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I. ARTYKUŁY 
 
 
 
WIESŁAW  HAP 

 
 
 

W 2006 roku minęła 160. rocznica największego w dziejach naszego państwa i narodu, 
jeśli nie liczyć powstań kozackich, buntu chłopskiego, zwanego rabacją lub rzezią galicyjską. 
Centrum tych tragicznych wydarzeń miało miejsce na naszym terenie, na pograniczu 
ówczesnych cyrkułów: tarnowskiego i jasielskiego, a na ich czele stanął chłop ze Smarzowej 
– Jakub Szela. 
 

JAKUB SZELA – KRWAWY UPIÓR CZY 

OBROŃCA CHŁOPÓW? 

WOKÓŁ RABACJI CHŁOPSKIEJ 1846 ROKU –  

PRAWDA I MITY 
 

Był zwyczajnym, prostym chłopem pańszczyźnianym jakich na terenie Galicji było 
tysiące. Wystarczyło jednak kilkanaście dni, by okoliczności w jakich wirze się znalazł 
wyniosły go na sam szczyt tamtych pamiętnych wydarzeń poprzez które nazwisko 
chłopskiego przywódcy „spod Jasła” na trwałe weszło do podręczników historii Polski. 

Liczne źródła wskazują różne daty urodzin Jakuba Szeli. Najczęściej pojawia się dzień 
16 lipca 1787 roku. Przyjmijmy więc, że właśnie wtedy przyszedł na świat w Smarzowej 
koło Brzostku, w obwodzie tarnowskim. Był najmłodszym, szóstym synem mieszkańca tej 
wsi, Krzysztofa Szeli i Anny Łukasikówny. Już jako chłopak był postrzegany jako odważny, 
uparty i porywczy. Niektóre źródła podają, że aby uniknąć służby wojskowej w armii 
austriackiej, świadomie odrąbał sobie dwa palce u prawej ręki. W innych wersjach występuje 
on znów jako weteran i wysłużony wojskowy. Od dzieciństwa przyuczany był do fachu 
cieśli i kołodzieja, a ojcowiznę, zgodnie z tradycją, miał przejąć jego starszy brat. Kiedy jego 
roszczenia i naciski, by ojciec przekazał mu gospodarkę nie zostały spełnione, wówczas 
podpalił rodzinną chałupę i na kilka lat zniknął. Po powrocie po rodzicach odziedziczył 
niewielkie gospodarstwo. Odtąd oprócz pracy na roli zajmował się też kołodziejstwem 
i ciesielstwem.  

Był dwukrotnie, a według pewnych źródeł nawet trzy- lub czterokrotnie żonaty. Już 
jako młodzieniec ożenił się z wychowanką dworską Różą Chodórzanką. Z tego niezbyt 
udanego i szczęśliwego małżeństwa przyszedł na świat syn Stanisław. Niedługo po śmierci 
pierwszej żony Szela ożenił się powtórnie, tym razem ponoć szczęśliwiej, z Salomeą 
Niewiadomską. Ten jego związek zaowocował dwójką dalszych dzieci. Pewne jest, że miał 
z tych związków małżeńskich trzech synów, którzy osiągnęli dojrzały wiek. Kilku spośród 
ówczesnych kronikarzy określiło go mianem „kłótliwego domownika, pospolitego 



 

8 Wiesław Hap 

rzezimieszka, wielokrotnie karanego za kradzież, podpalenie ojcowskiej chaty i za zabójstwo 
żony”. Ponoć rzeczywiście Szela zakatował kijem pastucha swoją żonę, a po jakimś czasie 
w ten sam sposób zabił parobka, którego podejrzewał o intrygę z drugą żoną. Mimo złej 
opinii i dotychczasowej niechlubnej postawy stopniowo zaczął budować swój autorytet na 
innym polu.1

Od początku lat dwudziestych XIX stulecia, a więc kiedy miał już ponad trzydzieści lat, 
wykazał się nieugiętą postawą w długoletnim sporze z miejscowym szlacheckim rodem 
Boguszów. Pomimo braku umiejętności pisania i czytania mieszkańcy wsi obdarzyli go 
zaufaniem i wybrali swoim plenipotentem, czyli reprezentantem do prowadzenia procesu 
z dworem. Jak podaje „Galicyjska kronika dworów szlacheckich” Szela: „trzymał pisarza 
pokątnego Winiarskiego, pisał supliki, buntował poddanych, zbierał od nich pieniądze na 
deputację do Wiednia (którą rzekomo odbył osobiście – W.H.), pańszczyzny od trzech lat 
odrabiać nie chciał”. Był twardym i upartym rzecznikiem włościan z okolicznych wsi 
w ciągnącym się przez cały czas konflikcie pańszczyźnianym z właścicielami tutejszych 
dóbr. W 1832 roku w kwestiach procesowych dotarł do Lwowa, gdzie zawiózł kolejną 
petycję. To samowolne opuszczenie wsi bez zgody pana odpokutował siedmiotygodniową 
„odsiadką” w dworskim areszcie Boguszów.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
J. Celina „Jakub Szela” (akwarela ze zb. Muzeum Historycznego 

Miasta Lwowa, fot. A. Iutin) 
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Ze strony dziedziców spotykały go i inne szykany oraz kary. M.in. w Nowy Rok 1833 
został publicznie pohańbiony i ośmieszony przed lokalną wspólnotą, kiedy na łańcuchu, boso 
doprowadzono go i w kajdanach wystawiono w kościele w Siedliskach. Te upokorzenia 
zakodowały się w nim już na zawsze i tylko spotęgowały nienawiść do Boguszów oraz do 
całej szlachty. Nadal niezłomnie stał na czele gromady i procesował się z nimi. Ze swoimi 
skargami chodził też do Tarnowa, gdzie dał się poznać tamtejszemu staroście Josephowi 
Breinlowi von Wallerstern. Cały ten spór trwał grubo ponad dwadzieścia lat i mimo 
niepowodzeń Szela nie dawał za wygraną. Swą determinacją w dochodzeniu sprawiedliwości 
i twardą, nieustępliwą postawą wobec panów, zdobywał coraz mocniejszą pozycję wśród 
miejscowego chłopstwa. Jednocześnie coraz bardziej narażał się Boguszom.2

W tym czasie poza granicami zaborów, w środowisku polskiej Wielkiej Emigracji 
przygotowywano nowy zryw zbrojny zmierzający do odzyskania niepodległości. Tam też 
wśród działaczy Towarzystwa Demokratycznego Polskiego zrodziła się koncepcja kolejnego 
spisku i powstania, które miało mieć formę rewolucji ludowej. Chcieli oni obudzić do walki 
polskich chłopów natychmiastowym rozwiązaniem ich problemów socjalnych, w tym przede 
wszystkim uwłaszczeniem. Jak się okaże zbyt słabo znali prawdziwą, trudną sytuację 
polskiego ludu i zignorowali stan jego świadomości narodowej. Akcja spiskowa nasiliła się 
w połowie lat czterdziestych XIX wieku. Miała ona doprowadzić do wybuchu 
trójzaborowego powstania, o charakterze masowego wystąpienia ludu pod przewodnictwem 
szlachty. Jego początek przewidziano na luty 1846 roku, a ogłoszenie uwłaszczenia chłopów 
miało spowodować ścisłe powiązanie spraw narodowych ze społecznymi. Spiskowcy, 
niestety, na ogół nie docierali do chłopstwa i nie informowali go o celach przyszłej walki. 
Uważali, że należy unikać zbytecznej rewolucyjnej propagandy i stali na stanowisku, iż 
wystarczy ogłosić uwłaszczenie w dniu wybuchu powstania. Ten fakt ich oderwania od 
rzeczywistości doskonale wykorzystali Austriacy.  

Przygotowywania powstańcze na terenie Galicji zbiegły się z innymi niekorzystnymi 
wydarzeniami. Sytuacja na wsi stawała się coraz trudniejsza. W wyniku przeludnienia 
wzrastała liczba małych gospodarstw i wzmagał się wyzysk chłopa przez jego pana 
feudalnego. Stosunki między dworem a wsią osiągnęły stan wyjątkowego napięcia. Spory 
o wymiar pańszczyzny, o zabór i nadziały gruntów, o prawo korzystania z pastwisk i lasów 
nie kończyły się. Poddaństwo i pańszczyzna stawały się coraz bardziej dokuczliwe. Rzadko 
kiedy wieś mogła coś wygrać, ale te ciągnące się spory z dworem hartowały opór gromady 
i sprzyjały wyłanianiu się lokalnych przywódców. Tak też było w przypadku Szeli. 

Dwór pański był dla przeciętnego polskiego chłopa symbolem bogactwa, sam dziedzic 
modelowym przykładem wszechogarniającej władzy i nieróbstwa, a jego urzędnicy dworscy 
znienawidzonymi ciemiężcami i prześladowcami. Szlachta nie zdawała sobie sprawy 
z sytuacji i nastrojów mieszkańców wsi. Ich codzienne, zwyczajne problemy i dola nie 
obchodziły ją wcale lub zbyt mało. Nawet ci, których postrzegano jako „dobrych i ludzkich 
panów” nie byli w stanie zapewnić im lepszej przyszłości. A ich deklaracje oraz 
romantyczno – patriotyczne obietnice już także nie wystarczały. Do tego braku zrozumienia 
na linii polska szlachta – polski lud lata 1844-1845 przyniosły w Galicji pasmo klęsk. 
Nieurodzaje, ciągłe opady i wylewy rzek, zaraza ziemniaczana, pomór owiec i zaraza bydła 
doprowadziły do niesamowitego głodu. Dla tysięcy biedaków brakowało dachu nad głową 
i kromki chleba. Sytuacja, zwłaszcza na przednówku, stawała się krytyczna. To dotkliwe 
niedożywienie ciągnęło za sobą liczne epidemie chorób, które wyniszczyły sporą część 
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społeczeństwa wiejskiego. Temu wszystkiemu nie byli w stanie zapobiec ani austriaccy 
urzędnicy, ani polska szlachta i Kościół.3

Na marginesie tych wydarzeń państwa zaborcze wpadły jednak na trop przygotowań do 
kolejnego polskiego zrywu niepodległościowego. Na skutek aresztowań w zaborach pruskim 
i rosyjskim nie doszło później do jego wybuchu, poza sporadycznymi akcjami. Tymczasem 
na terenie Galicji przygotowania do powstania trwały nadal. Na obszarze obwodu 
jasielskiego Edward Dembowski, Julian Goslar i Leon Mazurkiewicz nawiązywali liczne 
kontakty z tutejszą szlachtą i oficjalistami. Osobiście Dembowski przebywał w Jasielskiem 
w kwietniu i sierpniu 1845 roku organizując „komitety agentów” mające prowadzić 
działalność spiskową w terenie. W trakcie tej drugiej wizyty mianował komisarzem 
(agentem) rewolucyjnym na cyrkuł jasielski Feliksa Bolechowskiego, leśniczego 
z Przeczycy. W tym czasie szacowano, iż do organizacji demokratów polskich w Jasielskiem 
należało co najmniej dwustu sprzysiężonych. Jesienią 1845 roku niewielką agitację wśród 
miejscowego chłopstwa przeprowadzili tylko nieliczni z nich, m.in. Feliks Bolechowski, 
Teofil Berwiński, Kajetan Smoczyński, Fryderyk Denker, Leon Dereziński oraz Lucjan 
Kraiński. Przygotowywany wybuch powstania zaplanowano na sobotę 21 lutego 1846 roku. 
W godzinach wieczornych miejscowi spiskowcy mieli uderzyć na Jasło, gdzie stacjonował 
garnizon wojskowy. Równolegle z tym, drugi atak miał być skierowany na Duklę.4

Na początku lutego 1846 roku Feliks Bolechowski został aresztowany przez 
Austriaków. Wraz z nim ujęto kilku innych konfederatów. W tej sytuacji obowiązki 
komisarza rewolucyjnego w Jasielskiem przejął oficjalista z Glinika Mariampolskiego 
Franciszek Wolański. W tym okresie Austriacy też nie marnowali czasu. Od kilku miesięcy 
rozpracowywali polski spisek i doskonale orientowali się co do możliwości i terminu 
wybuchu powstania. Szczególnie sprytny i perfidny w tym dziele był starosta tarnowski 
Breinl, który końcem stycznia 1846 roku sprawił, że po galicyjskich wioskach zaczęła 
szerzyć się pogłoska, iż „miłościwie panujący cesarz i jego rząd” mają już przygotowany 
plan zniesienia pańszczyzny, ale polska szlachta jest temu przeciwna i chce jego obalenia. 
Mało tego, lada chwila ma wzniecić powstanie, by wystąpić przeciwko władzom austriackim 
– przyjaciołom chłopów, a ich samych w dużej mierze... wymordować. Urzędnicy cesarscy 
przestrzegali więc włościan przed przystąpieniem do walki po stronie „obłudnej” szlachty, 
która nie chce poprawy ich doli. Przekonywali i utwierdzali chłopów, że tylko cesarz 
Ferdynand I i oni sami bronią interesów wsi, a ich polscy panowie są źli. Przeto nic 
dziwnego, że poddani nabierali coraz większego przekonania, iż „pańskie powstanie”, 
występujące przeciw władzy, tak naprawdę będzie skierowane przeciwko nim. 

W dniu 16 lutego 1846 roku starosta Breinl zwołał na 18 lutego do Tarnowa zebranie 
wójtów i najbardziej radykalnych przedstawicieli chłopstwa. Za obietnicę rychłej poprawy 
ich sytuacji polecił im, by rozbrajali powstańców i odsyłali ich żywych lub martwych. 
Apelując do „wiernego ludu” o pomoc, Breinl utwierdzał go w przekonaniu, że władze nie 
będą mu przeszkadzać w rozprawieniu się z odwiecznymi wrogami i ciemiężcami – ich 
panami. Efektem tego było uwierzenie przez dużą część chłopów słowom Austriaków 
i podjęcie wspólnych działań w celu tłumienia powstania. Na efekty nie trzeba było długo 
czekać. Już w nocy z 18 na 19 lutego powstańcy podjęli przyspieszony atak na Tarnów, ale 
zakończył się on niepowodzeniem. W tzw. „wypadkach tarnowskich” nieliczne oddziały 
austriackie były wspierane przez uzbrojone grupy chłopskie, już wówczas mordujące 
i wychwytujące pobitych powstańców, dostarczanych później do rąk przedstawicieli 
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zaborczych władz. W ten sposób rozpoczęła się tzw. rabacja chłopska, zwana też rzezią 
galicyjską.5

Klęska powstańców szlacheckich w Tarnowie z pewnością ośmieliła chłopów do 
dalszych działań. Już 19 lutego 1846 roku watahy „czerniawy” rozpoczęły na szeroką skalę 
zbrojenie się, wystawianie wart na gościńcach, rozbrajanie zbierających się oddziałów 
szlacheckich, napadanie na dwory, rabowanie i mordowanie szlachty folwarcznej oraz jej 
oficjalistów. Często odstawiano ich też do najbliższych posterunków żandarmerii lub 
aresztów. Czyniono to pod pretekstem przeprowadzania rewizji, szukania broni 
i powstańców. Przy okazji ataków na dwory bandy chłopskie niszczyły akta kancelarii 
dworskich, grabiły zasoby spichrzy i inwentarz, a chłopi masowo przestawali odrabiać 
pańszczyznę. Taki stan rzeczy objął dużą część Galicji Zachodniej, a w szczególności 
Tarnowskie i Jasielskie. Brak jest pewnych, stuprocentowych dowodów na to, że starosta 
Breinl rzeczywiście oficjalnie obiecywał płacić za głowę każdego szlachcica. Bezspornym 
faktem jest jednak to, iż jego urzędnicy wypłacali pieniądze za odstawionych do Tarnowa 
powiązanych i pobitych powstańców oraz częstowali „dzielnych chłopów” wódką. Tylko na 
terenie cyrkułu jasielskiego 19 i 20 lutego chłopi dostarczyli Austriakom ponad stu 
przedstawicieli szlachty i oficerów, podejrzanych o przygotowywanie powstania. Wśród nich 
znalazł się znany poeta i krajoznawca Wincenty Pol, który został osadzony w swoistym 
areszcie domowym w dworze w Gorajowicach, należącym do jego znajomego Franciszka 
Trzecieskiego.6

Już od pierwszych dni rabacji, do jej symbolu i głównego przywódcy, urósł największy 
spośród lokalnych wrogów szlacheckich – Jakub Szela. Jako jeden z pierwszych, pod 
hasłem: „Żadnych panów nie potrzebujemy, sami sobie damy radę”, rozpoczął pogromy 
szlacheckie. Nie szukał uzasadnienia swojej walki potrzebą samoobrony chłopów przed 
rzekomą rzezią ze strony „Polaków”. Działając w „imieniu cesarza” przede wszystkim chciał 
się zemścić za własne doznane krzywdy, ale być może także łudził się, że wywalczy 
zdecydowaną poprawę doli chłopów. Postanowił wykorzystać nadarzającą się okazję w myśl 
rozumowania; kiedy zawiodły sądy, rachunki z dworem należy uregulować kosą, cepem 
i siekierą. Był przekonany, że do tej nadzwyczaj przejrzystej i nieskomplikowanej koncepcji 
bardzo łatwo pozyska rozjuszonych chłopów i skieruje ich wrogość na panów. Jak się okaże, 
jego sposób myślenia trafił na wyjątkowo podatny grunt i wielu chłopów z niekłamaną 
satysfakcją rozpocznie swą zemstę za wieloletnią niedolę i uderzy na szlacheckie dwory. 

Po powrocie z Tarnowa, z pamiętnej odprawy u starosty Breinla w dniu 18 lutego 1846 
roku, dzień później Szela zorganizował liczną grupę chłopów, a 20 lutego w tzw. „czarny 
piątek” rozpoczął wyrównywanie zaszłości z rodziną Boguszów. W tym czasie, w związku 
z imieninami żony seniora rodu Stanisława – Apolonii, miał miejsce ich zjazd rodzinny. 
Swój krwawy szlak zemsty Szela rozpoczął w przydrożnej karczmie w Kamienicy Dolnej, 
w której jego ludzie przetrzymywali pochwyconych wcześniej na gościńcu: właściciela 
Siedlisk Wiktoryna Bogusza i dzierżawcę części wioski Gorzejowa Antoniego 
Pieszczyńskiego (Pieczyńskiego). Bogusz został pojmany, kiedy odwoził do Kamienicy 
Dolnej dzieci Feliksa Bogusza. Mimo błagań karczmarza Herscha Tintenfossa o darowanie 
im życia, obydwu więźniów brutalnie zamordowano. Dr Adam Bogusz tak po latach 
wspominał ostatnie chwile życia Wiktoryna Bogusza: „... Jeszcze żyjesz Wiktorku (tak mówił 
Szela do rannego – W.H.), teraz na ciebie kolej przyszła. Ja przeżyć cię muszę. Chłopcy do 
roboty. Ludzie się wahali, tylko jeden nazwiskiem Dziedzic przyskoczył z siekierą, ale Żyd 
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wstrzymał mu rękę mówiąc: zapomniałeś, że ci pan darował drzewa na chałupę? Chłop się 
cofnął i zaczął przepraszać... Słysząc to Szela wołał na całe gardło: nie zważajcie na nic, 
bijcie i zabijajcie [...]. Potem szyną żelazną sam pierwszy uderzył go w głowę, inni przypadli 
i zabili na śmierć”. Ponadto dotkliwie pobito dziedziców Gorzejowej: Ignacego Ostoję 
Zabierzowskiego i Emila Pohoreckiego oraz mieszkańca Kołaczyc, podejrzanego 
o przynależność powstańczą – Stefana Balasę.  

Na polecenie przejeżdżającego tamtędy komisarza cyrkularnego Heyrowskiego 
odwieziono ich do dworów w Gorzejowej. Na wiele im się to nie zdało, bowiem kierując się 
w stronę Siedlisk, na ostateczną rozprawę z Boguszami, chłopi napadli na gorzejowskie 
dwory, które doszczętnie rozgrabiono i zamordowano dziedzica Feliksa Gumińskiego oraz 
dzierżawcę Henryka Roskosznego (Rozkosznego). Tego pierwszego, który jako 
sparaliżowany nie mógł wstać z łóżka, chłopi udusili przy użyciu pościeli. Tragicznie też 
zakończyli żywot wcześniej ranni dziedzice. Ignacy Ostoja Zabierzowski został zabity w 
drodze na spowiedź do kościoła w Siedliskach, a Emila Pohoreckiego w tej samej 
miejscowości zbuntowani chłopi stratowali końmi.  

Jednak największa tragedia rozegrała się na dworze w Siedliskach. Kiedy dotarła tam 
rozsierdzona tłuszcza pod wodzą Szeli najpierw teren dworski szczelnie otoczono. 
Przerażony senior rodu, osiemdziesięciosześcioletni Stanisław Bogusz chciał wykupić życie 
członków rodziny dużą sumą pieniężną. Na próżno. Kiedy dostrzegł przed sobą sędziwego 
dziedzica i swojego wieloletniego wroga, Szela miał się wyrazić: „Jak się masz Stasiu? Już 
mnie więcej do aresztu wsadzać ani pieniędzy za Wisłę Polakom wozić nie będziesz!”. Po 
czym dał znak jednemu ze swoich ludzi, który uderzył w głowę starca zdobytym na szlachcie 
pałaszem. Trysnęła krew, upadł i zanim wyzionął ducha przez kilka godzin dogorywał na 
dziedzińcu dworu. Następnie zginęli: ekonom Jan Stradomski oraz mandatariusz August 
Adam Kalita. Po jakimś czasie ofiarą mordu padli ukrywający się na strychu Tytus Bogusz – 
zakłuto go widłami i schowany w piwnicy jego czternastoletni syn Włodzimierz Bogusz – 
zatłuczono go cepami. Obydwa dwory w Siedliskach Górnych i Dolnych zostały totalnie 
ogołocone. O wielkim szczęściu mógł mówić miejscowy ksiądz Jurczak, który cudem 
uniknął śmierci. Już z powrozem na szyi ocalał po pytaniu jednego z chłopów: kto po jego 
zgonie będzie odprawiał dla nich msze? Z kolei wikary, ksiądz Mazurkiewicz, przeżył tylko 
dlatego, że dzień wcześniej wyjechał do Tarnowa. Nie oszczędzono jednak plebani, którą 
doszczętnie obrabowano. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Stanisław Bogusz 
- senior rodu i największy wróg Szeli 

(fot. ze zb. Muzeum Regionalnego 
w Jaśle) 
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Stary dwór w Siedliskach Bogusz (repr. za: B. Stanaszek, Brzostek i okolice, s.188) 
 
Po wycięciu Boguszów w Siedliskach cała czereda ruszyła do Smarzowej. 

W tamtejszym dworze rodzinnej wsi Szeli zabito Nikodema Bogusza. Obrabowano też 
miejscową gorzelnię, gdzie zadano śmierć osiemnastoletniemu pisarzowi dworskiemu 
Janowi Stradomskiemu. Trzeba dodać, że już dzień wcześniej, w czwartek 19 lutego, chłopi 
pojmali Stanisława Bogusza, dziedzica Rzędzianowic. Po przewiezieniu do zajętego przez 
„czerniawę” Pilzna (po zamordowaniu jego burmistrza Markala) okrutnie go zmaltretowano. 
Uśmiercony został w karczmie w Machowej, kiedy banda chłopska podążała do Tarnowa.7

Tylko jednego dnia, 20 lutego 1846 roku, ludzie Szeli wymordowali dwadzieścia trzy 
osoby. Spoczęły one później obok starego cmentarza w Siedliskach w miejscu, gdzie od 
1860 roku znajduje się neogotycka kaplica ufundowana przez Ludwikę z Boguszów 
Gorayską. Oszczędzono tylko kobiety i małe dzieci. Umieszczono je w chałupie Szeli, gdzie 
przebywały przez pięć dni. Z tego miejsca Apolonia Boguszowa wysyłała do cyrkułu pisma 
z prośbą o uwolnienie i pomoc. O ile głuchy na nie pozostał starosta tarnowski Breinl, to 
dzięki zaangażowaniu się w sprawę dziedzica Moderówki Aleksandra Gorayskiego, starosta 
jasielski Przybylski udzielił zgody na wysłanie oddziału wojska, który uwolnił 
aresztowanych.8

20 lutego na pograniczu obwodów jasielskiego i tarnowskiego chłopi zaatakowali także 
inne dwory, m.in. w Błażkowej i Jodłowej. W tej pierwszej miejscowości ujęli kilku 
członków organizacji spiskowej, w tym właściciela wsi Bochniewicza z synami i aktuariusza 
oraz agitatora powstańczego Kajetana Smoczyńskiego. Więziono ich do następnego dnia, po 
czym odstawiono do jasielskiego cyrkułu. Właściciel Jodłowej, Lucjan Kraiński, powstaniec 
listopadowy i spiskowiec przygotowywanego zrywu niepodległościowego uniknął śmierci 
z rąk chłopskich tylko dlatego, że wraz z żoną w przebraniu wieśniaków uciekli do Jasła. 
Takiego szczęścia nie miał jodłowski leśniczy Franciszek Mersk. Został pojmany wraz 
z synem i w drodze do Tarnowa zakatowano ich w karczmie w Zalasowej. 

 



 

14 Wiesław Hap 

Równie straszne, krwawe i obfitujące w tragiczne wydarzenia były kolejne dni. 
21 lutego Szela na czele swoich band dotarł do Brzostku. Przerażona okoliczna szlachta oraz 
kobiety i dzieci z miasteczka znaleźli schronienie w miejscowym kościele. Kiedy na żądanie 
przywódcy rabacji nie wydano „powstańców”, doszło do walki. Siłom mieszczańskim, 
wspartym kilkunastoma żołnierzami, uzbrojonym w broń palną, udało się odeprzeć chłopów. 
Przez kilka nocy Brzostku przed ponownym atakiem pilnowały uzbrojone straże. Po raz 
kolejny w miasteczku pojawiły się hordy „czerniawy” w dniu 1 marca i za zgodą burmistrza 
mogły sprawdzić, że nie ma w nim spiskowców. W międzyczasie wszyscy ukrywający się, 
wśród których był m.in. justycjariusz Strzelbicki, dotarli do Jasła, gdzie znaleźli bezpieczne 
schronienie. W celu zapewnienia im ochrony w drodze starosta jasielski Przybylski wysłał 
niewielki oddział wojska. Obawiając się jednak, że uczestnicy rabacji mogą skierować się 
przeciwko niemu i zaatakować Jasło, 24 lutego polecił wszystkim, którzy schronili się 
w mieście aby je opuścili. Służył im w tym dużą pomocą, m.in. poprzez wystawianie 
paszportów na wyjazd do bezpiecznych rejonów cesarstwa austriackiego. 

Także 21 lutego chłopi skierowali się na dwór w Gogołowie. Jego właścicielem był 
Fryderyk Denker, który wraz z synem Erazmem aktywnie działał w terenie, zachęcając do 
włączenia się do powstania narodowego. Ze względu na fakt, że w młodości był 
wachmistrzem, miał objąć funkcję dowódcy jednego z oddziałów mającego działać w rejonie 
Jasła. Niestety, kiedy jego dwór otoczyli ludzie, którymi dowodził syn Jakuba Szeli, 
Stanisław, obaj Denkerowie nie mieli szans na ujście z życiem. Wraz z przebywającym 
u nich właścicielem folwarku w Różance Aleksandrem Zdzieńskim zginęli od ciosów 
zadanych widłami, siekierami i cepami. W podobny sposób pożegnał się ze światem żywych 
drugi z właścicieli wioski, zamordowany w swoim dworze, Franciszek Pierzchała. Ciała 
zamordowanych pijani chłopi zawieźli do Jasła, lecz miejscowi mieszczanie zastawili im 
drogę przy moście wjazdowym do miasta i zmusili do odwrotu. Stanowczo też oświadczyli: 
„by ofiary rzezi tam grzebali, gdzie im życie odebrali i by nie ważyli się zwozić trupów do 
Jasła, gdyż rzezuniów postrącają z mostu do wody”.9

Takie sytuacje miały miejsce w większości dworów na pograniczu Tarnowskiego 
i Jasielskiego, a ich przykłady i nazwiska ofiar można mnożyć. Przez kolejne dni po całej 
Galicji, a na tym terenie w szczególności, przetoczyła się ogromna fala rabacji. Liczne 
gromady, często pijanego chłopstwa, plądrowały dwory, pastwiły się nad swoimi panami lub 
okoliczną szlachtą i ziemiaństwem zabijając ich lub oddając w ręce Austriaków. Jak mówili 
miejscowi chłopi: „w ciągu trzech dni rabacja rozgromiła niemal wszystkie dwory 
w obwodzie tarnowskim, przesuwając się na sąsiednie”. 

Charakterystyczne było to, że o ile inni, często przypadkowi przywódcy chłopscy, 
najczęściej odstawiali pojmanych „Polaków” do cyrkułu, to Jakub Szela nie dostarczył ani 
jednego żywego lub zabitego powstańca. Nie oczekiwał nagród, tylko konsekwentnie 
realizował swój prywatny plan zemsty na szlachcie. Nie postępował więc zgodnie 
z zaleceniami Breinla i jego urzędników, z instrukcjami zaborców, nie kazał swoim ludziom, 
by rewidowali pojmanych podejrzanych o przynależność powstańczą. Szedł własną drogą 
i realizował osobiste cele. Tak o nim wyraził się jeden z tutejszych urzędników, justycjariusz 
Strzelbicki: „Szela od 20 lutego [...] jest jedynym sędzią i władcą okolicznym, ulega mu 
więcej jak 15 wsi wokoło [...]. Wszystkich poddanych cyrkułu podburza Szela przeciw 
odrabianiu pańszczyzny; za dowód posłużyć może, iż oddalone gminy Warzyce, Bierówka, 
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Niepla i Chrząstonka (Chrząstówka – W.H.) pańszczyzny nie odrabiają, czego odmówiły 
Nawsie, Wola i Opacionka, gdyż Szela pod karą 25 kijów zakazał odrabiania”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rzeź galicyjska na obrazie Jana Lewickiego „Scena z powstania 1846 r. w Galicji” 
(olej, Muzeum Wojska Polskiego, fot. M. Ciunowicz, repr. za: Z. Fras, Galicja, s.140) 

 
Stając na czele spontanicznego ruchu chłopskiego, obejmującego promień pięciu mil, 

Jakub Szela okazał się niezłym organizatorem i dowódcą. Pośród powszechnego chaosu 
starał się utrzymać jakiś ład. W porównaniu z innymi obszarami objętymi rabacją w jego 
rejonie panował największy porządek. Na terenie cyrkułu tarnowskiego i części jasielskiego 
spróbował zaprowadzić pewien rodzaj chłopskich rządów. Utworzył prowizoryczny aparat 
władzy. Wprowadził kontrolę dróg dojazdowych do Smarzowej, które pilnowały specjalnie 
wystawione warty chłopskie, nocne i dzienne. Zorganizował też „pogotowie zbrojne”, 
a marszami uzbrojonych oddziałów starał się dowodzić osobiście lub wyznaczał do tego 
swojego syna Stanisława. Nadzorował prowadzenie kancelarii, która wystawiała tzw. „glejty 
bezpieczeństwa” i szereg przepustek, m.in. umożliwiających zabieranie drzewa z lasu. 
Wśród podległych mu chłopów starał się utrzymywać jak największą karność. Surowo karał 
za wszelką niesubordynację. Utrzymywał duży posłuch nawet wśród najbardziej 
niezdyscyplinowanej części swoich ludzi, ciągle pijanej grupy „czerniawy”. Do jego chałupy 
nieustannie przybywali chłopi, nawet z odległych okolic, radzili się go i słuchali.10

Szela rychło rozpoczął pertraktacje z Austriakami na temat rozwiązania problemu 
pańszczyzny. M.in. w ich ramach 18 marca wicegubernator Galicji hr. Leopold Lażansky 
uzyskał od niego obietnicę na jednorazowe dokonanie przez chłopów siewów wiosennych. 
Jednak kiedy jako pełnomocnik przeszło pięćdziesięciu wsi wystąpił do Gubernium we 
Lwowie z memoriałem o radykalne obniżenie pańszczyzny do jednego dnia w roku z morgi 
i zamianę renty na czynsz, jego determinacja wzbudziła zaniepokojenie zaborców. Od tego 
czasu rozpoczął się między stronami narastający konflikt. Urzędnicy austriaccy, którzy całą 
rabację zainspirowali i początkowo zacierali ręce z jej efektów i rozwoju, stwierdzili, że 
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należy zdecydowanie ją przerwać. Przystąpili więc do kolejnego aktu rozgrywającego się na 
ich oczach i za przyzwoleniem dramatu. 

Najwyższe władze Austrii na czele z kanclerzem Klemensem von Metternichem, 
szczycącym się w Europie, że chłopi galicyjscy są tak wierni cesarzowi, nie odważyły się 
jednak pójść z nimi na jakikolwiek kompromis. Widząc, że na całym pasie Galicji 
Zachodniej od Wadowic do Sanoka chłopstwo przestało odrabiać pańszczyznę oraz dochodzi 
do wypadków samodzielnego dzielenia gruntów dworskich przez wieś, zdecydowały 
o przymuszeniu jej siłą do dotychczasowych obowiązków. Wszystko to bowiem godziło 
w fundament feudalno – absolutystycznego systemu państwa austriackiego. Mało tego, 
władze uważały też, że choćby jedno poważniejsze ustępstwo tylko ośmieli chłopów do 
kolejnych roszczeń i może przyczynić się do podobnych żądań w innych prowincjach 
imperium. Owszem, patent w imieniu cesarza Ferdynanda wydany 13 kwietnia 1846 roku 
przyznawał właścicielom kilka ulg, ale były one niewiele znaczące. M.in. znoszono chłopom 
obowiązek dalekich podwodów i tzw. „dni pomocnych”, gwarantowano im prawo do skargi 
na dziedzica oraz obiecywano osłonę przed nadużyciami z jego strony.  

Chłopi, na czele z Szelą, byli tymi decyzjami głęboko zaskoczeni i rozczarowani. 
Mimo nalegań ze strony lokalnych urzędników nadal odmawiali odrabiania pańszczyzny. 
W takiej sytuacji władze austriackie, by przywrócić stary porządek, zdecydowały się 
w stosunku do chłopów użyć siły. W połowie kwietnia 1846 roku na terenie Galicji 
zgromadzono ponad pięćdziesiąt pięć tysięcy żołnierzy. Ich oddziały, z zaskoczenia, 
w ramach tzw. „ruchomych kolumn” przechodziły przez kolejne wioski i przekazywały 
rozkaz, by chłopi podjęli pracę pańszczyźnianą. Gdy lud nadal się opierał, wojsko stosowało 
chłostę. Tysiącom chłopów wymierzono po kilkadziesiąt kijów. Kiedy po opuszczeniu 
miejscowości przez żołnierzy włościanie nadal odmawiali wykonywania pracy na pańskim, 
oddziały powracały i przeprowadzały ostrą pacyfikację brutalnie zapędzając ludzi na 
pańszczyźniane zagony.11

 

 
 
 
 
 

 
 
 

Główni autorzy rzezi 
galicyjskiej 1846 roku: 

kanclerz Austrii książę Klemens 
 Lothar von Metternich  

(z prawej) i Jakub Szela. 
Medalion wybity w 1846  
roku w Paryżu (repr. za: 
 Kronika dziejów Polski, 

Kraków 1995, s.182) 
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Szczegółowy sposób dokonywania takich pacyfikacji wsi władze centralne pozostawiły 
w gestii swoim lokalnym przedstawicielom. Najostrzejsze represje zastosowano wobec 
chłopów w Jasielskiem i Sanockiem. W miejsce dotychczasowego starosty jasielskiego 
Przybylskiego przyszedł Reiss, który na mocy instrukcji nakazał wsie otaczać wojskiem, 
a potem rządca wzywał do powrotu do pracy. Gdy chłopi nadal nie odrabiali pańszczyzny, 
dawano im tylko jeden dzień na podjęcie decyzji. W sytuacji, kiedy decydowali się dalej 
trwać w oporze, spośród mieszkańców wioski wybierano od kilkunastu do kilkudziesięciu 
mężczyzn i po zbadaniu przez lekarza karano ich chłostą. W okresie sześciu tygodni na 
terenie cyrkułu jasielskiego spacyfikowano około sto siedemdziesiąt wiosek. W pięciu z nich 
wymierzono zbiorową karę kijów, w której uczestniczyło po około trzydziestu ludzi 
w każdej z miejscowości. Powszechną metodą urzędników austriackich było też zastraszanie 
mieszkańców wsi. Do końca maja 1846 roku opór chłopski został prawie całkowicie 
złamany. 

W centrum rabacji, w posiadłości Boguszów – Siedliskach, chłopów przymuszono do 
pracy poprzez pacyfikację przeprowadzoną pod koniec kwietnia. Kierował nią praktykant 
gubernialny Pauli. Celem utrzymania porządku we wsi na jakiś czas pozostawiono w niej 
niewielką załogę wojskową. W czerwcu tego samego roku, po długich zabiegach i prośbach 
rodziny Boguszów, rząd podjął śledztwo w sprawie ukarania winnych mordu ich 
najbliższych. Na ile było ono nieszczere z jego strony świadczy choćby fakt, że do 
prowadzenia sprawy wyznaczono sędziego Wacława Riczkę, który prawie nie znał języka 
polskiego. Lokalni urzędnicy austriaccy czynili też wszystko, by nie wyszły na jaw 
zakulisowe knowania i obłudne działania ich biurokracji, która spowodowała, że doszło do 
całej tej rzezi o niespotykanych rozmiarach. W tym celu wzywali włościan do siebie, a nawet 
sami fatygowali się na wieś, aby pouczać i instruować chłopów jak mają zeznawać i co 
mówić w czasie śledztwa oraz procesu. Na kilka tygodni aresztowano też syna Szeli, 
Stanisława. Śledztwo prowadzone przeciwko jego ojcu nie wykazało winy przywódcy 
rabacji.12

W tym czasie Jakub Szela znajdował się w rękach Austriaków, 20 kwietnia został 
wezwany przez starostę Breinla do Tarnowa. Przybył tam dobrowolnie. Zatrzymano go pod 
nadzorem policji. Zdecydował się zrezygnować z oporu i udziału w dalszej walce. 
Podporządkował się władzom, które okazały się dla niego wyrozumiałe. W internowaniu 
w koszarach tarnowskich pozostał przez prawie dwa lata. W lutym 1848 roku decyzją 
cesarza przesiedlono go na peryferie państwa, na Bukowinę. Tam w miejscowości Sołka 
otrzymał na własność trzydziestomorgowe gospodarstwo w dużej części wymagające 
karczunku. Za zasługi dla cesarza Austriacy nadali mu też medal. Do końca życia (zmarł 
między 1862 r. a 1866 r., przy czym ta druga data powtarza się najczęściej) przebywał pod 
nadzorem policyjnym. Według niektórych źródeł został otruty. Jak więc widać, po 1848 
roku, przywódca rabacji praktycznie zupełnie zniknął ze sceny politycznej. Po upływie 
kilkunastu lat nikt nawet nie zauważył jego śmierci. 

Czy wraz z rozwiązaniem problemu Szeli można zamknąć sprawę rabacji? Chyba nie. 
Warto dodać jak doceniono jego austriackich pryncypałów, tych, którzy zainspirowali Szelę 
i innych przywódców chłopskich, później ich wspierali, a w pewnym momencie stwierdzili, 
że przysłowiowy „murzyn” zrobił swoje i może odejść. Ich plan się powiódł, gdyż próba 
narodowego, antyaustriackiego powstania w Galicji zakończyła się kompletnym fiaskiem. 
Podburzeni przez władze austriackie chłopi wystąpili nie przeciwko zaborcy, lecz przeciw 
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polskiej szlachcie. Politycy austriaccy głosili, że oficjalnie oddziały chłopskie stanowiły 
w 1846 roku austriackie pospolite ruszenie, które wspomagało czynną armię. Ojcowie tego 
planu w nieskazitelnie czystych rękawiczkach rozegrali swoją partię szachów, w której 
zarówno białymi jak i czarnymi figurami byli Polacy. Główni reżyserzy tej gry: starosta 
tarnowski Joseph Breinl von Wallerstern, prezydent gubernium lwowskiego Franz Krieg von 
Hochfelden i jego zastępca Leopold Lażansky otrzymali od cesarza Ordery Leopolda. 
Wkrótce Breinla awansowano przeniesieniem do Brna. Rząd austriacki całkowicie umył ręce 
i wyparł się jakiegokolwiek udziału w wydarzeniach 1846 roku. Jego oficjalna propaganda, 
oburzonej na wszystko co się działo w Galicji europejskiej opinii publicznej, tłumaczyła, że 
wierni cesarzowi chłopi odstawiali do więzień tylko buntowników, a jeżeli już kogoś 
poturbowali, to jedynie dlatego, że stawiał opór. Zamykając wątek rabacji w 1848 roku 
władze ogłosiły amnestię dla wszystkich jej uczestników.13

Na marginesie wydarzeń z lutego i marca 1846 roku warto zauważyć, że w ich trakcie 
wiele rodzin chłopskich stanęło po stronie ofiar, dając lokalnej szlachcie i służbie dworskiej 
schronienie i umożliwiając ucieczkę. Przez szereg lat uratowani w ten sposób mieli to we 
wdzięcznej i życzliwej pamięci. Co ciekawe, część chłopstwa, która splamiła się nieludzkimi 
mordami, targaniem się na księży, grabieniem dworów i plebanii, a nawet profanowaniem 
kościołów, z czasem została otoczona wzgardą środowiska. Przykładem na to może być 
rodzina Szeli, która nigdy później nie piastowała żadnych lokalnych godności i funkcji. Jak 
mówi ludowa tradycja, wielu „rezunów” za ich grzechy dosięgła ręka Bożej sprawiedliwości. 
I tak jednemu piorun spalił chałupę, innego dopadł paraliż, kolejnych doświadczyły rozmaite 
choroby, plagi i przekleństwa. Społeczność wiejska komentowała to krótko: „To zapłata 
Boga za to, że tak strasznie bili ponów i Poloków” (czytaj: szlachtę W.H.). Takie opinie 
głęboko zakorzeniły się na dziesięciolecia w tradycji wsi galicyjskiej. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Szela i Metternich w ujęciu  
artystycznym K. S. Wolskiego 
(kserokopia z arch. autora) 
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Czas na podsumowania. Bilans krwawych wydarzeń przeraził nie tylko samą szlachtę. 
Przerósł nawet oczekiwania władz austriackich. Ogółem w sześciu obwodach Galicji 
pogromowi uległo od 470 do 500 dworów i zginęło zdecydowanie ponad tysiąc osób. 
Niektóre źródła szacują, że ofiar tych było blisko dwa tysiące. Wśród nich znalazło się ponad 
dwustu właścicieli dóbr i dzierżawców. Resztę, w zdecydowanej większości, stanowili 
oficjaliści dworscy. Części ofiar, ze względu na stan zmasakrowania ciała, nie udało się 
zidentyfikować i ustalić ich tożsamości. Z rąk chłopskich najwięcej osób zginęło 
w obwodzie tarnowskim, około ¾ wszystkich zamordowanych z 90% dworów. W obwodzie 
jasielskim było ich o wiele mniej, z 36% dworów, ale centrum rzezi i oporu stanowiło 
właśnie pogranicze tych obwodów, po obu brzegach Wisłoki, w pasie od Pilzna do 
Brzostku.14

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mapka ukazująca centrum wystąpień chłopskich w Galicji w 1846 roku 
(podkreślone zostały siedziby obwodów) 

 
Profesor Stefan Kieniewicz tak ocenił wypadki 1846 roku: „Powstanie chłopskie 

w Galicji było nie tylko krwawym aktem zemsty, ale też próbą rozprawy z ustrojem 
feudalnym: zniszczenia pańskich folwarków i przejęcia całej ziemi w ręce chłopskie. Próba 
ta nie powiodła się. Słabo uświadomione chłopstwo galicyjskie zdobyło się na wybuch 
żywiołowy; nie umiało stawić zorganizowanego oporu feudalnemu państwu. Co więcej, dało 
się użyć za narzędzie cesarskiej biurokracji i przyczyniło się do upadku powstania 
krakowskiego. Tym samym „rabacja” wzmocniła na wsi te najbardziej zacofane elementy, 
które oczekiwały dobrodziejstw od cesarza. Osłabiła też pozycję rewolucyjnych demokratów, 
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pokładających całą wiarę w ludzie. Przez całe dziesięciolecia wrogowie ludu polskiego 
wytykać mieli chłopu jego „zbrodnię” z 1846 r.”.15

Rzeczywiście, krwawe wystąpienia chłopskie przyczyniły się do stłumienia przez 
wojska austriackie powstania krakowskiego. Tragicznie zakończyło się wieloletnie 
utrzymywanie polskich chłopów w ciemnocie i nędzy. Nie tylko ze swojej winy nie 
rozumieli oni pojęć „patriotyzm”, „naród”, „ojczyzna”, nie orientowali się w sytuacji 
i wydarzeniach, a w końcu stali się narzędziem destrukcji w rękach zaborcy. W efekcie 
doszło do tego, że w bratobójczej walce Polak stanął przeciwko Polakowi. Demokratyczni 
działacze ruchu narodowego i patrioci polscy przeżyli wstrząs. To co się wydarzyło załamało 
ich romantyczną wiarę w nasz lud i łatwość jego pozyskania. Rzeź galicyjska wykopała 
prawdziwą przepaść pomiędzy polską szlachtą a polskim chłopstwem. Sprawiła, że na długie 
lata te dwie grupy społeczne odwracały się do siebie plecami. Jedyną jasną stroną tych 
smutnych i ponurych wydarzeń było zdecydowane wykazanie, że koniecznością stało się 
przeprowadzenie szybkiej reformy uwłaszczeniowej. Galicyjskie powstanie zadało 
druzgocący cios całemu systemowi feudalnemu. Przykład tutejszych chłopów okazał się 
później zaraźliwy w wielu zakątkach Europy, zwłaszcza w ramach Wiosny Ludów. „Sceny 
galicyjskie” przyczyniły się więc w jakiś pośredni sposób do poprawy bytu ludu wiejskiego 
w wielu krajach Starego Kontynentu. 

Na tle całej złożoności rabacji niezwykle trudno jest 
ocenić jego przywódcę, Jakuba Szelę. Ta postać jako 
symbol rzezi galicyjskiej często przewijała się później 
przez karty naszej literatury. Była motywem 
zainteresowań dla pisarzy i poetów, dla historyków 
i malarzy. Oceniano go bardzo skrajnie. Od „klasowo – 
rewolucyjnego przywódcy ludu” po „ślepego mściciela 
krzywdy chłopskiej”. Stanisław Wyspiański ukazuje go  
w „Weselu” jako krwawego upiora, którego 
przywoływanie z pamięci mrozi krew szlachty 
i inteligencji oraz powoduje obawy przed pojednaniem się 
z chłopstwem „dla dobra sprawy narodowej”. Z kolei 
romantyczny poeta i demokrata Kornel Ujejski w swoim 
„Chorale” w pewnym sensie broni Szeli i usprawiedliwia 
go. Widzi w nim tylko „jednego z Kainów, których 
mnóstwo jest pośród nas” i mówi: „Ależ o Panie! oni 
niewinni, choć naszą przyszłość cofnęli wstecz, inni szatani 
byli tam czynni; O rękę karaj, nie ślepy miecz!”. Główną 
winą za tragedię obarczał nie Szelę, nie chłopów, ale tylko 
i wyłącznie austriackich urzędników.  

Zupełnie skrajną oceną przywódcy rzezi było „Słowo 
o Jakubie Szeli” Brunona Jasieńskiego, przedstawiciela 
lewicowego odłamu literatury. Postrzegał w nim 
sprawiedliwego przywódcę słusznej walki klasowej, 
domorosłego świadomego przywódcę ludowego, który 

wymierza sprawiedliwość swoim panom za ich wielowiekowe poniżanie i wyzysk. Postać 
Szeli przewija się także w utworach innych twórców literatury polskiej, m.in. w „Turoniu” 

Jakub Szela, drzeworyt, 
L’Illustration z 5 XII 1846 r.,
nr 197 
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Stefana Żeromskiego, który ukazuje jego osobę jako nieświadomego i ślepego buntownika. 
Charakterystyka przywódcy rabacji pojawia się również w zapiskach lokalnych 
pamiętnikarzy, m.in. szlachcianki Ludwiki Gorayskiej. Pisała ona, że: „Szela w tych 
warunkach na galicyjskiego wyrósł Spartaka, a Smarzowa na chłopską Mekkę”. Konflikt 
Szeli z rodziną Boguszów opisano w różnych publikacjach, m.in. obszernie przedstawił go 
potomek pomordowanego rodu, dr Adam Bogusz, w monografii wydanej w 1903 roku pod 
tytułem „Wieś Siedliska Bogusz”. 

Przez dziesięciolecia Szela był najczęstszym bohaterem tzw. „czarnej legendy”. 
Narodziła się ona już za jego życia. Rozpisywali się o nim liczni autorzy, historycy, literaci 
i publicyści. Jeden z nich, Stanisław Schnür – Pepłowski, malował jego wizerunek w sposób 
następujący: „Był duchem niespokojnym i pieniaczem zapalonym. Wobec Boguszów 
piekielną płonął nienawiścią”. Byli jednak i tacy historycy, którzy dopatrywali się 
i pozytywnych cech tego tragicznego bohatera. Należał do nich m.in. Kazimierz Ostaszewski 
– Barański, który mimo jednoznacznie negatywnej oceny jego osoby zauważa: „Nie umiał 
on ani czytać, ani pisać, ale miał tak olbrzymią pamięć, że po dwudziestu latach o każdym 
szczególe wiedział. Była to natura niezwykle harda i stanowcza (...). Rządził samowładnie 
przez dwa prawie miesiące, a chłopi uznawali w nim plenipotenta rządu, jak się sam chętnie 
nazywał. Chłopstwem dowodził po wojskowemu, każdą niesforność i uchybienie karał zaraz 
surowo; podróżującym, którzy mu się okupili lub których chciał oszczędzić, wydawał karty 
bezpieczeństwa, które chłopstwo nadzwyczaj szanowało”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Jedna z współczesnych wizji wizerunku Jakuba Szeli autorstwa M. Szyszko 

(R. Korbal. Polskie powstania. Poznań 1998, s.24) 
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W oryginalny sposób charakteryzuje Szelę pamiętnikarz hr. Ludwik Dębicki, autor 
„Z dawnych wspomnień 1846 – 1848”, powołujący się na wypowiedzi osób, które go znały. 
„Nie był to ich zdaniem pospolity zbrodniarz, nie działał jak inni w stanie opiłym, 
z wściekłością dzikiego zwierza. Trzeźwy i spokojny, miał na ustach słowa Pisma św., gdy 
mordował i pastwił się nad swoimi ofiarami, wtedy jeszcze występował jako moralista 
i mściciel. Zdawał się być mistykiem i sekciarzem w siermiędze. (...) Działał z poczuciem 
spełnionej przez siebie misji wyższego rzędu: do wdów pomordowanych przemawiał jako 
wybawca od tyranów, jako wyznawca rozkazów nie tylko cesarza, lecz Pana Boga”. 
Przywódca rzezi galicyjskiej trafił też do legend i opowieści. Bardzo ciekawie kreślił 
przebieg rabacji wnuk świadka tamtych wydarzeń, słynny rzeźbiarz prymitywista Władysław 
Chajec z Kamienicy Górnej: „Potem rżnęli dziedzica – piłą, żywcem na ziemi, na leżący. 
Szela mówi – Rżnijcie chłopy pomaleńku, bo to było dobre panisko. Jakub Szela nie bił, tylko 
dawał zarządzenia. Panie i panny nie zabijali...”. Chajec postrzega Szelę jako bohatera, 
wielkiego wodza chłopskiego, który położył ogromne zasługi w walce o wolność i równość 
społeczną włościan, a nawet stał się symbolem męczeństwa. W 1965 roku napisał on: 
„Chłopski wybawiciel, Jakub Szela, otrzymał od cesarza folwark na wschodzie (...). 
Niedobitki panów dowiedzieli się o nim, poszli tam, odnaleźli go, powiesili na ścianie 
i zasłużony człowiek poszedł na śmierć męczeńską”. Ten słynny chłop ze Smarzowej jest też 
jednym z bohaterów „Legend jasielskich”, w których jego postać przypomina piszący te 
słowa. 16

Co byśmy nie powiedzieli i nie przytoczyli o Jakubie Szeli, jedno jest pewne. Była to 
osobowość tyle prosta co ...niesłychanie złożona. Z jednej strony był cynicznym, brutalnym, 
okrutnym i bezwzględnym mścicielem krzywdy chłopskiej, z drugiej człowiekiem całe życie 
gnębionym, pouczanym i nieszczęśliwym, w końcu osobą wręcz wykorzystaną, oszukaną, 
która okazała się ślepym narzędziem w ręku władz. Jedni przypisywali mu same najgorsze 
cechy i był dla nich największym z okrutników, mordercą, krwawym hersztem i rezunem, 
„diabłem wcielonym” oraz „posłańcem piekieł”. Inni dostrzegali w nim wiele pozytywów, 
określali go mianem nieprzeciętnego chłopa, „sumieniem wsi” i „biczem Bożej 
sprawiedliwości”. Po wieczne czasy pozostanie tragicznym bohaterem i symbolem równie 
tragicznego roku 1846. 
 
 
 
 
Przypisy: 
 
1 Dr Adam Bogusz w publikacji Wieś Siedliska Bogusz. Kraków 1903 podaje imię ojca Szeli 

– Jan. J. Buszko, Region jasielski w latach 1772-1859, W: Studia z dziejów Jasła i powiatu 
jasielskiego. Kraków 1964, s.345-349; M. Czuma, L. Mazan, Austriackie gadanie czyli 
encyklopedia galicyjska. Kraków 1998, s.463-464; Encyklopedyczny słownik sławnych 
Polaków. Praca zbiorowa pod redakcją J. Borowca. Warszawa 1996. s.388; Z. Fras. 
Galicja. Wrocław 2000, s.136-141. 

2 Tamże; S. Kienkiewicz. Historia Polski 1795-1918. Warszawa 1987, s.165-170; 
B. Stanaszek. Brzostek i okolice. Brzostek 1997, s.195-196. Jak zauważa Jerzy Besala: 
Szela „potrafił też z różnym skutkiem procesować się z Boguszami, dziedzicami Siedlisk, 
niejednokrotnie narażając się na areszt. Tym zyskał sobie popularność wśród chłopów. 
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Kilka lat przed rabacją przestał odrabiać pańszczyznę. Niechętny mu Adam Bogusz, 
którego rodzinę Szela wymordował nakreślił obraz sadysty: miał on bijać swoje cztery 
kolejne żony, potem zaś zaplanował wyrznięcie wszystkich „panów”. (J. Besala. 
Najważniejsze wydarzenia w historii Polski. Poznań 2004, s.94-95). 

3 S. Kieniewicz. Historia ..., s.165-170; R. Korbal. Polskie powstania. Poznań 1998, s.24-25; 
Kronika Polski pod red. R. Marcinka, t.22, 1831-1846. Kraków 1998, s.8-9; K.T. Naylor. 
100 postaci, które miały największy wpływ na dzieje Polski. Ranking. Londyn 1996, 
s.263-265; J. Skowronek. Od konspiracji do kapitulacji. Warszawa 1989, s.56-63; 
J. Szewczuk. Kronika klęsk elementarnych w Galicji w latach 1772-1848. Lwów 1939, 
s.280; M. Żychowski. Rok 1846 w Rzeczypospolitej Krakowskiej i Galicji. Warszawa 
1956, s.85. 

4 J. Buszko, Region..., s.346-347; B. Stanaszek. Brzostek..., s.30-32, 42-43, 62-63, 101, 133. 
Ciekawostką może być fakt, że Lucjan Kraiński, od 1834 roku właściciel Jodłowej, był 
uczestnikiem powstania listopadowego i mężem Olimpii Dwernickiej, córki słynnego 
generała Józefa Dwernickiego. W interesującym nas okresie w Brzostku działała 
organizacja spiskowa, a do udziału w powstaniu agitatorzy zachęcali w trakcie targów 
jakie odbywały się w tym miasteczku. Sam Brzostek miał być punktem zbornym dla 
tutejszego oddziału powstańczego, na którego dowódcę wyznaczono właściciela Dębowej, 
Romana Jordana. 

5 J. Buszko, Region..., s.347; M. Czuma, L. Mazan. Austriackie..., s. 463-464; S. Kieniewicz. 
Historia..., s.1, 165-167; J. Skowronek. Od konspiracji..., s.58-59. Profesor Kieniewicz 
zauważa, że: „Lud nie powstawał w obronie cesarza, ale przeciwko klasowemu wrogowi; 
ubocznie jednak dał się użyć jako narzędzie przeciw demokratom, którzy z hasłem 
wolności wychodzili na jego spotkanie”. 

6 J. Buszko, Region ..., s.347; Z. Fras, Galicja..., s.136-137; A. Laskowski, O właścicielach 
Gorajowic w XIX wieku, W: Rocznik Jasielski, t. IV. Jasło 1999, s. 114; J. Skowronek. 
Od konspiracji..., s.59. Słusznie twierdzi prof. Skowronek mówiąc, iż: „urzędnicy 
(austriaccy – W.H) pragnąc dać nauczkę buntowniczej szlachcie lub obawiając się zrazić 
do siebie chłopstwo patrzyli przez palce na pogromy dworów, a nawet do nich zachęcali”. 
Oczywiście do czasu. Kiedy ruch chłopski wyrósł ponad oczekiwania władz, Austriacy 
rozpoczęli jego pacyfikację. 

7 A. Bogusz. Wieś Siedliska Bogusz. Kraków 1903; J. Besala. Historia..., s.94-95; J. Buszko, 
Region..., s.347-348; S. Dembiński. Rok 1846. Kronika dworów szlacheckich zebrana na 
pięćdziesięcioletnią rocznicę smutnych wypadków lutego. Jasło 1896; S. Kieniewicz. 
Historia..., s.167-168; Z. Fras. Galicja..., s.137-141; B. Stanaszek, Brzostek..., s.30-32, 
107-110, 176-178, 195-96. W rodzie Boguszów pielęgnowano tradycje patriotyczne 
i powstańcze. W powstaniu listopadowym walczyli trzej spośród pięciu synów Stanisława. 
Feliks jako kapitan Legii Nadwiślańskiej szczycił się krzyżem Virtuti Militari, a Henryk 
awansował do stopnia podporucznika. Ponadto w tym zrywie niepodległościowym wziął 
udział ich brat Nikodem. Stosunek Boguszów do poddanych trafnie przywołuje Zbigniew 
Fras, który pisze, że byli „dobrymi patriotami, ale chłopów traktowali po szlachecku”. 

8 Tamże; M. Świątek, Jakub Szela – rabacja galicyjska, W: Obiektyw Jasielski 
nr 5/200/2001, s.8-9. Na frontonie kaplicy Boguszów w Siedliskach Bogusz obok herbu 
rodu widnieją nazwiska pomordowanych w trakcie pamiętnej rzezi. Oto treść tego zapisu: 
„D.O.M. Ku wiecznej pamięci Stanisławowi z Zięblic Boguszowi, Wiktorynowi, 
Nikodemowi, Włodzimierzowi i Tytusowi Boguszom, Zabierzowskiemu, Pohoreckiemu, 
Bilińskiemu, Kalicie, Kleinowi, Stradomskiemu, Gumińskiemu, Pieszczyńskiemu, 
Roskosznemu, Stradomskiemu, Piotrowskiemu, Olszańskiemu, Kaczkowskiemu, 
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Towarnickiemu w d. 19 lutego 1846 r. z tego świata boleśnie zeszłym a tu pochowanym 
Ludwika z Boguszów Gorayska tę kaplicę postawiła. 1860 r.”. 

9 J. Buszko, Region..., s.348; S. Dembiński. Rok 1846, s.146-149; S. Kieniewicz, Historia..., 
s.167; S. Kieniewicz. Ruch chłopski w Galicji w 1846 roku. Wrocław 1951, s.194-195; 
W. Sarna. Opis powiatu jasielskiego. Jasło 1908, s.520-521; J. Skowronek. Od 
konspiracji..., s.60; B. Stanaszek. Brzostek..., s.30-32, 62-63, 101, 133, 176-178; 
M. Świątek, Jakub Szela..., s.9; A. Tessarczyk. Rzeź galicyjska 1846. Kraków 1848, s.46-
51. Bezpośrednim świadkiem wydarzeń rabacji był jako trzynastoletni chłopiec późniejszy 
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 powszechnym odbiorze dzieło architektury czy budownictwa stanowi świadectwo 
kunsztu (względnie przeciętności bądź nieudolności) jego projektanta, znacznie 

rzadziej zaś realizującego ten projekt budowniczego czy przedsiębiorcy budowlanego. 
Jeszcze mniej mówi się o pracujących nad wykończeniem takiego dzieła rzemieślnikach – 
wykonawcach stolarki, pieców, posadzek, balustrad, ozdobnych przeszkleń czy obróbek 
blacharskich – pomimo iż to wkład ich pracy i ich umiejętności w znacznym stopniu 
decydują o pozytywnym lub negatywnym społecznym odbiorze danej budowli. Co więcej, 
w zupełnym cieniu pozostają wytwórcy i dostawcy materiałów budowlanych, a dzieje się 
tak, pomimo iż jakość dostarczanych przez nich wyrobów w zasadniczym stopniu decyduje 
o wytrzymałości (trwałości) i użyteczności stawianych budynków. Niniejszy artykuł został 
więc pomyślany jako swoista forma rehabilitacji owych „cichych bohaterów” nigdy 
wcześniej i nigdy później niespotykanego w dziejach Jasła boomu budowlanego, jaki dał się 
zaobserwować na przełomie XIX i XX w.2 Artykuł ten należy też traktować jako 
opracowanie komplementarne względem opublikowanego przeze mnie przed kilku laty 
słownika biograficznego uwzględniającego reprezentantów kadry techniczno-budowlanej 
czynnych w Jaśle w okresie autonomii galicyjskiej3.  

