy naukow ej i przygotowanie rozprawy doktorskiej: 
„D ziałalno�� pedagogiczna T adeusza Czackiego” na podstawie,  której 14 grudnia 1917 roku 
uzyskał doktorat na U J.  Zasadnicza cz��� tej dysertacji opublikowana została na łamach 
pisma „Wychowanie w Domu i Szkole”,  w  opó�nionym przez wojn� druku za rok 1913. 

Krótko po doktoracie, w stopniu porucznika,  pow rócił jednak do słu�by w ojskow ej 
i dopiero w  1921 roku przeszedł do rezerwy. Pełni�c t� słu�b� na obszarze byłego zaboru 
rosyjskiego,  poznał ogrom potrzeb tej „dzielnicy” Niepodległej Rzeczypospolitej i zwi�zał 
si� z Lublinem podejmuj�c obowi�zki zast�pcy profesora na �wie�o utworzonym, w grudniu 
1918 roku Uniw ersytecie Lubelskim, który w krótce otrzymał dopełnienie swej nazwy 
w postaci „Katolicki”,  za� Z.  Kukulski obj�ł katedr� pedagogiki, któr� ju� w roku 
akademickim 1924/25 przekształcił w Instytut Pedagogiczny. 

Równocze�nie pracował na stanowisku profesora w Pa�stw owym Gimnazjum i Liceum 
M�skim im. Stanisław a Staszica. Pocz�wszy od roku szkolnego 1920/21 uczył j�zyka 
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polskiego,  historii i propedeutyki filozofii oraz j�zyka łaci�skiego, za� w  roku 1928/29 pełnił 
obowi�zki dyrektora tej szkoły,  a „…po roku bez podania istotnych przyczyn, pozbawiono 
go stanowiska”,  zapisze autor monografii tej Szkoły wydanej w 2001 roku w Lublinie.  
Sk�din�d wiadomo o radykalizmie pogl�dów Kukulskiego,  ale nie zwi�zanych z jak�kolwiek 
orientacj� partyjno - polityczn�, co było zapew ne przyczyn� w dobie wzrostu wpływ ów 
sanacji,  �e w  … 41 roku �ycia został przeniesiony na pa�stwow� emerytur� i to w  okresie 
najbardziej aktyw nej działalno�ci naukowej i społecznej. Zaraz do tego pow rócimy. 

Na podstawie pracy „Głów ne momenty my�li i bada� pedagogicznych” uzyskał 
habilitacj� w  1923 roku na Uniw ersytecie Jana Kazimierza we Lwowie.  Doje�d�aj�c 
z Lublina,  za przyczyn� Kazimierza Tw ardowskiego,  obj�ł tu wykłady. 

Od pocz�tku roku akademickiego 1924/25 mianowany został profesorem 
nadzwyczajnym w K UL, a 29 kwietnia 1929 roku otrzymał nominacj� na profesora 
zw yczajnego.  W tym okresie,  w latach 1927-1930 był dziekanem Wydziału N auk 
Społecznych KUL. 

Warto wspomnie�, �e jego wykłady obejmowały pełen zakres pedagogiki, historii 
wychow ania,  a nawet psychologii eksperymentalnej i charakterologii,  przy czym w iele 
uw agi przeznaczał zagadnieniom normatywnym tych dyscyplin,  zw łaszcza w  zakresie 
pedagogiki. Dowodzi tego problematyka w ykładów  monograficznych, w których ka�dego 
now ego roku akademickiego podejmował wybrany fragment z historii my�li pedagogicznej – 
od staro�ytno�ci po w spółczesno��, z uwzgl�dnieniem doktryn panuj�cych w  nauczaniu 
i wychow aniu.  Dopełnieniem szczególnym zakresu tych wykładów były własne badania 
ow ocuj�ce pionierskimi publikacjami,  zwłaszcza �ródeł,  jak „Pism a pedagogiczne 
Stanisława Staszica” (1926), „�ródła do dziejów wychowania i szkolnictwa w Polsce w dobie 
Izby Edukacji Publicznej 1807-1812” (1931).  

Inny,  o niepowtarzalnych rozmiarach zakres działalno�ci społecznej, w powi�zaniu 
z prac� naukow � Z ygmunta K ukulskiego stanow i jego kreatywno�� organizacyjna.  Ju� 
w 1922 roku nie tylko stan�ł na czele Komitetu Obchodu 150 rocznicy powstania K omisji 
Edukacji N arodow ej i �mierci Szymona Konarskiego,  ale wydał „Pierwiastkowe przepisy 
pedagogiczne Kom isji Edukacji Narodowej z lat 1773-1776” (1923), a do tomu „Epoka 
Wielkiej Reformy” redagowanego przez Stanisława Łempickiego,  dał fundamentalny tekst 
„O brady zgromadze� akademickich Wydziału Małopolskiego w Lublinie w roku 1790”.  

W 1924 roku obj�ł przewodnictw o Obchodu 100 rocznicy zgonu Stanisława Staszica,  
której pokłosie stanowi monumentalna ksi�ga „Stanisław Staszic” (1928) pod jego redakcj� 
– dzieło pierwsze i jedyne jak dot�d ukazuj�ce posta� tego wielkiego Polaka. A obok tego 
dał Kukulski szereg studiów, jak „Lata szkolne Staszica”,  „Trzy dokumenty z �ycia Staszica”, 
„U dział Staszica w pracach Izby Edukacyjnej 1807-1812”. 

W 1929 roku wyst�pił z inicjatyw� upami�tnienia w Lublinie postaci Jana 
Kochanowskiego i doprowadził w rok pó�niej do ufundowania pomnika na Rynku 
staromiejskim przed gmachem Trybunału Koronnego, w miejscu �mierci poety.  Pomnik 
zniszczyli N iemcy, ale w 1965 roku został odbudowany i umieszczony na placu opodal 
wotyw nej �wi�tyni M atki Bo�ej Zw yci�skiej przy ul. N arutowicza i przed obecnym 
gmachem Wydziału Pedagogiki i Psychologii UM CS. 

Zygmunt Kukulski,  Julian Krzy�anowski i Ludwik K amykow ski w 1927 roku zało�yli 
Towarzystwo Przyjaciół N auk w Lublinie,  które dzi� pod nazw� Lubelskie Tow arzystwo 
Naukowe (Societas Scientiarum Lubliniensis) zrzesza ponad 800 członków zwyczajnych 



 

105Zygmunt Bolesław Kukulski (�2 maja 1890 - � 4grudnia 1944) 

(profesorów  w y�szych uczelni) i około tysi�ca członków - korespondentów  (doktorów nauk), 
wszystkich dyscyplin upraw ianych nie tylko w  lubelskim o�rodku akademickim. Zygmunt 
Kukulski był nieprzerwanie do 1939 roku wielokrotnie wybieranym prezesem Zarz�du tego 
Towarzystwa. N ale�y tak�e do grona inicjatorów – zało�ycieli Towarzystw a Naukow ego 
KUL. O bydw a Towarzystw a obok wielostronnych funkcji animatorskich w nauce,  s� dzi� 
tak�e licz�cymi si� instytucjami wydawniczymi. 

Pomimo tak w ielow�tkow ej pracy naukowej i społecznej,  Kukulski zachow ał nadal 
zw i�zki ze szkolnictwem �rednim, bowiem ju� w roku szkolnym 1931/32 obj�ł dyrektur� 
Szkoły Lubelskiej,  któr� zreorganizował jako Prywatne M�skie G imnazjum i Liceum im. 
Stefana Batorego i mimo kryzysu gospodarczego, zdołał t� p lacówk� znakomicie 
wyposa�y�, za� uczniom zapew ni� liczne stypendia.  Szkoła ta na tyle dobrze zapisała si� 
w pami�ci społecznej,  �e w spółcze�nie staraniem daw nych uczniów została reaktyw ow ana 
pod imieniem Stefana Batorego jako pryw atne liceum Stow arzyszenia Apostolstwa 
Katolickiego (Pallotyni). 

Z w a�niejszych prac ogłoszonych bezpo�rednio przed wybuchem w ojny trzeba 
wymieni� studia: „Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Lublinie na tle epoki (1918-1930)”,  
ogłoszona w 1938 roku,  „Pierwsze popisy publiczne w szkole wojewódzkiej lubelskiej za 
czasów Komisji Edukacji Narodowej”, zamieszczone w  „Ksi�dze Pami�tkow ej” ofiarowanej 
ordynariuszow i lubelskiemu bp. Marianow i Fulmanowi (1939) oraz szereg artykułów  do 
planow anej monumentalnej monografii „Ateny Lubelskie”, o szkołach w  ostatnich latach 
Rzeczypospolitej, której ju� nie uko�czył… 

W kw ietniu 1938 roku uczestniczył, jako delegat KUL w uroczysto�ci kanonizacji 
bł. Andrzeja Boboli w Rzymie i sprowadzeniu jego relikwii do Warszawy. 

Za tak znacz�ce osi�gni�cia otrzymał Z ygmunt K ukulski Srebrny Waw rzyn Polskiej 
Akademii Literatury oraz Złoty Krzy� Zasługi. 

W sierpniu 1939 roku wyjechał do U SA , by uczestniczy� w  „Dniu Polskim” na 
�w iatowej w ystaw ie w Chicago. Wybuch II wojny zastał go w drodze powrotnej do kraju 
dosłow nie na Atlantyku… Zatrzymał si� w  Londynie. Tu opublikow ał prac� w  1941 roku 
„The Educational Genius of Com enius”. Uczestniczył w  działalno�ci „Zrzeszenia Nauczy-
cieli Polaków w  Wielkiej Brytanii” w  latach 1942-1944 w Edynburgu i w Londynie.  
Prowadził wykłady w  Studium Pedagogicznym przy Uniwersytecie w Edynburgu 
i współpracował z agendami Rz�du RP na emigracji w spraw ach o�wiatowych. Z  t� my�l� 
przygotował projekt reformy systemu o�wiatow ego „Przyszło�� w  szkole”, na tle 
porównawczym szkolnictw a w krajach Europy Zachodniej.  

Ogarni�ty  t�sknot� za krajem, oderwany od warsztatu naukowego i zbiorów, zmarł 
nagle w Peebis. Pozostał w pami�ci jako nieprzeci�tny organizator �ycia naukow ego 
i szkolnego,  �w ietny pedagog uniw ersytecki, aktywny o szerokich horyzontach działacz 
społeczny, zamiłowany nauczyciel i przyjaciel młodzie�y, a nade wszystko autor 
fundamentalnych publikacji naukow ych o uznanej i dzi� w arto�ci dla historii my�li 
pedagogicznej i szkolnictwa w Polsce.  Podkre�lali te zasługi w sposób szczególny: Henryk 
Barycz w  kilku studiach i monografiach oraz w biogramie W: K wartalnik Historyczny,  
R. 53: 1939-1946, z.  3-4, s.  529-532. Jan D obrzy�ski, w studium „Dzieje TPN  w Lublinie” 
(1957) i Wspom nienie o Zygmuncie Kukulskim , W: Roczniki Humanistyczne, t.  2-3: 1950-
1951 (druk 1953), s.  357-365.  K azimierz Juszczakowski w biogramie,  Zygmunt Bolesław 
Kukulski, W: Prywatne M �skie Gimnazjum im. Stefana Batorego Batorego Lublinie. „Szkoła 
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Lubelska w XX X-lecie”,  Lublin 1936, s. 312-324 z podaniem bibliografii publikacji 
i reprodukcj� portretu.  Tadeusz Sulimirski: Studium Pedagogiczne w Edynburgu,  W: Nauka 
Polska na O bczy�nie 1939-1960 (Londyn), z.  1: 1955, s. 50-53 oraz Jerzy Starnawski 
w Polskim Słowniku Biograficznym, t.  XVI,  Wrocław – Gda�sk 1971, s. 121-122.  
Zdzisław �w istak w  „Słowniku Biograficznym znanych postaci Jasła i regionu”,  Jasło 1998, 
zamie�cił na s. 180 krótki biogram Z . Kukulskiego pióra ks.  Jana R�ba nie wolny od 
nie�cisło�ci.  
 
 
 
 
 
 
�ródła: 
 
Archiwum  Akt Nowych w Warszawie, Oddz. VI,  teczka biogr.  857/3 
Archiwum  KU L, Akta osobowe Z. Kukulskiego 
Archiwum  ZG ZNP w Warszawie: zbiór „Dzieje o�wiaty”, sygn. 24/282,  1/415,  1/443 oraz 

zbiór „Pami�ci nauczycieli 1939-1945” 
Archiwum  ZNP w Ja�le: Ksi�ga protokołów O gniska ZP NSP 1919-1931
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KSI�DZ KAZIMIERZ WOJCIECHOWSKI 
SALEZJANIN – M�CZENNIK „�WIROWISKA”  

(1904 - 1941) 
 
 

K s.  Kazimierz Wojciechow ski, syn Andrzeja 
i Marii z Bosków, urodził si� 16 sierpnia 1904 roku 
w Ja�le. Ojciec był pracownikiem kolejowym, a matka 
dorabiała na gospodarstwie.  W pi�tym roku �ycia 
stracił Kazimierz ojca. Od tej chw ili cały ci��ar 
utrzymania i w ychowania trojga małych dzieci spadł 
na matk�, niewiast� pobo�n� i pełn� po�w i�cenia.  Ta 
z pomoc� dobrych ludzi wystarała si� dla sw ego K azia 
o przyj�cie do Zakładu Salezja�skiego im. Lubomir-
skich w Krakowie. Miał on wów czas osiem lat.  Był 
chłopcem bardzo �ywym, w esołym, zawsze zadowolo-
nym. 
 
 
Epizod z pobytu w Zakładzie S alezja�skim 
w O �wi�cimiu. 
 

W 1916 roku Kazik został przyj�ty  do Z akładu 
im. Ksi�dza Bosko w O�wi�cimiu.  	ycie salezja�skie pełne rado�ci i ruchu odpowiadało 
jego �ywemu temperamentowi. Pokochał gry i zabawy, ch�tnie brał w  nich aktywny udział. 
Uczył si� dobrze.  Z zainteresowaniem przygl�dał si� orkiestrze. Pewnego dnia podszedł do 
nauczyciela muzyki i poprosił czy nie mógłby i on nale�e� do kapeli? 
Za mały jeste� – odpowiedział nauczyciel – musisz jeszcze podrosn��. Przecie� te tr�by s� 
wi�ksze od ciebie.   
Ale niech m i ksi�dz pozwoli raz dmuchn�� – odparł na to chłopiec. No dm uchnij! 

I dmuchn�ł ku uciesze obecnych kolegów. Odt�d muzyka i �piew stały  si� dla niego 
nieodł�cznym �yw iołem. 
 
 
Kleryk, asystent, nauczyciel muzyki i �piewu. 
 

Po uko�czeniu czwartej klasy gimnazjum (1920 r.) zło�ył podanie o przyj�cie do 
now icjatu w Kleczy Dolnej. Z chwil� w st�pienia w  mury nowicjackie rzetelnie zabrał si� do 
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pracy nad uszlachetnieniem sw ojego charakteru,  pomny na �yczenie swojej matki „by został 
dobrym, �wi�tym kapłanem-salezjaninem”. W dniu 2 pa�dziernika 1921 roku zło�ył 
pierw sze �luby zakonne i uko�czył nowicjat.  

Z Kleczy Dolnej udał si� do Studentatu Filozoficznego w Krakowie,  na „Łosiówk�”.  
Tam uzyskał �wiadectwo dojrzało�ci i uko�czył studia z dobrymi notami.  Został wysłany na 
asystencje do M ałego Seminarium w L�dzie nad Wart�.  U czył tam matematyki,  był dusz� 
rekreacji i wszelkiego rodzaju zawodów . 

„Pami�tam – pisze jeden z w ychowanków – przechadzki �rodowe, jak wtedy wszyscy 
si� bawili. ..  O dchodziła piłka no�na, karabinierzy,  podchody. ..” 

Uczył ponadto �piewu i muzyki.  Umiał i tu w nie�� wiele inwencji,  zapala� 
muzykantów , naucza� gry na instrumentach w sposób przyst�pny. Jeden z ów czesnych 
członków orkiestry  w  L�dzie tak to w spomina: „Ksi�dz Wojciechowski um iał zach�ca� do 
gry, czy to przy pomocy cukierków, czy pokazuj�c nowy instrument sprawiony dla naszego 
zespołu. Sam  nieraz,  gdy brakowało kogo� z nas, brał instrum ent i grał brakuj�c� parti�... 
Zorganizował tak�e pi�kny chór”.  

Z kolei pracował jako nauczyciel muzyki i �piewu w  zakładach salezja�skich 
w A ntoniewie,  Warszaw ie, Aleksandrowie Kujaw skim i O�wi�cimiu.  Umiał przyw i�za� 
młodzie� do Zakładu sw oim umiłowaniem muzyki, sportu,  swad� w obej�ciu z młodzie�� 
oraz wytworzy� pogodn� atmosfer�, wła�ciw � domom salezja�skim, cho� przy jego �ywym 
i porywczym temperamencie nie przychodziło mu to łatw o. 

W 1930 roku przybył do Krakow a na studia teologiczne. I tu wolne chwile po�wi�cił 
utworzeniu z grona kolegów  chóru �piew aczego, który u�wietniał ró�ne uroczysto�ci.  

Pracował rów nie� w Oratorium przy Parafii �w. Stanisława Kostki. Klub sportowy, 
który tam zorganizował w ł�czaj�c we� młodzie� oratoryjn�,  był jednym z najbardziej 
dynamicznych w Krakowie. Jego ówczesny dyrektor tak o nim si� wyraził: „Kleryk 
Kazimierz Wojciechowski od przeszło roku uczy gry na instrum entach członków tutejszego 
Katolickiego Stowarzyszenia Młodzie�y Polskiej z wielkim  po�wi�ceniem, zamiłowaniem i ku 
zadowoleniu druhów i przeło�onych.. . Maj�c do czynienia z chłopcami ,  okazuje wiele 
opanowania – jest przez wszystkich lubiany”.  
 
 
Jako kapłan – salezjanin. 
 

Dnia 19 maja 1935 roku otrzymał �wi�cenia kapła�skie w Krakow ie z r�k biskupa 
Stanisława Rosponda,  wielkiego przyjaciela dzieł ksi�dza Bosko w  Polsce.  

Po radosnych prze�yciach dni prymicyjnych udał si� jako nauczyciel do M ałego 
Seminarium w  Daszawie koło Stryja. Po roku w rócił do Krakowa, został nauczycielem 
religii w  d�bnickich szkołach powszechnych oraz kierownikiem O ratorium i Katolickich 
Stowarzysze� Młodzie�ow ych. Tak wyra�ały si� o jego pracy władze szkolne: „Ksi�dz 
Wojciechowski prowadzi lekcje religii w naszej szkole.  Um ie młodzie� na lekcjach 
zainteresowa� i o�ywi�. Wsz�dzie budzi szczer� rado��.. . Młodzie�� zajmuje si� i poza 
szkoł�.. . Jest przez ni� lubiany i ma posłuch w�ród niej.. .” 

Nieznu�enie pracował a� do wybuchu drugiej wojny �w iatow ej w  1939 roku. W czasie 
wrze�niowych operacji wojskowych pozostał w K rakowie i spieszył z pomoc� uciekinierom. 
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Gdy w ładze niemieckie w  tzw. Generalnym Gubernatorstwie otw orzyły szkoły 
pow szechne w listopadzie tego� roku wrócił i ksi�dz K azimierz do swej ukochanej pracy 
szkolnej.  
 
 
Aresztowanie,  obóz zagłady w O�wi�cimiu. 
 

Nadszedł maj 1941 roku. W wigili� uroczysto�ci Wspomo�ycielki Wiernych – 23 maja, 
w godzinach wieczornych ksi�dz Kazimierz Wojciechowski został aresztow any przez 
gestapo z innymi w spółbra�mi i osadzony w  w i�zieniu Montelupich w Krakow ie. Jako 
pow ód aresztowania przeprowadzaj�cy akcj� Paul Siebert, podał ksi�dzu Kazimierzowi 
prac� nad utrzymaniem ducha polsko�ci w�ród młodzie�y. Po miesi�cu pobytu 
w krakowskim wi�zieniu, dnia 26 czerw ca tego� roku został przewieziony wraz 
z jedenastoma salezjanami do obozu koncentracyjnego w O�wi�cimiu. Tu zło�ył swoje �ycie 
Bogu w ofierze. 
 
 
M�cze�ska �mier� na �wirowisku. 
 

Dzie� 27 czerwca 1941 roku okazał si� tragiczny dla salezjanów krakowskich.  
W kompanii karnej pracowało ich 12,  a w�ród nich był rów nie� ksi�dz Kazimierz 
Wojciechowski, który z powodu swej silnej budow y ciała zwrócił uwag� opraw ców. 
W nieludzki sposób zn�cano si� nad nim, bito, kopano. Jednym uderzeniem styliska od 
łopaty pilnuj�cy kapo w ybił mu z�by, a szpicrut� przeci�ł mu skór� na głow ie. Krew  z ust 
i głowy zacz�ła si� s�czy� stru�kami. Resztkami sił zabrał si� do pracy,  ci�gle poganiany, by 
tylko pr�dzej i pr�dzej.  

Przerwa obiadow a. Od rana do tej pory ju� dwóch salezjanów -ksi��y �wierca 
i Dobiasza zamordow ano i zawieziono do krematorium. Przyszła kolej na dalsze ofiary.  Po 
obiedzie,  którego nikt z pracuj�cych w  karnej kompanii nie mógł przełkn��, znów ta sama 
kator�nicza praca,  znowu szykany. Po pewnym czasie bardzo cierpi�cy ksi�dz Kazimierz 
zw rócił si� do blokowego z pro�b� o l�ejsz� prac�. 

„Owszem, zaraz j� dostaniesz, tylko dowie� t� taczk� do dołu,  biegiem !” I uderzył go 
par� razy po plecach kijem w rzeszcz�c: „A ty leniu,  oszu�cie, nie chce ci si� pracowa�?” 
I zbli�aj�cego si� ksi�dza Kazimierza zepchn�ł do owego gł�bokiego dołu razem z taczk�.  
Po chw ili słycha� było chichoty i rado�� SS-mana na widok próbuj�cego w ydoby� si� z dołu 
nieszcz��nika. 

Nagle padł rozkaz: „Połó� si� obok tego tam leniucha!” Ksi�dz Wojciechowski 
skierował swój wzrok w e wskazanym kierunku i zobaczył le��cego na wznak ksi�dza 
Franciszka H arazima, nad którym od dłu�szego czasu zn�cał si� krwio�erczy kapo „krwawy 
Franz”.  

Zbli�ała si� godzina 14.00.  D zie� był upalny. Gor�czka i pragnienie trapiło biednych 
wi��niów. Wreszcie kapo i blokow y zrzucili ci��k� belk� i poło�yli na szyjach 
dogoryw aj�cych kapłanów, i �miej�c si� przygadywali: „Tak, ogłupia� ludzi umiecie. ..  
Pracowa� wam si� nie chce. Twierdzicie, �e jest Bóg. Poka�cie m i Go, chc� G o widzie�!. ..  
Bogiem  jestem  ja! Ja teraz jestem  panem  waszego �ycia!” 
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Jeszcze jak�� chw il� trwało to naigrawanie si� z biednych,  nieszcz��liwych ofiar.  Po 
czym kapo i blokowy stan�li na narzuconej na ich szyje belce i sw ym ci��arem dopełnili 
krwawego dzieła. ..  Krótkie rz��enie, piana na ustach,  nabrzmienie tw arzy, �miertelne 
konwulsje.. .,  jakie� niezrozumiałe słow a i dwaj m�czennicy, ksi��a Wojciechowski 
i Harazim zako�czyli sw� ziemsk� w �drówk�,  zako�czyli gehenn� o�wi�cimskiego obozu.  
Ich ciała wrzucono na taczki i zawieziono na stos trupów  obok krematorium. 

Tak zgin�ł ksi�dz Kazimierz Wojciechow ski, wielki przyjaciel młodzie�y, któr� kochał 
i która jego kochała. Zgin�ł 27 czerw ca 1941 roku na słynnym 	wirowisku w  37 roku �ycia, 
20 �lubów  zakonnych i 6 roku kapła�stwa. Nosił numer obozowy 17342. 

 
 

Ks. Michał S zafarski S D B 
 
 
Kraków, dnia 23 maja 2003 r. 
W 62-g� rocznic� aresztow ania 
 
 
 
 

Autor tekstu jest wicepostulatorem procesu beatyfikacyjnego ksi�dza Kazimierza 
Wojciechowskiego.  



 
 
III. WSPOMNIENIA 
 
 
 
BOGU SŁAW   MASTEJ 
 
 

WSPOMNIENIA Z DZIAŁALNO	CI 
MŁODZIE�OWEGO ZESPOŁU TEATRALNEGO 

„ARLEKIN” W �ÓŁKOWIE 
 
 

Szkoła Podstawowa nr 7 im. Stefana Jaracza w Ja�le jest usytuowana w 	ółkowie,  
który bezmy�lna administracja podzieliła jeszcze w  latach siedemdziesi�tych minionego 
stulecia na dw ie połowy – t� „miejsk�”,  jasielsk� i t� w iejsk� – poczciwy, stary 	ółków. 
Mimo sztucznego podziału �rodow isko nadal trzyma si� razem, głównie dzi�ki pr��nej 
działalno�ci K oła Gospody� Wiejskich,  O chotniczej Stra�y Po�arnej i szkoły. Sołectwo 
tak�e zawarło pakt z Komitetem O siedlowym i na gromadzkiej parceli wzniesiono 
wspólnymi siłami okazały Osiedlowy Dom Kultury.  Bo ten stary Dom Ludowy.. . 

Cofnijmy si� jednak o te pół ju� wieku bez mała. Do 	 ółkowa trafiłem w 1957 roku,  
kiedy wiosn�, jako instruktor - metodyk przyjechałem do tamtejszej szkoły na hospitacj� 
lekcji.  D zieciaki miały miłe, inteligentne buziaki, a jeden sympatyczny wesołek na�ladował 
moj� urz�dow� min� i gesty tak udatnie, �e jego kamraci dusili si� z uciechy. Tak zrodził si� 
pomysł! 

W Ja�le byłem niemile widziany w oczach K omitetu PZPR, bo „zha�biłem si�” 
re�yseri� „M isterium M�ki Pa�skiej” (gdzie te� grałem rol� Judasza),  a tu, w 	ółkowie. ..  
Zaledw ie trzy kilometry od Jasła.  I jest sala ze scen�! Wtedy był to stary, drewniany budynek 
z murowan� przybudów k� w  pobli�u szkoły.  �mieszne! Sala drew niana,  ale scena 
murowana, nawet do�� obszerna i wygodna.  Do 1955 roku działał tu teatr ludow y pod egid� 
KGW i O SP. T o zadecydow ało. We w rze�niu 1957 roku, na własn� pro�b�,  przeniosłem si� 
ze Szkoły Podstaw owej nr 1 w Ja�le do małej szkółki w 	ółkowie (szkoła nie miała jeszcze 
wtedy numeru,  ani patrona).  

W pa�dzierniku byłem tam ju� jako tako zaaklimatyzow any i przyst�piłem do 
organizacji teatru szkolnego.  Po dw unastoletniej działalno�ci w teatrach amatorskich miałem 
ju� w tedy za sob� wielkie marzenia o sławie aktorskiej i stołecznych scenach.  Zrozumiałem 
natomiast,  �e skoro si� ju� ten teatr tak bardzo pokochało,  to nale�y go zrobi� tam, gdzie 
�yw ot człeka rzucił i �e najbardziej jest potrzebny tam, gdzie go zupełnie brak. ..  

M łodzie�, pocz�tkow o nieufna i sztyw na, rozkr�ciła si� pow oli i próby ruszyły.  
Niemałym bod�cem dla zespołu był udział dzieci, jako w idzów, w  spektaklu „Poci�g – 
widmo” Ridley’a, który wtedy re�yserowałem w Ja�le, graj�c jednocze�nie rol� detektywa 
Teddy’ego. Fakt,  �e „nasz pan” jest aktorem na „praw dziwej scenie” i daj� mu kw iaty,  
pozw olił dziatwie uw ierzy� we mnie i – co najwa�niejsze – uw ierzy� w  teatr.  M ijaj� 
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pierw sze kłopoty z dykcj�, interpretacj�,  a poj�cie zada� aktorskich staje si� bliskie 
i zrozumiałe – rodzi si� p ierwsza,  toporna jeszcze i nie�miała posta� sceniczna w edycji 
dziecka. 

Wiosn� 1958 roku teatrzyk szkolny w 	ółkowie daje sw� p ierwsz� premier�, sztuk� 
p t.  „Tommy” (autora niestety  nie pami�tam).  Zespół nie ma jeszcze nazwy, jest młody 
i niedo�wiadczony, podobnie jak jego instruktor w pracy teatralnej z dzie�mi. I ju� wtedy 
wiem, �e musz� od nowa nauczy� si� tw orzenia teatru – teatru z dzie�mi! 

Aczkolwiek mój pierwszy sezon pracy z „Arlekinem”, (który w tedy „Arlekinem” si� 
jeszcze nie zw ał),  nie był tak zupełnie pierwszy, je�li idzie o teatry szkolne, to,  w  ka�dym 
razie, nauczył mnie,  jak serio i powa�nie nale�y traktowa� prac� sceniczn� z dzieckiem. 
Mo�e pomogła mi tutaj moja wrodzona wra�liw o�� sceniczna (sam grałem wtedy i grałem 
jeszcze do niedawna), mo�e ta dziw na,  nas�czona szacunkiem sympatia,  jak� zaw sze 
odczuwam do wzrastaj�cej istoty ludzkiej. ..  A le najw i�cej chyba spraw ił tu znany szeroko 
amatorom teatru p.  Stanisław Iłow ski (uczył mnie ten wspaniały człowiek charakteryzacji 
i kukiełkarstwa),  który mi powiedział: 
- Człowieku! Dziecko,  to cudowny, najwra�liwszy materiał aktorski.  Ale materiał delikatny 
i łatwo go zepsu�.  Musisz wi�c, chłopie, stworzy� swoj� m etod�.  Tylko swoj�, własn�! Baw 
si� z nimi w teatr,  ale w ten teatr najprawdziwszy,  bo oni musz� uwierzy�, �e ty si� z nimi 
bawisz na serio! – Zacz�łem wi�c t� zabaw� na serio. 

Ju� w drugim roku pracy w 	ółkowie wprowadziłem do prób zespołu szereg etiud 
aktorskich,  �wicze� emisji głosu i dykcji oraz krótkich pogadanek z historii teatru i dramatu 
– wszystko w formie zabawowej.  K iedy doszli�my do komedii dell’arte i młodzie� zrobiła 
krótk� etiud� w tej formie,  kto� zaproponował,  aby nasz zespół nazwa� imieniem Arlekina, 
bo ta posta� podobała si� młodzie�y najbardziej. I tak ju� zostało. N a przegl�dzie 
pow iatow ym szkolnych zespołów artystycznych w Ja�le,  1960 roku zespół zdobył swe 
pierw sze wyró�nienie ju� jako Młodzie�owy Zespół Teatralny „A RLEKIN”, za udan� 
inscenizacj� „Ballad” A . Mickiew icza.  

W tym samym roku powołano mnie znowu na stanow isko instruktora Powiatow ego 
O�rodka M etodycznego w  Ja�le (1/4 etatu),  tym razem ju� jako specjalist� do zaj�� 
pozalekcyjnych i zaproponow ano przeniesienie etatu do pow staj�cej w Ja�le now ej szkoły 
nr 4.  Instruktorstwo obj�łem, ale za etat w Ja�le podzi�kow ałem. – Ja miałem ju� sw ego 
„A RLEKINA” w  w iejskiej szkółce, w 	ółkowie.  

Adaptacja „Jak to ze lnem było” M. Konopnickiej,  zatytułowana „Czarodziejskie 
ziarno”,  przyniosła „Arlekinowi” A nno D omini 1963 pierwsze miejsce w kolejnych 
eliminacjach pow iatow ych zespołów szkolnych.  Zespół szalał z rado�ci, a drewniana sala 
z murow an� scen� nie mogła pomie�ci� widzów na spektaklach �rodowiskowych. Skromny 
teatrzyk szkolny zyskał te� krótk�,  ale mił� ocen� w  prasie i osobn� audycj� radiow�, m.in. 
w miejscowym radiow��le równie�.  

Ten pierwszy, powa�niejszy sukces zespołu zawdzi�cza� te� nale�y w do�� znacznym 
stopniu naw i�zaniu współpracy z Komitetem Rodzicielskim szkoły i miejscowymi 
organizacjami społecznymi,  jak Koło Gospody� Wiejskich i Ochotnicza Stra� Po�arna. I tak 
w pracach scenograficznych pomógł wydatnie stolarz,  Stanisław Bemben, którego prace 
wyko�czył p�dzlem malarz, Stanisław Matiaszewski.  N ajwi�ksz� jednak zasług� nale�y tu 
przypisa� co najmniej kilkunastu matkom dzieci, które wieczorami, po pow rocie z prac 
polowych, szyły, przerabiały i dopasowywały kostiumy dla swych pociech - artystów. Niech 
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mi te� w ybacz� osoby tu zapomniane,  nigdzie – niestety  – nie zapisane, z których 
zapami�tałem tylko pp.  Mari� Ryznar,  Janin� Kł�k i Władysław� Bemben. Szkoda,  �e 
pami�� ludzka jest taka zawodna,  bo przecie� to te w ła�nie osoby zapocz�tkowały tak 
ow ocn� w  dalszych latach współprac� „Arlekina” ze �rodowiskiem ludzi dorosłych. 

Ale te� ten pierwszy sukces „Arlekina” przyniósł jednak i kłopoty,  bo na terenie samej 
szkoły rozj�trzył do biało�ci klik� bardzo zawistnych – niestety  – osób. 

Có� zazdro�� mo�e!! Kpiono z „Arlekina”, dokuczano re�yserow i i utrudniano mu 
wyjazdy na dokształcanie teatralne,  ograniczano bud�et na stroje, zabraniano zespołowi 
wyjazdów na wyst�py – któ� to zliczy?! Gdyby nie wyra�na pomoc i opieka Wydziału 
O�wiaty w  Ja�le oraz stale rosn�ca sympatia �rodowiska 	 ółkowa, nie doczekałby pewno 
„A rlekin” nie tylko kilkudziesi�ciu, ale nawet i kilku lat działalno�ci. My�my jednak ju� 
umieli by� twardzi! 

W tym te� okresie praca zespołu przebiegała ju� cyklicznie według do�wiadczalnie 
opracowanego systemu, przy czołowym zało�eniu słu�enia przede w szystkim szkole. Do 
dzisiaj ka�da pozycja repertuarowa „Arlekina” ma swoje uzasadnienie programowe, co czyni 
młodzie� okolicznych szkół fundamentem w idowni zespołu.  We wrze�niu rozpoczynamy 
próby „stolikowe”, w zbogacane �wiczeniami dykcji i emisji głosu – w  przerwie, dla 
odpr��enia pogadanka (8-10 minut) z historii teatru i dramatu, b�d� innych zagadnie� 
teatralnych. Jesieni� organizujemy te� ogl�danie spektakli profesjonalnych,  najcz��ciej 
poł�czone ze spotkaniem z aktorami i zwiedzaniem teatru.  W bardzo nielicznych 
przypadkach udaje si� uzyska� zgod� na ogl�danie prób profesjonalistów. 

Fiaskiem ko�cz� si� jednak próby korzystania z pomocy zawodowców  na terenie 
zespołu. Najcz��ciej taka „pomoc” była brutalnym niszczeniem naszych koncepcji,  przy 
manifestacji boskiej nieomal wy�szo�ci łaskawego dla „n�dznych amatorów” artysty.  
Konkretnymi bywały natomiast mocno wy�rubowane honoraria i dlatego te� porzucili�my t� 
form� pracy do�� szybko. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projekt  scenograficzny do adaptacj i „Placówki” B.  Prusa. 
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Kontakty z teatrem profesjonalnym były jednak w  sumie korzystne,  głównie przez 
mo�liwo�� podpatryw ania przydatnych dla nas w zorców , a w szczególno�ci wzorców 
organizacji pracy.  A rleki�czycy zawsze pragn�li mie� teatr „prawdziw y”,  w  ka�dym calu 
i wła�nie podpatrywanie pracy profesjonalistów  podsun�ło nam pomysł rozszerzenia składu 
zespołu przez przyjmowanie uczniów o innych ni� aktorskie uzdolnieniach. W ten sposób 
chłopcy – majsterkow icze tw orz� „brygad� scenotechniczn�”, dziewczynki szyj�ce „brygad� 
garderobianych”,  za� grupa obdarzona zmysłem organizacyjnym „brygad� obsługi 
widowni”.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projekt  scenograf iczny do adaptacji  „Placówki” B.  Prusa.  
 

 
To kolejne osi�gni�cie metodyczne rozw ija te� współprac� z rodzicami młodzie�y, 

z Komitetem Rodzicielskim szkoły. Aczkolwiek moje kontakty z rodzicami przebiegaj� 
nader prozaicznie – rozmawiamy przez płot, przy bydle, w autobusie,  podczas orki – to 
jednak w efekcie zdolne mamy szyj� w cale udatne kostiumy, nawet te trudne,  z daw nych 
epok, a tatusiow ie przy pomocy struga i starego o�nika tw orz� (najcz��ciej z odpadów) 
prawdziw e cude�ka scenograficzne.  Tak jest do dzisiaj. 

W latach sze��dziesi�tych i siedemdziesi�tych najwi�cej szyj� dla potrzeb scenicznych 
„A rlekina” panie: Zofia Kiełbasa,  J.  G ajecka, a nawet panow ie: Zygmunt Korczykowski 
i Mieczysław Ofiarski.  Nieco pó�niej, ju� w  latach osiemdziesi�tych i dziewi��dziesi�tych 
panie: A nna Bajorek, Halina Czy�ow icz, Bogusława K ł�k, Stefania K onopka i w iele jeszcze 
innych zapomnianych ju� – niestety  matek.  