W 

Podejmując się dokonania przeglądu zarówno bazy materiałowej, jak i zasobów 
ludzkich nierozerwalnie związanych z lokalnym rynkiem budowlanym stanąłem − wobec 
braku poświęconych temu tematowi publikacji − przed koniecznością gruntownego 
przebadania dostępnych materiałów źródłowych. Niestety okazało się, iż informacje, jakie 
udało się odnaleźć dla interesującego nas okresu, mają charakter wyrywkowy, a większość 
z zachowanych materiałów odnosi się do ostatnich kilkunastu lat przed wybuchem I wojny 
światowej, tj. do czasu, kiedy miastu dane było przeżyć znaczący boom budowlany. Taki 
stan rzeczy znacznie utrudnia dokonanie obiektywnej oceny zachodzących zjawisk, nie 
wyklucza jednak dokonania ich opisu, stąd zdecydowano się na wnikliwe, a zarazem 
w miarę możliwości syntetyczne omówienie poszczególnych działów związanych 
z wyrobem, pozyskiwaniem, obróbką i dystrybucją materiałów budowlanych oraz 
działalności rzemieślników wybranych branż mającej na celu nadanie wznoszonym 
budowlom ostatecznego wyglądu i estetycznego wyrazu4. 
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1. Wprowadzenie 
 
Aby zrozumieć specyfikę i realia działalności rzemieślniczej prowadzonej w XIX w. 

należy cofnąć się nieco w czasie do początku okresu rozbiorów. Samodzielne i samorządne 
cechy zrzeszające rzemieślników, funkcjonujące w miastach polskich na podstawie 
udzielonych im przez monarchę lub magnata przywilejów, nie mieściły się w standardach 
scentralizowanego państwa, jakim była w ostatniej ćwierci XVIII w. Austria. Stąd po 
dokonanych rozbiorach pojawiły się próby zreformowania porządku cechowego w Galicji, 
polegające na jego ujednoliceniu i unowocześnieniu, czego wyrazem był wydany w r. 1778 
we Lwowie uniwersał Marii Teresy. Na jego mocy każdy cech otrzymać miał specjalnego 
komisarza o szerokich pełnomocnictwach, którego sam musiał opłacać. Zlikwidowano też 
ograniczenia, jeśli chodzi o ilość zatrudnianych uczniów i czeladników, zniesiono obowiązek 
wędrówki i zakazano wykonywania zbyt kosztownej, trudnej do spieniężenia sztuki 
mistrzowskiej. Uzupełniające uniwersał rozporządzenia silnie demokratyzowały cech, 
dopuszczając doń dyskwalifikowanych dotychczas z różnych względów kandydatów. Po 
zniesieniu w miastach samorządów cechy podporządkowano uległym wobec władz 
państwowych magistratom. Pomimo tego wiele z wprowadzonych wówczas postanowień 
pozostało de facto wyłącznie na papierze5.  

W latach późniejszych pojawiły się kolejne pomysły na reformę rzemiosła, w tym m.in. 
ustawa z 18 marca 1850 r. o założeniu we Lwowie, Krakowie i Brodach Izb Handlowych 
i Przemysłowych oraz ustawa przemysłowa z 20 grudnia 1859 r., wprowadzona na mocy 
patentu cesarskiego i obowiązująca od dnia 1 maja 1860 r. Ważną jej zasadą było 
proklamowanie wolności działalności przemysłowej, spod której wyłączono jednakże kilka 
specjalności wymagających uzyskania koncesji, w tym m.in. budownictwo. O kartę 
przemysłową ubiegać się mógł każdy przedsiębiorca. Od żadnego z nich nie wymagano 
jakichkolwiek dowodów zawodowego uzdolnienia; zezwolono im przy tym na praktycznie 
niczym nieograniczone prawo do reklamowania swoich wyrobów i usług. Uproszczono 
naukę zawodu. Przede wszystkim jednak doprowadzono do równouprawnienia Żydów 
w rzemiośle, a cechy zastąpiono zgromadzeniami, zjednoczeniami, a z czasem 
stowarzyszeniami przemysłowymi, do których przynależność stawała się automatyczna 
w momencie otrzymania karty przemysłowej. Stowarzyszenia te zobligowano m.in. do 
wspierania i kontrolowania szkół zawodowych6. Wobec nasilających się protestów 
środowisk rzemieślniczych 15 marca 1883 r. weszła w życie nowelizacja omawianej ustawy, 
która obok przemysłu wolnego i koncesjonowanego wyodrębniła przemysł rękodzielniczy, 
zaliczając doń późniejszym rozporządzeniem 60 profesji rękodzielniczych. Bodaj 
najistotniejsza z dokonanych wówczas zmian dotyczyła wprowadzonego na powrót 
obowiązku wykazania się praktyką i nabyciem umiejętności w zawodzie, który chciało się 
wykonywać. Ponadto zezwolono na określanie stowarzyszeń przemysłowych tradycyjną 
nazwą „cech” i opublikowano wzorcowy statut, który mógł być modyfikowany przez 
poszczególne korporacje, w każdym przypadku wymagał jednak zatwierdzenia przez 
Namiestnictwo7. Ostatnim akordem zmian organizacyjnych w rzemiośle była kolejna 
nowelizacja ustawy z r. 1859, dokonana 5 lutego 1907 r., mocą której wprowadzono 
określoną hierarchię wśród rzemieślników (dzieląc ich na pomocników, czeladników 
i majstrów) i komisje egzaminacyjne czuwające nad sprawami awansu zawodowego8. 
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Echa tych zmian i procesów daje się zaobserwować również i w Jaśle. Wiosną r. 1884 
na łamach „Nowin Jasielskich” pojawił się artykuł zwracający uwagę na ustawę  
z r. 1859 (i jej nowelizację z 15 marca 1883 r.), a w szczególności na zapis mówiący 
o przeistaczaniu cechów w stowarzyszenia rzemieślnicze. Wskazując, jak zapisy prawne 
w tym względzie rozmijają się z rzeczywistością zauważono, że cechy jasielskie, tkwiąc 
wciąż w przedwiekowej dziewiczej formie przedstawiają dziwotwór samorządu9. Pomimo 
krytyki takiego stanu rzeczy sytuacja w tym względzie pozostawała niezmienna przez 
kolejne dziesięciolecia − jeszcze na początku XX w. stolarze, kowale i ślusarze w Jaśle 
należeli do cechu wielkiego10. Jak pisze ks. Władysław Sarna działali wówczas w mieście 
także liczni rzemieślnicy innych specjalności, których zajęcia wiązały się z procesem 
powstawania zabudowy miasta, w tym: przedsiębiorcy budowlani, murarze, kamieniarze, 
blacharze, murarze, szklarze, rzeźbiarze i malarze pokojowi11. Dopiero w r. 1907 z dawnego, 
istniejącego już w XVII w. cechu powstało Stowarzyszenie Zbiorowe Rękodzielników 
w Jaśle, którego statut został zatwierdzony przez Namiestnictwo 26 sierpnia 1907 r. Skupiało 
ono w swych szeregach m.in. szklarzy, koszykarzy, stolarzy, tokarzy, tapicerów, dekarzy 
kryjących dachy dachówką i malarzy pokojowych12. Z kolei powstałe w tym samym roku 
Stowarzyszenie Przemysłowe dla Przemysłów Metalowych (Stowarzyszenie Metalowców), 
działające na podstawie statutu zatwierdzonego przez Namiestnictwo także 26 sierpnia 1907 
r., skupiało m.in. blacharzy13. Innym przejawem tendencji zjednoczeniowych w lokalnym 
rzemiośle było powstanie w Jaśle przed I wojną światową Związku Stowarzyszeń 
Rękodzielniczych. Inicjatorem tych działań była Izba Rękodzielnicza w Krakowie14. 

Zmiany w ustawodawstwie wpłynęły też na rozwój prasy branżowej dla 
rzemieślników15. Nieliczne przekazy na ten temat świadczą, że z płynących z tego tytułu 
nowych możliwości kształcenia korzystali również rzemieślnicy w Jaśle. I tak np. 
27 stycznia 1884 r. na posiedzeniu członków Wydziału Towarzystwa Oświaty Ludowej 
w Jaśle  uchwalono sprowadzić po jednym egzemplarzu podręczników wydanych w ramach 
„Biblioteki Rzemieślnika Polskiego”16, a w r. 1909 jasielscy stolarze − skupieni 
z rzemieślnikami wielu innych specjalności w Stowarzyszeniu Zbiorowym Rękodzielników, 
na czele którego stał wówczas stolarz Józef Pasionek − doprowadzili do podjęcia przez 
stowarzyszenie (przy poparciu Stanisława Jamroża, kierownika krajowych kursów 
majsterskich dla stolarzy) decyzji o zaprenumerowaniu dla stolarzy i pokrewnych 
rzemieślników czasopisma „Przegląd Stolarski” i uznaniu go za swój branżowy organ17. 

Pomimo słabego udokumentowania źródłowego można zaryzykować twierdzenie, że 
sytuacja jasielskiego rzemiosła w drugiej połowie XIX w. nie była najlepsza. Świadectwem 
tego zdaje się być m.in. informacja z jesieni r. 1884, w której zauważono, że w Jaśle większa 
część dzisiejszych kupców miała w ręku rzemiosła a porzuciła takowe częściowo lub 
całkowicie dla korzystniejszego w ich oczach handlu. Równocześnie, widząc jak niskie, 
konkurencyjne ceny wprowadził nowo otwarty Skład Produktów Kółek Rolniczych w Jaśle, 
wieszczono upadek wielu sklepów i skonstatowano: wobec braku dobrych rzemieślników nic 
nie zaszkodzi, gdy owi czasowi kupcy do swoich pierwotnych zajęć powrócą18. Ów odwrót 
rzemieślników od wykonywanego wcześniej zawodu musiał nastąpić niezbyt długo przed 
sformułowaniem cytowanych uwag, bowiem dane z r. 1880 informują, iż rzemieślnicy 
i osoby zatrudnione w przemyśle stanowiły w Jaśle 37,6% ludności miasta, to jest więcej niż 
pracownicy umysłowi, rolnicy oraz osoby zajmujące się handlem i obrotem finansowym 
razem wzięte19. 
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Bardzo mało informacji udało się zebrać na temat pochodzenia poszczególnych 
rzemieślników, stąd trudno orzec, na ile jasielskie środowisko rzemieślnicze opierało się na 
lokalnej tradycji, a na ile tworzyli je ludzie napływowi. Wiadomo jedynie, że blacharz 
Kazimierz Janicki urodził się w Próchniku koło Przemyśla, a działalność w zawodzie podjął 
w Jaśle mając około 20 lat20, natomiast kaflarz Stanisław Lasocki trafił do Jasła via Kraków, 
gdzie jego rodzina schroniła się uchodząc z Kongresówki po upadku powstania 
styczniowego21. Niestety, bezpośrednich przyczyn wyboru właśnie Jasła jako miejsca 
zamieszkania i pracy − nawet w obu opisanych przypadkach − nie znamy. 

Sytuacja zaczęła się zdecydowanie zmieniać na lepsze na początku XX w. Jednym 
z ważniejszych przejawów aktywności jasielskiego rzemiosła było uczestnictwo w kursach 
dokształcających i wystawach oraz zorganizowanie bursy rękodzielniczej. Działaniom tym 
przychylne były także władze miejskie. I tak np. 9 grudnia 1911 r., odpowiadając na odezwę 
dyrekcji miejskiego Muzeum Techniczno − Przemysłowego w Krakowie, Magistrat 
postanowił udostępnić do organizacji kursu zawodowego salę w budynku magistratu, 3 maja 
1913 r. postanowił przekazać 100 K Komitetowi Wystawy Prac Młodzieży Rękodzielniczej 
w Jaśle w celu zorganizowania wystawy, 24 lipca 1913 r. zadecydował o udostępnieniu 
bursie rękodzielniczej pomieszczeń w budynku miejskim w Ulaszowicach, a 4 kwietnia 1914 
r. przyznał subwencję w wysokości 100 K na zorganizowanie kursu stolarskiego (który 
prawdopodobnie nie zdołał już dojść do skutku z racji wybuchu wojny)22. Najważniejsza 
i najbardziej brzemienna w skutki wydaje się jednak decyzja Magistratu z 14 grudnia 1908 
r., kiedy to postanowił on (na skutek odezwy Wydziału Krajowego) wstawić do budżetu na 
r. 1909 250 K subwencji na częściowe pokrycie kosztów organizacji w Jaśle krajowego 
kursu majsterskiego dla stolarzy23. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Uczestnicy kursu majsterskiego dla stolarzy zorganizowanego w Jaśle na początku 1909 r. 

Reprodukcja fotografii archiwalnej zamieszczonej w: „Przegląd Stolarski”, R. 2, 1909, nr 3, s. 6. 
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Kurs ten odbył się w dniach od 11 stycznia do 6 marca 1909 r. w gmachu Szkoły 
Wydziałowej Męskiej i trwał 8 tygodni24. Na zakończenie kursu, 7 marca, urządzono 
wystawę prac jego uczestników, którą zaprezentowano przy udziale grona nauczycielskiego, 
uczestników i licznie zgromadzonej publiczności. Kierownikiem kursu był wspomniany już 
Stanisław Jamroż, a wzięło w nim udział 15 rzemieślników, w tym 6 majstrów (Antoni 
Gubała, Józef Gubała, Franciszek Nowotny, Wojciech Pelczar, Piotr Spisak i Stanisław 
Wroński) i 6 czeladników (Franciszek Batko, Piotr Goszowatnik, Michał Poznański, 
Stanisław Schmidt, Józef Spisak i Franciszek Zieliński) z Jasła oraz 3 czeladników 
zamiejscowych (z Wędryni na Śląsku, Ulanowic i Dębowca). W bogatym programie kursu 
znalazły się rachunki, geometria, planimetria i stereometria, stylistyka, buchalteria 
przemysłowa, ustawy przemysłowe i o stowarzyszeniach, higiena zawodowa, technologia 
obróbki drewna, rysunki zawodowe, kalkulacja zawodowa i nauki praktyczne w bejcowaniu. 
Obok wykładowców miejscowych (nauczycieli szkoły wydziałowej) w gronie 
nauczycielskim kursu znaleźli się m.in. c. k. instruktor stowarzyszeń przemysłowych 
i kierownik zawodowej szkoły stolarskiej w Kalwarii. Przemawiający na zakończenie kursu 
w imieniu Rady Miejskiej i Rady Powiatowej dr Józef Baranowski powiedział, że widzi 
bardzo wielkie korzyści, jakie uczestnicy odnieśli z kursu, a wskazując na liczne a pięknie 
wykonane prace rysunkowe oraz pilność uczestników, podniósł, że kurs taki był bardzo 
potrzebny i korzystny, oraz zachęcał uczestników do dalszej pracy zawodowej i rozszerzania 
nabytych wiadomości w praktyce tudzież do łączenia się w spółki rzemieślnicze. 

Wart podkreślenia jest również fakt, iż w r. 1909 dwóch stolarzy z Jasła (Jan 
Konopacki i Piotr Spisak) wzięło udział w wycieczce 62 zachodniogalicyjskich 
rękodzielników do Wiednia, zorganizowanej przez działający przy Muzeum dla Sztuk 
i Rzemiosł w Krakowie Instytut dla Popierania Drobnego Przemysłu, której celem było 
zwiedzenie zorganizowanej przez urząd o nazwie Służba dla Popierania Przemysłu wystawy 
rękodzielniczej. W prasie fachowej zauważono przy tej sposobności, że nasi rękodzielnicy 
coraz skwapliwiej korzystają z podobnych sposobności, aby się zapoznać z postępami na 
polu techniki rękodzielniczej −  to też dość znaczna liczba uczestników, reprezentująca nawet 
dość małe miejscowości galicyjskie − jak niemniej bardzo korzystne wrażenia, jakie 
z wycieczki odnieśli − każą się spodziewać pomyślnego zwrotu w myśleniu naszych 
rękodzielników i pojmowaniu ważności postępu dla ich zawodu25. 

Innym ze sposobów podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez jasielskich 
rzemieślników był ich udział w kursach i zajęciach wieczorowych organizowanych 
w Państwowej Szkole Przemysłowej w Krakowie. Świadectwem takiej drogi zawodowego 
rozwoju jest udział blacharza Jakuba Marguliesa w zajęciach wieczorowych w roku 
szkolnym 1907/190826 oraz uczestnictwo czeladnika ślusarskiego Michała Buglewicza 
w kursie zawodowym przeznaczonym dla obsługujących kotły i maszyny parowe, 
przeprowadzonym w roku szkolnym 1909/191027. 

Szansą na doskonalenie własnych umiejętności było także otrzymanie stypendium.  
W r. 1909 Wydział Krajowy rozpisał konkurs na jedno stypendium w kwocie 200 K 
z istniejącej co najmniej od r. 1906 fundacji Franciszka Steczkowskiego z Jasła, 
przeznaczonej dla uzdolnionych rzemieślników chcących kształcić się w swym zawodzie 
poza Jasłem. Ogłoszono, że pierwszeństwo przysługuje kandydatom urodzonym w Jaśle, 
a decyzją Wydziału Krajowego stypendium miało być w r. 1909 przyznane stolarzowi28. 
Przysługiwało ono na rok, ale w szczególnych przypadkach mogło być przedłużone do 3 lat. 
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Gwarancją otrzymania stypendium było m.in. złożenie deklaracji o uprawianiu swego 
rzemiosła w kraju przez następne dziesięć lat (pod rygorem zwrotu stypendium wraz 
z oprocentowaniem). Złe prowadzenie się stypendysty, względnie zaniedbywanie 
obowiązków groziło utratą stypendium, które miało być wypłacane w ratach ustalonych 
przez Wydział Krajowy. 

Fundacje stypendialne wspierające rzemieślników istniały też i w samym mieście. 
Stypendia przeznaczone na ich zawodowe kształcenie przyznawała corocznie Rada 
Powiatowa w Jaśle, przy czym np. na przełomie lat 80. i 90. XIX w. były to stypendia 
przeznaczone na kształcenie w szkole rzeźbiarskiej w Zakopanem29. Udzielaniu pomocy 
ubogim rzemieślnikom służyła także fundacja im. ks. Jana Mazurkiewicza30. Wreszcie 
w latach 1908−1910, w celu uczczenia 60. rocznicy panowania cesarza Franciszka Józefa I, 
Wydział Kasy Oszczędności Miasta Jasła postanowił przekazać 10 000 K (z funduszu 
powstałego z zysków osiągniętych przez tę instytucję w poprzednich latach) na utworzenie 
fundacji stypendialnej Kasy Oszczędności Miasta Jasła imienia Cesarza Franciszka 
Józefa I31. Jedno z przyznawanych w ramach tej fundacji stypendiów przeznaczone było dla 
syna podupadłego mieszczanina jasielskiego narodowości polskiej na dalsze kształcenie 
w zawodzie rękodzielniczym, handlowym lub przemysłowym, zarówno w kraju, jak 
i zagranicą. Przyznawane było na rok, maksymalnie na 2 lata i wymagało wykazania, iż jest 
się zatrudnionym w większym warsztacie, względnie zakładzie handlowym lub 
przemysłowym albo że odbywa się studia zawodowe w wyższym państwowym zakładzie 
przemysłowym dla popierania rękodzieła i przemysłu. Stypendia miały być wypłacane 
z góry, w półrocznych ratach, 1 stycznia i 1 lipca każdego roku. 

Zaobserwowana na początku XX w. poprawa sytuacji w lokalnym rzemiośle była też 
niewątpliwie rezultatem przykładania coraz większej wagi do spraw nauczania młodych 
adeptów rzemiosła, w tym funkcjonowania w mieście Szkoły Przemysłowej Uzupełniającej. 
W r. 1886 Rada Szkolna Krajowa zarządziła wprowadzenie w galicyjskich szkołach 
ludowych trzyletniej nauki dopełniającej, która miała na celu utrwalenie i uzupełnienie 
wiedzy nabytej w szkole ludowej pospolitej oraz szerzenie wiedzy przydatnej rolnikom, 
rzemieślnikom i kupcom. Kursy takie odbywały się i w Jaśle, w szkole im. Staszica („Pod 
Dzwonkiem”), znajdującej się w sąsiedztwie kościoła farnego32. Okazały się one jednak 
niewystarczające − potrzebna była specjalistyczna wiedza i odpowiednie zaplecze. Wobec 
tego Towarzystwo Pedagogiczne podjęło akcję otwierania na terenie Galicji pierwszych 
szkół przemysłowych uzupełniających. W Jaśle działania w tym celu podjął w r. 1887 
dyrektor gimnazjum i członek zarządu tutejszej szkoły koszykarskiej Klemens Sienkiewicz. 
Z uwagi na reorganizację systemu oświaty tego typu w Galicji, szkoła przemysłowa w Jaśle 
rozpoczęła działalność 1 października 1889 r. i to pomimo zastrzeżeń zgłaszanych przez 
władze wobec jej statutu. Utworzenie szkoły i podjęcie przez nią działalności stało się 
możliwe dzięki subwencjom otrzymywanym od Krajowej Komisji dla Spraw 
Przemysłowych. Jasielska szkoła była szesnastą tego typu placówką w Galicji33. Dla 
celujących uczniów tych szkół organizowano wycieczki po Galicji, mające na celu 
zapoznanie ich z krajowym przemysłem34.  

Założenie nowego rodzaju szkoły wymagało również odpowiedniego przygotowania od 
uczących w niej nauczycieli. Świadectwem zdobywania kwalifikacji w tym zakresie jest 
udział w roku szkolnym 1889/1890 Andrzeja Stopińskiego, wówczas jeszcze nauczyciela 
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szkoły 4-klasowej w Jaśle, w pięciomiesięcznym kursie dla nauczycieli uzupełniających 
szkół przemysłowych, odbywającym się w Państwowej Szkole Przemysłowej w Krakowie35. 

Uczniami szkoły byli chłopcy w różnym wieku i o zróżnicowanym przygotowaniu. 
Dawały się w niej odczuć problemy z wyegzekwowaniem przymusu szkolnego, wielu 
majstrów nie posyłało swych terminatorów lub stwarzało różnorodne trudności. Wśród 
uczniów dominowali przede wszystkim szewcy i krawcy36. Uczyli się w niej także 
reprezentanci wielu zawodów związanych z budownictwem, jak blacharze, cieśle, kowale, 
malarze, murarze, stolarze i ślusarze, którzy na początku XX w. stanowili znaczący 
(wahający się na poziomie 9-23,5%) procent wszystkich uczniów uczęszczających do 
szkoły37. Co roku organizowano 3 lub 4 klasy, ogólna liczba zapisanych uczniów wynosiła 
od 62 (w roku szkolnym 1901/1902) do 157 (w roku szkolnym 1910/1911)38. Różnice 
w wykształceniu uczniów sprawiły, iż konieczne okazało się organizowanie kursów 
przygotowawczych, które poprzedzały właściwą naukę na kursach przemysłowych. Istotnym 
elementem programu była nauka rysunków, rachunków i rachunkowości oraz stylistyka 
przemysłowa39. 
 
Tabela nr 1 
Wyszczególnienie reprezentantów zawodów związanych z budownictwem pobierających 
naukę w Szkole Przemysłowej Uzupełniającej w Jaśle 
 

Rok szkolny 
Uczniowie 

1890/1891 1894/1895 1899/1900 1901/1902 1902/1903 

Łącznie uczniów 
uczęszczających 
do końca roku 

98 64 58 55 55 

W tym: 
Blacharze 0 2 0 1 2 

Cieśle 0 0 1 0 0 

Kowale 8 1 2 2 3 

Malarze 0 2 5 2 0 

Murarze 0 2 0 0 0 

Stolarze 10 2 10 5 8 

Ślusarze 5 1 6 4 4 
 

Źródło: G. Chomicki, Szkolnictwo zawodowe w Jaśle w okresie autonomii galicyjskiej, „Rocznik 
Jasielski”, t. III, 1990, s. 41, tabela 4. 
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Tabela nr 2 
Uczniowie Szkoły Przemysłowej Uzupełniającej w Jaśle reprezentujący przemysł 
budowlany i artystyczny, którzy ukończyli naukę w swoich klasach, na tle łącznej ilości 
uczniów 
 

Rok szkolny Grupa 
zawodowa 1902/

1903
1903/
1904

1904/
1905

1905/
1906

1906/
1907

1907/
1908

1908/
1909

1909/
1910

1910/ 
1911 

1911/ 
1912 

Razem 55 70 66 119 109 93 112 101 127 143 

Przemysł 
budowlany 8 15 6 28 18 15 23 15 24 29 

Przemysł 
artystyczny 2 2 12 9 8 13 5 19 19 15 

 
Źródło: G. Chomicki, Szkolnictwo zawodowe w Jaśle w okresie autonomii galicyjskiej, „Rocznik 
Jasielski”, t. III, 1990, s. 42, tabela 5. Kategoryzację gałęzi przemysłu powtórzono za autorem tabeli, 
który oparł się na sprawozdaniach Rady Szkolnej Krajowej. 

 
 

Działalność szkoły wspierała stale swymi subwencjami Rada Powiatowa w Jaśle40, 
która miała swego delegata w jej wydziale41. W maju 1891 r. rada ta zatwierdziła uchwałę 
Rady Gminnej w Jaśle z 19 stycznia tegoż roku, będącą deklaracją utrzymywania szkoły 
poprzez zapewnienie jej bezpłatnego lokalu, obsługi, opału i oświetlenia42. Oprócz funduszy 
od władz samorządowych szkoła otrzymywała również wsparcie od Kasy Oszczędności 
Miasta Jasła, Towarzystwa Zaliczkowego w Jaśle, Towarzystwa Kredytowego w Jaśle, Izby 
Przemysłowo-Handlowej w Krakowie, Krajowej Komisji do Spraw Przemysłowych oraz 
w postaci subwencji rządowych43. 

Miarą siły danego środowiska jest zawsze nie tyle aktywność w miejscu zamieszkania, 
ile na zewnątrz własnego ośrodka. Badania tego typu w odniesieniu do jasielskich 
rzemieślników związanych z budownictwem nie były dotychczas prowadzone, warto jednak 
pokusić się o przedstawienie kilku spostrzeżeń, jakie można sformułować w wyniku 
wieloletnich badań terenowych, archiwalnych i bibliotecznych prowadzonych przez autora 
w mieście i jego okolicach. I tak np. przebadane przeze mnie gruntownie archiwum 
parafialne w oddalonych kilkanaście kilometrów od Jasła Brzyskach niezbicie dowodzi, iż 
zdecydowaną większość prac na rzecz parafii prowadzili tam wykonawcy z Jasła. Lista 
zidentyfikowanych tam jasielskich rzemieślników jest dosyć długa44. Spotykamy ich też jako 
wykonawców prac w miejscowościach położonych w podobnej (jak Tarnowiec45) lub nieco 
większej (jak Biecz46 czy Krosno47) odległości od Jasła. Rzecz charakterystyczna jednak, że 
trudno byłoby wskazać podobną aktywność reprezentantów jasielskiego rzemiosła 
w ośrodkach równorzędnych lub większych48, co zdaje się prowadzić do ogólnego wniosku, 
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że choć poziom reprezentowany przez przedstawicieli dość licznego jasielskiego rzemiosła 
był wysoki, to jednak oddziaływanie i strefa wpływów samego środowiska ograniczały się 
w zasadzie do samego miasta i jego najbliższych okolic. Z drugiej strony odnotowane 
wypadki zatrudniania rzemieślników z większych ośrodków lub sprowadzania z nich 
niektórych wyrobów i materiałów (jak chociażby w przypadku budowania i dekorowania 
willi przy ul. Kościuszki 36 dla Henryka Machera) świadczą, iż miejscowe zasoby ludzkie 
i materiałowe nie zawsze były w stanie zaspokoić potrzeby bardziej wymagających 
zleceniodawców, którzy bądź z braku zaufania do lokalnego rynku, bądź z racji ściśle 
określonych preferencji estetycznych woleli korzystać z materiałów i usług wykonawców 
zamiejscowych. 

Przystępując do omówienia poszczególnych zagadnień warto jeszcze zaznaczyć, że 
liczne źródła potwierdzają, iż do jakości stosowanych do budowy materiałów przykładano 
w mieście dużą wagę. Jednym z takich dobitnych świadectw jest np. konsens na budowę 
kościoła franciszkanów, wydany przez jasielski Magistrat 6 kwietnia 1903 r., w którym 
czytamy m.in.: Kamień do fundamentów użyć się mający winien być pierwszej jakości tak co 
do struktury tegoż, jak i wytrzymałości dla przeznaczenia, przeto przed użyciem względnie 
sprowadzeniem lub zakupieniem należy próbkę przedłożyć do zaopiniowania i zatwierdzenia 
w urzędzie budowniczym miejskim jak niemniej wszelkie materiały inne użyć się mające do 
budowy kościoła mają być doborowe, a w każdym wypadku przed użyciem przez urząd 
budowniczy miejski pismem potwierdzone49. 
 
 
2. Lokalna baza materiałowa i zasoby ludzkie 
 
Cegielnie 

Przeprowadzone badania pozwalają na stwierdzenie, że w Jaśle okresu autonomii 
działało kilka zakładów produkujących ceramiczne materiały budowlane: cegielnia miejska 
(od r. 1877), cegielnia Bogusława Steinhausa (1901−1933), cegielnia Franciszka Polaka 
(1901−1914), cegielnia firmy Jakób Polak i Syn (1903), cegielnia Emila Kadleca (1906) oraz 
cegielnia Józefa Schmindlinga (1912). 

Najstarszym z omawianych zakładów była cegielnia miejska50. Uchwałą z 23 września 
1876 r. Rada Gminna zadecydowała o wzniesieniu na gruncie zwanym Wróblówka  
(z materiału budowlanego pozostałego z budowy pomieszczeń dla gimnazjum) cegielni, szop 
i budynku służącego wyszynkowi trunków propinacji miejskiej51, a 24 stycznia 1877 r. 
wybrała specjalny komitet mający sprawować nadzór nad budową cegielni i wyrobem 
cegły52. Wiosną tego roku cegielnia była gotowa, a latem prowadzono już sprzedaż cegieł53. 
Ich wyrobem zajmował się zatrudniany przez władze gminy strycharz54.  

Prawdopodobnie zyski z prowadzenia cegielni nie były tak wysokie, jak się 
spodziewano, skoro 17 grudnia 1878 r. Rada Gminna postanowiła wydzierżawić ją lub 
sprzedać, wybierając zarazem komisję do prowadzenia stosownych negocjacji55. Ostatecznie 
jednak ograniczono się do czasowego dzierżawienia cegielni osobom prywatnym, określając 
w umowach ilość wyprodukowanych cegieł, jakiej dotyczyła dzierżawa56. Forma ta była dla 
gminy bardzo dogodna, nie przeszkadzała jej bowiem nadal wytwarzać i sprzedawać cegłę, 
którą nabywali zarówno kontrahenci indywidualni, jak i instytucjonalni. Przy dużych 
zamówieniach często podejmowano negocjacje co do ceny, stosowano upusty, rozkładano 
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płatności na raty. Jedną z lepszych transakcji w owym czasie była dokonana wiosną 1883 r. 
sprzedaż towarzystwu budującemu kolej transwersalną 250 000 sztuk cegieł, z czego 10% 
stanowić miały ułomki cegieł57. Konieczność zrealizowania tak wielkiego zamówienia 
doprowadziła do podjęcia decyzji o poszerzeniu zaplecza cegielni58. Warto też odnotować, 
że latem 1883 r. postanowiono zróżnicować cenę za wytwarzaną cegłę, ustalając 
preferencyjną stawkę za 1 000 cegieł dla tutejszych mieszkańców i znacznie (o 20%) większą 
dla obcych59. Zmiana w tym względzie nastąpiła najpóźniej na początku czerwca 1906 r., 
kiedy to Tymczasowy Zarząd Miasta Jasła ustanowił ceny uzależnione od ilości nabywanej 
cegły, preferując kupujących większą jej ilość60, co stało się już regułą przy kolejnych 
podwyżkach, dokonywanych w maju 1907 r. i jesienią r. 191361. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cegielnia miejska na mapie z r. 1882  
(wg: CPAHU, f. 146, op. 23, spr. 6145, k. 1). 
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Prowadząc cegielnię gmina mogła nie tylko sprzedawać cegłę, ale także traktować ją 
jako swój wkład w różne przedsięwzięcia budowlane, formę zapomogi dla najuboższych 
mieszkańców gminy (np. z przeznaczeniem na budowę komina w ich drewnianych domach) 
albo dar dla ofiar klęsk żywiołowych. Posiadanie cegielni bywało też wykorzystywane przez 
gminę jako swoisty element przetargowy. Tak było np. latem r. 1880, kiedy to ważyły się 
losy przebiegu nowej linii kolejowej z Grybowa do Zagórza. Gmina zadeklarowała wówczas 
m.in. bezpłatne odstąpienie swej cegielni na wyrób cegieł potrzebnych do budowy dworca 
i innych budynków kolejowych, które planowano zbudować na terenie miasta. Oferta ta 
miała być ważna aż do momentu otwarcia linii62. Podobnie, kiedy latem r. 1888 odbywała się 
rewizja planowanej trasy linii kolejowej Jasło-Rzeszów, burmistrz Metzger złożył w imieniu 
miasta deklarację, potwierdzoną uchwałą Rady Gminnej z maja 1888 r., mówiącą iż w razie 
prowadzenia linii z Jasła ofiaruje gmina Jasło (...) potrzebną do budowy budynków 
w obrębie miasta cegłę z swojej cegielni po cenie wyrobu63. W późniejszych latach cegłę 
traktowano też jako towar przekazywany przez gminę w zamian za grunt64. Zdarzało się 
również, że należnościami za cegłę starano się pokryć deficyt budżetowy65. 

Cegła z cegielni miejskiej nie była chyba jednak najwyższej jakości, skoro nawet na 
posiedzeniu Rady Gminnej dało się słyszeć głosy, iż wiadomą jest rzeczą, że cegła miejska 
jest źle wyrabianą, że przez przedsiębiorstwo budowy kolei była nawet raz odrzuconą, jako 
niezdatna do użycia albo też, że cegła jest źle wypalaną i nie znajduje popytu 66. 

Mapa powstała w r. 1889 w związku z planowanym wykupem gruntów pod linię 
kolejową Jasło − Rzeszów pokazuje, iż w stosunku do sytuacji z r. 1882 w obrębie cegielni 
nastąpiły poważne zmiany – wybudowano liczne nowe, mniejsze budynki, a część starych 
przestała istnieć67. Losów cegielni w latach 90. XIX w. nie znamy, choć wiosną r. 1898 po 
raz pierwszy wymieniony został w źródłach jej kierownik (zawiadowca). Na pewno 
pozostawała nieczynna pod koniec sierpnia 1901 r., wówczas bowiem radny Lazarowicz 
wnioskował usunięcie usytuowanych przy niej szyn kolejowych i pytał burmistrza, czy by 
zamiast cegielni, która nie jest w ruchu nie można wybudować młyn, skoro jest już ku temu 
komin odpowiedni68. 

W obliczu sporego ruchu budowlanego, jaki miał niebawem nastąpić w mieście 
(głównie z racji planowanej budowy kościoła i klasztoru ss. wizytek oraz kościoła oo. 
franciszkanów) burmistrz Andrzej Pawłowski powziął na początku XX w. myśl 
reaktywowania nieczynnej od kilku lat cegielni69. Decyzję o jej ponownym uruchomieniu 
podjęto ostatecznie wiosną 1902 r., mając przede wszystkim w perspektywie budowę kilku 
obiektów gminnych (remizy, stajni dla koni gminnych i aresztów). Wówczas też 
postanowiono wybudować przy cegielni miejskiej baraki stanowiące lokum dla stróża, 
schronienie dla robotników, pomieszczenie na „Tallarda” oraz magazyn różnego rodzaju 
sprzętów i narzędzi70. W drugiej połowie maja cegielnia była już w ruchu71. Od tego czasu 
starano się tak prowadzić zarząd nad cegielnią, by zapewnić jej intratne zamówienia, 
zwłaszcza te związane z inicjowanymi na terenie miasta wielkimi przedsięwzięciami 
budowlanymi. Tym sposobem z cegły z cegielni miejskiej zdołano zbudować m.in. Szkołę 
Wydziałową Żeńską72, Szkołę Wydziałową Męską73, kościół oo. Franciszkanów74, budynek 
Towarzystwa Zaliczkowego75, dom ubogich76, bursę gimnazjalną77, nową elektrownię78, 
a także obiekty poza miastem, m.in. kościół w Osobnicy79, inwestycje prowadzone przez 
firmę Karola Korna z Bielska80 czy nieustaloną inwestycję w Limanowej81. W rezultacie 
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takiej polityki rok 1908 (o którym posiadamy precyzyjne informacje) zakończył się dla 
cegielni bardzo korzystnie, bowiem zanotowała ona wysoki czysty zysk82. 

Wedle danych z końca r. 1905 jasielska cegielnia oferowała cegły zwykłe i prasowane, 
które co najmniej od lata r. 1908 opatrywane były nazwą cegielni. Co najmniej od r. 1912 
w cegielni miejskiej (określonej wówczas mianem cegielni kręgowej) wyrabiano także 
gliniane dachówki83. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Zabudowania cegielni miejskiej na mapie z r. 1889 (wg: CPAHU, f. 146, op. 23, spr. 6205, k. 1). 

 
 

Przez cały ten czas gmina oddawała cegielnię w dzierżawę lub prowadziła we własnym 
zarządzie, aż wreszcie w marcu 1908 r. radni powołali specjalną komisję mającą zajmować 
się jej prowadzeniem84. W tym samym czasie czyniono w Wydziale Krajowym starania 
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o uzyskanie na ten cel bezprocentowej pożyczki85. U schyłku r. 1906 notowany był 
prowadzący kancelarię cegielni Emil Kadlec, a w r. 1909 zatrudniono strycharza  
i wyznaczono kierownika cegielni86. 

Z lutego 1884 r. i wiosny r. 1905 pochodzą informacje o zrealizowanym lub tylko 
planowanym nabyciu przez gminę gruntów przylegających do cegielni, pozwalających na jej 
rozbudowę87. Grunty przy cegielni zagospodarowywano w bardzo różny sposób, np. 
wyrażano chęć składowania na nich śmieci zwożonych z terenu gminy, gromadzono na nich 
ziemię pochodzącą z wykopu pod fundamenty Szkoły Wydziałowej Męskiej lub oddawano 
w dzierżawę jako pastwisko88. Przedmiotem stałej troski ze strony zarządzających cegielnią 
było nabywanie gliny lub czynienie starań o nabycie bogatych w ten surowiec terenów, 
położonych możliwie najbliżej zakładu89. Kłopot sprawiało też gminie zagospodarowanie 
dołów po wybranej glinie (znajdujących się za rampą kolejową, przy drodze do Sobniowa), 
które próbowano sprzedać lub zabezpieczyć90. 

Szczegółowe informacje na temat eksploatacji cegielni pochodzą z ostatnich lat 
interesującego nas okresu, kiedy to co jakiś czas zaopatrywano ją w zamawiany w dużych 
ilościach węgiel oraz drewno (najchętniej jodłowe)91. Zamawiano też piasek, który 
stosowany był jako domieszka do gliny92. W cegielni używano w procesie produkcji, 
suszenia i magazynowania: żelaznego kieratu (maszyny do mieszania gliny), stołów, 
słomianek (słomianych mat) i zasłon z desek93. Piec cegielni, mimo iż kryty dachem, często 
narażony był na zalanie, czemu starano się w różny sposób zapobiec94. Do transportu 
używano co najmniej kilku stalowych (żelaznych) wózków95. Poza tym w cegielni stale 
pracowało kilka par koni96. We wrześniu 1907 r. postanowiono podjąć starania 
o przedłużenie toru kolejowego możliwie najbliżej zakładu, kupując w tym celu szyny97. 
Kilka lat później, jesienią 1911 r., w związku z planowaną budową linii kolejowej Jasło-
Dębica i ustalaniem przebiegu jej trasy na terenie miasta, Magistrat nosił się z zamiarem 
sprzedaży pieca kręgowego cegielni wraz z częścią przyległego gruntu i urządzenia za 
uzyskane w ten sposób pieniądze nowej cegielni miejskiej na gruntach pozwalających na 
długoletnią eksploatację gliny98.  

Kres działalności jasielskiej cegielni miejskiej położyła I wojna światowa, w czasie 
której została ona − jako jeden z nielicznych obiektów w mieście − zniszczona. Rozważanej 
początkowo odbudowy poniechano, decydując się wznieść nową cegielnię w bardziej 
dogodnym miejscu, natomiast na miejscu starej cegielni założono z czasem hutę szkła 
i gazownię99. 

Cegielnia Bogusława Steinhausa działała co najmniej od r. 1901, a w r. 1903 była jedną 
z trzech notowanych w Jaśle100. Co warte podkreślenia, jej właściciel wśród wielu zajęć parał 
się także działalnością budowlaną101, wobec czego posiadanie własnej cegielni pozwalało mu 
niewątpliwie na obniżenie kosztów działalności i zwiększenie konkurencyjności firmy. 
O lokalizacji i technologii produkcji w cegielni Steinhausa dowiadujemy się nieco ze 
wspomnień Hugona Steinhausa, syna Bogusława, który pisał: Niemal codziennym celem 
wycieczek konnych i pieszych była przede wszystkim cegielnia za koleją. (...) Na stołach 
robiono ręcznie cegły. Mnie też wolno było formować cegły z gliny − wychodziły gładkie 
z literami B. S. Cegielnia typu pierścieniowego miała na piętrze kilka rzędów otworów 
zamkniętych hełmami żelaznymi; gdy zdjęło się hełm i wsypało szuflę miału węglowego, 
pryskała fontanna iskier. Potem można było popatrzeć w dół i zobaczyć cegłę rozpaloną do 
różowo-złotego żaru102. Nie znamy pełnego asortymentu wyrobów tego zakładu, wiadomo 
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jednak, że co najmniej od r. 1912 oprócz cegieł wyrabiano w niej także gliniane dachówki103. 
Spośród jasielskich odbiorców cegły od Steinhausa udało się zidentyfikować 
oo. Franciszkanów (którzy użyli jej do prac adaptacyjnych przy tzw. Heitzmannówce i przy 
kamienicy Minnickiej) oraz Henryka Machera, który m.in. z tej cegły zbudował swój dom104. 
Cegielnia Steinhausa funkcjonowała do połowy r. 1933105. 

Również co najmniej od r. 1901 istniała cegielnia należąca do jasielskiego 
przedsiębiorcy budowlanego Franciszka Polaka106. Urodzony w r. 1892 w Jaśle Stanisław 
Proń wspominał, że Polak posiadał cegielnię kręgową we wschodniej części miasta, nad 
Jasiołką. Wyrabiano w niej cegłę zwyczajną, prasowaną, dachówkę i dreny107. Już w r. 1906 
cegielnia ta została stelefonizowana108. Wedle danych z r. 1907 na południe od niej 
znajdowały się obszerne tereny obfite w glinę, których właścicielem był m.in. Cech Wielki 
w Jaśle109. Przed r. 1902 Polak dostarczył (wraz z Bogusławem Steinhausem) cegłę do 
budowy domu Henryka Machera110. Cegły z tej cegielni używano także w r. 1903 do budowy 
kościoła oo. Franciszkanów, jednak prowadzący tę budowę Jan Rybak nie miał o niej 
najlepszego zdania, skoro pisał do prowincjała: co się tyczy dostawy cegieł to od Polaka 
wstrzymałem dostawę gdyż nie było podobną takowej używać111. Prowadząc cegielnię Polak 
posiłkował się niekiedy pożyczanym sprzętem, np. w grudniu 1908 r. wypożyczył od gminy 
na sześć tygodni dwa wózki do wożenia ziemi112. Prawdopodobnie cegielnia ta przestała 
istnieć krótko przed wybuchem I wojny światowej, bowiem Franciszek Polak zmarł 
3 stycznia 1913 r., a na początku r. 1914 na łamach „Przeglądu Ceramicznego” ukazało się 
ogłoszenie Klotyldy Polakowej o sprzedaży różnych przedmiotów (m.in. ramek do wyrobu 
dachówek i form do wyrobu płyt i rur cementowych), a to w związku ze zwinięciem fabryki 
i gospodarstwa113. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ogłoszenie Klotyldy Polakowej opublikowane na łamach prasy po śmierci męża  
i zamknięciu cegielni (wg: „Przegląd Ceramiczny", R. 14, 1914, nr 4, s. 52). 
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Niewiele wiadomo o cegielni Emila Kadleca. Wedle danych z r. 1906 znajdowała się 
ona przy ul. Floriańskiej i wyrabiała cegły, dachówki i rurki drenarskie114. Co najmniej od 
r. 1912 działała w Jaśle także cegielnia Józefa Schmindlinga, o której jednakże trudno podać 
jakiekolwiek bliższe informacje115. Na koniec dla porządku należy wspomnieć, iż w r. 1903 
w oficjalnym spisie odnotowana została w Jaśle cegielnia firmy Jakób Polak i Syn, wydaje 
się jednak, że nastąpiło to w wyniku błędu, bowiem firmę tę prowadził już wówczas 
wspomniany wyżej Franciszek Polak, syn Jakuba, także wymieniony w owym spisie jako 
właściciel cegielni w Jaśle116. 

Na uwagę zasługują też cegielnie działające w gminach ościennych, tudzież 
zlokalizowane w miejscowościach niezbyt od Jasła odległych. Do tej pierwszej grupy 
zaliczyć należy cegielnię w pobliskim Żółkowie, którą co najmniej od r. 1912 prowadził 
wraz ze wspólnikami Józef Schmindling117 oraz cegielnię w Sobniowie, prowadzoną co 
najmniej od początku XX w. przez Izaaka Judę Rubla118. Druga grupa, zawierająca 
renomowane i dobrze w branży znane firmy, jest znacznie liczniejsza. Terytorialnie 
najbliższą z nich była cegielnia w Bieździadce, będąca własnością Stanisława (a z czasem 
Stefana) hr. Romera i działająca co najmniej od pierwszej połowy lat 80. XIX w.119. Firma ta 
przez kolejne dziesięciolecia doskonaliła swe wyroby i wzbogacała asortyment (m.in. o rurki 
drenarskie), mimo iż na początku XX w. w tej samej miejscowości powstała co najmniej 
jedna konkurencyjna cegielnia120. W tym samym mniej więcej czasie, co w Bieździedzy − 
tuż po tragicznym pożarze, jaki nawiedził miasteczko w r. 1884 − powstały dwie nowe 
cegielnie w sąsiednich Kołaczycach, zdolne wyprodukować co miesiąc do 60 000 cegieł121. 
Innym, godnym wzmianki zakładem tego typu była cegielnia w Dobrzechowie, która na 
początku XX w. wielokrotnie ogłaszała się w prasie branżowej122. Należała ona do 
hr. Michałowskiego (najpierw Romana, a później Władysława) i co najmniej od r. 1906 
funkcjonowała jako cegielnia parowa. O jej ponadlokalnym znaczeniu najlepiej świadczy 
fakt, iż w r. 1912 zatrudniała 100-150 pracowników. Wśród produkowanych przez nią 
wyrobów znajdowały się m.in. rurki drenarskie, dachówki prasowane i ciągnięte, cegła 
maszynowa i glazurowana oraz dachówka karpiówka)123. Na mniejszą skalę pracowała też 
w okolicy (tuż przed I wojną światową) prowadzona przez kolejnego ziemianina, dra Jana 
Kantego Dzianotta, cegielnia w Gliniku Dolnym124. W r. 1902 jako dostawca cegły 
prasowanej, używanej do adaptacji tzw. Heitzmannówki dla potrzeb klasztoru 
oo. Franciszkanów, notowana była cegielnia z podkrośnieńskiej Polanki; pochodzącego 
z niej budulca używano także w latach 1902-1904 do budowy kościoła oo. Franciszkanów, 
wysoko ceniąc jego jakość125. Kilka cegielni wreszcie, w tym jedna należąca do znanego 
z posiadania cegielni w samym Jaśle Franciszka Polaka i jego wspólników, funkcjonowało 
też w Krośnie i jego najbliższych okolicach126. 

Nie należy wreszcie zapominać, że choć kryterium bliskości producenta budulca od 
miejsca budowy na ogół miało jeszcze wówczas istotne znaczenie przy wyborze konkretnej 
oferty, to w szczególnych przypadkach przedsiębiorcy byli w stanie korzystać z wyrobów 
firm bardzo od Jasła odległych, jak uczynił to np. Tadeusz Stryjeński, kryjąc przed r. 1902 
dach domu Henryka Machera dachówką produkowaną w Niepołomicach127. 
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Fabryki wyrobów betonowych 
U schyłku okresu autonomii dużą popularność zaczęły zyskiwać w mieście wyroby 

z betonu, służące przede wszystkim jako elementy do układania chodników, drenowania 
i budowy studzien. Naprzeciw zwiększonemu zapotrzebowaniu na tego typu wyroby wyszły 
fabryki wyrobów betonowych, które zakładali przedsiębiorcy prywatni i gmina. W Jaśle 
powstawały kolejno betoniarnie: Emanuela Jarymowicza (1904-1912), Izydora Kołka (1906-
1936), gminy (od r. 1909) i Józefa Schmindlinga (1912). 

Spośród wymienionych zakładów najwięcej informacji udało się odnaleźć na temat 
betoniarni miejskiej. Decyzję o jej utworzeniu Rada Miejska podjęła 30 grudnia 1908 r.128 
Już z przyjętego wówczas założenia wynikało, że miał to być zakład działający nie tylko dla 
zaspokojenia potrzeb gminy, ale nastawiony również na wolnorynkową sprzedaż 
wyprodukowanych przez siebie wyrobów. Zarząd fabryki powierzono komisji cegielnianej, 
a koszt jej założenia oszacowano wkrótce na 10 000 K129. 25 kwietnia 1909 r. Magistrat 
postanowił przekazać komisji cegielnianej przedłożony przez budowniczego miejskiego 
Emanuela Jarymowicza projekt betoniarni, a 8 maja uchwalił cennik na formy do wyrobu 
betonów130. Wreszcie 21 czerwca 1909 r. Magistrat postanowił ogłosić i rozesłać do 
okolicznych gmin informację, że betoniarnia miejska została już otwarta i podejmuje się 
wykonywania robót wchodzących w zakres jej działalności. Ponadto podjął decyzję, by przy 
udzielaniu wszelkich koncesji budowlanych dopisywać uwagę, że chodnik, połączenia 
kanałowe i wszelkie roboty betoniarskie powinny być wykonywane według wzoru 
stosowanego w betoniarni miejskiej, wobec czego roboty takie należy zamawiać właśnie 
w niej lub przynajmniej nabyć oferowane przez nią wyroby131. Jako jeden z pierwszych, już 
latem 1909 r., na apel władz miejskich odpowiedział Wydział Powiatowy w Jaśle, 
podejmując uchwałę o zaopatrywaniu się władz powiatowych w wyroby betonowe 
wyłącznie w miejskiej fabryce betonów w Jaśle132. Wydaje się, że założenie betoniarni, 
w połączeniu z zastosowaniem swego rodzaju przymusu korzystania z jej towarów i usług, 
przyniosło pozytywne skutki finansowe dla gminy133.  

Betoniarnia miejska podejmowała się wykonania wielu prac zarobkowych, jak np. 
budowa lub naprawa studni czy chodników134. Sprzedawała też swoje wyroby 
zainteresowanym osobom i przedsiębiorcom135. Zdarzało się, iż gmina oferowała wyroby 
i robociznę betoniarni w zamian za czynione przez inwestorów ustępstwa (odstąpienie 
gruntów) na rzecz prowadzonych przez gminę prac regulacyjnych136. Wyroby betoniarni lub 
obniżenie zapłaty za nie traktowano też niekiedy jako formę pomocy dla potrzebujących 
(zarówno osób, jak i instytucji)137. 

W interesującym nas okresie nie znamy liczby ani składu osobowego zatrudnionych 
w betoniarni miejskiej. Z końca r. 1913 pochodzą jedynie informacje o administrującym nią 
radnym Kowalczyku oraz o funkcjonariuszach betoniarni138. 

Nieliczne są informacje na temat wyposażenia betoniarni miejskiej. Wiadomo, iż na 
początku kwietnia 1909 r. (a więc w okresie rozruchu zakładu) Magistrat nie przyjął oferty 
budowniczego miejskiego Emanuela Jarymowicza − właściciela konkurencyjnej, prywatnej 
betoniarni − na zakup przyrządów do wyrobu betonowych materiałów budowlanych 
i zwrócił mu uwagę na niewłaściwą formę jego oferty. Ponownie rozpatrywano ją w marcu 
1910 r., aż wreszcie wiosną roku następnego nabyto od Jarymowicza wóz i niektóre 
przyrządy139. Wedle informacji z wiosny r. 1910 i późniejszych wynika, iż dla potrzeb 
betoniarni gmina utrzymywała konia140.  

 



 

41Baza materiałowa i zasoby ludzkie lokalnego rynku budowlanego 

Spośród kwestii technologicznych nieco miejsca w źródłach zajmuje sprawa 
eksploatowanych dla potrzeb fabryki szutrowisk, co niejednokrotnie rodziło postawy 
roszczeniowe właścicieli gruntów, zarówno w odniesieniu do niektórych szutrowisk, jak 
i prowadzących doń dróg dojazdowych141. W połowie r. 1911 czyniono starania 
o wprowadzenie do asortymentu betoniarni dachówek, ostatecznie jednak − pomimo 
poczynienia stosownego rozeznania − zrezygnowano z zakupu pozwalającego na ich 
produkcję sprzętu142. 

Betoniarnia miejska działała nadal w okresie międzywojennym i w latach okupacji, 
jednak w r. 1944 została całkowicie zniszczona przez Niemców143. Do jej odbudowy 
przystąpiono już na początku r. 1946144. 

Najstarsza wzmianka na temat fabryki wyrobów betonowych wieloletniego 
budowniczego miejskiego w Jaśle Emanuela Jarymowicza145 pochodzi z końca października 
1904 r., kiedy to radny Oczkiewicz pytał, czy barak do wyrobów betonowych, ustawiony za 
budynkiem sądu, powstał za wiedzą burmistrza146. Reakcji tegoż na owo zapytanie nie 
znamy, faktem jest jednak, że gmina już jesienią r. 1905 korzystała z wyrobów betonowych 
zaoferowanych przypuszczalnie przez Jarymowicza; w jego betoniarni zaopatrywała się 
również w latach następnych (czyniąc to jeszcze nawet w czerwcu 1909 r., kiedy działała już 
betoniarnia miejska)147. W czerwcu 1907 r. Magistrat postanowił zaostrzyć kontrolę jakości 
dostarczanych gminie wyrobów cementowych148, co zapewne sprowokowało gminę do 
podjęcia półtora roku później decyzji o założeniu własnej betoniarni i co doprowadziło do 
obszernie udokumentowanego konfliktu władz gminy z Jarymowiczem. Już w czerwcu 1909 
r. Jarymowiczowi zarzucono zabranie z betoniarni miejskiej różnych form i narzędzi, a we 
wrześniu wszczęto dochodzenie, mające sprawdzić, czy budowniczy miejski rzeczywiście 
odmawia robotników miejskiej betoniarni, twierdząc iż są przez Magistrat wyzyskiwani 
i postanowiono zapytać Wydział Krajowy, czy Jarymowicz jako budowniczy miejski ma 
prawo prowadzenia firmy kupieckiej na fabrykę betonów149. Wreszcie 19 września 1910 r. 
zapadła decyzja mówiąca o tym, że budowniczy musi (...) zaniechać wyrobów betonowych 
w swojej fabryce którą ma w ciągu roku jako otwartą bez uchwały i upoważnienia 
Magistratu zlikwidować. Wynikało to z oczywistego konfliktu interesów, bowiem wedle 
postanowienia Magistratu z tego samego dnia do obowiązków służbowych budowniczego 
oprócz policyi budowlanej ustawą określonej należy: prowadzenie wszystkich robót 
i budowli gminnych oraz nadzór techniczny nad przedsiębiorstwami przez gminę we własnym 
zarządzie prowadzonemi, (a takim zakładem była m.in. betoniarnia miejska)150. 
1 października 1910 r. odrzucono odwołanie od tej decyzji sformułowane przez Jarymowicza 
i  dodatkowo zobowiązano go, że po zlikwidowaniu swej fabryki wyrobów betonowych 
usunie szyld swój gdziekolwiek tenże istnieje i przeprowadzi zamalowanie tegoż na 
kamienicy Knebla przy ul. Kościuszki151. Wobec narastającego konfliktu z gminą Jarymowicz 
już w kwietniu 1909 r. usiłował sprzedać jej swoje przyrządy do wyrobu betonów, na co ta 
przystała dopiero dwa lata później, nabywając niektóre z nich oraz wóz152. 

Fabryka betonów Jarymowicza była jeszcze wzmiankowana w kwietniu 1911 r.;  
w r. 1912 określono ją najpierw jako pozostającą czasowo bez ruchu, by pod koniec maja 
odnotować ją już jako zlikwidowaną153. 

Już w r. 1906 notowana była w mieście (przy ul. Kościuszki) betoniarnia Izydora 
Kołka, która wyrabiała wówczas cementowe dachówki, posadzki, kręgi studzienne i rury 
kanałowe. Zakład ten czynny był nadal sześć lat później154. Wcześniej (najprawdopodobniej 
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wiosną 1907 r.), został najpewniej rozbudowany, o czym zdaje się świadczyć fakt, iż 
Magistrat zezwolił Kołkowi na przeistoczenie należącego doń budynku na fabrykę wyrobów 
betonowych155, po czym już jesienią tego roku różni kontrahenci (Magistrat, ks. Aleksander 
Kwieciński) nabywali wyprodukowane przezeń wyroby156. Zakład ten działał przez kolejne 
dziesięciolecia; notowany był jeszcze latem 1936 r.157. 

Najmniej wiadomo o tego typu zakładzie prowadzonym przez Józefa Schmindlinga, 
który w r. 1912 produkował w Jaśle dachówki cementowe158. 

Osobą, którą po dokonaniu analizy źródeł łączyć można z procesem produkcji 
wyrobów betonowych w Jaśle jest Jan Dacyl, czynny w jasielskim rzemiośle co najmniej 
w latach 1904−1943. W momencie otrzymania zatrudnienia w betoniarni miejskiej mógł się 
on już wykazać praktyką w tego rodzaju pracy, choć w interesującym nas okresie znany był 
w mieście głównie z naprawiania i układania chodników oraz brukowania159. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Widok bocznej ściany kamienicy Kazimierza Knebla przy ul. Kościuszki z reklamami jasielskich 
kupców, przedsiębiorców i rzemieślników (wśród nich reklama betoniarni Emanuela Jarymowicza). 

Reprodukcja fotografii ze zbiorów Mieczysława Mikulskiego. 
 
 
Kamieniołomy 

Naturalną bazą dla eksploatacji kamienia były w okolicach Jasła skaliste tereny 
położone na północ od miasta, ciągnące się pasem od Ulaszowic do Krajowic i − po drugiej 
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stronie rzeki Wisłoki − w rejonie Wróblowej i Brzysk. Stąd też, kiedy pod koniec r. 1881 
planowano zakup kamienia do budowy gimnazjum, pojawił się pomysł prowadzenia 
pertraktacji w tej sprawie z nie wymienionymi z nazwiska właścicielami pokładów 
kamiennych w Krajowicach160. W latach 90. XIX w. jako właściciel kamieniołomów 
przedstawiał się klientom jasielski kamieniarz D. L. Werner161, nie wiadomo jednak, gdzie 
znajdowały się należące do niego kamieniołomy. W Ulaszowicach zlokalizowany był 
najbardziej znany z okolicznych kamieniołomów, stanowiący własność i administrowany 
przez zarząd dóbr (obszar dworski) w Gorajowicach162. Na początku XX w. pochodzący 
z niego kamień wykorzystany został m.in. do budowy kościoła oo. Franciszkanów i do 
przebudowy oficyn szkoły „Pod Zegarem”163. W tym samym czasie właścicielem 
kamieniołomu w Krajowicach był Jakub Madej, jeden z najzamożniejszych mieszkańców tej 
miejscowości, który pochodzący stąd kamień sprzedawał m.in. w Jaśle, Pilźnie 
i Tarnowie164. 

Ponadto w powiecie jasielskim odnotowano na początku XX w. istnienie 
kamieniołomów w Bieździedzy, Cieklinie, Lublicy, Nienaszowie, Ołpinach, Tarnowcu, 
Warzycach, Wróblowej, Załężu i Żurowej (tu było ich nawet kilka). Pobieranego stąd 
kamienia używano najczęściej do budowy mostów (kamień z Ołpin, Tarnowca, Warzyc), ale 
także przy budowie kolei (kamień z Warzyc), do wykonywania piwnic i podmurówek 
domów (kamień z Nienaszowa, Ołpin, Warzyc, Wróblowej, Załęża i Żurowej), kominów 
(kamień z Wróblowej), a nawet do wykonywania dekoracyjnych detali architektonicznych 
(kamień z Cieklina, co pozwoliło kilku mieszkańcom Woli Cieklińskiej − podobnie jak 
mieszkańcom Folusza − zająć się profesjonalnie kamieniarstwem)165. 

 
Szutrowiska 

Zaopatrzenie w szuter nie przedstawiało nigdy w Jaśle większego problemu z uwagi na 
obfite występowanie tego surowca w samym mieście i w jego okolicy. Według stanu 
z początku r. 1884 szutrowiska na terenie powiatu jasielskiego zlokalizowane były nad 
brzegami Jasiołki, Wisłoki i Ropy. Narzekano wówczas, że ich właściciele jak dotąd nie 
czerpią zbytnich korzyści z prowadzonej w owym czasie budowy kolei transwersalnej166. 
Kiedy jednak w listopadzie poprzedniego roku doszło do komisyjnego wyznaczenia miejsc 
do wydobywania szutru niezbędnego do budowy tejże kolei, Wydział Powiatowy w Jaśle 
wystosował ostry protest względem powziętych wówczas postanowień, a to z powodu 
niebezpieczeństwa, iż przez wydobywanie szutru z wszystkich wybranych miejsc powiat 
byłby narażony na wielką klęskę, gdyż raz musiałby po bajecznych cenach płacić szuter do 
konserwacyi dróg powiatowych, a powtóre cała komunikacya gminna z takim mozołem 
i wysileniem podtrzymywana w jednym roku byłaby zrujnowaną167. 

Na podstawie dokumentów z ostatnich lat autonomii wolno stwierdzić, że miasto mogło 
liczyć na stałe, systematyczne i bezproblemowe dostawy szutru, który był podstawowym 
materiałem służącym do utrzymania dróg przebiegających przez miasto. Zarówno jasielski 
Magistrat, jak i Starostwo co kilka lat zawierały w tym celu kontrakty z różnymi 
przedsiębiorcami. Wydobycie tego surowca odbywało się w wielu miejscach, na wszystkich 
okolicznych rzekach, w tym na przepływających przez Jasło: Wisłoce (w miejscowościach: 
Bukowa, Kołaczyce, Krajowice, Niegłowice, Żółków, Zarzecze, Świerchowa, Łężyny, Toki, 
Żmigród, Jasło), Jasiołce (m.in. w Warzycach) i Ropie (m.in. w Trzcinicy, Przysiekach 
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i Sławęcinie). Do utrzymania dróg państwowych w mieście używano szutru porfirowego, 
wydobywanego w Miękini i dostarczanego przez firmę Kulka i Spółka z Krzeszowic168.  

Według nielicznych, precyzyjnych informacji szuter dostarczali lub udostępniali miastu 
m.in. Czajka z Trzcinicy (1908), Józefa Dominowa (1913), Hajduk z Kaczorowów (1908) 
i Wiktoria Jaroszowa (1913), natomiast oo. Franciszkanie korzystali w r. 1903 z szutru 
dostarczonego przez firmę Krupa i spółka169. 

 
Tartaki 

Odnalezione dane pozwalają na stwierdzenie, że u schyłku okresu autonomii działało 
w Jaśle kilka tartaków, prowadzonych najczęściej przez firmy zajmujące się równocześnie 
stolarstwem. I tak np. prowadzący wcześniej prywatny warsztat stolarski Ernest Sergler 
uzyskał późną jesienią r. 1905 pozwolenie na budowę tartaku, który działał już w r. 1906, 
a po sześciu latach odnotowany został w pobliskich Niegłowicach170. Własny tartak 
(notowany w latach 1901−1906) prowadziła też firma Papciak, Baligrodzki i Spółka171. 
U schyłku okresu autonomii funkcjonował także w Jaśle tartak parowy należący do firmy 
Braci Kohut, tartak dra Metha i Spółki, tartak parowej fabryki wyrobów stolarskich oraz 
tartak Józefa Schmindlinga i Spółki172.  

Warto też odnotować tartaki znajdujące się w niezbyt od Jasła odległych, a obfitujących 
w surowiec drzewny miejscowościach. I tak w Mytarce pod Żmigrodem znajdował się tartak 
parowy hr. Franciszka Potulickiego, a w Trzcinicy − tartak Klominka i Spółki173. 
Ks. Władysław Sarna w r. 1908 doliczył się na terenie powiatu jasielskiego trzech tartaków 
parowych, dwóch tartaków wodnych i jednego tartaku wodnego bez cyrkularki174. W tym 
miejscu warto jeszcze dodać, iż wyrąb lasu w celu pozyskania surowca prowadził 
w pobliskich Gorajowicach Markus Karb (Karpf?), a w Bieździatce − Leib Stryk175. 

 
Kamieniarstwo 

Źródła wymieniają sporą liczbę działających w Jaśle kamieniarzy. Profesją tą parali się: 
Franciszek Chrzanowski (1904), Wojciech Dudek (1903−1906), Józef Krzepkowski (1904), 
Jan Mitasiński (około 1907), Stefan Niemczyński (1905), Jakub Polak (1905), Józef 
Skrzypkowski (1904), Józef Sroczyński (około 1901−1917) i D. L. Werner (1896−1907), 
z których większość odnotowana została z racji prac prowadzonych przy budowie kościoła 
oo. Franciszkanów. 

Spośród nich najwięcej informacji dotyczy Józefa Sroczyńskiego, wiadomo jednak 
także, iż spośród wymienionych miejscowym rzemieślnikiem był z całą pewnością Jakub 
Polak, o czym świadczy fakt, iż w marcu 1905 r. Magistrat zezwolił mu na budowę 
w mieście pracowni kamieniarskiej176. Spośród wielu prac Sroczyńskiego warto odnotować 
roboty kamieniarskie przy budowie Szkoły Wydziałowej Żeńskiej177, restaurację schodów 
prowadzących do kostnicy na cmentarzu178 oraz wykonane tamże liczne nagrobki179. Dane 
z r. 1908 informują, iż jego pracownia znajdowała się na placu dzierżawionym od gminy, 
zapewne koło cmentarza, przy ul. Zielonej 125 (jak to miało miejsce dwa lata wcześniej)180. 
Firma Sroczyńskiego działała nadal w r. 1912, oferując dodatkowo usługi w zakresie 
rytownictwa181. 

Możliwe jest również podanie sporej grupy miejscowych i zamiejscowych rzeźbiarzy − 
kamieniarzy, którzy zaznaczyli swoją obecność na jasielskim cmentarzu, wykonując dla 
rodzin pochowanych na nim osób grobowce i nagrobki. W grupie twórców miejscowych − 
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obok wspomnianego już Sroczyńskiego − wymienić należy czynnego na początku XX w. 
Jana Mitasińskiego, a spośród wykonawców spoza Jasła twórców związanych z Krakowem 
(Władysław Eljasz, Fabian Hochstim, Jan Kulesza i Edward Stehlik), Lwowem (Henryk 
Perier i Lucjan Tyrowicz), Samborem i Przemyślem (Franciszek Langer), Tarnowem (Piotr 
Celestyn Kulka), Nowym Sączem (F. German), a nawet Wiedniem (R. Strechnack)182. 
Ponadto kamieniarze z Krakowa pracowali do r. 1902 przy budowie i dekorowaniu domu 
Henryka Machera − firma Fischer działająca pod zarządem Markiewicza odpowiedzialna 
była za prace rzeźbiarsko − kamieniarskie, a firma Kozłowski & Szczyrbuła wykonała prace 
kamieniarskie (schody i portal)183. 

 
Brukarstwo 

Kwerendy archiwalne ujawniły kilka nazwisk osób zajmujących się brukarstwem. 
Brukarzami byli: Antoni Barzyk (1905−1907), Jan Dacyl (1905) i Walenty Skuba 
(1909−1910). Z grupy tej na baczniejszą uwagę zasługuje wspomniany już Jan Dacyl − 
przedsiębiorca budowlany, przez wiele lat związany z betoniarnią miejską184.  

 
Blacharstwo 

Kwerendy źródłowe pozwoliły na zidentyfikowanie kilku blacharzy działających na 
terenie miasta w okresie autonomii galicyjskiej. W grupie tej znaleźli się: Jakub Bruder 
(1905), Pankracy Goehrle [Göhrle] (1893−1918), Kazimierz Janicki (1837−1876), 
Franciszek Kwilarz (blacharz lub dekarz, 1907), Anna Margul[i]es (1905), Jakub Margulies 
(1907−1908), Menasche Margul[i]es − blacharz prowadzący również usytuowany w Rynku 
sklep z towarami żelaznymi, lampami, szkłem itp. wyrobami (1884−1912), Józef Muc 
(1912) oraz Sebastian Niezgodzki (1914).  

Z tej kilkuosobowej grupy rzemieślnikiem zdecydowanie najaktywniejszym 
i najbardziej przedsiębiorczym był bez wątpienia Pankracy Goehrle. W r. 1902 jako 
podwykonawca zatrudniony był przez Jana Rybaka przy adaptacji tzw. Heitzmannówki na 
siedzibę oo. Franciszkanów, tytułując się przy tym blacharzem i mechanikiem ze Lwowa 
osiadłym w Jaśle185. Nieco wcześniej (do r. 1902) wykonał prace blacharskie przy domu 
Henryka Machera186. Kilka lat później uczestniczył w budowie kościoła oo. 
Franciszkanów187. Z innych jego ważniejszych prac w mieście warto wymienić roboty 
blacharskie przy budowie szkół wydziałowych (żeńskiej i męskiej), demontaż wieży na 
budynku pogimnazjalnym w Rynku oraz wykonanie dla gminy sześciu budek 
strażniczych188.  

Goehrle potrafił wykonywać dzieła kunsztowne, z których jedno, możliwe do 
związania z nim hipotetycznie, zachowało się do dnia dzisiejszego. Dziełem tym jest 
wykonana z blachy figurka eola wieńcząca glorietkę usytuowaną w jasielskim parku. 
Według informacji uzyskanych w drodze wywiadu, tuż przed wybuchem I wojny światowej 
figura ta została wykonana przez Sebastiana Niezgodzkiego (ur. 1895) jako jego praca 
dyplomowa przygotowana z racji egzaminu na czeladnika. Stosowne do tego świadectwo 
nosi datę 23 czerwca 1914 r.189 Ponieważ jednak pochodzące sprzed tego okresu fotografie 
nie pozostawiają wątpliwości co do istnienia figury eola w zwieńczeniu glorietki co najmniej 
od listopada 1900 roku, wolno przypuszczać, iż wykonana przez Niezgodzkiego figura była 
typowym „majstersztykiem”, wzorowanym na pracy mistrza. Ponieważ Niezgodzki pobierał 
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nauki właśnie u Pankracego Göhrle, można na tej podstawie uznać tego ostatniego za 
hipotetycznego twórcę znanej wszystkim jaślanom figury eola. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Głowa eola wieńczącego glorietkę w parku miejskim. Stan z kwietnia 2000 r.  
– po demontażu, bezpośrednio przed podjęciem prac konserwatorskich. Fot. A. Laskowski. 

 
 

Warto podkreślić, iż poza aktywnością stricte zawodową Pankracy Goehrle brał udział 
w wielu inicjatywach służących lokalnej społeczności. We wrześniu 1904 r. Rada Gminna 
zatwierdziła jego wybór na zastępcę naczelnika straży ogniowej, a już w lutym 1906 r. 
zatwierdzony został na stanowisku jej naczelnika. Co najmniej od stycznia 1907 r. pełnił 
funkcję radnego, a w ramach związanych z tym obowiązków działał m.in. w komisji 
budowlanej oraz cegielnianej190. Wedle danych z ostatnich lat przed wybuchem I wojny 
światowej zamieszkiwał dom przy ul. Igielnej. Zmarł 20 grudnia 1918 r., sprawując funkcję 
asesora i zastępcy wiceburmistrza Jasła191. 

Na podstawie zapisów archiwalnych można wskazać pochodzenie innego 
z wymienionych blacharzy, Kazimierza Janickiego, który urodził się w r. 1817 w Pruchniku 
koło Przemyśla192. Spośród jego prac warto wymienić roboty blacharskie uskutecznione 
w jasielskich koszarach w r. 1876193. 
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Nazwiska jasielskich blacharzy zdają się świadczyć, iż zawód ten był zdominowany 
przez rzemieślników pochodzenia żydowskiego, co jest zbieżne z sytuacją w sąsiednim 
Krośnie (gdzie zawód blacharza był wręcz zmonopolizowany przez rzemieślników 
żydowskich), a także z tendencją czytelną w całej Galicji194. 

 
Stolarze i stolarnie 

Stolarze stanowili w Jaśle bodaj najliczniejszą grupę rzemieślników. Lista 
odnalezionych w źródłach stolarzy jest bardzo długa i liczy kilkadziesiąt nazwisk195. Ich 
rozbudowany rejestr prowadzi do wniosku, że ta gałąź rzemiosła, w przeciwieństwie do 
kilku innych, była w Jaśle zupełnie (niemal zupełnie?) zdominowana przez rzemieślników 
narodowości polskiej196, co wynikać mogło m.in. z silnych tradycji cechowych tego 
środowiska. Jak informują źródła do najbardziej aktywnych jasielskich stolarzy należeli: Jan 
Brzostek, Marceli Göttlich, Jan Janicki, Jan Konopacki i Józef Pasionek. 

Jan Brzostek wykonywał liczne naprawy na zlecenie Magistratu197, pełnił też kilka 
ważnych funkcji, m.in. od r. 1910 był instruktorem Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaśle,  
a w okresie międzywojennym był członkiem komisji egzaminacyjnej Zbiorowego 
Stowarzyszenia Rękodzielników w Jaśle198. 

Spośród prac Marcelego Göttlicha na uwagę zasługuje przede wszystkim jego udział  
(w latach 1904−1907) przy budowie i wyposażaniu kościoła oo. Franciszkanów199. 
Angażował się również w sprawy społeczne, np. we wrześniu 1899 r. jako radny miejski 
uczestniczył w pracach komisji budowlanej, mającej rozstrzygnąć kwestię objęcia całego 
miasta rejonem, w którym można budować wyłącznie z materiału ogniotrwałego,  
a w czerwcu 1900 r. wybrano go do komitetu odpowiedzialnego za przebieg przygotowań do 
wizyty cesarza w Jaśle200. Do śmierci (tj. prawdopodobnie do r. 1916) prowadził własny 
zakład pogrzebowy201. 

Jan Janicki wykonał wiele prac dla kościoła i budynku klasztornego oo. Franciszkanów 
(w latach 1905−1907)202, współpracował też z Magistratem203. Godną wzmianki postacią był 
Karol Juryś, uznawany za prekursora kajakarstwa w Jaśle204, a także Antoni Szpak, dla 
którego działalność w charakterze stolarza była marginesem działalności jako przedsiębiorcy 
budowlanego i cieśli205. 

Jan Konopacki wykonywał m.in. prace stolarskie przy budowie gmachów jasielskich 
szkół wydziałowych (wraz z Józefem Pasionkiem)206, a także mnóstwo prac na rzecz gminy, 
np. w biurze kasy miejskiej, karczmie w Ulaszowicach, rzeźni miejskiej, gimnazjum 
i inne207. 

Współpracujący z Janem Konopackim przy wykonywaniu prac stolarskich w szkołach 
wydziałowych Józef Pasionek był bodaj najaktywniejszym w Jaśle reprezentantem 
omawianego środowiska. Wśród wykonywanych przezeń prac były roboty w gimnazjum 
i innych jasielskich szkołach208. W r. 1907 wykonał projekty i kosztorysy nowego 
umeblowania sali posiedzeń Rady Miejskiej, które stały się przedmiotem dyskusji na forum 
rady209. Był też wykonawcą licznych, nieokreślonych bliżej w źródłach prac na rzecz 
gminy210. Ponadto pracował dla oo. Franciszkanów: w r. 1902 jako podwykonawca 
zatrudniony przez Jana Rybaka przy adaptacji tzw. Heitzmannówki na dom zakonny,  
a w latach 1905−1906 jako autor prac w kościele, wykonując konfesjonały, stalle, klęcznik, 
komodę na świece, katafalk dla Jadwigi Mühlradównej i inne211. Jak wynika z materiałów 
informacyjnych Pasionek wykonywał wszelkie prace stolarskie, obiecując precyzyjne 
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i rychłe wykonanie zamówień, a jako swą specjalność podawał w r. 1912 wyrób ławek 
szkolnych, listew na ramy oraz przyborów szkolnych212. Wedle danych z początku r. 1909 
był przełożonym Stowarzyszenia Zbiorowego Rękodzielników w Jaśle213. W pierwszych 
latach po wojnie notowany był jako nauczyciel zawodu, wykonawca prac remontowych 
w gmachu Starostwa oraz rzeczoznawca komisji ustalającej zakres i wartość szkód 
poczynionych w obiektach zajętych na terenie miasta na kwatery przez 48. pułk piechoty214. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nagłówek blankietu rachunku wystawionego oo. franciszkanom w Jaśle w r. 1906  
przez jasielskiego stolarza Jana Janickiego. Oryginał w zbiorach APF, 

 sygn. D-II-54, teczka Jasło 11. 
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W przeciwieństwie do dużej liczby zidentyfikowanych przedstawicieli tego rzemiosła 
stosunkowo mało posiadamy informacji o lokalizacji ich warsztatów. Udało się ustalić, iż na 
Targowicy (a właściwie przy ul. Farnej) zakład posiadał Karol Juryś215, przy Rynku − Jan 
Janicki216 i Jan Konopacki (który oferował roboty budowlane i meblowe przy Rynku 342217, 
a swą realność posiadał przy ul. Stromej218), przy ul. Koralewskiego znajdowała się pierwsza 
(?) pracownia Józefa Pasionka219 i w tym samym rejonie (na przedmieściu bieckim) mieszkał 
Adam Szewczyk220. Stanisław Schmidt posiadał pracownię przy ul. 3 Maja221, a nowy dom, 
skład i pracownia Józefa Pasionka znajdowały się przy ul. Asnyka, nieopodal ul. Sokoła222. 
Z danych tych wynika, że jasielscy stolarze starali się lokować swe warsztaty w centrum 
miasta, względnie przy ulicach niezbyt od niego odległych i była to tendencja, której nie 
zmienił nawet dynamiczny rozwój przestrzenny miasta w ostatnich latach autonomii. 

Wyniki kwerend przekonują, że przez pierwsze dziesięciolecia interesującego nas 
okresu dominował w Jaśle system pracy opartej na indywidualnych warsztatach majstrów, 
którzy zatrudniali w nich przyszłych adeptów stolarstwa. Pewnym wyłomem i ciekawym 
eksperymentem była w tym względzie stolarnia działająca przy jasielskim areszcie. Jak 
odnotowano, jej gorący zwolennik − sędzia Józef Głuszkiewicz, wybrany na początku 
r. 1885 na przewodniczącego Towarzystwa Oświaty Ludowej w Jaśle − z godną uwagi 
pieczołowitością zatrudniał pracą aresztantów, którzy w pracowni stolarskiej robili 
krzesełka (...) na wzór ławek ogrodowych, ładnego fasonu i bardzo praktyczne oraz tanie, co 
ze zrozumiałych względów spotykało się z niechęcią profesjonalnych stolarzy223. 

U schyłku XIX i na początku XX w. obok indywidualnych pracowni zaczęły 
powstawać w mieście pracujące na większą skalę fabryki wyrobów stolarskich i stolarnie 
parowe (maszynowe). I tak np. w maju 1905 r. fabryka wyrobów stolarskich w Jaśle złożyła 
ofertę na wykonanie robót stolarskich, kowalskich i ślusarskich, lakierniczych i szklarskich 
przy budowie Szkoły Wydziałowej Męskiej (których nie otrzymała), a 1 czerwca 1907 r. 
zlecono jej wykonanie prac stolarskich przy planowanej do wzniesienia ściance w sieni 
parteru budynku magistrackiego, uznając jej ofertę za najkorzystniejszą. Była też 
wykonawcą prac stolarskich przy budowie siedziby Towarzystwa Zaliczkowego, oddanej do 
użytku na początku r. 1907. Jej działalność wzmiankowano nadal w r. 1912224. Notowana 
w latach 1890−1906 firma Papciak, Baligrodzki i Spółka − prowadząca początkowo parową 
fabrykę wyrobów stolarskich, a później tartak − zajmowała się wyrobem drzwi, okien, 
posadzek, urządzeń sklepowych itp.225. Już w r. 1892 firma ta zgłosiła swój akces do 
organizowanej tegoż roku we Lwowie wystawy przemysłu budowlanego, pragnąc na niej 
wystawić wyprodukowane przez siebie okno i drzwi226. W r. 1897 na łamach krakowskiego 
„Czasopisma Technicznego” pisano o niej: W 1890 r. założona fabryka parowa wyrobów 
stolarskich pod firmą Papciak, Baligrodzki i Spółka w Jaśle w ostatnich czasach znacznie 
rozszerzoną została: zaopatrzona w najnowsze pomocnicze maszyny do obróbki drzewa 
zatrudnia stale oprócz sił pomocniczych 75-90 stolarzy i wyrabia wszelkie wyroby stolarskie, 
posadzki deszczułkowe dębowe i sosnowe, okrętowe miękkie i taflowe. Z przysłanego nam 
prospektu podnieść wypada ulepszenie w kierunku, iż położone posadzki mają pod wpływem 
wilgoci nie zmieniać swego położenia −  byłoby to wielką korzyścią227. 

W r. 1906 jako właściciel parowej fabryki wyrobów stolarskich (i zarazem tartaku) 
w Jaśle odnotowany został Ernest Sergler, który być może przejął w posiadanie wspomnianą 
wyżej stolarnię Baligrodzkiego, Papciaka i Spółki. Firma ta, oprócz materiałów tartych 
i drzewa budowlanego, oferowała stolarstwo budowlane i portalowe; meble biurowe, 
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mieszkalne i kuchenne; postumenty dla maszyn rolniczych i innych; drabinki wszelkiego 
rodzaju; lodownie, a także wyrób parkietów, posadzek, podłóg okrętowych i schodów228. 
Istotne znaczenie u schyłku okresu autonomii miała w Jaśle firma Braci Kohut, utrzymująca 
heblarnię i fabrykę parkietów oraz oferująca wyroby stolarskie229, a także prowadząca 
stolarnię maszynową firma Józef Schmindling i Spółka230. 

Źródła notują również nazwiska kilku pracowników jasielskich stolarni parowych. 
Należeli do nich: Jan Ber[e]ta (1909), Marcin Ber[e]ta (1909), Walenty Bernadzik (1910), 
Bartłomiej Furman (1911) i Wojciech Horowski (1911). 

Wiadomo, że w przypadku niektórych realizacji w mieście korzystano z usług 
i wyrobów firm zamiejscowych, o czym świadczy chociażby fakt, że stolarnia Tadeusza 
Stryjeńskiego z Krakowa wykonała przed r. 1902 drzwi, okna i posadzki do 
zaprojektowanego przez tegoż architekta domu Henryka Machera231. 

 
Szklarstwo 

W interesującym nas okresie udało się zidentyfikować w Jaśle następujących szklarzy: 
Izrael Amais (1867−1876), Samuel Wolf Ehrlich (1906−1919), Feliks Grzesicki (1912), 
Józef Niedzielski (1903−1906), Feliks Niedźwiedź (1905), Trzonkowski (1876), Benjamin 
Unger (1903−1909), Eliasz Unger (1906−1938) i Golda Unger (1907−1939). Zestawienie to 
świadczy, iż branża ta zdominowana była w Jaśle przez rzemieślników pochodzenia 
żydowskiego, co odpowiadało ogólnym tendencjom zaobserwowanym na terenie Galicji232. 

Spośród wymienionych szklarzy jako najaktywniejsi rzemieślnicy jawią się Benjamin, 
Golda i Eliasz Ungerowie, których działalność doczekała się niedawno monograficznego 
artykułu233. Benjamin Unger wielokrotnie zatrudniany był przez władze miejskie, m.in. do 
wykonania prac szklarskich w budynkach jasielskich szkół wydziałowych. Golda Unger nie 
tylko prowadziła zakład szklarski, ale również trudniła się (aż do wybuchu II wojny 
światowej) handlem szkłem. Natomiast Eliasz Unger był szklarzem o ponadprzeciętnych 
ambicjach i umiejętnościach, co przejawiło się założeniem przezeń zakładu artystycznego 
zajmującego się m.in. wykonywaniem witraży, przeniesionego między r. 1906 a r. 1912 do 
Tarnowa. 

Raczej skąpe są informacje na temat lokalizacji jasielskich zakładów szklarskich. 
Wiadomo jednak, że zakład Feliksa Grzesickiego notowany był w r. 1912 przy Targowicy, 
Ungerowie natomiast mieszkali u zbiegu ulic Sokoła i Floriańskiej234. 

 
Ślusarstwo 

Długa jest lista działających w Jaśle ślusarzy, którą w zdecydowanej większości tworzą 
rzemieślnicy pochodzenia polskiego235. Spośród nich najbardziej aktywnymi byli: Emil 
Berger, Bracik, Józef Golonka i Michał Zając. 

Na uwagę zasługuje fakt, iż wedle danych z r. 1912 w Jaśle działała odlewnia żelaza 
i metali braci Kohut, zatrudniająca około 40-50 pracowników236, która powstała na bazie 
działającej w Jaśle co najmniej od r. 1907 stolarni parowej, tartaku i młyna należących do tej 
samej firmy237. Warto wspomnieć także zawodową aktywność w Jaśle znanego 
krakowskiego ślusarza Józefa Goreckiego, który przed r. 1902 wykonał artystyczne prace 
ślusarskie przy domu Henryka Machera238. 

Jak przekazują fragmentaryczne w tym względzie dane, pracownie ślusarskie 
ulokowane były w różnych punktach miasta: w Rynku (Józefa Golonki)239, przy 
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ul. Kościuszki (Stanisława Lewandowskiego oraz Michała Zająca)240, przy ul. Bednarskiej 
(Karola Polaka)241, przy ul. Floriańskiej (Stanisława Fleszara)242 i przy ul. Mickiewicza 
(kolejny Michała Zająca)243. 

Zapisy archiwalne, poza ogólnymi stwierdzeniami o wykonaniu przez poszczególnych 
rzemieślników robót lub reparacji ślusarskich, zawierają tez bardziej precyzyjne dane, np. 
o zrobieniu ogrodzenia, poręczy lub barier, przeprowadzeniu remontu studzien, wykonaniu 
budek targowych, wprawieniu drzwiczek do pieców kaflowych, zainstalowaniu żelaznych 
ram okiennych (w kościele), czy wykonaniu okuć do drzwi i okien. Odnalezienie nielicznych 
papierów firmowych i inseratów pozwala na bliższe poznanie oferty jasielskich zakładów 
ślusarskich. I tak np. Michał Zając podawał, że prowadzi warsztat ślusarsko-kowalsko-
mechaniczny244, a Józef Golonka − zakład mechaniczny oferujący m.in. wyroby ślusarskie, 
budowlano-artystyczne i ornamentalne, konstrukcje żelazne, okucia budowlane i okucia do 
kuchni kaflowych245. Tenże, na użytym w r. 1902 blankiecie rachunku z nagłówkiem: 
PRACOWNIA WYROBÓW ŚLUSARSKICH / JÓZEFA GOLONKI / W JAŚLE., w jego części 
reklamowej informował, iż pracownia ta PRZYJMUJE / wszelkie wyroby w zakres / 
ŚLUSARSTWA / wchodzące jako to: / balkony, balustrady, / okucia do drzwi i okien / i t. p. / 
PRZYJMUJE / do naprawy / WAGI / wszelkiej konstrukcyi / CENY PRZYSTĘPNE.246

 
Kowalstwo 

Bardzo liczną grupę rzemieślników stanowili w mieście kowale247, którzy byli m.in. 
wykonawcami bardzo modnych i często stosowanych w ówczesnym budownictwie ankrów. 
Ich zestawienie, rejestrujące głównie kowali działających w mieście w ostatnich latach 
okresu autonomii, potwierdza wyniki badań Alojzego Zieleckiego i pozwala na stwierdzenie, 
że tak jak i w r. 1870 jasielskie kuźnie prowadzone były wyłącznie przez osoby narodowości 
polskiej248. 

Kuźnie te zlokalizowane były w różnych punktach miasta: przy ul. Kościuszki 
(Wojciecha Roja249 i Michała Zająca250), przy ul. Długiej (prawdopodobnie Jakuba 
Twaroga)251, przy ul. Zielonej (Władysława Jedziniaka)252, przy ul. Liwocz253, przy ul. 
Widok (Kośka)254, przypuszczalnie przy ul. Kaczorowskiej (Pawła Kośkiewicza)255, za 
Jasiołką w Ulaszowicach (Urszula)256. Z zestawienia tego wynika wyraźnie, iż nie istniała 
w Jaśle ulica, bądź część miasta, która byłaby typowym skupiskiem rzemieślników tej 
branży. 
 
Kaflarstwo 

Wyrobem kafli w mieście zajmowała się początkowo jedynie firma Jana Chmielowca, 
zlokalizowana przy ul. Floriańskiej, znana z wyrobu pieców kaflowych i innych wyrobów 
ceramicznych (1905−1912). Później działalność tę prowadzili także Emil Kadlec (1912) 
i Stanisław Lasocki (1912). Podobny zakład w pobliskich Kołaczycach prowadził Michał 
Trojan (1906). Warto również wspomnieć, iż w źródłach lub literaturze odnotowani zostali 
także związani z tą profesją: Emil Witt (1909) − pomocnik kaflarski i Jan Zabłocki − 
współpracownik Stanisława Lasockiego. 

Wydaje się, iż wszystkie wymienione wyżej zakłady zaczęły funkcjonować stosunkowo 
późno lub też nie oferowały początkowo wyrobów na odpowiednio wysokim poziomie, 
skoro piece, jakie wykonano w siedzibach naftowców zaprojektowanych przez Tadeusza 
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Stryjeńskiego pochodziły bądź to z firmy L&C Hardtmuth we Lwowie bądź z krakowskiej 
firmy M. Baruch z Podgórza257. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nagłówek blankietu rachunku wystawionego oo. franciszkanom w Jaśle w r. 1906 
przez Jana Chmielowca −- właściciela jasielskiej kaflarni.  

Oryginał w zbiorach APF, sygn. D-II-54, teczka Jasło 11. 
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Spośród wymienionych wyżej miejscowych kaflarni najwyżej − jak się wydaje − 
ceniono w Jaśle firmę Jana Chmielowca, jemu bowiem najczęściej powierzano wykonanie 
prac kaflarskich w budynkach gminnych. Jego działalność udokumentowana jest od r. 1905, 
jednak sam Chmielowiec (jako właściciel realności) odnotowany został w Jaśle już w marcu 
1902 r.258. Do jego ważniejszych realizacji zaliczyć można wykonane lub naprawione piece 
w budynkach: filii gimnazjum przy Rynku, Szkoły Wydziałowej Męskiej, gimnazjum, 
szkoły żeńskiej „Pod Zegarem” i szkoły ludowej męskiej im. Staszica oraz Towarzystwa 
Zaliczkowego259. Kiedy wykonał piece w adaptowanej na klasztor oo. Franciszkanów 
kamienicy nabytej od Kazimiery Minnickiej, za swą pracę wystawił w listopadzie 1906 r. 
rachunek, używając drukowanego po r. 1900 u L. D. Stoegera i syna w Jaśle blankietu 
z nagłówkiem: FABRYKA / PIECÓW KAFLOWYCH I WYROBÓW CERAMICZNYCH / 
JANA CHMIELOWCA / W JAŚLE, po bokach którego umieszczony był awers i rewers 
medalu z Wystawy Jasielskich Kółek Rolniczych w r. 1903. W umieszczonej poniżej ofercie 
anonsował: WYRABIA / kafle białe porcelanowe, / białe zwyczajne, deseniowe w kolorach: / 
brązowym i zielonym / jakoteż: / stawia piece i kuchnie / wszelkiego rodzaju / od najtańszych 
do najwykwintniejszych / po cenach możliwie niskich. I obok: PRZYJMUJE / wszelkie 
zamówienia w zakres ka- / flarski wchodzące / jakoto: / piece, kuchnie, wanny kaflowe nowe 
/ i stare / stawia i przestawia podług / wszelkich wymagań / jakoteż / przyjmuje reperacye 
pieców i kuchni. / Posiada wyroby ceramiczne i sprzedaje ta- / kowe po cenach możliwie 
niskich260. Wobec tak licznych zleceń firma Chmielowca musiała dynamicznie się rozwijać, 
czego potwierdzeniem jest zgoda na budowę magazynu na kafle udzielona mu przez 
Magistrat 10 kwietnia 1908 r.261. 
 
Malarstwo pokojowe 

Kolejną, dość liczną grupę zawodową związaną z procesem powstawania 
i wykańczania budowli stanowili malarze pokojowi262. Większość odnotowanych 
w źródłach, wykonywanych przez nich prac dotyczyła budynków gminnych (w szczególno-
ści szkół), względnie kościoła oo. Franciszkanów. Do najczęściej wymienianych w aktach 
miejskich należeli: Magdalena Barzykowa, Sische Bruder, Naftali Gans, Mojżesz Polaner 
i Leon Smulowicz. Rejestr ten zdaje się świadczyć, że i ta dziedzina była zdominowana 
przez wykonawców narodowości żydowskiej. 
 
Sztukatorstwo 

Przebadane źródła nie informują o działających w mieście sztukatorach. W tej 
wyszukanej jak na potrzeby prowincji dziedzinie brak było najpewniej zapotrzebowania, 
a zatem i specjalistów, o czym może świadczyć fakt, iż na początku XX w. Tadeusz 
Stryjeński korzystał przy wykonywaniu sztukaterii w domu Henryka Machera z usług 
niejakiego Kollera z Nowego Sącza263. 
 
Handel materiałami budowlanymi 

Dane z pierwszych dziesięcioleci omawianego okresu informują, iż handel materiałami 
budowlanymi w mieście odbywał się na specjalnie w tym celu wydzielonym terenie. I tak 
np. pod koniec r. 1880 targowica drzewna znajdowała się na gruncie zwanym „Kubatówka”, 
zakupionym przez gminę od Kubatów z myślą wzniesienia na nim gmachu gimnazjum. 
Wiosną r. 1881 zamierzano na to miejsce przenieść targowicę końską z „Peperówki”,  
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a w grudniu 1882 r. zezwolono dzierżawcy propinacji miejskiej Markusowi 
Aleksandrowiczowi na składowanie na tej targowicy drewna budowlanego264. Ten sposób 
handlowania miał swe ujemne strony − sprzedaż materiałów na targach była obłożona 
taryfami targowymi (dotyczyło to również m.in. drzewa budowlanego i gontów)265. 

Źródła z ostatnich kilkunastu lat autonomii przekonują, iż ta forma prowadzenia handlu 
materiałami budowlanymi, jeśli nie przestała jeszcze wówczas obowiązywać, to z całą 
pewnością została zdominowana przez funkcjonowanie prywatnych składów, należących do 
konkurujących ze sobą handlarzy. Składy takie znajdowały się m.in. przy ulicach: 
Floriańskiej, Rejtana i 3 Maja. Forma ta dotyczyła przede wszystkim obrotu drewnem 
budowlanym, bowiem np. materiały żelazne sprzedawano w sposób tradycyjny, tj. 
w wyspecjalizowanych w tym sklepach. 

Lista zidentyfikowanych w wyniku przeprowadzonych kwerend handlarzy materiałami 
budowlanymi w Jaśle jest bardzo długa266. Do najaktywniejszych reprezentantów tej profesji 
należeli: Edmund Dąb (działający głównie w latach międzywojennych), Michał Goldstein 
(posiadający nawet filię w Krośnie)267, Leib Hass [Haas] (stale czyniący starania 
o rozszerzenie oferowanego przez siebie asortymentu)268 i Menasche Margulies (czynny 
także jako blacharz)269. Ponadto warto zasygnalizować materiały odnoszące się do Dawida 
Becka270 i Barucha Marguliesa271. 

Czasami lokalny rynek nie był w stanie zaspokoić oczekiwać wykonawców prac 
budowlanych, stąd do budowy zaprojektowanego przez Tadeusz Stryjeńskiego domu 
Henryka Machera wapno sprowadzono z Czudca, a cement z podgórskiej fabryki B. Liban 
i Spółka272. Źródła notują też innych zamiejscowych dostawców: leśnika Eugeniusza 
Brzezińskiego (1903; dostawcę drewna budowlanego), właściciela lasu w Krajowicach 
Feitelbauma (1877; handlarza drewnem) i firmę Hirschfeld Niepokój z Krosna (1903; 
dostawcę cegły). Dostarczaniem materiałów budowlanych zajmowali się też ich producenci. 
Dla przykładu źródła franciszkańskie notują w tej roli: cegielnię w Krośnie (1903), cegielnię 
w Polance (1902−1904), cegielnię Bogusława Steinhausa (1902, 1906), cegielnię miejską 
(1903−1904) i cegielnię Franciszka Polaka (1903) − jako dostawców cegły, tartak w Jaśle 
(1905) − jako dostawcę desek do podłóg oraz zarząd dóbr w Dobrzechowie (1903) − jako 
dostawcę dachówek273. 

Opracowane powyżej zestawienie pozwala na stwierdzenie, że handel materiałami 
budowlanymi był w Jaśle w ostatnich latach autonomii galicyjskiej zdecydowanie 
zdominowany przez handlarzy narodowości żydowskiej274, a najbardziej popularnymi 
materiałami do budowy, jakimi handlowano, były materiały drzewne, co mogło wynikać 
z faktu, iż cegłę bezpośrednio na plac budowy dostarczali jej producenci. Zdarzało się, że 
handlarze obracający danymi materiałami byli równocześnie rzemieślnikami posługującymi 
się nimi jako surowcem w swej pracy, jak np. Leib Hass − handlarz drzewem i zarazem 
cieśla, czy Menasche Margulies − handlarz żelazem i blacharz. 
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3. Podsumowanie 
 
Jasielskie rzemiosło w XIX w. bardzo wolno podnosiło się z upadku. Jeszcze na 

przełomie 3. i 4. ćwierci tegoż stulecia wielu rzemieślników porzucało swe profesje na rzecz 
bardziej intratnego handlu. Sytuacja zaczęła się zmieniać w ostatnich latach XIX w., wraz 
z ożywieniem lokalnego rynku budowlanego. W szeroko rozumianej branży budowlanej 
zaczęli się nawet pojawiać fachowcy napływowi. Wraz z zapotrzebowaniem na wyroby 
rzemieślników pojawiały się również coraz liczniejsze inicjatywy wspierające rzemiosło: 
stypendia, przedsięwzięcia edukacyjne, pochodzące z różnorodnych źródeł subwencje. 
W rezultacie w Jaśle doszło na przełomie XIX i XX w. do powstania silnego, licznego 
środowiska rzemieślniczego, mającego jednakże charakter środowiska typowo lokalnego, 
nastawionego na zaspokajanie potrzeb zleceniodawców miejscowych. 

Stopniowo narastający w Jaśle ruch budowlany sprawił, iż stale zwiększało się 
zapotrzebowanie na różnego rodzaju materiały budowlane. Aby mu sprostać zaczęły 
w mieście powstawać zarówno miejskie, jak i prywatne zakłady produkcyjne: cegielnie, 
betoniarnie, tartaki i stolarnie. Ich powstawaniu oraz dobrej kondycji pobliskich zakładów 
eksploatujących złoża (kamieniołomów, szutrowisk) sprzyjało też bogactwo i łatwa 
dostępność naturalnych zasobów: gliny, kamienia, drewna i żwiru. 

Dostępność materiałów oraz zapotrzebowanie rynku sprawiły, iż poszukiwanymi 
fachowcami stali się kamieniarze, brukarze, a przede wszystkim stolarze, którzy jako jedyna 
grupa reprezentująca związane z budownictwem działy rzemiosła skupili swe warsztaty 
w określonym punkcie miasta, tj. w jego ścisłym centrum, co było ewenementem wobec 
silnie rozproszonych warsztatów rzemieślników innych specjalności. Rzecz przy tym 
znamienna, iż inwestorzy potrzebujący specjalistów w bardziej wyszukanych dziedzinach, 
jak np. sztukatorstwo, sprowadzać musieli wykonawców z miejscowości znacznie od Jasła 
oddalonych. 

Wśród rzemieślników branż związanych z szeroko rozumianym budownictwem 
wykształcił się podział, w myśl którego niektóre branże zostały w zasadzie zdominowane 
przez rzemieślników polskich (jak stolarstwo, ślusarstwo czy kowalstwo), a inne przez 
rzemieślników pochodzenia żydowskiego (jak blacharstwo, szklarstwo czy – w nieco 
mniejszym stopniu niż poprzednie – malarstwo pokojowe). Bardziej uzdolnieni i ambitni 
łączyli w swym ręku różne, pokrewne na ogół profesje, jak np. przedsiębiorca budowlany 
i właściciel fabryki stolarsko-ciesielskiej Antoni Szpak czy szklarz i witrażownik Eliasz 
Unger. Wielu z nich angażowało się też społecznie, by wymienić dla przykładu stolarzy Jana 
Brzostka i Marcelego Göttlicha, blacharza Pankracego Goehrle czy właścicieli większych 
zakładów produkcyjnych: Franciszka Polaka i Bogusława Steinhausa. 

Gdyby nie oni – w wielu przypadkach ludzie niezwykle rzutcy i obdarzeni dużym 
artystycznym smakiem, często nie pozbawieni przy tym społecznikowskiego zapału – Jasło 
nigdy nie doczekałoby się uznania, jakie stało się jego udziałem już we wrześniu 1900 r., 
kiedy to korespondent poczytnego i opiniotwórczego krakowskiego „Czasu” relacjonował 
swoim czytelnikom: Trzeba przyznać, że Jasło −  czego nie można powiedzieć o wszystkich 
miastach galicyjskich −  ma szczęście do pięknych publicznych i prywatnych budynków275. 

Materialnych śladów ich działalności zachowało się już w Jaśle stosunkowo niewiele. 
Najpierw uległy one poważnemu zniszczeniu u schyłku II wojny światowej, później 
w trakcie pospiesznej odbudowy, teraz niszczą je bezmyślnie sami jaślanie, masowo 
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wyrzucając ze swych oblekanych styropianem domów stare okna, bramy, posadzki, 
balustrady czy piece, zastępując je byle jakimi, tanimi i typowymi materiałami, wszędzie 
takimi samymi, dostępnymi w każdym niemal miejscu kontynentu czy globu. W ten sposób, 
na naszych oczach, giną resztki świadków świetności Jasła z przełomu XIX i XX w., 
stanowiących ważny i niepowtarzalny element naszego lokalnego dziedzictwa kulturowego. 
Co najgorsze, dzieje się tak bez cienia refleksji nad takim działaniem i jego skutkami. Byle 
szybciej, byle taniej, byle pyszniej niż u sąsiada! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ozdobny rzygacz zdobiący do niedawna kaplicę Lisowieckich na Starym Cmentarzu  
w Jaśle, zdemontowany w trakcie remontu przeprowadzonego w drugiej połowie  

lat 90. XX w., a następnie zaginiony. Fot. A. Laskowski, 1996. 
 
 

Pokaż mi krajobraz, w którym żyjesz, a powiem ci, kim jesteś – pisał niegdyś José 
Ortega y Gasset276. Jaślanie, dokąd zmierzamy? 
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Wykaz skrótów odnoszących się do archiwaliów  
(skróty zastosowane w przypisach i podpisach pod ilustracjami): 
 
 
APB – Archiwum Parafialne w Brzyskach: 
Kronika parafialna – Kronika parafialna Parafii Brzyska 
Varia − dokumenty luzem 
 
APBiecz – Archiwum Parafialne w Bieczu: 
Kronika parafialna – Kronika parafialna kościoła bieckiego 1859-1937 
 
APF – Archiwum Prowincji św. Antoniego Padewskiego i bł. Jakuba Strzemię  
OO. Franciszkanów w Krakowie: 
sygn. jednostki (np. D-II-44), teczka (np. Jasło 3) 
 
APP – Archiwum Państwowe w Przemyślu: 
678 – zespół nr 678: C. k. Starostwo w Jaśle, sygn. jednostki 
790 – zespół nr 790: Starostwo Powiatowe Jasielskie, sygn. jednostki 
 
APR-Sk – Archiwum Państwowe w Rzeszowie – Oddział w Skołyszynie: 
AMJ – zespół: Akta Miasta Jasła, sygn. jednostki 
CRR – zespół: Cech Rzemiosł Różnych w Jaśle, sygn. jednostki 
KKO – zespół: Komunalna Kasa Oszczędności Miasta Jasła, sygn. jednostki 
RPJ – zespół: Rada Powiatowa w Jaśle, sygn. jednostki 
SDZ – zespół: Szkoły Dokształcające Zawodowe Męska i Żeńska w Jaśle  
       −  zbiór szczątków zespołów 
SOiP – zespół: Szkoły Obwodowe i Powszechne w Jaśle, sygn. jednostki 
ZMJ – zespół: Zarząd Miejski w Jaśle, sygn. jednostki 
 
CPAHU – Centralne Państwowe Archiwum Historyczne Ukrainy we Lwowie: 
sygnatura: fond [zespół] (f.), opis (op.), sprawa (spr.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

58 Andrzej Laskowski 

 
Przypisy: 
 
 
1 Niniejszy tekst stanowi nieco zmienioną wersję jednego z rozdziałów mojej pracy 

doktorskiej zatytułowanej Między Krakowem a Lwowem. Architektura i rozwój 
przestrzenny Jasła w okresie autonomii galicyjskiej, Kraków 2004, napisanej w Instytucie 
Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego pod opieką naukową prof. dra hab. Jacka 
Purchli i obronionej na Wydziale Historycznym UJ w styczniu 2005 r. Praca jest 
przechowywana i dostępna w Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego z siedzibą 
w Bibliotece Jagiellońskiej. 

2 O niektórych przejawach tego boomu zob.: A. Laskowski, Kształtowanie nowoczesnego 
centrum Jasła w ostatniej ćwierci XIX i na początku XX wieku, [w:] Rozwój przestrzenny 
miast galicyjskich położonych między Dunajcem a Sanem w okresie autonomii galicyjskiej, 
pod red. Z. Beiersdorfa i A. Laskowskiego, Jasło 2001, s. 217-240. 

3 A. Laskowski, Kadra techniczno-budowlana związana z Jasłem w okresie autonomii 
galicyjskiej. Słownik biograficzny, Kraków 2003. 

4 Niniejsze opracowanie nie uwzględnia osób, które zaliczono do grona twórców jasielskiego 
budownictwa (architektów, budowniczych, inżynierów, pracowników technicznych, 
przedsiębiorców budowlanych, geometrów, murarzy, cieśli, drogomistrzów i związanych 
z pracami w biurze technicznym dróżników), a którym poświęcono odrębną publikację 
książkową (zob. przyp. 3). Opracowanie nie uwzględnia też osób, których działalność 
zakwalifikowano do sfery działań stricte artystycznych, zasługujących na odrębne 
potraktowanie. Z uwagi na bardzo szeroką i szczegółową podstawę źródłową wykorzystaną 
przy konstruowaniu ostatecznej wersji niniejszego opracowania aparat naukowy 
w przypisach starano się ograniczyć do niezbędnego minimum. Na wstępie wyjaśnić 
również należy, iż podawane w nawiasach po nazwach firm lub nazwiskach rzemieślników 
daty odnoszą się do lat ich potwierdzonej źródłowo aktywności zawodowej w danej 
dziedzinie, jakie udało się ustalić podczas kwerend. W praktyce oznacza to, iż w wielu 
przypadkach (jeśli nie w większości) faktyczny okres ich działalności mógł być znacznie 
dłuższy, jednak z wykorzystanych źródeł nie wynikało to na tyle jednoznacznie, by 
wnioski takie formułować. Wymieniając poszczególnych rzemieślników starano się 
zachować porządek alfabetyczny, a w przypadku zakładów i firm − chronologiczny (wedle 
ustalonych danych dotyczących początku ich działalności). Z braku miejsca musiano 
zrezygnować z wykazania wszystkich wykorzystanych materiałów źródłowych, z których 
pochodzą podawane w artykule informacje. 

5 W. Najdus, Ewolucja stowarzyszeń rzemieślników galicyjskich w latach 1772-1918, [w:] 
Drobnomieszczaństwo XIX i XX wieku, t. III, pod red. S. Kowalskiej-Glikman, Warszawa 
1992, s. 75-79. 

6 Ibidem, s. 89-94. 
7 Ibidem, s. 96-101. 
8 Ibidem, s. 97 i 125. 
9 „Nowiny Jasielskie”, R. 1, 1884, nr 7 z 1 IV, s. 1-2. 
10 Jak wykazały badania Walentyny Najdus podobna sytuacja miała miejsce na terenie całej 

Galicji (por.: W. Najdus, op. cit., s. 95-96). 
11 W. Sarna, Opis powiatu jasielskiego, Jasło 1908, s. 230-231. 
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12 APP 790, 24, k. 262-293. Warto przy okazji zwrócić uwagę, iż w Muzeum Regionalnym 

w Jaśle znajduje się księga mszalna cechu jasielskiego założona w r. 1843, zawierająca 
zapisy dotyczące składek na msze święte z lat 1843-1905 (por.: Z. Świstak, Jasielska fara, 
Jasło 2001, s. 293, przyp. 38). Ta ostatnia data zdaje się być zbieżna z końcem działalności 
cechu w Jaśle w jego dawnej formie. 

13 APP 790, 24, k. 325-378. 
14 W. Najdus, op. cit., s. 126. 
15 Ibidem, s. 119. 
16 „Nowiny Jasielskie”, R. 1, 1884, nr 5 z 1 III, s. 3. 
17 „Przegląd Stolarski”, R. 2, 1909, nr 2, s. 4. 
18 „Nowiny Jasielskie”, R. 1, 1884, nr 19 z 1 X, s. 5. 
19 Zob.: A. Zielecki, Struktura mieszczaństwa galicyjskiego w latach 1867-1914, [w:] 

Miasteczko polskie w XIX-XX wieku jako zjawisko kulturowo-obyczajowe, pod red. 
M. Meduckiej i R. Renz, Kielce 1998, s. 77, tabela 10. Ibidem (s. 90-93, tabela 15) godne 
uwagi zestawienie struktury zawodowej i narodowościowej mieszkańców Jasła według 
stanu z r. 1870. 

20 A. Laskowski, „A duch polski był bardzo naprężony”. Galicja w przededniu wybuchu 
powstania styczniowego w świetle dokumentów znalezionych w Brzyskach, „Prace 
Historyczno-Archiwalne”, t. V, 1997, s. 62. 

21 S. Proń, Wspomnienia z dawnego Jasła, „Rocznik Jasielski”, t. III, 1990, s. 186-187. 
22 APR-Sk, AMJ, 6, s. 318, 378, 386 i 415. 
23 Ibidem, s. 127. Późniejszy zapis potwierdza przyznanie tej subwencji w preliminowanej 

kwocie (por.: ibidem, s. 137). 18 stycznia 1909 r. do komitetu zarządzającego kursem 
wydelegowano burmistrza Metzgera (zob.: ibidem). 

24 „Przegląd Stolarski”, R. 2, 1909, nr 1, s. 5 i nr 3, s. 6-7. Podobny kurs odbył się w tym 
samym mniej więcej czasie we Lwowie, a pozytywne sprawozdanie z obu kursów złożył 
w marcu krajowej komisji dla spraw przemysłowych w Galicji radca dworu A. Nawratil 
(zob.: ibidem, nr 4, s. 6). Organizację podobnego kursu, jeszcze w r. 1909, planowano 
w Jarosławiu (por.: ibidem, nr 7, s. 5). 

25 Ibidem, nr 5, s. 7. 
26 Sprawozdanie c. k. Państwowej Szkoły Przemysłowej w Krakowie ogłoszone z końcem 

roku szkolnego 1907/1908, Kraków 1908 (dalej: Sprawozdanie PSP [rok]), s. 63. 
27 Sprawozdanie PSP 1910, s. 67. Warto dodać, iż w tym samym roku w organizowanym 

przez tę szkołę kursie uzupełniającym dla przemysłu budowlanego brał udział Ignacy 
Pinkas, określony jako rysownik z Jasła (zob.: ibidem, s. 66). 

28 „Przegląd Stolarski”, R. 2, 1909, nr 8, s. 7. Zob. także: Skorowidz przemysłowo-handlowy 
Królestwa Galicyi i Lodomeryi, Lwów 1906 (dalej: Skorowidz 1906), s. 125; Skorowidz 
przemysłowo-handlowy Królestwa Galicyi i Lodomeryi, Lwów 1912 (dalej: Skorowidz 
1912), szp. 335 i 341. 

29 Zob.: APR-Sk, RPJ, 1, k. 51, 53, 59, 67, 72, 76, 78, 84 i 96; RPJ, 2, pos. z 28 I 1896 r.,  
27 I 1897 r., 31 I 1898 r., 17 I i 29 XII 1900 r., 19 IX i 21 XII 1903 r. oraz RPJ, 3, pos.  
z 21 XI 1910 r. Zob. także: Skorowidz 1912, szp. 321. 

30 APR-Sk, AMJ, 8. Jesienią r. 1897 Rada Powiatowa zatwierdziła uchwałę Rady Gminnej 
w Jaśle z 3 kwietnia tegoż roku, dotyczącą podjęcia legatu ks. Jana Mazurkiewicza 
w wysokości 100 złr, przeznaczonego dla ubogich rzemieślników i zdeponowanego 
w sądzie we Lwowie (zob.: APR-Sk, RPJ, 2, pos. z 28 IX 1897 r.). 
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31 APR-Sk, KKO, 8, bns. Nadzór nad fundacją przysługiwał Namiestnictwu, które 

zatwierdziło akt fundacyjny 18 lipca 1912 r. Zob. także: APR-Sk, AMJ, 6, s. 270 
i CPAHU, f. 165, op. 10a, spr. 23. 

32 G. Chomicki, Szkolnictwo zawodowe w Jaśle w okresie autonomii galicyjskiej, „Rocznik 
Jasielski”, t. III, 1990, s. 28. Zob. także: Historia szkoły zawodowej w Jaśle, [bd, bmw] 
(maszynopis dołączony do inwentarza zespołu w APR-Sk, SDZ), s. 1-2. 

33 G. Chomicki, op. cit., s. 28-30; APR-Sk, SOiP, 5, bns (Dział III, rok 1889) oraz 
Sprawozdanie Dyrekcyi C. K. Gimnazyum w Jaśle za rok szkolny 1894, Jasło 1894 (dalej: 
Sprawozdanie [rok szkolny]), s. 32. Klemens Sienkiewicz pełnił później funkcję delegata 
Wydziału Krajowego do Zarządu Szkoły Przemysłowej (zob.: J. Kasprzak, Dzieje 
Państwowego Gimnazjum imienia Króla Stan. Leszczyńskiego w Jaśle, [w:] Księga 
pamiątkowa 70-lecia Państwowego Gimnazjum imienia Króla Stanisława Leszczyńskiego 
w Jaśle 1868-1938, [Jasło 1938], s. 10). 

34 Skorowidz 1912, szp. 222. 
35 Z racji uczestnictwa w tym kursie Stopiński otrzymywał od Wydziału Krajowego 

zapomogę w wysokości 40 złr na miesiąc (Sprawozdanie PSP 1890, s. 22). 
36 G. Chomicki, op. cit., s. 40-41. 
37 Zob. tabele nr 1 i 2. 
38 G. Chomicki, op. cit., s. 43, tabela 6 i s. 45, tabela 7. 
39 Ibidem, s. 30-34. 
40 APR-Sk, RPJ, 1, k. 46, 48, 59, 67, 72, 78, 84 i 96 oraz RPJ, 2, pos. z 28 I 1896 r., 27 I 

1897 r., 24 IX 1898 r., 17 I i 29 XII 1900 r., 21 XII 1901 r., 20 XII 1902 r. i 21 XII 1903 r. 
Zob. także: APR-Sk, RPJ, 3, pos. z 22 XII 1913 r. 

41 Pod koniec września 1904 r. został nim wybrany Alojzy Metzger (por.: APR-Sk, RPJ, 
2, pos. z 28 IX 1904 r.). 

42 APR-Sk, RPJ, 1, k. 70. Szkoła działała początkowo w ówczesnych pomieszczeniach 
gimnazjum, a po zbudowaniu nowego gmachu gimnazjum także i w nim, przynajmniej do 
r. 1898, tj. do zmiany kierownictwa szkoły. Nie wiadomo, gdzie mieściła się w kolejnym 
roku szkolnym; w roku szkolnym 1899/1900 działała w pomieszczeniach należących do 
szkoły sześcioklasowej męskiej w tzw. domu „Pod Krzyżem”. Po przemianowaniu tej  
szkoły na Szkołę Wydziałową Męską i wzniesieniu dla niej gmachu przy ul. Sokoła 
również i szkoła przemysłowa uzupełniająca znalazła w niej pomieszczenie i stan ten nie 
uległ zmianie do końca interesującego nas okresu (zob.: G. Chomicki, op. cit., s. 34-35). 

43 G. Chomicki, op. cit., s. 38, tabela 3. 
44 Wymienić można w tym kontekście (w układzie alfabetycznym): Emila Bergera, 

Pankracego Göhrle, Kazimierza Janickiego, M. Marguliesa, Józefa (?) Sroczyńskiego  
i D. L. Wernera. Większość z nich pracowała tu wielokrotnie (według archiwaliów 
zgromadzonych w APB).  

45 Pracował tu, prawdopodobnie w r. 1904, jasielski ślusarz Emil Berger (zob.: W. Sarna,  
op. cit., s. 338). 

46 Około r. 1910 dwoje dębowych drzwi wahadłowych do wejść bocznych w miejscowej 
farze wykonał jasielski stolarz i rzeźbiarz Stanisław Piątkiewicz (APBiecz, Kronika 
parafialna, s. 122). 

47 Pewne prace dla krośnieńskich franciszkanów wykonywał jasielski blacharz Pankracy 
Goehrle. Informację tę zawdzięczam drowi Tadeuszowi Łopatkiewiczowi, któremu 
niniejszym dziękuję za jej wskazanie. 
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48 Chlubnym wyjątkiem w tym względzie wydaje się być twórczość rzeźbiarska Andrzeja 

Szajny, który wykonywał wyposażenie do wielu kościołów na terenie Galicji, m.in. 
w Borysławiu, Krakowie, Lwowie, Nowym Sączu i Tarnowie. Działalność Szajny 
postrzegać jednak należy bardziej w kategorii twórczości artystycznej niż działalności 
rzemieślniczej. 

49 Por.: Z. Świstak, Franciszkanie w Jaśle, Jasło 1995, s. 142, przyp. 31. 
50 Zdaniem Stanisława Cynarskiego i Józefa Garbacika już w pierwszej połowie XVII w. 

w Jaśle funkcjonowała cegielnia klasztorna należąca do oo. karmelitów. Z kolei w XVIII 
w. działać już miała cegielnia miejska, która znajdowała się dokładnie w tym samym 
miejscu, gdzie w r. 1876 zdecydowano się budować nową cegielnię miejską (zob.: 
S. Cynarski, J. Garbacik, Próba rekonstrukcji planu miasta Jasła w początkach XVII wieku, 
[w:] Studia z dziejów Jasła i powiatu jasielskiego, pod red. J. Garbacika, Kraków 1964, 
s. 308). Ta poprzednia funkcjonowała jeszcze w r. 1817, z kiedy to pochodzi informacja 
o jej wydzierżawianiu przez miasto Marcjannie Baranowskiej (zob.: S. Cynarski, Zmiany 
w zabudowie Jasła w początkach XIX wieku, [w:] Studia z dziejów Jasła i powiatu 
jasielskiego, pod red. J. Garbacika, Kraków 1964, s. 357). 

51 APR-Sk, AMJ, 2, s. 16. Kompleks cegielniany zaznaczony został już na mapie 
z projektem trasy kolejowej Grybów-Zagórz z r. 1882 (zob.: CPAHU, f. 146, op. 23, spr. 
6145, k. 1). Zlokalizowany był na północ od planowanej linii kolejowej, nieopodal miejsca, 
gdzie ul. Floriańska (wiodąca do Sobniowa) zataczała szeroki łuk; składał się wówczas 
z trzech dużych obiektów i przyległych terenów służących zapewne eksploatacji gliny, 
położonych między wspomnianymi zabudowaniami a projektowaną linią kolejową. 

52 APR-Sk, AMJ, 2, s. 19. 
53 Ibidem, s. 27 i 41. Na początku lipca 1877 r. prasa spekulowała, że budowa cegielni 

z szopami została zainicjowana przez burmistrza Koralewskiego, który udzielał kasie 
miejskiej wysokooprocentowanych (12%) pożyczek, w związku z czym wszelkie 
inwestycje gminne oznaczały dla niego osobistą korzyść majątkową (zob.: „Gazeta 
Narodowa”, R. 16, 1877, nr 150 z 4 VII, s. 2). Tak wczesne założenie cegielni miejskiej 
wystawia gminie dobre świadectwo, bowiem prawdziwy boom w monarchii na zakładanie 
cegielń przez gminy przypadł dopiero na okres ostatnich lat przed I wojną światową (zob.: 
„Przegląd Ceramiczny”, R. 12, 1912, nr 9, s. 134-135). 

54 APR-Sk, AMJ, 2, s. 60. 
55 Ibidem, s. 82. Warto dla przykładu wspomnieć, iż założoną również wcześnie cegielnię 

miejską w Rzeszowie gmina początkowo prowadziła także we własnym zarządzie. 
W latach 70. XIX w. zarząd nad nią oprócz zwierzchności miejskiej sprawowali 
z upoważnienia rady dodatkowo dwaj radni. Przy takiej formie użytkowania cegielnia stale 
wykazywała deficyt, dlatego w końcu zdecydowano się na wydzierżawienie jej prywatnym 
przedsiębiorcom, którzy przy długim okresie dzierżawy gotowi byli czynić poważne, 
niezbędne inwestycje. Gmina zastrzegła sobie przy tym roczny limit ilości cegły, jaki 
chciała otrzymywać od dzierżawcy (zob.: A. Codello, Samorząd miasta Rzeszowa 1867-
1914, Lublin 1967, s. 74-75). 

56 APR-Sk, AMJ, 2, s. 116, 126 i 186-187. 
57 Ibidem, s. 213, 215-216, 227 i 228. 
58 Ibidem, s. 230-231. 
59 Ibidem, s. 242. 
60 APR-Sk, AMJ, 5, pos. z 5 VI 1906 r. 
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61 Ibidem, pos. z 25 V 1907 r. i AMJ, 6, s. 395. 
62 APR-Sk, AMJ, 2, s. 133. 
63 CPAHU, f. 146, op. 68, spr. 2377, k. 36. 
64 APR-Sk, AMJ, 4, s. 244. 
65 APR-Sk, AMJ, 5, pos. z 14 IX 1907 r. 
66 „Nowiny Jasielskie”, R. 1, 1884, nr 2 z 15 I, s. 2 i nr 15 z 3 VIII, s. 1. 
67 Zob.: CPAHU, f. 146, op. 23, spr. 6205, k. 1. 
68 APR-Sk, AMJ, 4, s. 61 i 170-171. 
69 14 kwietnia 1902 r. wystosował on długi list do prowincjała oo. Franciszkanów, w którym 

czytamy: Naturalnie, gdy zakon będzie budować Klasztor i Kościół będzie potrzebował 
wielką ilość cegły; Magistrat palił przed kilku laty we własnej cegielni cegłę a cegła była 
znakomitą [sic!], bo glinę mamy bez margla; od kilku lat zaprzestał Magistrat wypalać, ale 
teraz ja ruszam tę sprawę i zacznę wypalać cegłę. Ks. Kanclerz Wiejowski jako kierownik 
budowy Klasztoru Wizytek przyjeżdża do Jasła i mamy właśnie umówić się [na] dostawę 
cegły; gdy się zgodzimy, o czem nie wątpię, polecam zaraz przystąpić do wypalania cegły 
i dostarczę Klasztorowi Wizytek 500.000 cegieł w tym roku, bo tyle potrzebować będą, 
a jak raz puszczę cegielnię w ruch, nie ustanę z wypalaniem, bo mamy glinę na szereg lat. 
Otóż gdyby zakon O.O. Franciszkanów nie przystępował do budowy w tym roku, dostawię 
potrzebnej cegły dobrej z gliny bez marglu na budowę Waszego Klasztoru za całą sumę 
24.000 Koron, gdyby się na to Przewielebny Ksiądz Prowincyał zgodził; gdyby oba 
Klasztory w tym roku były stawiane nie mógłbym dostawić tyle cegły, ale czy jest 
wskazanem stawiać dwa Klasztory w jednym roku pod względem ekonomicznym. 
Konkludując burmistrz prosił prowincjała o jasną deklarację, czy jest gotów wziąć po 
umówionej, przystępnej cenie całą ilość cegły potrzebnej do budowy klasztoru i kościoła 
od gminy (zob.: APF, D-II-44, teczka Jasło 3). Ostatecznie do bliżej nieznanej transakcji 
między obiema stronami niewątpliwie doszło, bowiem pod koniec lipca 1903 r., w liście do 
prowincjała, prowadzący budowę kościoła franciszkanów Jan Rybak pisał: (...) co się tyczy 
dostawy cegieł to od Polaka wstrzymałem dostawę gdyż nie było podobną takowej używać 
tylko posługujemy się cegłą z magistratu również złą lecz przynajmniej dobrze wypaloną 
(zob.: APF, D-II-54, teczka Jasło 11). Jak wynika z tych słów budowniczy nie podzielał 
opinii burmistrza co do wysokiej jakości cegły wyrabianej w gminnej cegielni. 