Na przestrzeni wieloletniej działalno�ci „A rlekina” przew in�ło si� wielu, sporadycznie 
pomagaj�cych zespołow i rodziców i członków lokalnych organizacji społecznych i nie 
sposób wymieni� w szystkich w tym skromnym opracowaniu.  N ale�y jednak wymieni� tutaj 
profesjonalnych stolarzy, Józefa Paprockiego i Bronisław a Wierzbickiego, którzy b�d�c 

proj.  B.Mastej 
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rodzicami szczególnie aktyw nych arleki�czyków , przez w iele lat wydatnie pracow ali dla 
zespołu, dokładaj�c cz�sto własny materiał. T� rodzinn� ju� chyba tradycj� podtrzymuje 
obecnie Zbigniew  Paprocki (junior), który te� nigdy szkole nie odmawia.  

Ze szczególnym jednak pietyzmem wspomnie� tu nale�y byłego przewodnicz�cego 
Pow iatow ej Rady Narodowej,  p .  Stanisława Janika – w młodo�ci tak�e zdolnego aktora – 
amatora i re�ysera.  To dzi�ki jego staraniom „Arlekin” otrzymał (z „demobilu” starego 
Pow iatow ego D omu Kultury) komplet teatralnych reflektorów i „pod�wietlaczy” 
scenicznych. (T e ostatnie w ykonane solidnie przez firm� „Elektrometal” w  Ja�le.) Jemu te� 
zawdzi�czamy w yposa�enie sceny w nowoczesne okotarowanie i „horyzontalne” płótno, co 
w scenografii – zwłaszcza amatorskiej – ma znaczenie priorytetowe. 

Nie mo�na te� tu pomin�� p .  Wacława Gawła,  do którego zaw sze udawało si� 
w spraw ach elektryki i o�w ietlenia oraz konserwatora szkoły,  p .  M ieczysław a Fila, b�d�cego 
do dzi� typow � „złot� r�czk�” dla zespołu. 

Najcz��ciej przełom listopada i grudnia stanowi w „Arlekinie” faz� prób tzw. 
„kontaktowych”, kiedy to zespół odczuwa t� w ew n�trzn� potrzeb� tworzenia sytuacji 
scenicznych. Tw orzymy je zatem na zasadzie „od ogółu do szczegółu”,  wprow adzamy 
stopniowo sprz�ty , rekwizyty,  kostium czy ewentualny podkład muzyczny. (Za nagrania 
pó�niejszego okresu musz� zło�y� szczególny ukłon członkom Jasielskiej O rkiestry 
Symfonicznej.) Luty i marzec stanowi� zazwyczaj termin corocznych premier „Arlekina”,  
a miesi�ce wiosenne sezon wyst�pów. G ramy dla okolicznych szkół, �rodow iska – rzadziej 
dla zakładów  pracy. Dochód z niskich, symbolicznych opłat za wst�py zespół przeznacza na 
koszty nast�pnej sztuki, a cz��� na tradycyjn� ju� w ycieczk� turystyczn� arleki�czyków. 

Czerw iec to w „Arlekinie” miesi�c porz�dkowania garderoby i rekw izytów , rozlicze� 
skromnej kasy, ale nade wszystko po�egnania aktorów i „brygadzistów ”, którzy ko�cz�c 
klas� ósm�, odchodz� te� z zespołu. W tym w ła�nie tkw i przyczyna ograniczonej �ywotno�ci 
granych pozycji. M łodzie� szkolona wst�pnie na „małych formach” od klasy III do V, 
dopiero w  klasach VI,  VII i VIII bierze udział w zasadniczej pracy zespołu, a w szczytowej 
sw ej formie (kl. VIII) musi,  niestety , odej��. Ta nieunikniona płynno�� kadr okazała si� 
jednym z najbardziej podstawowych czynników, okre�laj�cych tworzone w  „Arlekinie” 
metody pracy.  

Około połowy lat sze��dziesi�tych który� z Dzienników Urz�dowych (czy te� innych 
wyda� ustaw i przepisów ) ogłosił,  �e domy kultury nie s� ju� odt�d w cale obow i�zane do 
prowadzenia u siebie (jak dotychczas!) zespołów „w zorcow ych”, ale maj� jedynie pełni� 
funkcje instrukta�ow e. O czyw i�cie, je�li b�d� ch�tni do korzystania.. . 

I tak si� zacz�ło gadanie �lepego o kolorach! W krótkim czasie dziesi�tki teatrów 
amatorskich umarło �mierci� naturaln�,  a z nimi – niestety  – i mój zespół przy Powiatowym 
Domu K ultury w  Ja�le,  (na bardzo,  ale to bardzo wyra�ne �yczenie pana kierow nika!). Tak 
wi�c kierownicy odetchn�li,  a instruktorzy „z teczki” pogr��yli si� „in dulcis otium”, 
instruuj�c pracow icie przy szklance kawy to, czego ju� nie było.  G łówn� w in� za rozpad 
zespołów przypisano skwapliwie telewizji, lenistw u młodych itp . ..  – A� dziwne, �e w tym 
samym czasie „A rlekin” kw itnie, podnosi poziom i zdobywa coraz szersz� publiczno��!. ..  

Po szeregu pozycji ba�niowych w ystaw iamy w 1966 roku udan� adaptacj� „Placówki” 
B. Prusa,  ogl�dan� przez około 3500 widzów, a po dwóch latach adaptacj� „Gra�yny” 
A. M ickiewicza, przy podobnej frekwencji.  
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„Ogrodniczek królowej  Bony” B.  Masteja.  Od lewej: Łukasz Kozłowski (Sta�czyk),   
Agnieszka Paprocka (Zuzanka), Marcin Bajorek (stra�nik Pafnucy),  Michał  Czech  
(ogrodniczek Janko) i Paweł  Korczykowski (stra�nik Onufry).     (fot.  L.Mardosz) 

 
 

„Gra�yn�” prezentuj� członkom G łównej Komisji Weryfikacyjnej jako prac� 
warsztatow� i po zdanym w Rzeszow ie egzaminie otrzymuj� w  1968 roku dyplom 
instruktora teatralnego kategorii pierwszej.  Jest to wynik głów nie wieloletnich szkole� 
i seminariów w  rzeszowskim WD K. Jesieni� tego� roku zostaj� słuchaczem Studium 
Teatralnego CPARA  (pó�niej COM UK) w  Warszawie,  oczywi�cie w systemie zaocznym. 
Wci�� czuj� głód i potrzeb� teatralnej w iedzy! 

M imo, �e adaptacji „Placówki” i „G ra�yny” dokonyw ałem sam, chc�c poziom 
scenariuszy przystosowa� do mo�liwo�ci arleki�czyków, i mimo wyra�nych sukcesów 
zespołu, miałem tu osobi�cie du�e „ale”.  Otó� młodzie� w  kreow anych przez siebie 
postaciach dochodziła do pew nej, niejasnej granicy,  a w szystko, co robiła dalej,  było 
w ró�nym stopniu sztuczne i jakby narzucone. D laczego?! – Przyst�piłem do nowych 
eksperymentów metodycznych. 

„Czy i w jakim stopniu mo�e młodociany aktor - amator wykona� popraw nie rol� 
obliczon� dla dorosłych?” – To był problem! – N apisałem wi�c dla starszych arleki�czyków 
dw ie kolejne pozycje,  „Wujek – bohater” i „Przygoda w puszczy”,  a z młodszymi 
przyst�piłem do �wicze�. M oim celem było wyposa�enie dzieci w arsenał aktorskich 
�rodków wyrazu dost�pnych ich umysłom, ale umo�liwiaj�cym poprawne wej�cie w rol� 
„dorosł�”. Rzecz jasna,  �e �wiadom istoty rzeczy tych trw aj�cych trzy lata działa� byłem 
tylko ja. Dziatwa po staremu bawiła si� znakomicie etiudami i mniejszymi rolami.  Testem 
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finałow ym była „Zemsta” A . Fredry.  A rleki�czycy w  wieku 14-15 lat w ykonali komedi� 
mo�e nieco naiw nie, ale poprawnie i czysto. Eksperyment wypadł pozytyw nie. I,  co 
najwa�niejsze,  nie okazał si� wiwisekcj�,  a tego bałem si� najbardziej! 

I znowu, wiosn� 1972 roku „Arlekin” prezentuje moj� prac� warsztatow �.  Tym razem 
Komisja Studium Teatralnego CO MU K ogl�da „Astrolabium z jodłowego drzewa” Tadeusza 
�liw iaka.  – Przyj�li! Jestem posiadaczem nowego dyplomu i �wie�ego zapasu w iedzy.  
(Wbrew pozorom i niektórym bł�dnym opiniom, to Studium było zarów no bardzo dobre, jak 
i potrzebne.  Szkoda,  �e go nie ma!) 

Gramy teraz „Janka M uzykanta” w g H. Sienkiewicza i kilka sztuk mojego pióra,  
z których du�e uznanie zdobyw a ba��: „Jak dwie Wisełki z flisakami w�drowały”. Do dzi� 
rozdaj� znajomym zespołom szkolnym scenariusze „Wisełki”, a szkoła wypo�ycza stroje 
i dekoracje. – Opracowanie now ej w ersji „Astrolabium” �liwiaka w 1979 roku przynosi nam 
tak� ocen� komisji przegl�du wojewódzkiego: - „Ten wyst�p M.Z.T. „Arlekin” nale�y uzna� 
za szczególne wydarzenie sezonu artystycznego.” – Zespół utrzymuje si� teraz w �cisłej 
czołów ce w ojewództwa kro�nie�skiego.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adaptacja „Gra�yny” A. Mickiewicza.  O d lewej: Karol  Korczykowski  (Litawor),  
Marcin Bajorek (Rym wid) i  Barbara Korczykowska (Gra�yna).  (fot . D.T�cza) 
 

 
Władze o�w iatowe, które zawsze mile widziały prac� „A rlekina”, miały jednak długo 

trwaj�ce obiekcje, czy do mego w ynagrodzenia mo�na zaliczy� Studium Teatralne. ..  
„A rlekin” wi�c gra,  a ja znowu studiuj�. Tym razem pedagogik� kulturalno – o�wiatow� na 
Uniw ersytecie Jagiello�skim w Krakowie.  Szcz��ciem, tu uznano bez przeszkód rang� 
poczciwej CPA RA i zaczynam od II stopnia jako eksternista.  K o�cówka po dw óch latach,  
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znowu, ju� tradycyjnie z moim „Arlekinem”. W czerwcu 1980 roku broni� z powodzeniem 
pracy magisterskiej pt.: „Wychowawcze funkcje szkolnego zespołu teatralnego (w  �wietle 
bada� M łodzie�ow ego Z espołu Teatralnego „A rlekin” w 	ółkowie koło Jasła)”. 

W szkole, po zmianie dyrekcji w  1977 roku,  równie� poprawa stosunków. M .Z.T. 
„A rlekin” z roli Kopciuszka przeszedł do rangi pupila,  a i ja jestem ju� najstarszym 
pedagogiem w gronie,  z kilkoma odznaczeniami na klapie. Przyst�puj� wi�c do realizacji 
tego wymarzonego – wy�nionego od wielu lat! 

To „Bal u Salomona” K.I.  G ałczy�skiego! Jego sceniczna wersja stała si� moj� obsesj�. 
Znow u kilka lat przygotow ania tych najzdolniejszych, długie w ieczory nad opracowaniem 
scenariusza. ..  próby,  gor�czka.. . nagrania podkładu muzycznego...  Premiera! 

Werdykt S�du Konkursow ego eliminacji w ojewódzkich Ogólnopolskiego Festiwalu 
Teatrów, uj�ty  w  „Informatorze” WDK  w Kro�nie,  z czerw ca 1984 roku brzmiał:  
- „W grupie tej (teatry poezji) zdecydowanie wyró�niał si� „Bal u Salomona”, prezentowany 
przez Teatr „Arlekin” ze Szkoły Podstawowej nr 7 w Ja�le, w re�yserii Bogusława Masteja. 
To znakomity przykład dobrej pracy re�ysera z zespołem . Pracy zaczynaj�cej si� od 
poszukiwa� repertuaru, potrzeby i �wiadomo�ci wypowiedzi re�ysera przez dany tekst,  
wnikliwej analizy tworzywa literackiego i swoistej,  oryginalnej interpretacji. Zespół 
wyszkolony przez wiele lat, prezentuje dojrzało�� sceniczn�, �wiadomo�� gestu i ruchu.  
Podkre�la si� scenografi� i kostium.” 

Ko�cem czerw ca 1984 roku Szkoła Podstawowa nr 7 w  Ja�le, za zasługi na polu 
krzew ienia kultury teatralnej otrzyma imi� Stefana Jaracza, wielkiego aktora i sztandar 
szkolny,  ozdobiony starogreck� mask� – symbolem teatru. Warto te� doda�, �e Stefan Jaracz 
przez pewien czas był uczniem jasielskiego Liceum i debiutow ał jako aktor na scenie 
„Sokoła”,  graj�c w „Weselu” Wyspia�skiego podwójn� rol�: Dziennikarza i N osa. 

Od wrze�nia tego� roku przeszedłem na emerytur�.  Zostałem jednak z „Arlekinem”, 
który nadal w okresie przedwio�nia prze�yw a premiery, wyst�py i festiw ale, współpracuje 
z Komitetem Rodzicielskim, KG W i OSP. Integruje nasze �rodowisko i zaprzecza,  �e teatr 
amatorski umarł.  O n �yje i �y� musi, bo jest potrzebny! 

Widowiskiem „Ballada Słow ana o Pia�cie i Polanach” wg poezji A nny �wirszczy�skiej 
i moich uczcił „Arlekin” swoje trzydziestolecie w iosn� 1988 roku.  Byli go�cie,  
przedstaw iciele w ładz i organizacji, nauczyciele, rodzice,  koledzy.. . kwiaty,  listy  
gratulacyjne, dyplomy i nagrody. ..  Pami�tano i o re�yserze – emerycie.  Ze wzruszeniem 
przyj�łem dyplom Honorow ego Członka T ow arzystwa K ultury T eatralnej,  a nieco pó�niej 
Krzy� Kawalerski. ..  

Kolejne,  czw arte ju� dziesi�ciolecie zespołu prowadzi nowa opiekunka i re�yserka,  
młoda polonistka,  mgr Wiesława Szymczak.  Pomagam, konsultuj�, ale głów nie pisz�. Jest to 
kontynuacja cyklu historycznego, zapocz�tkowanego w spomnian� ju� „Ballad� Słow ana 
o Pia�cie i Polanach”.  I tak „Arlekin” gra w kolejnych latach sztuki mego pióra: „Sze�� 
groszy krakowskich”,  „Ogrodniczek królowej Bony”, „Czerwie dla knezia Bolka” (rzecz 
o �w. Wojciechu),  „Niebia�ski Go��” i kilka jeszcze pozycji innych autorów. 

Powtórzenie adaptacji „G ra�yny” A. M ickiewicza przynosi spory sukces (m.in.  
kasowy),  bo gramy kilkana�cie spektakli,  na które zje�d�a młodzie� szkolna z blisko połowy 
byłego województw a kro�nie�skiego. 
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„Czerwie dla knezia Bolka” B. Masteja. Od lewej: Mirosław Czy�owicz (bp Radzim  – 
Gaudenty), Sławom ir Kasprzyk (woj . Dobek),  Ireneusz Kł�k (Bolesław Chrobry) 
i  Przem ysław Janik (dziesi�tnik tarczowników).     (fot.  D. T�cza) 
 

 
Zespół współpracuje teraz z Jasielskim D omem Kultury i gra przewa�nie na jego 

okazałej scenie. Stary, drewniany Dom Ludowy w 	ółkow ie ju� nie istnieje, a w  jego 
miejsce powstał nowy Osiedlowy Dom Kultury – ze scen� w prawdzie, ale te� i licznymi 
brakami technicznymi (z punktu w idzenia teatralnego,  oczyw i�cie).  Taki stan rzeczy 
utrzymuje si� do czasu w ej�cia w �ycie ostatniej reformy o�w iatowej, a �ci�lej bior�c do 
odej�cia ostatnich siódmo i ósmoklasistów . 

W nowej wersji o�wiatowego systemu, w  małej i tak szkółce, liczba klas zmniejsza si� 
o rów ne 25%, a najstarsze dzieci (w klasie VI) licz� przeci�tnie po 12 lat. Nie mo�na ju� 
liczy� na wyro�ni�tych, dobrze teatralnie w yszkolonych czternastolatków, graj�cych 
z powodzeniem postacie Litawora,  K rzy�aków , czy te� wojów Bolesława Chrobrego.  
Zachodzi te� potrzeba bie��cej adaptacji metod pracy,  kształcenia młodocianych aktorów 
i poszukiwania nowych, odmiennych zgoła pozycji repertuarowych, dostosow anych do 
wieku w ykonawców. 

„Arlekin” doczekał jednak jubileuszu 40-lecia w  dawnym składzie i uczcił je monta�em 
fredrow skim pt. : „Tropem srebrnego huzara”, w re�yserii Wiesławy Szymczak.  T ym razem 
ju� w  nowym, Osiedlow ym Domu Kultury,  na nowej scenie. Zespół współpracuje teraz 
z miejscow� dru�yn� ZHP, a ostatnio, po odej�ciu do innej szkoły p.  W. Szymczak, zyskał 
now � opiekunk� i re�yserk� w  osobie mgr Krystyny Przetacznik. „Arlekin” nadal gra,  
a naw et w yje�d�a go�cinnie do innych miejscowo�ci. 
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Ze wzgl�du na wiek,  niewiele ju� mog� na miejscu pomóc „Arlekinowi”,  poza 
konsultacj� i moim skromnym piórem. Wiem jednak,  �e w now ej kadrze pedagogicznej 
zespół znalazł godnych nast�pców , a w osobie pani dyrektor mgr M arioli �law skiej 
serdecznego przyjaciela. A to jest najlepsza szansa,  �e mimo coraz ci��szych czasów, 
„A rlekin” doczeka jednak swoich „złotych godów”, jubileuszu 50-lecia działalno�ci.  O by tak 
si� stało! 



 
 
MIECZYSŁAW MIKULSKI 
 
 
 

W�DRÓWKI PO DAWNYM 
I NOWYM JA	LE (III) 

 
 

Seri� w spomnie� pod powy�szym tytułem rozpocz�łem w poprzednich tomach 
Rocznika Jasielskiego od rynku jako centrum miasta i ratusza jako najwa�niejszego w  nim 
obiektu. Obecnie odst�puj� od prezentacji wa�nych i okazalszych budowli,  zajmuj�c si� 
budynkami mieszkalnymi. O becnie społecze�stw u Jasła mieszkanie kojarzy si� przede 
wszystkim z wprowadzonymi po wojnie blokami i domami jednorodzinnymi. Wynikało to 
z potrzeby zapewnienia mieszka� dla ludno�ci rozwijaj�cego si� miasta. Je�li przed drug� 
wojn� �wiatow� liczba mieszka�ców Jasła wynosiła niewiele ponad dziesi�� tysi�cy, to pod 
koniec lat dziewi��dziesi�tych odnotowano praw ie czterdzie�ci tysi�cy. Powodem takiego 
wzrostu liczby mieszka�ców miasta było głównie powi�kszenie jego obszaru przez 
przył�czenie przygranicznych w iosek lub znacznych ich cz��ci, takich jak: Gorajow ice,  
Brzyszczki,  Hankówka, Sobniów, 	ółków, Niegłow ice, G�dki,  Kaczorow y, Bryły,  
Krajow ice i Kow alowy. Bloki, cz�sto całe osiedla budowały władze miejskie, spółdzielnie 
mieszkaniow e i zakłady pracy takie jak: Gamrat, Rafineria Nafty, Poszukiw ania Nafty 
i Gazu,  PK P i inne. 

Przed wojn� baz� mieszkaniow� stanowiło kilkana�cie tzw . kamienic czynszowych 
przy głów nych ulicach w centrum miasta i parterowe domy, cz�sto drewniane, poza centrum. 
Partery kamienic i frontow e izby parterow ych domów  zajmow ały sklepy i punkty usługowe. 
Przeci�tne mieszkanie stanow ił pokój z kuchni�.  Łazienka była rzadkim luksusem, a toalet� 
w parterowych domach stanowił postawiony na podwórzu,  cz�sto drewniany „wychodek”. 
Wod� czerpano z podw órzowych lub ulicznych studni.  Wi�kszo�� mieszka� o�wietlana była 
lampami naftowymi. Elektrownia Miejska wytwarzała pr�d stały  o mocy 120 V, słu��cy 
wył�cznie do o�wietlania. 

Najwi�kszym przed wojn� w  Ja�le budynkiem była tzw. kamienica Proppera przy ulicy 
Ko�ciuszki (odbudow any obiekt jest obecnie siedzib� Komendy Powiatowej Policji). 

Wspomniane przedw ojenne budownictwo obrazuje kilka zachowanych fotografii. 
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Budynki na tzw. Targowicy. Budynki  drewniane były dla okupanta najłatwiejsze do 
zniszczenia przez spalenie.  

fot . z archiwum  autora 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ulica Ko�ciuszki (od ul icy Sokoła w kierunku Rynku).  
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Obecna ul ica Koł ł�taja. 
 

fot . z archiwum  autora 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Budynek przy ulicy Floria�skiej . 
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Budynek na rogu ulic Kazim ierza Wielkiego i  Karola Szajnochy. 
 

fot . z archiwum  autora 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Budynek przy rynku przed ko�ciołem  farnym . 



 

125W�drówki po dawnym i nowym Ja�le (III) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Budynek przy ulicy Floria�skiej . 

 
fot . z archiwum  autora 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wie�owce przy ul icy Krzysztofa Kam ila Baczy�skiego.  
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Bloki  przy ulicy Władysława Jagieł ły.  
 

fot . z archiwum  autora 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Osiedle przy ul icy Gorajowice.



 
 
IV. JASIELSKIE ZAKŁADY PRACY 
 
 
 
KRZYSZTO F  JAŁO SI	KI 
 
 
 

DZIAŁALNO	
 CARBON BLACK POLSKA 
 
 

Rozpocz�cie działalno�ci spółki Carbon Black Polska datuje si� 1 lipca 1999 roku.  Po 
dw uletnich negocjacjach niemiecki koncern Degussa – Hüls kupił cz��� jasielskiej Rafinerii 
– Zakład Sadz Technicznych oraz Elektrociepłowni� za kwot� 29 000 000 PLN . Kapitał 
zakładowy now o powstałej firmy w ynosił 4 000 000 PLN i wkrótce został podniesiony do 
29 000 000.  Wszystkie udziały zostały obj�te przez Spółk� – M atk� D egussa H üls z siedzib� 
nad M enem w Niemczech.  

Pierwszym Prezesem Zarz�du Spółki został dr. M ichael Sojka, a od dnia 01.04.2001 
roku funkcj� Prezesa Zarz�du powierzono Krzysztofow i Jałosi�skiemu. 

Carbon Black Polska nale�y do koncernu D egussa, który zajmuje czołow e miejsce 
w�ród �wiatowych producentów sadzy technicznej i dysponuje własnym, nowoczesnym 
know-how w  zakresie produkcji, aplikacji,  jak rów nie� dystrybucji o globalnym zasi�gu. 
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Degusa A G posiada obecnie osiemna�cie zakładów  sadz technicznych zlokalizow anych 
w Europie, Ameryce Północnej i Południowej,  A zji i Afryce Południow ej.  

Spółka Carbon Black Polska od pocz�tku sw ojej działalno�ci produkuje sadze 
techniczne na potrzeby przemysłu oponiarskiego i gumowego. Drug� dziedzin� działalno�ci 
jest wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej z przeznaczeniem na rynek lokalny.  
D��eniem spółki jest stałe podnoszenie jako�ci oferowanych w yrobów. 

Carbon Black Polska w ramach grupy D egussa A G bierze czynny udział w  programie 
Responsible Care – Odpowiedzialna Troska. Jest to globalna, dobrowolna inicjatywa 
stworzona przez i dla przemysłu chemicznego. Oznacza ona d��enie do odpowiedzialnego 
działania zorientowanego na człow ieka i na �rodowisko.  Wiele firm chemicznych,  w  tym 
równie� Degussa AG  zobowi�zały si� do poprawy sw ej działalno�ci w zakresie ochrony 
�rodow iska,  bezpiecze�stwa pracy,  ochrony zdrow ia, bezpiecze�stw a instalacji, produkcji,  
działa� logistycznych, jak równie� ci�głej poprawy dialogu z pracownikami i społe-
cze�stwem. Działalno�� ta w  rów nym stopniu dotyczy równie� Carbon Black Polska,  jako 
jednej ze spółek Degussy. 

Realizuj�c strategi� Degussy Carbon Black Polska w  swej działalno�ci produkcyjnej 
stara si� osi�ga� najwy�sze standardy bezpiecze�stwa,  ochrony �rodowiska, ochrony zdrowia 
ludzkiego i jako�ci produktu, od w ła�ciwego wyboru surow ca pocz�wszy, poprzez 
poszczególne etapy wytwarzania produktu i ko�cz�c na bezpiecznym przesyłaniu go do 
odbiorców . Najw a�niejsz� strategi� spółki jest tw orzenie takich w arunków , aby działalno�� 
firmy nieskr�powana dla jej rozwoju była przyjazna dla �rodow iska i akceptowana przez 
lokalne i regionalne społecze�stwo oraz w ładze.  D latego te� w roku 2001 Carbon Black 
Polska wdro�yła Zintegrow any System Zarz�dzania oparty  na mi�dzynarodow ych normach 
ISO 9002 – Zarz�dzanie Jako�ci� oraz ISO  14001 – Zarz�dzanie �rodowiskowe, a w grudniu 
2001 roku przeprowadzony przez firm� TÜ V Rheinland zako�czył si� pełnym sukcesem 
i przyznaniem certyfikatów . 

Spółka rozwija równie� odpowiedni� kultur� i �w iadomo�� proekologiczn� w�ród 
kierownictwa i załogi poprzez szkolenia w zakresie aspektów �rodow iskowych i bezpie-
cze�stwa w  celu minimalizacji zagro�e� �rodowiskow ych. Zgodno�� realizowanych działa� 
z polityk� �rodow iskow � kontrolowana jest podczas wewn�trznych audytów �rodow isko-
wych oraz okresowych przegl�dów  kierownictw a. 

Carbon Black Polska ju� od pocz�tku swego istnienia stawia du�y nacisk na ochron� 
�rodow iska.  W pocz�tkow ej fazie działalno�ci wykonana została mi�dzy innymi 
modernizacja istniej�cej linii produkcyjnej sadz aktyw nych. Wprowadzono na niej szereg 
uspraw nie� maj�cych na celu oprócz popraw y efektywno�ci produkcji zw i�kszenie 
bezpiecze�stw a i ograniczenie mo�liw o�ci wyst�pienia aw arii. Ponadto zdemontowano stare 
nieu�yteczne ci�gi technologiczne, wybudow ano now e laboratorium, wykonano generalny 
remont budynków socjalnych i biurowych, co w du�ym stopniu w płyn�ło na popraw� 
warunków  pracy.  Oprócz tego cały czas prow adzone s� działania inwestycyjne 
i modernizacyjne,  które w  istotny sposób przyczyniaj� si� do ograniczania wpływu 
działalno�ci spółki na �rodowisko i mi�dzy innymi w ykonano: 
1. Zmodernizow ano zbiorniki magazynowe surow ca, (podwójne dna, monitoring 

nieszczelno�ci),  ograniczaj�c do minimum ryzyko pow stania nieszczelno�ci. 
2. Zmniejszono emisj� tlenków  azotu poprzez zabudow � niskoemisyjnych palników 

w kotłach utylizacyjnych. 
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3. Zmniejszono emisj� spalin z kotłów w�glowych. 
4. Zbudowano now y w �zeł melasy ograniczaj�c znacznie emisj� odorów do atmosfery.  

 
Firma prowadzi równie� działania zmierzaj�ce do ograniczenia emisji hałasu do 

�rodow iska.  Wykonyw ane s� izolacje d�wi�kochłonne na najbardziej uci��liwych �ródłach 
hałasu, montow ane s� tłumiki hałasu, w ibroizolatory eliminuj�ce drgania pochodz�ce od 
urz�dze�.  

Prow adzone s� równie� prace modernizacyjne systemu kanalizacyjnego zakładu,  który 
zostanie przebudowany w  taki sposób, aby oddzieli� �cieki przemysłow e, sanitarne i wody 
opadowe. Zamontow ano ju� układ pomiarowy �cieków, który obecnie daje pełny obraz 
wytw arzanej ilo�ci �cieków . 

Równie� od pocz�tku swej działalno�ci firma prow adzi monitoring wód gruntowych, 
który umo�liw ia stał� i dokładn� analiz� stanu zanieczyszczenia wód podziemnych 
napływaj�cych i wypływaj�cych z terenu zakładu.  Pozwala to na dokładne rozpoznanie 
warunków  hydrogeologicznych i stanu zanieczyszczenia �rodowiska wód gruntowych oraz 
umo�liw ia w czesne ostrzeganie o niekorzystnych zmianach.  

Opisane powy�ej działania proekologiczne firmy s� dowodem na to, i� kierownictwo 
Carbon Black Polska �wiadome oddziaływania zakładu na �rodowisko podejmuje ci�głe 
starania ich minimalizacji oraz d��y do osi�gni�cia w ysokich standardów ochrony pracy 
i bezpiecze�stw a �rodow iska.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jednym z ogromnych sukcesów  spółki w dziedzinie bezpiecze�stwa pracy jest prawie 

trzyletnia działalno�� firmy, podczas której nie zanotowano �adnych wypadków przy pracy. 
Jest to dowodem, i� w ła�ciwie wykonywana praca, szkolenia pracowników, spotkania 
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poruszaj�ce problemy bhp przynosz� korzy�ci nie tylko dla zakładu, ale przede wszystkich 
dla pracowników  nie pow oduj�c pogorszenia stanu ich zdrowia.  Aby w  sposób ci�gły 
doskonali� ten stan rozpocz�li�my wdra�anie normy Zarz�dzania Bezpiecze�stwem PN-N 
18001, co przyczyni si� do jeszcze lepszego uregulow ania kwestii bezpiecze�stwa i higieny 
pracy w zakładzie.  Po ponad roku funkcjonow ania dotychczasowego Zintegrowanego 
Systemu Zarz�dzania mo�emy stw ierdzi�,  i� uzyskane certyfikaty uczyniły  spółk� bardziej 
atrakcyjn� dla naszych klientów i stały  si� wewn�trznym nap�dem pozytywnych zmian.  
W przekonaniu spółki wdro�one systemy zapew niaj� stały  post�p i rozwój Carbon Black 
Polska,  tak bardzo wa�ny w obliczu ci�gle rosn�cej konkurencji.  Poprzez unowocze�nianie 
wdro�onego systemu spółka stale d��y do utrzymania w ysokiej pozycji producenta sadz 
technicznych na rynku, który zapew nia jako�� produktów zdefiniow anych przez odbiorców, 
jednocze�nie zachow uj�c przy tym wysokie standardy ochrony �rodowiska i bezpiecze�stwa 
pracy.  
 



 
 
WITOLD  LECH OWSKI 
 
 
 

50 LAT FABRYKI ARMATUR „JAFAR” S.A. 
W JA	LE 

 
 

W bie��cym  2003 roku Fabryka Arm atur „JAFAR” S. A. w Ja�le obchodzi  50-lecie swego 
istnienia.  Jako dat� powstania zakładu przyj�to 24 kwietnia 1953 roku kiedy to Prezydium  
Wojewódzkiej Rady Narodowej  w Rzeszowie, za zgod� Ministerstwa Przem ysłu Drobnego i Rzem iosła 
powołało do �ycia Jasielskie Zakłady Przem ysłu Terenowego z siedzib� w Ja�le przy ul . Ducala 9, 
które utworzono na bazie istniej�cych wcze�niej Skołyszy�skich Zakładów Metalowych.  
 
 
Przedwojenne korzenie. 
 

Szanuj�c 50-letni� histori� fabryki i nie neguj�c dotychczasowych jubileuszy, oraz 
znaj�c zasad�, �e w okresie PRL-u nie w olno było si� odwoływ a� do mi�dzywojennych,  
sanacyjnych tradycji, nale�y pami�ta�, �e korzenie tego przedsi�biorstwa si�gaj� okresu 
przedw ojennego. 

Kamieniem w �gielnym dzisiejszego JAFARU była Fabryka Gw o�dzi w Skołyszynie, 
której budow� rozpocz�to w 1926 roku,  a uruchomiono j� dwa lata pó�niej pod nazw� 
E. D�b i Spółka.  Zakład ten produkow ał gwo�dzie, drut �arzony i galwanizowany oraz 
ła�cuchy gospodarcze.  

W 1933 roku fabryka, po przej�ciu jej przez kartel gw o�dziarski została zamkni�ta.  
W kraju panował w ówczas bardzo powa�ny kryzys gospodarczy i nowy wła�ciciel nie 
widział ekonomicznego sensu dalszego jej istnienia.  Ponownie uruchomiono j� w 1936 roku 
i ju� bez wi�kszych przeszkód funkcjonowała a� do wybuchu II w ojny �wiatowej.   

Now ymi i ostatnimi przed w ojn� wła�cicielami fabryki byli przedstawiciele 
narodowo�ci �ydowskiej Józef Reisner,  Gizela Ainsfeld, Józefa Menasowa i Ró�a Z uker.  

W czasie okupacji Niemcy zmienili charakter zakładu. W 1940 roku w ywie�li 
dotychczasowe wyposa�enie do betoniarni miejskiej w  Ja�le i cegielni w Sobniowie,  
a w fabryce utw orzyli w arsztat remontowy samochodów  i wulkanizacji opon. Taki stan trwał 
przez cał� wojn�.  Po jej zako�czeniu opuszczone mienie było rozkradzione i dew astow ane. 
Maj�tek fabryki przed całkowitym zniszczeniem uratował Władysław  Stachaczy�ski, sołtys 
wsi Sław�cin, pó�niej długoletni pracownik Jafaru, który zabezpieczył mienie przed dalsza 
kradzie�� ,  pow ołuj�c w tym celu społeczny komitet zło�ony z byłych pracowników zakładu, 
którzy postanowili broni� swoich miejsc pracy. 

Pod koniec 1945 roku fabryka,  jako mienie opuszczone dostała si� pod zarz�d Dyrekcji 
Przemysłu M iejscowego w Rzeszowie,  która rozpocz�ła odbudow� zakładu. 

W 1946 roku sprow adzono z powrotem maszyny z jasielskiej betoniarni i cegielni 
w Sobniowie i rozpocz�to produkcj�. 
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W lutym 1948 roku Dyrekcja przewiozła do Skołyszyna urz�dzenia huty �eliwa 
„O dlew” oraz maszyny produkcyjne fabryki wag Teodora Bulwi�skiego z Przemy�la.  
W mi�dzyczasie w yja�niła si� sytuacja prawna przedsi�biorstwa. 

 
 

S kołyszy�skie Zakłady Metalowe. 
 

3 stycznia 1946 roku K rajowa Rada Narodowa uchw aliła ustaw�„ O  przej�ciu na 
własno�� pa�stw a podstawowych gał�zi gospodarki narodowej” bez odszkodowania na 
własno�� pa�stwa przeszły przedsi�biorstw a poniemieckie za cz��ciow ym odszkodowaniem 
wszystkie inne przedsi�biorstwa, które zatrudniały ponad 50 pracow ników na jedn� zmian�. 
Fabryka Gw o�dzi w Skołyszynie pocz�tkow o nie podlegała w/w ustaw ie poniew a� nie 
spełniała wymienionych w niej warunków (zatrudniała mniej osób). Wobec tych 
okoliczno�ci pierwsze post�powanie prow adzone w  spraw ie upa�stw owienia zostało 
przerwane. Wznowiono je dopiero 22 marca 1949 roku.  

Decyzja o nacjonalizacji Fabryki Gw o�dzi w Skołyszynie zapadła 13 lipca 1949 roku 
(ogłoszona w  M onitorze Polskim z 22.09.1949 r. Nr A -64, poz.  857, Lp.5). 

Zgodnie z zarz�dzeniem M inistra Przemysłu Ci��kiego z dnia 10 marca 1950 roku 
przedsi�biorstwo ju� pa�stwow e przej�ła Dyrekcja Przemysłu M iejscowego w Rzeszow ie. 
W dniach 4-5 lipca 1950 roku sporz�dzono protokół zdawczo-odbiorczy pomi�dzy Julianem 
Tworkiem kierownikiem Z akładu, jako zdaj�cym maj�tek,  a Mieczysławem Frankow skim 
reprezentuj�cym D yrekcj� Przemysłu Miejscow ego, jako przejmuj�cy. 

Lata 1946-1950 były bardzo trudne dla zakładu.  Likwidacja skutków  w ojny, brak 
maszyn, �rodków  finansowych i surow ców do produkcji. brak pracowników o wła�ciw ych 
kw alifikacjach oraz funduszy na płace dla tych, którzy pracowali. M imo tych trudno�ci 
załoga nie zrezygnowała,  wyremontowała hale i pomieszczenia biurowe, wyposa�yła przy 
pomocy Dyrekcji Przemysłu M iejscowego zakład w  nowe maszyny i urz�dzenia,  przeszła 
wymagane szkolenia zawodow e. N a efekty tych działa� nie trzeba było długo czeka�. 

W latach 1948-1950 w  skołyszy�skiej fabryce produkowano ju� gwo�dzie,  baskw ile,  
haki i trzony izolatorowe. Po dalszych inwestycjach zmienił si� rów nie� charakter produkcji.  
Została opracowana technologia nowych asortymentów produkcji (odlewy i armatura),  
z których fabryka słynie do dnia dzisiejszego.  

Powa�ne zmiany nast�piły  tak�e w sferze organizacyjnej zakładu.  Zgodnie z uchwał� 
Nr X XXVII/283/51 Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Rzeszowie z dnia 
17 sierpnia 1951 roku w spraw ie utworzenia przedsi�biorstw przemysłu terenow ego 
w w ojewództwie rzeszow skim została utworzona Fabryka G wo�dzi, Wyrobów Metalowych 
i Odlewnia 	eliwa w Skołyszynie,  a na jej bazie na podstaw ie zarz�dzenia Prezydium WRN 
z dnia 17 sierpnia 1951 roku – zostało utw orzone nowe przedsi�biorstwo pod nazw� 
Skołyszy�skie Zakłady M etalowe Przemysłu T erenowego. 
 
 
Zakłady Przemysłu Terenowego w Ja�le.  
 

24 kw ietnia 1953 roku zgodnie z zarz�dzeniem prezydium WRN w Rzeszowie,  za 
zgod� M inistra Przemysłu Drobnego i Rzemiosła,  na bazie Skołyszy�skich Zakładów 
Metalow ych Przemysłu Terenow ego utworzono Jasielskie Zakłady Przemysłu Terenowego 
z siedzib� w Ja�le przy ul. Ducala 9. Jednocze�nie przedsi�biorstw o zmieniło swój charakter 
z wojew ódzkiego na powiatow e. Od tej pory bezpo�redni nadzór nad nim spraw owało 
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Prezydium Pow iatowej Rady Narodowej.  1 maja 1953 roku now ym dyrektorem 
przedsi�biorstwa został mianowany Władysław Kiełbicki.  D o maja 1953 roku Jasielskie 
Zakłady Przemysłu Terenow ego posiadały tylko zakład metalowy w Skołyszynie.  Pó�niej 
w ramach dalszej centralizacji przemysłu do jasielskiego przedsi�biorstwa zostały 
przył�czone kolejne zakłady i to nie z bran�y metalowej.  

W czerw cu 1953 roku na podstaw ie zarz�dzenia Prezydium Wojewódzkiej Rady 
Narodowej w Rzeszowie z dnia 12 czerwca Jasielskim Zakładom Przemysłu Terenow ego 
zostały podporz�dkowane nast�puj�ce podmioty gospodarcze: 

- warsztat �lusarski Władysław a Baranowicza w Sanoku, 
- pracow nia stolarsko - budowlana i w yrobów meblarskich braci B�dkowskich w  Sanoku, 
- stolarnia mechaniczna Władysława Rebego w Ja�le. 

 
W sierpniu JZ PT przej�ły  jeszcze Tartak Parowy Konstantego Szuby w Now ym 

	migrodzie i w ytwórni� w afli „Janko” w  K ro�nie. Nowy dyrektor Władysław Kiełbicki 
postanowił jeszcze rozw in�� sie� usługow� dla ludno�ci i w  tym celu utworzył dw a punkty 
usługowe: kowalsko - �lusarski w  Skołyszynie i �lusarski w  K ołaczycach. 

W 1954 roku nast�pił dalszy rozrost przedsi�biorstwa, któremu 1 stycznia 1954 roku 
zostały przekazane Z akłady Drzewne w Kro�nie, a 1 maja 1954 roku Tartak Parowy we 
Frysztaku.  Poprzez te posuni�cia bran�a drzew na tak bardzo rozszerzyła si� z JZPT, �e 
zajmowała drugie miejsce po bran�y metalow ej. W ramach w łasnej działalno�ci 
organizacyjnej w 1954 roku uruchomiono dwa now e punkty usługowe w  Ja�le,  blacharski 
i napraw y wag. 

Kolejny rok przyniósł liczne zmiany i w strz�sy w historii przedsi�biorstwa. Z jednej 
strony nast�piła w jego ramach dalsza integracja zakładów, gdy� przej�ło ono w tym czasie 
trzy drukarnie w K ro�nie, w Sanoku i Ustrzykach, z drugiej za� strony zgodnie z pierwszymi 
zapowiedziami przez Pa�stw o tendencji decentralistycznych,  zostało utw orzone w Ja�le 
now e przedsi�biorstw o o charakterze bran�owym - Jasielskie Zakłady Spo�yw cze Przemysłu 
Terenow ego, na rzecz którego 1 w rze�nia 1955 roku JZPT  przekazały wszystkie zakłady 
o charakterze spo�yw czym czyli wytwórni� wafli „Janko” w  K ro�nie, wytwórni� wód 
gazowanych w  Ja�le i 	migrodzie oraz Olejarni� Rolno - Przemysłow � w Ja�le. 

Realizuj�c dalsze procesy decentralistyczne w  gospodarce dokonano kolejnego 
podziału przedsi�biorstw a,  z którego w ydzielono Kro�nie�skie Zakłady Przemysłu 
Terenow ego. Przej�ły  one wszystkie zakłady nale��ce wcze�niej do JZPT z terenu Sanoka,  
Ustrzyk i Krosna. Zmiany te doprowadziły  do nast�pnego wstrz�su ekonomicznego 
w historii przedsi�biorstwa i powa�nego kryzysu finansow ego. Pomimo tych kłopotów 
zanotowano w  tym czasie powa�ny post�p techniczny. Definityw nie zlikwidow ano dział 
gw o�dziarski w  Skołyszynie, spotkało si� to z protestami załogi i przestawiono zakład na 
jednorodn� produkcj� odlew ów i armatury przemysłow ej. Decyzja ta b�dzie miała olbrzymi 
wpływ  na pó�niejszy rozwój przedsi�biorstw a.  

Rok 1956 otworzył równie� efekt w  działalno�ci JZ PT, otwarcie si� na rynki 
zagraniczne czyli rozpocz�cie produkcji na eksport i to do krajów Europy Zachodniej.  
Pierw szym towarem eksportowym w historii Jafaru były włazy kanalizacyjne które 
wyeksportowano do Szwecji w ilo�ci 78 ton i warto�ci 251 tys.  złotych.  

W nast�pnym 1957 roku nast�piła stabilizacja ekonomiczna zakładu,  zamkni�to 
nierentowne punkty usługow e, a na ich miejsce uruchomiono zakład Gremplowania Wełny 
w Ja�le, poł�czony z produkcj� kołder w ełnianych.  

Rok 1957 był rów nie� bardzo wa�ny dla wydziału produkcyjnego W-2 w Przysiekach. 
To wła�nie w czerw cu tego roku JZPT przej�ły ,  po rozwi�zanej Spółdzielni Produkcyjnej, 
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nieczynn� obor� w raz z działk� o pow. 1,49 ha i rozpocz�ły  jej adaptacj� na uruchomienie 
produkcji piecyków blaszanych,  kuchni kaflowych i wyrobów  prasowanych.  

Rozruch tej produkcji nast�pił jeszcze w grudniu 1957 roku,  cho� inwestycje 
remontowe w ramach tzw. funduszu interwencyjnego trw ały do 1961 roku. Pierwszym 
kierownikiem W-2 w Przysiekach został Janusz Ignacy,  który sprawow ał t� funkcj� od 1958 
do 1964 roku. 

Lata 1958-1959 to okres przełomu technicznego i ekonomicznego w  historii 
przedsi�biorstwa.  Wyra�ał si� on w coraz lepszym opanow aniu technologii produkcji 
armatury oraz gruntow nym uporz�dkowaniu całej gospodarki zakładu.  w tedy rozpocz�to 
równie� eksport armatury przemysłowej do NRF. 

W 1960 roku nast�piła znaczna poprawa sytuacji finansowej,  która pozw oliła na 
rozbudow� zakładu w Skołyszynie oraz nagromadzenie rezerw technicznych na dalsze lata 
rozwoju przedsi�biorstw a.  Dlatego te� wyniki działalno�ci JZPT z roku 1961 wykazały 
tendencje rozwoju i wzrostu we wszystkich w ska�nikach techniczno-ekonomicznych.  
W ramach rozwoju post�pu technicznego zakładu kierownictw o podj�ło współprac� 
z Instytutem Odlew nictwa w Krakowie,  który opracow ał technologi� przygotowania mas 
formierskich i eksploatacji �eliw niaka.  Ponadto całkow icie zmechanizowano formowanie 
odlew ów, w prowadzono metod� odlewania od�rodkowego i w kokilach, wyposa�ono 
warsztaty w szereg oprzyrz�dowa�, oddano do w ykonania dokumentacje techniczne dla 
podstawow ych wyrobów produkcji ci�głej. W tych ramach dokonano równie� uruchomienia 
adaptacji szeregu urz�dze� technicznych, wymieniono przestarzały park maszynow y na 
now e obrabiarki,  w yposa�ono biura w maszyny licz�ce i pisz�ce,  a ponadto przeprowadzono 
szkolenie załogi poprzez szkoły i studia zaoczne oraz fachow e kursy.  

W 1961 roku d���c do mo�liwie optymalnej koncentracji i jednolito�ci profilu 
produkcji zmniejszenia kosztów  utrzymania nierentownych zakładów , przekazano gro-
madzkim radom narodowym wszystkie tartaki,  jakie były w posiadaniu oraz zlikwidowano 
przynosz�c� straty  gremplarni� w ełny w Ja�le.  
 
 
Jasielskie Zakłady Metalowe Przemysłu Terenowego. 
 

W 1964 roku przedsi�biorstwo po raz kolejny zmieniło nazw�.  Uchwał� nr VII/37/64 
z dn. 11 marca 1964 roku w ykonuj�c uchwał� nr 369/63 Prezydium WRN w Rzeszow ie 
z dnia 19 listopada 1963 roku w  sprawie zmiany o organizacji terytorialnej i podporz�dko-
waniu przedsi�biorstw pa�stw ow ych przemysłu terenowego, Prezydium Powiatowej Rady 
Narodowej w  Ja�le postanow iło zmieni� nazw � przedsi�biorstwa Jasielskie Zakłady 
Przemysłu T erenowego w Ja�le z dn. 1 stycznia 1964 roku na Jasielskie Zakłady M etalowe 
Przemysłu T erenowego z siedzib� w  Ja�le przy ulicy Piotra Skargi 60.   

W ich skład weszły dodatkowo: Zakłady Metalowe w  Pil�nie,  Odlewnia 	eliwa 
i Zakład Blacharski w  Kro�nie i Zakład Elektryczny w Lesku.  

W roku 1966 aby sprosta� zapotrzebowaniom eksportu dostosow ano Zakład Metalowy 
w Kro�nie do produkcji armatury przemysłowej dla potrzeb krajowych, aby zakład 
w Skołyszynie produkował tylko na eksport.  Zasuwy F4 010 w o�miu przekrojach, hydranty 
uliczne o w ielko�ciach 
  100, 
 125, 
 150 cieszyły si� bowiem bardzo du�� popularno�ci� 
na Zachodzie, a szczególnie w  N RF. Aby zwi�kszy� produkcj� dokonano modernizacji 
przedsi�biorstwa.   

W 1967 roku Z MPT otrzymały od Zakładów  Cukrow niczych Przemysłu Terenowego 
w Ja�le nieruchomo�ci w 	migrodzie i w ten sposób rozpocz�ła si� historia w ydziału 
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produkcyjnego W-3, którego pierwszym kierownikiem został Stanisław Grochowski.  mimo 
trudno�ci z eksportem, dobrze funkcjonował jeszcze wydział W-2 w Przysiekach,  pod 
kierownictwem Mieczysława Lolo,  który produkow ał na rynek krajowy.  

W 1967 roku piecyki gazowe produkowane w  Przysiekach otrzymały ocen� jako�ci 
Centralnego Instytutu G azownictwa i prawo u�ywania jego znaku,  co w du�ej mierze 
ułatwiło ich sprzeda�. W 1968 roku przedsi�biorstwo rozpocz�ło budow� budynku 
usługowo-administracyjnego w  Ja�le przy ul. M archlew skiego 12.  

W 1969 roku rozpocz�to budow� pomieszcze� zakładu w  	migrodzie. Zakupiono tak�e 
now e maszyny i urz�dzenia. W 1969 roku przerwano równie� produkcj� poszukiw anych na 
rynku piecyków  gazowych w Przysiekach.  Stało si� to na mocy decyzji Instytutu 
Gazow nictwa z uwagi na brak zabezpiecze� bimetalowych, których ze wzgl�du na 
nieposiadanie �rodków dewizow ych przedsi�biorstwo nie mogło importow a�, przy 
równoczesnym braku krajowej produkcji takich urz�dze�.  
 
 
Fabryka Armatur „JAFAR”. 
 

Kolejny kryzys polityczny w 1970 roku rów nie� nie w płyn�ł pozytywnie na rozwój 
przedsi�biorstwa,  a lata 1970-80 były bardzo trudne w historii Jafaru. Wpływ na tak� 
sytuacj� miały kolejne przekształcenia infrastrukturalne w  przemy�le, co dla Zakładów 
Metalow ych Przemysłu Terenow ego w i�zało si� nie tylko ze zmian� nazwy. zarz�dzeniem 
nr 51/1972 M inisterstw a Przemysłu Ci��kiego z dn. 18 grudnia 1972 roku Zakłady 
Metalow e otrzymały nazw� Fabryka A rmatur Jafar. Zakład posiadał wydziały terenowe 
w Skołyszynie, Przysiekach, Kro�nie i 	migrodzie. Zw ierzchni nadzór nad przedsi�-
biorstw em sprawow ało M inisterstwo Przemysłu Ci��kiego poprzez Zjednoczenie Przemysłu 
Budow y Urz�dze� Chemicznych „Chemak” w Warszaw ie. Zakład był prowadzony 
w ramach narodow ych planów gospodarczych,  w edług zasad rozrachunku gospodarczego 
i rozliczał si� z bud�etem pa�stw a poprzez „Chemak”. Zmiany te spowodowały całkow ite 
ograniczenie samodzielno�ci przedsi�biorstwa. Kierow nictw o fabryki nie mogło decydow a� 
o rozwoju i unowocze�nieniu produkcji, o wprowadzeniu now ych wyrobów, racjonalizacji 
zatrudnienia itd. Były to obszary decyzyjne zastrze�one do kompetencji Zjednoczenia 
„Chemak”.  

Lata te bardzo wa�ne były dla w ydziału produkcyjnego w Przysiekach. Zmienił si� tam 
całkowicie charakter produkcji.  Po piecykach gazow ych zacz�to produkowa� armatur� 
sanitarn� z mosi�dzu.  przerabiano �rednio 50 ton tego materiału miesi�cznie,  w ytwarzaj�c 
automaty spłukuj�ce,  zawory w odne, syfony,  elementy mosi��ne do umyw alek.  Tego 
rodzaju produkcja w i�zała si� z rozbudow� wydziału,  która trwała do 1978 roku. 

Prow adzili j� kierow nicy - nast�pcy M ieczysława Lolo - w  latach 1975-78 Z bigniew 
Smyka,  a od 1978 roku Janusz Dyszy. W 1971 roku oddano do u�ytku pierwsz� hal� wraz 
z pomieszczeniami socjalnymi, uruchomiono tak�e modelarni� i odlewni� aluminium. 
Wszystkie inwestycje prow adzone w tych latach finansowane były ze �rodków 
„Zjednoczenia”, których limit był bardzo ograniczony. Produkcja armatury z mosi�dzu 
załamała si� na pocz�tku lat 80-tych,  a potem była ju� ty lko stagnacja.   

W marcu 1978 roku doszło w  Jafarze do wymiany dyrektora, dotychczasow ego 
Władysława K iełbickiego, który kierow ał przedsi�biorstwem 25 lat, zast�pił H enryk Dyba�. 
Za jego krótkiej kadencji powa�nie dofinansow any został zakład w Skołyszynie.  Uruchomio-
no praktycznie nowy wydział topialni �eliw a,  z monta�em nowych �eliwiaków. Odlewnia 
została wyposa�ona w konw ojer do ci�głego zalewania formy.  
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W 1980 roku w arsztat mechaniczny tego wydziału wyposa�ono w specjalistyczne 
obrabiarki zespołowe, na których pracow ało si� szybciej i lepiej. Zakład otrzymał równie� 
now y budynek administracyjno - socjalny typu „Z �biec”.  

W 1979 roku fabryka utraciła w ydział w  K ro�nie, w którym od 1964 nie inwestowała. 
Pod koniec lat 70-tych Jafar systematycznie nie w ykonyw ał zleconych przez Zjednoczenie 
planów  produkcji, szczególnie w zakresie odlew ów i armatury �eliw nej.  

W 1981 roku odszedł z funkcji dyrektora H enryk D yba�, a zast�pił go Ryszard 
	migrodzki, dotychczasowy kierow nik utrzymania ruchu. W czasie „Solidarno�ci” i stanu 
wojennego niewiele zmieniła si� sytuacja ekonomiczna Jafaru.  N adziej� na lepsze czasy 
przyniósł dopiero 1983 rok, kiedy władze pa�stwowe w prowadziły  reform� gospodarcz� 
i zlikw idowały Zjednoczenie „Chemak”. Bezsprzecznym osi�gni�ciem tej reformy było 
zniesienie systemu nakazowo-rozdzielczego w  gospodarce, wprowadzenie samodzielno�ci 
decydow ania o rozwoju i unow ocze�nianiu produkcji, produkcja nowych w yrobów bez 
pozw olenia centrali oraz wi�ksze zainteresow anie pracowników wynikami ekonomicznymi 
przedsi�biorstwa.   

W 1984 roku w Jafarze wprow adzono w �ycie porozumienie w sprawie zasad 
wynagradzania pracowników. N owy system motyw acyjno - płacow y poprzez w y�sze opła-
canie pracy bezpo�redniej przy produkcji eksportow ej, sterow any system motywacyjny 
(premia uznaniow a) uzale�niona od jako�ci i w ydajno�ci pracy oraz efektywnego 
wykorzystania czasu pracy w płyn�ł na stopniowy wzrost produkcji eksportowej oraz na 
jako�� produkowanych wyrobów. 

W 1985 roku popraw iły si� tak�e wska�niki jako�ciow e. Było to wynikiem 
modernizacji produkcji zasuw i wymian� oprzyrz�dowania. Wtedy zako�czono prace 
zw i�zane z modernizacj� zasuw fig 110 ł�cznie z wdro�eniem na skal� produkcyjn� 
rozwi�za� technicznych i technologii produkcji.  Wykonano du�y zakres prac na 
oczyszczaniu odlew ów  �eliwnych przynosz�cych w efekcie wyra�n� popraw � warunków 
pracy.  Rozpocz�to równie� prace zw i�zane z modernizacj� w �zła odbioru odlew ów 
�eliwnych na kracie.  Przeprow adzono modernizacj� rdzeniow ni w Skołyszynie. Przekazano 
do eksploatacji prototypow � obrabiark� do obróbki korpusów  A S. 

W 1986 roku spadła produkcja odlew ów  �eliwnych oraz cz��ci armatury sanitarnej.  
Nadal wyst�powały trudno�ci z zaopatrzeniem surow cowo-materiałowym. 

Epokowe zmiany w kraju przyniósł 1989 rok, upadł system komunistyczny, gospodarka 
przestała by� centralnie sterowana, pojawił si� wolny rynek i tym samym Jafar stan�ł przed 
now ym pow a�nym wyzwaniem. T rzeba było szybko nauczy� si� funkcjonowa� w now ej 
rzeczywisto�ci gospodarczej i podda� si� zasadom w olnego rynku.  

W 1989 roku dotychczasow y dyrektor Ryszard 	migrodzki ze wzgl�du na zły stan 
zdrowia ust�pił ze stanowiska. Na przełomie 1989/90 roku zast�pow ał go T adeusz Szajna  
z-ca dyrektora ds.  technicznych,  a na stanowisko dyrektora rozpisano konkurs.  Wygrał go 
Edw ard Gierut,  dotychczasowy kierownik Działu Techniczno-Technologicznego, który 
z dniem 16 lutego 1990 roku obj�ł nowe obowi�zki. 

W latach 1990-1993 dyrekcja intensywnie pracuje nad oddłu�eniem przedsi�biorstw a,  
wprow adzeniem na rynki mi�dzynarodow e oraz przygotow aniem do prywatyzacji.  

Z dniem 1 lutego 1994 roku pow staje spółka akcyjna Fabryka Armatur „Jafar” S.A. 
w Ja�le na bazie zlikw idowanego przedsi�biorstwa w celu prywatyzacji, która została 
zarejestrowana w S�dzie Rejonowym w  K ro�nie w rejestrze handlow ym RHB pod liczb� 
461 w dniu 15 grudnia 1993 roku.  

Od 1 lutego 1994 roku Spółka rozpocz�ła działalno�� gospodarcz� na mocy umowy 
przedw st�pnej zawartej z Wojewod� K ro�nie�skim. Prawne przekazanie maj�tku 
zlikw idowanego przedsi�biorstw a Spółce Akcyjnej nast�piło na podstaw ie notarialnej 
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umowy o oddanie do odpłatnego korzystania z mienia Skarbu Pa�stw a z dnia 28 czerw ca 
1994 roku. Spłat� nale�no�ci rozło�ono na okres 10 lat,  któr� Spółka spłaciła ju� w 1998 
roku i tym samym stała si� pełnoprawnym wła�cicielem maj�tku.  

Profil działalno�ci fabryki po pryw atyzacji nie uległ zmianie.  Z mieniły  si� ty lko 
podstawy prawne działalno�ci firmy, która działała na podstawie Statutu Spółki i przepisów 
Kodeksu Handlowego. 
 
 
Fabryka Armatur „JAFAR” S .A.  

 
Rok 1994 był rokiem przełomowym w historii przedsi�biorstwa. Od tej daty rozpocz�ły 

si� powa�ne zmiany w Spółce.  Wprow adzono nowoczesne metody zarz�dzania takie jak 
controlling, klienting oraz now� organizacj� produkcji. Zreformow ano wszystkie piony,  
działy i komórki organizacyjne. 

W latach 1995-2002 oferta handlow a uległa pow a�nemu rozszerzeniu.  Spółka w  tym 
okresie zdobyła na rynku krajowym i zagranicznym du�� renom�,  ugruntow an� pozycj� 
i udział w  poszczególnych rynkach. Posiadamy obecnie rozbudowan� sie� stałych odbiorców 
hurtowych i składów fabrycznych. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

W ostatnich latach została naw i�zana bezpo�rednia współpraca z przedsi�biorstwami 
wodoci�gowymi i gazow ymi. W stosunku do stałych odbiorców  prowadzona jest okre�lona 
polityka rabatow a. Do dyspozycji odbiorców s� przedstawiciele handlowi, pracownicy 
Działu Sprzeda�y i M arketingu, którzy �ci�le w spółpracuj� ze swoimi klientami, słu��c 
pomoc� i doradztw em technicznym. 
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Spółka w  okresie swojej działalno�ci zbudowała równie� sie� odbiorców  zagranicznych 
na terenie Europy, Afryki, Azji oraz rynków wschodnich. Około 70% produkowanej 
armatury sprzedaje na eksport.  G łównie do odbiorców z: Włoch,  Hiszpanii,  Niemiec,  
Francji,  W�gier, Słowacji, Kraje Skandynaw skie,  Egiptu, Austrii, Litwy, Ukrainy, Białorusi 
i innych.  Notow any jest ci�gły wzrost sprzeda�y eksportowej.  Handel zagraniczny 
prowadzony jest bezpo�rednio oraz przez biuro handlu zagranicznego Varimex - Valves  
sp.z o.o. , jak równie� przez agentów. Obsług� sprzeda�y eksportow ej zajmuje si� Komórka 
Sprzeda�y Eksportow ej licz�ca trzech przedstawicieli.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Znacznemu zmniejszeniu i ograniczeniu uległa produkcja nierentownej armatury 
sanitarnej ze w zgl�du na napieraj�c� konkurencj� z importu, która kształtowała ceny. 
W ostatnich latach w  dziedzinie produkow anej armatury nast�pił bardzo szybki post�p. Na 
rynek krajowy zostały wprow adzone wyroby z importu o całkowicie innym poziomie 
technologicznym i konstrukcyjnym, oraz firmy zagraniczne uruchomiły produkcj� armatury 
w Polsce. Znacznie w zrosła konkurencja na rynku krajowym i zagranicznym. Aby sprosta� 
tym wyzwaniom i nie pozosta� w tyle Spółka musiała i musi nadal ponosi� du�e nakłady na 
modernizacj� i unow ocze�nienie produkowanych w yrobów jak rów nie� na wdro�enia 
now ych wyrobów . Celem Spółki jest dostarczanie klientom najw y�szej jako�ci now o-
czesnych w yrobów. 

W 1998 roku Spółka otrzymała Certyfikat Jako�ci ISO  9001 oraz PRS co było 
uw ie�czeniem prac zwi�zanych z wdro�eniem Systemu Zapewnienia Jako�ci ISO  9001. 

Wysok� jako�� produkowanych wyrobów i usług gwarantuje specjalistyczna wiedza 
techniczna (dokształcanie pracowników oraz stosowanie nowoczesnych materiałów 
i technologii produkcji).  
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Zarz�d Spółki prowadzi nieustannie działania w kierunku weryfikacji i obni�enia 
kosztów działalno�ci,  ju� kilkakrotnie dokonywał reorganizacji przedsi�biorstwa w  celu 
ograniczenia zatrudnienia i lepszej organizacji pracy. Wdro�ony został komputerow y system 
do zarz�dzania produkcj� i obecnie wdra�any jest now y system do zarz�dzania sprzeda��. 
Podj�to równie� w iele działa� w celu minimalizacji kosztów, oraz wprow adzono narz�dzia 
i instrumenty, których zadaniem jest uspraw nienie procesu zarz�dzania firm� i spowodo-
wanie ekonomicznego my�lenia na ka�dym etapie podejmowania decyzji. 

Zarz�d Spółki szczególn� uwag� przywi�zuje do organizacji firmy, jej komputeryzacji, 
obiegu dokumentacji, mechanizacji i technologii czego dowodem s� coraz lepsze wyniki 
finansow e spółki.  

Dzi�ki dobrym wynikom finansowym Spółka w  lutym 1998 roku spłaciła cało�� kwoty 
za fabryk� do Skarbu Pa�stwa, a 28 maja 1998 roku podpisano akt notarialny przenosz�cy 
prawa w łasno�ci na Spółk� Akcyjn� Fabryka Armatur „Jafar” S.A . 

Lata 2001-2002 s� przełomow ymi latami w zakresie inwestycji. W 2001 roku 
rozpocz�to realizacj� zadania inw estycyjnego pt.  „Gniazdo topienia �eliwa szarego 
i sferidalnego w  oparciu o ekologiczny proces topienia w piecu obrotowym z energo-
oszcz�dnym palnikiem gazowo - tlenowym”. Jest to zadanie prototypow e nadzorow ane 
przez KBN  i Instytut Odlew nictw a w Krakowie.  W grudniu 2002 roku zostały zako�czone 
prace monta�owe i przekazanie do eksploatacji poszczególnych etapów tego w dro�enia.  
Uruchomiono równie� p iec do topienia mosi�dzu i br�zu, oraz wprowadzono technologie 
odlew ania od�rodkowego. 

W 2002 roku dokonano modernizacji kotłowni w �glow ych w zakładach produkcyjnych 
w Skołyszynie i w Przysiekach.  Z likw idowano kotłownie w�glowe, które zast�piono 
ekologicznymi piecami gazowymi. S� to działania na rzecz ochrony �rodow iska.  
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Kontynuuj�c te działania równie� w 2002 roku rozpocz�to budow� oczyszczalni �cieków 
w Skołyszynie, któr� uko�czono w czerwcu 2003 roku.  

Zarz�d Spółki składa serdeczne podzi�kow ania Radzie N adzorczej wszystkich 
kadencji,  jak równie� działaj�cym Zw i�zkom Z aw odowym za otw arte i jasne zasady 
współpracy. Za konsekwencj� w realizow aniu wytyczonych zamierze�, za odw ag� w podej-
mowaniu wa�nych aczkolwiek niepopularnych decyzji, dzi�ki którym Spólka osi�ga 
zadawalaj�ce wyniki. 



 
 
V. SPRAWOZDANIA 
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DZIAŁALNO	
 SAMORZ�DU MIASTA JASŁA 
W OKRESIE II KADENCJI 1994 - 1998 

 
 

II kadencja Rady M iejskiej Jasła przypadaj�ca na lata 1994 – 1998, kontynuuj�c dzieło 
poprzedników , przyniosła rozw i�zania wielu istotnych problemów  w mie�cie. Bud�et 
zdeterminowany był przez buduj�c� si� oczyszczalni�. Wprowadzono w  �ycie uregulowania 
prawne wymuszaj�ce okre�lone sposoby post�pow ania,  wyst�pił obow i�zek przej�cia 
szkolnictwa podstawowego, nakre�lono kierunki rozw oju miasta Jasła.   
 
 
I.  S tudium uwarunkowa� i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Miejskiej Jasło 
 

Podczas II kadencji Rady M iejskiej opracowano „Studium uwarunkow a� i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego G miny Miejskiej Jasło”,  studium, które wskazało 
potrzeby, mo�liwo�ci i po��dane kierunki rozw oju. Wskazane trendy rozwojow e w studium 
stanowiły podstaw � w kolejnych rozwi�zaniach urbanistycznych porz�dkuj�c zagospodaro-
wanie przestrzenne miasta oraz pozwoliły  rozpocz�� regulow anie stanów  praw nych gruntów 
w obr�bie granic miasta dla potrzeb realizacji zada� własnych.  
 
 
II. Zwi�zek Gmin „Wisłoka” 
 

Rozpocz�to współprac� mi�dzygminn�, tw orz�c Zwi�zek G min „Wisłoka”, którego 
celem jest ochrona w ód pow ierzchniowych zlewni rzeki Wisłoki poprzez podj�cie 
i kontynuowanie wspólnych działa� w zakresie ochrony �rodow iska na tym terenie. 

W wyniku inicjatywy samorz�dów terytorialnych utw orzono Zwi�zek Gmin 
„Wisłoka”,  który w 1997 roku został w pisany do Centralnego Rejestru Z wi�zków 
Mi�dzygminnych, uzyskuj�c tym samym osobowo�� prawn�. Siedzib� Zw i�zku jest miasto 
Jasło. Zwi�zek skupia 17 gmin, w tym miasto Jasło oraz gminy: Biecz,  Brzostek,  Brzyska, 
Chorkówka, D�bowiec, Jasło, Jedlicze,  Krempna,  Kołaczyce, N owy 	migród, Osiek 
Jasielski,  Skołyszyn, S�kowa, Szerzyny, Tarnow iec i 	yraków.  

Ch�� przyst�pienia do Zwi�zku wyraziły  kolejne gminy z terenu zlew ni Wisłoki. 
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III.  Gospodarka wodno - �ciekowa 
 
III.  1. Oczyszczalnia �cieków 
 

Konsekw entnie realizow ano prace w zakresie zako�czenia budowy oczyszczalni 
�cieków oraz uporz�dkowania gospodarki w odno�ciekow ej.  
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Wykonano wszystkie prace umo�liw iaj�ce uruchomienie oczyszczalni i oddanie jej do 
eksploatacji zgodnie z harmonogramem. 30 maja 1996 roku został zako�czony proces 
inwestycyjny i MPG K przyj�ło obiekt do eksploatacji.  

GM J otrzymała za to zadanie I nagrod� (150 tys.  złotych) przyznan� przez N arodowy 
Fundusz Ochrony �rodow iska za najlepsz� inwestycj� tego typu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Warto�� zadania 23.736,1 tys.  złotych (w tym N FO� – 12 mln 400 tys.  złotych,  
Wojewódzki Fundusz Ochrony �rodow iska - 1 mln złotych).  

Oczyszczalnia mechaniczno - biologiczna zlokalizowana jest w północno-zachodniej 
cz��ci miasta Jasła na prawym brzegu rzeki Wisłoki.  Przepustowo�� oczyszczalni w  porze 
suchej wynosi 20 000 m3/dob�,  a w porze deszczowej 72 000 m3/dob�. Wielko�� terenu 
zaj�ta przez oczyszczalni� – 4,5 ha. 
 
 
III.  2. Kanalizacja 
 

Podj�to si� rozbudowy kanalizacji miejskiej. Tylko centralna cz��� miasta posiadała 
kanalizacj� o długo�ci 49,8 km, natomiast wszystkie osiedla wokół centrum były 
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pozbawione jakichkolwiek systemów  kanalizacyjnych.  �cieki z zabudowa� odprowadzane 
były tutaj bezpo�rednio do rowów przydro�nych, cieków i ziemi, powoduj�c zanieczyszcze-
nie �rodowiska. Na zlecenie Zarz�du Miasta Jasła w  grudniu 1995 roku opracowany został 
program pn.  „Ocena programu rozbudowy sieci kanalizacyjnej dla miasta Jasła”. Ze wzgl�du 
na rozmiar zrealizowanie tego zadania z bud�etu miasta było niemo�liwe. Pomoc 
w rozwi�zaniu tego problemu przyszła ze strony N arodow ego Funduszu Ochrony 
�rodow iska i Gospodarki Wodnej, który przyznał niskoprocentow� po�yczk� w w ysoko�ci 
12,4 mln złotych.   

Program rozbudowy kanalizacji miejskiej w g harmonogramu rzeczowo - finansow ego 
podzielony został na dwa etapy,  z którego drugi przypadł na lata 1996 - 2000.  W latach 
1996  - 1998 w ykonano dokumentacj� projektow� i cz��� robót budowlano-monta�owych 
w zakresie budowy: 
- kolektora „E” 
- kanalizacji ulicy 17-go Stycznia 
- kolektor „A ” 
- kolektor „O ” kanal.  osiedla Brzyszczki 
- kanalizacja sanitarna osiedla Sobniów 
- kanalizacja sanitarna osiedla Górka Klasztorna II 
- kanalizacja sanitarna osiedla Krajowice 
- kanalizacja sanitarna osiedla 	ółków 
- kanalizacja sanitarna osiedla Hanków ka  
Warto�� w ykonanych robót w latach 1996 - 1998  5.759.7 tys. złotych.  

W tym czasie w ybudowano około 50 km sieci a nast�pcom przekazano do realizacji 
dalsze odcinki,  pozostawiaj�c równie� �cie�k� finansow� tego przedsi�wzi�cia.   
 
 
III.  3. Uzbrojenie 
 
III.  3.1.  Uzbrojenie osiedla Gorajowice II 
 
Kontynuuj�c roboty wykonano: 
- odcinek sieci wodno - kanalizacyjnej 
- monta� i uruchomienie hydroforni osiedla N a Kotlin� 
- budowa dróg na osiedlu Ulaszowice 
- przebudowa ulicy D obrza�skiego 
- budowa ci�gu pieszo - jezdnego ulicy Ulaszow ice 
Warto�� w ykonanych robót 851,4 tys.  złotych.   
 
 
III.  3.2.  Wodoci�g na osiedlu Gamrat 

 
Podj�to realizacj� wodoci�gu na osiedlu Gamrat,  na który tak długo oczekiwała 

tamtejsza społeczno��. Budow� rozpocz�to w  1996 roku.  Termin oddania do eksploatacji 
okre�lono na 2000 rok. 
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W latach 1996-1998 wykonano dokumentacje projektow�,  wykupiono teren, otrzymano 
nieodpłatnie materiały  od ZTS Gamrat. Warto�� wykonanych prac 83,6 tys.  złotych (bez 
warto�ci materiałów). 
 
 
III.  3.3.  Wodoci�g na osiedlu S obniów 
 

W 1996 roku przekazano do eksploatacji now ow ybudowany w odoci�g na ul. Floria�-
skiej na osiedlu Sobniów . Warto�� zadania 112,5 tys.  złotych. 
 
 
IV. Uciepłownienie miasta 
 

W 1998 roku zako�czono prace studialne na temat koncepcji uciepłownienia miasta.  
W celu rozpoznania mo�liwo�ci modernizacji miejskiego systemu ciepłowniczego 
przygotowano opracow anie „Optymalizacja techniczno-ekonomiczna systemu ciepłownicze-
go miasta Jasła – zało�enia”.   

Wykonane opracowanie stanowiło spójny zbiór danych dotycz�cych aktualnego 
i prognozowanego zapotrzebow ania na energi� ciepln�, a tak�e warunków wytw arzania,  
przesyłu i dystrybucji no�ników ciepła.  
 
 
V. Gospodarka odpadami stałymi 
 
V. 1. Uporz�dkowano gospodark� odpadami stałymi według przyj�tej wersji 

w ogólnym referendum gminnym 
 
 
V. 2. Modernizacja wysypiska odpadów 
 
W latach 1994 - 1998 kontynuowano modernizacj� wysypiska odpadów i wykonano: 
- prace projektow e rozbudow y wysypiska 
- wykup działek 
- wykonanie 4 kwater na składow anie odpadów 
- przebudowa linii niskiego napi�cia w obr�bie wysypiska 
- dostawa i monta� wagi samochodow ej 
- droga wewn�trzna, plac manewrow y, ogrodzenie ochronne 
Warto�� w ykonanych robót 475,8 tys.  złotych.  
 
 
V. 3. Likwidacja lokalnych kotłowni 
 

W 1995 roku rozpocz�to likwidacj� lokalnych kotłowni (wymiana na ogrzewanie 
gazowe, zako�czenie 2000 r.).  W latach 1995 - 1998 na zadania wydatkowano 41.912,56 
złotych. W ramach zadania w ykonano w tym czasie: 
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- kotłownia gazowa w  budynku ABK  przy ul.  Floria�skiej 11 – 18.442,56 złotych, kotłownia 
wyposa�ona w kocioł gazowy o mocy 145 kW, z podgrzewaczem (zbiornikiem c.w .n.,  
pompami oraz regulatorem pogodow ym) 

- kotłow nia w budynku A BK przy ul.  K ochanow skiego 3 – 21.420 złotych, kotłownia 
gazowa wewn�trz budynku, wyposa�ona w kocioł gazowy o pracy z instalacjami 
w systemie zamkni�tym, pompami i regulatorem pogodowym 

- kotłow nia w budynku A BK przy ul.  K o�ciuszki 22 – 2050 złotych, zakup i monta� 
regulatora pogodowo - czasowego.  

 
 
VI. Wał przeciwpowodziowy na rzece Wisłoce 
 

W 1996 roku zako�czono budow� wału przeciwpowodziow ego na rzece Wisłoce.  
Warto�� zadania 209,  1 tys. złotych.  
 