70 APR-Sk, AMJ, 4, s. 191 i 194-195. 
71 Ibidem, s. 200-201. 
72 Ibidem, s. 236-237. 
73 APR-Sk, AMJ, 5, pos. z 31 V i 16 VI 1905 r. 
74 APR-Sk, AMJ, 4, s. 271 oraz APF, D-II-44, teczka Jasło 3; D-II-53, teczka Jasło 10 i D-II-

54, teczka Jasło 11. 
75 APR-Sk, AMJ, 4, s. 331 oraz i AMJ, 5, pos. z 19 VII 1905 r. 
76 APR-Sk, AMJ, 5, pos. z 5 XI 1906 r. 
77 APR-Sk, AMJ, 6, s. 218 oraz Sprawozdanie 1909/1910, s. 29. 
78 APR-Sk, AMJ, 6, s. 297. 
79 APR-Sk, AMJ, 5, pos. z 20 IV 1905 r. 
80 Ibidem, pos. z 25 VII, 10 VIII i 14 IX 1907 r. 
81 APR-Sk, AMJ, 6, s. 75. 
82 Ibidem, s. 128. 
83 APR-Sk, AMJ,5, pos. z 8 XI 1905r. i AMJ, 6, s.88 oraz Skorowidz 1912, szp.322, 399i419. 
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84 APR-Sk, AMJ, 4, s. 397-398 i AMJ, 6, s. 47. 
85 APR-Sk, AMJ, 6, s. 48 i 58. 
86 APR-Sk, AMJ, 5, pos. z 22 XII 1906 r. i AMJ, 6, s. 153. 
87 APR-Sk, AMJ, 2, s. 270 i AMJ, 4, s. 320. 
88 APR-Sk, AMJ, 4, s. 128; AMJ, 5, pos. z 15 II, 24 V i 27 VI 1905 r. oraz 27 IV i 25 V 1907 

r., a także AMJ, 6, s. 58, 153, 231, 289, 313, 334, 335, 376, 419, 425 i 426. 
89 Cenne w tym względzie były parcele gruntowe położone między torami kolejowymi 

biegnącymi do Rzeszowa i do Krosna (należące do kilku osób prywatnych) oraz grunt 
położony na południe od cegielni Franciszka Polaka, ciągnący się aż do torów kolejowych 
i obejmujący działki o LK 343/7, 344/5 i 345 (będące w posiadaniu jasielskiego Cechu 
Wielkiego). Zob.: APR-Sk, AMJ, 4, s. 10-11; AMJ, 5, pos. z 20 I, 3 V i 26 IX 1906 r., 24 I, 
16 III, 13 IV i 4 IX 1907 r. oraz AMJ, 6, s. 142, 148, 185, 191 i 361. 

90 APR-Sk, RPJ, 2, pos. z 14 V 1904 r.; AMJ, 4, s. 268-269 i AMJ, 6, s. 391. 
91 APR-Sk, AMJ, 5, pos. z 12 i 24 V, 26 X i 16 XII 1905 r. oraz 15 VI 1907 r., a także AMJ, 

6, s. 59 i 62. 
92 APR-Sk, AMJ, 5, pos. z 28 VII 1905 r. i 10 VIII 1905 r. 
93 APR-Sk, AMJ, 5, pos. z 24 VIII 1905 r. i 20 I 1906 r., 27 II, 16 III, 27 VI i 12 VII 1907 r. 

oraz AMJ, 6, s. 70, 292 i 370. 
94 APR-Sk, AMJ, 6, s. 250, 252 i 391. 
95 APR-Sk, AMJ, 5, pos. z 9 IX 1905 r. oraz AMJ, 6, s. 17, 128 i 184. 
96 APR-Sk, AMJ, 4, s. 454. 
97 APR-Sk, AMJ, 5, pos. z 7 IX 1907 r. Prawdopodobnie impulsem do podjęcia takiej 

inwestycji było wspomniane już wielkie zamówienie na cegłę złożone przez firmę Karola 
Korna z Bielska. 

98 APR-Sk, AMJ, 6, s. 307. Z planów tych najprawdopodobniej nic nie wyszło, podobnie jak 
niczym zakończyły się starania o budowę wspomnianej linii kolejowej. 

99 APR-Sk, AMJ, 6, s. 524, 526, 540, 542, 562 i 564-565 oraz AMJ, 19, s. 1, 9 i 11. 
100 Księga adresowa przemysłu galicyjskiego, Kraków 1901 (dalej: Księga adresowa 1901), 

s. 11; „Przewodnik dla Ceglarzy”, R. 3, 1903, nr 16 z 25 VIII, s. 130. 
101 Zob.: A. Laskowski, Kadra techniczno-budowlana..., s. 139-142. 
102 H. Steinhaus, Wspomnienia i zapiski, Londyn 1992, s. 7-8. 
103 Skorowidz 1912, szp. 419. 
104 Zob.: APF, D-II-54, teczka Jasło 11 i „Architekt”, R. 3, 1902, z. 10, szp. 135. Interes ten 

musiał być dla Steinhausa opłacalny, skoro w r. 1913 zdecydował się on przystąpić do 
konsorcjum, które nabyło Polankę − obszar rolniczy z dużą cegielnią parową i dworem. 
W konsorcjum tym znaleźli się obok niego jego brat Ignacy oraz Kazimierz Macudziński, 
Loewenstein, Gorayski, Stojowski i Wiktorowa (zob.: H. Steinhaus, op. cit., s. 72). 

105 Pomimo doznanych zniszczeń, po I wojnie światowej cegielnia działała nadal. 
W kwietniu 1916 r. zezwolono jej właścicielowi na odbudowę baraku i szop przy cegielni 
za koleją w Jaśle (APR-Sk, AMJ, 6, s. 467). Kiedy w maju 1933 r. Bogusław Steinhaus 
zmarł, wśród pozostawionego przezeń majątku była m.in. stara cegielnia. Po jego śmierci 
przestała funkcjonować, o czym wspominał Hugo Steinhaus: Ponieważ cegielnia już nie 
funkcjonowała, postanowiłem doły pełne wody zasypać śmieciami miejskimi, aby otrzymać 
urodzajną ziemię. Tenże po wizycie w Jaśle w sierpniu 1945 r. zanotował: (...) w cegielni, 
gdzie zawsze był galimatias parcel, Niemcy zaprowadzili porządek; niestety mapki, które 
zdjęli, potem spalili (H. Steinhaus, op. cit., s. 127, 131 i 327-328). 
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106 Księga adresowa 1901, s. 9. O działalności Franciszka Polaka jako przedsiębiorcy 

budowlanego zob.: A. Laskowski, Kadra techniczno-budowlana..., s. 114-117. 
107 S. Proń, op. cit., s. 183. Por.: Skorowidz 1906, s. 173 i Skorowidz 1912, szp. 399 i 419.  
108 APR-Sk, AMJ, 5, pos. z 8 i 17 II 1906 r. 
109 Ibidem, pos. z 4 IX 1907 r. 
110 „Architekt”, R. 3, 1902, z. 10, szp. 135. 
111 APF, D-II-53, teczka Jasło 10 i D-II-54, teczka Jasło 11. 
112 APR-Sk, AMJ, 6, s. 128. Cytowany już Stanisław Proń tak wspominał podjętą przez 

siebie latem r. 1907 pracę w tej cegielni: Poszedłem na miesiąc wakacyjny do pracy 
w cegielni Franciszka Polaka. Najpierw kopałem glinę na akord z jakimś chłopem ze wsi. 
Po tygodniu pracowałem przy maszynie wygniatającej dachówkę. Obracałem wielkie koło 
zamachowe zgniatające glinę pod żelazną formą. Praca byłą bardzo ciężka, ale za tydzień 
zarobiłem 13 koron. Następnie pracowałem przy cegle prasowanej takiej, z jakiej 
postawiono nasze gimnazjum. To była też praca wyczerpująca. Na koniec zauważył mnie 
przy pracy pan Polak (...) i przeniósł mnie do pieca. Była to praca lekka, a dobrze płatna: 
2 korony dziennie! (zob.: S. Proń, op. cit., s. 197). 

113 Zob.: G. Chomicki, B. Cynarska, Stary Cmentarz w Jaśle, Jasło 1987, s. 17 oraz 
„Przegląd Ceramiczny”, R. 14, 1914, nr 4, s. 52. 

114 Skorowidz 1906, s. 173. Na temat Kadleca zob. także informacje podane wcześniej 
w kontekście cegielni miejskiej. 

115 Skorowidz 1912, szp. 399. Decyzja o jej założeniu miała być może związek z faktem, iż 
w drugiej połowie r. 1906 Schmindling nabył w cegielni miejskiej ogromne ilości cegły 
(APR-Sk, AMJ, 5, pos. z 17 VIII i 13 X 1906 r.), co zdaje się świadczyć o prowadzeniu 
przezeń zakrojonych na szeroką skalę działań inwestycyjnych. W zaistniałej sytuacji 
w dłuższej perspektywie założenie własnej cegielni mogło być dla niego korzystniejsze niż 
nabywanie cegieł od gminy. Cegielnia ta ogłosiła upadłość w połowie lat 30. XX w. (por.: 
APB, Kronika parafialna, s. 45). 

116 Zob.: „Przewodnik dla Ceglarzy”, R. 3, 1903, nr 16 z 25 VIII, s. 130 oraz G. Chomicki, 
B. Cynarska, op. cit., s. 16-17. O ojcu Franciszka, Jakubie Polaku, zob.: A. Laskowski, 
Kadra techniczno-budowlana..., s. 117. 

117 Skorowidz 1912, szp. 399. 
118 Księga adresowa 1901, s. 9; Skorowidz 1912, szp. 406. 
119 Już w r. 1888 na łamach krakowskiego „Czasu” cegielni tej poświęcono obszerną notatkę 

(por.: „Czas”, 1888, nr 233 z 11 X, s. 3), której powstanie sprowokowała opublikowana 
wcześniej informacja o polecanej przez lwowskie Towarzystwo Politechniczne felcowanej 
dachówce elsaskiej, produkowanej w Wienerbergu. W przywołanej notatce zwracano 
uwagę, iż podobną dachówkę produkują w Galicji od 2-3 lat oo. Jezuici w Chyrowie 
(jednak wyłącznie na własne potrzeby), a od około 5 lat właśnie cegielnia Stanisława hr. 
Romera w Bieździadce, która m.in. nagrodzona została za swe wyroby listem pochwalnym 
na wystawie krakowskiej w r. 1887, a − jak pisano − wyrabiana przez nią dachówka 
rozeszła się już szeroko, widać ją w mieście i na wsi, na domach prywatnych, szkółkach 
wiejskich, dystylarniach nafty, ba nawet na chatach wiejskich. W dalszym ciągu swej 
relacji autor notatki bardzo zachwalał bieździadecki wyrób: Chcąc więc o dobroci jej 
i zastosowaniu do użytku się dowiedzieć, nie trzeba Winerbergu. Jako bliżej obeznany 
z wyrobem tej dachówki (...) nadmienię tu, że dachówka Chyrowska, a szczególnie 
Bieździadecka jest nierównie lżejsza od Wienerberskiej, może nie tak gładka, ale to już  
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winą gipsu, o który łatwiej w Wienerbergu niż tu; że dachówka ta jest najodpowiedniej-
szym gatunkiem pokrywania dachów dowodzić tu nie mam zamiaru i potrzeby, gdy uczyniło 
to już Towarzystwo politechniczne lwowskie, a że jest najtańszym, dosyć przytoczyć, iż 
w Bieździatce pokrycie 1 metra kwadratowego ze wszystkiem 65 c., zaś gontem 78 c. 
kosztuje. O cegielni (cegielniach?) w Bieździadce zob. ponadto: A. Kozioł Lechowski, 
Parafia Bieździedza w ciągu dziejów. Dokumenty i źródła, Rzeszów 1997, s. 63-64. 

120 Zob. m.in.: „Przewodnik dla Ceglarzy”, R. 3, 1903, nr 7 z 10 IV, s. 63 i R. 4, 1904, nr 6 
z 25 III, s. 51 oraz „Przegląd Ceramiczny”, R. 10, 1910, nr 5, s. 78, a także: Księga adreso-
wa 1901, s. 9; Skorowidz 1906, s. 171, 177 i 182 oraz Skorowidz 1912, szp. 396, 410 i 419. 

121 „Nowiny Jasielskie”, R. 1, 1884, nr 19 z 1 X, s. 5. 
122 Zob. m.in.: „Przegląd Ceramiczny”, R. 1, 1901/1902, nr 12 z 25 X, s. 105 i nr 21 z 10 III, 

s. 167 oraz R. 7, 1907, nr 22 z 25 XI, s. 267 i nr 23 z 10 XII, s. 277. 
123 Księga adresowa 1901, s. 7; Skorowidz 1906, s. 170, 177 i 182; Skorowidz 1912, s. 398, 

410 i 419. 
124 Skorowidz 1912, szp. 399. 
125 APF, D-II-53, teczka Jasło 10 i D-II-54, teczka Jasło 11. Pod koniec lipca 1903 r. 

prowadzący budowę kościoła Jan Rybak pisał w liście do prowincjała: (...) pożądana jest 
cegła z Polanki do wszelkich drażliwych miejsc a osobliwie pod wieżą to się musi samą 
cegłą z Polanki murować (por.: APF, D-II-54, teczka Jasło 11). Dodać należy, iż w r. 1903 
jako dostawca cegły do budowy kościoła oo. Franciszkanów notowana była także nie 
wymieniona z nazwy cegielnia w Krośnie (zob.: APF, D-II-53, teczka Jasło 10). 

126 Księga adresowa 1901, s. 9 i 12; Skorowidz 1906, s. 173. I. Homola, Krosno i powiat 
krośnieński w latach 1772-1914, [w:] Krosno. Studia z dziejów miasta i regionu, t. I, pod 
red. J. Garbacika, Kraków 1972, s. 258 wspomina o założonej w r. 1897 w Polance pod 
Krosnem cegielni parowej i fabryce wyrobów glinianych „Karol” wyrabiającej cegły, 
dachówki i rurki drenarskie oraz o kilku mniejszych cegielniach, działających jeszcze 
przed I wojną światową. 

127 „Architekt”, R. 3, 1902, z. 10, szp. 134. 
128 Impulsem do zakładania tego typu zakładów przez władze miast były m.in. przepisy 

przeciwpożarowe, jakie weszły w życie na mocy ustaw gminnych z lat 80. XIX w. Z tego 
powodu postanowiono np. założyć w r. 1904 w Sokołowie Małopolskim (tuż po pożarze 
miasta) wytwórnię dachówek cementowych, na co uzyskano nawet deklarację kredytową 
od towarzystwa ubezpieczeniowego (por.: J. Bardan, Bezpieczeństwo pożarowe w powiecie 
kolbuszowskim w latach 1867-1918, „Prace Historyczno-Archiwalne”, t. XII, 2002, s. 48). 

129 APR-Sk, AMJ, 4, s. 430 i 431 oraz AMJ, 6, s. 139 i 148. Betoniarnia ta miała być 
zlokalizowana na cmentarzu (zob.: APR-Sk, AMJ, 6, s. 130). 

130 APR-Sk, AMJ, 6, s. 156 i 160. 
131 APR-Sk, AMJ, 4, s. 458 oraz AMJ, 6, s. 170-171. Jak świadczą późniejsze zapisy, 

regulację tę respektowano (por. np.: APR-Sk, AMJ, 6, s. 180-181, 188-189, 216-217 
i 220). Odstępstwa od tej zasady były piętnowane, zwłaszcza jeśli dotyczyły inwestycji 
przy obiektach gminnych (por.: ibidem, s. 171). 

132 APR-Sk, AMJ, 4, s. 454. 
133 Wiadomo np., że w r. 1910 betoniarnia miejska przyniosła 1013 K czystego zysku (zob.: 

APR-Sk, AMJ, 6, s. 272). Pozytywny rozwój fabryki miał miejsce pomimo konfliktu 
z Emanuelem Jarymowiczem, który będąc budowniczym miejskim prowadził na terenie 
miasta (od kilku już lat) konkurencyjną betoniarnię, co skończyło się ostatecznie  
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wymuszeniem na nim jej zamknięcia i wyrzuceniem go z pracy w magistracie − zob.: 
ibidem, s. 187, 256-257 (w postaci karty dołączonej luzem do księgi protokołów) i 261-
262; Skorowidz 1912, szp. 377 oraz A. Laskowski, Bronisław Bigo z Mielca budowniczym 
miejskim w Jaśle, „Prace Historyczno-Archiwalne”, t. X, 2001, s. 85. 

134 APR-Sk, AMJ, 6, s. 232, 249, 267 i 271. W tym zakresie planowano też wykonywać 
prace poza terenem gminy, m.in. w Nowym Żmigrodzie (zob.: ibidem, s. 249). 

135 Zob. np.: ibidem, s. 297. 
136 Ibidem, s. 325. 
137 Ibidem, s. 328, 341-342 i 367 oraz Sprawozdanie 1913/1914, s. 37. 
138 APR-Sk, AMJ, 6, s. 364. Józef Kowalczyk zaangażowany był w funkcjonowanie 

betoniarni już co najmniej od r. 1911 (ibidem, s. 299). 
139 Ibidem, s. 152-153, 225 i 291. Warto dodać, że 21 czerwca 1909 r. Magistrat wezwał 

Jarymowicza do zwrotu zabranych z betoniarni miejskiej form i przyrządów (por.: ibidem, 
s. 170). 

140 Ibidem, s. 238, 291 i 361. 
141 Ibidem, s. 231, 244 i 394. 
142 Ibidem, s. 299. 
143 APR-Sk, AMJ, 34, projekt (odpis) listu członków Zarządu Miejskiego w Jaśle do władz 

państwowych oraz AMJ, 55 (tu bardzo dużo informacji na ten temat), a także T. Bieda, 
Zniszczenia miast w Polsce południowo-wschodniej w okresie okupacji niemieckiej, „Prace 
Historyczno-Archiwalne”, t. IV, 1996, s. 139. 

144 W. Mendys, Wskrzeszanie Jasła, „Rocznik Jasielski”, t. II, 1970-1971, s. 170 oraz tenże, 
Wspomnienia o Jaśle w dniach zagłady i powracania do życia, [w:] Wspomnienia o Jaśle 
1939-1960 oraz Jasło − wykaz ulic, domów i ich właścicieli wg stanu na 31.09.1939 roku, 
Jasło 2000, s. 21. 

145 O Emanuelu Jarymowiczu zob.: A. Laskowski, Kadra techniczno-budowlana..., s. 57-65. 
146 APR-Sk, AMJ, 4, s. 295. Późniejsze informacje na temat lokalizacji betoniarni 

Jarymowicza jednoznacznie potwierdzają, że zapis ten odnosi się właśnie do tego zakładu. 
147 APR-Sk, AMJ, 5, pos. z 8 XI 1905 r. oraz 27 VI, 12 VII i 27 VIII 1907 r. oraz AMJ,  

6, s. 144 i 170. 
148 APR-Sk, AMJ, 5, pos. z 8 VI 1907 r. 
149 APR-Sk, AMJ, 6, s. 170, 187 i 188. 
150 Ibidem, s. 256-257 (w postaci karty dołączonej luzem do księgi protokołów). 
151 Ibidem, s. 261-262. 
152 Ibidem, s. 152-153, 225 i 291. 
153 Ibidem, s. 292 i 336 oraz Skorowidz 1912, szp. 377. 
154 Skorowidz 1906, s. 184 i Skorowidz 1912, szp. 386. 
155 APR-Sk, AMJ, 5, pos. z 13 IV 1907 r. Istotnie fabryka ta zlokalizowana była najpewniej 

przy ul. Kościuszki, tam bowiem − w świetle danych z r. 1908 − Kołek posiadał swój dom 
i towarzyszące mu zabudowania (por.:  APR-Sk, AMJ, 6, s. 57, 64 i 67). 

156 APR-Sk, AMJ, 6, s. 11, 13-14 i 30. 
157 APR-Sk, KKO, 20, dodatek do sprawozdania z 22-28 VIII 1936 r., s. 24. 
158 Skorowidz 1912, szp. 379. 
159 AMJ, 5, pos. z 9 IX, 26 X, 18 XI i 16 XII 1905 r. Więcej o Janie Dacylu − zob.:  

A. Laskowski, Kadra techniczno-budowlana..., s.  46-47. 
160 APR-Sk, AMJ, 2, s. 179-180. 
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161 W r. 1896 Werner wystawił rachunek, na którym znajdował się nagłówek z napisem:  

D. L. Werner / właściciel kamieniołomów i koncesyonowany kamieniarz / w Jaśle. (zob.: 
APB, Varia). 

162 Zob.: W. Węgrzyński, Golesz czyli Podzamcze i Jasło. Szkic monograficzny, Jasło 1904, 
s. 7; Skorowidz 1906, s. XLIV; Skorowidz 1912, szp. 363 oraz Z. Sroczyński, Sroczyńscy. 
Opowieści rodzinne, Kraków 2001, s. 112. Istnienie tegoż kamieniołomu (na północny 
zachód od cmentarza z I wojny światowej w Ulaszowicach) oraz jego powierzchnię  
(24 ary) odnotowano jeszcze w dokumencie z r. 1948 (zob.: APR-Sk, ZMJ, 110, k. 32). 

163 APF, D-II-45, teczka Jasło 4 i D-II-54, teczka Jasło 11 oraz APR-Sk, AMJ, 6, s. 123. 
164 Z. Świstak, Kapliczki, figury i krzyże przydrożne jasielskich parafii, Jasło 1999, s. 140. 

Dostarczonego przezeń kamienia użyto w r. 1903 do budowy kościoła oo. Franciszkanów 
w Jaśle (zob.: APF, D-II-54, teczka Jasło 11). Być może to właśnie eksploatacja tego 
kamieniołomu zagrażała pobliskim ruinom zamku Golesz, co wywołało w r. 1908 
interwencję konserwatora zabytków Leonarda Lepszego (por.: „Teka Grona 
Konserwatorów Galicji Zachodniej”, t. III, 1909, s. 302). 

165 W. Sarna, op. cit., s. 295, 329, 425, 441, 459, 464, 467, 524, 538-539, 588, 602 i 608. 
W innym miejscu ten sam autor pisze o istnieniu trzech (sic!) kamieniołomów na terenie 
całego powiatu (ibidem, s. 174). W związku z szeroko zakrojoną akcją budowy cmentarzy 
wojennych w Beskidzie Niskim w pierwszych latach I wojny światowej, gmina Wola 
Cieklińska ofiarowała 240 m3 kamienia łamanego, a właściciel dóbr z Przeczycy 
Włodzimierz Kaczorowski zezwolił na użytkowanie swego kamieniołomu w Przeczycy, co 
może wskazywać, że w obu tych miejscowościach wydobycie kamienia musiało mieć 
miejsce już przed wojną (por.: R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby 
bohaterów z lat wojny światowej 1914-1915, przekład H. Sznytka, oprac. J. J. P. Drogomir, 
Tarnów [bd], s. 466 i 467). 

166 „Nowiny Jasielskie”, R. 1, 1884, nr 2 z 15 I, s. 4. 
167 CPAHU, f. 146, op. 23, spr. 6. 
168 CPAHU, f. 146, op. 23, spr. 2110. W jednym z listów czytamy o kłopotach ze 

składowaniem: szuter porfirowy przeznaczony jest na przestrzeń gościńców 
przechodzących przez miasto, wobec czego musi być składany na placach publicznych, 
które np. w Jaśle są bardzo szczupłe i zaledwie wystarczają na jednoroczną dostawę 
a miejscowy Zarząd zmuszony jest czasem zaoszczędzić szuter z roku poprzedniego, aby 
razem z nowym szutrem mógł tor gościńcowy należycie zawalcować (ibidem, k. 1). 

169 APR-Sk, AMJ, 6, s. 108 i 394 oraz APF, D-II-54, teczka Jasło 11. 
170 APR-Sk, AMJ, 5, pos. z 11 IV i 18 XI 1905 r. 
171 Księga adresowa 1901, s. 69 i − w części reklamowej − 41 oraz Skorowidz 1906, s. 220. 
172 Skorowidz 1912, szp. 518, 531, 541 i 849. 
173 Księga adresowa 1901, s. 63 i Skorowidz 1906, s. 219. 
174 W. Sarna, op. cit., s. 174. 
175 Księga adresowa 1901, s. 60 i 65. 
176 APR-Sk, AMJ, 5, pos. z 20 III 1905 r. 
177 APR-Sk, AMJ, 4, s. 236-237. 
178 APR-Sk, AMJ, 5, pos. z 3 VIII 1905 r. 
179 B. Bosak, A. Bosak, Dokumentacja naukowo-historyczna cmentarza komunalnego w Jaśle 

przy ulicy Zielonej, Krosno 1996, s. 22-23 (maszynopis w Urzędzie Miasta w Jaśle). 
180 APR-Sk, AMJ, 6, s. 98 oraz Skorowidz 1906, s. 162 i 163. 
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181 Skorowidz 1912, szp. 368, 371 i 460. 
182 B. Bosak, A. Bosak, op. cit., s. 22-23 oraz B. Bosak, Stary Cmentarz w Jaśle odbiciem 

przemian zachodzących w mieście w okresie autonomii, [w:] Rozwój przestrzenny miast 
galicyjskich położonych między Dunajcem a Sanem w okresie autonomii galicyjskiej, pod 
red. Z. Beiersdorfa i A. Laskowskiego, Jasło 2001, s. 250 i 252. 

183 „Architekt”, R. 3, 1902, z. 10, szp. 134. 
184 Por. przyp. 159. 
185 Używał wówczas wydrukowanych po r. 1900 u L. D. Stoegera i syna w Jaśle blankietów 

rachunków z nagłówkiem: PANKRACY GOERLE / blacharz i mechanik ze Lwowa /  
W JAŚLE. W części reklamowej pisał: PRACOWNIA / wszelkich robót / blacharskich / 
jako to: / pokrywanie dachów różnej konstrukcyi bla[...] / PRZEDSIĘBIORSTWO / 
urządzania / DZWONKÓW / elektrycznych / i / KONDUKTORÓW / od piorunów (por.: 
APF, D-II-54, teczka Jasło 11). 

186 „Architekt”, R. 3, 1902, z. 10, szp. 134. 
187 W związku z tymi pracami w r. 1906 użył firmowego papieru listowego z nagłówkiem: 

PANKRACY GOERLE / blacharz i mechanik / W JAŚLE., po bokach którego 
reprodukowany był rewers i awers medalu z Wystawy Jasielskich Kółek Rolniczych  
w r. 1903. Inny jego papier listowy, użyty w tym samym czasie, posiadał nagłówek: 
Pankracy Goerle, Jasło / pracownia wyrobów metalowych / Skład i zastępstwo / JOHNA 
KAPTURÓW KOMINOWYCH / oraz JOHNA / MASZYN PAROWYCH DO PRANIA. (por.: 
APF, D-II-53, teczka Jasło 10 i D-II-54, teczka Jasło 11). 

188 APR-Sk, AMJ, 4, s. 236-237 i 324; AMJ, 5, pos. z 20 , 29 i 31 V 1905 r. oraz 27 IV  
1906 r., a także AMJ, 6, s. 61 i 314. 

189 Informacje uzyskane od Marii Resiuły (zam. w Jaśle przy Rynku), córki Sebastiana 
Niezgodzkiego, w dniu 2 kwietnia 1998 r. Wspomniane świadectwo w jej posiadaniu. 

190 APR-Sk, AMJ, 4, s. 291, 339, 358, 397-398 i 430 oraz AMJ, 5, pos. z 17 II 1906 r. 
191 APR-Sk, AMJ, 6, s. 351, 406 i 554. 
192 Por.: A. Laskowski, „A duch polski był bardzo naprężony”..., s. 59 i 62. 
193 APR-Sk, AMJ, 2, s. 5. 
194 Por.: E. Rączy, Ludność żydowska w Krośnie do 1919 roku, Krosno 1995 [„Biblioteka 

Krośnieńska”, seria: historia, z. 9 (1995)], s. 15 oraz W. Najdus, op. cit., s. 73. 
195 Znajdują się na niej: Jan Baligrodzki (1867), Jędrzej Banach (1867-1876), Franciszek 

Batko (1909-1918), Zofia Biesiadzka (żona Jana, 1867), Jan Biesiadzki (1870), Józef 
Biesiadzki (1870), Jan Brzostek (1905-1935), Mateusz Cechowicz (1870), Antoni 
Ciotkowski (1870), Wojciech Czajka (1872-1920), Piotr Goszowatnik (1909), Marceli 
Göttlich (1904-1907), Antoni Gubała (1909-1921), Józef Gubała (1909-1926), Kaspar 
Hycner (1867-1870), Tomasz Jadzinak [Jedzinak] (1870), Jan Janicki (1905-1907), 
Eleonora Jadzinak [Jedzinak] (żona Tomasza, 1867), Karol Juryś (1911-1926), Maciej 
Karnasiewicz (1867-1870), Jan Konopacki (1903-1912), Wawrzyniec Kulpiński (1867-
1870), Franciszek Lazarowicz (1870), Jan Martynek (1867-1868), Franciszek Mołodecki 
(1867), Franciszek Nowotny (1906-1925), Okoński (1877), Jan Olbrychtowicz (1867-
1870), Stanisław Papciak (1906), Józef Pasionek (1902-1920), Wojciech Pelczar (1909), 
Stanisław Piątkiewicz (1910-1932), Michał Poznański (1909), Stanisław Schmidt (1909-
1936), Józef Schmindling (1906-1912), Ernest Sergler (1905), Józef Spisak (1909), Piotr 
Spisak (1909-1916), Adam Szewczyk (1907), Jakub Szewczyk (1912), Antoni Szpak 
(1881-1929), Wincenty Wojtynkiewicz (1906-1907), Jan Wójcik (1914), Stanisław  
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Wroński (1909-1938), Franciszek Zieliński (1909) i Jędrzej Żuchorski [Zachorski] (1867-
1870). 

196 Por.: A. Zielecki, op. cit., s. 90, tabela 15. 
197 APR-Sk, AMJ, 5, pos. z 16 XII 1905 r. i 27 VI 1907 r. 
198 Cz. Leosz, Dzieje Ochotniczych Straży Pożarnych w Jaśle 1872-1997. 125 lat, Jasło 1997, 

s. 32 oraz APR-Sk, CRR, 166. 
199 APF, D-II-53, teczka Jasło 10 oraz Z. Świstak, Franciszkanie w Jaśle..., s. 19. 
200 APR-Sk, AMJ, 4, s. 92 i 123. 
201 APP 790, 86, k. 195. 
202 APF, D-II-53, teczka Jasło 10 i D-II-54, teczka Jasło 11. Przy tej okazji użył (w r. 1906) 

firmowego blankietu rachunku z nagłówkiem: PRACOWNIA STOLARSKA / JANA 
JANICKIEGO / W JAŚLE / RYNEK L. 57., na którym informował o firmie: PRZYJMUJE / 
wszelkie roboty w za- / kres stolarstwa / wchodzące jako to: / urządzenia mieszkań, / 
salonów i pokoi / we wszystkich stylach / nowoczesnych. / SPECYALNIE MEBLE 
W STYLU ZAKOPIAŃSKIM. / PRZYJMUJE / wszelkie urządzenia / bankowe, / sklepów 
i portali / oraz / wszelkie roboty / kościelne. 

203 APR-Sk, AMJ, 5, pos. z 20 IV 1907 r. 
204 S. Proń, op. cit., s. 180. 
205 O Antonim Szpaku zob.: A. Laskowski, Kadra techniczno-budowlana..., s. 146-149. 
206 APR-Sk, AMJ, 4, s. 236-237, 321-322 i 324; AMJ, 5, pos. z 29 i 31 V 1905 r. oraz 4 IV 

1906 r., a także AMJ, 6, s. 61. 
207 APR-Sk, AMJ, 5, pos. z 15 i 27 VI oraz 27 VIII 1907 r., a także AMJ, 6, s. 8, 89, 246 

i 304. 
208 APR-Sk, AMJ, 5, pos. z 19 VII 1905 r. oraz AMJ, 6, s. 431 i 433-434. 
209 APR-Sk, AMJ, 5, pos. z 24 I, 20 IV i 25 V 1907 r. Zob. także: APR-Sk, AMJ, 6, s. 45 

i 420. 
210 APR-Sk, AMJ, 5, pos. z 9 IX 1905 r. oraz AMJ, 6, s. 176. 
211 APF, D-II-53, teczka Jasło 10 i D-II-54, teczka Jasło 11 oraz Z. Świstak, Franciszkanie 

w Jaśle..., s. 18-19. Z racji tych prac w r. 1902 Pasionek użył wydrukowanych już po  
r. 1900 u L. D. Stoegera i syna w Jaśle blankietów rachunków z nagłówkiem: JÓZEF 
PASIONEK / stolarz / W JAŚLE. W ich części reklamowej informował: PRACOWNIA 
wszelkich robót stolarskich a to [...] obciąganie i ustawianie bilardów oraz wszelkich 
reparacyi. Ceny przystępne. Natomiast w korespondencji z r. 1906 zastosował podłużną 
pieczątkę z nadrukiem: ZAKŁAD STOLARSKI / WYROBÓW MEBLOWYCH / 
i Budowlanych / JÓZEFA PASIONKA / W JAŚLE (zob.: APF, D-II-54, teczka Jasło 11). 

212 Skorowidz 1906, s. 226 i Skorowidz 1912, szp. 543 i 546. 
213 „Przegląd Stolarski”, R. 2, 1909, nr 2, s. 4. 
214 APR-Sk, CRR, 167, s. 8-9, poz. 18; s. 20-21, poz. 51; s. 22-23, poz. 52; s. 26-27, poz. 62 

i 64; CPAHU, f. 146, op. 29, spr. 1508, k. 12-14 oraz APP 790, 121, k. 32-36. 
215 S. Proń, op. cit., s. 180 i Skorowidz 1912, szp. 531. 
216 APF, D-II-54, teczka Jasło 11. 
217 Skorowidz 1906, s. 226. 
218 APR-Sk, AMJ, 6, s. 334 i 336. 
219 Skorowidz 1906, s. 226. 
220 S. Proń, op. cit., s. 180. 
221 Skorowidz 1912, szp. 531. Schmidt zajmował się także rzeźbiarstwem. 
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222 APR-Sk, AMJ, 6, s. 86, 166, 174, 175, 320 i 395. 
223 Cytat wg: G. Chomicki, op. cit., s. 21. 
224 K. Zieliński, 100 lat Banku Spółdzielczego w Jaśle, dawnego Towarzystwa Zaliczkowego 

1874-1974, „Rocznik Jasielski”, t. III, 1990, s. 68; APR-Sk, AMJ, 5, pos. z 20 V 1905 r.  
i 1 VI 1907 r. oraz Skorowidz 1912, szp. 518. 

225 Warto dodać, iż firma ta jako jedyna w mieście zdecydowała się reklamować swe usługi 
za pomocą inseratu w ogólnogalicyjskim informatorze wydanym w r. 1901 (zob.: Księga 
adresowa 1901, s. 41). W r. 1906 notowana była już tylko jako tartak (zob.: Skorowidz 
1906, s. 220). 

226 „Czasopismo Techniczne” [lwowskie], R. 10, 1892, nr 12, s. 102. 
227 „Czasopismo Techniczne” [krakowskie], R. 11, 1897, nr 11-12, s. 152. 
228 Skorowidz 1906, s. 217, 225, 230 i 402. W tym samym czasie Sergler posiadał w Jaśle 

także młyn (ibidem, s. 296). 
229 Skorowidz 1912, szp. 518, 531, 541 i 849. 
230 APP 678, 11 oraz Skorowidz 1912, szp. 531. 
231 „Architekt”, R. 3, 1902, z. 10, szp. 134. 
232 W. Najdus, op. cit., s. 73. Zob. także: A. Zielecki, op. cit., s. 91, tabela 15. 
233 Zob.: A. Laskowski, Między rzemiosłem a sztuką. Saga rodu Ungerów, [w:] Sztuka 

witrażowa w Polsce, pod red. J. Budyn-Kamykowskiej i K. Pawłowskiej, Kraków 2002, 
s. 117-132. 

234 Skorowidz 1912, szp. 837 oraz A. Laskowski, Między rzemiosłem a sztuką..., s. 119 i 120. 
235 Wedle źródeł byli nimi: Jakub Bać (terminator ślusarski, 1884), Emil Berger (1878-1906), 

Bracik (1876), Jan Bracik (1911), Roman Bracik (1905-1910), Michał Buglewicz (1909-
1910), Jan Cetnarowicz (1905-1908), Stanisław Fleszar (1906), Józef Golonka (1902-
1912), Anna Jaroszkiewiczowa (1876-1877), Stanisław Lewandowski (1907-1916), Adam 
Motyl (1870), Karol Polak (1911-1939), Michał Zając (1905-1912), Michał Zarośliński 
(1867-1870) oraz − prawdopodobnie uprawiający tę profesję − Weisenfeld (1876). 

236 Skorowidz 1912, szp. 453. 
237 Por.: I. Sczerbowski, Skorowidz leśny na rok 1907, Lwów 1907, inserat. 
238 „Architekt”, R. 3, 1902, z. 10, szp. 134.  Zamieszczona przy tej sposobności 

w „Architekcie” fotografia pozwala na stwierdzenie, iż wykonano ją zapewne przed 
wykonaniem prac przez Goreckiego (a przynajmniej części z nich), brak bowiem na 
budynku i w jego otoczeniu wysokiej klasy elementów ślusarskich zachowanych do dnia 
dzisiejszego, wykonanych niewątpliwie przez Goreckiego. 

239 Skorowidz 1906, s. 206. 
240 APR-Sk, AMJ, 6, s. 62 i 303. 
241 Ibidem, s. 314 oraz S. Proń, op. cit., s. 188. 
242 APR-Sk, AMJ, 5, pos. z 17 XI 1906 r. 
243 Skorowidz 1906, s. 199 i 206 oraz Skorowidz 1912, szp. 482 i 492. 
244 Ibidem. 
245 Skorowidz 1906, s. 206 i Skorowidz 1912, szp. 463 i 482. 
246 APF, D-II-54, teczka Jasło 11. 
247 Dane źródłowe pozwalają wymienić jako wykonujących ten zawód: Romana 

Darowskiego [Durowskiego] (1908-1909), Władysława Jedziniaka (1911), Kośka (na 
przełomie XIX i XX w.), Pawła Kośkiewicza (1905-1910), Wojciecha Roja (1901-1913), 
Tomkiewicza i Tomkiewiczową (1904), Jakuba Twaroga (1905-1924), Urszulę (na 
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przełomie XIX i XX w.), Jana Wapińskiego (1901-1912), Piotra i Władysława 
Wojtuszkiewiczów (na przełomie XIX i XX w. terminatorów u kowala Urszuli) oraz 
Michała Zająca (1905-1908). 

248 Por.: A. Zielecki, op. cit., s. 90, tabela 15. 
249 APR-Sk, AMJ, 5, pos. z 6 IV, 15 VI, 27 VIII i 7 IX 1907 r. oraz AMJ, 6, s. 373-374. 
250 APR-Sk, AMJ, 6, s. 67. 
251 Ibidem, s. 56. 
252 Ibidem, s. 297. 
253 Ibidem, s. 10. 
254 S. Proń, op. cit., s. 179. 
255 APR-Sk, AMJ, 6, s. 229. 
256 S. Proń, op. cit., s. 179. 
257 Zob.: A. Laskowski, Pałac w Gorajowicach. Przemiany formy i funkcji, „Teka Komisji 

Urbanistyki i Architektury”, t. XXXII, 2000, s. 51, przyp. 70 oraz „Architekt”, R. 3, 1902, 
nr 10, szp. 134. Co więcej, Tymczasowy Zarząd Miasta Jasła jeszcze jesienią 1906 r. 
przyjął ofertę Maurycego Barucha na postawienie kilku pieców w budynku filii gimnazjum 
przy ul. Sokoła (por.: APR-Sk, AMJ, 5, pos. z 21 IX 1906 r.). 

258 APR-Sk, AMJ, 4, s. 192. 
259 APR-Sk, AMJ, 5, pos. z 3 I 1905 r., 17 VIII 1906 r. i 20 VII 1907 r.; AMJ, 6, s. 175, 300 

i 303 oraz K. Zieliński, op. cit., s. 68. 
260 APF, D-II-54, teczka Jasło 11. 
261 APR-Sk, AMJ, 6, s. 62. 
262 Wśród nich spotykamy w źródłach: Magdalenę Barzykową (1907-1909), Sische [Süsche] 

Brud[n]era (1902-1937), franciszkanina o. Cyryla (1905), Abrahama Franzblaua (1912), 
Naftalego Gansa [Gausa] (1905-1912), Junkera (1876), Władysława Maksymowicza 
(1908-1909), Franciszka Maślaka [Maszlaka] (1905-1906), Jakuba Münza (1908), Jana 
Podgórskiego (1909-1918), Mojżesza Polanera (1905-1906) i Leona Smulowicza 
[Smolewicza, Smolowicza] (1905-1937). 

263 „Architekt”, R. 3, 1902, z. 10, szp. 134-135. 
264 APR-Sk, AMJ, 2, s. 142 i 213. 
265 Ibidem, s. 145-147. 
266 Jako parający się tą profesją występują w źródłach: Salamon Altman (1907; handel 

drzewem przy ul. 3 Maja), Abraham Amais (1906; handel drewnem), Dawid Beck (1905-
1914; handel wapnem), Edmund Dąb (1908-1936; m.in. handel żelazem), Michał 
Goldstein (około 1900-1912; handel materiałami budowlanymi, w szczególności 
drzewnymi), Jakub Grabschrift (1903-1906; handel drewnem), Leib Hass [Haas] (1902-
1914; handel materiałami budowlanymi, zwłaszcza drewnem, przy ul. Floriańskiej), Krupa 
i s-ka (1903-1904; handel m.in. szutrem i piaskiem), Kurc (1903; handel materiałami 
budowlanymi, m.in. drewnem, cementem i gipsem), Ozyasz Lampel (1912; handel żelazem 
w Rynku), Anna Margulies (1912; handel żelazem), Baruch Margulies (około 1900-1906; 
handel materiałami budowlanymi, w tym drewnem), Menasche Margulies (1893-1906; 
handel żelazem, szkłem i farbami), Józef Polak (1884; m.in. handel farbami, patronami, 
plafonami itp.), Berl Stillmann (1906; handel drewnem), Mojżesz Wolf (1900-1906; handel 
żelazem), Leib Zimet (1905-1936, m.in. handel papą i żelazem), R. Zimet (1903; handel 
drzewem), i Wolf Zimet (1904-1905; m.in. handel drewnem). 
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267 Goldstein posiadał drukowany blankiet rachunku, pochodzący z lat 60. XIX w. z drukarni 

Ludwika Dionizego Stoegera w Jaśle, którego używał jeszcze pod koniec r. 1903. Nadruk 
w nagłówku brzmiał: M. GOLDSTEIN / W JAŚLE. / HANDEL DRZEWA / i materyałów 
budowlanych. / IMPORT WĘGLA. / SKŁAD / lasowych i tartakowych / MATERYAŁÓW / 
warsztatowych i budulcowych / oraz / pruskich węgli salonowych / FILIA W KROŚNIE. 
(zob.: APF, D-II-54, teczka Jasło 11). 

268 Używał blankietu rachunku wydrukowanego w drukarni L. D. Stoegera i syna w Jaśle 
z nagłówkiem: L. HASS / SKŁAD / WYROBÓW LASOWYCH I TARTAKOWYCH / oraz / 
wapna, cementu, / węgli, koksu i papy dachowej / W JAŚLE. (zob.: ibidem). 

269 W r. 1893 posłużył się pieczątką z napisem: M. Margulies, Jasło / Blacharz i handel 
żelaza, a w r. 1894 papierem firmowym w dwóch językach (polskim i niemieckim) 
z nagłówkiem: M. MARGULIES / JASŁO / BLACHARZ / Handel żelaza, szkła. / Porcelany, 
lamp, farb, lakieru / i pędzli. / Skład maszyn rolniczych. (zob.: ibidem). 

270 Drukowany blankiet jego rachunku, wykonany po r. 1900 i użyty w r. 1905, nosił 
nagłówek: Dawid Beck, Jasło / Handel wapna, węgli i koksu pruskiego (zob.: APF, D-II-
54, teczka Jasło 11). Na początku r. 1914 w kontekście planowanego prowadzenia handlu 
wapnem wymienieni zostali również Markus Beck i Sara Beck (por.: APR-Sk, AMJ,  
6, s. 410). 

271 W drugiej połowie r. 1906 używał drukowanego papieru firmowego z dwujęzycznym  
(w języku polskim i niemieckim) nagłówkiem: Baruch Margulies / Jasło / Skład drzewa / 
i wszelkich / materyałów / budowlanych (zob.: APB, Varia). 

272 „Architekt”, R. 3, 1902, z. 10, szp. 135. 
273 APF, D-II-53, teczka Jasło 10 i D-II-54, teczka Jasło 11. 
274 Warto podkreślić, że dominacja Żydów w handlu materiałami budowlanymi w Jaśle była 

zbieżna z ówczesną sytuacją w tym zakresie w sąsiednim Krośnie (por.: E. Rączy, op. cit., 
s. 29). 

275 Zob.: „Czas”, 1900, nr 224 z 10 IX, s. 2. 
276 Cytat za: J. Bogdanowski, Miejskie standardy krajobrazowe dla zabytkowych 

subregionów krakowskiego Kazimierza, „Teki Krakowskie”, t. II, 1995, s. 3.  
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ROZWÓJ SZKOLNICTWA NA TERENIE 

HARKLOWEJ DO KOŃCA XIX WIEKU 
 
 

 czasach renesansu i reformacji nastąpiło w Polsce ożywienie kulturalne, które miało 
miejsce również w regionie jasielskim. Rozwój gospodarczy Biecza i Jasła oraz ziem 

stanowiących zaplecze tych miast dawał podstawy ekonomiczne do rozwoju szkolnictwa. 
Szerzący się zaś ruch reformacyjny zmusił duchowieństwo katolickie do energicznego 
przeciwdziałania nowym prądom religijnym przez upowszechnianie oświaty i wychowania 
w duchu przesiąkniętym wartościami katolickimi. 

W 

Na przełomie XVI i XVII wieku nauczanie w kościele katolickim stało się zatem 
zjawiskiem powszechnym, zarówno w szkole parafialnej wiejskiej, jak i miejskiej1. 

Dokładne stosunkowo dane co do położenia szkolnictwa na tym terenie zgromadziły 
wizytacje biskupie przeprowadzone w latach 1595 - 1618 w dekanatach wchodzących 
w skład archidiakonatu sądeckiego, z których cztery wymienione poniżej należy uznać za 
najważniejsze2. W szczególności w latach 1595 - 1596 wizytację całego archidiakonatu, 
z polecenia biskupa krakowskiego Jerzego Radziwiłła, przeprowadził ks. Krzysztof 
Kazimirski – archidiakon krakowski, późniejszy biskup kijowski. W okresie od 5 listopada 
1602 r. do 1 lutego 1603 r. wizytację wewnętrzną w dekanatach: bieckim, jasielskim 
i żmigrodzkim, z polecenia biskupa Bernarda Maciejowskiego, przeprowadził ks. Andrzej 
Chróściński. W 1608 r., podczas wizytacji całego archidiakonatu, dekanaty biecki, jasielski, 
żmigrodzki, pilzneński, ropczycki i mielecki zwizytował na zarządzenie biskupa Piotra 
Tylickiego archidiakon zawichojski ks. Piotr Skidzieński. W 1618 r. na polecenie biskupa 
Marcina Szyszkowskiego natomiast ks. Mikołaj Wąsowicz – archidiakon sądecki był na 
wizytacji w 6-ściu dekanatach: bieckim, jasielskim, żmigrodzkim, bobowskim, sądeckim 
i nowotarskim3. 

Ze względu na przedmiot zainteresowania wizytatorów wizytacje dzielono na 
„zewnętrzne”, w czasie których kontrolowano i opisywano przede wszystkim stan materialny 
parafii i wizytacje „wewnętrzne”, których zadaniem było zbadanie życia wewnętrznego 
parafii, szczególnie życia moralnego pracowników kościelnych i proboszcza4. 

Bardzo dobrym źródłem do odtworzenia sieci szkół parafialnych w archidiakonacie 
sądeckim, a więc i w regionie Jasła i Biecza, w połowie XVIII wieku (1747 r.) są też tzw. 
Tabele Załuskiego. Tabele te to kwestionariusze z jasno zadanymi pytaniami dotyczącymi 
parafii (np. czy jest nauczyciel, uczniowie, dom dla nauczyciela?) i twierdzącymi lub 
przeczącymi zwięzłymi odpowiedziami5.  

Pierwsze informacje na temat sieci szkolnictwa parafialnego w regionie jasielskim 
i bieckim pochodzą z okresu panowania króla Zygmunta Starego. Na podstawie ksiąg 
retaksacji beneficjów (tj. oszacowania kontrybucji pobieranych z poszczególnych beneficjów 
plebańskich) z lat 1513, 1527 i 1539, które znajdują się w Archiwum Kapituły 
Metropolitalnej w Krakowie, należy stwierdzić, że w tym czasie, a więc już w pierwszej 
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połowie XVI wieku, na terenie archidiakonatu sądeckiego (obejmującego dekanaty: jasielski, 
biecki, bobowski, sądecki, nowotarski i pilzneński) na 171 parafii 141 posiadało szkołę, co 
stanowi 82,5%.  

Szkółka parafialna istniała także w Harklowej. Parafia ta w tym czasie wchodziła 
w skład dekanatu bieckiego, będąc jedną z 22 jego parafii. W szkółce tej zatrudniony był już 
wówczas nauczyciel, który w księdze z 1513 r. został określony jako: „minister ecclesiae”, 
a w dwóch pozostałych księgach krótko: „minister”.6 W tłumaczeniu z łaciny na język polski 
„minister” to: „sługa, pomocnik, wykonawca”. Najbardziej prawidłowe wydaje się być 
określenie: „pomocnik”, jako że w tym czasie nauczyciel parafialny był w istocie 
pomocnikiem księdza, zastępującym go przy podejmowaniu czynności związanych 
z nauczaniem. 

W latach 1513 - 1539 na 37 parafii dekanatu jasielskiego nauczyciel funkcjonował 
w 34 parafiach, co stanowi 91,89% i sytuuje wspomniany dekanat na 8-mym miejscu 
spośród 26 dekanatów diecezji krakowskiej7. 

Wiadomo skądinąd, że stanowisko proboszcza w Harklowej w owym czasie zajmował 
Paweł z Grybowa8. Stosownie do zachowanych źródeł, obok plebana, w Harklowej brak było 
innych kategorii osób duchownych, występujących w niektórych innych parafiach, jak: 
wikariusze, lektorzy (kapłani odprawiający msze w zastępstwie księży - posiadaczy większej 
ilości beneficjów altaryjnych, nie zawsze mogących spełniać ten obowiązek osobiście), 
gracjaliści (duchowni spełniający doraźne, sztywno nie sprecyzowane funkcje w parafii), 
komendarze (zastępcy proboszcza), zakrystianie (w tej roli nieraz występowały nie tylko 
osoby świeckie, ale i duchowne), kaznodzieje, czy mansjonarze (duchowni odprawiający 
godziny kanoniczne i nabożeństwa do Najświętszej Marii Panny oraz prowadzący pracę 
duszpasterską w parafii). Brak we wspomnianych księgach kontrybucji również wzmianki 
o istnieniu wówczas w Harklowej  takich osób spośród służby kościelnej jak: dzwonnik, 
kantor, czy organista9.  

Podsumowując powyższe należy przyjąć, że w ówczesnej parafii w Harklowej 
funkcjonowały jedynie dwa stanowiska kościelne: proboszcza, a spośród służby kościelnej - 
nauczyciela. Oba na skutek wzajemnego powiązania i podległości nauczyciela plebanowi 
decydowały o obliczu i poziomie nauczania parafialnego w pierwszej połowie XVI stulecia. 

Jak wynika z wizytacji kanonicznej z lat 1595 - 1596, w ówczesnym powiecie bieckim 
najgęstszą sieć szkół wiejskich parafialnych katolickich posiadały dekanaty: jasielski 
i biecki. W pierwszym były szkółki w zasadzie we wszystkich 17-stu parafiach (jedynie na 
temat Łubienka napisano: „Na razie nie ma żadnego kierownika, wizytator zatem 
przesłuchał dawnego, który tu przedtem służył”10). W drugim było natomiast 21 szkół na 
22 parafie. Jedynie w Gorlicach (miasto to wówczas wchodziło w skład dekanatu bieckiego), 
jak pisze wizytator: „Ecclesia profanata per haeredem N. Pieniążek”11, z czego wynika, że 
kościół tamtejszy znajdował się wówczas w rękach innowierców i został przez nich 
sprofanowany. Na miejsce szkoły parafialnej katolickiej utworzono natomiast w Gorlicach 
szkołę kalwińską. Ks. Kazimirski dokonał wizytacji w 174 parafiach, z których 144 miały 
faktycznie szkołę. Jest to 82,75% ogółu skontrolowanych parafii12. 

Szkoły parafialne nie obsługiwały bynajmniej młodzieży tylko z jednej wsi lub 
miasteczka, gdyż nie w każdej miejscowości istniała parafia, a tym bardziej szkoła. 
Najgęstsza sieć szkół istniała na terenach silnych ekonomicznie, a najrzadsza na terenach 
najuboższych. Najkorzystniejszy stosunek liczby wsi do ilości szkół przedstawia się 
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w dekanacie bieckim, gdzie na jedną szkołę parafialną przypadało zaledwie 2,5 wsi. 
W dekanacie jasielskim i bobowskim jedna szkoła służyła do obsługi w zakresie nauczania 
dla ok. 5 wsi. Najrzadsza sieć szkół objęła dekanat żmigrodzki, gdzie jedna szkoła 
przypadała na 6,5 wsi. W dekanacie jasielskim na ogółem 75 wsi było 17 szkół (w tym dwie 
miejskie – Jasło i Dębowiec oraz 15 wiejskich)13. 

Szkoła parafialna istniała również w Harklowej, która w owym czasie zmieniła już 
przynależność i z dekanatu bieckiego przeszła w skład dekanatu jasielskiego. Należy przyjąć, 
że oprócz ludności Harklowej szkoła ta zajmowała się wykształceniem także młodzieży 
z sąsiedniej Głębokiej i być może części Grudnej (obecnie Kępskiej, drugi człon nazwy 
w postaci przymiotnika dzierżawczego pochodzi od nazwiska tenutariusza tej wsi od 1761 r. 
obersztelejtnanta Jana Kempskiego), miejscowości należących do harklowskiej parafii po 
wyodrębnieniu się od parafii w Sławęcinie. Nie był to bynajmniej duży obszar do obsługi 
w zakresie szkolnictwa parafialnego, chociaż w sąsiednich miejscowościach: Osobnicy, czy 
Trzcinicy nauka odbywała się w ramach jednej wsi. Jak podaje Stanisław Kot w swojej 
monografii na temat szkolnictwa parafialnego w Małopolsce, nauczyciel w macierzystej 
parafii w Sławęcinie musiał w tym czasie zaopiekować się losem uczniów pochodzących aż 
z 11 okolicznych wsi14.  

Z powołanej wizytacji z lat 1595 - 1596 nakazanej przez biskupa Jerzego Radziwiłła 
wynika, że kierownikiem szkoły, czyli tzw. „rectorem” w Harklowej był w tamtym okresie 
czasu człowiek pochodzenia miejscowego - Stanisław ze Sieklówki (wieś położona na trasie 
z Bieździedzy do Lubli w powiecie jasielskim), ponadto kontrola ta wykazała, co jest dla nas 
współczesnych wyjątkową anomalią, że proboszcz w Harklowej Samuel Przybysławski był... 
dwunastoletnim chłopcem. Na podstawie tej pierwszej wizytacji biskupiej można ustalić 
również, że budynek szkolny w Harklowej nie był w zbyt dobrym stanie, a Stanisław 
z Sieklówki był wyposażony w tzw. „klerykaturę”15. Oznacza to, że prawdopodobnie 
głównym źródłem jego utrzymania były stałe daniny parafian. Stosowny zapis z wizytacji 
zgodnie z jego treścią podaną przez prof. Stanisława Kota w monografii z 1911 r. brzmi: 
„Dom szkolny nie bardzo dobry, kierownik – Stanisław z Sieklówki ma klerykaturę. 
Proboszczem jest dwunastoletni Samuel Przybysławski”. Zapis ten można uzupełnić 
o informacje przekazane przez ks. Juliana Bukowskiego, który opracowując dzieje 
reformacji w Polsce sporządził w swojej książce z 1883 r. stosunkowo dokładny wyciąg 
z wizytacji zleconej przez biskupa Radziwiłła w latach 1595-1596, w szczególności 
dotyczący również miejscowości dekanatu jasielskiego, a w tym m.in. parafii Harklowa16.  

Na podstawie tego wyciągu należy stwierdzić, że w chwili dokonywania kontroli przez 
ks. Kazimirskiego Samuel Przybysławski trzymał miejscowe probostwo od lat czterech, co 
by oznaczało, że je objął ok. 1591 - 1592 r., a więc w wieku zaledwie lat ośmiu. Ponadto 
ks. Bukowski podaje, że Przybysławski jest akolitą, co oznacza osobę posiadającą jedynie 
niższe święcenia duchowne, a w związku z tym niedysponującą właściwym wykształceniem 
i przygotowaniem do sprawowania funkcji proboszcza. 

W typowych sytuacjach akolita bowiem (greckie słowo „akolouthos” w tłumaczeniu na 
język polski znaczy „towarzyszący”) jest tylko pomocnikiem, sługą, czy też osobą 
towarzyszącą kapłanowi lub diakonowi przy wykonywaniu przez nich czynności 
liturgicznych. 

Dane te nie brzmią zachęcająco i świadczą dobitnie, że ówczesna parafia harklowska 
nie funkcjonowała należycie, a poziom nauczania młodych parafian nie był zapewne zbyt 
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wysoki. Nie można oprzeć się wrażeniu, że proboszcz tej parafii był zbyt młody, aby 
osobiście sprawować właściwy nadzór nad kierownikiem szkoły („rectorem”). Wobec braku 
innych informacji źródłowych dotyczących tego tematu, wyjaśnienie kwestii sposobu 
sprawowania nadzoru nad miejscowym nauczycielem i osoby spełniającej taką rolę (Samuel 
Przybysławski jako małoletni musiał pozostawać niewątpliwie pod opieką innych dorosłych 
członków swojej rodziny) oparte może być wyłącznie na naszych domysłach. 

W uzupełnieniu powyższego należy jednak dodać, że tego rodzaju sytuacja w zakresie 
obsady probostwa w drugiej połowie XVI wieku nie była w ówczesnych miasteczkach 
i wsiach diecezji krakowskiej jakimś zupełnie niespotykanym zjawiskiem. W trakcie 
przeprowadzonej w 1565 r. wizytacji przez biskupa F. Padniewskiego (nie omawia ona 
kwestii szkół) stwierdzono, że w położonym w pobliżu Harklowej miasteczku Żmigród 
(obecnie należącym do powiatu jasielskiego) proboszcz Mikołaj Niesowski to osoba 
niepełnoletnia, nie posiadająca żadnych święceń. Podobnie w miasteczku Czchów 
znajdującym się na Nowosądecczyźnie tamtejszy proboszcz Piotr Chwalibóg miał lat 
trzynaście. Natomiast w miasteczku Kamionce koło Lubartowa w Lubelskiem proboszcz Jan 
Cikowski - osoba również małoletnia, liczył lat ok. 12 - 16. 

Podane powyżej fakty przekonują o niejednokrotnie występujących w drugiej połowie 
XVI wieku brakach w obsadzie kadry duchownej na najniższych szczeblach w powołanej 
diecezji, a ponadto o istniejących w związku z tym pewnych nieprawidłowościach, z tym że 
stan ten w miarę upływu czasu ulegał poprawie (symptomy o tym świadczące zawiera już 
wizytacja z lat 1595 - 1596). 

Niezależnie od wyżej poczynionych uwag należy stwierdzić, że nauczanie włościan 
w szkołach parafialnych miało mimo wszystko przy końcu XVI stulecia już charakter 
powszechny, a program nauczania w szkołach parafialnych powiatu bieckiego (a więc 
dekanatach bieckim, żmigrodzkim i jasielskim) nie odbiegał od poziomów szkół 
odpowiednich typów w innych regionach Małopolski. Obejmował głównie wpojenie swym 
wychowankom zasad katechizmu, ministrantury, śpiewu kościelnego oraz umiejętność 
czytania, a czasem także pisania. Jednym z podstawowych przedmiotów była także łacina, co 
jest zrozumiałe, gdyż stanowiła ona język oficjalny Kościoła, a zarazem była niezbędna przy 
ubieganiu się o studiowanie na Akademii Krakowskiej. Siłą faktu ograniczano się do 
początków łaciny, albowiem większość nauczycieli, oprócz początków, nie znała języka 
łacińskiego. Czytanie i pisanie przeważnie odbywało się zatem w języku polskim. Chłopcy 
w szkołach parafialnych uczyli się poza tym historii ziemi ojczystej i świata, arytmetyki – 
tak ważnej dla przyszłych rzemieślników i kupców, podstaw astronomii w zakresie 
układania kalendarza oraz umiejętności obliczania świąt ruchomych17. Aż do połowy XVIII 
wieku nie widziano potrzeby kształcenia, nawet na poziomie elementarnym, osób płci 
żeńskiej, a naukę w szkole parafialnej pobierali tylko chłopcy. Dziewczęta wiejskie zatem w 
tylko zupełnie wyjątkowych przypadkach mogły mieć jakikolwiek kontakt z nauką czytania i 
pisania18. W praktyce obowiązki nauczyciela w zakresie związanym z jego zawodem ulegały 
znacznemu spłyceniu i sprowadzały się do nauczania parafian w niedzielę w kościele zasad 
katechizmu, a także wychowania garstki chłopców (w parafii wiejskiej zwykle zaledwie 
kilku, tj. 3 - 4) do posług w zakresie śpiewu kościelnego i usługiwania przy nabożeństwie. 
Jeżeli chodzi o inne zajęcia kościelne to nauczyciel często był mistrzem ceremonii przy 
pogrzebach, weselach i chrztach oraz prowadził metryki parafialne19. Okresem 
systematycznej nauki w szkole na wsi była jesień i zima. W pozostałych porach roku chłopi 
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przestawali posyłać dzieci do szkoły, bo były im potrzebne do wykonywania prac 
gospodarskich. 

Nauczyciele nauczający w Harklowej na przełomie XVI i XVII wieku byli 
najprawdopodobniej bez wyjątku synami chłopskimi i jakkolwiek na podstawie określenia 
„rector scholae” trudno sobie wyrobić zdanie o ich wykształceniu, to najpewniej kończyło 
się ono na szkole parafialnej. 

W tym miejscu należy zauważyć, że w owym czasie istniał pewien szczególny typ 
szkół, wyspecjalizowany w kształceniu tzw. „klechów” (nazwa pochodzi od łacińskiego 
słowa „clericus”), a więc pracowników szkół wiejskich i służby kościelnej (nauczycieli, 
kantorów, czy organistów). Na naszym terenie tego rodzaju szkoły znajdowały się m.in. 
w Brzyściu, Brzostku, Cieklinie, Jodłowej, Tarnowcu, Szerzynach, Nienaszowie, 
Moszczenicy i Bóbrce20. Większość z wychowanków tych szkół znajdowała później 
zatrudnienie na swoim terenie, co dotyczy również nauczyciela z Harklowej z 1595 r., gdyż 
Sieklówka, skąd pochodził, odległa jest od Harklowej trochę ponad 30 km. 

Obok nauczyciela w szkołach parafialnych, głównie miejskich, gdzie bardziej dbano 
o poziom nauczania, ważną rolę odgrywali kantorzy, a więc pomocnicy nauczyciela 
w nauczaniu śpiewu, zwłaszcza liturgicznego i wszystkiego, co się z tym śpiewem łączyło21. 
Do pracy angażował kantora zwykle nauczyciel, on wyznaczał mu obowiązki i go nagradzał. 
W Harklowej kantor prawdopodobnie w latach 1595 - 1618 nie był zatrudniony, a całość 
obowiązków spoczywała na barkach nauczyciela. 

Nauczyciela w szkołach wiejskich zatrudniał proboszcz. Był on wynagradzany 
w pieniądzach i szeroko pojętych świadczeniach naturalnych. Źródło utrzymania szkoły 
i nauczyciela stanowiły fundacje proboszcza, daniny parafian, czyli tzw. „klerykatura”, 
udział w opłatach kościelnych, czasem pensja kwartalna od proboszcza, zebrane płody 
z pierwiastków, tj. pierwszych plonów, tzw. petycja, a więc pobierane od kmieci snopy ze 
zbożem po żniwach, udział w kolędzie, niekiedy w „tacy”, opłaty od uczniów, m.in. 
wpisowe i tzw. pożegnalne, opłaty za przybory szkolne, dochody z ewentualnych fundacji 
szkolnych, itp22. 

Następna wizytacja z r. 1602 przeprowadzona przez ks. Andrzeja Chróścińskiego nie 
przyniosła informacji o zmianach na lepsze, jeżeli chodzi o interesującą nas miejscowość. 
Przekazuje ona wiadomość, że w parafii Harklowa, podobnie jak i w dwu innych 
wizytowanych parafiach dekanatu jasielskiego (Siedliska k/Pilzna, Przeczyca) nie było 
nawet nauczyciela23. W większości wizytowanych parafii jednak nauczyciel był zatrudniony. 
Daje to podstawę do przyjęcia tezy, że kryzys nauczania parafialnego w Harklowej uległ 
dalszemu pogłębieniu. Być może niektórzy miejscowi parafianie w tym okresie 
przejściowym mogli pobierać nauki w macierzystej parafii w Sławęcinie, gdzie w tym czasie 
znajdował się będący w dobrym stanie budynek szkolny, a nauczyciel Wojciech Jabłoński 
miał do pomocy kantora24. 

Wizytacja z 1608 r. przeprowadzona przez ks. Piotra Skidzieńskiego objęła 169 parafii 
w archidiakonacie sądeckim. Szkół było 139, co stanowi 82,24 % ogólnej liczby parafii. 
Jeżeli chodzi o sam dekanat jasielski, to szkoły funkcjonowały w 16-stu z 17-tu parafii, co 
stanowi 94,11% wszystkich parafii dekanatu, w dekanacie bieckim zaś funkcjonowały we 
wszystkich 21 parafiach.  

Ksiądz Piotr Skidzieński w protokołach wizytacyjnych bardzo dokładnie tj. według 
stron świata, określał położenie budynków szkolnych, lokalizując je w odniesieniu do jakichś 
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zabudowań czy miejsca. W jego relacjach zatem niektóre szkoły położone były obok 
kościoła czy cmentarza od strony wschodniej lub zachodniej. Odniósł się również do 
Harklowej. Stąd wiadomo nam, że miejscowość Harklowa, obok takich miejscowości jak: 
Ropa, Łużna, Turza, Szerzyny, Szebnie, Warzyce, Trzcinica, Łączki Jagiellońskie, Łęki, 
Czermin, Lubzina, Głogów Małopolski, Mała, Nockowa, miała położoną szkołę parafialną 
z południowej strony cmentarza (wizytator posługuje się bowiem przy tych miejscowościach 
określeniami: „in parte meridionale”, „ad austrum”, „ad meridiem”)25. Należy jednak 
zauważyć, że przy Harklowej jest tu właściwie mowa o tak usytuowanym w stosunku do 
kierunków świata domku dla kierownika szkoły26. 

Wizytacja z 1618 r. przeprowadzona przez ks. Mikołaja Wąsowicza jest stosunkowo 
nierzetelna i na temat szkół parafialnych wspomina co najwyżej w wzmiankach ubocznych. 
Nie sposób na jej podstawie odtworzyć ówczesną sieć szkół parafialnych w archidiakonacie 
sądeckim. Ograniczał on bowiem zazwyczaj swe uwagi powizytacyjne do przypomnienia 
nauczycielowi o jego obowiązku dzwonienia trzy razy w ciągu dnia na Anioł Pański, co 
uczynił także przy interesującej nas miejscowości. Wiadomo wobec tego, że w owym czasie 
szkoła parafialna w Harklowej nadal funkcjonowała27. 

W wieku XVII i XVIII miało miejsce jeszcze kilka innych wizytacji kanonicznych, 
niemniej wizytatorzy coraz mniej zwracają uwagę na problematykę związaną 
z funkcjonowaniem szkół, a często w ogóle ją pomijają. Typowym przykładem jest tu 
wizytacja z 1747 r. przeprowadzona przez ks. H. Wielogłowskiego w dekanacie jasielskim, 
który ani słowem w protokole powizytacyjnym nie wspomniał o istnieniu szkół 
parafialnych28. 

W tej sytuacji najlepszym źródłem do odtworzenia sieci szkół parafialnych 
w archidiakonacie sądeckim w połowie XVIII wieku są wspomniane już Tabele Załuskiego, 
kwestionariusze zebrane w latach 1747 – 1749 z polecenia biskupa krakowskiego Andrzeja 
Stanisława Załuskiego, od którego wzięły nazwę. Według powyższych danych 
statystycznych szkoły parafialne istniały w ok. 40% parafii dekanatu jasielskiego, jak 
i całego archidiakonatu. Jak się jednak okazuje, istnienie szkoły parafialnej w Harklowej 
k/Jasła w księgach dotyczących wizytacji z 1747 r. nie zostało potwierdzone, co może 
świadczyć o nie funkcjonowaniu w tym czasie na jej terenie z tych lub innych przyczyn 
takiej szkoły29. 

Dobry poziom szkół parafialnych w dekanatach bieckich i jasielskim w XVI i na 
początku XVII stulecia oraz stosunkowo nieduża odległość do Krakowa spowodowały duży 
napływ studentów z tych ziem, głównie jednak z Biecza i Jasła. 

Badania przeprowadzone przez Marię Michalewicz dotyczące ilości studentów 
studiujących w Akademii Krakowskiej za lata 1500 - 1642 z poszczególnych miejscowości 
ówczesnego powiatu bieckiego wykazały, że ogółem w XVI wieku co najmniej 200 
studentów pochodziło z ziemi bieckiej, a w początkowych czterech dekadach XVII wieku 
wpisało się dalszych 40-stu. Brak było w tym czasie jakiegokolwiek studenta z Harklowej. 
W latach 1521 - 1530 wpisał się do tak zwanego Album Studiosorum natomiast jeden 
student pochodzący z pobliskiej Głębokiej30. Miejscowość ta niemal od początku istnienia 
należała do parafii Harklowa, zatem prawdopodobnie ów student pierwsze nauki pobierał 
w harklowskiej szkole parafialnej. Jej wobec tego przypada splendor wykształcenia 
późniejszego studenta Akademii Krakowskiej, czego nie udało się, jak przekonuje tabela 
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sporządzona przez Marię Michalewicz, bardzo wielu okolicznym wiejskim szkółkom 
parafialnym.  

Jeśli zaś chodzi o większe miejscowości to dla przykładu Biecz miał za ten okres 139 
studentów, Jasło 16-stu, Gorlice 10-ciu, a Dębowiec dwóch. Przekonuje to, że przewaga 
kulturalna Biecza w owym czasie na tym terenie była wręcz przygniatająca. Odsetek 
ludności pochodzenia wiejskiego, której udawało się zdobyć wyższe wykształcenie 
w stosunku do innych klas społecznych, w szczególności bogatego mieszczaństwa, był 
znikomy. Najwięcej osób pochodzenia chłopskiego studiowało w pierwszej połowie XVI 
wieku – 13 osób, w drugiej połowie tego wieku trzy, a w wieku XVII nie spotykamy ich 
w ogóle. Już te okoliczności świadczą o obniżaniu się poziomu nauczania w szkołach 
parafialnych oraz napotykaniu coraz większych trudności przez dzieci chłopskie, zwłaszcza 
po zwycięstwie kontrreformacji, w  przedostawaniu się na wyższe szczeble nauczania. 

Biorąc pod uwagę zachowane informacje z wizytacji biskupich należy stwierdzić, że 
już niemal od początku XVII wieku zaczęły pojawiać się symptomy świadczące o tym, że 
sytuacja szkolnictwa parafialnego ulega stopniowemu pogorszeniu. Wyrażało się to 
znacznym spadkiem ilości szkół, a zdaniem wizytatorów coraz więcej budynków szkolnych 
było zniszczonych, zdewastowanych i wymagało naprawy. Proces degradacji szkół 
parafialnych pogłębił się na skutek niemal ciągłych wojen prowadzonych przez 
Rzeczpospolitą w XVII wieku, co wiązało się z licznymi przemarszami wojsk i zniszczeniem 
kraju, a co za tym idzie upadkiem gospodarczym Polski, postępującym zubożeniem 
społeczeństwa i znacznym wyludnieniem. 

Ostateczny upadek szkolnictwa parafialnego nastąpił w I-szej połowie XVIII wieku. 
W związku z wojną północną, dokonywanymi zniszczeniami i grabieżami przez wojska 
szwedzkie, saskie, polskie i rosyjskie, powodującymi głód i epidemie, nastąpiła 
dezorganizacja życia kościelnego na ziemiach polskich, pociągająca za sobą załamanie się 
systemu szkół parafialnych31. Nie oznacza to, że szkoły parafialne na wspomnianym 
obszarze przestały całkowicie funkcjonować. Przeprowadzona w 1780 r. wizytacja 
kanoniczna po raz kolejny wykazała, że w szeregu miejscowościach, w tym m.in. 
w Harklowej działa szkoła parafialna32. Stwierdzone wówczas w protokołach pokontrolnych 
szkoły zapewne nie były tworem zaborczej administracji austriackiej, lecz z pewnością 
prowadziły działalność jeszcze przed zaborami. 

Obowiązki tzw. „rectorów”, prowadzących szkoły parafialne na przełomie XVI i XVII 
wieku, w okresie późniejszym, w związku z wprowadzaniem w kościele organów, przejęli 
organiści. Nie byli oni zobowiązani do nauczania chłopców (tym bardziej dziewcząt), wobec 
czego oświata wiejska na wsi za czasów saskich podlegała dalszej degradacji33. 

Od przełomu XVIII i XIX wieku dochodzi do zasadniczej reformy szkolnictwa 
początkowego. 6 grudnia 1774 r. za panowania cesarzowej Austrii Marii Teresy została 
ogłoszona ustawa szkolna pt. „Ogólny regulamin dla niemieckich trywialnych i normalnych 
szkół we wszystkich dziedzicznych c.k. państwach” autorstwa opata żagańskiego Jana 
Ignacego Felbigera34.  

Zarządzono przekształcenie szkół parafialnych w tzw. szkoły trywialne. Nazwa ta 
wywodzi się od łacińskiego słowa „trivium” („rozstaje, zbieg trzech dróg”)35. 
W średniowieczu szkoły trywialne oznaczały niższy stopień nauk świeckich (tzw. sztuk 
wyzwolonych), stanowiący wstęp do studiów wyższych, w ramach którego prowadzono 
zajęcia z trzech przedmiotów: gramatyki, retoryki i dialektyki, skąd ich nazwa36. W myśl 
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reformy szkolnictwa z lat 70-tych XVIII wieku pojęcie „szkół trywialnych” nawiązywało 
z jednej strony do trzech podstawowych umiejętności, jakie zgodnie z obowiązującym 
programem powinni nabyć jej wychowankowie (pisanie, czytanie i rachowanie)37, a z drugiej 
strony do trzyletniego programu nauczania38. Szkoły trywialne miały powstać na wsiach, 
w większych miastach główne, a we Lwowie szkoła normalna39. Zniesiono zwierzchnictwo 
Kościoła nad szkołami, podporządkowując je państwu, a także wprowadzono obowiązek 
szkolny (dla dzieci w wieku 5-12 lat). Obowiązek zakładania nowych szkół trywialnych miał 
spoczywać we wsiach na  dominiach (w skład dominium wchodziły majątki zgrupowane 
w kilku, czy więcej wsiach, pozostające w administracji jednego właściciela), gminach 
wiejskich i proboszczu, a w mieście na proboszczu i gminie miejskiej (reprezentowanej 
przez burmistrza). Przepisy te w praktyce nie były w Galicji właściwie realizowane, gdyż 
zarówno dominia, jak i gminy nie były zainteresowane podnoszeniem oświaty na wsi40. 

W roku 1805 została wydana w Austrii tzw. polityczna ustawa szkolna, która na powrót 
nadzór nad szkołami trywialnymi powierzyła Kościołowi oraz celem germanizacji oświaty 
ludowej wprowadziła obowiązkowy język niemiecki w szkole. 

Dzieci w zorganizowanej przez Felbigera w Galicji szkole ludowej uczyły się: czytania, 
pisania, rachunków, zdobywały wiedzę przyrodniczą oraz dotyczącą gospodarstwa 
domowego. Dziewczęta uczyły się szycia i gotowania, a chłopcy pielęgnacji drzew 
owocowych.41

Warunkiem przyjęcia do zawodu nauczycielskiego w szkole trywialnej było 
ukończenie dwuletniego kursu przygotowawczego w szkole głównej, ale w praktyce 
zadowalano się kursem trzymiesięcznym. W wielu szkołach trywialnych nauczanie 
prowadził nadal organista (mieli oni pierwszeństwo, jeśli chodzi o zatrudnienie w takiej 
szkole), wobec braku osoby o odpowiednim przygotowaniu42.  

Stosownie do wykazu sporządzonego przez ks. prof. Bolesława Kumora, w roku 1858 
w regionie jasielskim funkcjonują dwie Szkoły Główne i dwie szkoły dla dziewcząt (w Jaśle 
i Gorlicach)43, 17 szkół trywialnych (najbliższe Harklowej: w Bieczu i Dębowcu), ponadto 
10 szkół parafialnych (najbliższe Harklowej: w Bączalu, Sławęcinie i Trzcinicy). Według 
powyższego wykazu brak jest szkoły trywialnej, czy parafialnej w samej Harklowej44. 
Podobnie „Szematyzmy szkół ludowych i ich nauczycieli pod kierunkiem konsystorza 
przemyskiego obrządku łacińskiego”, dotyczące diecezji przemyskiej, wydawane łącznie 
każdego roku z kolejnymi schematyzmami diecezjalnymi (ukazującymi się pod nazwą 
„Schematismus universi cleri saecularis et regularis dioeceseos ritus latini premisliensis”) nie 
wspominają w latach 50-tych, 60-tych, czy 70-tych XIX stulecia o istnieniu w Harklowej 
szkoły trywialnej, lub parafialnej45.  

Zanim, po uzyskaniu autonomii przez Galicję w latach 1860 - 1867 r., szkolnictwo 
elementarne w Harklowej, w wyniku realizacji ustawy państwowej z 14 maja 1869 r., zostało 
ujęte w państwowe oświatowe ramy organizacyjne i doszło tam do utworzenia pierwszej 
szkoły powszechnej, do początku lat 80-tych XIX wieku nadal w praktyce funkcjonowała 
tradycyjna nie regulowana szkółka parafialna przy miejscowym kościele. Pobierały w niej 
naukę (głównie pisania i czytania oraz katechizmu) zdolniejsze i zwykle zamożniejsze dzieci 
chłopskie, przy czym nauka ta przeważnie odbywała się w ciągu roku tylko okresowo, 
jesienią i zimą (w ramach tzw. szkółek zimowych), kiedy dzieci nie były potrzebne chłopom 
do pomocy w gospodarstwie rolnym. 
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W latach 60-tych XIX w. ramach tego rodzaju szkoły parafialnej naukę prowadził tam 
organista Michał Siwiński (ok. 1807 - 21.04.1868)46, mieszkający poprzednio w Binarowej 
k/Biecza, który przybył do Harklowej ok. 1860 r. 

Od ok. 1870/1875 r., po powrocie z zesłania na Syberię, do opuszczenia Harklowej 
w dniu 22 lutego 1888 r.47 organistą w Harklowej i nauczycielem w szkole parafialnej był 
natomiast syn poprzedniego organisty – Jan Siwiński (25.01.1845 – 20.08.1924)48, 
powstaniec styczniowy, autor wspomnień z zesłania na katorgę nad Bajkał: „Katorżnik, czyli 
pamiętniki Sybiraka...”, wydanych w Krakowie w 1905 r.49. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jan Siwiński (1845-1924), powstaniec styczniowy,  
organista i nauczyciel w szkole parafialnej  
w Harklowej w latach ok. 1870/75 – 1888 
(fot. ze zbiorów p. Krystyny Józefowicz) 

 
Na obszarach dworskich powiatu jasielskiego, co dotyczy m. in. Harklowej, w owym 

czasie funkcjonowali również nauczyciele dworscy, którzy prywatnie udzielali lekcje 
młodzieży, zwłaszcza wyższego stanu. Wiadomo, że w połowie lat 60-tych nauczycielem 
takim był Teofil Drezeński, żonaty z Angelą z d. Hebenstreit. Istnieją informacje, że poza 
Harklową nauczyciel ten prowadził działalność oświatową w szkolnictwie w Kunowej, 
a później w Dominikowicach. Zmarł on w Harklowej w 1870 r.50 i zamieszkiwał w chwili 
śmierci w domu nr 1 w tej miejscowości, a więc był prawdopodobnie mieszkańcem dworu. 
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Grób powstańca styczniowego, organisty i nauczyciela w Harklowej  
Jana Siwińskiego na cmentarzu parafialnym w Nowym Żmigrodzie 

(fot. ze zbiorów autora) 
 

Dla uzupełnienia tych informacji należy podać, że w latach 60-tych XIX wieku 
właścicielami obszaru dworskiego w Harklowej byli: hr. Konstanty Siemieński, a od 
27.08.1868 r. do 13.06.1870 r. Seweryna z hr. Siemieńskich, hr. Kolowratowa, lecz w tej 
miejscowości nie zamieszkiwali na stałe. Główne rezydencje rodziny Siemieńskich 
znajdowały się w Ropie k/Gorlic i Pawłosiowie k/Jarosławia, gdzie wybudowali okazałe 
pałace. Od ostatniej z wymienionych właścicielek zaś odkupiła posiadłość w Harklowej 
w 1870 r. Wanda Dobrzańska, herbu Leliwa (ok.1838 – 18.01.1903), po mężu Wittig51.  

W 1867 r. dla koordynacji krajowego szkolnictwa w Galicji została utworzona Rada 
Szkolna Krajowa, a istniejące szkoły trywialne zgodnie z ustawą z 14 maja 1869 r. uzyskały 
nazwę szkół ludowych pospolitych52. Nauka w tych szkołach miała być powszechna 
(obowiązkowa dla dzieci w wieku od 6-ściu do 14-stu lat), a językiem wykładowym język 
krajowy, a więc polski. Stanowiło to zdecydowany przełom w szkolnictwie. 
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Przewodniczącym rady w powiecie z urzędu był starosta, zaś bezpośredni nadzór nad 
szkołami sprawowali inspektorzy szkolni. Od 1878 r. do śmierci w dniu 19 grudnia 1901 r. 
stanowisko inspektora szkolnego dla powiatów jasielskiego i krośnieńskiego pełnił Adolf 
Szostkiewicz, a po nim objął je Jan Ciejka53. 

W tych okolicznościach z inicjatywy harklowskiego księdza Józefa Burgilewicza 
i dziedzica wsi, męża Wandy Wittig, Rudolfa Wittiga (ok.1831 – 20.01.1909) już około 
połowy lat 70-tych XIX wieku powstał pomysł założenia powszechnej szkoły ludowej 
w Harklowej, do której uczęszczałyby dzieci z całej parafii. Jako fundusz na budowę tej 
szkoły zostały przeznaczone odsetki bankowe uzyskane z obligacji gmin wiejskich 
(Harklowej, Głębokiej, Grudnej Kępskiej), wchodzących w skład miejscowej parafii. 

W 1880 r. do Harklowej przybył delegat Rady Szkolnej Okregowej c.k. okręgowy 
inspektor szkolny w Jaśle – Adolf Szostkiewicz i wspólnie z księdzem Józefem 
Burgilewiczem oraz Rudolfem Wittigiem obrał na szkołę zachodni kraniec miejscowości, 
jako punkt środkowy dla Harklowej, Głębokiej i Grudnej54. 

W tym samym roku 1880 staraniem miejscowego księdza oraz właściciela Harklowej 
i Pagorzyny wykonawca o nazwisku Łonicki z Dębowca wybudował w Harklowej pierwszą 
szkołę ludową. W szczególności na budynek szkolny z jedną salą lekcyjną przebudowano 
wówczas starą karczmę posadowioną na zachodnim krańcu Harklowej w pobliżu kościoła, 
jako w miejscu optymalnym dla Harklowej, Głębokiej i Grudnej. 

Nieruchomość gruntową pod szkołę przekazał Rudolf Wittig bezpłatnie wraz 
z ogrodem o powierzchni kilkunastu arów. Właściciele Grudnej Stanisław Szurek (1826 – 
18.02.1909)55 i Głębokiej Karol Dulęba (zmarł w 1897 r.)56 wpłacili pewne kwoty do banku 
(odpowiednio: 300 i 100 złr.), od których należne odsetki miały być przeznaczane na 
wynagrodzenie nauczyciela. W sierpniu 1881 r. c.k. Rada Szkolna Okręgowa w Jaśle 
mianowała jako pierwszego nauczyciela szkoły Zygmunta Chodackiego. Nauczanie w tej 
szkole Zygmunt Chodacki rozpoczął od 1 września 1881 r.57. Nauka religii w powyższej 
szkole ludowej należała do kompetencji miejscowego proboszcza i tylko w tym pionie 
edukacja dzieci podlegała nadal władzom kościelnym. Nadzór nad nauką religii 
w harklowskiej szkole, w okresie jej prowadzenia przez następnego proboszcza -  
ks. Stanisława Korczaka - Hańskiego, z ramienia Ordynariatu Biskupiego w Przemyślu 
sprawował w 1892 r. i prawdopodobnie w latach następnych ks. Jan Jajko z Samoklęsk, 
podobnie zresztą jak w innych siedemnastu szkołach ludowych ówczesnego dekanatu 
żmigrodzkiego58. 

Już w pierwszym roku nauczania szkolnictwo ludowe w Harklowej zostało narażone na 
ciężką próbę, a substancja budynku szkolnego omal nie uległa zniszczeniu. 21 grudnia 
1881 r. wybuchł pożar w posadowionej obok nowej karczmie, który tylko dzięki 
pomyślnemu wiatrowi nie zagroził szkole. W roku szkolnym 1881/82 w Harklowej 
wybuchła epidemia ospy, co spowodowało słabą frekwencję dzieci, a z polecenia lekarza 
szkoła była nawet zamknięta na okres dwóch tygodni. Epidemia ustąpiła z początkiem marca 
1882 r., a kilka miesięcy później odbył się pierwszy publiczny tzw. „popis szkolny”, 
w którym wzięli udział ze swoimi rodzinami: Rudolf Wittig, dyrektor kopalni ropy naftowej 
– inż. Rafał Nowosielecki, „kasyer” przy kopalni inż. Ignacy Kurkowski. Poniżej warto 
podać opis tego wydarzenia skreślony ręką pierwszego harklowskiego nauczyciela 
Zygmunta Chodackiego: „Nie moją rzeczą, a raczej nie wypada mi ocenić rezultatu 
egzaminu, sadzę jednak, iż w każdym razie nie był on ujemny. A teraz dopiero zbliżyła się 
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radosna chwila dla dziatwy! Wny Pan Rudolf Wittig wraz z Wną Panią Dydyńską i Wną 
Lucyną Wittig rozdzielali nagrody pilniejszym. A nie były to tuzinkowe rzeczy! Dostało 
bowiem kilkunastu chłopców materye na kompletne ubrania, a tak samo i dziewczęta. Wny 
P. Nowosielecki i Wny P. Kurkowski nie poskąpili także. Z ich bowiem szanownej ręki 
otrzymała dziatwa szkolna znaczną liczbę książek, bądź to do modlenia się, bądź też treści 
oświatowej moralnej, a z pięknemi ilustracyami. Oprócz tego rozdano bardzo wiele 
różnokolorowych wstążek. A nasz zacny ksiądz pleban Józef Burgilewicz rozdzielił także 
mnóstwo nader gustownych obrazków tak dalece, iż zaledwie najopieszalsi uczniowie 
nagrody nie otrzymali. Zbytecznem byłoby opisywać radością rozpromienione twarze tak 
dziatwy, jak i rodziców tejże, zaznaczyć tylko należy, iż wszystko to razem wzięte utworzyło 
harmonijną radosną całość i nastrój, wskutek czego wielu niechętnych może dotąd szkole - 
wyniosło namacalny dowód o jej wszechstronnem pożytku”59. 

W kolejnych latach w „popisach szkolnych” uczestniczyli zarówno przedstawiciele 
rodziny Wittigów (właścicieli obszaru dworskiego), miejscowi księża, władze kopalniane 
tzw. Spółki Harklowskiej (inż. Nowosielecki, później inż. Kurkowski), jak i inni zaproszeni 
goście (m.in. kierownik innej harklowskiej kopalni nafty, wchodzącej w skład firmy 
„Tchorsch M. Söchne” we Wiedniu – inż. Rudolf Müldner, pułkownik Krebs, sekretarz c.k. 
starostwa, nauczyciele z sąsiednich miejscowości: Edward Mitera60 ze Skołyszyna i Wejda 
z Osobnicy). 

10 marca 1886 r. miał miejsce nowy kataklizm, gdyż silny wicher połączony ze 
śnieżycą zerwał część dachu szkolnego (a także dzwonek szkolny) i zaniósł go na pobliskie 
pole Jakuba Stygara. Szkody te na szczęście zostały naprawione pod kierownictwem księdza 
Józefa Burgilewicza. 

1 września 1886 r. Zygmunt Chodacki na własną prośbę został przeniesiony w stan 
spoczynku, a z dniem 17 sierpnia 1886 r. c.k. Rada Okręgowa Szkolna w Jaśle mianowała 
nauczycielem w Harklowej Wacława Pankiewicza z płacą 300 złr.61 Nauka rozpoczęła się 
z początkiem września jak zwykle, niemniej w dniach od 3 września do 15 października 
doznała przerwy wskutek choroby nowego nauczyciela na tyfus. 

W tym samym roku wykonano ogrodzenie szkoły i ogrodu szkolnego, co znacznie 
upiększyło jej otoczenie. 

A oto kilka faktów z życia i działalności późniejszego kierownika szkoły Wacława 
Pankiewicza. Urodził się on w Dębowcu 19 września 1860 r. Ukończył 6 klas gimnazjum 
i czteroletnie Seminarium Nauczycielskie w Tarnowie, które przygotowało go do pracy 
nauczyciela w szkole powszechnej. Uczył w Harklowej do 1931 r., a więc przez blisko 45 lat 
i był długoletnim kierownikiem szkoły. Jego żoną była Maria Pankiewicz, córka 
Włodzimierza Dobrzańskiego, herbu Leliwa. Zmarł 20 marca 1949 r. i jest pochowany na 
cmentarzu parafialnym w Harklowej62. 

W 1888 r. w dniach od 17 stycznia do 15 lutego w Harklowej panowały wielkie mrozy 
połączone z niespotykanymi opadami śniegu. Droga została zasypana, tak że komunikacja 
z Biecza na Grudną Kępską i Głęboką do Harklowej została przerwana. Śnieg zrównał się 
prawie z dachem szkoły. W wyniku powyższego dzieci doznały znacznej przerwy w nauce. 
Z nastaniem wiosny miały zaś miejsce wielkie roztopy. 
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Wacław Pankiewicz (1860-1949), nauczyciel,  
a następnie kierownik w Szkole Powszechnej w Harklowej w latach 1886 - 1931.  

Mąż Marii z d. Dobrzańskiej (fot. ze zbiorów p. Heleny Szafrańskiej) 
 

W latach 70-tych i 80-tych XIX wieku w szkolnictwie galicyjskim rozwinął się oparty 
na wzorach szwedzkich ruch slöjdowski63, który związany był z koncepcją nauczania prac 
ręcznych, zwaną inaczej „nauką zręczności”. Wprowadzenie nauki zręczności odbyło się 
dwuetapowo. Pierwszy etap (1868-1885) charakteryzował się zakładaniem specjalistycznych 
zakładów o charakterze technicznym, rękodzielniczym i przemysłowym. W drugim etapie 
(1885-1918) w głównych ośrodkach tego ruchu, jak Kraków, Lwów i Sokal, a następnie 
innych organizowano oprócz szkół fachowych kursy nauki zręczności dla nauczycieli, a od 
1888 r. rozpowszechniono tę naukę we wszystkich szkołach ludowych Galicji. W 1891 r. 
ukazał się pierwszy podręcznik metodyczny J. Siedmiograja, T. Biłeńkiego i F. Pększyca – 
Nauka zręczności jako środek wychowawczy w szkole ludowej64. 

Ruch ten nie ominął także powiatu jasielskiego. Podczas wakacji w 1888 r. z inicjatywy 
okręgowego inspektora Adolfa Szostkiewicza został zorganizowany w Jedliczu kurs nauki 
„zręczności” dla nauczycieli miejscowych szkół ludowych. Po jego ukończeniu przedmiot 
ten został zaprowadzony m.in. w harklowskiej szkole powszechnej. W 1889 r. szkoła ta 
przesłała kilkadziesiąt sztuk swoich wyrobów, wykonanych w ramach tzw. „nauki 
zręczności” na wystawę do Jasła, połączoną z konferencją okręgową, która odbyła się 
w dniach 29 – 30 sierpnia 1889 r. Podczas wakacji 1890 r. została urządzona dzięki 
staraniom Adolfa Szostkiewicza w Krośnie wystawa pedagogiczna dla okręgów szkolnych 
jasielskiego i krośnieńskiego, na którą udało się również dwóch uczniów ze szkoły 
w Harklowej, którzy podczas wystawy demonstrowali swoje praktyczne umiejętności pracą 
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przy warsztacie stolarskim. Szkoła w Harklowej została wynagrodzona dwoma dukatami 
w złocie za przedstawione przez siebie wyroby rękodzielnicze65. 

20 października 1890 r. miejscowa rada szkolna pod przewodnictwem księdza 
Stanisława Korczak - Hańskiego podjęła uchwałę o wybudowaniu nowego budynku 
szkolnego oraz postanowiła zebrać na ten cel w roku 1891 kwotę 400 zł reńskich, resztę zaś 
w następnym 1892 r. i przystąpić do budowy szkoły.  

Sroga zima na przełomie 1892/1893 r. uniemożliwiła komunikację w Harklowej 
i pozostałych wsiach parafii, co sprawiło, że dopiero od ok. 9 lutego 1893 r. dzieci zaczęły 
liczniej uczęszczać do szkoły. 

11 lutego 1893 r. odbyło się posiedzenie rady szkolnej miejscowej z udziałem 
przełożonych obszarów dworskich oraz przełożonych gmin z radnymi (Harklowej, Głębokiej 
i Grudnej. W owym czasie każda wieś stanowiła w strukturze podziału administracyjnego 
gminę jednostkową), w trakcie którego podjęto uchwałę o wybudowaniu szkoły murowanej 
za kwotę 4.500 złr. Nadzór nad wykonaniem powyższego zamierzenia powierzono 
właścicielowi Głębokiej – Eugeniuszowi Oczkowskiemu (herbu Ślepowron), mężowi Zofii 
z Dulębów, który energicznie zabrał się do tego dzieła. W dniu 17 czerwca 1893 r. został 
poświęcony przez księdza Stanisława Korczak – Hańskiego w obecności kilkunastu osób 
kamień węgielny pod nowy budynek szkolny i miejsce na fundamenty66. Szkoła powstała 
w pobliżu starej, ale nie na jej miejscu, roboty budowlane przebiegały szybko i sprawnie. 
Rozbieżne zdania dotyczyły dopiero pokrycia budynku dachem, gdyż jedni chcieli pokrycia 
z dachówki, inni blachy, a jeszcze inni gontu. Ostatecznie usługi swe zaproponował 
rzemieślnik M. Margulies z Jasła, który pokrył dach blachą.  

Epidemia ospy i śmierć kilkorga osób spowodowały, że w dniu 20 czerwca 1893 r. c.k. 
Starostwo w Jaśle zamknęło szkołę w Harklowej rozporządzeniem z 18 czerwca tegoż roku. 
Nauka nie ucierpiała jednak z tego powodu, albowiem był to już koniec roku szkolnego. 
Klasę w nowym budynku szkolnym poświęcono w ostatnich dniach lipca 1894 r. Budowa 
szkoły została ukończona we wrześniu 1894 r., a w październiku tegoż roku rozpoczęto 
w niej naukę67. Była to szkoła jednoklasowa, która istniała do końca 1927 r. Zatrudniano 
w niej do 1903 r. tylko jednego nauczyciela, którym był wspomniany już poprzednio 
Wacław Pankiewicz. Do szkoły w Harklowej uczęszczały również dzieci z przyległych wsi 
miejscowej parafii: Głębokiej i Grudnej Kępskiej, dopiero 16 października 1908 r. Rada 
Szkolna Krajowa wyłączyła z dniem 1 września 1909 r. Grudną ze zreorganizowanej 
jednoklasowej szkoły w Harklowej. 

Wychodząc nieco w przód poza ramy czasowe niniejszego szkicu wynikające z jego 
tytułu należy stwierdzić, że od 1903 r. ze względu na szczupłość pomieszczeń w budynku 
szkolnym (zaledwie jedna sala lekcyjna) wykorzystywano do prowadzenia działalności 
edukacyjnej wśród dzieci ponadto salę w wynajętym budynku organistówki, a pod koniec 
funkcjonowania tej szkoły w latach dwudziestych XX wieku dwie udostępnione na ten cel 
sale w budynku gminnym. Ostatecznie w latach 1924 – 1927 wybudowano duży murowany 
budynek szkolny w centrum Harklowej z czterema salami lekcyjnymi, który oddano 
częściowo do użytku od stycznia 1928 r. (trzy sale lekcyjne), a w całości (cztery sale 
lekcyjne) z dniem 1 września 1928 r. W związku z tym przedsięwzięciem decyzją 
kuratorium z dnia 12 grudnia 1924 r. miejscowa szkoła została przekształcona 
w czteroklasową, a na jej kierownika powołano Wacława Pankiewicza. 
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Powracając do ram czasowych niniejszego szkicu należy stwierdzić, że sytuację 
w harklowskim szkolnictwie na przełomie wieków, która w efekcie doprowadziła do zmian 
organizacyjnych polegających na odłączeniu się Grudnej Kępskiej i wybudowaniu tam 
własnej szkoły w sposób lapidarny przedstawia Kronika szkolna harklowska. U progu XX 
wieku na rok szkolny 1899/1900 do szkoły w Harklowej zapisało się z całej parafii 260 
dzieci, z których ostatecznie 236 uczęszczało na naukę codzienną. Jak pisze kronikarz 
Wacław Pankiewicz: „świadczy (to) o dobrej chęci rodziców w posyłaniu swych dzieci do 
szkoły. Przykro jednak, że nie wszystkie dzieci regularnie uczęszczać mogą, a to dla złej 
i dalekiej, bo nawet jak z Grudny przeszło 3 klm swej drogi”68. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Budynek Szkoły Powszechnej w Harklowej wybudowany w stanie surowym w 1924 r., 

a wykończony w latach 1925 – 1927. Obecnie mieści się w nim Gminna Biblioteka  
Publiczna w Skołyszynie Filia w Harklowej i Urząd Pocztowy (fot. ze zbiorów autora) 

 
W 1901 r. Wacław Pankiewicz wziął udział w pogrzebie niezwykle zasłużonego dla 

rozwoju szkolnictwa powszechnego na terenie powiatu jasielskiego c.k. inspektora 
szkolnego Adolfa Szostkiewicza w Jaśle. Oto jak przedstawia powyższe wydarzenie: 
„...położył śp. Zmarły niespożyte zasługi około rozwoju szkół ludowych, przeprowadziwszy 
budowę nowych szkół. Dla nas zaś nauczycieli był śp. inspektor zacnym i wyrozumiałym 
przełożonym, otaczał nas miłością i prawdziwie ojcowską życzliwością. To też ten przełożony 
swem postępowaniem budził zapał do pracy nawet wśród trudnych warunków życia. Pogrzeb 
odbył się 21 grudnia w Jaśle. Z ambony przemówił ks. Józef Gajda, katecheta jasielskiej 
szkoły wydziałowej żeńskiej, przedstawiając piękne przymioty wzięte z życia Zmarłego. Na 
cmentarzu pożegnał Zmarłego imieniem nauczycielstwa p. Andrzej Stopiński, kierownik 
szkoły miejskiej z Jasła. Jak lubianym był także śp. Zmarły pomiędzy duchowieństwem, 
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świadczy liczny zastęp tychże (23), którzy bez poprzedniego uwiadomienia ostatnią usługę 
Zmarłemu wyświadczyć pośpieszyli i prawie wszyscy msze św. za duszę Zmarłego odprawili. 
Niechaj spoczywa w dobrze zasłużonym pokoju w Panu.69” 

W tym miejscu, kończąc niniejszy szkic, warto się pokusić o ogólniejszą refleksję na 
temat stanu szkolnictwa powszechnego w Galicji i Harklowej u progu XX wieku. 

Zabór austriacki (tzw. „Galicja”) u schyłku XIX i na początku XX wieku przekształcił 
się w ośrodek polskiej kultury, a przede wszystkim polskiego szkolnictwa, oddziaływujący 
na inne zabory. Czynne tu były: Polska Akademia Umiejętności w Krakowie, dwa polskie 
uniwersytety (w Krakowie i Lwowie), które w latach 1870 – 1874 uległy spolszczeniu, 
stwarzając warunki dla pomyślniejszego rozwoju polskiej nauki, politechnika we Lwowie, 
akademia medyczna, akademia weterynarii, akademia sztuk pięknych, dwie akademie 
handlowe, wyższa szkoła rolnicza w Dublanach (przekształcona w 1901 r. w Akademię 
Rolniczą) i wyższa szkoła leśnicza70. W sytuacji, gdy w zaborze pruskim i Królestwie 
Polskim język polski został usunięty na stałe ze szkół, Galicja mogła się poszczycić 
szkolnictwem prowadzonym oficjalnie w języku polskim. W ślad za tym nie nadążała jednak 
oświata na najniższym szczeblu. Mimo rozwoju szkolnictwa elementarnego w II połowie 
XIX wieku i niewymiernych nieraz w tym zakresie osiągnięć, sytuacja w Galicji na 
przełomie wieków pod względem poziomu wykształcenia ludności, zwłaszcza wiejskiej, 
przedstawiała się bowiem wręcz katastrofalnie. W 1896 r. na 6.257 gmin istniejących 
w Galicji szkoły ludowe istniały w 4.369 gminach (w tym 4.151 szkół było publicznych 
i 215 prywatnych), a na 919.000 dzieci w wieku 6 - 12 lat pobierało naukę szkolną przeszło 
600.000. Ponad 1.000 gmin nie miało szkół ani nie należało do żadnego związku szkolnego. 
Ponadto w całym przedziale wiekowym ludności Galicji zanotowano jeszcze istnienie aż 
66% analfabetów, tj. ludności nie umiejącej czytać ani pisać. Najbardziej wymownym 
komentarzem do tego będzie z pewnością podanie informacji, że w tym samym czasie 
w sąsiednich Czechach było zaledwie 9% analfabetów71. 

Likwidacja analfabetyzmu Galicji w kolejnych latach postępowała niezwykle powoli. 
Według spisu ludności z 1900 r. nadal jedynie 30,2% obywateli umiało czytać i pisać, 6% 
tylko czytać, a więc sztukę czytania posiadało łącznie 36,2%. Oznacza to, że istniało jeszcze 
63,8% mieszkańców nie umiejących nawet czytać. Niewiele lepiej sytuacja przedstawiała się 
w miastach galicyjskich, gdzie 40,2% ludności zaliczało się do analfabetów. Wśród 
dwudziestu pięciu większych miast Galicji w dziesięciu było jeszcze od 40 do 50% 
analfabetów, a w dwóch ponad 50% (Brzeżany i Złoczów). Dopiero ok. 1910 r. zaznaczył się 
postęp w dziedzinie oświaty. Odsetek umiejących co najmniej czytać w Galicji podniósł się 
do 41,3%, a na Śląsku Cieszyńskim aż do 95%72. 

Autorka Szkiców z historii Galicji, obejmujących początkowe lata XX wieku, 
Walentyna Najdus podaje, iż w roku szkolnym 1904 – 1905 spośród 6.240 gmin 2.147 nie 
posiadało jeszcze czynnej szkoły. W ośmiu powiatach (Lesko, Nowy Sącz, Jasło, Dąbrowa, 
Dobromil, Limanowa, Mielec i Turka) większość gmin pozbawiona była szkoły, przy czym 
powiat jasielski miał sytuować się w tej niekorzystnej klasyfikacji wysoko, bo na trzecim 
miejscu za powiatami leskim i nowosądeckim. Zdaniem tej autorki w powiecie Lesko na 154 
gminy szkół nie miało 115, w powiecie Nowy Sącz na 168 gmin – 94, a w powiecie Jasło na 
124 gminy 79 pozostawało bez szkoły73. Do powyższych danych statystycznych w zakresie 
dotyczącym powiatu jasielskiego należy jednak podejść z pewną dozą ostrożności. 
Stosownie do informacji przedstawionych przez ks. Wł. Sarnę w pow. jasielskim 
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(obejmującym okręgi sądowe: jasielski, żmigrodzki i frysztacki) w 1904 r. znajdowało się 
156 gmin, a na ich terenie funkcjonowało 75 szkół, przy czym 7 było nieczynnych. Bez 
okręgu sądowego frysztackiego na obszarze powiatu pozostawało 121 gmin z 52-oma 
szkołami. 76,75% dzieci w Okręgu Szkolnym Jasielskim w wieku 6 - 12 lat, a więc objętych 
obowiązkiem szkolnym, faktycznie uczęszczało do szkoły. Plasowało to ten okręg na 
miejscu 36, biorąc pod uwagę 76 powiatów politycznych Austrii oraz miasta Lwów 
i Kraków74. Stan szkolnictwa w pow. jasielskim nie wydaje się więc być aż tak zły, jak 
wynika to z jednostronnych ustaleń poczynionych przez Walentynę Najdus.  

Co się tyczy sytuacji wsi Harklowa w zakresie oświaty, to przedstawiała się ona być 
może nieco lepiej niż ogólna sytuacja ludności wiejskiej w Galicji. Świadczy o tym 
stosunkowo wysoka frekwencja dzieci w wieku szkolnym w szkole ludowej, wynikająca 
z zapisów sporządzonych przez nauczyciela Wacława Pankiewicza. Likwidacji 
analfabetyzmu na tym terenie sprzyjały niewątpliwie takie czynniki jak: szybki rozwój 
przemysłu naftowego (od 1861 r.), a co za tym idzie stosunkowo duży rozrost miejscowej 
inteligencji technicznej, a także tworzenie się zaczątków klasy robotniczej. 
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5 grudnia 2000 r. /skład komputerowy w oparciu o oryginalny rękopis z opracowanym 
indeksem nazwisk i miejscowości/; 

6. List Janiny Kasprzak do Heleny Szafrańskiej z 29.06.1981 r., oryginał w posiadaniu 
p. Heleny Szafrańskiej w Harklowej; 

7. Notatnik Jana Siwińskiego, zesłańca na Sybir, pochodzący z lat 1863 - 1869, znajdujący 
się w Archiwum Muzeum Regionalnego w Jaśle pod Nr 2418 A. H.S.D.; 

8. Szematyzmy szkół ludowych i ich nauczycieli konsystorza przemyskiego obrządku 
łacińskiego, (w:) Schematismus universi cleri saecularis et regularis dioeceseos ritus 
latini premisliensis pro anno domini 1856, Typis Capituli Premisliensis (Drukarnia 
Kapituły Przemyskiej), Przemyśl 1856, s.16-17; pro anno domini 1862, 1865, 1867, 
1868, 1870, 1872, 1875, 1877, 1879, 1881, Typis L. D. Stoeger (Drukarnia Ludwika 
Dionizego Stoegera), odpowiednio: Jasło 1861, 1864, 1866, 1867, 1869, 1871, 1874, 
1876, 1878, 1880; pro anno domini 1892, Typis Capituli Premisliensis, Przemyśl 1891, 
s.347; 

9. Urząd Stanu Cywilnego w Nowym Żmigrodzie. Liber mortuorum dla miejscowości 
Mytarka za lata 1784 - 1946, s.57; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

95Rozwój szkolnictwa na terenie Harklowej do końca XIX wieku 

 
II. Opracowania: 
 
1. Ks. J. Bukowski, Dzieje reformacji w Polsce od wejścia jej do Polski aż do jej upadku 

według najnowszych źródeł zebrał i opracował x. Julian Bukowski, t.I, Początki 
terytorialne rozprzestrzeniania się reformacji z mapą diecezji krakowskiej XVI wieku. 
Nakładem autora, Kraków 1883; 

2. J. St. Bystroń, Szkoła i książka, (w:) Dzieje obyczajów w dawnej Polsce. Wiek XVI – 
XVIII, t.I, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1976 (według wydania 
pierwszego z 1932 r.); 

3. M. Chamcówna, Szkolnictwo wiejskie do czasów Komisji Edukacji Narodowej, (w:) 
Historia chłopów polskich, t.I, Do upadku Rzeczypospolitej szlacheckiej, pod red.  
St. Inglota, Zakład Historii Ruchu Ludowego przy NK ZSL, Ludowa Spółdzielnia 
Wydawnicza, Warszawa 1970; 

4. R. Dutkowa, Polityka szkolna w Galicji 1866 - 1890, (w:) Galicja i jej dziedzictwo, t.3, 
Nauka i oświata, pod red. A. Meissnera i J. Wyrozumskiego, Wyd. WSP, Rzeszów 1995; 

5. L. Finkel i Wł. Łoziński (red.), Encyklopedya, zbiór wiadomości wszystkich gałęzi 
wiedzy, Wyd. Macierzy Polskiej, Lwów 1898, t.II; 

6. W. Hap, Dzieje szkolnictwa, oświaty i kultury na ziemi jasielskiej, (w:) W. Hap, Ziemia 
jasielska naszą małą ojczyzną, Wyd. Stowarzyszenie Miłośników Jasła i Regionu 
Jasielskiego, Jasielska Federacja Regionalnych Towarzystw Kultury, Jasło 1998;  

7. A. Karp, Szkoła, (w:) A. Karp, Lipinki, zarys dziejów, Wyd. Comdruk, Tarnów 1992; 
8. Wł. Kopaliński, Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, wyd. XIX, 

Państwowe Wydawnictwo „Wiedza Powszechna”, Warszawa 1989; 
9. St. Kot, Materiały do dziejów szkolnictwa parafialnego w Małopolsce XVI – XVIII 

wieku, (w:) Muzeum t.III, Przyczynki do dziejów wychowania i oświaty w Polsce. 
Szkolnictwo parafialne w Małopolsce w XVI – XVIII wieku. Nakładem Towarzystwa 
Nauczycieli Szkół Wyższych, Lwów 1911; 

10. St. Kot, Historia wychowania. Od starożytnej Grecji do połowy wieku XVIII, t.I,  
wyd. III, Wyd. „Żak”, Warszawa 1995 (wg wydania drugiego z 1934 r.);  

11. St. Kot, Historia wychowania. Wychowanie nowoczesne. Od połowy wieku XVIII do 
współczesnej doby, t.II, wyd. III, Wyd. „Żak”, Warszawa 1995 (wg wydania drugiego 
z 1934 r.);  

12. J. Kowalik, Szkolnictwo parafialne w archidiakonacie sądeckim od XVI do XVIII 
wieku, Wyd. KUL, Lublin 1983;  

13. B. Kumor, Polemiki i dyskusje. Uwagi o szkolnictwie w regionie jasielskim od XVI do 
XIX wieku, (w:) Małopolskie Studia Historyczne, r. IX, z.3/4 (34/55) z 1966 r.; 

14. B. Kumor, Szkolnictwo ludowe w Diecezji Tarnowskiej 1786 – 1850, (w:) Z dziejów 
oświaty w Galicji. Materiały z sesji naukowej zorganizowanej w Łańcucie w dniu  
23 - 25 października 1986 r. na temat „Stan i potrzeby badań nad dziejami oświaty 
w Galicji”, pod red. A. Meissnera, Wyd. WSP w Rzeszowie, Rzeszów 1989;  

15. Z. Leszczyńska – Skrętowa, Księga dochodów beneficjów diecezji krakowskiej z roku 
1529 (tzw. Liber retaxationum), Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wyd. PAN, 
Materiały Komisji Nauk Historycznych nr 13, Wrocław – Warszawa 1968;  
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16. M. Michalewicz, Kultura i reformacja w dawnym powiecie bieckim w XVI i XVII 

wieku, (w:) Nad rzeką Ropą. Szkice historyczne, Wyd. Literackie, Kraków 1968; 
17. St. Michalski (red.), Dzieje szkolnictwa i oświaty na wsi polskiej, tom 1, do 1918 r., 

praca zbiorowa, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1982;  
18. St. Motyka, Wczoraj i dziś powiatu gorlickiego. Szkolnictwo i oświata od końca XIX 

stulecia, (w:) J. Barut, St. Motyka, T. Ślawski, Nad rzeką Ropą, z dziejów Biecza, 
Gorlic i okolicy, Wyd. Literackie, Kraków 1962; 

19. W. Najdus, Szkice z historii Galicji, t.I, Galicja w latach 1900 – 1904, „Książka 
i Wiedza”, Warszawa 1958; 

20. Z. Pietrzyk, Wykształceni synowie chłopscy w Małopolsce w okresie późnego 
odrodzenia, nakładem Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1993;  

21. J. Ryś, Szkolnictwo parafialne w miasteczkach Małopolski w XV wieku, PAN Instytut 
Historii Nauki, Zakład Dziejów Oświaty, z cyklu Monografie z dziejów oświaty, 
t. XXXVII, pod red. J. Miąso, Wrocław 1995; 

22. Ks. Wł. Sarna, Opis powiatu jasielskiego, nakładem autora, Jasło 1908, także wydanie 
nowe, Wyd. Jasielski Dom Kultury, Jasło 1995; 

23. J. Syzdek, Oświata ludowa w Skołyszynie w latach 1867 – 1945, Wyd. Stowarzyszenie 
Miłośników Skołyszyna i Okolicy w Skołyszynie, Tuchów 1997; 

24. Wł. Szulakiewicz, Myśl pedagogiczna Galicji i Królestwa Polskiego w drugiej połowie 
XIX wieku, (w:) Galicja i jej dziedzictwo, t.3, Nauka i oświata, pod red. A. Meissnera 
i J. Wyrozumskiego, Wyd. WSP, Rzeszów 1995; 

25. W. Urban, Z dziejów kultury regionu jasielskiego w dobie odrodzenia i reformacji, (w:) 
Studia z dziejów Jasła i powiatu jasielskiego pod red. J. Garbacika, PWN Oddział 
w Krakowie, Kraków 1964;  

26. St. Urban, Z dziejów szkolnictwa w Warzycach 1513 - 2000, Wyd. Stowarzyszenie 
Miłośników Wsi Warzyce, Tuchów 2000; 

27. E. Wiśniowski, Materiały do stanu liczebnego duchowieństwa i służby kościelnej 
w diecezji krakowskiej w pierwszej połowie XVI wieku, (w:) Archiwa, Biblioteki 
i Muzea Kościelne 1969 r., t.18, s.189 - 288; 

28. K. Zieliński, Z dziejów szkolnictwa w regionie jasielskim, (w:) Studia z dziejów Jasła 
i powiatu jasielskiego pod red. J. Garbacika, PWN Oddział w Krakowie, Kraków 1964. 
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JASŁO BYŁO PIERWSZE. 

Z HISTORII JASIELSKIEGO BASEBALLU 
 
 

ie
w„W rzę w Boga, kocham mój kraj i będę przestrzegał prawa. Będę grał uczciwie, będę 

alczył o zwycięstwo, ale wygrywając lub przegrywając będę zawsze walczył jak 
najlepiej będę mógł” – to słowa przysięgi składanej przed meczem przez graczy Małej Ligi 
Baseballu zatwierdzonej przez władze Światowego Zarządu Małej Ligi Baseballu. 

Ojczyzną baseballu są Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, obecnie jest on 
rozpowszechniony na całym świecie. Baseball swój rodowód wywodzi z dwóch gier: 
palanta, w którego grano między innymi w Polsce oraz krykieta, rozpowszechnionego 
głównie na terenie Anglii. Te właśnie gry zostały przeniesione przez emigrantów na teren 
Stanów Zjednoczonych, gdzie przyjęły się w zmodyfikowanej formie jako baseball. Przez 
szereg lat był on grą uprawianą wyłącznie przez ludzi dorosłych. W 1939 roku trzech 
młodych ochotników zmniejszyło rozmiary boiska baseballowego i przystosowało go do 
potrzeb rozgrywek dla dzieci ofiarowując im równocześnie 3 komplety strojów i sprzęt. Tak 
narodziła się Mała Liga Baseballu, w ramach której pierwszy mecz odbył się dnia 6 czerwca 
1939 roku. Właśnie w roku jubileuszowym 50-lecia istnienia Małej Ligi Baseballu gra ta 
dotarła również do Polski. Polska jako 33 państwo członkowskie Małej Ligi Baseballu stała 
się pierwszym krajem Europy Wschodniej, który został objęty jej programem, a miasto Jasło 
– pierwszym miastem w Polsce, w którym ją organizowano. 

Baseball jest grą zespołową, zespół liczy co najmniej 9 zawodników, zwykle 14 – 15 
łącznie z graczami rezerwowymi. System tej gry znacznie różni się od innych gier 
zespołowych. W baseballu jeden zespół znajduje się w polu jako drużyna broniąca a drugi w 
tym czasie przebywa w boksie, skąd poszczególni zawodnicy – pałkarze wysyłani są do gry 
w ataku. Boisko ma kształt ćwiartki koła o promieniu 67 m, w której umieszczony jest 
kwadrat o boku 18 m. W narożnikach tego kwadratu umieszczone są mety – bazy, pomiędzy 
którymi wyznaczona jest ścieżka o szerokości 90 cm. Po niej biegną zawodnicy drużyny 
atakującej w celu zdobycia poszczególnych kolejnych baz. Dotarcie do bazy – mety 
domowej przed wyautowaniem oznacza zdobycie punktu przez drużynę atakującą. W środku 
pola umieszczona jest meta – baza miotacza, którą stanowi płytka o wymiarach 8 x 35 cm. 
Za metą – bazą domową znajduje się zawodnik drużyny broniącej – łapacz. 

Grę rozpoczyna miotacz rzucając piłkę baseballową do łapacza. Obok bazy domowej 
znajduje się zawodnik drużyny atakującej wyposażony w pałkę, nazywany pałkarzem. 
Zadaniem jego jest odbicie piłki rzuconej przez miotacza jak najdalej w boisko i po 
odrzuceniu piłki, biegnąc po ścieżce, zdobycie kolejnej bazy starając się uniknąć 
wyautowania. Autowanie zawodnika atakującego następuje wtedy, gdy zawodnik drużyny 
broniącej po złapaniu piłki odbitej przez pałkarza dotknie bazy wcześniej od zawodnika 
atakującego. Występuje ono również po trzykrotnym błędzie pałkarza, tzw. strajku, gdy nie 
odbije on piłki rzuconej przez miotacza lecącej nad bazą domową na wysokości od kolan do 
linii ramion pałkarza. Trzecim sposobem autowania pałkarza jest złapanie przez zawodnika 
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drużyny broniącej piłki odbitej przez pałkarza bezpośrednio z powietrza. Lot piłki poza 
strefą określoną wyżej, a dotyczącą tzw. strajku określany jest jako błąd miotacza (ball). 
Cztery błędy miotacza powodują zdobycie przez pałkarza pierwszej bazy. O błędach 
pałkarza lub miotacza decyduje sędzia główny ustawiony tuż za łapaczem. Po wyautowaniu 
trzech zawodników drużyny atakującej (pałkarzy) następuje zmiana, po której drużyna 
broniąca staje się drużyną atakującą i odwrotnie. Ten łączny okres gry nazywa się inningiem. 
W Małej Lidze Baseballu rozgrywa się sześć inningów, a w przypadku remisu rozgrywa się 
dodatkowe zmiany. Mecze prowadzi dwóch sędziów: główny – umieszczony tuż za 
łapaczem i sędzia bazowy umieszczony przy pierwszej bazie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plan boiska do gry w Małej Lidze Baseballu. 
Wszystkie rozmiary są obowiązkowe o ile nie są zaznaczone jako dowolne – optional. 

(zdj. ze zb. Młodzieżowego Domu Kultury w Jaśle) 
 

Pomysłodawcą, inicjatorem i współtwórcą Małej Ligi Baseballu w Jaśle był Stanley 
Kokoska – Polak z pochodzenia, którego rodzice wywodzący się z okolic Rzeszowa 
wyemigrowali do Stanów Zjednoczonych przed wojną. On urodził się już w USA. Czołowy 
zawodnik zawodowej drużyny baseballowej, pedagog z wykształcenia, kochający dzieci, 
wiele czasu poświęcał na działalność na rzecz popularyzacji tego sportu wśród dzieci 
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i młodzieży, a zarazem rozwoju Małej Ligi Baseballu. Mimo że urodził się w Stanach 
Zjednoczonych od dawna nosił się z zamiarem poznania kraju, z którego pochodzili jego 
rodzice, a szczególnie okolic, gdzie urodził się jego ojciec. 

Latem 1987 roku przybył do Polski zwiedzając głównie Warszawę, Kraków, 
Częstochowę i inne miasta. Jak sam wspomina, podczas tej podróży widział wiele polskich 
dzieci siedzących na rynkach wielu miast, a równocześnie boiska sportowe, na których nikt 
nie grał. Ten widok dzieci nudzących się i pozbawionych opieki rodziców bardzo go 
zasmucił i jako człowiek kochający dzieci postanowił coś dla nich zrobić – zorganizować 
Małą Ligę Baseballu w Polsce – kraju należącym wówczas jeszcze do grupy państw obozu 
komunistycznego. W tym celu udał się do Warszawy, do Głównego Komitetu Kultury 
Fizycznej i Turystyki, gdzie przedstawił swoje zamiary. Przedstawiciele GKKFiT-u 
w pewnym sensie zaskoczeni tą propozycją poprosili go o ponowny kontakt, aby mogli 
przygotować odpowiednią delegację do rozmów na ten temat. 

Wówczas Stanley Kokoska udał się do Świerchowej k/Jasła do przyjaciela, który 
podczas wcześniejszego pobytu w USA mieszkał u niego przez rok. Ponadto zatrzymał się 
również w Jaśle, w rodzinie Heleny Dziadosz, z którą łączą go więzy rodzinne. Po krótkim 
pobycie w Jaśle udał się ponownie do Warszawy do GKKFiT-u, gdzie doszło do rozmów na 
temat utworzenia w Polsce Małej Ligi Baseballu. Podczas tych rozmów ostatecznie podjęto 
decyzję o jej utworzeniu, a GKKFiT został poinformowany o konieczności wysłania listu 
intencyjnego w tej sprawie do Światowego Zarządu Małej Ligi Baseballu w Pensylwanii. Po 
tych rozmowach Stanley Kokoska powrócił do USA, gdzie oczekiwał na pismo  
z GKKFiT-u. W międzyczasie prowadził rozmowy w siedzibie Światowego Zarządu MLB 
w Wiliamsport w Pensylwanii na temat utworzenia Małej Ligi Baseballu w Polsce,  
a także podjął działania w kierunku pozyskania używanego sprzętu baseballowego dla jej 
potrzeb. 

W grudniu 1987 roku GKKFiT przesłał do Światowego Zarządu MLB w USA telegram 
o gotowości do organizacji Małej Ligi Baseballu w Polsce. W tej sytuacji Prezydent 
Światowego Zarządu MLB poprosił Stanleya Kokoskę, aby wyjechał do Polski z misją 
utworzenia w niej MLB, obiecując mu zwrot kosztów podróży oraz środki na działalność. 
Pod koniec 1987 roku Stanley Kokoska przesłał Helenie Dziadosz oryginalne druki 
potrzebne do rejestracji Małej Ligi Baseballu w Jaśle, gdyż postanowił, że właśnie w tym 
mieście powinna ona zostać zarejestrowana jako pierwsza w naszym kraju. O zamiarach 
utworzenia MLB w Jaśle i podjętych działaniach w tym zakresie opowiedziała ona w biurze 
Zakładu Poszukiwań Nafty i Gazu w Jaśle, gdzie wówczas pracowała. Jan Kruczak – 
kierownik działu, w którym wówczas była zatrudniona skontaktował ją z kolei z Romanem 
Inglotem – ówczesnym kierownikiem Wydziału Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu Urzędu 
Miejskiego w Jaśle. 

Sprawa organizacji Małej Ligi Baseballu w Jaśle- zupełnie dotąd nieznanego sportu 
bardzo go zainteresowała i po rozeznaniu wśród znanych mu działaczy sportowych, co do 
możliwości realizacji tego zadania, skontaktował Helenę Dziadosz z Henrykiem Cetnarem – 
prezesem Zarządu Ludowego Klubu Sportowego „Igloopol” Jasło oraz Janem Kopciem – 
dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 9 w Jaśle. Zainteresowanie nową, nieznaną dotąd 
dyscypliną sportową wykazał również Leszek Zduński – nauczyciel wychowania fizycznego 
w tej szkole. Po wstępnych konsultacjach doszło do spotkania w siedzibie LKS 
„IGLOOPOL” Jasło mieszczącej się w Zakładach Rolno – Przemysłowych „Igloopol – 
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Pektowin”. W spotkaniu udział wzięli – Henryk Cetnar, Helena Dziadosz i Jan Kruczak. 
Rozmowy dotyczyły powstania w Jaśle Małej Ligi Baseballu przy ewentualnym poparciu 
i pomocy ze strony LKS „Igloopol” Jasło. W czasie spotkania osiągnięto porozumienie 
dotyczące organizacji MLB w Jaśle, przy czym planowano wówczas lokalizację boiska 
baseballowego na terenie stadionu sportowego LKS „Igloopol” Jasło od strony zachodniej 
w Osiedlu Sobniów. O efektach tych rozmów Helena Dziadosz poinformowała Stanleya 
Kokoskę, który wiosną 1988 roku znowu przyjechał do Jasła. Z inicjatywy Heleny Dziadosz 
w siedzibie LKS „Igloopol” Jasło doszło do kolejnego spotkania, w którym udział wzięli – 
Helena Dziadosz, Maria Nowak (siostra Heleny Dziadosz), Stanley Kokoska, Roman Inglot, 
Jan Kopeć, Leszek Zduński i gospodarz spotkania Henryk Cetnar. 