 
VII. Poprawa bezpiecze�stwa 
 
VII.1.  Modernizacja układu komunikacyjnego 
 

Istniej�ce i narastaj�ce problemy komunikacyjne w Ja�le dostrzegła ju� Rada M iejska 
I kadencji,  która w latach 1990 - 1994 rozpocz�ła prace nad poszukiwaniem rozwi�za�. Rada 
II kadencji w latach 1994 - 1998 przyj�ła koncepcj� programowo - przestrzenn�, przes�dziła 
rodzaj i zakres modernizacji układu komunikacyjnego oraz rozpocz�ła realizacj� 
przedsi�w zi�cia.   

M odernizacja układu komunikacyjnego to najwi�ksze i najkosztowniejsze zadanie 
inwestycyjne jakie kiedykolw iek zostało wpisane do bud�etu miasta Jasła. Ł�czny koszt 
całego przedsi�wzi�cia oszacowano w 1997 roku na kwot� około 70 - 80 milionów złotych, 
w tym koszt - I etapu - budow y drogi południow ej na kwot� 40 milionów  złotych.  
 
 
VII. 1.1. Most na Jasiołce 
 

Trasa drogi w naturalny sposób przedzielona jest biegiem rzeki Jasiołki,  dlatego te� 
p ierw szym zasadniczym elementem zadania była budow a mostu.  W 1994 roku rozpocz�to 
prace zw i�zane z budow� mostu na rzece Jasiołce wraz z dojazdami. 

W latach 1996 i 1997 opracowano koncepcj� programowo – przestrzenn� oraz 
dokumentacj� techniczn� mostu na Jasiołce wraz z dojazdami.  W listopadzie 1997 roku 
poło�ono kamie� w�gielny pod jego budow�. W rok pó�niej now ow ybudowany most 
dopuszczono do u�ytkowania. Drobne prace przy jego wyko�czeniu trwały jeszcze do 
czerw ca nast�pnego roku.  Projektantem mostu był Transprojekt Kraków. Wykonaw c� 
generalnym tej budow li było Kieleckie Przedsi�biorstwo Robót M ostowych S.A. O/Kraków. 

Koszt budowy zamkn�ł si� kw ot� 6.932.869 złotych. Dzi�ki zabiegom Zarz�du Miasta 
oraz poparciu w icemarszałka Sejmu RP Stanisława Z aj�ca i wojew ody kro�nie�skiego 
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Bogdana Rzo�cy miasto otrzymało z bud�etu pa�stwa na ten cel dotacj� w wysoko�ci 
3,6 miliona złotych.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VII. 1.2. W okresie 1994 - 1998 wykonano: 
 
- koncepcje programow� dla ulicy klasy „G” 
- wykup działek 
- prace projektow e budowy mostu 
- rozpocz�cie i kontynuowanie budow y mostu  
Warto�� w ykonanych robót 8.904,1 tys. złotych. 
 
 
VII. 2. Przebudowa ulicy S kłodowskiej 
 

Wykonano nawierzchni� asfaltow�, odwodnienie powierzchniowe, kanalizacj� de-
szczow �.  Warto�� robót 78,5 tys. złotych.  
 
 
VII. 3. Budowa o�wietle� ulicznych 
 

Wykonanie projektów technicznych i budowa o�wietle� ulic: Kochanowskiego,  
Czackiego,  Sportowej,  Weigla,  Pigonia, K aczorowy, Podzamcze,  osiedle Brzyszczki,  
Klasztornej,  Grunw aldzkiej,  Z a Burs�, D ziedzica,  Skłodowskiej, cz��� ulic Granicznej 
i Krakowskiej.  Warto�� wykonanych robót w  latach 1994 - 1998  -  454,8 tys. złotych. 
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VII. 4. Parking przy ulicy Krasi�skiego 
 

Wykonano i przekazano do u�ytku parking na 21 miejsc postojowych. Warto�� robót 
44,2 tys.  złotych.   
 
 
VII. 5. Wiaty przystankowe 
 
Zakupiono i zamontow ano wiaty przystankowe na ł�czn� kwot� 36,7 tys.  złotych.  
 
 
VII. 6. Cmentarz komunalny przy ulicy Mickiewicza 
 
W latach 1994 - 1998 wykonano: 
- kw atery grzebalne 
- nawierzchni� bitumiczn� dróg 
- chodniki z kostki brukowej 
- odw odnienie kwater grzebalnych 
Warto�� w ykonanych robót 399,9 tys.  złotych.  
 
 
VIII.  O biekty u�yteczno�ci publicznej 
 
VIII.  1.  Dom Ludowy na osiedlu �ółków 
 

W 1997 roku przekazano do u�ytku nowowybudowany D om Ludowy na osiedlu 
	ółków. Budynek o pow ierzchni zabudow y 386,3 m2,  pow ierzchni u�ytkow ej 470, 5 m2 
i kubaturze 2704 m3 wyposa�ony jest w instalacje wraz z przył�czami,  ogrzewanie i osadnik. 
W budynku znajduje si� sala taneczna, kawiarnia i pomieszczenia gospodarcze.  Warto�� 
zadania 315,1 tys. złotych. 
 
 
VIII.  2.  Dom Ludowy na osiedlu Krajowice 
 

W 1994 roku rozpocz�to prace zwi�zane z budow � Domu Ludowego w Krajowicach.  
Budynek oddano do u�ytku w 2001 roku. M a on 470,5 m2 powierzchni u�ytkow ej. Na 
pi�trze znajduje si� kawiarenka i balkon, na którym ustaw iono stół bilardowy oraz 
pomieszczenia Zarz�du O siedla. Natomiast na parterze umiejscowiono sal� taneczn�,  
zaplecze kuchenne i sanitariaty  przystosowane do korzystania przez osoby niepełnosprawne.  

Do ogrzewania zastosow any został w ydajniejszy od tradycyjnego system 
konwektorowo - promiennikowy. Przed budynkiem zbudowano parking na 20 samochodów. 

Warto�� robót wykonanych w  latach 1994 - 1998 wyniosła 286,4 tys.  złotych.  
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VIII.  3.  Budynek socjalno - administracyjny  osiedla S obniów 
 

W 1998 roku przekazano do u�ytku budynek socjalno-administracyjny na stadionie na 
osiedlu Sobniów. Warto�� robót 750,3 tys.  złotych.  
 
 
VIII.  4.  Kryta pływalnia 
 

Rozpocz�to prace zmierzaj�ce do budowy krytej pływ alni w  Ja�le. W wyniku 
przeprowadzonego przetargu dw ustopniowego na wykonanie kompletnej dokumentacji 
technicznej inwestycji wraz z budow �,  z uw agi na przekroczenie planowanych wydatków 
w tym zakresie, okre�lonych w bud�ecie miasta Jasła na 1996 rok i braku pełnego 
zabezpieczenia w  �rodki finansowe uniewa�niono przetarg. Kwot� poznaczon� w  bud�ecie 
na ten cel przekazano na rachunek inw estycyjny M OSiR, jako inwestora zast�pczego tej 
inwestycji. 
 
 
VIII.  5.  „S kate – park” 
 

W 1998 roku na płycie odkrytego lodow iska powstał plac o pow ierzchni około 2 tys.  
m2,  z którego korzysta� mog� amatorzy jazdy na ły�worolkach, deskorolkach i uprawiaj�cy 
trial rowerow y. Urz�dzenie „skate –parku” kosztowało 33 tysi�ce złotych.  Z obiektu mo�na 
korzysta� przez w i�ksz� cz��� roku. Na „Skate – park” składa si� kilka elementów: grind-
box, wallride,  fun-box,  quarter-pipe i rurka k�towa.  
 
 
VIII.  6.  Kuchnia Caritas 
 

Podczas II kadencji rozpocz�ła działalno�� kuchnia powadzona przez Caritas,  
w organizowaniu której udzielały  si� komisje rady,  Zarz�d M iasta pomagaj�c w zorganizo-
waniu tej placówki. 
VII. Remonty.  
VII. 1. Remonty budynków  komunalnych zgodnie z przygotowanymi w nioskami na podsta-

w ie zebra� wspólnot mieszkaniowych na kwot� 951.723 złotych.  
VII. 2. Na remonty ulic,  chodników, placów mostów w  latach 1994 - 1998 w ydatkow ano 

ł�cznie 5.515.534 złotych.  
 
 
IX. Inwestycje i remonty w szkołach i przedszkolach 
 

Z mocy ustawy przyj�to szkolnictwo podstaw ow e. Przed t� czynno�ci� sprowokowano 
Kuratorium O�wiaty do poniesienia nakładów na remont obiektów szkolnych. Urz�d Miasta 
partycypował w kosztach remontów , obiekty te przyj�to w poprawionym standardzie 
technicznym, chocia� wci�� w ymagaj� nakładów finansow ych. 
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W latach 1996 - 1998 wykonano inwestycje i remonty w szkołach podstawowych 
i przedszkolach na kwot� 724.088,17 złotych.  
 
 
X. Nadanie tytułów „Honorowy O bywatel Miasta Jasła” 
 

Tytuły „Honorowego O bywatela M iasta Jasła” nadano ludziom zasłu�onych dla 
jasielskiej społeczno�ci: M arianowi M atysikowi, Władysław owi �wistakow i,  A lbinowi 
Pietrusowi, Józefowi M odrzejewskiemu, H enrykow i Dobrza�skiemu „Hubalowi”,  arcy-
biskupowi Ignacemu Tokarczukowi i M arii Wolny.  

Rada M iejska szanuj�c wnioski mieszka�ców uznała �w. A ntoniego Padew skiego 
patronem miasta Jasła.  
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52 LATA DZIAŁALNO	CI 
JASIELSKIEGO DOMU KULTURY 

 
 

Oficjalne otw arcie Powiatowego Domu Kultury w  Ja�le nast�piło 1 maja 1950 roku.  
Mie�cił si� w  dawnym budynku Cechu Rzemiosł przy ul.  3-go M aja 11.  D o dzisiaj 
utrzymuje si� jego dawna nazw a „Zgoda”.  „Były tam: 1 sala widowiskowa na 300 miejsc,  
scena,  pokój �wietlicowy, 2 pomieszczenia biurowe i �redniej wielko�ci sala na próby 
(lub garderob�, gdy jest teatr)” – (z kroniki PDK ). 

Z pierw szych lat działalno�ci PDK  (1950 - 58) nie zachow ała si� �adna dokumentacja. 
Informacje dotycz�ce tego okresu pochodz� z artykułu z „Podkarpacia” pt. „Pierw sza 
Kierow niczka” i od ów czesnych pracowników , z którymi naw i�zano kontakt przygotowuj�c 
obchody 50-lecia JD K. 

W latach 1950-1958 w PDK  działały: Teatr Lalek,  A matorski Zespół Teatralny, Zespół 
Małych Form Scenicznych,  Z espół Taneczny. Zespoły teatralne prezentow ały jasielskiej 
publiczno�ci nast�puj�cy repertuar: „Taniec łowiczanek” (1951 r.),  „Dobry M aciu�” 
(1951 r.),  „Piej� koguty” (1953 r.), „Chirurg” (1955 r.) „Romans z w odewilu” (1957 r.),  
„K oncert Jankiela” (1957 r.), „Poci�g widmo” (1958 r.). Odbywały si� równie� spektakle 
w w ykonaniu T eatru im. Wandy Siemaszkowej w  Rzeszowie,  koncerty, programy 
estradow e, organizowano konkursy czytelnicze, zabawy towarzyskie, akademie i w ieczorni-
ce, zebrania i konferencje.  Pow stała poradnia metodyczna,  co nakładało na pracow ników 
PDK obow i�zek sprawowania opieki merytorycznej nad �wietlicami i ruchem amatorskim 
w pow iecie jasielskim. Pierwsza kronika dokumentuje działalno�� PD K w latach od 
pa�dziernika 1958 do 1960 roku.  W tym czasie powstały: Teatrzyk Satyryków  „Figa 
z makiem” i Teatr Poezji.  Zespoły teatralne prezentow ały: „Z jazd po brzytwie” (1959 r.),  
„Polow anie na m��a” (1959 r.),  „Warszawiank�” (1959 r.),  „M atur�” (1960 r.), „�luby 
Panie�skie” (1960 r.), „D wie Marysie”(1960 r.). 

„Młodzi z parków i ulic do �w ietlicy PDK” – pod tym hasłem zach�cano jasielsk� 
młodzie� do pracy w zespołach artystycznych i o�wiatow ych PDK. D zieci ucz�szczały na 
wieczory bajek,  brały udział w  grach i konkursach. Dla kobiet organizowano kursy kroju 
i szycia. Lata 50-te do 80-tych X X wieku to okres „rozkwitu” w ieczornic, akademii 
i koncertów  okoliczno�ciowych po�wi�conych m.in.: �w i�tu Radzieckich Sił Zbrojnych,  
Ludowego Wojska Polskiego,  D niom Lenina,  Dniom K obiet,  obchodom 1 M aja,  22 Lipca,  
Wielkiej Socjalistycznej Rew olucji Pa�dziernikowej oraz rocznicom wyzwolenia Jasła.  
Niejednokrotnie organizowano do 14 akademii i wieczornic rocznie.  

Lata 60-te to rozw ój ruchu recytatorskiego, plastycznego, teatralnego i muzycznego. 
Pow stał Mi�dzyszkolny Zespół T eatralny. Na scenie PDK  zespoły teatralne prezentowały: 
„Bal w pałacu bajek” (1961 r.), „Zemst� (1962 r.), „Zaczarowane łab�dzie” (1962 r.),  
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„Chłopców z Placu Broni” (1962 r.),  „Zakl�tego Złotnika” (1963 r.). Teatry zaw odowe: „Ich 
czworo”,  „Pier�cie� Wielkiej Damy”, „Fizyków”. Przedsi�biorstwa estradow e: „Barona 
Cyga�skiego”, „Wygna�ców”, koncerty M ieczysław a Fogga. O tym, �e ludzie potrzebuj� 
�miechu i rozryw ki �wiadczy w pis do kroniki PDK  – „Ogromnym zainteresowaniem cieszył 
si� program estradowy „U�miech zawsze si� opłaca” w  w ykonaniu H anki Bielickiej, Lidii 
Korsaków ny i K azimierza Brusikiew icza.  Program prezentowano 4-krotnie, a i tak w�ród 
widzów dochodziło do formalnych kłótni po bilety”. W 1962 roku zorganizow ano: kursy 
ta�ca towarzyskiego, przegl�dy zespołów szkolnych, eliminacje pow iatow e IX  O gólno-
polskiego Konkursu Recytatorskiego (pierwszy raz), Wystaw � Amatorów Plastyków z Jasła 
i Wystaw� Z naczka Pocztow ego. Rozgło�nia Radia Rzeszów nagrała audycj� „M ikrofon dla 
wszystkich” z jasielskimi zespołami muzycznymi.  17 grudnia w PDK odbył si� pokaz, jak 
obchodzi� si� z telew izorem i aparatem radiowym – przeplatany wyst�pami Zespołu 
Estradowego „G amrat”. 

W PDK  koncertowali „Czerw ono-Czarni”. Wyst�p wzbudził ogromne zainteresow anie 
w�ród młodzie�y, ale w  ocenie dorosłych wygl�dało to tak: (z kroniki PDK ) „Czerwono-
Czarni” w yst�pili z programem współczesnej muzyki jazzowej.  Program niezmiernie słaby, 
wykonanie artystyczne �adne.  Prezentacje zespołu na scenie poni�ej krytyki – nie 
oczyszczone buty,  pomi�te spodnie,  ró�norodno�� koszul, bez �adnego wyrazu tw arze,  
zagłuszaj�ca słow a solistów  orkiestra”.  Podobnie oceniono wyst�puj�cych pó�niej 
„N iebiesko - Czarnych” i „Czerwone G itary”.  

W 1962 roku powstało w  Ja�le pierw sze w w ojewództwie rzeszowskim K oło 
Miło�ników Sztuki Teatralnej.  W 1963 roku zorganizowano „Dni Teatralne M iasta Jasła”.  
O znaczeniu teatru w �yciu kulturalnym Jasła �wiadczy ilo�� zespołów bior�cych udział 
w „Dniach” – Z espół Teatralny PZGS wystawił „D ramat Joli”, Zespół Teatralny przy Hucie 
Szkła – „Adw okata i ró�e”,  Zespół T eatralny Z Z K olejarzy „�mier� G ubernatora”,  Zespół 
Teatralny ZMS „G amrat” „A pelacj� Villona”,  Z espół Teatralny ZCh „Gamrat” „Balladyn�”, 
Zespół Teatralny PDK  „Firma prosperuje coraz lepiej”.  W tym samym roku zorganizowano 
równie� „D ni Teatralne Wsi Jasielskiej” – kontynuowane przez kilka nast�pnych lat. Na 
terenie pow iatu jasielskiego działało w tym okresie ok. 40 zespołów teatralnych.  W nagrod� 
za działalno�� o�wiatow� w  propagandzie antyalkoholowej PDK otrzymał telewizor marki 
„K oral”, co umo�liwiło rozszerzenie działalno�ci o�wiatowej placówki.   

Pocz�tek lat 60-tych to okres powstawania klubów  „Ruch” i „Rolnika”.  W 1966 roku 
na terenie pow iatu jasielskiego działa ju� 50 klubów „Ruch” i „Rolnika”. 30 maja 1965 roku 
Jasło bierze udział w T urnieju Miast Jasło-Krosno „Zawsze w niedziel�” – organizowanym 
przez Telewizj� Polsk�.  G łówna nagroda to 1 milion złotych.  W programie przewidziano 
28 konkurencji, które miały zilustrowa� 20-letni dorobek obu miast m.in. w dziedzinie 
kultury. Jasło zw yci��yło w  Turnieju zdobywaj�c 22 punkty,  K rosno miało punktów 17.  
12 czerw ca 1965 roku o godz.  600 rano fanfarzy�ci obwie�cili rozpocz�cie obchodów  
600-lecia Jasła. W ramach tych uroczysto�ci odsłoni�to obelisk upami�tniaj�cy obchody  
600-lecia, poło�ono kamie� w �gielny pod budow� gmachu Powiatowego Domu Kultury.  
Dzi�ki ofiarno�ci ja�lan i mieszka�ców powiatu jasielskiego w czasie w murow ywania aktu 
erekcyjnego na koncie budowy PDK  znajdowało si� 2.100.000 zł.  (ostateczny koszt budowy 
miał wynie�� 13 milionów ).  W programie obchodów 600-lecia zaplanow ano rów nie�: 
spektakl „M archołt” Romana Brandstaettera w w ykonaniu Teatru LO , wystaw� historyczn�, 
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pokazy gimnastyczne,  w ykład prof. Hugona Steinhausa i wiele innych imprez 
towarzysz�cych.  

Rok 1966 – to rok obchodów  1000-lecia Pa�stwa Polskiego. Wi�kszo�� imprez 
realizowano pod tym hasłem m.in.  „D ni Teatralne Wsi Jasielskiej”.  Jest to równie� rok 
organizacji „I D ni Jasła”.  Ide� „D ni Jasła” wyra�a w pis do kroniki PDK  – „Zadaniem D ni 
Jasła jest pokazanie całorocznego dorobku miasta we w szystkich jego dziedzinach �ycia ze 
szczególnym uwzgl�dnieniem dorobku kulturalnego.  „Dni Jasła” odbyw aj� si� do dzisiaj.  
5 pa�dziernika 1966 roku w JDK odbyło si� zebranie organizacyjne i pierwsza próba 
Jasielskiej Orkiestry Symfonicznej, która do 1992 roku była niezaprzeczalnie wizytówk� 
kulturaln� Jasła. Pierwszy koncert odbył si� 5 listopada 1966 roku. Orkiestra w czasie swej 
26-letniej działalno�ci dała setki koncertów w Polsce i za granic�. Wa�nym wydarzeniem 
w działalno�ci JOS był koncert w  Filharmonii Narodowej w Warszaw ie. W 1970 roku JOS 
została laureatem I nagrody na O gólnopolskim Festiwalu w Lublinie.  Z JOS koncertowali 
m.in.: Bernard Ładysz,  K rystyna Szostak-Radkowa, Igor Iwanow, Henryk Palulis,  H alina 
Czerny-Stefa�ska i Maria Fołtyn. Wraz z jasielskimi chórami i zespołami regionalnymi JOS 
nagrała płyt� „Suita jasielska”.  Wyje�d�ała z koncertami do Czechosłowacji,  Bułgarii i na 
W�gry. Koncert z okazji 10-lecia działalno�ci JOS – u�wietniła Halina Czerny-Stefa�ska. Po 
nieudanej próbie przygotowania „Krakowiaków i górali” orkiestra przygotowała monta� 
sceniczny „H rabina M arica” wraz z aktorami Krakowskiego Teatru Muzycznego. JOS brała 
udział w nagraniach do audycji telewizyjnych „Bawcie si� z nami” i „Na estradzie  
i w zakładzie”.  Go��mi na jubileuszu 20-lecia jasielskiej Orkiestry Symfonicznej byli 
Bernard Ładysz,  H enryk Palulis, Józef Chomik.  Koncert prow adziła Emilia Krakow ska. 

Od IX edycji Powiatowy D om Kultury organizował eliminacje powiatowe lub 
rejonowe O gólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego (w 2002 roku konkurs odbył si� po 
raz XLII). W 1967 roku po raz pierwszy zorganizow ano eliminacje powiatowe 
Ogólnopolskiego Konkursu Piosenki Radzieckiej, który jako jeden z nielicznych daw ał 
mo�liwo�� zrobienia kariery piosenkarskiej. Organizow ano go w  JD K do 1989 roku.  
Z organizacj� „II Dni Jasła” wi��e si� anegdota: (z kroniki PD K) – „Przy wydawaniu 
programu popełniony został karygodny bł�d drukarski.  Zamiast fanfarzy�ci wydrukow ano 
„faszy�ci” – co odbiło si� przykrym zgrzytem w całokształcie prac organizowanych „D ni 
Jasła”.  24 czerw ca 1967 roku znana piosenkarka Regina Pisarek (jej m�� to rodowity 
ja�lanin) dochód z 2 koncertów  przeznaczyła na budow� wznoszonego w  Ja�le społecznym 
wysiłkiem gmachu PDK . Na scenie PDK wyst�powali: Bogdan Łazuka i Jacek Fedorowicz. 
Na stadionie odbyło si� spotkanie z bohaterami serialu „Czterej pancerni i p ies” – (5 000 
widzów). Koncertowały zespoły „Brekaut”, „Skaldowie”, „Czerwone Gitary”,  „Akwarele” 
i Czesław Niemen. O głoszono I K onkurs Ludowy Powiatu Jasielskiego, który do dzi� jest 
kontynuowany w  formie Biennale Sztuki Ludowej i Nieprofesjonalnej Powiatu Jasielskiego. 
W latach 1969/70 PDK  zdobył I miejsce w II grupie placówek kulturalno-o�w iatowych 
w ramach współzawodnictwa „K a�dego Dnia Słu�ymy Ojczy�nie Ludowej” organizow a-
nego z okazji obchodów 25-lecia PRL i otrzymał nagrod� M inisterstwa Kultury i Sztuki. 

26 wrze�nia 1970 roku nast�puje uroczyste otwarcie now ego budynku PDK oraz 
uroczysto�� O gólnopolskiej Inauguracji Roku Kulturalno-O �w iatow ego 1970/1971. 
W now ym budynku znalazły swoje miejsce Pow iatowa i M iejska Biblioteka Publiczna,  
Muzeum Regionalne, Powiatowy Dom K ultury oraz Stow arzyszenie Miło�ników Jasła 
i Regionu Jasielskiego.  PDK dysponował sal� widow iskow� na 563 miejsca, scen� 
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wyposa�on� w nowoczesne urz�dzenia, zapleczem scenicznym (8 garderób), 4 salami do 
zaj�� zespołów i kół zainteresowa�, sal� konferencyjn�,  sal� klubow�, ogromnym holem 
i szatni�.  W 1971 roku rysownik,  rze�biarz i p isarz ludow y Władysław Chajec członek Koła 
Twórców Ludow ych PDK został bohaterem audycji telew izyjnej, w której wyst�pił równie� 
Wojciech Siemion prezentuj�c gaw �dy W. Chajca. W latach 1970-71 w PDK  go�ciła 
Pa�stw ow a Opera Objazdow a z Warszawy przedstawiaj�c „Halk�”, „D zwony z Cornville”, 
„M adame Butterfly”, „Straszny D wór”,  „Sprzedan� narzeczon�” – 25 spektakli obejrzało 
13.580 widzów. D u�ym wydarzeniem był rów nie� koncert Centralnego Zespołu 
Artystycznego Wojska Polskiego z programem „To było w maju”. W 1972 roku odbyły si� 
recitale Haliny Czerny-Stefa�skiej i Wandy Wiłkomirskiej.  

Doskonale rozwijała si� w spółpraca z Przedsi�biorstwem Upowszechniania Ksi��ki 
i Prasy „Ruch” i Pow. Z w. Gminnych Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” – organizatorami 
klubów  „Ruch” i „Rolnika”.  Znacz�cymi imprezami organizowanymi w latach 60-tych przez 
w/w  instytucje i PDK  były Turnieje Klubów: T rzcinica - Lisów , Roztoki - Brzezówka, 
Warzyce - Brzostek,  Roztoki – Brzezówka – Gliniczek - Czelu�nica.  O rganizowane były 
szkolenia dla gospodarzy klubów i społecznych rad klubów . Instruktorzy wyje�d�ali do 
klubów  i zespołów na konsultacje i instrukta�.  D la uczczenia 30-lecia PRL zorganizow ano 
Ogólnopolski Festiw al Teatrów A matorskich. Zespoły teatralne działaj�ce w powiecie 
jasielskim i Ja�le przygotow ały: „Janka M uzykanta”, „K ub� G�siora”, „Z ielone gał�zie”,  
„M oralno�� pani Dulskiej”,  „Gra�yn�”.  W nast�pnym roku teatr Poezji PDK  przygotow ał 
„A strolabium z jodłow ego drzew a” Tadeusza �liwiaka, a Zespół Teatralny „D wa teatry” 
Jerzego Szaniaw skiego. W 1973 roku powstało Kółko Tkactwa Artystycznego.  
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W 1975 roku Pow iatowy Dom Kultury zmienia nazw� na Jasielski Dom Kultury i staje 
si� p lacówk� miejsk�. Z młodzie�� jasielsk� spotykali si� aktorzy D aniel Olbrychski,  
Krzysztof Kolberger,  Marek Perepeczko, Jadw iga Bara�ska – muzycznie w zbogaca te 
spotkania znany pianista Cezary O werkowicz.  W 1975 roku „Dni Jasła” wzbogaciły  si�  
o I K onfrontacje Kapel Ludowych Zw i�zku Zawodow ego Chemików Polski Południow ej 
„Jasielskie Okółki”,  które w ramach „Dni Jasła” organizował Klub „Chemik”.  Impreza 
wysoko oceniona pod wzgl�dem merytorycznym i organizacyjnym, została wpisana do 
Kalendarza Imprez M inisterstwa K ultury i Sztuki. Druga edycja tej imprezy nosi ju� nazw� 
II Festiw al K apel Ludowych, �piew aków i Instrumentalistów Polski Południowej „Jasielskie 
Okółki”.  Do organizacji „Okółek” w ł�czyły si� Stowarzyszenie Miło�ników Jasła i Regionu 
Jasielskiego,  Komitet Obchodów Dni Jasła,  K omitet Obchodów 40-lecia „Gamratu”,  K lub 
Spółdzielczy i Jasielski Dom Kultury,  który koordynował prace przygotowawcze do tego 
i nast�pnych Festiw ali.  III „Jasielskie O kółki” stały  si� imprez� o zasi�gu ogólnopolskim. 
W latach 1979-80 nast�piła przerw a, zamiast Festiwalu odbyw ały si� przegl�dy kapel pt.  
„Echa Festiwalu Jasielskie Okółki”.  Dwie ostatnie edycje Festiwalu Kapel Ludowych, 
�piewaków  i Instrumentalistów odbyły si� w 1983 i 1984 roku.  Do dzisiaj spotykamy si� 
z pytaniami sk�d nazw a „Jasielskie O kółki”, dlatego podaj� definicj� „Okółki” – jej 
oryginalna nazwa wywodzi si� z obrz�dów i zw yczajów w eselnych,  kultyw owanych 
w regionie jasielskim. „Zaproszeni go�cie obchodz� w takt muzyki kapeli pomieszczenie 
przeznaczone do ta�ca,  po ka�dym okr��eniu zatrzym uj� si� przed m uzykantami i jedna 
z osób od�piewuje coraz to inn� przy�piewk� – „okółk�”. Najcz��ciej jest to tekst 
improwizowany na tem at gospodarzy pa�stwa młodych lub innych aktualnych wydarze� wsi, 
przedstawiany z du�ym poczuciem  hum oru.” (z folderu II Festiwalu J.O.).  Festiwalowi 
towarzyszyły takie imprezy jak: jarmarki sztuki ludow ej, korowody, seminaria 
folklorystyczne,  w ystawy sztuki ludow ej. Zespoły goszcz�ce na Festiwalu koncertow ały 
w zakładowych i osiedlow ych domach kultury,  klubach „Ruch” i „Rolnika”,  Gminnych 
O�rodkach K ultury, rejonu jasielskiego. W 1985 roku odbył si� Przegl�d Zespołów Pie�ni 
i Ta�ca Akademii Rolniczych „Studenckie Okółki”.  Dalsze próby zachowania tradycji 
ogólnopolskich imprez folklorystycznych to organizowany, co dwa lata (od 1987 roku) 
Ogólnopolski K onkurs Muzyki i Pie�ni Ludowej M łodych współorganizowany przez Zarz�d 
Głów ny ZM W „Wici” w  Warszaw ie. Ostatnia III edycja K onkursu Młodych odbyła si� 
w 1991 roku. Koncertowały w  Ja�le: „A rs N ova”, „Dwa plus jeden”,  „Waw ele”,  H alina 
Fr�ckowiak,  Kabaret „Pod Bud�”, „Budka Suflera”, Marek Grechuta. W nowym budynku 
JD K znalazło miejsce Koło Filatelistów, N umizmatyków , Pszczelarzy i Szachistów. 

W 1979 roku pow ołane zostało Jasielskie Centrum Kultury. Podstawow � funkcj� JCK 
było koordynowanie działa� kulturalnych w mie�cie. Zaowocow ało to w ydawanym, co 
miesi�c Informatorem K ulturalnym JCK. Był on w ydawany w formie afisza i zawierał 
informacje o imprezach miejskich organizow anych przez poszczególne placówki kultury.  
W roku 1980 rozpocz�ło działalno�� Forum Teatralne w  oparciu o umowy z Tarnow skim 
Teatrem im. Ludwika Solskiego i T eatrem im. Wandy Siemaszkow ej w  Rzeszow ie. Po 
spektaklach prezentowanych przez w ymienione teatry młodzie� spotykała si� z aktorami 
i re�yserami prezentow anych sztuk, rozmawiała o spektaklach i poznawała „kulisy teatru”.  
Działalno�� Forum w latach 1980-81 zaowocow ała 55 spektaklami teatralnymi.  Wa�niejsze 
spektakle to: „Niemcy” Leona Kruczkowskiego,  „�luby panie�skie” i „Zemsta” A leksandra 
Fredry,  „Pastorałka” Leona Schillera,  „Wesele” Stanisława Wyspia�skiego,  „Policjanci” 
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i „Emigranci” Sław omira M ro�ka. W latach 1980-81 powstały: Chór Chłopi�cy, Zespół 
Taneczny „Ja�ki”,  K oło M łodych Filatelistów, T eatr Propozycji i Prób Scenicznych, Kapela 
„Basetla”. Prowadzone były kursy j�zyków  angielskiego i niemieckiego.  O dbyw ały si� „Dni 
Seniora”,  „Dni Pszczelarza” i Turnieje Szachowe o Mistrzostw o Jasła.  13 grudnia 1981 roku 
na podstawie D ekretu o stanie w ojennym zawieszono działalno�� JDK (pracownicy 
przeprowadzali inwentaryzacj�). 6 stycznia 1982 roku w ładze miejskie zezwoliły  na 
wznow ienie działalno�ci zespołów , sekcji i kół zainteresow a�.  Na JD K nało�ono obowi�zek 
organizow ania imprez w  domach ludow ych w H ankówce, Sobniowie,  Kaczorow ach 
i Niegłowicach. Koncertowały tam: Zespół Pie�ni i T a�ca „Pektow in”, zespoły rockow e, 
odbywały si� wyst�py zespołów muzycznych i teatrzyków szkolnych, projekcje bajek,  
wieczory gier i zabaw . Niestety niejednokrotnie na sali było mniej widzów ni� wykonawców 
na scenie.  

W latach 1983-85 pow stały młodzie�owe zespoły rockowe, odbyw ały si� kursy ta�ca 
towarzyskiego.  Rozszerzono propozycje repertuarowe szczególnie dla dzieci. Koncertowały 
zespoły: „Bajm”, „Kabaret Elita” i „Kombi” oraz A ndrzej Rosiewicz.  Wa�nym i niezapo-
mnianym prze�yciem artystycznym był udział jasielskich działaczy kultury i pracowników 
JD K w  spektaklu Tadeusza Kantora „Wielopole, Wielopole” w wykonaniu Teatru Cricot 2, 
zorganizowanym przez Estrad� Rzeszow sk� w ko�ciele w Wielopolu.  W kronice JD K 
znajduje si� autograf Tadeusza K antora opatrzony komentarzem D yrektora JD K „Autograf 
na miar� Europy i �wiata”. W JDK koncertow ały „Pozna�skie Słow iki” – Pozna�ski Chór 
Chłopi�cy. W maju 1984 roku odbył si� I Plener Rze�by M onumentalnej „Pogórza�skie 
muzykanty”,  w  1985 roku II Plener „�wiat dziecka”,  a w  1986 roku III Plener „Okółkowe 
sw aty”.  Rze�by i płaskorze�by wykonane w czasie plenerów  do dzisiaj mo�na ogl�da� 
w JDK . W 1984 roku Jasielski D om K ultury przej�ł obowi�zki rejonow ego domu kultury – 
nawi�zał współprac� z klubami i gminnymi o�rodkami kultury rejonu jasielskiego.  
Zorganizow ał I i II Wojewódzkie Przegl�dy Twórczo�ci K ulturalnej Rejonu Jasielskiego 
w Ja�le, Gliniku Polskim i Bieczu.  

Rok 1985 to rok 35-lecia działalno�ci JDK i 40 rocznicy w yzw olenia Jasła.  Rozpocz�ł 
działalno�� Teatrzyk Dzieci�cy „M askotka”,  – który istnieje do dzisiaj, a w czasie sw ej 
działalno�ci wystawił sztuki teatralne – „K rólewna �nie�ka”, „Skarby Z łotej K aczki” 
(2 razy), „Ba�� o szlachetnym G otfrydzie”, „Za 7 górami”,  „Najdziwniejsza przygoda 
Krasnala”,  „O tym jak król K iep obraził raz chleb”,  „Szary smok”, „Jak zagin�ł worek 
�w . Mikołaja” i program kabaretowy. Studio Poezji wystaw iło „Antygon�” wg Romana 
Brandstaettera. 16 czerw ca 1985 roku odbył si� Telewizyjny Turniej M iast Jasło-Iław a.  
Z 5 mo�liwych do zdobycia punktów Jasło zdobyło 3 i tym samym wygrało. W tym samym 
roku w JDK-u powstał Klub M ikrokomputerowy.  

Lata 1980-90 to m.in. wybory „M iss Polonia”, recital M acieja Z�batego,  K rzysztofa 
Daukszew icza,  koncert poetycki „Chleb nadziei Krakowskiej Konfraterni Poetów” – 
spotkanie z poetami Tadeuszem �liwiakiem, Krzysztofem Lisow skim, Jackiem Kajtochem. 
W roku 1991 rzeszow ski oddział Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” i JDK zorganizowały 
Turniej Poezji Emigracyjnej – o zasi�gu ogólnopolskim. Powstały: Młodzie�ow y Zespół 
Teatralny „A rlekin”,  Nauczycielski Zespół Teatralny,  Teatr M łodzie�owy, „Scena Słowa”, 
Sekcja Etnograficzno - Turystyczna, Fotograficzno-Filmowa, Filozoficzno-Religijna 
i Młodzie�owe Koło Plastyczne. Zorganizowano IV Bienalle Sztuki Ludow ej i N ieprofesjo-
nalnej. Młodzie� spotkała si� z G ustaw em H oloubkiem i ameryka�skim poet� Wiliamem 
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Stoffordem. JDK wyszedł z organizacj� imprez z budynku JDK . „N iedzielne popołudnia 
przy G lorietce w parku” to cykl imprez rozryw kow ych, gdzie wyst�powały zespoły country, 
kapele ludowe, zespoły kabaretowe, organizowano zabaw y dla dzieci i loterie.  Koncert 
w ramach Festiw alu Polonijnych Zespołów Dzieci�cych organizowanych przez WD K 
w K ro�nie – odbywał si� przy basenie miejskim. Przegl�d Kapel,  Zespołów Pie�ni i T a�ca 
Regionu Pogórza – na stadionie „Czarnych”. W latach 1992/93 dla młodzie�y „trudnej” 
zorganizowano cykl spotka� z psychologiem pn. „Porozmawiajmy”. W 1992 roku JD K 
zorganizował kolonie dla dzieci polskich rodzin z Jarmoli�ca na U krainie.  Od 1993-2000 
roku JD K prowadził Letni� Szkoł� J�zyka Polskiego. Uczestniczyły w niej dzieci 
z Czortkow a, Jormoli�ca, Biłohini,  Rokitna, Dubna i Tarnopola – oprócz nauki j�zyka dzieci 
zw iedzały Polsk� m.in.  K raków, Ła�cut, 	arnowiec, Jasło,  a tak�e korzystały z opieki 
medycznej. 