Efektem tego spotkania było utworzenie Małej Ligi Baseballu w Jaśle przy wydatnej 
pomocy rzeczowej i finansowej Światowego Zarządu MLB w USA oraz powołanie Zarządu 
MLB Jasło w składzie: Helena Dziadosz – prezydent, Henryk Cetnar – wiceprezydent, 
Roman Inglot – sekretarz, Maria Nowak – skarbnik, Jan Kopeć – szef trenerów, doradca 
techniczny, Leszek Zduński – trener, Henryk Mazur – magazynier sprzętu i Piotr Pierzowicz 
– opiekun zawodników. 

Po powołaniu Zarządu wysłano do USA zgłoszenie rejestracyjne Małej Ligi Baseballu 
w Jaśle, przy czym opłatę rejestracyjną w wysokości 60 dolarów uiścił Światowy Zarząd 
MLB w Pensylwanii. W oparciu o to zgłoszenie otrzymano później oficjalny certyfikat 
rejestracji MLB w Jaśle. Bazą do ćwiczeń i naboru zawodników została Szkoła Podstawowa 
nr 9 w Jaśle kierowana przez dyrektora Jana Kopcia. 

Należy podkreślić, że po zarejestrowaniu MLB w Jaśle o pomoc w utworzeniu MLB 
zwrócili się do Heleny Dziadosz – docent Sutyło z AWF Wrocław oraz przedstawiciele 
z Rybnika i Kutna. Efektem podjętych działań była rejestracja MLB w tych miastach, 
w związku z czym Światowy Zarząd MLB udzielił pomocy w postaci sprzętu i strojów 
zawodników oraz zlecił Stanley’owi Kokosce misję udzielania pomocy w szkoleniu 
trenerów, budowie boisk itp. 

Stanley Kokoska postanowił poświęcić się powstającej w Polsce Małej Lidze Baseballu 
i odszedł na emeryturę. Dla realizacji powierzonej mu misji powrócił do Jasła i zamieszkał 
w domu Marii Nowak. Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 9 w Jaśle Jan Kopeć – wielki 
entuzjasta tego sportu podjął decyzję o rozpowszechnieniu baseballu w tej szkole. Na boisku 
asfaltowym wyznaczono boisko do baseballu i rozpoczęto zajęcia treningowe. Treningi 
prowadził Stanley Kokoska, a w zajęciach uczestniczyli również Jan Kopeć i Leszek 
Zduński. Jesienią 1988 roku wzięli oni udział w kursie dla instruktorów baseballu w AWF 
Wrocław, skąd przywieźli również pewną ilość kubańskiego sprzętu. 

Pracę z młodzieżą prowadzono w dwóch grupach w przedziale wiekowym 9 – 12 lat 
tzw. Little League, przy czym jedną grupę prowadził Leszek Zduński, a drugą Jan Kopeć. 
Dobór zawodników odbywał się w oparciu o ocenę cech motorycznych uczniów. Główne 
zajęcia treningowe odbywały się na terenie otaczającym szkołę, a zimą ćwiczono motorykę 
i technikę rzutów na korytarzach szkoły. Po roku wytężonej pracy szkoleniowej 
i organizacyjnej drużyna MLB Jasło wzięła udział w turnieju Stanleya Kokoski w Rybniku 
zajmując drugie miejsce, przy czym w zwycięskiej drużynie z Rybnika występowali 
zawodnicy starsi wiekiem. Pomimo olbrzymiego zaangażowania działaczy i osiągania coraz 
wyższego poziomu organizacyjnego i sportowego w działalności MLB w Jaśle zaczęły się 
pojawiać problemy, które mogły przesądzić o dalszych jej losach. Do najważniejszych z nich 
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należały: brak środków finansowych na szkolenie młodzieży i wynagrodzenia dla trenerów 
oraz brak oficjalnej siedziby MLB i osobowości prawnej. 

W tej sytuacji wiosną 1989 roku w Zakładach Rolno – Przemysłowych „Igloopol – 
Pektowin” w Jaśle odbyło się spotkanie działaczy, w którym udział wzięli: Maria Nowak, 
Helena Dziadosz, Danuta Wickel i Roman Inglot z Urzędu Miejskiego, Jan Kopeć, Leszek 
Zduński, Zbigniew Dranka – dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury oraz Henryk Cetnar – 
gospodarz spotkania. Po konsultacjach m.in. z Naczelnikiem Miasta Jasła, postanowiono 
włączyć Małą Ligę Baseballu do zakresu działania Młodzieżowego Domu Kultury, dzięki 
czemu uzyskała ona siedzibę i osobowość prawną, a dyrektora MDK Zbigniewa Drankę 
powołano w skład Zarządu MLB. Od miesiąca września 1989 roku w ramach 
Młodzieżowego Domu Kultury zatrudniono trenerów – Leszka Zduńskiego i Jana Kopcia, 
a w latach następnych także Marzenę Madej, Antoniego Zająca, Emilię Ochałę i Wojciecha 
Kopcia (syna dyrektora szkoły nr 9). Od tego czasu treningi odbywały się również na 
boiskach Ogrodu Jordanowskiego, a Młodzieżowy Dom Kultury stał się miejscem wielu 
spotkań i narad z udziałem władz miasta, Stanleya Kokoski, a nawet Michała Korkozowicza 
– dyrektora Departamentu Współpracy z Zagranicą GKKFiT w Warszawie. W tym miejscu 
należy wyrazić uznanie dla pracowników Młodzieżowego Domu Kultury za zaangażowanie i 
duży wkład pracy organizacyjnej w działalności Małej Ligi Baseballu. W szczególności 
chodzi tu o następujące osoby: Barbara Kita, Julia Gronkiewicz, Alicja Romanow, Helena 
Gołębiowska, Jan Urban, Piotr Żukliński, Leszek Mardosz. 

W 1989 roku miało miejsce ważne wydarzenie w działalności Małej Ligi Baseballu 
w Jaśle. W tym bowiem roku z oficjalną wizytą przybył do Polski Prezydent Stanów 
Zjednoczonych George Bush. Jednym z punktów tej wizyty było spotkanie z delegatami 
Małej Ligi Baseballu z poszczególnych miast w Polsce. Jasło było reprezentowane przez 
Helenę Dziadosz, Henryka Cetnara, Zbigniewa Drankę, Leszka Zduńskiego oraz 
zawodników: Krzysztofa Ryznara, Łukasza Jachimka i Janusza Masteja. Spotkanie to nie 
było przypadkowe bowiem George Bush był zawodnikiem, a następnie trenerem Małej Ligi 
Baseballu w stanie Texsas. Także jego małżonka aktywnie działała w ruchu na rzecz 
rozwoju baseballu, a ich synowie również grali w Małej Lidze Baseballu. Delegacje 
poszczególnych miast zgłaszały się najpierw do hotelu „Victoria”, gdzie znajdowało się 
centrum prasowe obsługujące wizytę Prezydenta, skąd zostały przewiezione do ogrodów 
ambasady amerykańskiej.  

W pięknej scenerii ogrodu delegacje Małej Ligi Baseballu podejmowali – prezydent 
USA z małżonką, Prezydent Małej Ligi Baseballu w USA C.J. Halle, Stan Kokoska 
i gospodarz spotkania ambasador USA z małżonką. W swojej wypowiedzi prezydent Bush 
podkreślił, że cieszy się z faktu, iż Mała Liga Baseballu dotarła również do Polski. 
Wspomniał on legendarnych graczy baseballowych pochodzenia polskiego, jak 
S. Kowalewski, A. Szymański a także Stanley Musiał – zaliczany do grona czterech 
najlepszych w historii tej dyscypliny sportu. W pewnym momencie prezydent zdjął 
marynarkę i rozegrał mini spotkanie baseballowe z jednym z chłopców, a potem zaprosił do 
zabawy kilku zawodników, w tym jednego z Jasła. Zbigniew Dranka wręczył prezydentowi 
USA pamiątkowy medal miasta Jasła oraz proporczyk Młodzieżowego Domu Kultury 
z nadrukiem Małej Ligi Baseballu w Jaśle. W zamian wraz z uściskiem dłoni otrzymał od 
niego autograf. 
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Po spotkaniu z prezydentem USA z wielkim zapałem przystąpiono do pracy na rzecz 
rozwoju MLB. Ważnym momentem było otrzymanie dokumentu o nazwie „Charten”, na 
mocy którego Mała Liga Baseballu w Jaśle została oficjalnie włączona do 
międzynarodowego programu MLB tzw. „Internationale MLB”. 

Po turnieju w Rybniku i spotkaniu z Prezydentem USA zaznaczył się dalszy rozwój 
MLB w Jaśle, powstawały nowe zespoły i organizowano wewnętrzne rozgrywki. 
Z inicjatywy Stanleya Kokoski po rozmowach z przedstawicielami poszczególnych miast 
postanowiono zorganizować I Mistrzostwa Polski Małej Ligi Baseballu. Organizację tych 
mistrzostw ku zaskoczeniu innych ośrodków powierzono MLB w Jaśle. W tej sytuacji 
z pomysłu i inicjatywy Stanleya Kokoski rozpoczęto starania o budowę na terenie Jasła 
boiska do gry w baseball. W tym czasie wyjechał on do USA do Pensylwanii, gdzie 
dowiedział się, że Światowy Zarząd MLB ma zamiar przekazać pieniądze na budowę boiska 
baseballowego w Polsce. Boisko to zamierzano wybudować w Warszawie, jednakże po 
rzeczowej dyskusji i argumentacji Stanleya Kokoski ustalono, że powstanie ono  
w Jaśle. 

Po tej decyzji Stanley Kokoska znowu przyjechał do Polski, do Jasła i przy jego 
pomocy rozpoczęto oficjalne starania o budowę pierwszego w Polsce boiska do gry 
w baseball z prawdziwego zdarzenia. Wystąpiono do ówczesnego naczelnika miasta Jasła, 
Jana Szwedy o wydanie decyzji lokalizacyjnej i pozwolenia na budowę. Naczelnik miasta 
wyraził zgodę na budowę boiska na terenie treningowego boiska piłkarskiego obok hali 
sportowej MOSiR-u, co spotkało się z dużymi protestami działaczy klubu sportowego 
„Czarni” Jasło. Po wielu rozmowach udało się przezwyciężyć te trudności i podjęto dalsze 
prace przede wszystkim organizacyjne związane z budową boiska. Sprawą zawierania umów 
dotyczących jego budowy zajął się Młodzieżowy Dom Kultury, posiadający osobowość 
prawną. Dzięki staraniom Stanleya Kokoski znaleźli się sponsorzy gotowi wyłożyć środki 
finansowe na budowę boiska. Zbiórką pieniędzy zajął się amerykański businesman polskiego 
pochodzenia Joseph Janowski z miasta Syracuse w stanie Nowy York. Jego starania 
przyniosły ogromny sukces. Zebrano 20 000 dolarów, z czego 15 000 przeznaczono na 
budowę boiska a resztę na sprzęt sportowy. 

Po załatwieniu wszelkich formalności przystąpiono do budowy boiska. Wykonawcami 
tego zadania zostali – Przedsiębiorstwo Państwowe „Naftobudowa” Jasło i Przedsiębiorstwo 
Budownictwa Komunalnego w Jaśle. Szybkie tempo budowy pozwoliło na zakończenie 
inwestycji w dość krótkim czasie. Oddanie boiska do użytku przyśpieszyło tempo prac 
związanych z organizacją mistrzostw Polski. Sztab organizacyjny zlokalizowano 
w Młodzieżowym Domu Kultury, a dyrektorem mistrzostw został Zbigniew Dranka. 
Podczas rozgrywania zawodów biuro organizacyjne mistrzostw mieściło się w barakowozie 
obok boiska baseballowego. W pracach komitetu organizacyjnego mistrzostw czynnie 
uczestniczyły – Danuta Wickel i Maria Nowak. Wyselekcjonowaniem zawodników do 
reprezentacji MLB Jasło w mistrzostwach Polski zajął się Leszek Zduński przy pomocy 
Antoniego Zająca. Termin mistrzostw ustalono na dni 9 – 14 lipca 1990 roku. 

W przeddzień mistrzostw 8 lipca 1990 roku dokonano poświęcenia boiska przez 
księdza z zakonu franciszkańskiego oraz nadano mu imię Stanleya Kokoski wyrażając w ten 
sposób wdzięczność człowiekowi, który tak wiele uczynił dla rozwoju Małej Ligi Baseballu 
w Jaśle i innych miastach Polski. 
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W dniu 9 lipca 1990 roku na terenie Ogrodu Jordanowskiego rozpoczęła się wspaniała 
i niezwykle barwna nieoficjalna uroczystość otwarcia I Mistrzostw Polski Małej Ligi 
Baseballu, którą poprzedził koncert zespołów wokalno – muzycznych, a następnie 
rozpoczęła się defilada uczestników ulicami miasta. Defiladę – barwny korowód 
zawodników w strojach sportowych prowadziła orkiestra dęta Przedsiębiorstwa Poszukiwań 
Nafty i Gazu w Jaśle, a pilotowały ją policja i Młodzieżowa Służba Ruchu Drogowego ZHP. 
Na czele pochodu maszerował chłopiec w stroju baseballisty z tablicą z napisem „Mała Liga 
Baseballu – Mistrzostwa Polski – Jasło 90”. Podczas defilady niesiono flagi Polski, USA 
i miasta Jasła. Na mistrzostwa te przybyli również goście z USA – prezydent Światowego 
Zarządu Małej Ligi Baseballu Creighton J. Hall oraz przedstawiciele miasta Syracuse – Joe 
Janowski i Luke Laporta. Po dotarciu do boiska baseballowego rozpoczęła się ceremonia 
oficjalnego otwarcia mistrzostw. Odegrano hymny USA i Polski, w czasie których 
wciągnięto na maszt flagi obu państw i miasta Jasła. Głos zabrała Helena Dziadosz – 
prezydent Małej Ligi Baseballu w Jaśle, która powitała gości i uczestników mistrzostw oraz 
podziękowała przedstawicielom miasta Syracuse za ufundowanie boiska i Stanleyowi 
Kokosce za wydatną pomoc w tworzeniu Małej Ligi Baseballu w Jaśle, osobisty wkład 
w budowę boiska, a także organizację mistrzostw.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Drużyna Małej Ligi Baseballu Jasło (fot. ze zb. MDK w Jaśle) 
 

W mistrzostwach wzięły udział reprezentacje MLB z Warszawy, Wrocławia, Kutna, 
Rybnika i Brzegu. W najważniejszym meczu mistrzostw, decydującym o tytule mistrza 
Polski, spotkały się najmocniejsze wówczas reprezentacje Wrocławia i Jasła. Ostatecznie 
zwyciężyli jaślanie i zdobyli tytuł mistrza Polski. Po zakończeniu rozgrywek odbyła się 
ceremonia zamknięcia mistrzostw, w czasie której rozdano dyplomy, nagrody i upominki 
oraz podziękowano gościom za udział i tym wszystkim, którzy przyczynili się do 
organizacyjnego i sportowego sukcesu jakim było sprawne przeprowadzenie tych 
mistrzostw. W części artystycznej wystąpił Zespół Pieśni i Tańca „Pektowin” Jasło. 
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Scena z otwarcia mistrzostw Polski (fot. ze zb. MDK w Jaśle) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Drużyna Małej Ligi Baseballu Jasło – Mistrz Polski 1990 – wśród zawodników – prezydent 
Światowego Zarządu MLB – C.J. Hall (fot. ze zb. MDK w Jaśle) 
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Ślubowanie zawodników (fot. ze zb. MDK w Jaśle) 
 

Jeszcze nie przebrzmiały echa mistrzostw Polski, a zespół jasielski rozpoczął 
przygotowania do wyjazdu na mistrzostwa Europy Małej Ligi Baseballu. Ustalono jeszcze 
przed mistrzostwami Polski, że ich zwycięzca będzie reprezentował Polskę na mistrzostwach 
Europy MLB. Był to moment historyczny bowiem po raz pierwszy zespół polskich 
baseballistów miał zmierzyć się z zespołami z krajów, w których Mała Liga Baseballu 
istniała od dawna. Mistrzostwa Europy Małej Ligi Baseballu odbyły się w dniach 27 lipca do 
4 sierpnia 1990 roku w bazie wojsk lotniczych armii amerykańskiej w miejscowości 
Ramstein k/Kaiserslautern (wówczas RFN). Kierownikiem ekipy był Zbigniew Dranka,  
a w jej skład wchodzili również – Helena Dziadosz, Leszek Zduński, Antoni Zając oraz 
14 zawodników. Polski zespół zajął ostatecznie 9 miejsce na 12 ekip biorących udział 
w mistrzostwach pokonując Izrael i Czechosłowację. 

Osiągnięte sukcesy stały się motywacją do dalszej pracy dla rozwoju MLB w Jaśle. 
Tworzono nowe zespoły zawodników, powiększało się grono instruktorów. Należy 
zauważyć, że w ciągu tego okresu otrzymywano sprzęt ofiarowany przez MLB w USA. 
Paczki z tym sprzętem były przesyłane głównie do Henryka Cetnara w ZRP „Igloopol – 
Pektowin” Jasło, który przekazywał je z kolei do Szkoły Podstawowej nr 9. Wytężona praca 
działaczy skupionych wokół Małej Ligi Baseballu przynosiła dalsze wymierne sukcesy. 
W 1991 roku zespół MLB z Jasła prowadzony przez trenera Leszka Zduńskiego znowu 
sięgnął po mistrzostwo Polski w kategorii wiekowej 9 – 12 lat, a tym samym uzyskał prawo 
reprezentowania Polski na mistrzostwach Europy. Wyjazd ekipy na te mistrzostwa był 
starannie przygotowywany przez Zarząd MLB, szczególnie Henryka Cetnara, Romana 
Inglota, Leszka Zduńskiego i Jana Kopcia. Z ich inicjatywy w dniu 12.07.1991 roku zawarto 
porozumienie pomiędzy Zakładami Tworzyw Sztucznych „Gamrat – Erg” Jasło 
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a Stowarzyszeniem Rozwoju Małej Ligi Baseballu w Jaśle. W ramach tego porozumienia 
MLB Jasło zobowiązała się do reklamowania tego zakładu we wszystkich aspektach swojej 
działalności, a zakład do finansowania wyjazdów na zawody, zapewnienia bezpłatnie 
środków transportu, zakupu sprzętu. W tym miejscu należy zaznaczyć, że po mistrzostwach 
Polski w Jaśle w 1990 roku na zaproszenie władz miasta Syracuse do USA wyjechała 
delegacja w składzie: burmistrz miasta Jasła Andrzej Kachlik oraz Helena Dziadosz – 
prezydent MLB Jasło, która pozostała do dziś w USA odwiedzając co jakiś czas rodzinne 
strony, szczególnie miejscowość Załęże k/Dębowca. W tej sytuacji na jej prośbę obowiązki 
prezydenta Małej Ligi Baseballu w Jaśle przejął Henryk Cetnar – wiceprezydent. 

W efekcie podjętych działań pozyskano środki finansowe na wyjazd ekipy na 
mistrzostwa Europy w wysokości 19.500.000 zł. Należy tu odnotować, że wojewoda 
krośnieński przyznał pisemnie dotację w wysokości 15.000.000 zł, ale jej nie zrealizował. 
Kwotę tę w oparciu o pisemną deklarację Urzędu Wojewódzkiego w Krośnie pożyczył MLB 
Jasło Zarząd Miasta Jasła, bowiem do dnia wyjazdu ekipy zadeklarowane środki nie 
przychodziły. Mimo wyjazdu ekipy na mistrzostwa wojewoda krośnieński w bardzo dziwny 
sposób wycofał przyznaną przed wyjazdem dotację. W tej sytuacji Zarząd Miasta Jaśła 
potraktował udzieloną pożyczkę jako dotację. Zakłady Tworzyw Sztucznych „Gamrat – Erg” 
Jasło zapewniły bezpłatny transport. W sumie sponsorami wyjazdu ekipy na mistrzostwa 
Europy byli: burmistrz miasta Jasła, ZTS „Gamrat – Erg” Jasło, BDK Jasło i Adam Kozak. 

Mistrzostwa Europy odbyły się ponownie w bazie wojsk lotniczych armii 
amerykańskiej w Ramstein w RFN. Kierownikiem ekipy był Henryk Cetnar, a w jej skład 
wchodzili również: Roman Inglot, Leszek Zduński, Wojciech Kopeć (dokoptowany do ekipy 
absolwent AWF Wrocław – trener baseballu) i 15 zawodników. W efekcie podjętych starań 
przed wyjazdem zespół miał bez porównania lepsze warunki przejazdu i pobytu na 
mistrzostwach aniżeli poprzednim razem, szczególnie w zakresie wyżywienia (kantyna 
żołnierzy amerykańskich, bar Burger King). 

Jasielski zespół po zwycięstwach nad Anglią 14:5, Estonią 5:2 i Włochami 6:4 zajął 
ostatecznie 5 miejsce będąc o krok od awansu do półfinału. W decydującym meczu 
z Niemcami prowadził do 4-go inningu 5:1, ale ostatecznie przegrał 8:5. Podczas mistrzostw 
nawiązano przyjacielskie kontakty z ekipami z Izraela, Arabii Saudyjskiej i Anglii. Nasza 
ekipa została zaproszona przez te zespoły do rozegrania w ich krajach meczów towarzyskich. 

Osiągnięte przez MLB Jasło sukcesy wywierały znaczący wpływ na dzieci i młodzież, 
która w coraz większym stopniu garnęła się do baseballu. Przebywająca w USA Helena 
Dziadosz przy pomocy Stanleya Kokoski prowadziła kampanię na rzecz pomocy MLB 
w Polsce, a szczególnie w Jaśle, co owocowało dostawami nowego lub używanego sprzętu. 
Działania te odnotowała na swoich łamach prasa amerykańska. Spowodowały one dalszy 
rozwój sportu baseballowego w Jaśle. Na terenie osiedli mieszkaniowych coraz częściej 
widać dzieci i młodzież ćwiczącą rzuty piłką baseballową. Tworzy się dziewczęca drużyna 
softballu – odmiany basaballu. 

W 1992 roku z powodu zwiększenia obowiązków wynikających z pracy zawodowej 
z funkcji wiceprezydenta kierującego pracą Zarządu MLB w Jaśle złożył rezygnację Henryk 
Cetnar. W tej sytuacji sprawę zarządzania przejęła w całości kadra związana organizacyjnie 
ze Szkołą Podstawową nr 9 w Jaśle. Dla zabezpieczenia prawnej i organizacyjnej możliwości 
działania MLB utworzono Międzyszkolny Klub Sportowy, którego prezesem Zarządu został 
Jan Kopeć pełniący zarazem funkcję Prezydenta MLB w Jaśle. Ponadto doszło do 
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sfederowania MLB z poszczególnych miast w Polsce w Polskim Związku Baseballu 
i Softballu. Z uwagi na duże zainteresowanie baseballem prowadzono zajęcia treningowe we 
wszystkich kategoriach wiekowych przez trenerów: Little League – 9-12 lat – Paweł Wickel 
i Leszek Zduński, Junior League – 13 lat oraz Senior League – 13-15 lat – Wojciech Kopeć, 
Big League – 16-18 lat – Leszek Zduński, Little LeagueSoftball – 9-12 lat – Wioletta Hap, 
Senior League Softball – 13-15 lat i zespół seniorów – ekstraklasa – Leszek Zduński. 

Wytężona i systematyczna praca działaczy, trenerów i zawodników przyniosła dalsze 
znaczące i wymierne sukcesy. Oto one: 
 
1992 rok: 
- Little League – 3 miejsce w mistrzostwach Polski 
- Senior League – 2 miejsce w mistrzostwach Polski 
- zawodnicy z Jasła w reprezentacji młodzików Polskiego Związku Baseballu na turnieju 

w Czechosłowacji 
- zawodnicy z Jasła w reprezentacji Polski kadetów w mistrzostwach Europy. 
 
1993 rok: 
- kategoria 9-12 lat – 3 miejsce w mistrzostwach Polski 
- kategoria 13 lat – mistrzostwo Polski, 3 miejsce w mistrzostwach Europy 
- kategoria 13-15 lat – mistrzostwo Polski, 6 miejsce w mistrzostwach Europy 
- kategoria dziewczęta 13-15 lat – mistrzostwo Polski 
- zawodnicy z Jasła w reprezentacji Polski kadetów w mistrzostwach Europy 

w miejscowości Triest we Włoszech 
- zawodnicy z Jasła w reprezentacji Polski juniorów w mistrzostwach Europy w Barcelonie 

w Hiszpanii 
- zawodnicy z Jasła w reprezentacji Polski młodzików w mistrzostwach Europy w Livorno 

we Włoszech 
 
1994 rok: 
- kategoria 9-12 lat – 2 miejsce w mistrzostwach Polski 
- kategoria 13 lat – 2 miejsce w mistrzostwach Polski 
- kategoria 13-15 lat – 2 miejsce w mistrzostwach Polski 
- dziewczęta 13-15 lat – 2 miejsce w mistrzostwach Polski 
- kategoria 16-18 lat – mistrzostwo Polski 
- wyjazd reprezentacji złożonej w połowie z zawodników z Jasła i w połowie z zawodników 

z Brzegu na turniej objazdowy po amerykańskich miastach na zaproszenie amerykańskiej 
Fundacji Rozwoju Małej Ligi Baseballu na Polskę. 

- awans zespołu juniorów (16-18 lat) do polskiej ekstraklasy baseballu, zdobycie 4 miejsca 
w Pucharze Polski, zwycięstwo w meczu inaugurującym ekstraklasę w Jaśle nad czołową 
drużyną ligi Skrą Warszawa 12:7. 

 
1995 rok: 
- kategoria 9-12 lat – V miejsce w mistrzostwach Polski – trener Leszek Zduński 
- kategoria 13 lat – Mistrz Polski – trener Wojciech Kopeć 
- kategoria 15 lat – Mistrz Polski – trener Wojciech Kopeć 
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- dziewczęta 15 lat – II miejsce w mistrzostwach Polski – trener Leszek Zduński 
- dziewczęta 18 lat – Mistrz Polski – trener Leszek Zduński 
 
1996 rok: 
- kategoria 9-12 lat – II miejsce w mistrzostwach Polski – trener Paweł Wickel 
- kategoria 18 lat – Mistrz Polski – trener Leszek Zduński 
- dziewczęta 15 lat – II miejsce w mistrzostwach Polski – trener Dariusz Hap 
 
1997 rok: 
- kategoria 9-12 lat – III miejsce w mistrzostwach Polski – trener Dariusz Hap 
- kategoria 13 lat – IV miejsce w mistrzostwach Polski – trener Paweł Wickel 
- kategoria 13-15 lat – III miejsce w mistrzostwach Polski – trener Paweł Wickel 
- dziewczęta 15 lat – II miejsce w mistrzostwach Polski – trener Dariusz Hap 
- chłopcy 18 lat – Mistrz Polski – trener Leszek Zduński 
 
1998 rok: 
- kategoria 13 lat – III miejsce w mistrzostwach Polski – trener Leszek Zduński 
- kategoria 13-15 lat – III miejsce w mistrzostwach Polski – trener Paweł Wickel 
 
1999 rok: 
- kategoria 13-15 lat – III miejsce w mistrzostwach Polski – trener Paweł Wickel 
 
2000 rok: 
- kategoria 13-15 lat – III miejsce w mistrzostwach Polski – trener Paweł Wickel 
 

Biorąc pod uwagę osiągane sukcesy, zaangażowanie działaczy i trenerów – nauczycieli 
wychowania fizycznego dyrektor Szkoły Podstawowej nr 9 w Jaśle podjął starania 
o uzyskanie statusu szkoły z klasami sportowymi o profilu baseballowym, które 
w warunkach późniejszej reformy oświaty nie zostały uwieńczone sukcesem. Reforma ta 
powodująca likwidację Szkoły Podstawowej nr 9 z przekształceniem jej na Gimnazjum Nr 2, 
narastające trudności finansowe i inne uwarunkowania spowodowały upadek baseballu 
w Jaśle. Pozostało jedynie nieco sprzętu i boisko, po którym zamiast baseballistów biegali 
chłopcy grający w piłkę nożną. Sytuację tę w pewnym sensie zmienił fakt utworzenia 
Jasielskiego Klubu Baseballowego pod nazwą „Pantery”.  

Został on powołany do życia przez 15 członków – założycieli (m.in. byłych 
zawodników Małej Ligi Baseballu w Jaśle) w dniu 15 marca 2006 roku jako Stowarzyszenie 
Kultury Fizycznej. W dniu 27 kwietnia 2006 roku Stowarzyszenie zostało zarejestrowane 
przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie i wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod 
nr 0000256098. 

Zarząd klubu składa się z następujących osób: prezes Zarządu – Paweł Stygar, 
wiceprezes Zarządu – Piotr Stygar, skarbnik – Rafał Papciak. W skład Komisji Rewizyjnej 
wchodzą: Justyna Myśliwiec, Renata Stelmach, Wojciech Myśliwiec. Celem działalności 
klubu jest popularyzacja baseballu wśród dorosłych, młodzieży i dzieci. W czasie wakacji 
klub zorganizował Wakacyjną Szkołę Baseballu w Jaśle, w której udział wzięło 60 dzieci 
z terenu miasta Jasła. 
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Uczestnicy Wakacyjnej Szkoły Baseballu 
(fot. ze zb. Jasielskiego Klubu Baseballu „Pantery”) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wakacyjna Szkoła Baseballu – pałkarz 9-12 lat 
(fot. ze zb. JKB „Pantery”) 
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Był to pierwszy krok do reaktywacji Małej Ligi Baseballu. Drużyna JKB „Pantery” 
Jasło uczestniczyła w rozgrywkach II ligi a na zakończenie sezonu wywalczyła awans do 
I ligi. Udział tej drużyny w rozgrywkach I ligi stoi jednak pod znakiem zapytania, bowiem 
obecne boisko wybudowane dla potrzeb Małej Ligi Baseballu było warunkowo dopuszczane 
przez sędziów do rozgrywek już w II lidze. W tej sytuacji istnieje pilna potrzeba szybkiej 
budowy w Jaśle boiska do gry w baseball z prawdziwego zdarzenia, co warunkuje dalszy 
rozwój tej dyscypliny sportu w Jaśle i okolicy. 

Na zakończenie warto dodać, że o powstaniu i działalności Małej Ligi Baseballu 
w Jaśle zespół Telewizji Polskiej z Rzeszowa nakręcił film, który znajduje się w jej 
archiwum. 
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W STULECIE URODZIN: 

KS. DR ANDRZEJ CZELUŚNIAK 

 
 ośród plejady polskich kapłanów – misjonarzy z diecezji i domów zakonnych, postać 
ks. Andrzeja Czeluśniaka (1907–1983), zajmuje szczególne miejsce. Wszak z 50 lat jego 

kapłaństwa, 44 przypada na posługę w czterech krajach i na trzech kontynentach. I mimo, że 
pochodził z Saletyńskiej Rodziny, której charyzmat naznaczony jest pracą misyjną, to 
dokonania ks. Czeluśniaka i jego niezwykłe życie zasługują na uwagę badawczą, także przez 
swoiste nagromadzenie świadectw w Martyrologium Polskiego Kościoła w czas XX wieku. 

P

Urodził się 20 listopada 1907 roku w Dębowcu, dziś „polskim La Salette”, jako syn 
Jana i Marii Stal. W dwa dni później sakramentu Chrztu św. w parafii św. Bartłomieja, 
udzielił ks. Stanisław Ptaszkowski, a rodzicami chrzestnymi byli małżonkowie Agata 
i Wojciech Rzońca. W „Liber Baptistorum” brak jest bliższej informacji o zajęciach zarówno 
rodziców naturalnych, jak i chrzestnych, i jedynie adres: Dębowiec 298 pozwala domniemać, 
że to pewnie na Zapłociu. W tej części dawnego królewskiego miasta, były w II połowie 
XIX wieku niewielkie gospodarstwa rolne. Wtedy jeszcze znaczącym zajęciem 
mieszkańców Dębowca było tkactwo sięgające tradycją cechową do II połowy XVI w. Przez 
następne stulecia, w wieku XVIII i przez znaczną część wieku XIX wykształciły się 
z Dębowca drogi wędrówek z płótnem lnianym na południe Karpat, na ziemie Królestwa 
Węgier. Zbyt na płótno dał ludności Dębowca nie tylko dziesięciolecia względnej 
pomyślności materialnej, ale ukształtował świadomość swoistej bliskości Zakarpacia 
i otwartość na świat zewnętrzny. Na przełomie stuleci, które nas interesują, tkactwo 
zamierało na skutek konkurencyjności przemysłu fabrycznego, wytwarzającego w masowej 
produkcji lepszej jakości płótno bawełniane, do tego modnie barwione. 

Dębowiec jako ośrodek tkacki podupadł, ale społeczność zachowała otwartość na świat 
zewnętrzny, czego wyrazem była emigracja zamorska już w latach 80-tych XIX wieku do 
Brazylii, „za chlebem”, z samego miasteczka, ale też z Łazów i Woli Dębowieckiej. Kolejne 
grupy emigrantów, po nabożeństwie w kościele św. Bartłomieja, procesjonalnie 
odprowadzano na granicę miasteczka. Przy kapliczce św. Mikołaja i drodze prowadzącej do 
Jasła, żegnano, a wychodźcy zabierali ziemię z pagórka kapliczki – ziemię, ojczystą 
relikwię, przechowywaną potem przez pokolenia w domach, wraz ze świadomością 
polskiego pochodzenia w Paranie i innych okolicach Brazylii. Dzieje ich opisał Wojciech 
Breowicz (1902–1966) pochodzący w sąsiedniej Osobnicy, a w Paranie, dziennikarz, 
nauczyciel, inspektor polskich szkółek, parający się też poezją i publicystyką1. 
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Innym wyrazem otwartości mieszkańców Dębowca było kształcenie najzdolniejszej 
młodzieży, po roku 1868 w gimnazjum państwowym w Jaśle i seminariach nauczycielskich, 
co zapewniało inteligenckie już kariery w dobie galicyjskiej pomyślności pod zaborem, jak 
i w Polsce niepodległej. Wspomnieć w tym miejscu trzeba Stanisława Pawłowskiego  
(1882–1940), najwybitniejszego w tym pokoleniu spośród dzieci tkaczy – kupców 
dębowieckich2. Inni, uzyskawszy wykształcenie, objęli posady nauczycielskie i urzędnicze 
w tych okolicach Niepodległej, gdzie polskość pod zaborem była prześladowana i brakowało 
kadr w służbie państwowej. To „wyjście w świat” znaczącej liczby mieszkańców 
w warunkach wojny i okupacji niemiecko – sowieckiej, spowodowało ruch odwrócony – 
powroty pod ojcowską strzechę, a tu bezczynność zawodowa była także przesłanką 
konspiracji. Trwał więc napływ wysiedlonych, a wśród tej migracji, także takich, którzy 
tylko szukali kontaktu, by pójść dalej na południe na Węgry.  

Wyprzedziliśmy tą informacją czas historyczny, w którym inna cecha zbiorowości 
mieszkańców Dębowca warta jest szczególnej uwagi. To patriotyzm.  

Pomijając wcześniejsze dzieje mieszkańców królewskiego starostwa, nadmienić trzeba 
ich poparcie dla konfederatów barskich, którzy pod Kazimierzem Pułaskim w latach 1769–
70, ścigani przez kolumny rosyjskich żołnierzy, bili się w różnych okolicach Jasielskiego, 
pod Dęborzynem, Bieździedzą, Tarnowcem, Nowym Żmigrodem, Ciechanią, Świątkową, 
Kotanią, ale i pod Wolą Dębowiecką, aż pod Gorlice, Konieczną, Izby, Wysową i popod 
Tylicz, że wymienimy tylko z nazwy miejscowej bardziej znane wydarzenia tego czasu3. 

O podobnym przejawie patriotyzmu świadczy fakt, że mieszkańców w 1846 roku nie 
wciągnęła austriacka agitacja przeciw powstańcom. Wręcz przeciwnie. Kościół św. 
Bartłomieja stał się widownią poparcia ruchu narodowego, gdy modlitwą rozpoczynano 
organizację Gwardii Dębowieckiej, która przetrwała do wybuchu I wojny światowej 
„wpisując” się czynem zbrojnym w legendę Legionów Józefa Piłsudskiego. Podobnie 
założona tu w 1912 roku Drużyna Bartoszowa z komendantem Aleksandrem Wiśniewskim 
kierownikiem szkoły, na początku niemieckiej okupacji aresztowanym i zesłanym do obozu 
w Oświęcimiu4. 

To w tym kręgu kulturowym wzrastał Andrzej Czeluśniak, a dodajmy okoliczność 
najbardziej znaczącą dla jego przyszłości: oto w 1910 roku Zgromadzenie Misjonarzy MB 
z La Salette, nabyło podworską resztówkę ze starym drzewostanem po północno – 
wschodniej stronie zwartej zabudowy Dębowca. Była to druga po Krakowie, gdzie 
16 września 1902 roku przybyli pierwsi saletyni wygnani z Francji, placówka Zgromadzenia 
w Polsce5. Energiczny pierwszy superior ks. Salomon Schalbetter, przełożony w latach 
1911–1920, podjął budowę kaplicy i dużego stosunkowo budynku przyszłego klasztoru i już 
15 września 1912 roku poświęcono nowe miejsce kultu w Dębowcu. W ołtarzu głównym 
kaplicy umieszczono obraz MB Saletyńskiej w postawie stojącej, tak jak przekazała tradycja 
z fragmentu objawienia w 1846 roku, zaś w bocznych ołtarzach wizerunki Najświętszego 
Serca Pana Jezusa i św. Józefa, pędzla Matyldy Malejewskiej z Krakowa. Już 19 września 
w III niedzielę miesiąca sprawowano pierwsze nabożeństwo z liturgią o charakterze odpustu, 
rozpoczynając tradycję pielgrzymek w tym terminie. Zrazu były to pielgrzymki 
indywidualne i sąsiedzkie z najbliższych wiosek: Majscowej, Zarzecza, Bajdów, Łazów 
Dębowieckich, Osobnicy, Osieka, Świerchowej, Woli Dębowieckiej i Cieklina. Ludzie szli 
do Matki Bożej objawionej w sukni wieśniaczki z Alp dwojgu pastuszków, do Matki jakże 
im bliskiej w tej prostej postaci. 
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Na odpust 19 września 1920 roku przybyły pierwsze pielgrzymki parafialne z intencją 
dziękczynną za „Niepodległość” i za „cud nad Wisłą” z parafii w Jaśle, Załężu i z samego 
Dębowca. 

Odtąd, z przerwą dla grup zorganizowanych w czasie II wojny, tradycja tego rodzaju 
pielgrzymek jest kontynuowana, bowiem nabożeństwo do MB Saletyńskiej współokreślone 
charyzmatem Zgromadzenia i inwencją modlitewną kapłanów pracujących w Dębowcu, 
odpowiadało na zapotrzebowanie wiernych z różnych środowisk społecznych. Wspomnieć 
w tym miejscu trzeba ks. Michała Kolbucha (1889–1957) pierwszego superiora 
usamodzielnionej w 1934 roku polskiej prowincji Zgromadzenia oraz ks. Andrzeja 
Skibińskiego (1894–1956), który pierwszy opisał tworzony kult6. 

Równolegle z powstawaniem coraz bardziej znanego miejsca maryjnych nabożeństw, 
okrzepła wewnętrzna organizacja klasztoru w Dębowcu i Zgromadzenia w Polsce, kiedy 
zorganizowano tu zaraz po odbudowie zniszczeń wojennych w latach 1914–15 Małego 
Seminarium. 

W latach 1919–1926 słuchaczem w tym seminarium był Andrzej Czeluśniak i widać 
okazał się nie tylko uzdolnieniami, ale powołaniem do służby Bożej, kiedy rozpoczął 
nowicjat. Pierwszą profesję zakonną złożył 9 września 1927 roku na ręce ks. prowincjała 
Salomona Schalbettera i został skierowany na studia filozoficzne na Uniwersytet 
Gregoriański w Rzymie7. W tym okresie złożył profesję wieczystą 7 października 1931 roku, 
i otrzymał 2 lipca 1933 roku święcenia kapłańskie z rąk ks. Marchetti kard. Selvaggiani. 
Studia rzymskie ks. Andrzej Czeluśniak zwieńczył doktoratem z zakresu filozofii oraz 
licencjatami prawa kanonicznego i teologii. 

Tak gruntownie wykształcony powrócił do rodzinnego Dębowca i klasztoru, by objąć 
obowiązki profesorskie w Wyższym Seminarium Duchownym, a jednocześnie uczestniczyć 
w sposób twórczy w wielkim dziele rozwijania kultu Matki Bożej Saletyńskiej. 
Wspomnijmy kilka faktów. 

Już w 1921 roku wymienieni wcześniej ks. M. Kolbuch i ks. A. Skibiński zainicjowali 
druk „Posłańca Matki Bożej Saletyńskiej”, dwumiesięcznika o treści religijnej, ale 
wyraźnym nawiązaniem w zbiorze informacji do tytułu pisma i szczególnym 
eksponowaniem Dębowca jako miejsca w którym od 1923 roku papieski odpust wrześniowy 
stał się przesłanką wzmożenia ruchu pątniczego. Podobnie, zainicjowany 8 grudnia 1920 
roku w uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP przez Ks. M. Kolbucha „Związek Matki 
Boskiej Saletyńskiej”, który w 1936 roku liczył około 200 tys. członków, a „stolicą” 
Związku był Dębowiec. 

Już w 1926 roku w 80. rocznicę objawień Matki Bożej i w 25 lecie sprowadzenia 
saletynów do Polski, odnotowano tu obecność około 8 tys. pielgrzymów, by w 1929 roku 
było już ich ponad 20 tys., zaś w trzy lata później blisko 35 tys. W tym okresie, gdy 
superiorami domu byli ks. Eliasz Roux (do 1926 r.) i Franciszek Dantin (do 1932 r.) 
Francuzi, powstała głównie za sprawą ks. A. Skibińskiego formuła nabożeństw odpustowych 
w III niedzielę września, poprzedzanych triduum. Ks. Michał Bielak (1899-1971), pierwszy 
Polak superior w dębowieckim klasztorze w latach 1932–1935, zainicjował zbudowanie na 
skraju obszernego placu „saletyńskiej kalwarii”: na pagórku umieszczono figury Matki 
Bożej przedstawiające trzy fakty objawienia w La Salette i stacje drogi krzyżowej ustawione 
w kształcie litery „S”, przypominającej drogę Chrystusa na Golgotę. Figury Matki Bożej 
i pastuszków naturalnej wielkości wykonała firma F. Vermere’a w Lyonie, zaś stacje i kute 
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ozdobne ogrodzenie przygotowała Fabryka Maszyn i Urządzeń Wiertniczych w Gliniku 
Mariampolskim k. Gorlic. W czas odpustu w 1929 roku to nowe miejsce pielgrzymkowego 
rozmodlenia poświęcił bp Karol Józef Fischer (1847–1931), Jaślanin, sufragan diecezji 
przemyskiej obrządku łacińskiego od 1901 roku. 

W 1935 roku superiorem domu został ks. August Gauthier i zaraz podjął budowę 
okazałej światyni, obok klasztoru i pierwszej kaplicy. Projekt przygotował inż. arch. Witold 
Wincenty Rawski. Kamień węgielny położono 17 maja 1936 roku, który poświęcił ks. prałat 
Zygmunt Męski, dziekan dębowiecki i proboszcz erygowanej w 1328 roku parafii  
św. Bartłomieja. W ciągu 1937 roku budowniczy Roman Nowak z Jasła wzniósł mury. 
W głównej nawie ułożono kasetonowe sklepienie, zaś w kaplicach tworzących zarys krzyża, 
podobnie ozdobne stropy. Całą budowę ukończono przed wrześniem 1939 roku. Mimo 
wojny i okupacji w odpust 21 września 1941 roku ks. Franciszek Kasak dziekan żmigrodzki, 
dokonał poświęcenia świątyni, w obecności kilkutysięcznej rzeszy pielgrzymów. 

Przeznaczyliśmy nieco uwagi okolicznościom powstania w Dębowcu szczególnego 
miejsca kultu Matki Bożej Saletyńskiej, bowiem w tym kręgu wzrastał, kształcił się, a potem 
osiągnąwszy godności i tytuły naukowe, pracował ks. dr Andrzej Czeluśniak i tak 
dokonująca się formacja kapłańska wzbogacona charyzmatem misyjnym Zgromadzenia, 
określiła jego osobowość kapłana łączącego wrodzone uzdolnienia z niezwykłą 
pracowitością w służbie Bożej. Wszystkie tak charakteryzowane szczególne cechy sylwetki 
tego kapłana, ujawniły się w jego dokonaniach na rozmaitych polach działalności poza 
krajem, gdy ratując życie, musiał uchodzić z Dębowca na Węgry, do czego zaraz 
powrócimy. 

Uprzednio wspomnieliśmy, że wybuch wojny i okupacja kraju spowodowały powrót do 
Dębowca wielu spośród dawnych mieszkańców, którzy pracowali nierzadko na kresach 
Rzeczypospolitej i zmuszeni terrorem, wysiedleniami lub innymi postaciami sytuacyjnego 
przymusu pod sowiecką czy niemiecką okupacją, powracali do Dębowca. Zawodowa 
bezczynność, ale i okoliczności powrześniowej traumy w społeczeństwie, były przesłanką 
konspiracji, której pierwsze działania sprowadzały się do udzielania pomocy podążającym 
ku południowej granicy państwa wojskowym, a z czasem (po 4 listopada 1939 roku 
i wezwaniu gen. Sikorskiego z wiadomością o formowaniu wojska polskiego we Francji) 
starszej młodzieży. Dębowiec, a tu dom Zgromadzenia, jako „miejsce adresowe” dla tych 
„turystów” kierowanych z głębi kraju lub osób znajomych, albo tylko niegdysiejszych 
pielgrzymów – Dębowiec stał się przystanią… Stąd pod opieką przewodników wyruszały 
niemal każdej nocy grupy młodych ludzi, idących na szlak przerzutów granicznych. 
Z czasem szlak otrzymał kryptonim „Korytarz”, zapoczątkowany w ostatnich dniach 
września 1939 roku, szczęśliwie trwał przez całą okupację, szczególnie na przełomie  
1939–1940 roku, kiedy około 400 osób, do czasu aresztowań i represji, już w listopadzie 
1939 roku dotykających poszczególne ogniwa na szlakach przerzutów8. 

Niezwykłej wierności dokumentalnej relację o drodze do polskiego wojska z Dębicy, 
przez Brzostek, Jasło, dom Zgromadzenia w Dębowcu, dał August Kowalczyk znany 
skądinąd aktor teatralny i filmowy9. W domu przyjął wędrowców superior (nam wiadomo, 
że był to ks. August Gauthier) Francuz, postać nie tylko znana, ale i znacząca w środowisku, 
jako budowniczy świątyni. Po noclegu i odpoczynku poszli do Osieka, do kierownika szkoły 
i tu już znaleźli się w kręgu kurierskiej konspiracji, aż za Pisaną na Słowacji, gdzie już bez 
polskich przewodników, sądząc że są bezpieczni, szli śmiało dalej w grupie 12 ludzi… 
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Zostali wyłapani przez słowackie warty wiejskie i wydani wartownikom Grenschutzu 
z Barwinka. Z tej strażnicy droga wiodła już do gestapo w Jaśle. Tu śledztwo i deportacja do 
obozu w Oświęcimiu…, ale zarazem kolejny ślad wskazujący na klasztor w Dębowcu, 
będący już od dłuższego czasu pod obserwacją. 

Gestapo wpadło tu niespodziewanie. Aresztowany został ekonom domu ks. Franciszek 
Dante i superior A. Gauthier, ale księża Alojzy Gandawski, Stanisław Krzyworączka 
i Andrzej Czeluśniak w porę uszli na węgierską stronę… W doku został brat Bronisław 
Glanc rodem z Wielkopolski i mową spod pruskiego zaboru, zaś we krwi z tamtejszą butą…, 
kiedy gestapowiec nazwał go bandytą, brat odpowiedział ostro przysłowiem: „kto jaki myśli, 
że i drugi taki!” Późniejsze aresztowania w Dębowcu, na wiosnę i latem 1940 roku były 
początkiem pozbawienia życia kilkudziesięciu wywodzących się stąd profesorów 
gimnazjalnych, nauczycieli, oficerów rezerwy i urzędników administracji państwowej, 
którzy szukali schronienia pod dachem ojcowizny10. 

W dniach wrześniowej wojny z Polską, dni pomiędzy 18 a 28 września zdają się być 
szczególne, bowiem przez otwartą granicę państwową z Węgrami, przeszła rozmaitego 
wieku i stanu społecznego rzesza wychodźstwa wojennego – regularnych jednostek z bronią 
i sprzętem, grup żołnierzy i oficerów z rozproszonych w walkach oddziałów, policji i innych 
formacji mundurowych oraz ludności cywilnej, wyewakuowanych rodzin wojskowych oraz 
przerażonych wypadkami wojennymi uciekinierów unoszących w rękach dorobek życiowy, 
pogubionych dzieci i matek z dziećmi, których ojciec – żołnierz wezwany mobilizacją, bił 
się gdzieś w obronie Rzeczypospolitej11. Wraz z żołnierzami granicę przekraczali też księża 
kapelani poszczególnych oddziałów, a także z czasem inni kapłani, którzy ratowali życie 
uchodząc spod okupacji. 

W tej grupie znaleźli się saletyni z Dębowca, księża A. Gandawski, dr A. Czeluśniak 
i St. Krzyworączka12. Przybyli w okresie, kiedy O. Michał Zembrzuski – przeor klasztoru 
paulinów przy Górze Gelerta w Budapeszcie zorganizował Katolickie Duszpasterstwo nad 
Uchodźcami Polskimi. Akcja społeczeństwa „Węgrzy dla Polaków”, w której zaangażowało 
się 18 stowarzyszeń społecznych i zawodowych, owocowała utworzeniem Węgiersko – 
Polskiego Komitetu Opieki nad Polskimi Uchodźcami, który otoczył opieką wielotysięczną 
rzeszę cywilnego wychodźstwa wojennego. Natomiast żołnierzy internowano w obozach pod 
nadzorem XXI Oddziału w Ministerstwie Honwedów. Już 24 września 1939 roku Minister 
Honwedów wydał „Regulamin służby wewnętrznej w obozach internowanych”, w którym 
w pkt. 6 uregulował sprawy działalności księży rzymsko – katolickich, wojskowych 
i cywilnych w zakresie duszpasterstwa u internowanego wojska13. Sprawy bytowe 
wychodźstwa cywilnego „zlokalizowano” w Departamencie Społecznym Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych, gdzie utworzono „Sekcję Polską” pod kierunkiem dyr. Departamentu 
dr. Józsefa Antalla. Koordynowano tu akcję społeczną Węgrów, pomoc organizacji 
międzynarodowych, rządu węgierskiego i polskiego na emigracji, by stworzyć możliwie 
korzystne warunki życia dla wychodźstwa. 

Równolegle z zabezpieczeniem bytu materialnego wychodźstwa, powstało ogromne 
zapotrzebowanie na pracę duszpasterską w obozach wojskowych i skupiskach ludności 
cywilnej. Cała ta wielotysięczna rzesza „wyrzucona” na Obczyznę – przyjazną, serdeczną 
i demonstracyjnie życzliwą, ale oddzieloną barierą języka, strażą obozową z gołym 
bagnetem i nieraz płotem z drutem kolczastym, skutecznie oddzielała tę polska zbiorowość 



 

116 Mieczysław Wieliczko 

pośród której modlitwa z kapłanem i sakramenty święte, były swoistym „lekarstwem”, 
pociechą i nadzieją. Poświadczają o tym przekazy pamiętnikarskie14. 

W tych okolicznościach formacja duchowa i przygotowanie saletynów do pracy, były 
wprost wyjątkowe. Do tego kapłańska młodość, chciałoby się rzec i wysokie poczucie misji 
duszpasterskiej złączone z cechami osobowości – wyraźnie oznakowało rolę kapłana – 
duszpasterza pośród wychodźstwa wojennego. Ks. Stanisław Krzyworączka (1907–1983) – 
kresowiak z urodzenia, właśnie pośród tej licznej społeczności z Małopolski Wschodniej, nie 
tylko zyskał sobie uznanie jako płomienny kaznodzieja, ale przede wszystkim kurier 
rozwożący wezwania „do szeregu” przy okazji nabożeństw w obozach internowanych. Był 
według zgodnej opinii innych kapłanów zaangażowanych w tej działalności, jednym 
z najbardziej ofiarnych i nigdy nie ujętym ani przez kontrwywiad, ani przez żandarmów 
kurierem Biura „Ewa”, które ewakuowało z Węgier tysiące żołnierzy do Francji i na Bliski 
Wschód. Potem, w drugiej połowie 1940 roku został już tylko ludowym misjonarzem. Nie 
miał „stałego” obozu pod opieką, jak ks. Alojzy Gandawski (1911–1977) wiodący 
porównawczo osiadły tryb życia. Ks. Krzyworączka był szczególnie zapracowanym 
i cenionym rekolekcjonistą. Kiedyś w rozmowie, nagle wyjął z teczki z dokumentami 
przechowanymi z pobytu na Węgrzech, wykaz 29 obozów, w których przeprowadził 
rekolekcje wielkopostne w latach 1940–1944, głosząc, jak mówił, średnio pięć nauk 
codziennie, a dodajmy jeszcze słuchanie spowiedzi św. To nie wymaga komentarza. 

Wspomniany Ks. A. Gandawski był głównie katechetą szkolnym w większych 
skupiskach uchodźców cywilnych. Przygotowywał do sakramentów św., pełnił posługę 
kapłana wikariusza i proboszcza, przy życzliwości węgierskich księży i nadanych 
uprawnieniach kanonicznych przez prymasa Węgier Jusztiniana kard. Seredi15. W czasie 
niemieckiej okupacji Węgier, po 19 marca 1944 roku, zdołał, tak jak ks. Krzyworączka, 
ukryć się i pracował jako ksiądz węgierski do wiosny 1945 roku i powrotu do kraju. 

Inaczej ułożyły się „węgierskie losy” ks. A. Czeluśniaka, bowiem zaraz po przybyciu, 
został zaangażowany przez O. M. Zembrzuskiego do współpracy w przygotowaniu 
działalności duszpasterstwa, który aprobowali bp dr István Hasz ordynariusz polowy 
Honwedów i Nuncjusz Apostolski abp Angelo Rotta. Ale nie tylko. Duszpasterstwo, którego 
kierownictwo objął po przybyciu na Węgry 4 listopada 1939 roku ordynariusz włocławski 
bp Karol Mieczysław Radoński (1883–1951), podjęło wydawanie Biuletynu Duszpasterstwa 
(od 1 grudnia 1939 roku do 15 listopada 1941 roku) oraz Materiałów Świetlicowych, które 
przez pierwszy rok w całości, jako dwutygodnik wydawane były przez Katolickie 
Duszpasterstwo16. Ks. A. Czeluśniak uczestniczył w tych pracach oraz w organizacji 
„Katolickiego Uniwersytetu Powszechnego”, który od 11 lutego 1940 roku w formie 
rozmaitych kursów był prowadzony w obozach żołnierskich oraz skupiskach uchodźców 
cywilnych. Materiały Świetlicowe spełniały tu rolę organizatorską i instruktorską oraz 
dostarczały treści programowych do zajęć. 

6 października 1940 roku Duszpasterstwo zawarło umowę z Instytutem Polskim 
w Budapeszcie, kierowanym przez prof. Zbigniewa Załęskiego, na podstawie której Instytut 
przejął redakcję pisma, zachowując jego charakter „…w duchu katolickim i ogólnopolskim”. 
Znacznie powiększono objętość tej publikacji, wydawanej nadal jako dwutygodnik. 
Wewnątrz zachowany został jeden ze stałych działów pt. Religia, w którego redagowaniu 
nadal uczestniczył ks. A. Czeluśniak17. 

 



 

117W stulecie urodzin: ks. dr Andrzej Czeluśniak 

Wspomnieć trzeba, że od wiosny 1940 roku. rozpoczął służbę kapelana w kilku 
obozach internowanych żołnierzy w okolicach Budapesztu, wpierw prowadząc tam 
rekolekcje wielkopostne. Najdłużej pracował w Böhönye i stąd przybył do Balatonboglár. 

Ta „migracja” ks. Czeluśniaka związana była z zasadniczą zmianą w organizacji opieki 
duszpasterskiej, bowiem musiał potajemnie opuścić Węgry ks. bp Radoński 
w okolicznościach pewnego kryzysu w stosunkach polsko – węgierskich, będącego 
następstwem niemieckich ingerencji i presji wobec Węgier. Zarówno Niemcy, jak 
i kontrwywiad węgierski, nie bez przyczyny, obwiniali księży kapelanów o organizowanie 
ucieczek żołnierzy z obozów do Wojska Polskiego na Zachodzie. Obok tego ks. bp 
Radoński, wpierw w archidiecezji poznańskiej, a od 1929 roku jako ordynariusz włocławski, 
był rzecznikiem umacniania polskości i po stwierdzeniu „zainteresowania” jego osobą przez 
Niemców, uszedł z Węgier na Bliski Wschód „przetartym szlakiem” Karpatczyków. 

Kierownictwo Duszpasterstwa rozdzielono. O. Piotr Wilk-Witosławski OFM, gwardian 
bernardynów ze Śniatynia, który przedostał się na Węgry spod okupacji sowieckiej, 
mianowany wikariuszem generalnym, objął kierownictwo duszpasterstwa dla ludności 
cywilnej. Natomiast pion wojskowy duszpasterstwa poprowadził ks. kpt. Anastazy 
Rutkowski, proboszcz parafii garnizonowej w twierdzy Modlin, mianowany tam „…aż do 
odwołania”, przez bpa polowego WP ks. gen. Józefa Gawlinę18. 

Odtąd część kapłanów – mianowanych przed wybuchem wojny kapelanów 
wojskowych, sprawowała duszpasterstwo w skupiskach żołnierzy, okresowo wspomagana 
przez księży „cywilnych”. Natomiast pozostali kapłani objęli opiekę nad obozami ludności 
cywilnej, a zwłaszcza szkołami, których aż 27 przetrwało do wiosny 1945 roku19. 

Już w październiku – listopadzie 1939 roku powstały pierwsze „szkoły” – grupy dzieci 
z poszczególnych klas, dla których dorośli wychodźcy organizowali zajęcia lekcyjne. 
Z czasem, przy ruchu wędrówkowym rodziców, powstały już bardziej normalne szkoły 
z obsadą nauczycieli i katechetów w większych skupiskach uchodźców. W listopadzie 1939 
roku Węgiersko – Polski Komitet Opieki nad Uchodźcami ogłosił, że „…w celu kształcenia 
mieszkających w okolicy polskich dzieci (…) organizuje w obozie cywilnym 
w Balatonzamárdi prywatny instytut”. Tak na przełomie 1939/40 roku, od 3 grudnia, 
powstało Gimnazjum i Liceum, dla którego władze węgierskie przydzieliły dom ośrodka 
wypoczynkowego dla dzieci. Wobec licznego napływu młodzieży, na wiosnę władze 
przydzieliły jeszcze jeden budynek – dom wypoczynkowy nauczycieli. W niezwykle krótkim 
czasie skompletowano liczną kadrę nauczycielską z pełnymi kwalifikacjami profesorskimi 
do nauczania w szkolnictwie średnim, a szkoła liczyła już około 250 uczniów i uczennic. 
Pierwszy egzamin maturalny który złożyło 30 chłopców i 5 dziewcząt, odbył się 15 maja 
1940 roku20. Cała klasa chłopców, za wyjątkiem Jaślanina Zbigniewa Grüna, który nie został 
zakwalifikowany ze względu na słaby wzrok, do której dołączyło 15 uczniów ze starszych 
klas gimnazjalnych, pod opieką katechety ks. Erazma Malczyka, już 5 czerwca tajnie 
przekroczyła granicę jugosłowiańską w drodze na Bliski Wschód, by w pierwszych dniach 
lipca otrzymać przydziały do pododdziałów Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich. 
Natomiast Z. Grün w konserwatorium w klasie skrzypiec, a maturzystki w uniwersytecie 
w Budapeszcie, za pośrednictwem Instytutu Polskiego, rozpoczęli studia21. 

Druga połowa 1940 roku rozpoczęła się dla wychodźstwa polskiego w znacznie 
trudniejszej sytuacji, bowiem agresja niemiecka na Zachodzie i klęska Francji, nie tylko 
umocniły proniemieckie żywioły na Węgrzech, ale presję Niemiec na władze tego kraju, 
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odnośnie ich przyjaznego stosunku do Polaków. W tej sytuacji powstała koncepcja 
zorganizowania jeszcze silniejszego ośrodka szkolnego i wybór padł na sąsiedni z Zamárdi 
Balatonboglár. Życzliwy tu Polakom proboszcz ks. Béla Varga, poseł do parlamentu i jeden 
z przywódców opozycji, poparł zabiegi o przeniesienie szkoły i dopomógł w uzyskaniu 
koniecznych lokali na zorganizowanie nauczania, internatów dla uczniów i uczennic, 
mieszkań dla nauczycieli i rodziców – uchodźców, którzy przenosili się wraz z dziećmi, by 
mogły rozpocząć lub kontynuować naukę w szkole średniej. Akcję Polaków poparły władze 
węgierskie przydzielając subwencje na utrzymanie młodzieży, a także Międzynarodowe 
Stowarzyszenia: Opieki na Dzieckiem, Czerwony Krzyż i Nuncjatura Apostolska. W tych 
nowych warunkach rozpoczęło naukę 249 uczniów w roku szkolnym 1940/41 i odtąd aż do 
kresu istnienia w maju 1944 roku, było w ośrodku szkolnym w Balatonboglár do 300 
uczniów. 

Obok kilku innych nauczycieli, na początek roku szkolnego przybyło dwóch 
katechetów: ks. Jan Stączek, przed wojną wikariusz katedralny i katecheta w Gimnazjum 
i Liceum Handlowym w Jarosławiu, a warunkach wojny, kapelan szpitala wojskowego DOK 
nr 10 w Przemyślu, z którym przekroczył granicę węgierską oraz ks. dr Andrzej Czeluśniak. 
Podzielili obowiązki duszpasterskie. Ks. Stączek objął opieką stosunkowo liczne skupisko 
ok. 400 uchodźców cywilnych oraz obóz oficerski, w tym zwiększającą się z czasem 
„kolonię” oficerów francuskich, brytyjskich, belgijskich i innych, którzy zbiegli z niewoli 
niemieckiej, a na Węgrzech uzyskali azyl. Stąd ks. Stączek objął naukę religii tylko w kilku 
klasach. Natomiast ks. Czeluśniak objął nauczanie religii od klas najmłodszych, zaś 
w gimnazjum także lekcje języka francuskiego, a w liceum także propedeutyki filozofii. 
Obok, co zrozumiałe, obowiązki kapłańskie w zakresie życia religijnego szkolnego ośrodka, 
a może i coś więcej, jeśli wspomnieć „Krucjatę Eucharystyczną” i „Sodalicję Mariańską”, 
zainicjowanych i prowadzonych przez ks. Czeluśniaka. Ale nie tylko. 