I edycj� Polskiej M uzyki Kameralnej zorganizowano w 1993 roku – kontynuowana do 
dzisiaj w 3. edycji nosiła nazw � „Spotkania z Polsk� M uzyk� K ameraln�”,  a w  2001 roku 
ostatecznie zmienia nazw� na Jasielskie Spotkania M uzyczne. Spotkania składaj� si�  
z 2 cz��ci K onkursu Młodych Instrumentalistów – adresowanego do młodzie�y szkół 
muzycznych Polski południowej oraz koncertów. Patronat artystyczny nad spotkaniami 
spraw uje p.  Stefania Woytowicz,  która przewodniczy jury Konkursu (oprócz roku 1996) 
i koncertuje wraz ze �w iatow ej sławy organist� M ichałem D �brow skim w  ko�ciele  
O.O . Franciszkanów. W czasie Jasielskich Spotka� M uzycznych jasielscy melomani mogli 
wysłucha� koncertów Kwartetu Smyczkowego Ewy Stradowskiej,  Z espołu Muzyki Dawnej 
„Lege A rtis”, Zespołu M uzyki Dawnej,  „D ekameron”, Camerata Cracovia,  Kwartetu 
Wilanow skiego, Kw artetu „A mor Corde”, Teresy Kaban – fortepian i H enryka Bła�eja – flet, 
koncertów  organowych Michała D�browskiego, Tomasza Orlowa, zespołu „M atragona” 
z Sanoka i „Hortus M usicus” z M ielca. Prawdziwym wydarzeniem muzycznym był koncert 
Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Narodowej w  Warszaw ie pod dyrekcj� Kazimierza 
Korda, z któr� wyst�piła Stefania Woytowicz – sopran koloraturow y, a który odbył si� 
w przeddzie� 100-lecia Filharmonii. 23 marca 1993 roku odbyły si� Dni Kultury 	ydowskiej 
– program artystyczny pn.  „M uzyka i humor �ydowski” zaprezentowały Jasielska Orkiestra 
„Sonore”,  „Scena Słowa” i Chór Kameralny.  Zorganizow ano równie� wystaw� „H istoria 
i kultura 	ydów w Polsce”. Powstaje Stała Galeria Portretów  Sław nych Muzyków – dar 
malarki A licji Stöger-Zamojskiej.  W latach 1993 i 1995 odbyw ały si� M i�dzynarodowa 
Konferencja A rtystyczna i Artystyczne Jasielskie Spotkania w ramach Ruchu Dozbrojenia 
Moralnego.  

W 1994 roku organizatorzy „Dni Jasła” w racaj� do imprez o charakterze folklo-
rystycznym. W kolejnych latach odbywaj� si� Przegl�dy Kapel, Zespołów �piew aczych,  
Zespołów  Pie�ni i Ta�ca Regionu Pogórza (3 edycje) „Raz na ludowo”, „Wiosna 
z Folklorem Pogórza”, „Na ludow� nut�”,  Wiosna z M uzyk� i Folklorem”, Spotkanie 
z Folklorem „Wspomnienie Jasielskich Okółek”,  folklor w  mie�cie „Spotkanie w  K arczmie”. 
W 1995 roku powstały: Z espół Wokalny „Fermata”,  Zespół Wokalny „Zielone N utki” i BiBi 
Rap.  W JDK  młodzie� zorganizowała akcj� „Wielka O rkiestra �wi�tecznej Pomocy”.  
W 1999 roku z inicjatywy powstałej w JDK  Rady M łodzie�y zorganizowano akcj� 
charytatywn� „Ja�lanie - Ja�lanom” (na rzecz jasielskiego „Caritas”).  W nast�pnym roku 
JD K i K o�ciół O .O. Franciszkanów  proponowali młodzie�y udział w akcji charytatywnej na 
rzecz zakupu sprz�tu medycznego dla jasielskiego szpitala pn.  „Noworoczny dar”.  
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Charakterystyczne dla tej akcji s� koncerty  przygotow ywane przez szkoły – dla szkół.  
Pieni�dze zebrane podczas koncertów i w czasie kwesty ulicznej – to dochód z tej imprezy. 
W 1995 roku odbył si� I Konkurs K ol�d i Pastorałek „N a nut� kantyczek” – konkurs ten 
adresowany do dzieci przedszkolnych, szkół podstaw ow ych i młodzie�y gimnazjów i szkół 
�rednich,  cieszy si� wielkim zainteresowaniem. Popularny jest w Polsce południow ej 
równie� dzi�ki audycjom radiow ym nagryw anym w  studio Radia Rzeszów z laureatami 
kolejnych edycji „Kantyczek”.  

Charakterystyczny dla lat 90-tych i 2000 roku jest rozwój ró�nego rodzaju konkursów – 
oprócz wymienionych ju�,  JD K organizuje takie konkursy jak: „Piosenka jest dobra na 
wszystko”, Przegl�d Z espołów Dzieci�cych „Słoneczna nuta”,  „Literacka Nagroda Nobla”,  
„A ndrzejkow e Spotkania Taneczne”, „Nałogom N ie”, konkursy plastyczne,  np.  z okazji 
�w i�t pa�stwowych oraz na karty  �w i�teczne „Wesołych �w i�t Bo�ego Narodzenia” lub 
„Wesołego Alleluja”. Współorganizuje Konkurs M łodych Instrumentalistów w ramach 
Jasielskich Spotka� M uzycznych,  D zieci�cy Festiwal Piosenki Religijnej, „Wygraj Sukces”, 
„Poeci i Pisarze D zieciom”, Podkarpacki Konkurs Poezji Religijnej, Konkurs 
„Poszukiwania” oraz od lat Ogólnopolski K onkurs Recytatorski. M łodzie� pracuj�ca 
w zespołach i kołach artystycznych JD K brała udział w konkursach o zasi�gu regionalnym, 
wojewódzkim i ogólnopolskim zdobywaj�c pierw sze miejsca i w yró�nienia. Do 
wa�niejszych nale��: Turniej Sztuki Słowa „Poszukiw ania” w Sanoku, Ogólnopolski 
Konkurs Recytatorski – eliminacje wojewódzkie i centralne,  Konkurs Poeci i Pisarze 
Dzieciom – WDK Rzeszów, Ogólnopolski Turniej Le�mianowski w Ił�y, Festiwal Słowa 
w Lubaczowie, Spotkania z Twórczo�ci� M arii Konopnickiej w 	arnowcu, Podkarpacki 
Konkurs Poezji Religijnej w S�dziszowie,  Turniej Wierszy Jednego Poety – w  Przemy�lu,  
Ogólnopolski K onkurs Recytatorski „Sacrum w Literaturze” w Cz�stochowie.  W 1997 roku 
pow stał Dyskusyjny K lub Filmowy „Klaus” – do 2002 roku odbyło si� 77 seansów 
filmow ych. Rozpocz�ł działalno�� w JDK zespół AFERA Blues Group – pó�niejszy 
uczestnik finału „D rogi do gwiazd” w TVN. W 1998 roku - TV Rzeszów i JDK  zrealizowały 
Teleturniej M i�dzywojewódzki pn.  „200 rocznica urodzin A dama M ickiew icza” – 
adresowany do szkół �rednich woj. przemyskiego,  tarnobrzeskiego,  rzeszow skiego 
i kro�nie�skiego.   

W JDK  zacz�ła działalno�� Jasielska Orkiestra D�ta (obecnie Brass Band). Zespoły 
artystyczne JDK przygotow ały programy: walentynkowe „M i�dzy Tob� a mn�”,  „Je�eli 
kocha�”, Z espół „Arlekin” „6 groszy krakowskich”, „Scena Słowa”,  „Po górach, po 
chmurach” wg Ernesta Brylla i „Pie�� o �yciu i �mierci Chopina”.  Zorganizowano festyny na 
rzecz powodzian.  JD K nawi�zał w spółprac� z O per� �l�sk� w Bytomiu,  co owocowało 
prezentacj� widowisk operowych („N oc w Wenecji”,  „Traviata” i inne).  W roku 2000 – TV 
Rzeszów i JDK zrealizow ały T urniej Wiedzy Folklorystycznej o Regionie „Czy znacie 
Podkarpacie”.  W pa�dzierniku 2000 roku odbył si� Koncert Jubileuszowy z okazji 50-lecia 
działalno�ci JDK  – towarzyszyła mu wystaw a dorobku kulturalnego. Z tej okazji w ydano 
równie� broszur� p t. „Jasielski D om K ultury”. W 2000 roku zorganizow ano równie� „D ni 
Teatru” prezentuj�c jasielskiej publiczno�ci zespoły amatorskie i zawodowe. Odbył si� 
równie� Teleturniej „Sławni Ja�lanie” realizowany w spólnie ze Stowarzyszeniem 
Miło�ników Jasła i Regionu Jasielskiego oraz TV „DA MI”. Zespoły teatralne i muzyczne 
przygotowywały wspólne programy artystyczne wyst�puj�c z nimi go�cinnie na 
wernisa�ach, spotkaniach z poetami,  dniach nauczyciela,  promocjach ksi��ek. Chór 
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Kameralny koncertow ał w jasielskich ko�ciołach.  W ramach współpracy z osiedlami JD K 
wspomagał organizacj� licznych w tych czasach festynów – wyst�pami zespołów  czy 
nagło�nieniem. W 2001 roku rozpocz�to cykl imprez pn.  „Gaj na G�dkach”,  gdzie w  letnie 
niedzielne popołudnia ja�lanie mog� słucha� muzyki mechanicznej lub w w ykonaniu 
zespołów, bra� udział w konkursach,  poje�dzi� konno albo odpocz�� przy ognisku.  

W latach 2001 - 2002 odbyły si� Dni M iast Partnerskich Prudnik - M akó - Truskawiec - 
Jasło i w nast�pnym roku Makó - Bardejów - Jasło. Recytatorzy i soli�ci JD K w  ramach 
współpracy z M uzeum Marii K onopnickiej w  	arnow cu u�w ietniali swymi w yst�pami 
otwarcie wystaw po�w i�conych M arii K onopnickiej w  �widniku i Štropkow ie. W 2002 roku, 
16 i 17 listopada,  odbył si� po raz pierw szy Jasielski Festiw al Estradow y, „Co nam zostało 
z tych lat…”, w którym wyst�pili Jan Pietrzak,  H alina Kunicka,  Andrzej D�browski,  
Krystyna Sienkiewicz,  Bohdan Łazuka, M arcin Wolski i Waldemar Koco�. W ramach 
Festiwalu prezentowali swoje umiej�tno�ci recytatorzy, zespoły w okalne i soli�ci JDK  – 
zdobywaj�c bardzo w ysok� ocen� w ystaw ion� przez goszcz�cych w JDK artystów. 
Festiwalow i towarzyszyła wystawa rysunku satyrycznego Jacka Frankow skiego, a on sam 
ch�tnie rysował portrety  zainteresowanym widzom. W 2003 roku Festiwal b�dzie 
kontynuowany. 

Niełatw o jest opisa� 52-letni� działalno�� JD K na kilku stronach. Aby uzmysłow i� 
czytelnikowi, jak wiele w ydarze� zostało pomini�tych przedstawiam troch� statystyki.  
 
W latach działalno�ci JDK  odbyło si�:  

- ponad  430 wystaw, 
- ponad  450 akademii, wieczornic i koncertów  okoliczno�ciow ych,  
- około 1300 koncertów  muzycznych,  estradowych, kabaretowych  

(w wykonaniu zespołów  amatorskich), 
- około 1220 koncertów  muzycznych,  estradowych i kabaretowych  

(w wykonaniu zespołów  zawodow ych), 
- ponad  500 spektakli teatralnych w  wykonaniu zespołów amatorskich,  
- ponad 1150 spektakli teatralnych w w ykonaniu teatrów  zawodow ych.  

 
Do sztuk najcz��ciej prezentow anych nale�ały: „Zemsta” Aleksandra Fredry,  „Wesele” 

Stanisława Wyspia�skiego oraz dramaty Sław omira M ro�ka.  
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40 LAT SPOŁECZNEGO DZIAŁANIA 
 
 
 
I.  Geneza integracji jasielskiej społeczno�ci 
 

Przeszło��,  tera�niejszo�� i przyszło�� – ta zamierzona – maj� znacz�cy wpływ  na 
integracj� i rozwój społecze�stw , a szczególnie na kształtowanie w i�zi wspólnotowych 
społeczno�ci lokalnej.  

Liczne pokolenia ja�lan, w sw ej wielow iekowej historii, były �w iadkami wzlotów 
i upadków swego miasta.  Wydarzenia te zdecydow anie wpływały na zacie�nienie wspólnoty 
mieszka�ców  i na jedno�� ich działania. Zarówno pozytywne jak i negatywne wydarzenia 
wyzwalały w mieszka�cach cechy silniejszego przyw i�zania,  ofiarno�ci, patriotyzmu i zapał 
do pracy dla rozwoju umiłowanego miasta. 
 
 
WYRO K 	MIERCI N A MIAS TO 

 
Wa�nym wydarzeniem w historii Jasła i jego społeczno�ci był dzie� 15 wrze�nia 

1944 roku,  kiedy to 15 tysi�cy ja�lan, z rozkazu hitlerowskiego starosty Waltera Gentza,  
zostało ewakuowanych z miasta, a w ci�gu kolejnych trzech miesi�cy Jasło było minowane 
i palone przez specjalny oddział saperów. 

Powrót do zgliszcz i ruin,  w styczniu 1945 roku,  był tragiczny.  W piw nicach 
zburzonych domów  znalazło schronienie zaledwie 365 mieszka�ców . Byli to jednak ci 
którzy ukochali sw oje miasto ponad wszystko i postanow ili przywróci� je do �ycia. 

M imo totalnego zniszczenia miasta (97%), dzi�ki uporow i jego mieszka�ców, których 
coraz wi�cej wracało na zgliszcza, aby odbudowywa� swe rodzinne gniazdo, Jasło wracało 
do �ycia.  
 
 
JAK FEN IKS  Z POPIOŁÓ W 
 

M ijały lata twórczej,  pełnej zapału i po�wi�cenia pracy dla odbudowy zniszczonego 
miasta. M imo, �e w ielu ja�lan znalazło swe nowe szanse �yciowe poza Jasłem, głównie na 
tzw. Z iemiach O dzyskanych, miasto z ka�dym rokiem pow i�kszało liczb� mieszka�ców, 
która w 1965 roku osi�gn�ła stan przedwojenny tj.  około 13 tysi�cy. W Ja�le przybywało 
coraz wi�cej now ych domów, zakładów  produkcyjnych, obiektów o�wiaty i kultury oraz 
niezb�dnych instytucji u�yteczno�ci publicznej.  
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Warto tu przytoczy� cho�by kilka z wielu nazwisk osób, które w 1945 roku były 
inspiratorami, mózgiem i sercem odbudowy Jasła.  N ale�eli do nich: Stanisław K u�niarski 
ów czesny burmistrz miasta Jasła i jego zast�pca Władysław  M endys, Tadeusz G arbacik,  
Józef Mordaw ski i Stanisław  Szustkiewicz kieruj�cy odbudow � Jasła i pozyskuj�cy na ten 
cel niezb�dne �rodki,  Stanisław  Pacze�niak, Franciszek Ró�a�ski i Władysław  Ziemnowicz – 
lekarze,  którzy otoczyli opiek� ja�lan i organizow ali od podstaw słu�b� zdrowia,  Józef 
Kizi�ski, który wraz z grup� byłych pracow ników Huty Szkła podj�ł odbudow� zakładu,  
Józef Betlej inicjator odbudowy jasielskiego w�zła kolejowego i wielu, wielu innych, którzy 
mimo propozycji w ładz centralnych przeniesienia Jasła na Ziemie O dzyskane postanowili: 
„- Nie b�dzie Jasła nad O dr�. Jego m iejsce jest tu,  w widłach Wisłoki, Jasiołki i Ropy.  Tu 
zostaniemy i odbudujemy Jasło od nowa.” I tak si� stało. ..  

Jak Feniks z popiołów pow stało nowe Jasło, bogatsze i pi�kniejsze ni� było dawniej. 
Pierw sz�, zorganizow an� i znacz�c� dla Jasła akcj� społeczn� podj�ła grupa ja�lan w 1953 
roku. Grupa ta, zarejestrowana w dniu 24 marca 1954 roku jako sekcja M uzealna i Ochrony 
Zabytków  przy Oddziale PTTK w składzie: A dam Bielecki,  Władysław Folta,  Jan Grygiel, 
Stanisław Józefowicz,  Stanisław  K adyi, Jerzy Konopacki,  Jan Lisowski,  Ludwik Mac, Albin 
Pietrus,  Stanisław R�bisz,  G ustaw  Russ, Wojciech Spólnik,  ks. Aleksander Szerl�gowski,  
Jan T abaka,  K azimierz Zieli�ski i H enryk Zych powołała w dniu 24 wrze�nia 1954 roku 
Komitet Organizacyjny M uzeum Ziemi Jasielskiej w osobach Stanisław R�bisz – 
przewodnicz�cy, Ludw ik Mac i Albin Pietrus – zast�pcy przewodnicz�cego, Jan Grygiel – 
sekretarz i Wojciech Spólnik – skarbnik.  

Przez kilka lat gromadzono zbiory muzealne i czyniono starania u władz o utworzenie 
w Ja�le placów ki muzealnej. Liczne odczyty i wystaw y zwi�zane z przeszło�ci� Jasła 
i okolic wspierały poczynania Komitetu O rganizacyjnego M uzeum, tw orz�c przyjazny 
klimat dla jego powstania.  
 
 
600 – LECIE JAS ŁA 
 

Zbli�ała si� sze��setna rocznica nadania Jasłu praw miejskich przez króla Kazimierza 
Wielkiego (26 kw ietnia 1365 r.).  Dla u�wietnienia tego jubileuszu,  obok mieszka�ców Jasła, 
wł�czyli si� te� ja�lanie rozrzuceni po całej Polsce.  

Rodacy skupieni w Krakowie podj�li starania o w ydanie drukiem historii Jasła. W 1964 
roku ukazała si� monografia historyczna „STU DIA Z D ZIEJÓ W JASŁA I POWIATU 
JASIELSKIEG O”, dzieło 23 autorów pod redakcj� prof. dra Józefa Garbacika.  

Wytwórnia Filmów O �w iatow ych w Łodzi,  z inicjatywy ja�lan, opracowała w 1967 
roku film dokumentalny wg scenariusza i re�yserii Jerzego Popiela - Popiołka.  Film 
„JAS ŁO” prezentow any był w T elew izji Polskiej oraz na ekranach kin w całym kraju. 

Dzi�ki staraniom grupy ja�lan zamieszkałych na Wybrze�u, do której obok całego rodu 
Paliców nale��: Stanisław Ciba,  Kazimierz Hefka, Stanisław  K orzeniowski,  Z bigniew 
Krajew ski, Stefan M ichnik,  Janusz Niemczy�ski, M arian W�grzynow icz i w ielu innych,  
jednemu z najnowszych statków PLO , dla uczczenia 600 – lecia miasta,  postanowiono nada� 
imi� „JASŁO”. Statek zbudowany został w  stoczni du�skiej Aalborg na zlecenie polskiego 
armatora.  D o dzi� w idnieje w Ja�le pami�tka po tym statku,  w  postaci kotwicy,  na ziele�cu 
przed kinem „Syrena”.  
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Nastał rok 1965 – Rok Jubileuszowych Obchodów  z okazji 600-LECIA MIAS TA 
JAS ŁA.  Powołano Komitet Honorow y Obchodów , któremu przewodniczył Józef D ata – 
przewodnicz�cy Prezydium PRN, a w skład jego w chodzili przedstawiciele władz 
centralnych,  w ojewódzkich i lokalnych oraz reprezentanci nauki i kultury.  A ktywnie te� 
działał 11 osobowy Komitet Wykonawczy O bchodu z Władysławem M endysem na czele 
jako przewodnicz�cym oraz 56 osobow y K omitet O rganizacyjny skupiaj�cy przedstawicieli 
wszystkich mo�liwych profesji.   

Protektorat nad obchodami przyj�ł wicepremier Rady M inistrów  PRL Piotr 
Jaroszew icz. 

Obok licznego grona działaczy społecznych skupionych w zorganizow anych grupach,  
do jubileuszowych uroczysto�ci przygotowyw ali si� w szyscy mieszka�cy Jasła.  Ju� od 
kw ietnia 1965 roku trwały przygotowania do popularnego wówczas w  Telew izji Polskiej 
programu pt.  „ZAWS ZE W NIEDZIEL� – TURNIEJ MIAS T”. Kolejna edycja tego 
programu miała u�wietni� obchody jubileuszowe Jasła. Turniej, w którego szranki w dniu 30 
maja 1965 roku stan�li mieszka�cy Jasła i Krosna, zako�czył si� zw yci�stwem Jasła 
wynikiem 22:17.  Wygrany milion złotych zasilił fundusz budowy Jasielskiego Domu 
Kultury.  

Zw yci�stwo ja�lan utrw aliło jeszcze bardziej w i�zi mieszka�ców z miastem i pobudziło 
ich do dumy i dalszych, efektywnych działa� dla swego �rodow iska.  

Główne jubileuszowe imprezy trwały od 12 do 20 czerw ca 1965 roku.  Przysporzyły 
one nie tylko wiele rado�ci i satysfakcji licznym go�ciom i mieszka�com Jasła ale te� 
przyniosły szeroki rozgłos w  kraju i za granic� o mie�cie,  które powstało z ruin i popiołów 
dzi�ki w oli i wysiłkowi jego mieszka�ców. 
 
 
II. Organizacja Miło�ników Jasła i Regionu Jasielskiego 
 

Okres obchodów  600-lecia Jasła zaznaczył si� aktywno�ci� i wzrostem zainteresowania 
mieszka�ców  Jasła i okolic spraw ami swojego regionu.  Uroczysto�ci wyzwoliły  tyle 
gł�bokiego patriotyzmu i przywi�zania do rodzinnego miasta,  tyle ofiarno�ci dla jego 
dalszego rozw oju, �e po zako�czeniu jubileuszowych uroczysto�ci,  gdy przyszło do 
rozwi�zania K omitetu Obchodów, zrodziła si� my�l pow ołania do �ycia organizacji, która 
umo�liw i ja�lanom kontynuowanie pracy dla rozw oju i upi�kszania sw ej „małej ojczyzny”. 

Tak powstało Stowarzyszenie M iło�ników  Jasła i Regionu Jasielskiego, którego 
członkami zało�ycielami byli: Władysław  Barczentewicz,  Alfreda Breitmeierowa, Jerzy 
Brokowski,  Franciszek Buczek,  Stanisław  Cichy, Tadeusz Czachowski,  Stanisław  Drozd,  
Genow efa Fedorko,  Jan Fr�czek,  Tadeusz G arbacik,  A ntoni Grochowski,  Bronisława H aik, 
Michalina Jasi�ska,  Jan Kality�ski,  Józef K rzy�anow ski, Eugeniusz M achowski, Stanisława 
Majka, M arian Matysik,  Władysław M endys, Józef M ordaw ski, Julian M roczka,  H alina 
Oleszczuk, A lbin Pietrus,  Zdzisław Polakiewicz,  Eugeniusz Rak,  Stanisław Rajchel,  
Kazimierz S�k, Włodzimierz Szajna,  M arian Szczygieł,  Stanisław  Szustkiewicz,  Jan Tabaka, 
Mieczysław Trze�niak, M ieczysław Wieliczko, Tadeusz Wojnarski,  A dam Wróblewski,  
Dariusz Wróblew ski, Adam Wydro, Aleksander Zgirski, Kazimierz Z ieli�ski, Henryk Zych, 
Józef Zychowicz.  
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I kadencja 1965 – 1968 
 

N a zebraniu organizacyjnym Stowarzyszenia w dniu 
22 pa�dziernika 1965 roku wybrano pierw szy Zarz�d 
w składzie: 
Albin Pietrus (prezes), Władysław  M endys i Kazimierz 
Zieli�ski (zast�pcy prezesa), Stanisław Szustkiewicz 
(sekretarz), Adam Wróblewski (skarbnik), H enryk Zych 
(kronikarz) oraz Tadeusz Czachow ski, Genow efa Fedorko,  
Tadeusz Garbacik, Kazimierz S�k, Józef Zychowicz 
(członkowie Zarz�du). 

Wybrano równie� Komisj� Rew izyjn� w składzie: 
Józef Mordaw ski (przewodnicz�cy),  Zdzisław  Polakiewicz 
i Tadeusz Wojnarski, oraz S�d Polubowny w osobach: 
Bronisław a Haik (przewodnicz�ca),  Stanisław  Rajchel 
i Adam Wydro.  Zebranie przyj�ło te� statut okre�laj�cy cele 
i zadania Stow arzyszenia. 

Stow arzyszenie M iło�ników  Jasła i Regionu 
Jasielskiego i jego statut zostały zatw ierdzone i zarejestrowane przez Wydział Spraw 
Wewn�trznych Prezydium WRN w Rzeszowie decyzj� z dnia 8 stycznia 1966 roku.  

Akces przyst�pienia do Stow arzyszenia zgłosiło działaj�ce w Ja�le Tow arzystwo 
Fotograficzne w liczbie 18 osób.  Stow arzyszenie przej�ło agendy Towarzystwa i pow ołało 
sekcj� fotograficzno – plastyczn� z Mieczysławem Mikulskim jako przew odnicz�cym. 
W skład Stowarzyszenia wszedł rów nie� Komitet O rganizacyjny Muzeum, który jako sekcja 
muzealna pod przewodnictw em A lbina Pietrusa nadal czynił starania o utw orzenie w Ja�le 
muzeum. Obok tych dwóch wy�ej wymienionych,  pow ołano w Stowarzyszeniu kolejne 
sekcje tematyczne: Organizacyjn� – przew . Władysław Mendys,  H istoryczno – Wydawnicz� 
– przew. Czesław Leosz i Upi�kszania M iasta – przew. Jerzy du Vall.  

Przy Technikum Chemicznym w Ja�le, z inicjatyw y jego dyrektora, aktywnego członka 
Stowarzyszenia Ludw ika M aca, powstało szkolne koło Stowarzyszenia skupiaj�ce młodzie� 
i nauczycieli tej szkoły. 

Powstanie Stowarzyszenia przyj�te zostało z pełn� aprobat� nie tylko przez władze 
i mieszka�ców  Jasła,  ale te� przez ja�lan zamieszkałych w  ró�nych miastach Polski. Dali oni 
wyraz sw ego umiłow ania Jasła w okresie 600 - lecia, a obecnie wst�pili w szeregi now o-
pow stałej organizacji. Do maja 1968 roku liczba członków  Stow arzyszenia w zrosła do 108. 

W pierw szych latach działalno�� Stowarzyszenia skupiała si� głów nie na pracach 
poszczególnych sekcji koordynowanych przez Zarz�d. Aktyw nie wł�czano si� w e wszystkie 
akcje i uroczysto�ci, a szczególnie w  doroczne „D NI JAS ŁA”. Zorganizowano w iele 
ciekawych w ystaw  i odczytów oraz przygotowano materiały  do w ydania pierw szego numeru 
Rocznika Jasielskiego.  Sekcja fotograficzno – plastyczna podj�ła zadanie udokumentowania 
i archiwizacji obrazów z przeszło�ci i tera�niejszo�ci miasta Jasła,  organizuj�c równie� kilka 
interesuj�cych wystaw. 

Aktywna działalno�� Stow arzyszenia i jego najbardziej zaanga�owanych w pracy 
członków przyniosła wkrótce rezultaty .  W 1967 roku z inicjatyw y członka Stowarzyszenia, 
dyrektora ZZG „Inco” w  Tarnow cu – Ludwika Dzwonnika, powołane zostało do �ycia 
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Towarzystwo M iło�ników  M uzyki,  które obj�ło sw oim patronatem w iele istniej�cych 
i now opow stałych zespołów �piewaczych, muzycznych i tanecznych.  Równie� z jego 
inicjatywy utworzono w  Ja�le w 1966 roku Jasielsk� O rkiestr� S ymfoniczn�, która stała si� 
ew enementem w  skali krajowej,  osi�gaj�c w spaniałe sukcesy. Koncertowała m.in.  
w Filharmonii Narodowej w Warszawie,  a z JO S wyst�powali tacy arty�ci �w iatowej sławy 
jak: Krystyna Jamroz,  Bernard Ładysz,  soli�ci Filharmonii i T eatru O pery z Krakowa, soli�ci 
Operetki Gliw ickiej i wielu innych.  

W dniu 1 kw ietnia 1967 roku w stoczni du�skiej w  Aalborgu wodowano m/s 
„JAS ŁO”,  którego matk� chrzestn� była mał�onka sekretarza Ambasady Polskiej 
w K openhadze p. Wiktoria Wanda Wojtal – członek honorowy SMJiRJ.  Ten 
supernowoczesny motorowiec – chłodnia, o no�no�ci 2700/3350 DWT, licz�cy 168 tys. stóp 
sze�ciennych kubatury ładunkow ej, rozw ijaj�cy pr�dko�� 14 w�złów, wyruszył w dniu 
10 sierpnia 1967 roku w sw ój pierw szy „dziewiczy” rejs na trasie G dynia – Londyn, budz�c 
podziw i uznanie we wszystkich portach. 
 
 
II kadencja 1968 – 1971 
 

W dniu 10 maja 1968 roku odbyło si� Walne 
Zgromadzenie Stowarzyszenia, które dokonało oceny 
dotychczasow ej działalno�ci i w yboru now ych w ładz.  
W skład Zarz�du weszli:  
Władysław Mendys (prezes), Jerzy du Vall i Czesław 
Leosz (zast�pcy prezesa), Stanisław Szustkiewicz 
(sekretarz), Kazimierz Krzy�anowski (skarbnik) oraz jako 
członkow ie Zarz�du: Stanisław Cichy, M ichalina Jasi�ska, 
M ieczysław Mikulski, A lbin Pietrus i Henryk Zych.  
Wybrano rów nie� Komisj� Rew izyjn� w składzie: Józef 
M ordaw ski (przewodnicz�cy), Jan Kmita i Ludwik M ac 
oraz S�d Polubowny w osobach: Tadeusz Garbacik 
(przew odnicz�cy),  Władysław Barczentewicz,  Stanisław 
Drozd,  A dam M iku� i Zbigniew Przybyszow ski. 

Praca Zarz�du koncentrowała si� głów nie na 
koordynacji działalno�ci poszczególnych sekcji tema-

tycznych oraz na inicjowaniu imprez,  wystaw , odczytów i okoliczno�ciow ych uroczysto�ci. 
W dniach 13 i 14 wrze�nia 1968 roku z inicjatywy zast�pcy prezesa Stowarzyszenia,  

Czesława Leosza odbyła si� w Ja�le sesja naukowa pod hasłem „JAS ŁO  O S KAR�A 
FAS ZYZM”,  poł�czona z imponuj�c� w ystaw� dokumentów zbrodni – totalnego zniszcze-
nia miasta. Jasło zostało wówczas odznaczone Orderem K rzy�a G runwaldu III K lasy.  
Pokłosiem tej sesji jest ksi��ka pt. „JASŁO O SKAR�A” pod redakcj� naukow� Stanisława 
Cynarskiego i Józefa Garbacika,  w ydana przez Wydaw nictw o Ksi��ka i Wiedza i G łówn� 
Komisj� Badania Zbrodni Hitlerowskich w  Polsce. K si��ka zawiera materiały , aneksy 
i dokumenty dotycz�ce zbrodni hitlerowskich w  regionie jasielskim w latach 1939 – 1945. 

Sekcja fotograficzno-plastyczna pod przewodnictw em M ieczysław a M ikulskiego nadal 
gromadziła interesuj�ce fotografie z dziejów  Jasła,  a tak�e urz�dziła kilka wystaw fotografii 
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i dokumentów obrazuj�cych histori� miasta. Sekcja upi�kszania i rozwoju miasta pod 
kierunkiem Jerzego du Valla podj�ła akcj� ochrony kw ietników  i ziele�ców miejskich przed 
ich niszczeniem, wł�czaj�c do akcji rów nie� młodzie� szkoln�. Sekcja wydaw niczo-
historyczna pod przewodnictwem Czesława Leosza wydała pierwszy numer „ROCZNIKA 
JASIELSKIEG O” i przygotowała materiały  do nast�pnego numeru.  

Działaj�ca od 1954 roku grupa muzealników pod kierunkiem lek.  med. Albina Pietrusa 
osi�gn�ła w reszcie zamierzony cel.  19 lutego 1969 roku Prezydium PRN  w  Ja�le podj�ło 
uchwał� o zatwierdzeniu statutu i pow ołaniu w Ja�le placówki muzealnej.  U chw ała,  
zatwierdzona przez M inistra Kultury i Sztuki weszła w �ycie z dniem 1 marca 1969 roku. 
Muzeum mogło powsta� dzi�ki wieloletniej, �mudnej pracy grupy zapale�ców, którzy m.in. 
zgromadzili ponad 700 cennych eksponatów przekazanych do muzeum. 

26 w rze�nia 1970 roku oddano do u�ytku nowy budynek Powiatow ego D omu K ultury 
przy ulicy �w ierczew skiego 1 (obecnie Kołł�taja 1), gdzie pomieszczono instytucje kultury: 
Pow iatow y Dom Kultury (obecnie JDK), Powiatow� Bibliotek� Publiczn� (obecnie MBP), 
Muzeum Regionalne. Od tej pory ma tu równie� sw oj� siedzib� Stow arzyszenie Miło�ników 
Jasła i Regionu Jasielskiego, którego liczba członków  na dzie� 31 grudnia 1970 roku 
wynosiła ju� 227 osób.  Przed rokiem stan członków  wynosił 216 osób.  

Przekrój społeczny członków Stowarzyszenia był nast�puj�cy: 26 in�ynierów i techni-
ków , 25 rzemie�lników, 16 lekarzy, 14 nauczycieli, 10 praw ników, 1 ksi�dz,  124 ró�ne 
zawody i pracow nicy administracji. 
 
 
III kadencja 1971 – 1975 
 

W dniu 12 marca 1971 roku Walne Zebranie SM JiRJ podsumowało dotychczasowe 
dokonania i w ybrało now e władze, powierzaj�c ponownie funkcj� prezesa Władysławowi 
Mendysowi. Ponadto do władz Stowarzyszenia w ybrano: Czesław a Leosza i Jana 
Wi�niow skiego (zast�pcy prezesa), Stanisław a Szustkiewicza (sekretarz),  Józefa 
Grochowskiego (skarbnik),  Henryka Zycha (zast�pca sekretarza), Stanisław a Cichy,  A nn� 
Ludw inowsk�-Kalit�, M ariana M atysika i M ieczysława Mikulskiego (członkow ie Z arz�du). 
Komisj� Rewizyjn� tw orzyli: Józef M ordaw ski (przewodnicz�cy),  Ludwik M ac (sekretarz), 
Danuta Czernicka, K azimierz K rzy�anowski i Wojciech Spólnik (członkow ie K R).  S�d 
Kole�e�ski: Jerzy du Vall (przew odnicz�cy),  Kazimiera Buczek, Stanisław Drozd, Tadeusz 
Garbacik i Jan Kmita (członkow ie SK ).  

Zgodnie z przyj�tym przez Zarz�d planem pracy podj�to pierwsze kroki poszerzenia 
działalno�ci Stow arzyszenia na teren powiatu jasielskiego. W gminach: Brzostek,  D �bowiec, 
Kołaczyce, Skołyszyn i Nowy 	migród zorganizowano terenowe koła Stowarzyszenia,  
z których najaktywniejszymi okazały si� koła w Kołaczycach i Skołyszynie,  przekształcaj�c 
si� w 1986 roku w  samodzielne tow arzystwa regionalne.  Pozostałe nie wytrzymały próby 
czasu i tylko kilka osób z tych gmin pozostało członkami Stowarzyszenia.  Podj�to te� próby 
zorganizowania grup ja�lan w miejscu ich zamieszkania: Gda�sk, K raków , Warszawa 
i Wrocław . 

W 1971 roku w  I i II programie TVP emitowany był dokumentalny film pt. „JAS ŁO 
OS KAR�A”. Inicjatorem dokumentu i autorem scenariusza był ja�lanin Z dzisław 
Wójcikiewicz – redaktor TVP K raków. 
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W 1972 roku staraniem Stowarzyszenia odbyła si� w  Ja�le sesja naukow a po�w i�cona 
zw i�zkom Ignacego Łukasiew icza - wynalazcy lampy naftow ej i p ioniera przemysłu 
naftowego – z Jasłem, z okazji 150. rocznicy jego urodzin.  N a budynku w  Rynku, w którym 
I.  Łukasiew icz w latach 1857 – 1864 prowadził aptek�,  odsłoni�to tablic� pami�tkow�. 

W sierpniu 1971 roku ukazał si� II tom „RO CZNIKA JAS IELS KIEGO ” pod 
przewodnictwem red.  Czesław a Leosza. W 1973 roku Walne Zebranie Stow arzyszenia 
nadało w ybitnemu specjali�cie okulistyki i zasłu�onemu społecznikowi doktorowi 
S tanisławowi Kadyiemu,  ty tuł H onorow ego Członka Stowarzyszenia.  
 
 
IV kadencja 1975 – 1979 
 

W dniu 27 lutego 1975 roku Walne Zebranie 
Stow arzyszenia dokonało wyboru nowych w ładz.  
Prezesem został Czesław Leosz,  jego zast�pcami Józef 
Czernicki i Jerzy Graczyk, sekretarzem M ieczysław 
M ikulski,  a jego zast�pc� Jan Romanow, skarbnikiem 
Tadeusz Chrzan,  a członkami Z arz�du K azimiera Buczek 
i M arian Sobel.  Powołano te� Komisj� Rew izyjn� 
w składzie: Józef Mordaw ski (przew odnicz�cy), Józef 
Betlej (sekretarz), Wojciech Spólnik, Bronisław Tokarz 
i Tadeusz Wojnarski (członkow ie) oraz S�d K ole�e�ski 
w osobach: Tadeusza Garbacika (przewodnicz�cy),  Włady-
sława Barczentewicza, Jana K mity i A dama Mikusia.  

Nowy Z arz�d skoncentrował si� na działalno�ci 
wydawniczej i popularyzatorskiej. Zorganizow ano w Ja�le 
szereg sesji popularnonaukowych na temat daw nych 
dziejów  Jasła,  rozw oju społeczno-gospodarczego,  

etnografii i archeologii.  W sesjach tych, obok członków Stowarzyszenia,  uczestniczyła 
aktywnie młodzie� szkół �rednich. 

W maju 1975 roku odbyła si� sesja popularnonaukow a w Zakładach Chemicznych 
„G amrat”, poł�czona z wystaw� dokumentów z okresu okupacji. 

W dniu 2 lutego 1976 roku obchodzono 10-lecie działalno�ci S MJiRJ.  O dbyła si� z tej 
okazji uroczysta wieczornica poł�czona z sesj� na temat stowarzysze� kulturalnych 
w Polsce. 22 w rze�nia 1979 roku w 40 rocznic� napa�ci Niemiec hitlerowskich na Polsk�,  
zorganizowano w  JDK  „S potkanie pokole�” z byłymi wi��niami obozu hitlerow skiego 
w Szebniach.  W latach 1975 - 1979 zaprezentow ano kilka ciekawych wystaw  miejscow ych 
malarzy i fotografików. 

 
 
V kadencja 1979 – 1984 
 

W dniach 27 marca 1979 roku Walne Zebranie Spraw ozdawczo Wyborcze dokonało 
oceny pracy Zarz�du Stowarzyszenia IV kadencji i wybrało nowe w ładze: Czesław Leosz 
(prezes), Władysław  M endys i M arian Matysik (zast�pcy prezesa), Mieczysław Mikulski 
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(sekretarz),  Tadeusz D ubec (zast�pca sekretarza), Tadeusz Chrzan (skarbnik) oraz Jerzy 
Graczyk,  Stanisław Jedziniak, Felicja M ac,  M arian Sobel i K azimierz Zieli�ski 
(członkow ie).  W skład Komisji Rewizyjnej weszli: Tadeusz Garbacik (przewodnicz�cy),  
Wojciech Spólnik (sekretarz), Józef Betlej,  Stanisław Sobol, Bronisław Tokarz i Adam 
Miku� (członkowie). W S�dzie Kole�e�skim znale�li si�: Bronisław Antosz 
(przewodnicz�cy) i Władysław Barczentew icz. Zarz�d skoncentrował si� na w cze�niej 
podj�tych kierunkach działania.  

W dniu 18 stycznia 1980 roku,  z okazji 35-lecia wyzw olenia Jasła spod okupacji 
hitlerowskiej,  zorganizowano w  JDK sesj� tematyczn� poł�czon� ze „S potkaniem 
pokole�”.  

Kolejna sesja popularnonaukow a po�wi�cona była „Hubalowi”, w 40 rocznic� jego 
�mierci.  8 maja 1980 roku po sesji,  w  której uczestniczył adiutant „Hubala” mjr Henryk 
Ossowski (pseudonim „Doł�ga”), dokonano odsłoni�cia tablicy pami�tkow ej z płaskorze�b� 
Henryka Dobrza�skiego „H ubala” w zabytkowym pałacu w G orajowicach. W kinie 
„Syrena” był wy�wietlany film pt.  „Hubal” w re�yserii Bohdana Por�by. 

Dla utrw alenia pami�ci sławnych ludzi zw i�zanych z Jasłem i regionem w gmachu 
I LO w Ja�le w murow ano tablic� pami�tkow� ku czci wybitnego geografa prof. Stanisława 
Paw łowskiego rodem z D�bowca,  a w  U laszowicach, w miejscu zbudow anej przez Ignacego 
Łukasiewicza pierwszej w  �wiecie destylarni ropy naftowej, ustaw iono w 1983 roku obelisk 
z tablic� pami�tkow�.  

Utrw alono te� wiele innych miejsc historycznych w mie�cie i regionie, a tak�e na 
starym cmentarzu w Ja�le.  

Wiele nowych ulic i p laców w Ja�le otrzymało imiona wybitnych osób.  Uczczono w ten 
sposób: Bartłomieja z Jasła,  hubalczyków, Kadyiego,  Koralew skiego, Łukasiew icza,  
Madejewskich,  M etzgera, Paw łowskiego,  Pigonia,  Weigla, Zyndrama z Maszkow ic i inne.  

W dniu 4 grudnia 1980 roku zmarł dr med. S tanisław Kadyi Honorow y Członek 
Stowarzyszenia,  znakomity lekarz,  humanista, znaw ca i kolekcjoner dzieł sztuki, który swój 
budynek wraz z bogatym zbiorem muzealnych eksponatów przekazał na rzecz umiłowanego 
miasta Jasła. Rozbudowany dom dr. Kadyiego wraz z eksponatami słu�y obecnie M uzeum 
Regionalnemu w Ja�le. 

W 1981 roku wydano broszur� p ióra Czesława Leosza pt. „TRAGED IA RO DZINY 
MAD EJEWSKICH Z JASŁA”.  

W 1984 roku Stow arzyszenie w ydało pierwsz� broszur� w  opracowaniu Stanisława 
i Barbary Cynarskich z cyklu „STARY CMENTARZ W JA�LE”. 

Obok wymienionych ju� dokona� Stowarzyszenie podj�ło zadanie zmierzaj�ce do 
ratowania zabytkowych mogił na starych cmentarzach,  które w miar� upływ u lat i beztroski 
odpowiedzialnych osób ulegały systematycznej dew astacji. W latach 1984/85 sporz�dzono 
metryki prawie tysi�ca grobów  i dokumentacj� techniczno – fotograficzn� 125 zabytkow ych 
nagrobków. Zdj�cia wykonał M ieczysław M ikulski. W ramach pozyskanych na ten cel 
�rodków, pod nadzorem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, przyst�piono przy 
pomocy miejscowych rzemie�lników do renowacji najwa�niejszych obiektów. W 1984 roku 
Zarz�d pozyskał pomoc Cechu Rzemiosł Ró�nych, który nieodpłatnie wykonał renowacj� 
nagrobka córki Ignacego Łukasiewicza, usytuow anego w  pobli�u kaplicy cmentarnej.  
Wcze�niej,  w 1980 roku dokonano renowacji pomnika na grobie praw nuka Tadeusza 
Ko�ciuszki,  Bolesław a Fiałkowskiego, na cmentarzu w Cieklinie. 
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Wiele innych prac zamierzonych przez Stow arzyszenie nie zostało podj�tych z powodu 
wprow adzenia stanu w ojennego w Polsce,  który zawiesił działalno�� w szelkich organizacji 
społecznych.  
 
 
VI kadencja 1984 – 1989 
 

Walne Zebrane w dniu 4 maja 1984 roku powierzyło ponownie funkcj� prezesa 
Czesławowi Leoszowi,  a w skład Z arz�du w eszli: Jerzy Graczyk i Józef Czernicki (zast�pcy 
prezesa),  M ieczysław Mikulski (sekretarz), Jan Romanow  (zast�pca sekretarza),  Tadeusz 
Chrzan (skarbnik), Kazimiera Buczek,  Stanisław  Jedziniak,  Felicja M ac,  Władysław Mendys 
i M arian Sobel (członkowie). Komisja Rew izyjna: Tadeusz Garbacik (przewodnicz�cy),  
Józef Betlej, Kazimierz Krzy�anowski i Bronisław  Tokarz (członkow ie).  S�d K ole�e�ski 
w składzie: Jerzy du Vall (przewodnicz�cy), Wojciech Preisner i M arcin Wo�niak. 

Rok 1985 był rokiem licznych jubileuszy,  a tym samym okazj� do wielu imprez.  
W styczniu obchodzono uroczy�cie 40-lecie wyzwolenia Jasła,  poł�czone z sesj� popularno-
naukow�, podczas której Jasło odznaczone zostało przez Rad� Pa�stw a Orderem Sztandaru 
Pracy I Klasy, w  dowód uznania pracy mieszka�ców dla odbudowy i rozwoju miasta.  
W JD K otwarto wystaw � „Jasło – wczoraj, dzi� i jutro”,  w ybito medal okoliczno�ciowy 
„800 LAT JAS ŁA – 1185-1985” oraz w ydano jednodniówk� „TRYBUNA JASIELSKA”. 
W kw ietniu 1985 roku Jasło odznaczone zostało złotym medalem Opiekuna Miejsc 
Pami�ci Narodowej, w których to dokonaniach mieli swój udział członkow ie 
Stowarzyszenia,  gdy� dzi�ki ich inicjatywie upami�tniono w  regionie miejsca masowych 
trace� w Bukow ej, Dobrucowej,  H ałbow ie, Tokach, Krajowicach,  Lisów ku i wielu innych. 

16 czerw ca 1985 roku odbył si� w Ja�le kolejny Turniej M iast.  W szranki stan�ło 
JAS ŁO  i IŁAWA.  Wygrało Jasło stosunkiem 3:2. W lipcu tego� roku obchodzono 
uroczy�cie XX-lecie S towarzyszenia Miło�ników Jasła i Regionu Jasielskiego. Wydano 
z tej okazji okoliczno�ciowy medal w  br�zie,  w  nakładzie 250 sztuk. 

W grudniu 1985 roku staraniem Stowarzyszenia odbyła si� w  JDK sesja 
popularnonaukowa pt.  „O dkrycia archeologiczne w regionie jasielskim”, poł�czona 
z wystaw� wykopalisk. Referentami byli: prof. Jan Machnik, prof.  Stanisław Cynarski i mgr 
Jan G ancarski. 

We w rze�niu 1986 roku na wniosek SMJiRJ,  decyzj� Urz�du Wojewódzkiego 
i Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w K ro�nie, S tary C mentarz w Ja�le wpisany 
został do rejestru zabytków.  Nadal kontynuowano prace przy renow acji zabytkowych 
nagrobków, dzi�ki finansowemu w sparciu Wojew ódzkiego Konserwatora Zabytków. 
W latach 1985/1989 odnow iono osiem zabytkowych nagrobków . Zakres dalszych prac był 
ograniczony funduszami.  

W kw ietniu 1988 roku odbyło si� seminarium na temat „Eksterminacja �ydów na 
Podkarpaciu w czasie II wojny �wiatowej”.  Organizatorami byli M DK  i SM JiRJ. W�ród 
publikacji Stowarzyszenia znalazły si� dwie kolejne broszury z cyklu „STARY CMENTARZ 
W JA�LE”, których autorami s�: Stanisław i Barbara Cynarscy (1985 r.) i Grzegorz 
Chomicki i Barbara Cynarska (1987 r.). W czerwcu 1985 roku ukazały si�: „ZAGŁAD A 
JASLA” Czesława Leosza i „JASŁO W 40-LECIU PRL” M ariana Z iobro.   
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W marcu 1989 roku Stowarzyszenie wydało pierwszy „PLAN  MIAS TA JAS ŁA” z krótkim 
opisem historycznym, w nakładzie 6 tysi�cy egzemplarzy. 
 
 
VII kadencja 1989 – 1991 
 

Wybór nowych władz Stowarzyszenia przez Walne Zebranie odbyte w  dniu 
11 kwietnia 1989 roku polegał na niewielkich tylko zmianach osobow ych. Prezesem został 
nadal Czesław  Leosz, na jego zast�pców wybrano Jerzego Graczyka i Jana Romanow a, 
sekretarzem został nadal M ieczysław Mikulski,  jego zast�pc� Jacek Pajda,  skarbnikiem 
Tadeusz Chrzan,  a członkami Zarz�du: Zbigniew  Dranka, Kazimierz K rzy�anowski,  
Władysław M endys i Feliks � rebiec.  Do Komisji Rewizyjnej w miejsce Kazimierza 
Krzy�anow skiego wybrano Józefa Tw aroga. W skład S�du Kole�e�skiego w eszli: Henryk 
Zych (przew odnicz�cy), Eugeniusz Jałosi�ski i Ryszard Skiba.  

W pa�dzierniku 1989 roku dokonano odsłoni�cia tablicy,  przed budynkiem S�du 
Rejonow ego przy ul. Staszica, upami�tniaj�cej odbicie w i��niów politycznych z jasielskiego 
wi�zienia,  w  sierpniu 1943 roku,  przez grup� A K pod dowództwem Zenona Soboty ps.  
„K orczak”. 

W marcu 1990 roku ukazał si� p ierwszy numer gazety lokalnej „O BIEKTYW”,  p isma 
Komitetu Obywatelskiego „Solidarno��” w  Ja�le, którego twórc� i redaktorem naczelnym 
był członek SMJiRJ M arian M atysik.  W grudniu 1990 roku do r�k czytelników oddano 
III tom „RO CZNIKA JASIELSKIEGO” w nakładzie 1500 egzemplarzy,  pod redakcj� 
Stanisława Cynarskiego. 
 
 
VIII kadencja 1991 – 1995 
 

Po kolejnych kadencjach prezesa Czesław a Leosza 
Walne Zebranie w  dniu 15 marca 1991 roku powierzyło 
funkcj� prezesa Karolowi Głowie. Zast�pcami prezesa 
zostali Mieczysław M ikulski i Henryk Z ych,  sekretarzem 
Jan Szaro,  skarbnikiem Jacek Pajda,  a członkami Z arz�du 
Zbigniew Dranka, Adam G le�, Kazimierz K rzy�anowski,  
Bo�ena M olska, Jan Romanow  i Marian Zawili�ski. Do 
Komisji Rewizyjnej wybrano: Tadeusza G arbacika 
(przewodnicz�cy), Józefa Tw aroga (sekretarz) i Józefa 
Grochowskiego (członek), a do S�du Kole�e�skiego weszli: 
Jerzy du Vall (przew odnicz�cy) oraz Z ygmunt Kachlik 
i Wojciech Spólnik. Zarz�d podj�ł kontynuacj� działalno�ci 
wydaw niczej i popularyzatorskiej.  

W maju 1991 roku Stow arzyszenie przej�ło od Urz�du 
Miasta Jasła wydaw anie czasopisma „OBIEKTYW” 
i funkcj� redaktora naczelnego powierzyło Henrykowi 

Zychowi. Powołano kilkuosobowy społeczny komitet redakcyjny i zarejestrow ano tytuł 
w S�dzie Wojewódzkim w Kro�nie pod nazw� „O BIEKTYW JASIELSKI”.  Wydaw ano 
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czasopismo jako miesi�cznik,  a nast�pnie dw utygodnik,  do 1995 roku,  kiedy to Urz�d Miasta 
przekazał wydaw nictw o pod opiek� M iejskiej Biblioteki Publicznej w Ja�le.  

W 1993 roku Stowarzyszenie wydało pierw sz� edycj� „KALENDARZA 
JASIELSKIEG O”, który od tej pory ukazuje si� co rok pod redakcj� Felicji Jałosi�skiej 
i cieszy si� coraz wi�kszym zainteresowaniem odbiorców i u�ytkow ników. 

W marcu 1993 roku z okazji 50 rocznicy powstania w gettcie warszaw skim 
zorganizowano w  JDK imprez� pn. „S potkanie z histori� i kultur� �ydowsk�”, poł�czon� 
ze spotkaniem autorskim z Władysławem Mendysem autorem ksi��ki pt.  „SPOŁECZNO�� 
�YDOWSKA W DAWNYM JA�LE”, która ukazała si� drukiem w 1995 roku.  

W czerwcu 1993 roku Rada M iasta Jasła nadała tytuł „H onorow ego O bywatela M iasta 
Jasła” m.in.  zasłu�onym członkom naszego Stowarzyszenia.  T ytuł ten otrzymali: Władysław 
Mendys,  Wojciech S pólnik i Kazimierz Zieli�ski.  

W 1994 roku, wspólnie z JDK, Stowarzyszenie wydało poszerzone o liczne ilustracje 
znane dzieło ks.  Władysława Sarny „OPIS POWIATU  JASIELSKIEGO ” z 1908 roku.  
Ukazała si� te� seria reprodukcji starych widokówek dawnego Jasła.  Wydano tak�e plan 
miasta Jasła oraz kolorowy folder „JASŁO”. 

Z inicjatyw y członka SM JiRJ Józefa Bosaka,  w  1991 roku otw arta została „Trasa 
spacerowa im. Konstytucji 3 Maja” z Gorajowic do Warzyc. 

W 1992 roku zorganizowano pierwszy TURNIEJ WIED ZY O  JA	LE, w którym 
uczestniczyła młodzie� ze szkół jasielskich. Turniej wzbogacony nagrodami i dyplomami 
spotkał si� z uznaniem i aprobat� zarówno szkół jak i uczestników, co było bod�cem do jego 
kontynuowania w kolejnych latach.  

Jak doniosła prasa, radio i telew izja w latach 1994/1995, ja�lanka A gnieszka Zych – 
członek SM JiRJ zdobyła w  kolejnych konkursach 12 tytułów, w tym „MISS M ałopolski”,  
„I WICEM ISS Polski” oraz MISS Baltic Sea – 96”, sławi�c Jasło w kraju i za granic�.  
 
 
IX kadencja 1995 – 1998 
 

W dniu 26 lutego 1995 roku odbyło si� Walne 
Zebranie Sprawozdaw czo Wyborcze,  które dokonało oceny 
dotychczasowej pracy,  w ybrało nowe w ładze Stowarzy-
szenia i zatwierdziło szereg istotnych zmian w  statucie,  
zaproponowanych przez Henryka Z ycha. Wybrany Zarz�d 
w liczbie 11 osób ukonstytuował si� nast�puj�co: Henryk 
Zych (prezes), Stanisław  Zubel, M ieczysław  Mikulski 
i Józef Bosak (zast�pcy prezesa), Małgorzata Czelu�niak-
T�cza (sekretarz),  Adam Owi�ski (skarbnik) oraz 
członkowie Zarz�du: Jan Betlej, T adeusz Czachowski,  
Bogusław M astej, Jan Romanow i M arian Zawili�ski. Do 
Komisji Rewizyjnej wybrani zostali: T adeusz Garbacik 
(przewodnicz�cy), M ichalina Jasi�ska (sekretarz) i Józef 
Twaróg, a do S�du Kole�e�skiego weszli: Jan Szaro 
(przewodnicz�cy), Kazimierz Krzy�anowski i Stanisław 
Roczniak (członkow ie).  



 

 

172 H enryk Zych 

Zarz�d postanowił skupi� swoj� uwag� na pozyskaniu nowych członków zwyczajnych i 
zbiorowych i na odmłodzeniu grupy aktywnych działaczy – regionalistów . Podj�to te� prace 
nad realizacj� dw óch projektów  opracowanych przez prezesa H enryka Zycha, a w oparciu 
o Kart� Regionalizmu Polskiego – Wrocław  94,  podj�to szereg dalszych zada�, których 
realizacja przyniosła Stow arzyszeniu niespotykane dotychczas efekty.  

Po kilku miesi�cach, wobec ogromu pracy, jak� podj�ł Zarz�d w sw oich zamierzeniach, 
nie w szyscy członkowie Zarz�du zadeklarowali ch�� aktywnego działania,  odnosz�c si� 
z du�� rezerw� do podj�tych zada�. Te,  a tak�e inne okoliczno�ci były powodem, �e ju� na 
pocz�tku kadencji czterech członków  Zarz�du zło�yło rezygnacj�,  a na ich miejsce 
dokooptowano cztery inne osoby, zgodnie z przepisami statutu. Z członków  Z arz�du 
zrezygnowali kolejno: p .p . Jan Betlej,  Stanisław Z ubel,  T adeusz Czachowski i M ieczysław 
Mikulski. Na ich miejsce w  skład Zarz�du w eszli p .p . Felicja Jałosi�ska (zast�pca prezesa), 
Zbigniew Budziak (sekretarz), Wiesław Hap i Paweł Bukowski (członkow ie).  

W okresie kadencji Zarz�d odbył 82 protokołowane posiedzenia, a ponadto w ka�dy 
wtorek odbyw ały si� spotkania członków Zarz�du z członkami Stowarzyszenia i innymi 
osobami,  na ró�ne bie��ce tematy.  

Wspomniane wcze�niej dwa projekty prezesa zacz�to realizow a� ju� w  1995 roku.  
Pierw szy z nich pn. „S TAWIAMY NA MŁOD O	
” polegał na pozyskaniu dyrekcji 
i pedagogów szkół z terenu miasta dla wprowadzenia tematyki regionalnej do programu 
nauczania i zaj�� pozalekcyjnych,  zgodnie z w ytycznymi M EN. D o jasielskich szkół,  
podstawow ych i �rednich,  wyst�piono z propozycj� współpracy w zakresie w ychowania 
młodego pokolenia w umiłowaniu własnego �rodowiska, poznawaniu jego historii, tradycji 
i dziedzictwa kulturow ego regionu w  którym �yj�,  przy jednoczesnym otwarciu si� na 
pozytywne warto�ci kultur Europy i �wiata.  Nasze osobiste kontakty z dyrektorami 
poszczególnych szkół były ocenione bardzo pozytyw nie, a propozycje przychylnie przyj�te. 
Pierw szymi szkołami, które podj�ły  w  tym zakresie działania i utworzyły u siebie szkolne 
grupy i koła M łodych M iło�ników  Jasła i Regionu były: 
- Szkoła Podstawow a nr 8 w Ja�le – Sobniów  
- Szkoła Podstawow a nr 10 w Ja�le – Brzyszczki 
- Szkoła Podstawow a nr 9 w Ja�le 
- Szkoła Podstawow a nr 6 w Ja�le – Niegłow ice 
- Szkoła Podstawow a nr 4 w Ja�le 
Do ko�ca 1996 roku zało�ono kolejne grupy regionalne w szkołach:  
- Zespół Szkół Ekonomicznych w Ja�le 
- Szkoła Podstawow a nr 2 w Ja�le 
- Liceum Ogólnokształc�ce im. Króla Stanisława Leszczy�skiego 
- Szkoła Podstawow a nr 7 w Ja�le – 	ółków 
- Szkoła Podstawow a nr 11 w Ja�le – Gamrat 

 
Za t� „pioniersk�” grup� szkół wkrótce poszły nast�pne.  Akces współpracy zgłosiły  

kolejne szkoły z terenu miasta i gmin wiejskich.  Podaj� wykaz w edług kolejno�ci zgłosze�: 
Szkoła Podstaw ow a nr 1 w Ja�le, Szkoły Podstawowe: K ołaczyce,  �w i�cany, Wrocanka,  
nr 1 i 2 w Bieczu,  M akow iska,  Trzcinica, Warzyce, nr 1 O sobnica, Bła�kowa, Kunow a, 
Korczyna,  Opacie,  Krempna,  N owy 	migród,  Dobrynia,  D �bowiec,  Zawadka Osiecka,  
II L.O. Jasło, a tak�e Przedszkole Miejskie nr 10 w Ja�le. Do dnia dzisiejszego, dzi�ki 
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zabiegom Jasielskiej Federacji RT K, która w  lutym 1997 roku przej�ła dalsz� prac� ze 
szkołami do swojego programu działania, liczba szkół,  które wł�czyły si� do programu 
regionalizmu wynosi ponad 50, a skupiaj� one ok. tysi�ca członków . W pozyskiw aniu tak 
licznego grona sympatyków dla sprawy regionalizmu, znacz�ce s� zasługi prezesa JF RT K 
Wiesława Hapa i Zarz�du Federacji. 

Dla szkolnych kół Młodych Miło�ników Jasła i Regionu wydano w 1996 roku seri� 
składaj�c� si� z 8.  broszur z ilustracjami, pod wspólnym tytułem „JASŁO – NASZA MAŁA 
OJCZYZNA”,  które spotkały si� z aprobat� i przychylnym przyj�ciem zarów no młodych 
regionalistów , jak te� ich opiekunów. Z my�l� o poszerzeniu programów  regionalnych do 
szkół wiejskich w 1997 roku opracow ano kolejn� seri� w ydaw nicz� p t.  „A-B-C REGIONU 
JASIELSKIEG O”, licz�c� 10 tomików o obj�to�ci 30 stron ka�dy, o ró�norodnej tematyce. 

Nauczyciele regionali�ci, opiekunowie szkolnych kół byli zapraszani do udziału 
w cyklicznych seminariach metodycznych organizowanych przez Zarz�d Stow arzyszenia. 

Drugi projekt pt.  „INTEGRACJA S PO ŁECZN O	C I LOKALNEJ” polegał na 
skupieniu najbardziej aktywnej społeczno�ci wiejskiej w tow arzystwach regionalnych 
poszczególnych gmin regionu jasielskiego i czynnego wł�czenia ich do działania 
w samorz�dno�ci lokalnej.  Projekt ten został pozytywnie oceniony przez Fundacj� Rozwoju 
Demokracji Lokalnej U E Phare w  1996 roku i uzyskał w sparcie finansowe w postaci grantu 
w w ysoko�ci 5.000 ecu. 

Dzi�ki nielicznej grupie „zapale�ców”, którzy zrozumieli sens i znaczenie podj�tych 
działa�,  udało si� projekt zrealizowa�,  a rozliczenie grantu przyj�te zostało przez Fundatora 
z uznaniem i pochw ał� za skrupulatno��.  W gronie członków Zarz�du, którzy najaktyw niej 
wł�czyli si� w realizacj� obu projektów  znale�li si� obok prezesa: p .p . Felicja Jałosi�ska,  
Zbigniew Budziak,  Bogusław M astej i Józef Bosak. W wyniku ich zaanga�owania w latach 
1996/1997 pow stały nowe samodzielne towarzystw a regionalne w gminach: D�bow iec,  
Trzcinica, K rempna, N ow y 	migród, Lipinki i Tarnowiec. Zapełniły  one,  obok ju� 
istniej�cych stow arzysze� w  K ołaczycach, Bieczu i Skołyszynie, „białe plamy” na mapie 
regionu.  Wyj�tkiem s� gminy Brzyska i O siek Jasielski, gdzie dotychczas nie udało si� 
utworzy� towarzystw a regionalnego.  

Ko�cowym etapem projektu było skupienie towarzystw regionalnych w organizacji 
stanowi�cej platform� wymiany do�wiadcze� i podejmowania w  ró�nych dziedzinach 
wspólnych zada� problemowych. 

Platform� tak� stała si� Jasielska Federacja Regionalnych T ow arzystw K ultury 
pow ołana w dniu 26 lutego 1997 roku przez 11 samodzielnych i niezale�nych towarzystw 
regionalnych,  z liczb� 842 członków. Podj�to równie�, przew idziane w projekcie,  
wydaw anie czasopisma społeczno – kulturalnego „REGION  JASIELSKI”,  którego 
redaktorem naczelnym został wybrany H enryk Zych. 

Letni obóz j�zyka angielskiego to kolejne zadanie realizow ane przez Stowarzyszenie 
wspólnie z Dyrekcj� Z espołu Szkół Ekonomicznych w  Ja�le,  który dysponuje odpowiednimi 
pomieszczeniami oraz kwalifikowan� kadr� umo�liwiaj�c� najbardziej prawidłowe 
wykonanie zadania zlecanego corocznie przez Kuratorium O �w iaty w Kro�nie. W obozie,  
polegaj�cym na utrwalaniu znajomo�ci j�zyka angielskiego za pomoc� konw ersacji 
prowadzonej przez w ykładow ców wolontariuszy z USA i Anglii z censusem akademickim, 
brało udział corocznie 40 uczestników  z terenu wojew ództwa kro�nie�skiego. Akcja ta była 
pozytywnie oceniana zarówno przez K uratorium, jak te� przez samych uczestników . 
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W okresie IX  kadencji Stowarzyszenie naw i�zało szereg nowych kontaktów, 
podejmuj�c w spółprac� z około 30 instytucjami i organizacjami w  kraju i za granic�,  co 
pozw oliło na szersz� promocj� Jasła, jak te� samego Stowarzyszenia. 

Pozytyw ne wyniki przynosi współpraca Stow arzyszenia z Młodzie�ow ym D omem 
Kultury w Ja�le, zwłaszcza w zakresie organizowanych wspólnie imprez: dorocznego 
„TURNIEJU WIEDZY O  JA	LE”, konkursu fotograficznego pt. „JAS ŁO  – MOJE 
MIAS TO ”,  a tak�e w w ielu innych dziedzinach. D obrze układa si� te� współpraca 
z Jasielskim D omem K ultury. 

Do bardzo istotnych nale�y zaliczy� dobre kontakty Zarz�du Stow arzyszenia 
z lokalnymi mediami,  jak: O biektyw Jasielski,  N owiny,  D ziennik Polski,  Telewizja Kablowa 
„G IM -SAT ”, Telew izja Rzeszów, Polskie Radio Rzeszów oraz Radio „FA N-FM ” Jasło, na 
falach którego zespół radiowy Stowarzyszenia nadaw ał w 1997 roku cykliczn� audycj� 
p t.  „Region Jasielski na antenie”.  

Najbardziej aktyw n� działalno�� wykazało Stowarzyszenie w zakresie wydawniczym. 
W ostatnich trzech latach ukazało si� 36 w ydaw nictw i druków o tematyce regionalnej,  
w�ród których na szczególn� uw ag� zasługuje album JASŁO – „ZBURZON E 
NIENAWI�CI� – WYD�WIGNI�TE PRAC�”,  pod redakcj� H enryka Zycha, przyj�ty  
z du�ym uznaniem przez odbiorców . 

Obok zwi�złego opisu historycznego, autorstw a Józefa Bosaka, w  trzech wersjach 
j�zykow ych polskiej,  angielskiej i niemieckiej, album zaw iera 140 unikatowych fotografii 
z archiwum M ieczysław a Mikulskiego i Mieczysława Wieteski przedstaw iaj�cych Jasło z lat 
1939-1945 i współczesne.  Ewenementem wydawniczym była seria broszur „A-B-C 
REGION U JASIELSKIEG O”, składaj�ca si� z 18 tomików  o ł�cznym nakładzie ponad 
2000 egzemplarzy, przeznaczona dla szkół wprowadzaj�cych tematyk� regionaln� do 
programów nauczania.  Obok wymienionych,  do znacz�cych pozycji w ydawniczych tego 
okresu nale�y zaliczy� polskie w ydanie ksi��ki płk.  Józefa M odrzejewskiego pt.  „O D 
ARMII KRAJOWEJ DO WO JNY DOMOWEJ”,  której pierwsze wydanie ukazało si� 
w N owym Jorku w 1985 roku, „WIZYTKI JASIELSKIE” Zdzisław a �wistaka,  który 
ukazuje dzieje klasztoru ss.  Wizytek w Ja�le, w  latach 1610-1997, „KREMPN A 
I OKO LICE” Jana Pawlusia,  b�d�ca monografi� gminy Krempna,  poło�onej na pograniczu 
ze Słowacj�, gdzie ludno�� łemkow ska stanowiła niegdy� na tym terenie podstawow� grup� 
etniczn�.  Liczne zabytki kultury materialnej oraz przyrody ukazane w  ciekaw ych opisach i 
barwnych fotografiach stanow i� dodatkowy walor tej ksi��ki. 

Redagowany przez Felicj� Jałosi�sk� „KALEND ARZ JASIELSKI” ukazał si� 
kolejnych edycjach: 1995, 1996,  1997 i 1998,  dzi�ki pozyskiwanym przez p. F. Jałosi�sk� 
sponsorom. Do r�k czytelników systematycznie docierało czasopismo „REG IO N 
JASIELSKI”. 

W 1998 roku na półkach ksi�garskich ukazała si� ksi��ka Wiesława Hapa pt. „ZIEMIA 
JASIELSKA – NASZ� MAŁ� O JCZYZN�”. Autor opisuje daw ne i współczesne dzieje 
regionu,  zw yczaje,  obrz�dy, etnografi� i legendy, w zbogacaj�c opis licznymi ilustracjami.  
Pozycja przeznaczona dla młodych regionalistów i nauczycieli.  

W dniach 20 i 21 kwietnia 1996 roku odbyły si� imprezy jubileuszowe z okazji 30-lecia 
S towarzyszenia,  z udziałem wielu członków, w tym rów nie� zamiejscow ych oraz 
zaproszonych honorow ych go�ci. W ramach obchodów zorganizowano w  Ja�le: Wojewódzki 
Sejmik RTK  z udziałem delegacji w oj. kro�nie�skiego, Sesj� popularnonaukow� nt.  „Małe 
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ojczyzny – tradycja dla przyszło�ci” z udziałem go�ci i referentów  z ró�nych stron Polski, 
Wystaw� dorobku 30-lecia SMJiRJ, Koncert jubileuszowy z udziałem najlepszych zespołów 
artystycznych miasta Jasła,  prowadzony przez I w icemiss Polski i Miss Bałtyku oraz 
redaktora z Radia RM F, uroczyste Zebranie Jubileuszowe Członków Stowarzyszenia oraz 
Kiermasz wydawnictw regionalnych.  Imprezy zostały wsparte przez kilku sponsorów, m.in.: 
Urz�d Wojew ódzki w Kro�nie,  Urz�d M iasta Jasła, Z POW „Pektowin”,  Animex – 
„JASAN ”, PSS „SPOŁEM ”, Spółdzielnia Inwalidów w Ja�le, Stacja Rejonowa PK P i ZTS 
„G AM RAT”. Z okazji jubileuszu ukazał si� p ierwszy,  okazjonalny numer „BIU LETYNU 
IN FORMACYJNEG O SMJiRJ”, redagowany przez H enryka Zycha,  podsumowuj�cy  
30-letni� działalno�� Stowarzyszenia. Kolejne numery, z materiałami dotycz�cymi projektu 
„Integracja społeczno�ci lokalnej” wydane zostały w drugiej połowie 1996 roku. Wydano te� 
okoliczno�ciowy „FOLD ER 30-LECIA SMJIRJ” w nakładzie 3 tysi�cy egzemplarzy. 

Po raz pierwszy w  historii Stowarzyszenia, dzi�ki dokonanym w  statucie zmianom 
w 1995 roku, pozyskano pierwszych zbiorowych członków Stowarzyszenia w  liczbie 
10,  spo�ród firm i zakładów pracy.  S� to: Furnel International Ltd O/Jasło,  „IN CO – Veritas” 
Huta Szkła Tarnow iec,  Zespół Szkół Ekonomicznych,  RZE Rejon Energetyczny Jasło,  
Drukarnia „JASŁO ”, PPH iU „POL-Z BYT”, Cech Rzemiosł Ró�nych Jasło, PGNiG O/Jasło, 
PGNiG Zakład Gazow niczy Jasło oraz ZT S „GAM RAT ”. 

W latach 1995 – 1998 liczba członków Stowarzyszenia wzrosła od 198 do 504 osób,  
w tym 264 członków  zw yczajnych (13 honorowych),  10 zbiorowych członków  wspiera-
j�cych i 230 członków młodzie�owych, skupionych w kołach szkolnych. 

W okresie kadencji,  z inicjatyw y Zarz�du, wielu członków Stowarzyszenia zostało 
wyró�nionych honorowymi tytułami i odznaczeniami: 
1.  H onorowy O bywatel Miasta Jasła  - 5 osób.  
2.  N agroda Wojewody K ro�nie�skiego  - 2 osoby.  
3.  Z asłu�ony D ziałacz Kultury   - 8 osób.  
4.  H onorowy Członek Stowarzyszenia - 11 osób.  
5.  Z asłu�ony dla Stowarzyszenia  - 17 osób.  

 
W tym czasie odeszło od nas na zawsze kilku długoletnich działaczy Stowarzyszenia.  

W marcu 1995 roku zmarł Władysław  Mendys – Honorowy Obyw atel Miasta Jasła,  
zasłu�ony społecznik,  zast�pca burmistrza miasta Jasła d�w igaj�cy miasto z ruin, zało�yciel 
SM JiRJ.  W maju 1996 roku odszedł Kazimierz Zieli�ski – polonista I LO w Ja�le,  
społecznik i publicysta, Honorowy Obywatel M iasta Jasła,  a w  listopadzie zmarł Stanisław 
Cynarski – pracownik naukowy U J,  autor i współredaktor licznych wydawnictw 
regionalnych o Ja�le,  Honorowy Członek SM JiRJ. W kwietniu 1997 roku zmarł Tadeusz 
Garbacik - Honorowy Obyw atel Miasta Jasła,  H onorowy Członek Zało�yciel SMJiRJ,  
działacz społeczny szczególnie zasłu�ony w  odbudow ie Jasła. W lutym 1998 roku zmarł 
Wojciech Spólnik - Honorow y Obyw atel M iasta Jasła, zasłu�ony członek Stowarzyszenia, 
szczególnie w tworzeniu jasielskiego muzeum. 

M aj�tek Stowarzyszenia w  okresie IX  kadencji wzrósł ponad 10-krotnie,  głównie 
dzi�ki p . Felicji Jałosi�skiej, która nie licz�c czasu i wysiłków , jako zast�pca prezesa 
Zarz�du czyniła w szystko,  by pozyska� �rodki umo�liwiaj�ce statutow � działalno�� 
Stowarzyszenia.  
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Warto jeszcze odnotowa�, �e w 1998 roku S MJiRJ, w ocenie ogólnokrajowej 
zawartej w Biuletynie Ministerstwa Kultury i S ztuki nr 8,  znalazło si� w gronie 
20 najlepszych w Polsce na 1256 działaj�cych stowarzysze�,  a czasopismo „REG IO N 
JASIELSKI”,  którego winieta zamieszczona została w tym Biuletynie, uznane zostało za 
jedno z trzech najlepszych wydawnictw regionalnych. 
 
 
X kadencja 1998 – 2001 
 

Walne Zebranie w dniu 15 marca 1998 roku dokonało 
oceny pracy Z arz�du w  minionej kadencji i uznało 
celowo�� dalszej jego pracy w dotychczasowym składzie.  
Jednak,  w obec zdecydowanej odmow y H. Z ycha na dalsze 
prezesowanie,  zebranie dokonało w yboru nowych w ładz: 
Jan Romanow (prezes), Felicja Jałosi�ska, Wiesław Hap 
i Bogusł�w  M astej (zast�pcy prezesa),  Zbigniew  Budziak 
(sekretarz), Wojciech K aw a (skarbnik) oraz: A ndrzej 
Laskowski,  Piotr M azan, M ieczysław M ikulski,  Tadeusz 
Rojkowski i M arian Zawili�ski (członkowie Z arz�du).  
Wybrano te� Komisj� Rew izyjn� w  składzie: Józef Twaróg 
(przew odnicz�cy),  M ichalina Jasi�ska i Stanisław Zubel 
(członkowie), oraz S�d Kole�e�ski w osobach: Stanisław 
M azan (przewodnicz�cy),  Adam O wi�ski i Lidia Lejpras 
(członkowie). 