Dołączył ze swoimi zainteresowaniami i umiejętnościami muzycznymi do mgr. 
Stanisława Świrada, Jaślanina, prawnika i muzyka z wykształcenia, który od początku szkoły 
w Zamárdi nie tylko uczył śpiewu, ale zorganizował chór szkolny. „Pieśń ożywiła młodzież, 
wspomina były uczeń. Pieśni utrwalały naszą więź z krajem ojczystym. Przenosiły nas do 
domów i okolic rodzinnych (…). Z pieśnią wędrowaliśmy przez stulecia naszej przeszłości 
krzepiąc w sobie wiarę, że naród, który na kartach dziejów zapisał się wspaniale czynami 
oręża i dziełami kultury, nie może zginąć, że potrafi oprzeć się wszelkiej przemocy oraz 
dźwignąć z upadku. W pieśni poznawaliśmy twórczość wielu naszych poetów – Mickiewicza, 
Słowackiego, Wyspiańskiego, Tetmajera, Konopnickiej”22. Ks. Czeluśniak asystował chórowi 
i założył zespół muzyczny mandolinistów, który występował na uroczystościach szkolnych 
i obozowych. Natomiast prof. Halina Dubeńska utworzyła zespół taneczny, tak że szkoła 
w Balatonboglár mogła zorganizować „Wieczór pieśni i tańca” z repertuarem utworów 
polskich i węgierskich”. 

Wspomnieć w tym miejscu trzeba uroczystość 3 maja 1943 roku, kiedy na wyniosłej 
wieży kościoła św. Krzyża powiewały flagi: papieska i narodowe Polski i Węgier, bowiem 
uroczyste nabożeństwo w święto MB Królowej Polski celebrował abp Angelo Rotta 
nuncjusz apostolski w asyście bpa ordynariusza z Veszprem i proboszcza ks. Béla Vargi. 
Świątynię wypełniła rzesza Polaków oraz „z sąsiedztwa” internowani Anglicy, Belgowie, 
Francuzi i węgierscy mieszkańcy Bogláru. Potem akademia prowadzona przez uczniów 
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w języku polskim, francuskim i węgierskim, także śpiewy w tych językach, ale tańce już 
tylko polskie i węgierskie, przy akompaniamencie zespołu ks. Czeluśniaka23. 

Do pracy nauczycielskiej ks. Czeluśniaka w kolejnych latach szkolnych, niepodobna 
coś dodać, poza tym, że we wspomnieniach uczniów, zachowała się jego sylwetka, jako 
wyróżniającego się osobistą kulturą prawdziwie Chrystusowego Kapłana, oddanego bez 
reszty powierzonej młodzieży. Ale nie tylko. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Udzielanie sakramentu bierzmowania w czerwcu 1943 roku przez prymasa Węgier Jusztiniána  
kard. Seredi. Po lewej dyr. dr Piotr Jędrasik i prof. Stanisław Świrad. Na pierwszym planie katecheci 

 ks. A. Czeluśniak i J. Stączek (odwróceni). Po prawej kard. Seredi, asystuje o. Piotr Wilk-Witosławski. 
 Kościół pw. św. Krzyża w Balatonboglár (fot. z arch. autora) 

 
Ks. A. Czeluśniak był inicjatorem wydawania szkolnego pisma, począwszy od marca 

1943 roku, jak np. Droga, Życie, a w grudniu 1943 roku Bóg się rodzi. Miesięcznik miał 
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indywidualne tytuły ze względów wydawniczych, jako „jednodniówka” nie podlegał 
urzędowej rejestracji, cenzurze, etc. Ale miał stałe działy, jak „Harce i służba”, „Życie 
religijne” i inne. Pismo opracowywała młodzież pod kierunkiem ks. Czeluśniaka, który był 
też współautorem tekstów o tematyce religijnej, obok ks. J. Stączka i Stanisława Rzepko-
Łaskiego SJ24. Wydawnictwo szkolne finansował Komitet Obywatelski dla Spraw Opieki 
nad Uchodźcami Polskimi na Węgrzech, który także w 1942 roku, wydał pracę Dogmatyka 
ks. Czeluśniaka, będącą „katechizmem dla dojrzałych”, jak ją określił ks. Krzyworączka. 
Trzeba wspomnieć, że ks. Czeluśniak pisał także artykuły do miesięcznego dodatku 
pt. „Życie religijne” jaki ukazywał się od połowy 1943 roku w polskim piśmie Wieści 
Polskie, redagowanym przez ks. Rzepko-Łaskiego, aż do likwidacji pisma po niemieckiej 
okupacji Węgier. 

To 19 marca 1944 roku na Węgry wtargnęły dywizje Wehrmachtu, zaś w samym 
Budapeszcie, głównie formacje SS tajnie tu sprowadzone, by w ciągu kilku godzin 
opanować stolicę Węgier. Zaatakowane zostały wszystkie lokale związane z działalnością 
wychodźstwa polskiego: od przychodni lekarskiej, gdzie zastrzelony został gen. Jan Kołłataj-
Srzednicki, szef służby sanitarnej, siedziby tajnej Delegatury Rządu RP, gdzie ujęto 
Edmunda Fietz-Fietowicza, Duszpasterstwa, tu aresztowano O. Piotra Wilk-Witosławskiego, 
po obydwa domy akademickie studentów – Polaków, także aresztowanych. Zajęty został 
Instytut Polski i redakcja „Wieści Polskich”, ale szczęśliwym zbiegiem okoliczności nikogo 
nie aresztowano, bo pracujący tu uczestniczyli w uroczystości ślubnej w kościele pijarów. 
Ale dokumenty w tych miejscach, gestapo zdobyło! 

Na wiadomość o wydarzeniach w Budapeszcie, w Balatonboglár natychmiast zwołano 
radę pedagogiczną i w ciągu dnia oraz nocy, dokonano klasyfikacji uczniów, wypisano 
świadectwa, także maturalne tym uczniom, którzy spełniali warunki. Starszą młodzież 
grupami, pod opieką nauczycieli rozesłano do okolicznych majątków i winnic w charakterze 
robotników rolnych. Inni uczniowie wyjechali z internatów do rodzin lub zaprzyjaźnionych 
Węgrów. W ośrodku szkolnym ucichło, oczekiwano w napięciu na rozwój wydarzeń. 
24 maja 1944 roku zjechała ekspedycja gestapo, dokonała rewizji i pierwszych aresztowań. 
W ośrodku zastało 26 dzieci do lat 14 pod opieką prof. Haliny Dubeńskiej, Wandy Jarzyckiej 
i ks. A. Czeluśniaka25. 

Po tych wydarzeniach sytuacja ośrodka przez upalne lato wydawała się bezpieczna, 
kiedy niespodziewanie pod wieczór 29 lipca wpadła większa ekspedycja gestapo. Odszukano 
w mieszkaniach kilku nauczycieli i dyrektora dr. Piotra Jędrasika, aresztowano także 
w gospodarstwach (Alsohernad, Latrany) pracujące grupy uczniów i nauczycieli. Ks. 
Czeluśniaka nie znaleziono. W międzyczasie „…dowiedział się o aresztowaniu dyrektora 
i kolegów. Mimo to w swej naiwności, że jest przecież niewinny, przyszedł o zwykłej porze 
około godz. 20.00 na kolację do pensjonatu, gdzie zwykle stołowaliśmy się. Kiedy podeszli do 
niego gestapowcy, aby go aresztować, oświadczył, że sam się zgłosi na posterunek 
żandarmerii po kolacji. Istotnie zjawił się sam już o zmroku w naszym gronie”, relacjonuje 
M. Ostoja-Mitkiewicz (s.231). Noc spędzili w areszcie posterunku. Nad ranem ks. 
Czeluśniak zwrócił się do gestapowców z oświadczeniem, że ma odprawić mszę św. 
„gregoriankę” i chce udać się do kościoła… Wyśmiali go stwierdzając, że przecież jest 
aresztowany! Mimo to ksiądz wyszedł przez wartownię nie zatrzymany przez węgierskiego 
żandarma, poszedł do odległego o 15 km kościoła i u zaprzyjaźnionego węgierskiego 
proboszcza mszę św. odprawił. Kiedy gestapowcy zbierali się do odjazdu z aresztantami, 
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zauważono brak księdza… Odszukanie na węgierskiej wsi postaci w sutannie, nie było 
problemem dla zmotoryzowanych gestapowców i księdza dołączono do konwoju. 

Wszystkich aresztowanych związanych z ośrodkiem szkolnym w Balatonboglár 
zwożono do Budapesztu i objęto śledztwem w siedzibie gestapo przy Föutca 70. Na jego 
zakończenie 19 września 1944 roku rozpoczęto wysyłanie transportów do obozów. Pierwszą 
grupę Boglarczyków: 6 profesorów, 30 starszych uczniów i ks. Czeluśniaka, tego dnia 
przeznaczono do Mauthausen. „Gdy wóz miał ruszyć, zwrócono uwagę na sutannę 
ks. Czeluśniaka. Osoba duchowna w gronie „bandytów” wiezionych na zesłanie, mogła 
wywołać wśród społeczeństwa węgierskiego sensację. Dlatego konwojenci gestapowscy 
zdenerwowali się na księdza, że nie zmienił dotychczas sutanny na ubranie cywilne. Zabrali 
go z auta, przebrali siłą, gdyż ks. Czeluśniak był pod tym względem uparty i sprowadzili już 
jako cywila do wozu. Teraz bez przeszkód powieziono nas na dworzec kolejowy i pod silną 
strażą wprowadzono nas do poczekalni”, dalej relacjonuje M. Ostoja-Mitkiewicz o początku 
podróży do Mauthausen. I jeszcze jeden fragment wspomnień, tym razem o drodze do 
obozu: „Za najmniejsze uchybienie w marszu „winowajca” słyszał stek ordynarnych 
wyzwisk, a następnie spadały często na jego głowę i plecy razy bykowca lub twardej ręki. 
Szczególnie wiele ucierpiał w tym krótkim odcinku marszu wspomniany ks. Czeluśniak. 
Widocznie płacił teraz za kłopoty, które sprawił im swoją osobą na Węgrzech”. (s.239). 

Nie znamy już takich szczegółów o losach ks. Czeluśniaka w Mauthausen, gdzie 
otrzymał numer 102582, a później w Dachau, tu numer 134362. Można domniemać, znając 
skądinąd dzieje tych obozów i losów więzionych w Dachau kapłanów, że losy te były 
jednostkową cząstką zbiorowego martyrologium polskiego duchowieństwa. Ks. Czeluśniak 
szczęśliwie przeżył. Doczekał uwolnienia 29 kwietnia 1945 roku przez czołówki armii 
amerykańskiej. 

Dopełniając jego wojenne losy, trzeba wspomnieć jeszcze jeden szczegół 
relacjonowany przez Edmunda Mayera z Przemyśla26. Pochodził z żydowskiej rodziny 
wojskowej. „Ksiądz dr Andrzej Czeluśniak, prefekt, zarazem profesor języka francuskiego 
w gimnazjum boglarskim, zaoferował nam swoją pomoc i pragnął ukryć naszą rodzinę 
w jednym z węgierskich rzymsko – katolickich zakonów, ale niestety jego usilne starania 
przyjścia nam z pomocą okazały się daremne”. Dlaczego? W okolicznościach napływu 
Żydów z Polski oraz chcąc zapewnić warunki bytowe zgodnie z zasadami ich wyznania, 
władze węgierskie wojskowe i cywilne, za zgodą Komitetu Obywatelskiego, utworzyły 
w Vámosmikola w 1942 roku osobny obóz dla rodzin żydowskich. Obóz wizytował tak jak 
wszystkie inne w 1943 roku abp Angelo Rotta, wraz z przedstawicielami władz polskich 
i węgierskich, co za sprawą dr J. Antalla starannie odnotowała prasa węgierska, by 
zneutralizować podejrzenia i antysemickie nastroje27. Wobec deportacji Żydów węgierskich 
do obozu w Oświęcimiu od wiosny 1944 roku, do Vámosmikola skierowano także 8 rodzin 
wojskowych, w tym Mayerów, bowiem obóz był do czasu miejscem bezpiecznym… Ale po 
puczu faszystów Szálasiego w połowie października 1944 roku, nowe władze postanowiły 
obóz zlikwidować, choć podlegał nadzorowi Honwedów. 19 listopada 1944 roku por. Béla 
Turkhány z konwojem otoczył obóz i wyprowadził około 300 osób aż do Komárom. Tu 
zwolnił wszystkich i polecił ratować się na własną rękę. Tak uratowana została rodzina 
Mayerów, i powstało jeszcze jedno świadectwo charakteryzujące osobowość ks. 
A. Czeluśniaka. Dodajmy, znając rozwój wydarzeń i sytuację osobistą Księdza, że od 
początku niemieckiej okupacji i krwawego terroru wobec Polaków, miał dość czasu 
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i możliwości, by się ukryć, przerwać kontakt z Boglárem. Ale Ksiądz z pełną świadomością 
trwał przy dzieciach, dając świadectwo osobistego męstwa i kapłańskiej godności. 
Szlachetność tego czynu i postawy, nie wymaga komentarza, bowiem pamięć wychowanków 
– dawnych uczniów w ich publikowanych wspomnieniach na zawsze te fakty utrwaliła. 

Po odzyskaniu wolności, do kraju nie powrócił. Oddany sprawie Kościoła, podjął 
wykłady z zakresu teologii w Wyższym Seminarium Duchownym w Darmsstadt 
w Niemczech, przez rok akademicki 1945/46. Potem wypełniając dyspozycję przełożonych, 
wyjechał do Argentyny. 

Pierwsi polscy saletyni przybyli do tego kraju w 1936 roku za sprawą ówczesnego 
superiora ks. Michała Kolbucha, który odpowiedział na apel prymasa Augusta kard. Hlonda, 
by Kościół polski w większym zakresie uczestniczył w ewangelizacji ludności w Argentynie. 
Rozpoczęli tę pracę w końcu XIX wieku polscy werbiści i salezjanie. Kard. Hlond był 
papieskim legatem na Kongres Eucharystyczny w Buenos Aires w 1934 roku, stąd bliższa 
znajomość potrzeb tamtego kościoła i polskiego wychodźstwa w tym kraju. W ślad za 
saletynami w 1938 roku przybyli redemptoryści, chrystusowcy, franciszkanie konwentualni, 
orioniści i pijarzy. Ks. M. Kolbuch w 1937 roku wizytował polską placówkę w Villa 
Dominico w prowincji Buenos Aires, oraz inne gdzie pracowali już: w Rosario ks. 
K. Kornafel i ks. J. Paprocki, w Santa Fe ks. W. Pykosz, w Cordobie ks. A. Zawisza, 
a dołączył tu ks. Antoni Dudak. Przybyli też w 1937 roku pierwsi bracia saletyni J. Miszczuk 
i W. Cieślik28. Z początkiem 1939 roku i wizytacji prowincjonalnej którą prowadzili ks. 
M. Kolbuch i ks. E. Sudyka, superior przygotował nową grupę misjonarzy, którzy mieli już 
bilety na podróż, gdy wybuchła II wojna… Kontynuacja tej inicjatywy przypadła ks. 
Andrzejowi Czeluśniakowi. Podjął ją z całym oddaniem w realizacji charyzmatu 
Zgromadzenia. 

Ten nowy okres w życiu ks. A. Czeluśniaka naznaczony duszpasterstwem na emigracji, 
jest ze wszech miar szczególny. Z jednej strony pełnione stanowiska i funkcje 
w Zgromadzeniu, wskazują na wiodącą rolę Księdza i jej znaczenie wykraczające poza 
nazwy miejscowe oraz oznaczenia funkcji, a z drugiej, nie jesteśmy w stanie bliżej opisać, 
bardziej szczegółowo, cały ten 34-letni okres w Argentynie i dodajmy nieco inne 
w charakterystyce pracy, ale nie mniej znaczące 10-lecie pobytu w USA. Wyróżnić trzeba 
w tym okresie życia ks. Czeluśniaka pracę profesora (akademicką) w Wyższym Seminarium 
Duchownym, pracę przełożonego (superiora) domu oraz proboszcza, i pracę prowincjała 
(superiora) wiceprowincji Królowej Apostołów w Argentynie, a także pracę na stanowisku 
redaktora Posłańca Matki Boskiej Saletyńskiej29. 

Łączył więc ks. Czeluśniak posługę misjonarza migrantów – Polaków, wiernych tego 
samego co on języka, ale także posługę kapłana – szafarza św. sakramentów dla miejscowej 
ludności, na mocy prawa (ipso iure) nadanego przez biskupa w diecezji służby i był 
agregowany, czyli zrównany w prawach i obowiązkach z miejscowym duchowieństwem, 
przy jednoczesnej podwójnej podległości, biskupowi diecezjalnemu i przełożonym 
Zgromadzenia Misjonarzy MB Saletyńskiej. Przejdźmy do bliższej charakterystyki. 

Już od roku akademickiego 1946/47 objął katedrę teologii w Wyższym Seminarium 
Duchownym w Olivet, a następnie do roku 1953 pełnił te obowiązki, także jako rektor 
i superior domu. Po kapitule prowincjalnej i decyzji superiora, ks. Czeluśniak został 
przeniesiony do Casbas – miasta na południowy zachód od Buenos Aires w interiorze 
argentyńskim i prowincji o stołecznej nazwie. Objął tu nie tylko obowiązki proboszcza, ale 
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także superiora domu i pełnił w latach 1953–1954. Stąd został przeniesiony na urząd 
superiora da Santa Rosa, na północ, do prowincji Cordoba, a po kolejnych dwóch latach 
przeszedł do pracy w Pilar – mieście satelicie metropolii Buenos Aires, na północ od jego 
centrum. 

W Pilar ks. Czeluśniak był superiorem domu, mistrzem nowicjatu i łączył te obowiązki 
z urzędem superiora wiceprowincji Królowej Apostołów do 1962 roku. Kapituła 
prowincjonalna tego roku powierzyła ks. Czeluśniakowi obowiązki proboszcza i superiora 
w Cordobie – stolicy centralnej części interioru argentyńskiego, rozszerzając zarazem 
obowiązki o ekonomię wiceprowincji. Pełnił te wszystkie funkcje i obowiązki do 1967 roku. 

Powrócił do Olivet i objął redakcję Posłańca Matki Boskiej Saletyńskiej. Z tego 
stanowiska odszedł na polecenie przełożonych, na równorzędne, ale w Milwaukee w Stanach 
Zjednoczonych. Stąd następne dziesięciolecie w życiu Księdza to ta forma działalności 
w służbie Bożej, ale połączona znowu z kapłaństwem wśród migrantów – Polonii Stanu 
Illinois. 

W 1979 roku powrócił do argentyńskiego Olivet. Już bez „organizacyjnych” 
obowiązków jako rezydent – misjonarz i spowiednik. Odszedł po nagrodę do Pana po tak 
pracowitym życiu 10 października 1983 roku i spoczął między tutejszym kościołem 
i saletyńską kalwarią w miejscu, które na ziemi ma być trwałym śladem jego kapłaństwa 
poczętego wraz z życiem w Dębowcu – polskim La Salette. Niepodobna w zakończeniu nie 
dodać, że ks. dr Andrzej Czeluśniak swoim życiem wypełnił bez reszty charyzmat 
Zgromadzenia Misjonarzy Matki Bożej Saletyńskiej. 

 
 
Przypisy: 
 

 

1 Ślady Piasta pod Piniorami, Kurytyba 1961, to dzieje polskiego chłopskiego wychodźstwa 
do Brazylii, także znajdujące odbicie w twórczości poetyckiej: Wiersze, Warszawa 1956, 
i pamiętniku: Trzy etapy, Warszawa 1956. 

2 Po maturze w Jaśle, studiował geografię z geologią i historią przez rok w Wiedniu, 
a kontynuował we Lwowie w latach 1903-1906. Krótko uczył w gimnazjum w Stanisławie, 
a od 1909 r. podjął wykłady w Akademii Handlowej we Lwowie, oraz po doktoracie 
w 1910 r. w cesarskim jeszcze Uniwersytecie Lwowskim, z zakresu geografii i geologii. 
Kontynuował tu pracę naukową, stając się współtwórcą z Eugeniuszem Romerem „szkoły 
geograficznej”. W 1913 r. uzyskał veniam legendi i jako docent podjął także wykłady 
w Wyższej Szkole Lasowej w Snopkowie k. Lwowa. Równocześnie St. Pawłowski był 
członkiem, organizatorem, Drużyny Strzeleckiej przed I wojną, zaś później w Straży 
Obywatelskiej Lwowa. Z tytułem profesora nadzw. w 1919 r. podjął współorganizację 
Uniwersytetu w Poznaniu, założył tu Instytut Geografii, którym kierował do wybuchu 
II wojny światowej, także kierował katedrą geografii, jako od 1921 r. profesor zwyczajny. 
W latach 1927/28 był dziekanem Wydziału Mat.-Przyr., 1932-1934 prorektorem i rektorem 
Uniwersytetu, który otrzymał imię Adama Mickiewicza. Opublikował ok. 350 prac 
o różnym charakterze naukowym. Wykształcił grono uczonych. W latach 30-tych był 
prezesem Międzynarodowej Asocjacji Geografów do 1937 r. Aresztowany zaraz po 
wkroczeniu Niemców, został rozstrzelany 6 stycznia 1940 r. w Forcie VII w Poznaniu. 
Słownik Biograficzny historii Polski, pod red. J. Chodery i F. Kiryka, Wrocław 2005, t. II, 
s. 1138. 



 

124 Mieczysław Wieliczko 

 
3 Władysław Konopczyński: Konfederacja barska, Warszawa 1991, Volumen, t. 1-2, s. 122-

127, 138-141, 146-151. Id., Materiały do dziejów wojny konfederackiej 1768-1774, 
Kraków 1931, s. 44-53. 

4 Mieczysław Wieliczko: Chłopski poryw na niepodległość w Jasielskiem w latach 1911-
1914, Res Historica, Lublin 2005, t. 20, s. 283-293. 

5 Księża misjonarze saletyni. Informator, Warszawa brw., s. 11. Ks. J. Pochwał i ks. 
P. Jamioł: Kult Matki Bożej z La Salette w Dębowcu, Kraków 1993 (powiel), rozdz. I, 
s. 15-19. Piotr Jamioł: Dzieje kultu Matki Bożej Saletyńskiej w dębowieckim sanktuarium, 
Kraków 1996, passim. Id., Zarys kultu Matki Bożej Saletyńskiej w Dębowcu, Kraków 
1996, passim. Z tych publikacji bliższe informacje o dziejach Sanktuarium w Dębowcu 
w tekście poniżej. 

6 Andrzej Skibiński: Nabożeństwo do Matki Boskiej Saletyńskiej wśród Polaków, 
W: Posłaniec Matki Bożej Saletyńskiej, 1926, nr 8-9, s. 252-255. 

7 Archiwum Prowincjonalne Zgromadzenia Matki Bożej z La Salette w Krakowie, (cyt. AP 
w Kr.), Karta biograficzna: Andrzej Czeluśniak (1907-1983) oraz informacje, które 
życzliwie udostępnił archiwariusz ks. dr Piotr Jamioł MS, za które składam 
podziękowania. 

8 Mieczysław Wieliczko: Jasielskie w latach drugiej wojny światowej, Warszawa 1974, 
s. 202-211, udokumentowane odtworzenie przerzutów na szlaku „Korytarz”. Id., Saletyni 
z Dębowca wśród rodaków na Węgrzech. Bogu – Ojczyźnie – Bliźniemu. Duchowni 
w życiu uchodźstwa polskiego na Węgrzech 1939-1945, red. Krystyna Łubczyk, Warszawa 
2005, s. 82-92. 

9 August Kowalczyk: Refren kolczastego drutu. Trylogia prawdziwa, Pszczyna brw., I część: 
Przygoda w cieniu świata, s. 34-46. 

10 M. Wieliczko: Jasielskie, op. cit., s. 162-163 o represjach w Dębowcu. Księga Pamięci. 
Transporty Polaków do KL Auschwitz z Krakowa i innych miejscowości Polski 
Południowej 1940-1944, Warszawa – Oświęcim 2002, t. I, transport 8 października 1940 
roku. 342 osoby o numerach 5602 do 5890, od 5894 do 5945 oraz 5950, s. 294-327, 
Aleksander Wiśniewski nr 5848, na s. 307, fot. i telegram o śmierci 11.01.1941 r., s. 308 
fotokopia listu – grypsu do rodziny z więzienia w Tarnowie i jego zięcia dr. Tomasza 
Budziaka, nr 6807, zginął 2.02.1942 r. W tym transporcie był także Jan Mastej, nr 5747. 

11 Helena i Tibor Csorba: Losy młodzieży polskiej na Węgrzech w latach II wojny świato-
wej, Warszawa 1981, rozdz. II, Z domu w świat, s. 37-80. Id., Ziemia węgierska azylem 
Polaków 1939-1945, Warszawa 1985, rozdz. II, Exodus z Polski na Węgry, s. 57-84. 
W całym piśmiennictwie dotyczącym wojennej migracji Polaków na Węgry, powołane 
fragmenty zwierają wyjątki – wypowiedzi młodzieży i osób dorosłych na okoliczność 
przekraczania granicy we wrześniu 1939 r. Są to wypowiedzi w ankietach zbieranych przez 
H. Csorba w II połowie 1943 r. w 52 „obozach” w których przebywali wtedy Polacy. 

12 AP w Kr., Karty biograficzne: Alojzy Gandawski (1911-1997), Stanisław Krzyworączka 
(1907-1990), także wywiady autorskie z ks. Krzyworączką 10 października 1974 i 19-20 
listopada 1978 r. w Dębowcu. 

13 Mieczysław Wieliczko: Duszpasterstwo cywilne i wojskowe wychodźstwa polskiego na 
Węgrzech w latach II wojny światowej. Historia duszpasterstwa wojskowego na ziemiach 
polskich pod redakcją Jana Ziółka i in., Lublin 2004, s. 639-665. 

14 Julian Kurdybowicz: Tułaczym szlakiem. Kartki z pamiętnika żołnierza. Wstęp 
i opracowanie Helena Csorba, Wrocław 1958. Wiosną 1941 r. Komitet Obywatelski do 
Spraw Opieki nad Polskimi Uchodźcami, kierowany przez Henryka Sławika tajnego 

 

 



 

125W stulecie urodzin: ks. dr Andrzej Czeluśniak 

 
Delegata Rządu RP, z inicjatywy dr H. Csorba, socjologa ze szkoły Floriana Znanieckiego, 
ogłosił konkurs na pamiętnik uchodźcy, za pośrednictwem anonsu w „Wieściach 
Polskich”. W styczniu 1942 r. napłynęło siedem pamiętników, z których I nagrodę 
otrzymał tekst „Tułaczym szlakiem”. Jest to wyjątkowo obiektywna, szczera i wiarygodna 
opowieść o losach żołnierzy internowanych, do których przybywa kapłan. Opis tego 
spotkania, postaw i zachowań żołnierzy, jest wyjątkowym świadectwem Wiary, s. 97-99. 
Tadeusz Lachowicki- Czechowicz: Dziennik egerski. Zapiski komendanta obozu oficerów 
polskich na Węgrzech 1939-1944, redakcja, wstęp i przypisy Andrzej Przewoźnik, 
Warszawa 2003, passim. Jest to swoiste kalendarium pracy duszpasterskiej nie tylko w tym 
obozie, ale poprzez wymienienie w narracji nazwisk wielu księży, w tym saletynów, 
stanowi świadectwo pracy na Węgrzech. Także autobiograficzna opowieść: Mieczysław 
Ostoja-Mitkiewicz: „Wojna jest grzechem”. Przykłady braterstwa polsko - węgierskiego 
w okresie II wojny światowej, Warszawa 2001, podaje wiele informacji o duszpasterstwie 
wśród Polaków i postawie duchowieństwa węgierskiego w tych okolicznościach. 

15 Primási Levértári w Estergomie (Archiwum Prymasów Węgier), Akta Serédi Jusztinián 
1939/8253, 8797, 9349, korespondencja o organizacji i kompetencjach Duszpasterstwa 
Polskiego, łącznie z nadaniem kanonicznych uprawnień polskim kapłanom na obszar 
węgierskiej prowincji kościelnej. Magyarok és Lengyelek menekültügy 1939-1945, 
Budapest 1991, red. Kapronczay Károly. Csombor Erzsébet: A lengyel katolikus agyház 
múködése Magyarországon a második világháború idején, s. 106-111. 

16 Archiwum ZG ZNP w Warszawie, Zespół akt: Komisja do Badania Dziejów Oświaty, 
sygn. 24. W tym, Sprawozdanie Wydziału Szkolnego Komitetu Obywatelskiego do spraw 
Opieki nad Polskimi Uchodźcami na Węgrzech nr 128, akta różne: Szkolnictwo polskie na 
Węgrzech, korespondencja, akta kancelaryjne, dzienniki lekcyjne z lat 1940-1943, nr 130-
149, 151-155, 167, w tym 15 pojedynczych egz. Materiałów Świetlicowych, także 
z artykułami ks. Czeluśniaka i redagowanym przez niego działem pt. Religia. 

17 Archiwum Akt Nowych w Warszawie (cyt. AAN), Akta: Organizacja pomocy Polakom 
i Instytucje Polskie na Węgrzech (grupa zespołów), 1938-1946, sygn. I-IV. Mieczysław 
Wieliczko: Polacy na Węgrzech, Lublin 1977, 83-84. Id., Instytut Polski w Budapeszcie 
(1937-1944), Lublin 1988, 8, lepor., k. nlb. 3, toż w języku węgierskim, Budapesti Lengyel 
Intézet (1937-1944), Lublin 1988 (nakł. 3 tys. egz). Id., Instytut Polski w Budapeszcie 
i jego wydawnictwa w latach 1937-1944. Studia z nauk społecznych i humanistycznych. 
Księga pamiątkowa ku czci profesora Bernarda Janusza Albina, pod red. M. S. 
Wolańskiego in., Wrocław 2006, s. 281-289, tu w bibliografii druki ks. A. Czeluśniaka. 
Korespondencja autora z O. Michałem Zembrzuskim (OSPPE) „w czas Adwentu 1978” 
z Doylestown (Pen. USA). Korespondencja autora z prof. Zbigniewem Załęskim w latach 
1979-1982 przyniosła zbiór unikatowych informacji o działalności Instytutu, który założył 
i prowadził do 19 marca 1944 r. i niemieckiego najazdu na Węgry. 

18 Stanisław Podlewski: Wierni Bogu i Ojczyźnie. Duchowieństwo polskie w walce 
o niepodległość Polski w II wojnie światowej, Warszawa 1974, rozdz., Z obozów 
internowanych na Węgrzech do wojska polskiego, s. 192-201. Ks. inf. Anastazy 
Rutkowski: Na Węgrzech wśród polskiego uchodźstwa, Polska Zbrojna. Magazyn 
Tygodniowy 1992, nr 15, III. Id., Duszpasterstwo polskie na Węgrzech. Wspomnienia 
polskich uchodźców na Węgrzech w latach 1939-1945, red. Jan Stolarski, Warszawa 1991, 
s.412-416. Węgierska wersja tego tomu: Menekült-rapszódia. Lengyelek-Magyarországon 
1939-1945. Emlékhiratok a bujdosás eveiből, Budapest 2000, została wzbogacona 
fotografiami i w kilku miejscach przypisami. 
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DOWÓDCA DYWIZJONU 

 Bitwie o Wielką Brytanię brali udział także piloci wywodzący się z Jasła. Latali 
w angielskich, a potem polskich dywizjonach bombowych i myśliwskich. Jeden 

z nich został nawet dowódcą ostatniego z nich, konkretnie 317 Dywizjonu Myśliwskiego 
Willeńskiego. Był nim mjr pil. Marian Stefan Chełmecki, którego awans na to stanowisko 
poprzedziła żmudna służba w formacjach wojskowych nie związanych z lotnictwem, bo 
także tą drogą trafiało się wówczas do latania. 
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Por. pil. Marian Stefan Chełmecki (fot. ze zb. autora) 
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Marian Stefan Chełmecki urodził się w dniu 2 sierpnia 1916 roku w nowo przyłączonej 
do Krakowa dzielnicy Podgórze jako syn kolejarza. Miał siostrę Helenę oraz braci 
Władysława i Stanisława. We wczesnym dzieciństwie przeniósł się wraz z rodziną do Jasła, 
w którym ukończył najpierw szkołę powszechną imieniem Romana Traugutta, a potem 
Państwowe Gimnazjum imienia Króla Stanisława Leszczyńskiego. Kiedy w 1935 roku zdał 
maturę, zaczął myśleć o zostaniu pilotem, ale nie od razu zabrał się za realizację związanych 
z tym planów życiowych, bo nie miał takich możliwości. 

Najpierw, jeszcze jesienią 1935 roku, Chełmecki złożył podanie do Szkoły 
Podchorążych Piechoty w Różanie, aby odbyć w niej trzymiesięczny kurs unitarny, przez 
który przejść musieli kandydaci na oficerów wszystkich rodzajów broni. Złożywszy podanie, 
przeszedł z wynikiem pomyślnym przez Wojskową Komisję Lekarską w Przemyślu. 
Następnie zdał egzamin sprawdzający i został przyjęty do SPP.  

Kiedy jakiś czas po ukończeniu kursu unitarnego, na wiosnę 1936 roku władze Szkoły 
ogłosiły, że przeprowadzone zostaną zapisy, a potem można będzie składać podania do 
specjalistycznych szkół oficerskch, Marian Stefan Chełmecki złożył podanie o przyjęcie do 
trzyletniej Szkoły Podchorążych Lotnictwa w Dęblinie. Potem skierowany został na badania 
specjalistyczne do warszawskiego Centrum Badań Lotniczo – Lekarskich. Uzyskawszy 
pozytywne wyniki, zdał specjalny egzamin i został przyjęty do SPL, a później rozpoczął 
szkolenie złożone z zajęć teoretycznych i praktycznych.1

Po ukończeniu w październiku 1938 roku dęblińskiej Szkoły Podchorążych Lotnictwa 
por. pil. Marian Stefan Chełmecki otrzymał przydział służbowy do 2 Pułku Lotniczego 
w Krakowie. Trafił tutaj do 122 Eskadry Myśliwskiej, która wyposażona była w kiedyś 
bardzo nowoczesne, a teraz już przestarzałe maszyny typu P-11. Latając w nich zyskał opinię 
bardzo zdolnego pilota, posiadającego zadatki na instruktora lotniczego. Po uwzględnieniu 
tego przez stosowne władze, już na wiosnę 1939 roku Chełmecki skierowany został do 
Centrum Wyszkolenia Oficerów Lotnictwa w Dęblinie na stanowisko instruktora wyższego 
pilotażu. Szkolił w nim pilotów bułgarskich oraz podoficerów kadry z krośnieńskiej Szkoły 
Podoficerów Lotnictwa dla Małoletnich. Potem trafił na lotnisko CWOL w Ułężu, gdzie 
prowadził nadal kursy wyższego pilotażu.2

Wybuch wojny w dniu 1 września 1939 roku zastał por. pil. Mariana Stefana 
Chełmeckiego właśnie w Ułężu. Ponieważ nie stacjonowały na nim samoloty bojowe, nie 
wziął jeszcze wtedy udziału w walce z niemieckimi maszynami. Pełnił wówczas funkcję 
dowódcy obrony lotniska i całego Dęblina. Był nim do czasu przeniesienia na lotnisko 
CWOL w Dęblinie, gdzie znalazł się w składzie miejscowego dywizjonu myśliwskiego, 
który wyposażony był w samoloty typu PZL P-7. Włączył się do walki z  maszynami wroga, 
ale nie odniósł jeszcze wtedy zwycięstwa.3  

Po wkroczeniu w dniu 17 września wojsk sowieckich na wschodnie tereny 
Rzeczypospolitej por. pil. Marian Stefan Chełmecki ewakuował się wraz z grupą lotników 
dęblińskiej SPL do Rumunii. Przebywał tu w obozach dla internowanych zlokalizowanych 
w Radauci i Radabag. Po ucieczce wraz z grupą innych lotników z tego ostatniego obozu 
znalazł się w ambasadzie polskiej w Bukareszcie, gdzie otrzymał fałszywe dokumenty. 
Dzięki nim dostał się do Francji, gdzie trafił do tworzącej się armii gen. Władysława 
Sikorskiego. Przebywał z innymi lotnikami najpierw w obozie przejściowym w Salon, 
a potem w Polskiej Bazie Lotniczej w Lyon Bron. Doskonalił się tutaj w sztuce pilotażu na 
nowoczesnych samolotach fancuskich typu Morane Salunier. Kiedy potem zabrano się za 
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formowanie z nich polskich jednostek, mających obok francuskich dywizjonów walczyć 
z Niemcami, okazało się, że samolotów zabrakło dla polskich pilotów. W tej sytuacji zostali 
oni wysłani okrętami do Anglii, aby tam tworzyć polskie formacje lotnicze.  

Już w styczniu 1940 roku trafił tam także por. pil. Marian Stefan Chełmecki. Znalazł 
się wraz z innymi w Polskiej Bazie Lotniczej w Eastchurch, gdzie przystąpił zaraz do nauki 
języka angielskiego i szkolenia na nowoczesnych maszynach myśliwskich typu Hurricane. 
Po zakończeniu szkolenia został przydzielony najpierw do 56, a później 17 dywizjonu 
myśliwskiego RAF, a więc nie do polskich formacji.  

Latając w tym ostatnim dywizjonie w samolocie typu Hurricana, Chełmecki brał udział 
w Bitwie o Wielką Brytanię. Wraz z kolegami z jednostki bronili przed niemieckimi 
bombowcami wschodniego wybrzeża Anglii. Stacjonowali wtedy na lotnisku Martlesham 
koło Ipswich, z którego startowali na akcje bojowe przeciwko zgrupowaniom hitlerowskich 
maszyn. Tak zapamiętał dwie z takich akcji: „Formacja nasza trafiła na zgrupowanie 
niemieckich maszyn, atakujących płynący wzdłuż brzegu konwój statków. Nasz 
uporządkowany dotychczas szyk nagle pękł. Rozlecieliśmy się na wszystkie strony i dali nura 
na >>fryców<<. Korzystając z przewagi wysokości i szybkości, odnieśliśmy wówczas piękny 
sukces. Nie dość bowiem, że niemieckie zgrupowanie zostało rozbite, to ja sam upolowałem 
dwie niemieckie maszyny: Messerschmitta Bf-109 oraz Junkersa Ju-87 >>Stukas<<. 
W trakcie kolejnego lotu patrolowego dorwaliśmy wraz z kolegą samotnego Dorniera, który 
odłączył się od zgrupowania lecącego na bombardowanie. Zaatakował kuter rybacki. 
Z satysfakcją patrzyłem, jak ze szwaba lecą drzazgi.”4

Na początku 1941 roku 17 dywizjon RAF został wycofany z walki, a potem 
zreorganizowany. W związku z tym część pilotów wysłano na urlopy wypoczynkowe, 
a część przebazowano do dalekiego Singapuru, aby walczyli z Japończykami. Chełmecki 
trafił tym razem do 55 Jednostki Operacyjno – Treningowej RAF, w której został 
instruktorem pilotażu. Będąc nim, szkolił polskich, angielskich i amerykańskich pilotów 
myśliwskich, ale nie trwało to długo, bo tylko przez parę miesięcy.  

W listopadzie 1941 roku por. pil. Marian Stefan Chełmecki znalazł się znowu w służbie 
czynnej. Walczył z Niemcami wreszcie w polskich barwach. Najpierw w 308 Dywizjonie 
Myśliwskim Krakowskim, a po siedmiu miesiącach w 302 Dywizjonie Myśliwskim 
Poznańskim, gdzie był dowódcą eskadry B. 

W maju 1943 roku por. pil. Marian Stefan Chełmecki został mianowany oficerem 
operacyjnym w 131 Polskim Skrzydle Myśliwskim, w skład którego wchodziły trzy 
dywizjony myśliwskie: 302 poznański, 308 krakowski i 317 wileński. Tak napisał później 
o zadaniach złożonego z nich skrzydła: „Głównym jego zadaniem było wspomaganie, 
a właściwie osłanianie z powietrza walczących wojsk, w tym bombardowanie z lotu 
nurkowego nieprzyjacielskich celów i ich ostrzeliwanie z broni pokładowej. Ponadto 
patrolowaliśmy określone rejony, latali na tak zwane wymiatanie oraz osłaniali wyprawy 
bombowe.”5  

W sierpniu 1944 roku kpt pil. Marian Stefan Chełmecki doczekał się szczególnego 
awansu. Został bowiem mianowany dowódcą 317 Dywizjonu Myśliwskiego Wileńskiego. 
Wyposażony był on wtedy w samoloty typu Spitfire, a latający w nich piloci wykonywali 
różne zadania bojowe, w ramach których wspierali wojska lądowe walczące kolejno we 
Francji, Belgii, Holandii, wreszcie w Niemczech.  
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Do przeprowadzonych w 1944 roku głośniejszych akcji bojowych 317 dywizjonu 
wileńskiego należały: wykrycie i zbombardowanie w sierpniu koło francuskiego miasteczka 
Amiens kolumny niemieckich pojazdów, zniszczenie we wrześniu hitlerowskiego pociągu 
z amunicją oraz kolumny niemieckich samochodów ciężarowych, zbombardowanie w tym 
samym miesiącu faszystowskiego statku i flotylli barek na Skaldzie, mający miejsce także 
we wrześniu skuteczny atak na niemieckie pozycje w Calaise oraz zatopienie w październiku 
siedmiu barek hitlerowskich i zniszczenie trzech ciążarówek.6  

Jedną z najbardziej zaciętych walk powietrznych stoczył dowodzony przez kpt pil. 
Mariana Stefana Chełmeckiego 317 dywizjon w dniu 1 stycznia 1945 roku w okolicach 
Gandawy. Z początku jednak na to się nie zanosiło. Dywizjon wystartował wtedy ze swojego 
lotniska położonego właśnie w pobliżu wymienionej miejscowości w godzinach rannych 
z zamiarem zbombardowania niemieckich celów we Francji. Kiedy po wykonaniu tego 
zadania dywizjon wracał na swoje lotnisko, jego piloci otrzymali wiadomość, że zostało ono 
zaatakowane przez niemieckie myśliwce typu Focke Wulf Fw-190. Maszyny te najpierw 
zbombardowały lotnisko dywizjonu, a potem ostrzelały je z broni pokładowej. Zniszczyły 
sporo polskich samolotów, składy z paliwem i sprzęt lotniczy. Dalszemu niszczeniu 
zapobiegły nadlatujące samoloty 317 dywizjonu. Maszyny typu Spitfire, których piloci 
stoczyli nad Gandawą zaciętą walkę z pilotami samolotów typu Focke Wulf Fw-190, 
zestrzeliwując wiele niemieckich maszyn bojowych.  

Dowodząc 317 Dywizjonem Myśliwskim Wileńskim, kpt pil. Marian Stefan Chełmecki 
prowadził swoich podkomendnych w dwustu osiemdziesięciu ośmiu lotach bojowych, 
w których dywizjon stracił tylko jednego pilota.  

Po rozwiązaniu w 1946 roku polskich jednostek lotniczych w Wielkiej Brytanii 
Chełmecki znalazł się w okupowanych Niemczech. W Hamburgu, gdzie służył w jednostce 
lotniczej AESSU, rozprowadzającej zdobyczne, niemieckie samoloty różnych typów, które 
były sprzedawane do innych krajów europejskich.  

Po przejściu w 1948 roku w stan spoczynku mjr pil. Marian Stefan Chełmecki wrócił 
do Polski. Osiadł na Górnym Śląsku, w Zabrzu. Szykanowany przez władze, musiał się 
regularnie zgłaszać na rozmowy w miejscowym Urzędzie Bezpieczeństwa Publicznego. Miał 
też kłopoty ze znalezieniem pracy. Z czasem otrzymał ją w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie 
Wodociągów i Kanalizacji w Katowicach, gdzie zatrudniony został jako specjalista 
techniczny. Po kilkunastu latach pracy awansował na kierownika sieci wodno - 
kanalizacyjnej. Był nim do 1979 roku, gdy przeszedł na emeryturę.7  

Marian  Stefan Chełmecki nie czuł się już wtedy najlepiej. Nie mając własnej rodziny, 
żył w osamotnieniu, a choroba nowotworowa niszczyła mu zdrowie. Mimo tego przyjeżdżał 
od czasu do czasu do Jasła na zjazdy absolwentów gimnazjum, aby spotkać się z kolegami 
z czasów szkolnych. Przez ostatnie miesiące życia przebywał w szpitalu. Zmarł w dniu 
28 marca 1988 roku. Pochowany został w rodzinnym grobowcu w Nowym Sączu cicho 
i skromnie. Bez przelotu samolotów i salwy honorowej.8  

Mając trzy i jedna druga zestrzeleń, mjr pil. Marian Stefan Chełmecki był wielokrotnie 
odznaczony brytyjskimi, francuskimi, holenderskimi i polskimi odznaczeniami. Otrzymał 
między innymi: Krzyż Walecznych z dwoma okuciami, Medal Lotniczy, Krzyż Lotniczy, 
Medal Bitwa o Wielką Brytanię z różą, Gwiazdę Europy z okuciem, Medal Francja – 
Niemcy, Medal za Wojnę oraz Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.  
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ZE ZRZUTAMI DO POLSKI 
 

Pośród lotników wywodzących się z Jasła, którzy walczyli z Niemcami podczas drugiej 
wojny światowej, byli tacy, którzy latali nad nim dwukrotnie. Należał do nich mjr obs. Józef 
Gryglewicz. Po raz pierwszy latał nad krajem podczas kampanii wrześniowej, a po raz drugi, 
kiedy wykonywał nad regionem jasielskim zrzuty z zaopatrzeniem dla partyzantów 
z lokalnego oddziału Armii Krajowej.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kpt. obs. Józef Gryglewicz (fot. ze zb. autora) 
 

Józef Gryglewicz urodził się w dniu 9 maja 1908 roku w Zarszynie w powiecie 
sanockim jako syn kolejarza Jana i Katarzyny z domu Scheller. Miał brata Juliana.9 Później 
z rodziną przeniósł się do Jasła, gdzie ukończył najpier szkołę powszechną imienia 
Romualda Traugutta. Uczęszczając do niej, marzył, żeby zostać pilotem. Potem dostał się do 
Państwowego Gimnazjum imienia Króla Stanisława Leszczyńskiego, które ukończył w 1928 
roku.10 Nie próbował jednak jeszcze wtedy dostać się do którejś ze szkół lotniczych. Nie 
mając protekcji, obawiał się, że nie zostanie przyjęty. 

Chcąc się związać z wojskiem, Gryglewicz wstąpił w tej sytuacji do Szkoły 
Podchorążych Piechoty w Rożanie, którą ukończył po trzech latach w stopniu oficera. Potem 
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otrzymał przydział służbowy do 55 Pułku Piechoty w Lesznie Wielkopolskim, którego 
dowódcą był płk Stefan Rowecki. Pełniąc wzorowo służbę wojskową, czekał na okazję, aby 
zrealizować swoje marzenia o lataniu. Nadarzyła się ona po pięciu latach służby, gdy w 
Szkole Podchorążych Lotnictwa w Dęblinie zorganizowano dla oficerów piechoty trwający 
rok kurs obserwatorów.11  

Ppor. Józef Gryglewicz zapisał się do niego, a po ukończeniu kursu został w 1935 roku 
przeniesiony służbowo do 3 Pułku Lotniczego w Poznaniu. Latał tutaj w samolotach typu 
Potez w 34 Eskadrze Liniowej. Równocześnie pełnił obowiązki dowódcy plutonu 
uzbrojenia. Musiał więc dbać o to, aby samolotom nie brakowało sprawnych karabinów 
maszynowych i wystarczającej ilości amunicji. Bardzo dobrze sobie radził z jednym 
i drugim, więc był lubiany i szanowany przez lotników ze swojego plutonu, którzy 
podarowali mu na imieniny lotniczy kordzik.12

Gdy w dniu 1 września 1939 roku wybuchła wojna, ppor. obs. Józef Gryglewicz wziął 
udział w kampanii wrześniowej. Latał w swojej eskadrze liniowej w składzie jednej z załóg 
maszyny typu Potez. Po zakończeniu działań wojennych wraz z innymi lotnikami ze swojego 
3 Pułku Lotniczego przedostał się na Węgry, a potem do Francji. Trafił tam do tworzącej się 
armii generała Władysława Sikorskiego. Znalazł się w Polskiej Bazie Lotniczej w Lyon 
Bron. Szkolił się tam na nowoczesnych samolotach, ale do końca kampanii francuskiej nie 
został przydzielony do polskiej jednostki, wspierającej francuskie dywizjony w powietrznej 
walce z Niemcami.  

Na początku lipca 1940 roku ppor. obs. Józef Gryglewicz znalazł się w Anglii. Trafił 
do Polskiej Bazy Lotniczej w Eastchurch. Po nauce języka angielskiego i przeszkoleniu na 
nowoczesnych samolotach otrzymał przydział do na początek 300 Dywizjonu Bombowego 
Ziemi Mazowieckiej. Latał w nim w załodze maszyny typu Welington, po czym został prze-
niesiony do 18 Jednostki Szkolenia Operacyjnego, gdzie pełnił obowiązki instruktora. 
Ponieważ ciągnęło go do walki, poprosił po jakimś czasie o przeniesienie do polskiej 
jednostki prowadzącej działania bojowe.  

Na wiosnę 1943 roku już kpt. obs. Józef  Gryglewicz otrzymał przydział do 301 
Dywizjonu Bombowego Ziemi Pomorskiej. Znalazł się w dowodzonej przez angielskiego 
oficera 138 Eskadrze Liniowej, posiadającej samoloty typu Liberator oraz Halifax. Nie 
zajmowała się ona jednak bombardowaniem niemieckich obiektów, bo wykonywała inne 
zadania bojowe.13  
 
Zrzuty  
 

To było to zadanie, które realizowała eskadra. Jej samoloty bombowe dokonywały 
zrzutów, które zawierały głównie zaopatrzenie dla oddziałów Armii Krajowej. Maszyny 
eskadry startowały do Polski z lotniska zlokalizowanego w mieście Tempsford. Lecąc potem 
nad Danią i Szwecją, po od dwunastu do czternastu godzinach w powietrzu samoloty 
docierały do Polski. Nawigatorzy odnajdywali tutaj miejsce zrzutu, po czym odbywał się 
sam zrzut zasobników z umieszczonym w nim sprzętem, bronią, amunicją i żywnością. Na 
dole odbierali to wszystko przejmujący zrzut partyzanci z reprezentujących placówki 
terenowe oddziałów AK, którzy potem potwierdzali odbiór zrzutu.  

Jako dowódca kpt. obs. Józef Gryglewicz latał na takie zrzuty ze swoją stałą załogą, do 
której wraz z nim należeli: sierż. pil. Tadeusz Żabicki, sierż. pil. Karol Twardawa, sierż. 
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mech. pokł. Stanisław Roehr, st. sierż. rtg Andrzej Reiss oraz sierż. strz. Romuald 
Małachowski, a więc razem sześciu lotników. 

Po raz pierwszy załoga w tym składzie poleciała na zrzut do Polski w jeden z pierszych 
dni marca 1943 roku, mając na pokładzie sześć zasobników. Jej dowódcy, czyli 
Gyglewiczowi nie udało się jednak znaleźć terenu zrzutu i dokonać samego zrzutu. Angielski 
dowódca eskadry uznał ten przypadek za normalny i pozostawił go bez komentarza. Sam 
dowódca załogi bombowca bardzo się jednak przejął. Po locie stwierdził nawet, że 
widocznie ma zbyt słaby wzrok, tak że powinien nawet odejść z eskadry i dywizjonu. 
Z trudem udało się go przekonać, żeby tego nie robił i znów poleciał.14  

Okazja do tego nadarzyła się po paru dniach. Ponieważ placówki AK nie odbierały 
wtedy zrzutów, dowodzona przez kpt. obs. Józefa Gryglewicza załoga poleciała wtedy nad 
Norwegię. Na pokładzie miała wraz z zasobnikami skoczków spadochronowych. Tym razem 
dowódca wykonał zadanie, ale tylko częściowo. Nie otrzymawszy z terenu odpowiedzi na 
sygnały z samolotu, zrzucił skoczków w rejon zapasowy, a zasobniki przywiózł z powrotem 
na swoje lotnisko w Tempsford.15  

W następny dzień marca załoga wyładowanego zasobnikami samolotu kpt. obs. Józefa 
Gryglewicza wystartowała po raz drugi do Polski. Poleciała wraz z załogami dwóch innych 
maszyn, zawierających taki sam ładunek. Tym razem Gryglewicz wykonał w pełni zadanie, 
chociaż rozrzut zrzuconych zasobników był duży, tak że odbierającemu zrzut oddziałowi 
placówki AK nie udało się odnaleźć dwóch zasobników.16  

W któryś z dni ostatniego tygodnia marca samolot z załogą kpt. obs. Józefa 
Gryglewicza poleciał wyjątkowo nad Niemcy. Na pokładzie miał tym razem tylko 
spadochroniarzy. Zostali oni zrzuceni w zaplanowanym rejonie, ale w drodze powrotnej 
samolot dostał się w silny ogień niemieckiej artylerii przeciwlotniczej. Maszyna uniknęła 
jednak poważniejszych uszkodzeń i bezpiecznie wróciła na lotnisko.17

W czerwcu 1943 roku nastąpiła reorganizacja już całego 301 Dywizjonu Bombowego 
Ziemi Pomorskiej. Najpierw został on przeniesiony do Tunisu i włączony do mieszanego 
1586 dywizjonu angielskiego. Potem dywizjon ten przeniesiono do południowych Włoch, na 
lotnisko położone w miejscowości Brindisi.  

Tutaj mjr obs. Józef Gryglewicz został mianowany oficerem łącznikowym pomiędzy 
dywizjonem a oddziałem VI Sztabu Naczelnego Wodza. Będąc nim, wyznaczał trasę lotu 
dywizjonu nad Polskę, gdzie zrzucał on cichociemnych oraz sprzęt i broń dla oddziałów AK, 
a potem uczestników powstania warszawskiego. Od czasu do czasu, gdy uzyskał pozwolenie 
dowództwa dywizjonu, latał ze zrzutami do Polski.18

Już w kwietniu 1944 roku mjr Józef Gryglewicz wziął udział w takim locie, który 
przebiegał nad lasem między Warzycami a Sieklówką koło Jasła. Celem lotu było ponownie 
dokonanie zrzutu broni i sprzętu, tym razem dla oddziałów partyzanckich z miejscowych 
placówek AK. Mimo wielkiego ryzyka związanego z bliskością oddziałów niemieckich, 
zrzut ten powiódł się. Przyjmował go między innymi kolega szkolny Gryglewicza ppor. 
Adam Piegłowski, o czym lotnik dowiedział się po wojnie. 

Po dokonaniu zrzutu maszyna Gryglewicza poleciała nad jego dom rodzinny. Słysząc 
warkot samolotu i obawiając się, że to maszyna bombowa, domownicy zabronili matce 
wychodzić z domu. Ale ta, wiedziona nieomylnym matczynym instynktem, nie dała za 
wygraną. Powiedziawszy tylko „To mój Józiu”, narzuciła szybko na siebie, co tam miała pod 
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ręką i wyszła przed dom, na spotkanie z synem. Zobaczyła samolot, który zatoczył nad 
domem jeszcze jeden krąg, i odleciał.19

Za wzorową służbę wojskową mjr obs. Józef Gryglewicz został odznaczony Krzyżem 
Virtuti Militarii V klasy, czterokrotnie Krzyżem Walecznych, Medalem Lotniczym 
i Brązowym Medalem za długoletnią służbę.20

Po zakończeniu wojny mjr obs. Józef Gryglewicz nie chciał wracać do komunistycznej 
Polski. Pozostał w Anglii. Tam też zmarł w 1982 roku. Po śmierci i skremowaniu jego 
prochy zostały sprowadzone do Polski i złożone na cmentarzu w Poznaniu, gdzie ma 
najbliższą rodzinę. 
 
 
 

NAJSKUTECZNIEJSZY 
 

Pośród pilotów z Jasła, biorących udział podczas ostatniej wojny w walce z Niemcami, 
najbardziej zasłużonym był por. pil. Eugeniusz Jan Adam Nowakiewicz. Był nim nie tylko 
dlatego, że uczestniczył we wszystkich fazach wojny, bo polskiej, francuskiej i brytyjskiej. 
Przede wszystkim dlatego, że okazał się podczas kampanii francuskiej najskuteczniejszym 
z polskich pilotów myśliwskich. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Sierż. pil. Eugeniusz Jan Nowakiewicz 
(fot. ze zb. autora) 
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Eugeniusz Jan Nowakiewicz urodził się dnia 2 stycznia 1920 roku w Jaśle jako syn 
Jana i Franciszki z domu Stachowicz. Po ukończeniu w rodzinnej miejscowości Szkoły 
Powszechnej imienia Romualda Traugutta wstąpił do Państwowego Gimnazjum imienia 
Króla Stanisława Leszczyńskiego w Jaśle, ale uczył się w nim tylko przez sześć lat, po 
upływie których zrezygnował z nauki. 

Ukończywszy sześć lat gimnazjum, Eugeniusz Jan Nowakiewicz zdał w czerwcu 1936 
roku egzamin do Szkoły Podoficerów Lotnictwa dla Małoletnich w Bydgoszczy. Ukończył 
ją po trzech latach, w czerwcu 1938 roku, gdy SPLdM funkcjonowała już w Krośnie. Wtedy 
też, jako wyróżniający się pilot, skierowany został do Ułęża, gdzie przeszedł przez kurs 
specjalizacji myśliwskiej. Ukończył go z wynikiem bardzo dobrym i awansował na wyższy 
stopień wojskowy.  

W lipcu 1939 oku kpr. pil. Eugeniusz Jan Nowakiewicz został przydzielony do 2 Pułku 
Lotniczego w Krakowie. Trafił do 123 Eskadry Myśliwskiej, która w sierpniu weszła 
w skład Brygady Pościgowej, należącej do IV/1 Dywizjonu Myśliwskiego. Stacjonował on 
na jednym z podwarszawskich lotniska polowych, mając za zadanie obronę stolicy przed 
spodziewanymi niemieckimi nalotami.21

 
W Polsce  

 
Kiedy w dniu 1 września 1939 roku wybuchła wojna i niemieckie samoloty poczęły 

sunąć na Warszawę, kpr. pil. Eugeniusz Jan Adam Nowakiewicz wziął udział w jej obronie. 
Latając w swojej 123 Eskadrze Myśliwskiej, w przestarzałym już myśliwcu typu PZL P-7, 
staczał powietrzne pojedynki z niemieckimi pilotami, ale nie miał szczęścia. Kiedy nurkował 
za maszyną typu Junkes Ju-87 „Stukas”, żeby ją zestrzelić, odpadł mu celownik karabinu 
maszynowego. Innym razem jego samolot został ostrzelany i musiał przymusowo lądować 
pod Radzyminem.22

 
We Francji  

 
Kiedy w dniu 17 września wojska sowieckie wkroczyły na wschodnie tereny 

Rzeczypospolitej, kpr. pil. Eugeniusz Jan Adam Nowakiewicz udał się wraz ze swoją 
eskadrą myśliwską Brygady Pościgowej w stronę Czerniowiec w Rumunii, ale z powodu 
braku paliwa musiał lądować jeszcze na polskim terytorium koło Kołomyji. Otrzymał tam 
trochę paliwa od podchorążego pilota, który wylądował obok niego. Później przedostał się 
wraz z innymi pilotami Brygady Pościgowej do Rumunii, a potem do Francji. Trafił do 
Polskiej Bazy Lotniczej w Lyon Bayron. Wraz z innymi polskimi pilotami został 
przeszkolony na nowoczesnych samolotach. Z lotników, dla których starczyło maszyn, 
sformowano jednostki lotnicze, wspierające francuskie dywizjony w walce z Niemcami. 

Nowakiewicz przydzielony został do, wchodzącej w skład Dywizjonu Myśliwskiego  
Nr 1/145 Warszawskiego, samodzielnej eskadry myśliwców, która stacjonowała 
w miejscowości Montpelier. Składała się z sześciu numerowanych kluczy samolotów. Każdy 
z kluczy wyposażony był w trzy maszyny typu Morane Salunier MS-406. Jaślanin latał 
w ostatnim z kluczy, mając za jednego z partnerów nie byle kogo, bo samego ppor. pil. 
Wacława Króla, z którym bardzo dobrze współpracował.23
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Pod koniec marca 1940 roku samodzielna brygada myśliwska, zwana popularnie 
Montpelierczykami, skierowana została kluczami na lotniska polowe zajmowane przez 
dywizjony francuskie. Klucz szósty znalazł się na lotnisku położonym w miejscowości 
Luxenil, na którym stacjonował dywizjon 2/7 Groupe de Chasse. U jego boku polscy piloci 
myśliwscy włączyli się do walki z Niemcami. Latając na loty patrolowe, atakowali wraz 
z francuskimi kolegami sunące na Francję wyprawy bombowe.24

Najlepiej radził sobie w walce z niemieckimi pilotami właśnie kpr. pil. Eugeniusz Jan 
Adam Nowakiewicz, który w dniu 11 maja dokonał w okolicy Dijon pierwszego zestrzelenia 
bombowca typu Heinkel He-111, chociaż po walce musiał przymusowo lądować. Tak to 
opisał w sporządzony po walce dzienniku z patrolu: „Rano, godzina ósma. Start na alarm 
w nieładzie, bardzo nerwowy dlatego, że alarmowano większą wyprawę bombardierską. Po 
wystartowaniu i nabraniu dwóch tysięcy metrów zauważyłem nad miejscowością Vesoul 
szereg punktów. Początkowo myślałem, że to francuska artyleria przeciwlotnicza strzela. 
Okazało się jednak, że to nie były dymki artyleryjskie, ale wyprawa niemiecka Heinkli  
He-111. Było ich dwadzieścia osiem. Goniłem ich daleko, bo dopiero za Dijon doszedłem na 
taką odległość, że mogłem atakować. Przy pierwszym ataku widziałem jednego Francuza 
daleko za mną, który odchodził piką w dół. Zostałem sam ze zgrają napastników. 
Powtórzyłem późnej atak jeszcze dwa razy, strzelając do tego samego Heinkla. Po drugim 
ataku widziałem skutek, bo Heinkel zaczął się kopcić, jednak leciał w szyku dalej. 
Atakowałem dość blisko, bo z około stu metrów. Po trzecim ataku odszedłem w dół, dlatego 
że byłem silnie ostrzeliwany. Jak się później okazało, Heinkel ten spadł na północny zachód 
od Dijon. Ja wylądowałem przymusowo w Cuisery bez benzyny. Po walce miałem zaledwie 
parę dziur na lewym płacie. Dopiero po trzech dniach wróciłem do swojej bazy, zostawiając 
samolot na polu pod opieką francuskiej żandarmerii. Za tę walkę zostałem odznaczony 
medalem >>Croix de Guerr<<.”25  

Zdarzało się, że położone w Luxeuil lotnisko Montpelierczyków było skutecznie 
bombardowane przez niemieckie samoloty. Było tak w połowie maja, gdy zostało w części 
zniszczone, a maszyny również częściowo spalone. Mimo to parę godzin po nalocie ocalałe 
z pogromu samoloty polskie wystartowały z lotniska na patrole bojowe. Wraz ze swoim 
kluczem myśliwskim wystartował też kpr. pil. Eugeniusz Jan Adam Nowakiewicz. Liczył, że 
zestrzeli kolejną niemiecką maszynę. 