W styczniu 1999 roku, na I Konferencji 
Regionalistów Wojew ództwa Podkarpackiego w Rzeszowie,  wiceprezes SM JiRJ Wiesław 
Hap został w ybrany do Rady Regionalnych Tow arzystw K ultury Województwa 
Podkarpackiego.  

W dniu 21 maja 1999 roku odbyła si� w JDK Jasło sesja popularnonaukowa 
nt. „S zkoła a regionalizm”. Współorganizatorem sesji obok JF RT K i Muzeum 
Regionalnego było SMJiRJ.  Wiod�cy referat wygłosił prof.  dr hab. Alojzy Zielecki (WSP 
Rzeszów),  a 10 nauczycieli regionalistów  z naszego terenu przedstawiło sw oje dokonania 
w zakresie regionalizmu w  szkołach.  W sali M uzeum Regionalnego otw arta została wystawa 
rze�by w drzew ie Stanisława Ryznarskiego – twórcy ludow ego ze �w i�can. 

Do istotnych dokona� now ych władz X  kadencji nale�y zaliczy� w ydaw nictwa: album 
pt.  „JASIELSKIE TABLICE – PO MN IKI – OBELISKI”, wydanie zbiorowe pod redakcj� 
Wiesława Hapa, zawieraj�ce opisy i fotografie obiektów utrwalaj�cych w a�ne postacie 
i wydarzenia z dziejów  Jasła,  „RO CZNIK JASIELSKI” tom IV – w ydanie zbiorowe, pod 
przew. red.  Wiesław a H apa,  licz�ce ponad 30 ciekawych publikacji oraz trzy edycje 
„KALEND ARZA JASIELSKIEG O” – 1999, 2000 i 2001 rok w  opracowaniu redakcyjnym 
Felicji Jałosi�skiej.  

W 2000 roku ukazała si� publikacja „WSPOMNIENIA O JA�LE 1939 - 1960” 
w nakładzie 1000 egzemplarzy. Zawarte w ksi��ce tre�ci s� zarówno pokłosiem ogłoszonego 
w 1977 roku ogólnopolskiego konkursu na w spomnienia o Ja�le,  jak te� efektem starannego 
doboru innych materiałów i dokumentów  historycznych co pozostaje zasług� zespołu 
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redakcyjnego pod przewodnictw em Felicji Jałosi�skiej. Bardzo cennym przyczynkiem 
wspomnie�, zamieszczonym na ko�cu ksi��ki,  jest w ykaz ulic,  domów i ich wła�cicieli 
według stanu na dzie� 31 sierpnia 1939 roku,  opracowany przez Władysław a M endysa,  
a uzupełniony map� i fotografiami starego Jasła przez Felicj� Jałosi�sk�.  Wspomnienia 
zawieraj� szczególnie cenne informacje o ludziach zwi�zanych z Jasłem w czasach jego 
zagłady i odbudow y. W tym samym roku ukazał si� drukiem zbiór inscenizacji jasełkowych 
dla grup kol�dniczych pt. „PO KO L�DZIE”, p ióra Bogusława Masteja,  w  nakładzie 
jednego tysi�ca egzemplarzy. 

Nast�pn� pozycj� wydawnicz� był zbiór materiałów z sesji popularnonaukow ej 
„S zkoła a regionalizm”,  która odbyła si� w  maju 1999 roku w  Ja�le.  K si��ka pt. „SZKOŁA 
A REGIONALIZM”,  pod redakcj� Wiesława Hapa, w ydana została przez SM JiRJ 
w nakładzie 500 egzemplarzy. 

25 maja 2000 roku SMJiRJ było współorganizatorem sesji popularnonaukow ej 
pn.  „D ziedzictwo kulturowe regionu jasielskiego”.  Podczas sesji wygłoszono szereg 
ciekawych referatów , w M uzeum Regionalnym otw arto wystaw � p t. „Pradzieje Jasła 
i okolic”, a w Trzcinicy, gdzie gospodarzem było miejscow e Społeczno – Kulturalne 
Towarzystwo Przyjaciół Trzcinicy, zwiedzono zabytkow e „Wały” i inne stare obiekty. Sesj� 
zako�czono piknikiem przy d�wi�kach kapeli ludowej „T rzcinicoki”. 

W styczniu 2001 roku Stowarzyszenie było gospodarzem i sponsorem spotkania 
opłatkowego dla regionalistów skupionych w  Jasielskiej Federacji RTK . 

W dniu 16 wrze�nia 1999 roku Stowarzyszenie zostało docenione na forum krajow ym 
otrzymuj�c nagrod� M arszałka Sejmu RP M acieja Pła�y�skiego za całokształt dotychczaso-
wej pracy.  
 
 
XI kadencja 2001 – 2004 
 

W dniu 25 marca 2001 roku Zebranie Spraw o-
zdaw czo – Wyborcze dokonało oceny ust�puj�cego 
Zarz�du i w yboru nowych władz Stow arzyszenia 
w składzie: Felicja Jałosi�ska (prezes), Wiesław Hap 
i Bogusław  Mastej (zast�pcy prezesa),  Ryszard Dranka 
(sekretarz), M ieczysław M ikulski (zast�pca sekretarza),  
Bo�ena Jurkowska (skarbnik) oraz Zbigniew  Budziak,  
Janusz D rozd, Zdzisław Szyma�ski i M arian Z aw ili�ski 
(członkowie Z arz�du).  Dokonano te� wyboru K omisji 
Rewizyjnej w osobach: Józef T waróg (przewodnicz�cy),  
M ichalina Jasi�ska i Wojciech Kawa (członkow ie) oraz 
powołano S�d Kole�e�ski: Andrzej Sepioł (przewodni-
cz�cy),  Piotr M azan i H alina Budziak (członkow ie).  

W czasie trwaj�cej obecnie X I kadencji Zarz�d 
skoncentrow ał swoj� uwag� na kontynuowaniu działalno-
�ci wydaw niczej i organizow aniu dorocznych konkursów 

i turniejów dla młodzie�y szkolnej, które w eszły ju� na stałe do kalendarza imprez. 
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W styczniu 2001 roku wiceprezes SM JiRJ oraz prezes JF RTK Wiesław Hap 
uczestniczył w obradach Rady Krajowej RTK w Warszawie,  gdzie przedstawił opracowany 
przez siebie i zaakceptow any przez Zarz�d JF RTK i Zarz�d SMJiRJ program organizacji 
ogólnopolskiej konferencji nauczycieli regionalistów . Program ten uzyskał aprobat� władz 
krajowych RT K. 

W dniach 26 – 28 czerwca 2001 roku w  Ja�le i T rzcinicy odbyła si� III Krajowa 
Konferencja Nauczycieli Regionalistów nt.  „�ródła wspomagaj�ce nauczyciela 
w edukacji regionalnej”.  Blisko stu delegatów z całej Polski przez trzy dni wymieniało 
do�wiadczenia,  zapoznawało si� z dorobkiem regionalistów jasielskich i zwiedzało 
najpi�kniejsze zak�tki okolic Jasła. Protektorat M inisterstw a Edukacji Narodowej,  Rady 
Krajow ej RTK i Marszałka Województwa Podkarpackiego umo�liw ił organizatorom bardzo 
dobre wyw i�zanie si� z pow ierzonego zadania,  dzi�ki czemu zaproszeni go�cie w yje�d�ali 
z Jasła zapewniaj�c gospodarzy,  �e to spotkanie pozostanie na długo w ich pami�ci i ch�tnie 
tu znów kiedy� powróc�. 

Po�ród wydaw nictw  ukazały si� nowe pozycje: „EDU KACJA REG IO NALNA”,  
zawieraj�ca programy edukacji regionalnej dla szkół podstawowych i gimnazjów. Jest to 
dzieło czterech autorów: M arii Gaba�skiej,  Teresy Furmanek – Wn�k, M ałgorzaty Madej 
i Wiesława Hapa.  Ksi��ka,  w ydana przez Stowarzyszenie w 2001 roku, w nakładzie 500 
egzemplarzy,  w opracowaniu redakcyjnym Henryka Z ycha, zawiera obok materiałów 
metodycznych i �cie�ek edukacyjnych, interesuj�cy przewodnik po Ja�le i regionie 
uzupełniony licznymi fotografiami i ilustracjami cennych zabytków. 

W 2002 roku w ydano „LEGEN DY JASIELSKIE” pod redakcj� Wiesława Hapa,  
Felicji Jałosi�skiej i Bogusław a M asteja w  nakładzie 1000 egzemplarzy. Opracowanie 
zbiorowe 18.  autorów, w tym tak�e debiuty literackie młodzie�y szkolnej,  zawiera 35 
ró�nych legend zwi�zanych z Jasłem i regionem. 

Drug� pozycj�,  jaka ukazała si� w 2002 roku jest zbiorowe opracowanie monografii 
jedenastu jasielskich szkół podstawowych z wieloma archiwalnymi fotografiami, pod 
redakcj� Felicji Jałosi�skiej.  Materiałem wyj�ciow ym poszczególnych opracowa� ksi��ki 
„JASIELSKIE SZKO ŁY PO DSTAWOWE” były sporz�dzone przez młodzie� szkoln� 
albumy pt. „MOJA SZKOŁA”,  przygotowane na X jubileuszow y Turniej Wiedzy o Ja�le, 
który odbył si� 8 listopada 2001 roku.  

Do r�k odbiorców  trafiły  te� kolejne edycje „KALENDARZA JASIELSKIEGO ” – 
2002, 2003 i 2004 jako XII edycja,  pod redakcj� Felicji Jałosi�skiej.  K alendarz Jasielski,  
jako wydanie ksi��kow e, stanowi cenn� pozycj� w ydaw nicz� ze wzgl�du na zaw arte w nim, 
oprócz cz��ci kalendarzowej, informacje dotycz�ce historii miasta Jasła,  rozkłady jazdy 
MK S, PKS, PKP, plan miasta oraz szereg cennych danych dla młodzie�y i społeczno�ci 
jasielskiej.  W toku opracow ania jest równie� V tom „ROCZNIKA JASIELSKIEGO”.  

Prow adzona od wielu lat działalno�� wydaw nicza Stowarzyszenia byłaby niemo�liwa 
bez pomocy Sponsorów , na których wsparcie mo�na zawsze liczy�.  S� to: AES , Zakład 
Poszukiwa� Nafty i Gazu, Zakład Gazowniczy, JAS AN, PS S  „S połem”, Rafineria 
Nafty, Pektowin, PKO BP i ZTS  „Gamrat”. 

Obok działalno�ci wydawniczej,  Stow arzyszenie było wraz z Jasielsk� Federacj� RTK 
współorganizatorem dorocznych konkursów wielkanocnych na palm�,  kartk� i stroik 
wielkanocny oraz bo�onarodzeniowych na szopk�,  kartk� �wi�teczn� i ozdob� choinkow �.  
Na konkursy te wpływa zawsze setki prac uczniów, które nast�pnie s� sprzedawane przez 
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młodych regionalistów i harcerzy,  a dochód przeznaczany jest na cele charytatywne. Ten tok 
działania ma obok efektów praktycznych bardzo wa�ne cele wychow aw cze dla grona 
naszych najmłodszych obyw ateli.  

Szczególne zasługi w propagow aniu pomocy i aktywnego wspierania D arii 
w �w i�canach,  która urodziła si� z brakiem obu r�czek, w ykazuje od w ielu lat Felicja 
Jałosi�ska.  Znacz�cy był te� patronat medialny Regionu Jasielskiego, prowadzony przez 
Henryka Zycha,  który zainteresowanie losem Darii przeniósł poza granice naszego kraju. 

Kontynuowane s� te� tradycyjne imprezy,  jak: Turniej wiedzy o Ja�le,  wspólnie  
z JF RTK  Turniej wiedzy o regionie, a razem z Młodzie�ow ym D omem K ultury Konkurs 
Fotograficzny „JASŁO – moje miasto”.  

Wa�nym wydarzeniem dla Stowarzyszenia był udział zast�pcy prezesa Wiesława Hapa, 
jako delegata wojew ództwa podkarpackiego, w Krajowym Kongresie RTK , jaki odbył si� 
w dniach 19 do 21 wrze�nia 2002 roku w G orzowie Wielkopolskim. Wiesław Hap został tam 
odznaczony, przyznan� przez ministra,  odznak� „Zasłu�ony Działacz K ultury”.  

26 lutego 2003 roku w Muzeum N iepodległo�ci w Warszawie prezes SM JiRJ Felicja 
Jałosi�ska otrzymała z r�k Wiceministra K ultury M acieja K limczaka Złoty Krzy� Zasługi za 
całokształt działalno�ci społecznej dla kultury. 

18 marca 2003 roku zmarł lek.  med. Albin Pietrus – zasłu�ony działacz społeczny,  
jeden z tw órców jasielskiego muzeum i pierwszy prezes SMJiRJ.  

Członkowie Zarz�du uczestniczyli w  licznych spotkaniach ogólnopolskich oraz 
okoliczno�ciowych w  mie�cie i regionie.  Spotykali si� z młodzie�� w szkołach,  a naw et 
zapraszali ich przedszkolacy na pogadanki o Ja�le i okolicy,  w  ramach „spotka� z ciekawymi 
lud�mi”.  

W minionym czasie zorganizowano kilkakrotnie,  przy ró�nych okazjach, kiermasz 
wydaw nictw  Stow arzyszenia. 
 
 
POSŁOWIE 
 

Dobra passa Stowarzyszenia M iło�ników  Jasła i Regionu Jasielskiego trwa przemiennie 
od prawie 40. lat.  N ajcz��ciej jest ona zale�na od m�drych i odwa�nych pomysłów działaczy 
oraz ch�ci ich realizacji,  w  aktywnym zaanga�owaniu,  przez grono członków Zarz�du. 

Niebagatelne znaczenie w skuteczno�ci wysiłków społecznych maj� �rodki finansowe, 
bez których trudno dzi� cokolwiek zdziała�.  Brak ich jednak w  Stow arzyszeniu, a o pozyska-
nie od zaprzyja�nionych sponsorów jest coraz trudniej – w  naszej coraz biedniejszej 
Ojczy�nie. 

M o�e jednak uda si� prze�y� ten trudny okres i mo�e kiedy�.. . mo�e rzeczywi�cie 
kiedy� b�dzie lepiej.  

	ycz� tego Stow arzyszeniu oraz naszej „małej” i „du�ej” O jczy�nie. 
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BIBLIOGRAFIA JASŁA 
II PÓŁROCZE 1999 – I PÓŁROCZE 2003 

/publikacje samoistne wydawniczo/ 
 
 

Zgodnie z U staw� o bibliotekach z 27 czerwca 1997 roku, biblioteki publiczne 
zobowi�zane s� do opracowywania bibliografii regionalnych. Miejska Biblioteka Publiczna 
w Ja�le, pełni�ca funkcje biblioteki powiatowej,  rejestruje dokumenty tematycznie zw i�zane 
z Jasłem i pow iatem jasielskim (w tym ksi��ki,  broszury,  w ydawnictwa ci�głe,  artykuły 
z czasopism, mapy, dokumenty �ycia społecznego, dokumenty audiow izualne).  Bibliografia 
regionalna tw orzona jest w  komputerowym systemie SOWA 2. 

Poni�sze zestawienie stanow i kontynuacj� bibliografii opublikow anej w tomie 
III „Rocznika Jasielskiego”, w której uwzgl�dniono w ydawnictwa samoistne wydaw niczo,  
których tre�� dotyczyła Jasła, w ydane w okresie od 1945 roku do ko�ca I półrocza 
1999 roku.  Podobnie jak poprzednie zestaw ienie, to rów nie� obejmuje ksi��ki, broszury 
i mapy. W spisie uwzgl�dniono tak�e publikacje w cało�ci zakresem obejmuj�ce powiat 
jasielski.  

Opracowane zestawienie jest bibliografi� przedmiotow �,  w  odniesieniu do w i�kszo�ci 
rejestrow anych dokumentów - bibliografi� prymarn�, gdy� zawiera materiały  nie rejestro-
wane przez bibliografi� narodow�. W zestaw ieniu zastosow ano układ alfabetyczny.  O pisy 
sporz�dzono z autopsji. Wszystkie publikacje znajduj� si� w  zbiorach M BP w Ja�le. 

 
Opisy ksi��ek sporz�dzono zgodnie z norm� PN-82/N-01152.01 Opis bibliograficzny – 

Ksi��ki i uwzgl�dniono nast�puj�ce elementy:  
 
Hasło 
- Tytuł wła�ciwy: dodatek do tytułu/pierwsze oznaczenie odpowiedzialno�ci; nast�pne 

oznaczenie odpowiedzialno�ci.   
- Oznaczenie wydania.  
- Miejsce w ydania: nazwa wydawcy, data wydania.  
- O kre�lenie formy ksi��ki i/lub obj�to��: oznaczenie ilustracji; format + oznaczenie 

dokumentu towarzysz�cego.   
- (Tytuł serii). – ISBN. 
- Uwagi.  



 

 

182 M onika M achowicz 

Natomiast mapy opisano na podstaw ie normy PN-N-01152-5:2000 Opis bibliograficzny 
dokumentów kartograficznych wg wzoru: 
Hasło 
- Tytuł wła�ciwy: dodatek do tytułu/pierwsze oznaczenie odpowiedzialno�ci; nast�pne 
oznaczenie odpowiedzialno�ci.   
- Oznaczenie odpow iedzialno�ci.  
- Oznaczenie wydania.  
- Oznaczenie skali.   
- Miejsce w ydania: nazwa wydawcy, data wydania.  
- Okre�lenie postaci fizycznej dokumentu i obj�to��; format.   
- Uwagi.   
- ISBN. 
 
Wykaz skrótów wyst�puj�cych w opisach: 
b. m. - brak miejsca wydania 
b.  w . - brak nazw y w ydawnictwa 
fot.  - fotografie 
i in. - i inni 
il. - ilustracje 
k.  - karty  
oprac.  - opracował 
przew. - przewodnicz�cy 
red. - redaktor, redakcyjny 
rys. - rysunki 
tabl.  - tablice 
wydaw . - wydawnictw o 
 
Biblioteki 

Biblioteki pow iatu jasielskiego: informator/oprac. Katarzyna M aterna. – Jasło: M iejska 
Biblioteka Publiczna w  Ja�le,  2003. – 90 s.; 20 cm. – ISBN  83-911562-5-7 
 
Borkiewicz Izydor, 	wistak Zdzisław 

Kult maryjny w Ja�le/Izydor Borkiewicz,  Zdzisław  �wistak. – Jasło: Zdzisław  �wistak, 
2002. – 355 s.: fot. ; 21 cm. – ISBN 83-86744-25-1 
 
D�browa-Kostka S tanisław, Jankowski S tanisław Maria  

Rozkaz: zdoby� w i�zienie/Stanisław  D�browa-K ostka,  Stanisław  M aria Jankowski.  - 
Wyd. 2. - Tuchów: M ała Poligrafia WSD Redemptorystów, 2000. - 181 s. , [16] k. tabl.: fot.; 
20 cm. - ISBN  83-03-02284-9 
 
Deskur S tefan Henryk 

Podchor��y zawsze zd��y... : wspomnienia z okresu konspiracji i partyzantki – spisane 
bez zbytniego patosu/Stefan Henryk Deskur. – [Jasło]: K oło �wiatowego Zwi�zku 	ołnierzy 
Armii K rajowej w Ja�le,  [199?].  – 96 s. ; 20 cm. – ISBN 83-86744-58-8 

Na okładce tytuł: Podchor��y zaw sze zd��y... : Obwód AK Jasła 
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Dyl�g Marek 
Dzieje Jasielskiego Klubu Sportowego „Czarni” w latach 1910-2000/Marek Dyl�g. – 

Jasło: Pracownia Architektoniczno-Plastyczna „Dom”, 2000. - 75 s.,  [14] k. tabl. : fot.; 
22 cm. – ISBN 83-907488-0-0 
 
10 [dziesi��] 

10 lat K oła Polskiego Stowarzyszenia D iabetyków w Ja�le: 1991-2001/zespół red.  
Czesław Leosz [i in.].  – Jasło: Zarz�d Koła Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków  w Ja�le, 
2001. – 68 s. , [4] k. tabl. : fot.; 23 cm 
 
Dzikiewicz Lech 

Kapitan Holik mówi. .. : relacja oficera broni pancernej i szefa dywersji Inspektoratu A K 
Podkarpacie oraz Notatki 1939-1945 por. Antoniego Zawadzkiego szefa dyw ersji Obwodu 
AK Jasło/Lech Dzikiewicz. – Warszawa; Krosno; Jasło: [b.  w.], 2002 (Tuchów: M ała 
Poligrafia Redemptorystów). - 269 s. , [10] k. tabl: fot. ; 24 cm. - ISBN  83-86744-22-7 
 
Edukacja 

Edukacja regionalna dla szkół podstawow ych i gimnazjów /M aria Gaba�ska [i in.].  - 
Jasło: Jasielska Federacja Regionalnych Towarzystw K ultury w Ja�le: Stow arzyszenie 
Miło�ników Jasła i Regionu Jasielskiego,  2001.  - 132 s. : il.; 24 cm. - ISBN 83-908141-8-8 
 
Fryc S tanisław 

Lotnicy ziemi jasielskiej/Stanisław  Fryc.  - Jasło: Koło �wiatow ego Z wi�zku 	ołnierzy 
Armii K rajowej w Ja�le,  2001.  - 116 s. : fot. ; 20 cm. – ISBN 83-86744-50-2 
 
Fryc S tanisław 

Z dziejów Narodowej Organizacji Wojskow ej w  powiecie jasielskim/Stanisław  Fryc.  - 
Jasło: Koło �wiatowego Zw i�zku 	ołnierzy Armii Krajowej w Ja�le, 2000. - 113 s.: fot.; 
20 cm. – ISBN 83-86744-35-9 

 
Grodzi�ska-Jurczak Małgorzata,  Tarabuła Marta 

Jak gospodarow a� odpadami komunalnymi w gminie?: kampania informacyjno-
edukacyjna w Ja�le/M ałgorzata Grodzi�ska-Jurczak, M arta T arabuła.  - Jasło: Urz�d M iasta 
w Ja�le, 2003. - 31 s.: il. ; 23 cm. – ISBN 83-912437-43-5 
 
Guzik Jacek, Proska Mieczysław 

Powiat jasielski/Jacek G uzik, M ieczysław Proska. - K rosno: Oficyna Wydawnicza 
„A PLA”, 2000. - 132 s.,  [7] k.  tabl.: fot. , rys.; 21 cm. - ISBN 83-88065-32-7 
 
Honorowi 

Honorowi obyw atele miasta Jasła/oprac. Zdzisław �wistak,  M ariusz �wi�tek.  - Jasło: 
Urz�d M iasta w  Ja�le,  2000. - 57 s.: fot.; 24 cm. - ISBN 83-912437-0-2 
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Informator 
Informator dla kandydatów  do szkół ponadgimnazjalnych prow adzonych przez powiat 

jasielski na rok szkolny 2002/2003. – [Jasło]: [b.w.],  [2002]. – 27 s.: fot.  kolor.; 21 cm 
 
Jasielski 

Jasielski D om Kultury: 50 lat/tekst i redakcja Jan Tulik. – Jasło; Krosno: Wydaw. 
„N onparel”,  2000. - 39 s. : fot.; 20 cm. – ISBN  83-911936-5-9 
 
Jasielskie 

Jasielskie szkoły podstawow e/zespół red.  Felicja Jałosi�ska, Wiesław  Hap. - Jasło: 
Stowarzyszenie Miło�ników Jasła i Regionu Jasielskiego,  2002. - 164 s. : fot.; 24 cm. - ISBN 
83-917660-04 
 
Jasło 

Jasło 2000/tekst Roman M arek [i in.] - Bydgoszcz: Wydaw. „Unitex”, 2000.  - 32 s.: il.  
kolor. ; 29 cm. – ISBN 83-88004-74-3 
 
Jasło 

Jasło 2001/tekst Wiesław Hap [i in.] - Bydgoszcz: Wydaw. „Unitex”,  2001.  - 28, [4] s.: il. 
kolor. ; 29 cm. – ISBN 83-88004-74-3 
 
Jasło 

Jasło: miasto i gmina [Dokument kartograficzny]/oprac. Lobosoft s. c. – Skala 1:10000, 
1:25000. – [B. m.]: Lobosoft s. c. , [2000].  – 1 mapa: kolor.; 45 x 62 cm, zło�. 22 x 12 cm. – 
ISBN 83-913939-8-4 
 
Jasło 

Jasło: plan miasta.  – Kraków : ABW G raf,  2000. – 1 mapa: kolor. ; 40 x 60 cm; zło�.   
20 x 10 cm. – ISBN 83-87203-34-3 
 
Jubileusz 

Jubileusz 85 lat Orkiestry D �tej PKP S.A. w Ja�le działaj�cej przy Stow arzyszeniu  
Animatorów Kultury „K olejarz” w  Ja�le.  – Jasło: [b.w.],  2003. - 8 s.; 20 cm 
 
Kachlik Zygmunt, Ludwik Ochwat 

Kronika jubileuszowa 10 lat działalno�ci Koła �wiatowego Zwi�zku 	 ołnierzy Armii 
Krajow ej im. 5 Pułku Strzelców  Podhala�skich A rmii Krajowej w Ja�le/Z ygmunt K achlik, 
Ludw ik O chw at. – Jasło: Z arz�d Koła �w iatowego Zw i�zku 	ołnierzy Armii Krajowej im. 
5 Pułku Strzelców Podhala�skich AK w Ja�le, 1999.  - 55 s. : fot. ; 20 cm 
 
Ksi�ga 

Ksi�ga pami�tkowa czterdziestolecia Z espołu Szkół Ekonomicznych w  Ja�le: 1962-
2002/red.  Urszula Budziak [i in.]. - Jasło; Krosno: Wydaw. N onparel, 2002.  - 339 s.,  [31]  
k.  tabl.: fot. ; 20 cm. - ISBN  83-917752-0-8 
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Legendy 
Legendy jasielskie/pod red.  Wiesława Hapa,  Felicji Jałosi�skiej,  Bogusława M asteja.  - 

Jasło: Stowarzyszenie M iło�ników  Jasła i Regionu Jasielskiego, 2002. - 111 s.: rys. ; 24 cm. - 
ISBN 83-908141-9-6 

 
Liniewski Józef,  Mendelowski S tanisław 

Gmina Jasło/Józef Liniew ski, Stanisław Mendelowski.  – K rosno: PU W „Roksana”, 2002. 
- 86 s. : fot.; 20 cm. - ISBN 83-7343-015-6 
 
Maczuga Marek 

Jasielskie klimaty/M arek Maczuga; tekst Helena Pacew icz. - Bydgoszcz: Agencja 
Promocyjno-Wydaw nicza „Unigraf”,  [2001]. - 15 s. , [40] k. fot. kolor; 29 cm. - ISBN 83-
88474-11-1 
 
Michalak Janusz 

Jasło i okolice: przewodnik turystyczno-krajoznawczy/Janusz M ichalak. - Wyd. 2.  - 
Krosno: PUW „Roksana”, 2002.  - 158 s.: fot. , rys.; 21 cm. - ISBN 83-7343-018-0 
 
Mikulski Mieczysław, 	wistak Zdzisław, Zych Henryk 

Jasielskie ulice/M ieczysław M ikulski, Zdzisław �wistak,  Henryk Zych.  - Jasło: Urz�d 
Miasta Jasła, 2002.  - 171 s.: fot. ; 24 cm + M apy osiedli: [19] k.  map. - ISBN 83-912437-1-0 

 
Mazur S tanisław 

Zwyczaje, obrz�dy i wierzenia okresu A dw entu i Narodzenia Pa�skiego w regionie 
jasielskim/Stanisław M azur.  – Rzeszów: [b.w.],  2002 (Tuchów: Mała Poligrafia 
Redemptorystów). – 438 s.; 24 cm. – ISBN  83-86744-11-1 
 
Nycz Kazimierz 

80 lat Zakładu Gazow niczego w  Ja�le/Kazimierz Nycz.  - Jasło: [b.w.], 2000.  - 240 s.: 
fot. ; 24 cm. – ISBN 83-912867-1-1 
 
50 [pi��dziesi�t] 

50 lat Fabryki Armatur „Jafar” S.A . w Ja�le/red.  Witold Lechowski.  – Jasło; K rosno: 
„N ow e Podkarpacie”, 2003.  – 32 s. : fot.; 21 cm. – ISBN 83-89123-59-2  
 
50 [pi��dziesi�t] 

50 lat Jasielskich Poszukiwa�/zespół red. Andrzej Baczy�ski [i in].  – Jasło; K rosno: 
Oficyna Wydawnicza „Apla”, 2003.  – 198 s. : fot. ; 31 cm. – ISBN 83-89123-43-6 
 
Plan 

Plan miasta Jasła/oprac. Agencja Promocyjno-Wydaw nicza „K ontrast”. - Skala 1:14000. 
- [Jasło]: Agencja Promocyjno-Wydawnicza „Kontrast”,  2002.  - 1 mapa: kolor.; 40 x 63 cm, 
zło�. 23 x 13 cm 
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Polak Emilia 
Kapliczki i krzy�e w  folklorystycznej scenerii/Emilia Polak.  Cz.  1.  - Jasło: [b.w .], 2001 

(Tuchów : Mała Poligrafia Redemptorystów). - 122 s.: il. ; 21 cm. - ISBN  83-867444-36-7 
 
Polak Emilia 

Kapliczki i krzy�e w  folklorystycznej scenerii/Emilia Polak.  Cz.  2.  - Jasło: [b.w .], 2003 
(Tuchów : Mała Poligrafia Redemptorystów). - 253 s.: il. ; 21 cm. - ISBN  83-867444-36-7 
 
Powiat 

Powiat jasielski. – Kraków : Wydaw. „Kurier Press”, [2002]. -  27 s. : il. kolor. ; 28 cm. – 
(Nasz Powiat).  - ISBN 83-88275-41-0 
 
Powiat 

Powiat jasielski [Dokument kartograficzny]/oprac. Agencja Promocyjno-Wydawnicza 
„K ontrast”. – Skala 1:115000. – [Jasło]: Agencja Promocyjno-Wydawnicza „Kontrast”,  
[2003]. – 1 mapa: kolor.; 45 x 63 cm, zło�. 22 x 12 cm 
 
Powiat 

Powiat jasielski 2002/2003: mapa/red. Waldemar Kappy. – Skala 1:1300000. – Gorlice: 
Wydaw. „Dinard”, 2001.  – 1 mapa: kolor. ; 44 x 62 cm, zło�.  22 x 12 cm 
 
Powiat 

Powiat jasielski: mapa/red.  M arzena Olszewska-Głow acka. - Skala 1: 100000. - N owy 
S�cz: „A tma”, 1999.  - 1 mapa: kolor.; 44 x 62 cm, zło�. 22 x 12 cm -  ISBN 83-87740-40-3 
 
Powiat 

Powiat jasielski; Bardejovsky okres [Dokument kartograficzny]. – Skala 1:100000. - 
Jasło: Stowarzyszenie Samorz�dna Młodzie� Podkarpacia, [1999].  - 1 mapa:  kolor. ; 41 x 60 
cm; zło�. 21 x10 cm 
 
Rada 

Rada Miejska Jasła III kadencji 1998 – 2002/oprac.  Zdzisław  �wistak.  – Jasło: Zdzisław 
�w istak, 2003.  – 156 s. : fot.; 21 cm. – ISBN 83-86744-39-1 
 
Rocznik  

Rocznik Jasielski./przew. red.  Wiesław H ap. – T. 4. - Jasło: Stow arzyszenie Miło�ników 
Jasła i Regionu Jasielskiego,  1999.  –  275 s.; 23 cm 
 
Rozwój 

Rozwój przestrzenny miast galicyjskich poło�onych mi�dzy Dunajcem a Sanem 
w okresie autonomii galicyjskiej: materiały  z sesji,  Jasło 23-24 kw ietnia 1999/pod red.  
Zbigniewa Beiersdorfa i A ndrzeja Laskowskiego. - Jasło; Rzeszów : Regionalny O �rodek 
Studiów i Ochrony �rodowiska Kulturowego, 2001. - 608 s. : il.,  mapy, err. ; 24 cm. – ISBN 
83-912430-2-8 
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Zawiera m. in.: Antoni Bosak: Tradycja  w programie przestrzennym i zabudowie Jasła 
w okresie industrializacji; Andrzej Laskowski: K ształtow anie now oczesnego centrum Jasła 
w ostatniej �wierci XIX i na pocz�tku XX wieku; Barbara Bosakowa: Stary Cmentarz 
w Ja�le odbiciem przemian zachodz�cych w  mie�cie w okresie autonomii. 
 
S łownik 

Słownik biograficzny znanych postaci Jasła i regionu: suplement/oprac. Z dzisław 
�w istak. - Jasło: Zdzisław  �wistak, 2000. - 226 s.; 24 cm. – ISBN 83-86744-77-4 
 
S roczy�ski Zbigniew 

Sroczy�scy: opowie�ci rodzinne/Zbigniew Sroczy�ski. - Kraków: Firma Wydawnicza 
„Trans-Krak”, 2001. - 310 s.,  [16] s. tabl.  kolor.: il. , mapy ; 25 cm. - ISBN 83-88154-90-7 

 
S tój Marian, D yczkowski Jerzy 

Ptaki Jasła: liczebno��, rozmieszczenie i ochrona/M arian Stój, Jerzy D yczkowski.  - 
Pozna�: Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2002. - 188 s. : fot.,  mapy; 24 cm. - ISBN 83-
88163-45-0 
 
S zkoła 

Szkoła a regionalizm: materiały  z sesji popularnonaukowej,  Jasło 21 maja 1999 r. /pod 
red. Wiesława Hapa.  – Jasło: Stowarzyszenie M iło�ników  Jasła i Regionu Jasielskiego, 2000. 
– 82 s.: fot. ; 24 cm. – ISBN 83-908141-6-1 
 
	piewnik 
�piewnik antonia�ski/oprac.  Władysław  �wistak.  - Jasło: K omitet Organizacyjny 

Uroczysto�ci Franciszka�skich, 1999. - 95 s.: nuty; 20 cm 
 
	wistak Zdzisław 

25 – lecie Parafii N aj�wi�tszego Serca Pana Jezusa i Niepokalanego Serca Naj�w i�tszej 
Maryi Panny w Ja�le/Zdzisław �wistak.  – Jasło: Parafia Rzymskokatolicka pw. NSPJ 
i NSNM P w  Ja�le,  2000. – 275 s.,  [20] k.  tabl.: fot.; 20 cm. - ISBN 83-913621-0-8. 

Na okładce tytuł: Parafia dwóch serc w  Ja�le: 1975-2000. 
 
	wistak Zdzisław 

Dyrektorzy, profesorow ie i w ychowankow ie G imnazjum i Liceum im. K róla Stanisława 
Leszczy�skiego w Ja�le/Zdzisław  �wistak. – Jasło: Zdzisław  �wistak, 2001. - 441 s.: portr.; 
24 cm. – ISBN 83-86744-99-5 
 
	wistak Zdzisław 

Jasielska fara/Z dzisław �w istak. - Jasło: Stowarzyszenie Rodzin Katolickich D iecezji 
Rzeszowskiej Koło Parafialne w Ja�le, 2001. - 398 s.: fot.; 20 cm. - ISBN 83-86744-88-X 
 
	wistak Zdzisław 

Jasielskie sztandary i chor�gw ie/Z dzisław �w istak. – Jasło: Z dzisław �w istak, 2003.  – 
134 s. : fot.; 21 cm. – ISBN 83-86744-25-1 
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	wistak Zdzisław 
Kapliczki, figury i krzy�e przydro�ne jasielskich parafii/Zdzisław  �w istak. - Jasło: 

Zdzisław �w istak, 1999.  - 158 s.: fot. ; 20 cm. - ISBN  83-86744-74-4 
 
	wistak Zdzisław 

Ruiny Jasła w fotografii prof. Wojciecha Walczaka/Zdzisław �wistak.  - Jasło: K oło 
�w iatow ego Zw i�zku 	ołnierzy A rmii Krajowej w Ja�le, 2000.  - 63 s.: fot. ; 20 cm. - ISBN 
83-86744-55-3 
 
	wistak Zdzisław, T�cza El�bieta 

Parafia M atki Bo�ej Królowej �wiata Jasło-N iegłowice/Z dzisław �wistak,  El�bieta 
T�cza. - Jasło: Zdzisław �wistak,  2000. - 162 s. : fot.; 20 cm. - ISBN 83-86744-27-8 
 
Technikum 

Technikum Chemiczne - Zespół Szkół Chemicznych im. Profesora Stanisława Pawło-
wskiego w Ja�le: 1962-2002/przew . zespołu red.  Stefan Krowiak. – Jasło: Komitet Organiza-
cyjny Obchodów  40-lecia Szkoły, 2002. - 260 s.: fot.; 24 cm. - ISBN 83-912437-2-9 
 
Tomkowicz S tanisław 

Stanisława Tomkowicza Inwentarz zabytków  powiatu jasielskiego: z r�kopisów autora 
wydali i w łasnymi komentarzami opatrzyli Piotr i Tadeusz Łopatkiew iczow ie/Stanisław 
Tomkowicz. - K raków : M uzeum Narodowe, 2001.  - 237 s.,  [1] k.  tabl. kolor. : il.,  mapy; 
26 cm. - ISBN  83-87312-72-X 

 
30 [trzydzie�ci] 

30 lat Koła PTN Jasło im. dr.  Stanisław a Kadyiego 1973-2003: kronika jubileuszowa 
/oprac. Zbigniew  Budziak [i in.].  – Jasło: Polskie Towarzystwo N umizmatyczne K oło 
w Ja�le, 2003. – 46 s. : il.; 21 cm. – ISBN 83-86744-03-0 

  
Wieliczko Mieczysław 

„�w i�ty  Antoni Jasielski”; Wiadomo�ci antonia�skie; Informacje o Sanktuarium/ 
Mieczysław Wieliczko.  – Jasło: Sanktuarium �w. Antoniego: Jasielski Dom Kultury, 2001. – 
21,  [3] s. : il.; 20 cm. – ISBN  83-903825-6-3 
 
Wilczy�ska-N owak Anna 

Ucze� Jacka M alczewskiego malarz – legionista Ignacy Pinkas/Anna Wilczy�ska-
Nowak. – [B. m.]: [b.  w .], 2001 (Tuchów : Mała Poligrafia Redemptorystów). – 150 s.: il.  
(w tym kolor.); 29 cm. – ISBN 83-86744-32-4.  

Na okładce tytuł: Ignacy Pinkas: 1888-1935 
 
Wójcik Małgorzata Maria 

Dzieje w izytek jasielskich: Wilno - Wersal - Jasło/M ałgorzata M aria Wójcik. - Jasło: 
Klasztor Sióstr Wizytek,  2002.  - 276 s. , [4] k. tabl. : fot.; 24 cm. - ISBN 83-904889-1-4 
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Wspomnienia  
Wspomnienia o Ja�le 1939-1960 oraz Jasło - wykaz ulic, domów i ich w ła�cicieli wg 

stanu na 31.09.1939 roku/zespół red.  Felicja Jałosi�ska,  Wiesław H ap, A ndrzej Laskow ski - 
Jasło: Stowarzyszenie M iło�ników  Jasła i Regionu Jasielskiego, 2000. - 199 s.: fot.; 23 cm 
 
Wspomnienia 

Wspomnienia �ołnierzy NO W-AK z powiatu jasielskiego/wst�p, wybór i oprac.  
Stanisław Fryc. – Jasło: K oło �w iatowego Zw i�zku 	ołnierzy Armii Krajowej w Ja�le, 2001. 
– 213 s.: il. ; 21 cm. – ISBN 83-86744-16-2 
 
Ziemia 

Ziemia jasielska: skarby przyrody i kultury = Jasło Region: natural attractions and 
cultural heritage/red. Waldemar 	elazny; tekst Wiesław  H ap, Stefan Michalik; fot. Ewa 
Augustyniak [i in.]. – Jasło: Starostwo Pow iatowe w Ja�le; Lublin: „ideaM edia” Agencja 
Wydawniczo-Reklamowa: Lubelski K lub K si��ki, 2002.  - 125 s.: fot.  kolor.; 30 cm. - ISBN 
83-88104-25-X. - ISBN  83-916515-6-8 
 
Ziemia 

Ziemia jasielska zaprasza/red. nacz. Witold Ropa. – Jasło: Starostwo Pow iatowe w Ja�le, 
2002. – [8] k.  tabl.: fot.  kolor.; 20 cm. – ISBN  83-912975-1-9 
 
Ziemia 

Ziemia jasielska zaprasza/red. nacz. Witold Ropa. – Jasło: Starostwo Pow iatowe w Ja�le, 
1999. – [8] k.  tabl.: fot.  kolor.; 20 cm. – ISBN  83-912975-0-0 

 
Znamirowski Leszek 

125 lat Szkoły Podstawowej Nr 10 im. mjr.  Henryka Dobrza�skiego „H ubala” 
w Ja�le/Leszek Znamirowski.  – Jasło: Leszek Znamirowski,  2003. – 57 s.: fot. ; 21 cm 









 
 
VII. KALENDARIUM 
 
 
 
FELICJA  JAŁOSI	SKA 
 
 
 

KALENDARIUM /c.d./ 
Kalendarium stanowi kontynuacj� Kroniki „Rocznika Jasielskiego” tom II 

i obejmuje wa	niejsze wydarzenia z 	ycia Jasła od 1999-2001 roku. 
 
 
ROK 1999 
 
1 stycznia - Jasło uzyskało status stolicy pow iatu jasielskiego i weszło w  skład woje-

w ództwa podkarpackiego. 
4 stycznia - Rozpocz�cie działalno�ci Starostw a Powiatowego w Ja�le. 
16 stycznia - W JDK  odbyło si� X  posiedzenie Rady Krajowego Stow arzyszenia 

Sołtysów. 
17 stycznia - Uczennica I Liceum O gólnokształc�cego w  Ja�le – A licja Z dzienicka 

zw yci��yła w telewizyjnym konkursie „Szansa na sukces”, którego emisja 
odbyła si� w drugim programie TVP. O kazała si� najlepsza w w ykonaniu 
piosenki „Wind� do nieba”. 

28 stycznia - O ddano do u�ytku kanalizacj� sanitarn� i mechaniczno - biologiczn� oczy-
szczalni� �cieków  w Warzycach.  Jej przepustow o�� w ynosi 100 m3/dob�. 

 
28 lutego - Szkoła Podstawowa Nr 9, jako jedyna w Ja�le,  została w yposa�ona 

w  nowoczesn� pracowni� komputerow� (10 stanowisk komputerowych).  
O tw arto te� pracowni� internetow �.  

 
11 marca - U chw ał� Rady M iejskiej Jasła zmieniono nazw � ulicy Janka Krasickiego 

na �w . Jana z D ukli.  
11 marca - U chwał� Rady M iejskiej Jasła pow ołano Gimnazjum Nr 1 przy likwidacji 

Szkoły Podstawowej Nr 3 i Gimnazjum Nr 2 przy likw idacji Szkoły 
Podstawowej Nr 9.  

14 marca - W JDK  odbyło si� Walne Z ebranie Sprawozdaw cze SM JiRJ. 
21 marca - W ko�ciele OO . Franciszkanów po�wi�cono kaplic� �w. Antoniego 

Padewskiego – patrona m. Jasła. Po�wi�cenia dokonał o. Stanisław 
Strojecki.  

marzec - Stanisław Zaj�c, poseł i wicemarszałek Sejmu RP, otrzymał nagrod� 
specjaln� w  plebiscycie „Super N owo�ci”,  „Człowiek roku 1998” – za 
sukcesy w  promowaniu naszego regionu na arenie ogólnopolskiej. 
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20 kwietnia - Rafineria „JASŁO” i Rafineria Gda�ska S.A . utw orzyły wspóln� firm� 
„LOT OS – TANK ” Sp. z o.o.  N ow a spółka z siedzib� w  Ja�le,  b�dzie si� 
zajmowa� dystrybucj� i magazynowaniem paliw  płynnych na potrzeby 
Polski południow o – w schodniej.  

23-24 kwietnia- W pałacu w Gorajowicach odbyła si� sesja nt.  „Rozwój przestrzenny miast 
galicyjskich,  poło�onych mi�dzy Dunajcem a Sanem, w okresie autonomii 
galicyjskiej.  W spotkaniu wzi�ło udział 20 naukowców z Polski,  Austrii 
i U krainy.  

27 kwietnia - W MD K odbył si� „VIII Turniej Wiedzy o Ja�le” szkół podstawowych 
i �rednich, do którego przyst�piło 9 szkół. 

29 kwietnia - U chwał� Rady M iejskiej Jasła nadano tytuł „H onorow y O byw atel Miasta 
Jasła”,  Stefanii Woytow icz, ks.  dr. Stanisławowi M arczakowi, po�miertnie 
ks. dziekanowi Stanisław owi Kołtakow i.  

29 kwietnia - U chwał� Rady M iejskiej Jasła nadano Szkole Podstaw ow ej N r 10 w Ja�le 
im. H enryka Dobrza�skiego „Hubala”.  

29 kwietnia - W JD K odbyła si� sesja popularnonaukow a „60 rocznica �mierci majora 
H . Dobrza�skiego – Hubala”.  

 
11 maja - W H otelu „Nafta – Krosno” odbyło si� uroczyste wr�czenie Fabryce 

A rmatur JA FAR w Ja�le Mi�dzynarodowego Certyfikatu Jako�ci – ISO 
9001. 

12 maja - O bchodzono jubileusz 80 - lecia istnienia Zwi�zku Inwalidów Wojennych 
w  Ja�le.  

12-14 maja - W Ja�le odbyło si� w yjazdow e posiedzenie Sejmowej Komisji Ochrony 
�rodow iska,  Zasobów  Naturalnych i Le�nictwa. 

17 maja - W ZPO W „Pektow in” wybuchł po�ar,  w  w yniku którego zmarło  
   2 pracow ników. 
17 maja - W Ja�le otw arto Warsztaty Terapii Z aj�ciow ej przy ul. Floria�skiej 170. 
18 maja - U kazał si� album pt. „Jasielskie tablice, pomniki, obeliski” w nakładzie 

1.000 egz.,  którego wydawc� jest SM JiRJ.  
21 maja - W JD K odbyła si� sesja popularnonaukowa „Szkoła a regionalizm” 

poł�czona z otwarciem w Muzeum Regionalnym wystawy rze�b 
Stanisława Ryznarskiego ze �wi�can.  

25 maja - O dbyły si� obchody 80 – lecia Polskiego Czerwonego Krzy�a w  powiecie 
jasielskim zorganizow ane przez Oddział PCK w Ja�le. 

maj - U ruchomiono w Ja�le telefon zaufania nr 446 35 89.  
 
13 czerwca - Po raz pierw szy coroczny odpust ku czci �w . Antoniego, Patrona Jasła 

odbył si� w  nowo w ybudowanej kaplicy, w Sanktuarium O O. Franciszka-
nów. 

17 czerwca - N ad Jasłem nast�piło oberwanie chmury, które spowodowało podtopienie 
ponad 100 budynków. 

18-20 czerwca - Imprezy z okazji „Dni Jasła ‘99” poł�czone z akcj� charytatywn� „Serce 
dla Darii”.  
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19 czerwca - W I Liceum O gólnokształc�cym spotkali si� maturzy�ci z 1949 roku tj.  
sprzed 50 lat.  

24 czerwca - W Przedszkolu Nr 3 odbyły si� uroczyste obchody 40 - lecia istnienia tej 
placówki. 

25–26 czerwca - W Szkole Podstaw ow ej Nr 8 im. ks.  Stanisław a Konarskiego odbyły si� 
uroczysto�ci 125 - lecia istnienia szkoły, poł�czone z odsłoni�ciem tablicy 
pami�tkowej i po�w ieceniem sztandaru szkoły.  

26 czerwca - W M uzeum Regionalnym w Ja�le została otwarta wystawa „Najciekawsze 
nabytki M uzeum Regionalnego w Ja�le w  latach 1969 – 1999”,  z okazji  
30 – lecia placówki. 

30 czerwca - U chwał� Rady Powiatu Jasielskiego nadano dla II Liceum Ogólnokształc�-
cego w Ja�le imi� ppłk.  Józefa Modrzejew skiego. 

 
1 lipca - Rada Miasta Jasła podj�ła uchw ał� o w spółdziałaniu w tworzeniu 

w  Trzcinicy skansenu archeologicznego na grodzisku „Wały”. 
20 lipca - N a jasielskim Rynku reprezentow ały si� polonijne zespoły folklorystyczne 

z USA, K anady i Ukrainy. 
25 lipca - O chotnicza Stra� Po�arna w Warzycach z okazji 100 rocznicy powstania 

otrzymała najwy�sze odznaczenia stra�ackie – Złoty Znak Zw i�zku.  
30 lipca - W Ja�le odbyła si� impreza „RA DIO  – LATEM ”. 
 
9 sierpnia - Przeszła nad Jasłem gwałtowna burza, czyni�ca du�e szkody w mie�cie 

i całym powiecie.  
12-sierpnia - W Ja�le go�ciło „RAD IO – BIWA K”. 
17 sierpnia - Posiedzenie Konwentu Wójtów Pow iatu Jasielskiego.  
22 sierpnia - Odbyły si� uroczysto�ci z okazji 80 rocznicy powstania Zwi�zku 

Inwalidów  Wojennych. 
sierpie� - Jasielski O ddział „FURNEL w  W-w ie” Zakłady Płyt Wiórowych w Ja�le 

postawione zostały w  stan likwidacji.  M aj�tek zakładu został w ystawiony 
na sprzeda�.  

 
1 wrze�nia  - Rozpocz�ły  funkcjonowanie G imnazja N r 1 przy Szkole Podstawowej Nr 3 

i G imnazjum Nr 2 przy Szkole Podstawow ej N r 9.  
25 wrze�nia - Inauguracja pierwszego roku nauki w  Z amiejscow ym O�rodku Dyda-

ktycznym Wydziału In�ynierii M echanicznej i Robotyki AG H w Ja�le. 
26 wrze�nia - W Ja�le odbyły si� uroczyste obchody „90 lat piłkarstw a na Podkarpaciu”. 
28 wrze�nia - O siedle „Gamrat” otrzymało nowe podł�czenia wodoci�gowe. 
30 wrze�nia - U chwał� Rady M iejskiej Jasła nadano im. Ksi�dza Stanisława Bełcha ulicy 

na O siedlu Jasło – Sobniów. 
 
8 padziernika - II Liceum Ogólnokształc�ce w  Ja�le otrzymało uroczy�cie nadane imi� 

ppłk. Józefa Modrzejew skiego, jako patrona szkoły, odbyło si� te� 
po�wi�cenie sztandaru.  Wdowa Kazimiera Modrzejewska odsłoniła na 
frontonie szkoły tablic� pami�tkow �.  
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9-10 padziernika - Odbyły si� uroczysto�ci 100 - lecia działalno�ci OO . Franciszkanów 
w  Ja�le poł�czone z po�wi�ceniem pami�tkow ej tablicy i otw arciem 
w  M uzeum Regionalnym wystaw y pt.  „Przeszło�� i tera�niejszo�� 
Franciszkanów  w Ja�le”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

fot . F. Jałosi�ska 
 
12 padziernika - Legendarny major Henryk Dobrza�ski – „Hubal” został patronem Szkoły 

Podstawowej Nr 10 w Ja�le – Brzyszczkach. 
15 padziernika - W trakcie XII Sesji M iejskiej Rady dokonano wyborów ław ników 

s�dow ych. 
15 padziernika - Jasielski Szpital Specjalistyczny odwiedził wiceminister Zdrowia i Opieki 

Społecznej Aleksander G rad – w izytuj�cy placówki,  które otrzymały 
�rodki na restrukturyzacj�. 

25 padziernika - W JDK odbyło si� spotkanie z byłym prezydentem Polski, Lechem 
Wał�s�.  

padziernik - D o walki z kłusow nikami powołana została Społeczna Stra� Rybacka.  
padziernik - W ostatnich dniach pa�dziernika zako�czono cz��ciow y remont cmentarza 

w ojskow ego nr 36 – Podzamcze,  gdzie pochow ani s� �ołnierze walcz�cy 
w  I w ojnie �wiatowej.  

 
8 listopada - O dbył si� Zjazd Hufca ZHP Jasło im. Rodziny Madejewskich, na którym 

w ybrano ponow nie na K omendanta H ufca ZHP harcmistrza Jana U rbana.  
16 listopada - Podpisana została w  Ja�le deklaracja o współpracy pomi�dzy w ładzami 

miasta i powiatu jasielskiego,  a ich odpow iednikiem w Bardejow ie na 
Słowacji.  
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21 listopada - W Ja�le odbył si� Powiatowy Zjazd PSL, na którym w ybrano prezesa 
Z arz�du Pow iatowego – Jana Buczakowskiego.  

listopad - N a około dwukilometrowym odcinku ulicy Krakowskiej zostało zamonto-
w ane 21 lamp. 

 
6 grudnia  - U kazał si� „Kalendarz Jasielski 2000” pod red. F. Jałosi�skiej, w nakładzie 

1.400 egz.,  jako ósma edycja wydaw nicza SMJiRJ.  
7 grudnia  - W Ja�le obradow ało Zgromadzenie Z wi�zku G min „Wisłoka”, w czasie 

którego przyj�to do Zgromadzenia gmin� Biecz. 
9 grudnia  - SMJiRJ w ydało IV tom „Rocznika Jasielskiego” pod red. W. H apa 

w  nakładzie 1.600 egz. 
15 grudnia  - Władze M iasta Jasła w  Warszawie odebrały z r�k prezydenta – dyplom 

i medal z tytułem „Gmina przyjazna dla �rodow iska”.  
16 grudnia  - W MBP w Ja�le odbyło si� spotkanie z Bogusław em Mastejem, 

nauczycielem, znanym w jasielskim �rodow isku działaczem kultury.  
17 grudnia  - Obradował Konwent Wójtów i Burmistrzów Powiatu Jasielskiego 

nt. utylizacji odpadów komunalnych. 
17 grudnia  - W JD K odbył si� jubileuszowy pi�ty  K onkurs Kol�d i Pastorałek pod 

hasłem „N a Nut� Kantyczek”. 
28 grudnia  - Uruchomienie windy w Urz�dzie M iasta Jasła o ud�wigu 630 kg – dla 

5 osób. Koszt budowy wyniósł ponad 276 tys. złotych. 
31 grudnia  - M iasto Jasło liczyło 39 236 mieszka�ców. 
grudzie�  - Z Archangielska przyjechała do Jasła Konstancja Strusiew icz. 
 
 
 
 
ROK 2000 
 
2 stycznia - N a komendanta Powiatow ego Pa�stwow ej Stra�y Po�arnej w  Ja�le został 

pow ołany młodszy brygadier Wiesław Latoszek.  
8 stycznia - 79-letnia K onstancja Strusiewicz,  repatriantka z Rosji otrzymała z r�k 

burmistrza Andrzeja Czerneckiego dowód osobisty  z meldunkiem na pobyt 
stały . 

19 stycznia - Podpisano umow � o sprzeda�y, za 29 milionów  złotych, Zakładu Sadz 
T echnicznych i Elektrociepłow ni Rafinerii Jasło S.A. koncernowi 
niemieckiemu – Spółce CARBO N Black Polska.  

25 stycznia - Ponowny wybór burmistrza Andrzeja Czerneckiego na przewodnicz�cego 
zarz�du Zw i�zku Gmin „Wisłoka”.  

30 stycznia - Przed ko�ciołem pw. M iłosierdzia Bo�ego na Osiedlu Rafineryjnym została 
po�wi�cona figura - pomnik w dzi�czno�ci parafian za w ybudowanie 
�wi�tyni oraz rozpocz�cie „Roku Jubileuszowego”. 

31 stycznia - W budynku przy ul. Konopnickiej w Ja�le uruchomiono schronisko dla 
15 osób bezdomnych. 
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3 lutego - O bradow ał II Zjazd JF RT K, w którym wzi�ło udział 12 stowarzysze� 
i towarzystw  kultury skupionych w Federacji. 

12 lutego - W starostwie odbyło si� spotkanie z marszałkiem Sejmu M aciejem 
Pła�y�skim. 

24 lutego - Uroczyste otwarcie i uruchomienie komputerow ej obsługi czytelników 
w  M BP w Ja�le. 

 
1 marca - W Szkole Podstawowej N r 6 i Nr 10 w Ja�le rozpocz�ły  działalno�� 

�wietlice socjoterapeutyczne. 
20 marca - W M uzeum Regionalnym otwarto wystaw� p t.  „Krzy� Z nak Wiary 

Chrze�cija�skiej i Kultury”. Wystaw a ukazyw ała ok.  200 eksponatów 
o charakterze sakralnym w du�ej mierze ze zbiorów  klasztoru OO . Franci-
szkanów w Ja�le. 

marzec - W plebiscycie „Nowin” zorganizow anym wspólnie z VIA – K atolickim 
Radiem Rzeszów, laureatem konkursu w kategorii „polityk” został 
Stanisław Z aj�c,  Wicemarszałek Sejmu RP. 

 
3 kwietnia - W M DK  odbył si� „II Turniej Wiedzy o Regionie”,  w  którym wzi�ły udział 

24 szkoły.  
12 kwietnia - Przy ul.  3 - Maja został ustawiony „Krzy� Roku Jubileuszowego 2000”. 
15 kwietnia - W ko�ciele O O. Franciszkanów odbyło si� spotkanie młodych,  w  ramach 

X V �w iatowego Dnia M łodzie�y. 
18 kwietnia - W Warszawie,  w  siedzibie Narodowego Funduszu O chrony �rodowiska 

i G ospodarki Wodnej odbyło si� uroczyste wr�czenie w ładzom Jasła 
I nagrody w konkursie „N ajaktywniejsze formy edukacji ekologicznej 
w  gminie” – II edycja.  

 
4 maja - W M BP odbyło si� spotkanie z Wiesław em Hapem, autorem ksi��ek 

o tematyce regionalnej.  
20 maja - Pa�stwowa Szkoła Muzyczna im. W. Lutosławskiego obchodziła jubileusz 

30 - lecia swojej działalno�ci.  
25 maja - O dbyła si� sesja popularnonaukowa pt. „D ziedzictwo kulturowe regionu 

jasielskiego” poł�czona z otwarciem w M uzeum Regionalnym w ystawy 
pt. „Pradzieje Jasła i okolic”,  oraz zw iedzaniem grodziska i „Wałów” 
w  Trzcinicy. 

27 maja - Odbyły si� obchody 10 rocznicy pierwszych wolnych w yborów 
samorz�dowych w  powojennej Polsce,  poł�czone z otwarciem w M BP 
w ystawy „Samorz�d terytorialny 1990 – 2000”. 

 
9 czerwca - U chw ał� Rady M iejskiej Jasła w yra�ono zgod� na w zniesienie pomnika 

�w . Antoniego Padewskiego – Patrona M iasta Jasła na skwerze przy 
ul. Mickiewicza. 

9 czerwca - U chwał� Rady M iejskiej Jasła nadano nazw� dla placu przy ul.  M ickiewi-
cza „Skw er �w i�tego Antoniego”. 

9-11 czerwca - W Rzeszow ie odbyły si� „Dni Powiatu Jasielskiego”. 
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13 czerwca - Odbyło si� odsłoni�cie i po�wi�cenie pomnika �wi�tego Antoniego 
Padewskiego w  miejscu gdzie przed II wojn� �wiatow� stał ko�ciół 
i klasztor O O. Franciszkanów. Rze�b� wykonał artysta rze�biarz z Krako-
w a M aciej P�cak. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

fot.  F.  Jałosi�ska 
 
15 czerwca - Szkoła Podstawowa Nr 4 otrzymała 10 komputerów od firmy CARBO N 

Black Polska Sp. z o.o.  w Ja�le.  
16-19 czerwca - O bchodzono „Dni Jasła 2000”. 
30 czerwca - O dbyły si� uroczysto�ci 25 - lecia Parafii Naj�w i�tszego Serca Pana Jezusa 

i N iepokalanego Serca Naj�wi�tszej M arii Panny. 
 
12 lipca - SM JiRJ wydało w  nakładzie 1.000 egz.  ksi��k� Bogusława Masteja „Po 

kol�dzie”. 
17 lipca - N ast�pił wybuch butli z acetylenem w Szkole Podstawowej Nr 4.  
24 lipca - Oddano do u�ytku now y blok mieszkalny dla 30 rodzin,  o ł�cznej 

pow ierzchni 1695 m2,  przy ul.  Szajnochy 43 jako pierwszy budynek TBS 
w  w ojewództwie podkarpackim. 

30 lipca - Impreza na Rynku „RA DIO  - LA TEM”. 
lipiec - Ukazała si� ksi��ka autorstwa Z. �wistaka pt. „Honorowi O bywatele 

M iasta Jasła”.  
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12 sierpnia - N a stadionie MO SiR-u odbył si� koncert z okazji 10 urodzin Wakacyjnej 
A udycji Radiowej RADIO „BIWAK”. 

17 sierpnia - Wizyta przewodnicz�cego NSZZ  Solidarno�� i Krajow ej Rady A WS 
M ariana K rzaklewskiego w Ja�le. 

21 sierpnia - Rozpocz�cie remontu „glorietki” w Parku M iejskim. 
sierpie� - Rozpocz�ł si� remont płyty jasielskiego Rynku. 
 
1 wrze�nia - Zostało powołane Centrum K ształcenia Praktycznego przy ZSZ Nr 1. 
3 wrze�nia - U roczysto�ci zwi�zane z jubileuszem 20 - lecia „Solidarno�ci”, odsłoni�cia 

i po�w i�cenia tablicy ku czci ks. Stanisława Kołtaka w ko�ciele �w. 
Stanisława BM  w  Ja�le.  

11 wrze�nia - U kazała si� ksi��ka pod red.  Wiesława H apa pt.  „Szkoła a regionalizm” 
o nakładzie 500 egz. wydana przez SMJiRJ.  

15-17 wrze�nia- Wizyta delegacji władz samorz�dowych Jasła w w�gierskim mie�cie Makö. 
16 wrze�nia - U roczysto�� obchodów  60 - tej rocznicy zbrodni katy�skiej i masowych 

deportacji Polaków w gł�b Rosji, poł�czona z po�w i�ceniem tablicy 
pami�tkowej na Starym Cmentarzu w Ja�le. 

21 wrze�nia - U roczysto�� po�wi�cenia i wr�czenia sztandaru SP N r 10 im. mjr.  Henryka 
D obrza�skiego „Hubala” w Ja�le. 

 
3 padziernika  - Nast�piło otwarcie i po�wi�cenie Centrum Charytatywnego im. Jana 

Pawła II.  
12 padziernika - O tw arcie kompleksu kortów tenisow ych na obiektach MO SiR-u w Ja�le. 
16 padziernika - Uchwał� Rady Miasta Jasła nadano tytuł „Honorowego O bywatela 

M iasta Jasła” Ojcu �wi�temu Janowi Pawłowi II. 
18-21 padziernika - Odbyły si� uroczysto�ci obchodów 50 - lecia powstania Domu 

K ultury. 
19 padziernika - Zako�czenie prac remontowo – konserw atorskich na zewn�trz ko�cioła 

farnego w Ja�le. 
19 padziernika - W Szkole Podstaw owej Nr 8 odbyła si� uroczysto�� po�w i�cona 300 - 

leciu urodzin ks.  Stanisław a Konarskiego,  patrona szkoły.  
20 padziernika - Posiedzenie Konwentu Wójtów i Burmistrzów  Powiatu Jasielskiego.  
29 padziernika - O dbyły si� uroczysto�ci zwi�zane z jubileuszem 20 - lecia „Solidarno�ci” 

w  Ja�le.  
 
6 listopada - W Szpitalu Specjalistycznym w Ja�le otwarto zmodernizow ane O ddziały: 

O bserw acyjno – Zaka�ny i Dermatologiczny.  
10 listopada - U chwał� Rady M iejskiej Jasła nadano nazwy ulic w Ja�le: 

- „Podwale” – ulica na O siedlu M ickiewicza 
- �w. Faustyny Kowalskiej na O siedlu Górka Klasztorna 
- Bpa Józefa Sebastiana Pelczara na Osiedlu Górka Klasztorna 
- Harcerska 
- Bł.  K aroliny Kózkówny 
- Ks. Jana Pot�py 
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- Ks. Stanisława K onarskiego 
- Ks. Józefa T ischnera. 

10 listopada - Zako�czenie remontu „glorietki” w Parku Miejskim w Ja�le. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

fot.  F.  Jałosi�ska 
 
29 listopada - W M DK  odbył si� „IX Turniej Wiedzy o Ja�le” dla szkół podstawow ych 

i �rednich. 
listopad - Zako�czony został cz��ciowy remont kapliczki u zbiegu ulicy Wł. Jagiełły 

i PCK. 
 
3 grudnia - K onsekracja Ko�cioła p .w. M B Cz�stochowskiej przy ul. Mickiewicza 39. 
5 grudnia - W nakładzie 1.600 egz. ukazał si� „Kalendarz Jasielski 2001” pod red.  

F.  Jałosi�skiej.  
7 grudnia - Miejska Biblioteka Publiczna zorganizowała wystaw� fotografii Marka 

M aczugi „Jasielskie klimaty”,  odbył si� wernisa� z udziałem autora. 
11 grudnia - O dbyły si� uroczysto�ci jubileuszowe 5 - lecia czasopisma „Region Jasiel-

ski”.  
14 grudnia - Urz�d Miasta Jasła podpisał umow� o w spółpracy z Truskawcem na 

U krainie.  
17 grudnia - U roczysto�ci jubileuszowe 50 - lecia powstania Polskiego T ow arzystwa 

T urystyczno – Krajoznaw czego. 
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30 grudnia - Pod red.  F.  Jałosi�skiej ukazały si� „Wspomnienia o Ja�le – 1939-1960 r.” 
w  nakładzie 1.000 egz.,  wydawc� było SMJiRJ.  

31 grudnia - M iasto Jasło liczyło 39 156 mieszka�ców. 
 
 
 
 
ROK 2001 
 
1 stycznia - W Centrum Charytatywnym im. Jana Paw ła II otw arto Zakład Piel�gna-

cyjno - Opieku�czy.  
17 stycznia - Przyj�cie pierwszych pacjentów  do Zakładu Piel�gnacyjno - Opieku�czego. 
30 stycznia - Wmurow ano akt erekcyjny pod budow� krytej pływalni. 
31 stycznia - G mina Miejska Jasło odkupiła od Rafinerii budynek Zakładowego Domu 

K ultury „Rafineria” w raz z działk� o powierzchni 7 498 m2.  
stycze� - Szpital Specjalistyczny w  Ja�le otrzymał od rz�du Japonii urz�dzenie do 

ratowania �ycia now orodków . 
 
15 lutego - Gmina M iejska Jasło przyst�piła do Podkarpackiego Stow arzyszenia 

Samorz�dów Terytorialnych z siedzib� w Rzeszow ie. 
19 lutego - O dbyło si� II Forum Przedsi�biorców Ziemi Jasielskiej.  
26 lutego - O ddano do u�ytku Dom Osiedlowy w Krajow icach,  którego budowa trwała 

od 1995 roku a koszt w yniósł 668 tys. złotych. 
28 lutego - Był ostatnim dniem pracy 140 pracow ników „N AFTO BUDO WA  3” – 

zakład postawiony został w  stan upadło�ci. 
 
1 marca - Rafineria Jasło S.A. w Pałacu Kultury i Sztuki w  Warszaw ie odebrała 

presti�owe wyró�nienie – znak Godła „Inwestor w K apitał Ludzki” jako 
jedyna firma z województw a podkarpackiego.  

9-11 marca - W obiektach M OSiR odbyły si� Targi Budownictwa i Inwestycji Jasło 
2001. 

13 marca - W wyniku eksplozji w ZTS „Gamrat” �mier� poniosło 2 pracow ników 
firmy „Jasłomet” z Trzcinicy.  

15-16 marca - W M DK  odbył si� III Turniej Wiedzy o Regionie,  w  którym wzi�ło udział 
28 zespołów 3 - osobowych. 

25 marca - Odbyło si� Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze SMJiRJ - 
prezesem Zarz�du została Felicja Jałosi�ska.  

29 marca - O bchodzono Jubileusz 40 - lecia Zespołu Szkół M edycznych w Ja�le tzw. 
„M EDYK A”. 

 
5 kwietnia - Uchw ał� Rady Miejskiej Jasła ulica na Osiedlu Mickiew icza otrzymała 

im. Leopolda Lisa - K uli. 
9 kwietnia - W jasielskim Szpitalu Specjalistycznym otwarto zmodernizowany Z akład 

D iagnostyki Laboratoryjnej.  
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26-29 kwietnia - Odbyły si� IX Jasielskie Spotkania Muzyczne,  w których wzi�ło udział 
48 uczestników ze szkół muzycznych Regionu Podkarpacia.  

28 kwietnia - W JDK  odbyły si� uroczysto�ci z okazji 90 - lecia JK S „Czarni”. 
30 kwietnia - Rozpocz�to budow � kaplicy w  Szpitalu Specjalistycznym w Ja�le.  
kwiecie� - Zarz�d Zakładów Przemysłu Cukierniczego „Liw ocz” zgłosił w s�dzie 

w niosek o upadło�ci.  
 
3 maja - U chwał� Rady M iejskiej Jasła Tytuł Honorow ego O byw atela M iasta Jasła 

nadano �.p .  ks. prałatowi Alfredowi Solarskiemu oraz Stanisławowi 
Z aj�cowi – wicemarszałkowi Sejmu RP III K adencji.  

10 maja - Rozpocz�cie przebudowy ul.  Kasprowicza od ul. Jana Pawła II do 
ul. Floria�skiej. 

15 maja - O bradow ał K onw ent Wójtów  i Burmistrzów Pow iatu Jasielskiego. 
19 maja - O bchodzono Jubileusz 80 - lecia Jasielskiego Chóru „Echo”. 
28 maja - Uchw ał� Rady M iejskiej Jasła Szkole Podstawow ej N r 11 nadano im. 

K ardynała Stefana Wyszy�skiego.  
31 maja - W Szkole Podstawow ej Nr 11 odbyły si� uroczysto�ci zw i�zane 

z nadaniem jej im. Kardynała Stefana Wyszy�skiego oraz odsłoni�ciem 
i po�wi�ceniem pami�tkowej tablicy. 

31 maja - Rozpocz�to budow� sali gimnastycznej w  Szkole Podstaw owej Nr 10 
w  Ja�le.  

 
4 czerwca - W Ja�le odbyło si� spotkanie z reprezentantami samorz�dów  nale��cych do 

Z wi�zku Gmin „Wisłoka”.  
26-28 czerwca - JF RTK, SM JiRJ oraz M uzeum Regionalne były organizatorami III Krajo-

w ej K onferencji Nauczycieli Regionalistów Jasło - T rzcinica 2001. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

fot.  J. Drozd 
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8-10 czerwca - „Dni Jasła 2001”. 
10-13 czerwca - U roczysto�ci „D ni Patrona M iasta”.  
czerwiec - K omenda Powiatowa Policji otrzymała psa słu�bowego o imieniu PALIK. 
czerwiec - U ruchomiono wiadukt kolejow y na trasie Jasło – Rzeszów . 
 
23-24 lipca - D u�a powód� w Ja�le – podtopione 20 budynków  mieszkalnych,  D om 

Ludowy w Sobniow ie, kryta pływ alnia w  budow ie oraz ulica Ceramiczna, 
Sobniowska i Starow iejska. 

31 lipca - W Szkole Podstaw ow ej Nr 10 odbyły si� obchody 125 - lecia powstania 
szkoły.  

31 lipca - Rada Miejska Jasła podj�ła uchwał� o wyra�eniu zgody na wzniesienie 
obelisku – pomnika „W hołdzie �ołnierzom AK”. 

 
8 sierpnia - Zamkni�ty  został na czas remontu przejazd ul. Floria�sk�. 
24-26 sierpnia - O dbyły si� „D ni M iast Zaprzyja�nionych” – spotkania z kultur� Truskawca 

i Prudnika.  
31 sierpnia - U chw ał� Rady M iejskiej Jasła w prowadzono zmiany do Statutu Gminy 

M iejskiej Jasła. 
 
3 wrze�nia - Inauguracja pierwszego roku nauki Społecznego Gimnazjum STO . 
wrzesie� - Z ako�czony został cz��ciowy remont kapliczki u zbiegu ul. Wł. Jagiełły  

z PCK. 
wrzesie� - W jasielskim Szpitalu Specjalistycznym oddano do u�ytku Pracowni� 

T omografii Komputerowej i now oczesn� sal� dla Oddziału O rtopedii 
i T raumatologii. 

 
16 padziernika - O dbyły si� obchody 80 - lecia jasielskiego ruchu młodzie�ow ego PCK . 
17 padziernika - Szkoła Podstawow a N r 6 w N iegłowicach obchodziła 75 rocznic� 

istnienia oraz 15 rocznic� przyw rócenia jej imienia Adama M ickiewicza. 
19 padziernika - Z inicjatywy MBP, Caritas o. Jasło oraz jasielskich parafii odbyła si� 

sesja po�w i�cona nauczaniu Ojca �wi�tego Jana Pawła II poł�czona 
z otwarciem w  M BP w ystawy „Jan Paw eł II naucza”.  

21 padziernika - W JDK odbył si� III Zjazd Delegatów JF RTK – prezesem została 
Bo�ena Jurkowska.  

padziernik - Pow iat jasielski uzyskał swój herb w edług projektu Krzysztofa Wn�ka – 
w iceburmistrza M iasta Jasła. 

 
1 listopada - U ruchomienie tzw. „małego ronda”.  
8-9 listopada - W MD K odbył si� X Jubileuszowy Turniej Wiedzy o Ja�le,  w którym 

w zi�ło udział 21 szkół.  
27 listopada - Wł�czone zostało now ow ybudowane o�w ietlenie ul. Floria�skiej na 

odcinku od Rynku do ul.  M etzgera.  
28 listopada - M iejska Biblioteka Publiczna zorganizowała sesj� i wystaw � p t.  „W�gier-

skie spotkania - kultura - literatura - sztuka” w ramach Euroregionalnych 
Spotka�. 
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listopad - Rozpocz�ł działalno�� Zakład Utylizacji O dpadów M edycznych przy 
jasielskim szpitalu.  

11 listopada - Uroczyste Obchody �w i�ta N iepodległo�ci. W Parku M iejskim Grób Niezna-
nego 	ołnierza uzyskał now � aran�acj� w g proj. Macieja P�caka z Krakowa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

fot.  F.  Jałosi�ska 
 
9 grudnia - U roczyste odsłoni�cie i po�wi�cenie obelisku AK zbudow anego wg proj.  

arch.  A ndrzeja Gawlew icza przy ul.  Staszica i wmurowanie aktu erekcyjnego. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

fot.  F.  Jałosi�ska 
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6 grudnia - O tw arcie i po�wi�cenie budynku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społe-
cznego O ddziału Regionalnego w Ja�le przy ul.  M ickiewicza i ul. Jagiełły. 

10 grudnia - U kazał si� Jubileuszowy X „K alendarz Jasielski 2002”. 
12 grudnia - Spotkanie Jubileuszowe z okazji 5 - lecia czasopisma „Region Jasielski”.  
14 grudnia - O bchody 90 - lecia istnienia harcerstwa na ziemi jasielskiej.  
16 grudnia - O głoszenie dekretu o utw orzeniu nowej jasielskiej parafii przy kaplicy pw. 

M atki Bo�ej Królowej Polski przy ul. Lwowskiej.  
28 grudnia - U chwał� Rady M iejskiej Jasła nadano tytuł „H onorow y O byw atel Miasta 

Jasła” ks.  Prałatowi K azimierzow i Trygarowi. 
31 grudnia - M iasto Jasło liczyło 39 012 mieszka�ców. 
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