Gdy klucz patrolował okolice Belford, właśnie jaślanin zauważył w pewnym momencie 
kilkanaście bombowców typu Heinkel He-111. Leciały jakieś pięć kilometrów niżej niż 
Nowakiewicz. Bojąc się, że straci bombowce z pola widzenia, wykonał gwałtowny zwrot 
i skierował się na Heinkle. Potem wybrał jednego z nich, zbliżył się na odległość strzału 
i otworzył ogień. Za ogonem Niemca  pojawił się dym, a potem trzech lotników, tworzących 
załogę bombowca, wyskoczyło na spadochronach.26  

Pod koniec maja, stacjonujący na lotnisku w miejscowości Luxeuil wraz z francuskim 
dywizjonem 2/7 Groupe de Chasse szósty klucz samodzielnej eskadry Montpelierczyków 
został przezbrojony. Otrzymał nowsze maszyny typu Dewoitine 520, dysponujące dużą siłą 
ognia. W takiej właśnie maszynie w dniu już 1 czerwca 1940 roku kpr. pil. Eugeniusz Jan 
Adam Nowakiewicz poleciał na lot patrolowy wraz z dwoma pilotami z francuskiego 
dywizjonu. Koło miejscowości Arbois doszło do walki z niemieckimi samolotami, którą tak 
zrelacjonował Nowakiewicz w dzienniku z patrolu: „Było nas trzech, ja i dwóch Francuzów. 
Mieliśmy patrolować jedną miejscowość obok Grey. Lataliśmy na wysokości siedmiu tysięcy 
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metrów, patrolując i szukając nieprzyjaciela. Nie czekaliśmy na niego długo. Po paru 
minutach zobaczyłem Heinkla dużo niżej, bo na wysokości około pięciu tysięcy metrów. 
Dałem znać szefowi patrolu, wysunąłem się na czoło i zaatakowałem Heinkla z tyłu. Po 
pierwszym ataku strzelec przerwał ogień, więc do drugiego ataku podszedłem bardzo blisko. 
Dewoitine A 520 miał dosyć dużą siłę ognia, więc przy względnym wycelowaniu skutek było 
widać natychmiast. Maszyna Niemca przeszła w prawie pionową pikę i tak doszła do ziemi, 
bo po pierwszych moich dwóch atakach Francuzi już doszli i tak go dobiliśmy.”27  

Już w dniu 2 czerwca podczas walki stoczonej w trakcie wykonywania parolu samolot 
kpr. pil. Eugeniusza Jana Adama Nowakiewicza uległ uszkodzeniu, które było o tyle 
niegroźne, że jaślanin wylądował maszyną na swoim lotnisku w Luxeull. Niedługo później, 
bo dnia 4 czerwca on był jednak górą, gdy w rejonie Besancon zestrzelił kolejnego 
bombowca typu Heinkel He-111. Straciwszy w walce podwozie, wylądował on jednak 
szczęśliwie, a tworzący jego załogę lotnicy usiłowali uciec do lasu.28  

Natomiast kiedy w dniu 10 czerwca kpr. pil. Eugeniusz Jan Adam Nowakiewicz 
uczestniczył wraz z ppor. pil. Wacławem Królem oraz trzema plotami francuskimi w jednym 
z kolejnych patroli bojowych, napotkali formację Heinkli He-111. Doszło do walki, podczas 
której Król zestrzelił, a jaślanin uszkodził jednego bombowca, chociaż nie odnotował tego 
w swoim dzienniku z patrolu bojowego.  

Relację w tym dzienniku Nowakiewicz sporządził w dniu 15 czerwca, po tym jak 
w rejonie Caumont - Toinville zestrzelił kolejnego niemieckiego bombowca, tym razem typu 
Dornier Do-17 E. Tak o tym napisał: „Polecieliśmy na osłonę odcinka torów kolejowych 
długości około sześćdziesięciu kilometrów. Pogoda była słaba, pułap około dwa tysiące 
metrów. Osłaniając ten odcinek, chodziło nas w powietrzu około dwunastu, wszyscy razem. 
W niedalekiej odległości od nas zauważyliśmy Dorniera De-17 E, który przyszedł na 
bombardowanie. On nas też zauważył. Miał ochotę uciec w dół, ale podciągnął szybko 
maszynę do góry i chciał uciekać w chmury. Wybrał to drugie, bo pułap był niski. Jednak 
przed wejściem Dorniera w chmury, doszedłem do niego na odległość około trzydziestu 
metrów, prawie pod kątem dziewięćdziesiąt stopni i oddałem serię, prawie bez poprawki. 
Wiedziałem, że już nie ucieknie. W tym czasie wchodziliśmy w chmury. Oddałem jeszcze 
jedną serię. Bardzo krótką, zupełnie z tyłu i wpadłem w wiry Dorniera. Wyszedłem z chmur 
i szukałem go wraz ze wszystkimi. Po paru sekundach wynurzył się z chmur >>niebieski 
ptaszek<<, solidnie kopcąc. Z Dorniera tego wyskoczyło trzech ludzi. Dwóch zupełnie 
dobrze, trzeci zaś otworzył spadochron za szybko i owinął on mu się dookoła steru 
głębokości. Biedak spadł tak ze swoim samolotem na ziemię.”29  

Po tym udanym patrolu kpr. pil. Eugeniusz Jan Adam Nowakiewicz poleciał jeszcze 
tego samego dnia wraz z kolegami z klucza na drugi patrol. Tym razem udali się na tak 
zwane wymiatanie. W rejonie Nancy – Metz spotkali niemieckiego bombowca typu 
Henschel Hs-126, którego pierwszy dopadł i zestrzelił właśnie Nowakiewicz. Po jego 
trafieniu maszyna wroga uderzyła o ziemię, gdzie spaliła się wraz z załogą, która nie zdążyła 
wyskoczyć na czas na spadochronach.30  

Gdy skończyła się kampania francuska i dokonano bilansu zestrzeleń niemieckich 
samolotów, okazało się, że kpr. pil. Eugeniusz Jan Adam Nowakiewicz ma oficjalnie na 
swoim koncie 3 i 5/6 pewnych zwycięstw i 1/2 uszkodzeń maszyn wroga. Wynik ten uczynił 
go najskuteczniejszym z polskich pilotów myśliwskich i pozwalał sądzić, że w toczącej się 
wojnie z Niemcami jasielski pilot zostanie jednym z asów polskiego lotnictwa. 
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W Anglii  

 
Po kapitulacji Francji w drugiej połowie czerwca 1940 roku kpr. pil. Eugeniusz Jan 

Nowakiewicz przedostał się samolotem przez Morze Śródziemne do Afryki Północnej. Stąd 
przez Tunis, Algier i Casablankę przedostał się do Wielkiej Brytanii. Trafił tutaj do Polskiej 
Bazy Lotniczej w Eastchurch, gdzie otrzymał numer służbowy RAF P – 783583. Po nauce 
języka angielskiego i przeszkoleniu na nowoczesnych samolotach myśliwskich został 
w drugiej połowie sierpnia przydzielony do wyposażonego w samoloty typu Hawker 
Hurricane 302 Dywizjonu Myśliwskiego Poznańskiego, który wchodził w skład XII Grupy 
Myśliwskiej RAF. Latał w dywizjonie w Eskadrze A.31

Uczestnicząc w jej składzie w Bitwie o Wielką Brytanię sierż. pil. Eugeniusz Jan Adam 
Nowakiewicz swój pierwszy samolot w kampanii angielskiej zestrzelił dnia  
18 października na południowym wybrzeżu Anglii. Maszyną tą był bombowiec typu Junkers 
Ju-88, którego jednak zaatakował wcześniej inny pilot eskadry, eliminując strzelca 
pokładowego. Potem zajął się nim jaślanin, który tak napisał o zestrzeleniu bombowca 
w sporządzonym po polsku i tłumaczonym na język angielski raporcie:  

„Zaatakowałem go z góry i trochę z tyłu. Samolot nieprzyjaciela był pomalowany na 
tak ciemny kolor, że czarne krzyże były na nim mało widoczne. W moim pierwszym ataku 
oddałem do Ju-88 dwusekundową serię. Ogień otworzyłem z odległości dwustu 
pięćdziesięciu jardów, kończąc strzelanie na stu jardach. Zarówno podczas pierwszego, jak 
i podczas drugiego ataku nie zauważyłem, by do mnie strzelano. Po zakończeniu mojego 
pierwszego ataku nie widziałem skutku mojej serii, więc zaatakowałem ponownie, z góry  
i z tyłu. Otworzyłem ogień ze stu pięćdziesięciu jardów, a przestałem strzelać przy odległości 
trzydziestu jardów. Seria trwała trzy sekundy. Zaraz potem odbiłem w prawo i zacząłem się 
wznosić. Wtedy dostrzegłem dwóch członków załogi Ju-88, którzy opuścili samolot, a ich 
spadochrony rozwinęły się. Zauważyłem także, że z samolotu nieprzyjaciela nie wydobywa 
się ogień, a płatowiec kontynuuje spokojny lot ślizgowy w kierunku ziemi. Po kilku 
sekundach samolot zniknął w chmurach i straciłem go zupełnie z oczu.”32

Gdy w dniu 8 listopada sierż. pil. Eugeniusz Jan Nowakiewicz znajdował się w grupie 
samolotów jego dywizjonu, zostały one zaatakowane przez niemieckie myśliwce typu 
Messerschmitt Bf-109. Podczas walki jaślanin został postrzelony i musiał przymusowo 
lądować, rozbijając podczas lądowania głowę.33

Na początku 1941 roku 302 Dywizjon Myśliwski Poznański wszedł w skład 
2 Polskiego Skrzydła Myśliwskiego. Wyposażony w najnowsze maszyny typu Spitfirre 
zajmował się osłoną wypraw bombowych, zmierzających na okupowaną Francję oraz na 
Niemcy, ochroną konwojów morskich, wreszcie długotrwałym patrolowaniem morza. To 
ostatnie zadanie było szczególnie niebezpieczne, bo piloci obawiali się, że zabraknie im 
paliwa, zanim zastąpią ich w patrolowaniu koledzy z innego dywizjonu.34

Podczas lotów patrolowych sierż. pil. Eugeniusz Jan Adam Nowakiewicz pełnił 
w swoim dywizjonie nierzadko rolę tak zwanego waeyra, czyli jednego z dwóch pilotów, 
którego zadaniem było wypatrywanie nieprzyjaciela i osłona dywizjonu przed atakiem 
myśliwców wroga. Taką też rolę pełnił jaślanin po południu w dniu 8 maja 1941 roku, kiedy 
to wraz z kolegami ze swojej Eskadry A napotkał w odległości kilkunastu mil na północny 
wschód od miejscowości Dover trzy Messerschmitty Bf – 109. Wypełniając funkcję 
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waevera, Nowakiewicz poinformował więc o tym, jak mógł najszybciej, swoich kolegów 
z eskadry, ale widocznie żaden z nich nie zrozumiał jego meldunku, bo na niego nie 
zareagowali. Sam zaatakował więc wrogie maszyny, co tak opisał w raporcie: 

„Skoncentrowałem się na jednym samolocie nieprzyjaciela, którego atakowałem 
trzykrotnie podczas pościgu w kierunku francuskiego wybrzeża. Płatowiec pokrył się dymem, 
najpierw białym, potem czarnym. Ostatecznie zderzył się z morzem w dwóch trzecich 
szerokości Cieśniny Kaletońskiej na wysokości Dover. W tym samym czasie na moim ogonie 
znalazł się inny nieprzyjacielski Heinkel He-109, a niemiecki pilot oddał w moim kierunku 
kilka serii z działek. Aby uniknąć trafienia, zacząłem robić zygzaki i tak manewrując aż do 
wybrzeży Anglii, zdołałem umknąć pogoni, a potem wylądować w Kenley.”35

Przed wylądowaniem na lotnisku Nowakiewicz zrobił zwycięską beczkę. Miał potem 
przez to kłopoty, bo było to zakazane przez dowództwo, gdyż zdarzało się, iż w czasie 
kręcenia beczek piloci uderzali o murawę lotnisk i ginęli.  

Tymczasem pilot zestrzelonego przez Nowakiewicza niemieckiego samolotu wydostał 
się z niego i ranny na pontonie unosił się na morskich falach. Wśród personelu RAF rozeszła 
się wieczorem pogłoska, że jest nim as niemieckiego lotnictwa, Werner Molders. 
Natychmiast wysłano więc w rejon, w którym miał się znajdować, kuter ratownictwa 
wojennego w osłonie maszyn typu Spitfirre. Koledzy niemieckiego pilota postanowili go 
jednak bronić, więc między nimi a pilotami angielskimi wywiązała się walka. Ostatecznie 
niemieckiego pilota wydobyły z wody niemieckie służby ratownicze.36  

Ponad rok później, bo w dniu 23 lipca 1942 roku już ppor. pil. Eugeniusz Jana Adam 
Nowakiewicz został zestrzelony przez niemiecką artylerię przeciwlotniczą podczas 
wykonywania lotu patrolowego nad Francją, niedaleko miejscowości Bolugne. Udało mu się 
wówczas wylądować w okolicy Paryża. Ukrywał się tutaj przed Niemcami, a potem nocą 
dotarł do farmera, który skontaktował go z przedstawicielem miejscowego ruchu oporu. Ten 
przetransportował Nowakiewicza do Paryża i ukrył w szpitalu, w którym jaślanin 
zarejestrowany został jako Hiszpan chory na gruźlicę.  

Kiedy polski pilot przebywał w szpitalu, przedstawiciele francuskiego ruchu oporu 
nawiązali kontakt z pracującym na paryskim lotnisku niemieckim mechanikiem. Zobowiązał 
się on przygotować samolot typu Junkers Ju-88, którym Nowakiewicz wraz z czterema 
innymi osobami miał odlecieć do Anglii. Nie doszło jednak do tego, bo na dzień przed 
otrzymaniem dokumentów samolotu i instrukcji lotu zdradził go działający w szpitalu 
konfident. Polak został aresztowany przez funkcjonariusza Gestapo i osadzony w słynnym 
z okrutnego traktowania więzieniu w Fresnes. Oskarżony o szpiegostwo poddany tutaj został 
brutalnemu śledztwu, podczas którego był bity i morzony głodem. Po sześciu miesiącach 
przeniesiono go do obozu jenieckiego w Szubinie, a po dwóch kolejnych do Stalagu Luft III 
w Żaganiu. Przebywał potem w nim łącznie przez dwa lata, tracąc przez to szansę na 
zostanie jednym z asów polskiego lotnictwa. Po upływie tych lat, po ewakuacji obozu do 
Lubeki został uwolniony przez żołnierzy amerykańskich i odesłany do Anglii.37

W maju 1945 roku ppor. pil. Eugeniusz Jan Adam Nowakiewicz znalazł się w Polskiej 
Bazie Lotniczej już w Blackpol. Po kursie odświeżającym wrócił do służby w 302 
Dywizjonie Myśliwskim Poznańskim, do Eskadry A. Był w niej do rozwiązania w połowie 
kolejnego roku dywizjonu i innych polskich jednostek lotniczych. Kończąc służbę w polskim 
lotnictwie, miał na koncie oficjalnie 4 i 5/6 zestrzelonych na pewno niemieckich samolotów, 
jeden prawdopodobnie i jeden uszkodzony.  
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Po wojnie Eugeniusz Jan Adam Nowakiewicz, tak jak wielu jego kolegów lotników, 
pozostał w Anglii. Tak jak oni, nie chciał wracać do Polski, w której władzę przejęli 
komuniści. Związaną z tym decyzję tłumaczył tym, że właśnie dzięki nim nie było w kraju 
po wojnie tego, o co on wraz z kolegami walczył pod niebem Anglii. Wolności słowa 
i wolności politycznej. Pozostawszy na ziemi brytyjskiej, jaślanin początkowo nadal służył 
w lotnictwie, szkoląc młodych pilotów. Po dwóch latach zrezygnował.  

Zamieszkawszy w Lincoln, Nowakiewicz wystarał się w 1947 roku o licencję na skup, 
przewóz i handel płodami rolnymi. Później kupił samochód, założył firmę i zajął się handlem 
ziemniakami. Robił to przez kolejne dziesięć lat.  

Już w 1958 roku Eugeniusz Jan Adam Nowakiewicz przeniósł się z rodziną do 
Manchesteru. Kupił tu dom i założył zakład, zajmujący się produkcją galanterii skórzanej. 
Prowadził go przez następne kilkanaście lat. Potem sprzedał zakład. Uzyskawszy emeryturę 
od władz angielskich i rentę wojenną od francuskich, żył z nich i z własnych oszczędności 
przez następne lata.38  

Od połowy lat osiemdziesiątych Nowakiewicz odwiedzał Polskę, płacąc do czasu 
upadku systemu komunistycznego dolarami za każdy dzień pobytu, bo takie wtedy 
obowiązywały przepisy. Przyjeżdżał do Krosna i Jasła. W tym pierwszym mieście najpierw, 
w 1985 roku, uczestniczył w odbytym na miejscowym lotnisku V Zjeździe Absolwentów 
Szkoły Podoficerów Lotnictwa dla Małoletnich oraz Kadry Wojsk Lotniczych do 1939 roku. 
Potem odwiedzał przedstawicieli rodziny. W Jaśle, nie tylko podczas zjazdów absolwentów, 
spotykał się z kolegami z przedwojennego gimnazjum. 

Eugeniusz Jan Adam Nowakiewicz zmarł dnia 5 stycznia 1998 roku w Manchesterze, 
gdzie na miejscowym cmentarzu złożono jego prochy. W ceremonii wzięło udział około 
pięćdziesięciu osób, w tym poczet kombatantów polskiego lotnictwa ze sztandarem. Mszę 
Świętą celebrowało dwóch księży, angielski i polski. Mowę pogrzebową nad trumną 
wygłosił jeden z kolegów pilotów zmarłego.39

 
Jaślanin pozostawił po sobie nie tylko sławę pierwszego polskiego pilota kampanii 

francuskiej. Mając trochę filozoficzną naturę, zostawił też po sobie swego rodzaju 
przesłanie, które zapewne uzna za własne wielu współczesnych pilotów. Niejeden z nich 
powiedziałby przecież za Nowakiewiczem, że: „Kiedy przebijałem się przez chmury, było za 
nimi piękne, bezchmurne niebo. Wszystkie zmartwienia pozostawały wtedy na dole, ale kiedy 
kończyło się paliwo, musiałem wracać do okrutnej rzeczywistości.”40

Eugeniusz Jan Adam Nowakiewicz był odznaczony Srebrnym Krzyżem Virtuti 
Militari, dwukrotnie Krzyżem Walecznych oraz wieloma odznaczeniami polskimi, 
francuskimi i brytyjskimi.  

Był żonaty z Angielką Tery. Miał córkę Marię i wnuka Arrona.    
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DOWÓDCA  KLUCZA 

Wielu wywodzących się z Jasła, wyróżniających się podczas ostatniej wojny pilotów 
myśliwskich nie rozpoczynało swojej kariery wojskowej od służby w lotnictwie. Należał do 
nich ppor. Edward Pilch, który potem okazał się bardzo dobrym pilotem myśliwskim. Nie 
dość bowiem, że podczas bitwy o Anglię został dowódcą klucza jednego z polskich 
dywizjonów, to jeszcze uzyskał miano myśliwskiego wygi. Nie doczekał jednak końca 
wojny, chociaż nie zginął w walce powietrznej. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ppor. pil. Edward Pilch (fot. ze zb. autora) 
 

Edward Pilch urodził się dnia 25 lutego 1916 roku w Jaśle. W rodzinnej miejscowości 
ukończył szkołę powszechną im. Romualda Traugutta, a potem rozpoczął naukę 
w Państwowym Gimnazjum im. Króla Stanisława Leszczyńskiego. Uczęszczając do niego, 
należał do szkolnej drużyny harcerskiej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Marzył wtedy 
o zrobieniu kariery pilota. Po ukończeniu w 1934 roku gimnazjum i zdaniu matury41 
przystąpił do realizacji marzeń, chociaż spotkał się na początku z niechęcią ze strony 
rodziców, którzy nie chcieli, żeby został pilotem wojskowym.  

Żeby ich nie niepokoić, Pilch złożył więc jesienią 1934 roku podanie o przyjęcie do 
Szkoły Podchorążych Piechoty w Różanie, aby odbyć w niej kurs unitarny, przez który 
musieli przejść kandydaci na oficerów wszystkich rodzajów broni. Potem przeszedł 
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z pozytywnym wynikiem przez badania specjalistyczne przeprowadzone przez Wojskową 
Komisję Lekarską w Przemyślu. Wreszcie zdał egzamin sprawdzający i został przyjęty do 
rożańskiej SPP. Trafił do dziesiątej kompanii szkolnej. Wraz z innymi przystąpił do zajęć, 
podczas których poznał, należącego do innej kompanii, tak słynnego później pilota 
myśliwskiego Wacława Króla, z którym się zaprzyjaźnił.  

Kiedy jakiś czas po zakończeniu kursu unitarnego, na wiosnę 1935 roku dowództwo 
rożańskiej SPP ogłosiło, że przeprowadzone zostaną zapisy do specjalistycznych szkół 
oficerskich, Edward Pilch złożył wraz z Królem podanie o przyjęcie do trzyletniej Szkoły 
Podchorążych Lotnictwa w Dęblinie. Potem skierowani zostali na badania specjalistyczne do 
Centrum Badań Lotniczo – Lekarskich. Uzyskawszy pozytywny wynik, wysłany został do 
Ustianowej, gdzie w miejscowym Wojskowym Ośrodku Szkolenia Szybowcowego 
ukończyli z pomyślnym wynikiem kurs szybowcowy w zakresie podstawowym. Ponieważ 
unitarkę mieli zaliczoną z bardzo dobrym wynikiem, przyjęci zostali od razu na drugi rok 
dęblińskiej SPL. 

W pierwszej połowie roku szkolnego 1935/1936, jesienią Edward Pilch uczestniczył 
w teoretycznych zajęciach szkoleniowych. Składały się one z trwających trzy miesiące 
wykładów, po zakończeniu których odbywały się egzaminy. Wymagania były duże, ale 
jaślanin poradził sobie z nimi i zdał egzaminy. Dał im radę także Król, chociaż nie zaliczyło 
ich wielu kolegów z ich niegdysiejszego kursu unitarnego. Na wiosnę Pilch rozpoczął 
szkolenie w podstawowym pilotażu samolotowym, czyli loty. Odbywały się one najpierw 
w samolotach typu RWD-8, a potem PWS-16 bis i PWS-18 bis, przy czym na dwóch 
ostatnich prowadzona była nauka akrobacji. 

Ostatni, trzeci rok szkolny 1936/1937 rozpoczął się dla Pilcha ponownie od jesiennych 
zajęć teoretycznych, czyli wykładów. Trwały one tym razem do końca roku, ale przeplatane 
były raz w tygodniu szkoleniem praktycznym, czyli lotami. Odbywały się one na, służących 
do nauki akrobacji, maszynach typu PWS-16 bis i PWS-18 bis. Już na wiosnę 
przeprowadzony został, kończący zajęcia teoretyczne, egzamin państwowy. Podobnie jak 
Król, Pilch zdał go bez problemów.  

Również na wiosnę Edward Pilch skierowany został wraz z przyjacielem do 
Grudziądza. W miejscowej Wyższej Szkole Pilotażu kontynuował do końca roku szkolnego 
szkolenie praktyczne. Najpierw latał na znanych już samolotach typu PWS-16 bis i PWS-18 
bis, doskonaląc umiejętności akrobacji. Potem przesiadł się na maszyny myśliwskie. 
Pierwszą z nich był czeski samolot typu Avia-34, a kolejnymi już polskie maszyny. PWS-10, 
a potem słynny PZL P-7. Doskonaląc na nim sztukę pilotażu, przerobił cały program 
szkolenia myśliwskiego, łącznie ze swobodnymi walkami powietrznymi oraz strzelaniem do 
rękawa i tarcz naziemnych. Na zakończenie już całego szkolenia w dęblińskiej SPP oddał 
jedyny podczas jego trwania skok ze spadochronem.  

Jesienią 1937 roku wraz z Królem już ppor. Edward Pilch otrzymał przydział służbowy 
do 2 Pułku Lotniczego w Krakowie. Znalazł się tutaj w Dywizjonie Myśliwskim, w jednej 
z jego trzech eskadr. Konkretnie eskadry 122, wyposażonej w maszyny typu PZL P-11. 
Latając w niej, rozpoczął zawodową służbę wojskową, dając się szybko poznać jako dobrze 
zapowiadający się pilot myśliwski. Stąd też już na wiosnę 1939 roku Pilch awansował, 
zostając dowódcą szkolnej eskadry pułku. Był nim do czasu zarządzenia odwołanej potem 
sierpniowej mobilizacji, kiedy to wrócił do swojej eskadry. Nie na długo, bo do końca sier-
pnia, kiedy to jego złożony z trzech eskadr liczących po siedem samolotów typy PZP P-11 
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Dywizjon Myśliwski przeniesiono w trybie alarmowym na lotnisko polowe zlokalizowane 
w podkrakowskich Balicach, gdzie przygotowywał się do prowadzenia działań wojennych.  

Kiedy po wybuchu wojny w dniu 1 września 1939 roku nad rejonem Krakowa znalazła 
się złożona z maszyn typu Junkers JU-87 „Stukas” wyprawa bombowa, z lotniska 
w Balicach wyleciała w jej stronę grupa polskich samolotów typu PZL P-11, dowodzona 
przez dowódcę dywizjonu, kpt. pil. Mieczysława Medweckiego. W grupie tej znajdował się 
też ppor. pil. Edward Pilch. Doszło do walki powietrznej, podczas której zginął Medwecki. 
Walka nie przybrała jednak dla Niemców korzystnego obrotu, bo nie doleciawszy do 
Krakowa, zrzucili bomby w polu i rozpoczęli ucieczkę. Stracili wtedy maszynę. Innej nie 
udało się dogonić i zestrzelić Pilchowi, który po powrocie na lotnisko narzekał, że jego 
samolot myśliwski był zbyt wolny.42  

Po śmierci dowódcy Dywizjonu Myśliwskiego jego obowiązki przejął dotychczasowy 
oficer operacyjno – taktyczny. Z kolei jego zadania powierzono właśnie Pilchowi. Podjął się 
ich z konieczności, wbrew własnej woli. Zanim jednak przejął nowe obowiązki, zastrzegł 
sobie w dowództwie dywizjonu, że będzie mógł wykonywać od czasu do czasu loty bojowe. 
Wykonują potem nowe zadania, odbierał i rozpracowywał rozkazy, śledził ruchy wojsk na 
froncie, opracowywał zadania bojowe dla eskadr, zbierał meldunki i opracowywał na ich 
podstawie szczegółowe raporty dla dowództwa dywizjonu. Robiąc to wszystko, nie mógł się 
jednak pogodzić z tym, że nie może polecieć z kolegami walczyć z wrogiem. Nachodziły go 
nawet w związku z tym myśli o porzuceniu pracy sztabowej. Kiedy więc nadarzyła się 
okazja na wykonanie jednego z zastrzeżonych lotów, nie wytrzymał. Wsiadł w wolny akurat 
samolot myśliwski i poleciał za kolegami na Niemców.  

Było to w dniu 2 września, kiedy nadciągała nad Kraków kolejna wyprawa bombowa 
Luftwaffe, składająca się z kilkunastu bombowców typu Junkers Ju-87 „Stukas”. Jako oficer 
operacyjno – taktyczny ppor. Edward Pilch wydał rozkaz do lotu wszystkim gotowym do 
tego samolotom typu PZL P–11. Kiedy jednak uformowane w eskadry wzbiły się one 
w powietrze, okazało się, że nie ma pośród nich maszyny nowego dowódcy dywizjonu,  
kpt. pil. Waleriana Jesionkowskiego. Stała na pasie startowym bez pilota, który gdzieś się 
zapodział. Widząc to, Pilch nie wytrzymał. Wskoczył do samolotu dowódcy, wystartował 
i popędził za oddalającymi się dwoma eskadrami samolotów, składającymi się z dwunastu 
maszyn. To, co było później tak opisał przyjaciel, Wacław Król:  

„Byli już na wysokości dwu tysięcy pięciuset metrów, gdy z przodu zauważyli 
nadlatujące z przeciwnej strony hitlerowskie bombowce. Leciały spokojnie, w wyrównanym 
szyku, majestatycznie, pełne wojennej grozy. Ich ciemne sylwetki zlewały się z tłem 
ciemnozielonych lasów. Znajdowały się trochę niżej od krakowskich myśliwców. Wkrótce 
w szyku nieprzyjacielskich samolotów można było zauważyć wzmożony ruch, bo samoloty 
odskakiwały, to znów dołączały do szyku. Pierwszy klucz przechylił się na bok i zaczął 
wykonywać dosyć nagły skręt, aby oddalić się od polskich myśliwców. Za nim tak samo 
zaczęły pochylać się w skręcie następne klucze. Nieprzyjaciela należało przegonić, nie 
pozwolić mu zbombardować obiektów w Krakowie. Silniki >>jedenastek<< pracowały na 
maksymalnie dopuszczalnej mocy. Długo tak nie mogły, ale teraz musiały. Piloci musieli 
dosięgnąć wroga. Edek jakby intuicyjnie wyczuł, w którym kierunku hitlerowcy wykonają 
skręt, bo uplasował się już przedtem z boku eskadry i to właśnie z tej strony, w którą Niemcy 
wykonywali skręt. Znalazł się teraz na czele całego szyku polskich myśliwców. Wykorzystując 
przewagę wysokości, zanurkował na bombowce. Za nim rzuciły się następne 
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>>jedenastki<<. Niemcy zorientowali się, że to nie przelewki, zrzucili czym prędzej ładunek 
bomb w pole i, zwiększając prędkość, chaotycznie rzucili się do ucieczki. Ich szyk rozpadł się 
przez to na kilka grupek. Rozpoczęła się strzelanina, atakowały zgrabne >>jedenastki<< 
krakowiaków, strzelały gęsto Junkersy, broniące dostępu od tyłu.  

Edek szybko dopadł wybranego >>Stukasa<<. Poprzysiągł sobie, że teraz albo nigdy 
musi zestrzelić pierwszy samolot niemiecki. Nie może być dalej bez zwycięstwa. Był dobrym 
strzelcem, oko w powietrznym celowaniu miał wytrenowane. Po ataku z góry i odejściu na 
bok wyprowadził maszynę do powtórnego bojowego manewru, tym razem z dołu, gdzie 
Junkers nie posiadał żadnej obrony. Siekł ogniem karabinów maszynowych po silniku 
i kadłubie wroga. Na wynik nie trzeba było długo czekać. >>Stukas<< zapalił się i runął do 
ziemi. >>Mam pierwszego<< z zadowoleniem powiedział sam do siebie.”43

Po zakończeniu kampanii wrześniowej ppor. pil. Edward Pilch dostał się z grupą 
polskich lotników do Rumunii, a w październiku do Libanu, skąd trafił do Francji. Znalazł 
się tutaj najpierw w obozie przejściowym w Salon, a później w Polskiej Bazie Lotniczej 
w Lyon – Bron. Po trzech miesiącach szkolenia na nowoczesnych samolotach zjawiła się 
w bazie komisja, werbująca polskich lotników na wyjazd do Anglii. Udał się na spotkanie 
z nią i został zakwalifikowany na wyjazd. Wielu jego kolegów i przyjaciół, w tym Król, nie 
poszło na spotkanie i zostało we Francji. Po ukończeniu szkolenia trafili do polskich 
jednostek, które u boku francuskich dywizjonów walczyły z Niemcami. 

Tymczasem ppor. pil. Edward Pilch od stycznia 1941 roku był już w Anglii. Znalazł się 
w Polskiej Bazie Lotniczej w Eastchurch. Wraz z innymi przystąpił do nauki języka 
angielskiego, wdrażania się do brytyjskiej dyscypliny, przyswajania miejscowych 
zwyczajów, wreszcie do szkolenia na nowoczesnych samolotach myśliwskich. Doskonaląc 
się na nich w sztuce pilotażu i walki, nie wykonywał jednak lotów bojowych. Kiedy więc po 
czerwcowej klęsce Francji zaczęli przybywać do Eastchurch jego walczący tam znajomi 
i przyjaciele, w tym Król, nie ukrywał, że im bardzo zazdrości. Żalił się, że szlak go trafiał, 
gdy oni bili się z Niemcami, a on tymczasem uczył się języka angielskiego, miejscowego 
savoir vivreu oraz hrabiowskich zwyczajów i manier.44

Kiedy w lipcu 1940 roku rozpoczęło się tworzenie 302 Dywizjonu Myśliwskiego 
Poznańskiego, oprócz oficerów brytyjskich przydzieleni zostali do niego do pomocy 
w szkoleniu również, przebywający już od trzech miesięcy w Anglii, doświadczeni polscy 
piloci. Był pośród nich także ppor. pil. Edward Pilch. Bardzo się ucieszył, kiedy zobaczył 
w składzie dywizjonu przyjaciela Wacława Króla. Po ukończeniu formowania i szkolenia 
dywizjonu wyposażonego maszyny typu Hurricane, jaślanin pozostał w dywizjonie 
w Eskadrze B, gdzie został dowódcą klucza. Uczestniczył w Bitwie o Anglię.  

Koledzy z dywizjonu lubili z nim latać, bo w razie nagłych i nieprzewidzianych 
komplikacji pomagał każdemu, używając w korespondencji radiowej zakazanego przed 
dowództwo brytyjskie języka polskiego. Tak też było w dniu 15 września, gdy cztery klucze 
samolotów 302 Dywizjonu Myśliwskiego Poznańskiego zostały poderwane w powietrze. 
Ostatni prowadził Pilch. Doszło do walki powietrznej, którą tak opisał Król:  

„Na wschód od Londynu, na wysokości dwudziestu dwóch tysięcy stóp, piloci nawiązali 
kontakt wzrokowy z grupą hitlerowskich bombowców, z Dornierami. Klucze atakowały 
kolejno, Edek ruszył ze swoją trójką zaraz za poprzednią trójką. Wpadli na bombowce 
w chwili, gdy pierwsze klucze zrobiły już wyłom w ich zwartym dotychczas szyku. Edek 
widział, jak jeden z Dornierów runął w płomieniach w dół, jak drugi wlókł za sobą długi, 
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ciemny warkocz dymu, jak z boku szły na pomoc bombowcom myśliwce osłony, 
Messerschmitty. Były już niedaleko.  

Nie miał lęku przed seriami strzelców pokładowych, nie odczuwał go nawet, gdy jego 
>>Hurricane<< oberwał nieszkodliwie po skrzydle. Był już wtedy blisko bombowców, 
mierzył w wybrany cel. Dornier rósł w celowniku. Zagrały karabiny maszynowe długą serią 
pocisków. Celną serią, bo coś się posypało z srebrnego cielska wroga. Ktoś opuścił kabinę 
i poszybował i pokoziołkował w kierunku ziemi. Dornier przekręcił się w niesterownej figurze 
na lewą stronę i zaczął zwiększać szybkość śmiertelnego tańca. Messerschmitty były już 
blisko, już niektóre z nich uruchamiały broń pokładową. Zawrzała walka kołowa, powietrzni 
rycerze skrzyżowali swe nowoczesne miecze – samoloty. Wyły na maksymalnych obrotach 
stalowe silniki, rechotały karabiny maszynowe, dudniły działka przeciwlotnicze.  

Edek walczył z dwoma myśliwcami wroga, które górowały nad naszymi ilością maszyn. 
Bronił się raczej niż atakował. Niedawne zwycięstwo dodawało mu otuchy i siły do walki. Od 
czasu do czasu i on strzelał do hitlerowców. Na lotnisko wracał samotnie, ale pełen radości 
w sercu. Odczuwał zmęczenie, rękawem otarł pot z czoła. Już nie będzie w tyle za innymi 
kolegami, bo konto jego zestrzeleń razem ze zwycięstwem odniesionym w kampanii 
wrześniowej wzrosło do dwóch samolotów wroga.”45  

Właśnie od połowy września poznański dywizjon aktywnie włączył się wir walk po-
wietrznych. Jego piloci pełnili codziennie, od świtu do zmierzchu dyżury bojowe, startując, 
gdy zachodziła potrzeba, do niemieckich samolotów. Osłaniali też alianckie konwoje 
morskie przed hitlerowskimi bombowcami. 

Podczas pełnienia dyżurów piloci 302 Dywizjonu Myśliwskiego Poznańskiego 
w oczekiwaniu na ogłoszenie alarmu, dla zabicia czasu, przeważnie grali w brydża. Robili to 
też myśliwcy z Eskadry B. W któryś z dni po połowie września grę przerwał telefon 
alarmowy. Mimo złej pogody poderwał pilotów do lotu bojowego. Udać się mieli w stronę 
grupy niemieckich maszyn typu Messerschmitt Bf-109, które pojawiły się nad Kanałem La 
Manche. Niebawem poleciały w ich kierunku cztery klucze polskich samolotów, w tym ten 
prowadzony przez ppor. pil. Edwarda Pilcha. Przewaga Niemców była znaczna. Po 
nawiązaniu kontaktu doszło do siłą rzeczy nierównej walki powietrznej, podczas której 
jaślanin zestrzelił kolejny samolot wroga, ale sam ledwo uszedł z życiem.  

Pilch wprowadził swój klucz do ataku zaraz po oficerze dowodzącym grupą i starał się 
uplasować za ogonami grupki złożonej z kilku Messerschmittów. Przeciwnik był jednak 
czujny i nie dał się zaskoczyć, wykonując natychmiastowy unik. Zrobił go jednak nie do 
końca, bo wykonały tego wszystkie samoloty. W tej sytuacji przed Hurricanem Pilcha 
pojawiły się na dole inne Messerschmitty. Nadleciał nad nie momentalnie z góry, otwierając 
do niego ogień z broni pokładowej. Coś zakotłowało się w kabinie hitlerowskiego samolotu, 
który pokrył się chmurą czarnego dymu. Ale w tym samym czasie zabrał się za jaślanina 
inny niemiecki myśliwiec. Tak ją opisał Król: „Z boku zaatakował Edka inny 
>>żółtodziób<< z czarnymi krzyżami, musiał więc opuścić swój cel i wykonać ciasny skręt. 
I wtedy zobaczył, że jest ze wszystkich stron osaczony przez żółte i czerwone mordy 
niemieckich myśliwców. Walili w niego smugowymi wiązkami pocisków, przeszkadzając 
sobie nawzajem. Edek ostrzeliwał się od czasu do czasu, gdy na chwilę złapał w celowniku 
któregoś z przeciwników. Twarz miał spoconą, ale rezonu nie stracił, tu stawką było życie. 
Kręcił >>Hurricanem<< to w lewo, to znów w prawo, bronił się wywrotami i przewrotami. 
Był bliski chmur, zamierzał nawet z nich skorzystać, by się ukryć. I wtedy odstąpili od niego, 
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jakby ich ktoś odwołał prze radio. Edek pozostał sam. Wkrótce dołączył do niego jeden, 
a następnie drugi >>Hurricane<<. Edek doprowadził całą trójkę na lotnisko dywizjonu 
w Northold.”46

Kolejnego zestrzelenia dokonał ppor. pil. Edward Pilch po przeniesieniu 302 
Dywizjonu Myśliwskiego Poznańskiego już w następnym roku na kolejne lotnisko. Było to 
w dniu 16 lutego, gdy razem z innym pilotem przechwycił nad Morzem Śródziemnym 
i zestrzelił niemiecki samolot zwiadowczy typu Junkers Ju-88. Po tym strąceniu uzyskał nie 
tylko pośród pilotów swojego dywizjonu miano myśliwskiego wygi.47  

Niedługo cieszył się tym mianem, bo niebawem nadszedł tragiczny dzień 20 lutego 
1941 roku. Piloci Eskadry B poznańskiego dywizjonu pełnili wtedy jak zwykle dyżur 
bojowy. Dla zabicia czasu w oczekiwaniu na alarm, też jak zwykle, grali w brydża. 
W pewnym momencie podszedł do nich szef mechaników i powiedział, że oddany wcześniej 
do okresowego remontu samolot jaślanina jest już gotowy do oblotu.  

Ppor. pil. Edward Pilch włożył więc kamizelkę ratunkową, zabrał haubę oraz maskę 
tlenową i skierował się do swojej maszyny Hurrican. Wkrótce wystartował. Leciał 
normalnie, więc szybko nawiązał łączność radiową ze stanowiskiem dowodzenia i przystąpił 
do przeprowadzania nakazanych prób. W ostatnim meldunku doniósł, że osiągnął wysokość 
dwudziestu dwóch tysięcy stóp. W kilka minut później jego samolot przeszedł 
niespodziewanie do lotu nurkowego i pod dużym kątem uderzył w ziemię. Przyczyn 
katastrofy nie udało się ustalić. Pilot zabrał ją ze sobą do grobu.48

W kilka dni później ppor. pil. Edward Pilch został pochowany z honorami wojskowymi 
na cmentarzu w Chichester. W pogrzebie uczestniczyły delegacje z innych polskich 
dywizjonów, w tym 308 Dywizjonu Myśliwskiego Krakowskiego. Złożyły na grobie wieńce, 
a u jego wezgłowia posadzono małą brzózkę.49 Pilch był odznaczony Krzyżem Walecznych 
i Polową Odznaką Pilota, a pośmiertnie Srebrnym Krzyżem Orderu Virtuti Militari. 
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ZE WSPOMNIEŃ  

O TEATRZE NAUCZYCIELSKIM W JAŚLE 
 

Jakże trudno jest dzisiaj, po trzydziestu już latach z okładem, sięgać pamięcią tamtych 
odległych w czasie wydarzeń, kiedy to zaczął działać świeżo oddany do użytku Dom 
Nauczyciela, przy ul. Floriańskiej w Jaśle. Ten dwupiętrowy budynek, wzniesiony mozolnie 
ze składek pedagogów dawnego powiatu jasielskiego, pomieścił wszakże względnie 
wygodnie dość sporą salę klubową na parterze, pomieszczenia biurowe ZNP na pierwszym 
piętrze i kilka pokoi hotelowych na piętrze drugim. I już zimą, na przełomie lat 1973/74 
klubowa kawiarenka stała się ulubionym miejscem spotkań nauczycieli z Jasła i okolic. 

Grano w szachy, dobierano brydżowe czwórki, słuchano prelekcji i dyskutowano. Ale 
był to dopiero początek działalności klubowej jasielskich pedagogów, bo dość szybko 
prymat objęły tu prężne zespoły sportowe i artystyczne. Pierwsze z nich, pod 
przewodnictwem zapalonego „wuefiaka”, mgr. Romana Bystrzyckiego, jako pierwsze 
zaczęły ozdabiać półki i szafy gabinetu metodycznego (był tam i taki!) zdobytymi na 
zawodach dyplomami, a nawet i pucharami. Po sportowcach ruszyli „artyści”! 

Pod batutą mgr Jadwigi Grün ćwiczyły chóry żeńskie, zaś orkiestrą taneczną kierował 
sprawnie mgr Stanisław Terwicz, pełniąc jednocześnie funkcję pianisty i wokalisty. Nie 
brakło też wysoko notowanych osiągnięć plastycznych mgr Zofii Błażej, której tkaniny 
artystyczne osiągnęły wysokie notowania nie tylko wśród pedagogów. 

W tym okresie miałem już za sobą ponad ćwierć wieku pracy na niwie teatrów 
amatorskich, kilkadziesiąt prezentacji scenicznych, zarówno z dorosłymi jak i z młodzieżą 
szkolną oraz, co najistotniejsze, świeżo ukończone w trybie zaocznym studia teatralne 
w Warszawie. To zobowiązywało nieuchronnie! 

Kiedy więc podczas narady klubowego aktywu zasugerowano, że rodzący się teatralny 
zespół nauczycieli powinien na początek wystartować z programem o charakterze 
„lekturowym”, dla młodzieży... dla szkół, ja miałem już w zanadrzu nie tylko gotową 
propozycję, ale nawet wcale udany scenariusz. 

Adaptację „Grażyny” A. Mickiewicza zrealizowałem po raz pierwszy w 1968 roku, 
z Młodzieżowym Zespołem Teatralnym „ARLEKIN”, przy mojej macierzystej Szkole 
Podstawowej nr 7 w Jaśle. Po nieznacznych więc przeróbkach, uwzględniających 
możliwości dorosłego zespołu nauczycieli, przystąpiłem do prób i po około 8 – 9 miesiącach 
Teatr Nauczycielski w Jaśle wystąpił wiosną 1974 roku ze swą pierwszą premierą – 
„Grażyną” A. Mickiewicza. Obsadę aktorską stanowili: Maria Rojkowska (Litwinka – 
narratorka), Irena Rucka (Grażyna), Stanisław Cichy (Rymwid), Jan Łucki (Litawor), 
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Andrzej Dybaś (Giermek), Bogusław Mastej (Krzyżak), Marian Goslar (Strażnik I) 
i Eugeniusz Strugała (Strażnik II). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

A. Mickiewicz – „GRAŻYNA” 
Dołem, od lewej stoją: - Eugeniusz Strugała (Strażnik II), Stanisław Cichy (Rymwid) i Andrzej Dybaś 

(Giermek). - Górą, od lewej stoją: - Jan Łucki (Litawor), Irena Rucka (Grażyna), Roman 
Bystrzycki (gospodarz – „impresario” zespołu), Maria Rojkowska (Litwinka - narratorka), 

Marian Goslar (Strażnik I) i Bogusław Mastej (Krzyżak i reżyser zespołu) 
(fot. ze zb. autora) 

 

W lipcu tegoż roku, w ramach imprezy „Solińskie Lato” zespół zaprezentował 
„Grażynę” jako widowisko plenerowe, na dziedzińcu i krużgankach zamczyska Kmitów 
w Lesku. Graliśmy w nieco zmienionej obsadzie, gdyż rolę Litwinki – narratorki przejęła 
Grażyna Szetlak, a rolę Strażnika II Tadeusz Wiśniowski. 

Tu trzeba dodać, że jeżeli zmiana narratorki nastąpiła z przyczyn naturalnych (urlop 
macierzyński aktorki), to nasz ceniony kolega E. Strugała ustąpić musiał przez represje 
komunistyczne, tylko dlatego, że jego ojciec brał udział w pracach przy budowie kaplicy. 
Takie jednak wtedy były czasy! 

„Grażynę” mieliśmy na afiszach około dwóch lat, grając na scenie jasielskiej 
i okolicznych łącznie około 32 – 33 spektakle, głównie dla młodzieży szkolnej i różnego 
autoramentu prezentacji i przeglądów. I już tą pierwszą pozycją zespół szybko zdobył sobie 
uznanie i renomę. 

W tym miejscu muszę podkreślić z naciskiem, że zarówno zespół „Grażyny”, jak 
i następne spełniały funkcje nie tylko aktorskie, gdyż większość prac scenograficznych, 
natury muzycznej, a nawet po części krawieckiej czy stolarskiej robiliśmy sami. Z pomocy 
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stolarza lub krawca korzystaliśmy jedynie w trudniejszych, wymagających fachowości 
przypadkach. 

I tu poświęcić muszę nieco miejsca postaci wspomnianego już uprzednio kolegi – 
nieżyjącego już, niestety – Romana Bystrzyckiego. Był nie tylko „wuefiakiem”! Dobra 
organizacja Klubu Nauczycielskiego i właściwa opieka nad działalnością artystyczną 
i sportową to jego zasługa. Z równą pasją organizował zawody sportowe, jak i teatralno – 
estradowe spektakle. Dla nas „teatralników” kolega Romek był zawsze lubianym 
„impresariem”, bez którego trudno było sobie wyobrazić udaną imprezę. Przy swoim sprycie 
organizacyjnym i sporej dozie szczęścia radził sobie z licznymi trudnościami, do „urabiania” 
zaskorupiałych w swej „ważności” urzędasów włącznie. 

Już pod koniec pierwszego roku występów z „Grażyną” zespół teatru Nauczycielskiego 
rozpoczął poszukiwania nowego repertuaru. Rozpoczęto nawet próby komedii 
J. Przeździeckiego „Wariat”, które skończyły się jednak fiaskiem, podobnie jak i próba 
połączenia zespołu z zespołem Jasielskiego Domu Kultury, dla wspólnego wystawienia 
„Rewizora” M. Gogola. Tu jasielska placówka kulturotwórcza dała najwyraźniej do 
zrozumienia, że chętnie podpisze się pod gotową robotą Teatru Nauczycielskiego, jednak bez 
żadnego ze swej strony udziału w pracy i wysiłku. 

W efekcie, po wielu zmarnowanych miesiącach, zapadła decyzja podjęcia prób nad 
montażem literackim o życiu i twórczości Aleksandra Fredry, do którego scenariusz 
opracowałem w oparciu o pamiętnik „Trzy po trzy” pisarza, ilustrując wybrane fragmenty 
odpowiednimi wyjątkami z komedii: „Zemsta”, „Damy i huzary” oraz „Śluby panieńskie”. 
Dla całości montażu zespół przyjął nieco patetyczny tytuł: „Na tropach arcydzieła”. 

Po niepowodzeniach z obszerniejszym nieco repertuarem, do wykonania montażu 
przystąpiliśmy w skromnym, pięcioosobowym zaledwie zespole. Ale to nie zniechęcenie 
było powodem takiej skromności obsady aktorskiej. Chodziło też i o to, żeby zespół, przy 
minimalnych jedynie elementach oprawy plastycznej widowiska, mógł lekkim, osobowym 
samochodem dotrzeć do najdalej położonych szkół i gminnych ośrodków kultury. Liczyła się 
też możliwość zagrania spektaklu w najbardziej nawet prymitywnych warunkach.  

Graliśmy też tylko przy stoliku, na paru krzesłach, obok dużego, podświetlanego lekko 
portretu Fredry, zawieszanego zazwyczaj na wypożyczanym na miejscu stojaku do map 
(podobnie jak i stolik z krzesłami). 

Oszczędność oprawy plastycznej wynagradzały wszakże piękne, profesjonalnie uszyte 
przez jasielską firmę „Ambasador” stroje, dokładnie według wzorów z lat dwudziestych 
i trzydziestych dziewiętnastego wieku! Tak, tak! Można totalitarnego „Peerelu” nie kochać, 
ale na kulturę wtedy nie żałowano, a rzeszowski Ośrodek Usług Pedagogicznych 
i Socjalnych był dla Teatru Nauczycielskiego szczególnie hojny. Co prawda, co prawda!... 

Tak więc „Na tropach arcydzieła” wykonały dwie panie (Recytatorki nr I i II) oraz 
trzech panów (Recytatorzy nr I, II i III). Ponieważ jednak takie robocze czysto określenie 
„recytatorzy” nie jest w stanie oddać ani aktorskiego kunsztu, ani sporego wysiłku twórczego 
wykonawców, więc wybacz mi drogi Czytelniku, że wyjaśnię nieco obszerniej, co kryją te 
suche z pozoru określenia: „recytatorka” – „recytator”. 

Jak już nadmieniłem, scenariusz nasz był montażem z kilku utworów, z których trzy to 
najbardziej znane i lubiane komedie A. Fredry. To stworzyło dla pięciu zaledwie osób 
aktorskiej obsady spektaklu konieczność wcielania się w ponad piętnaście różnych, coraz to 
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innych postaci w jednym przedstawieniu. A trzeba przyznać, że nie tylko dla amatorów, ale 
też nawet dla aktorów profesjonalnych zadanie to nie łatwe. 

Z tego zatem względu pozwolę sobie podać tu obsadę i zadania aktorskie nieco 
szczegółowiej. Tak więc zagrali: 

Maria Rożkowska – Recytatorkę I, Orgonową (z „Dam i huzarów”) i Panią Dobrójską 
(ze „Ślubów panieńskich”), 

Elżbieta Zamorska – Recytatorkę II, Zosię (z „Dam i huzarów”), Klarę (ze „Ślubów 
panieńskich”) i Klarę (z „Zemsty”), 

Bogusław Mastej – Recytatora I, Radosta (ze „Ślubów panieńskich) oraz Cześnika 
Raptusiewicza, Rejenta Milczka i Papkina (z „Zemsty”), 

Antoni Wanat – Recytatora II, Majora (z „Dam i huzarów”), Dyndalskiego i Murarza I 
(z „Zemsty”) i Jan Wolski – Recytatora III oraz Wacława i Murarza II (z „Zemsty”). 

Wbrew jednak zamierzeniom i oczekiwaniom montaż „Na tropach arcydzieła” nie 
osiągnął tej ilości spektakli, co „Grażyna”, schodząc z afisza po około 20 – 21 występach  
(z tego – niestety – mniej niż połowa planowanych przedstawień w terenie). Tu na 
przeszkodzie stanęły zdecydowanie władze oświatowe, które odmówiły dalszego 
urlopowania wyjeżdżających na występy nauczycieli. Czy słusznie?... Może... 

Tak, czy inaczej nastąpiła tu przerwa w działalności nie tylko Teatru Nauczycielskiego, 
ale i wyraźne osłabienie działalności pozostałych sekcji nauczycielskiego klubu. Wielu 
przypisuje tu winę dopuszczeniu do sprzedaży alkoholu w klubowym bufeciku kawowym, 
który wreszcie w efekcie zlikwidowano. 

Narodziny „Solidarności”, rozłam w związkowej działalności nauczycieli i wreszcie 
stan wojenny przedłużyły przerwę w działalności Teatru Nauczycielskiego o dalsze kilka lat. 

Wznowienia teatralnej działalności na terenie nauczycielskiego klubu dokonałem już 
po przejściu na emeryturę, kiedy to do pracy pedagogicznej przystąpili moja córka, Beata 
i syn, Ludomir, jako trzecie już pokolenie nauczycieli w naszej rodzinie. A muszę tu dodać, 
że oboje moi rodzice nie tylko uczyli, ale też grali w amatorskich teatrach i takowe 
z powodzeniem reżyserowali. 

W takich warunkach rzeczą naturalną stały się towarzyskie kontakty i spotkania 
nauczycieli – głównie młodych i pełnych zapału do wspólnego działania. A że niektórzy 
prowadzili już teatrzyki młodzieżowe w swoich szkołach, więc też pomysł, aby samemu 
spróbować sił na amatorskiej scenie, narodził się niejako samorzutnie. Z konkretnym 
wnioskiem wznowienia Teatru Nauczycielskiego wystąpił, o ile pamięć nie zawodzi, Jan 
Janowiec, który jako plastyk zadeklarował też prace scenograficzne. Tak powstał trzon 
zespołu, do którego przystąpili wkrótce inni nauczyciele z jasielskich i podjasielskich szkół 
podstawowych i średnich. Ale nie tylko weszli tu sami pedagodzy, bo grało z nami też kilka 
osób spoza oświatowej branży. 

Zaczęliśmy ambitnie od klasyki i na warsztat poszedł na początek „Świętoszek” 
Moliera. Było to, co prawda, dość ryzykowne, ale zapał odradzającego się zespołu dawał też 
spore szanse na sukces. Tak więc po początkowych, nieco burzliwych przymiarkach, ruszyły 
wreszcie należyte próby w obsadzie jak następuje: 

Antonina Cupek (Pani Pernelle), Małgorzata Wygonik (Elmira), Anna Szerląg 
(Marianna), Beata Mastej (Doryna), Agnieszka Wicher (Flipota), Jan Janowiec (Orgon), 
Bogusław Mastej (Tartufe), Ludomir Mastej (Damis), Stefan Owsiak (Walery), Jacek 
Czyżowicz (Kleant), Jan Sojka (Oficer Gwardii) oraz Wilhelm Wicher (Pan Zgoda). 

 



 

153Ze wspomnień o Teatrze Nauczycielskim w Jaśle 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Molier  - „ŚWIĘTOSZEK” 
W górnym rzędzie, od lewej stoją: - Jan Sojka (Oficer Gwardii), Wilhelm Wicher (Pan Zgoda), 

Jacek Czyżowicz (Kleant), Jan Janowiec (Orgon), Stefan Owsiak (Walery),  
Ludomir Mastej (Damis) oraz “impresario”, Roman Bystrzycki i charakteryzator Józef Ropczyński. 

- W dolnym rzędzie od lewej stoją: Beata Mastej (Doryna), Małgorzata Wygonik (Elmira),  
Anna Szerląg (Marianna), Bogusław Mastej (Tartufe), Antonina Cupek (Pani Pernelle) 

 i Agnieszka Wicher (Flipota) 
(fot. ze zb. autora) 

 

Twórcami efektownej oprawy plastycznej w stylu Ludwika XIV byli Jan Janowiec 
i Ludomir Mastej, zaś kostiumy z tejże epoki wykonał zespół krawiecki spółdzielni 
„Ambasador” w Jaśle. Obuwie wykonał profesjonalnie Wilhelm Wicher, zaś drobne dodatki 
krawieckie (żaboty, kokardy, nakrycia głowy itp.) Beata Mastej. Peruki męskie wykonał 
charakteryzator Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie, Andrzej Grzyb. 

Koszty całkowitej wystawy „Świętoszka”, (a były one niebanalne) pokrył w całości 
wspomniany już rzeszowski Ośrodek Usług Pedagogicznych i Socjalnych. 

I tu muszę dobitnie podkreślić społeczne zaangażowanie i pełną poświęcenia postawę  
c a ł e g o   z e s p o ł u ! Wszystkie bowiem wykonywane przezeń prace, od reżyserii 
począwszy, a na stolarce i krawiectwie skończywszy,   b y ł y    w y k o n y w a n e    t y l k o    
s p o ł e c z n i e. I to właśnie stanowiło cały urok i siłę tego wspaniałego zespołu! 

Pokrywane przez OUPiS koszty dotyczyły jedynie materiałów i wynagrodzenia 
rzemieślników   s p o z a    z e s p o ł u. 

Oprócz wymienionych uprzednio aktorów, w skład zespołu weszli jeszcze Józef 
Ropczyński jako charakteryzator i Roman Bystrzycki, który pełnił funkcję impresaria – 
gospodarza występów. Pozostałe prace przy spektaklach, jak montaż dekoracji, 
inspicjowanie itp. wykonywali sami aktorzy. 
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Molier – „ŚWIĘTOSZEK” 

Scena zbiorowa - finał piątego aktu 
(fot. ze zb. autora) 

 
Po około roku prób i przygotowań, premiera „Świętoszka” odbyła się końcem kwietnia 

1987 roku, na scenie Jasielskiego Domu Kultury, przy wypełnionej po brzegi widowni, 
zakończona długimi owacjami publiczności na stojąco. Był to chyba najlepszy wynik 
w całości prac Teatru Nauczycielskiego. Po kilkunastu występach w Jaśle, prezentowaliśmy 
jeszcze „Świętoszka” w Łańcucie, Opatowie i dwukrotnie w Sanoku. W sumie spektakl 
„Świętoszka” osiągnął ponad 20 występów. – W rok po premierze „Świętoszka” zespół 
przystąpił znowu do klasyki – tym razem rodzimej.  

W obsadzie komedii Aleksandra Fredry „Damy i huzary” wziął udział prawie cały 
zespół grający w „Świętoszku”, z małymi jedynie zmianami. Na miejsce dwóch osób, które 
zrezygnowały z zespołu, weszły trzy nowe i już na drugim spotkaniu roboczym dokonaliśmy 
przydziału ról jak następuje: 

Antonina Cupek (Dyndalska), Beata Mastej (Aniela), Małgorzata Wygonik 
(Orgonowa), Anna Szerląg (Zofia), Halina Pieczko (Józia), Ewa Harmata (Fruzia), 
Agnieszka Wicher (Zuzia), Jan Janowiec (Major), Jacek Czyżowicz (Rotmistrz), Ludomir 
Mastej (Kapelan), Alojzy Pasiowiec (Edmund – porucznik), Wilhelm Wicher (Grzegorz) 
i Bogusław Mastej (Rembo). 

I już końcem maja 1988 roku Teatr Nauczycielski rozpoczął próby „Dam i huzarów” 
i po wakacyjnej przerwie praca nad przygotowaniem nowej premiery ruszyła całą parą... 
Wciąż jeszcze trwała w zespole euforia wywołana powodzeniem „Świętoszka”! 

I nic dziwnego, gdyż na kilku przeglądach spektakl został oceniony jako „prezentacja 
już nie amatorska, ale profesjonalna, i to na dobrym, rzetelnym poziomie”. 

Tak więc, już w styczniu 1989 roku przystąpiono do prac przy dekoracji i szycia 
kostiumów. Firma „Ambasador” prawdopodobnie już wtedy nie istniała, więc stroje kobiece 
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powierzono pracowni „Społem”, zaś stroje męskie wykonał prywatnie Mieczysław Ofiarski. 
Obuwie, jak uprzednio wykonał znakomicie Wilhelm Wicher, a kapelusze damskie i inne 
dodatki do strojów Beata Mastej przy pomocy niektórych pań z zespołu. 

Twórcami szczególnie oryginalnej dekoracji byli Jan Janowiec i Ludomir Mastej. Ta 
bowiem oprawa plastyczna spektaklu była czymś w rodzaju uzupełnienia reżyserskiej 
koncepcji i – jak niektórzy trafnie orzekli – współdziałała z zespołem aktorskim. 
W wykonaniu dość licznych rekwizytów brali udział prawie wszyscy członkowie zespołu. 
I w tym również przypadku hojnym sponsorem był rzeszowski OUPiS. 

Premiera „Dam i huzarów”, która odbyła się w czerwcu 1989 roku, nie ustępowała 
w niczym poziomowi wystawy „Świętoszka”, a nawet – zdaniem niektórych – przewyższała 
go niekiedy (zwłaszcza swobodą gry scenicznej). Jednakże nam, w zespole, czegoś teraz 
brakło; coś – jakby nieokreślony niedosyt – snuło się na próbach i w czasie spektakli. 
Przepadła gdzieś dawna, przyjemna atmosfera... Dlaczego?!... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A. Fredro – „DAMY I HUZARY” 

Stoją (od lewej): Jacek Czyżowicz (Rotmistrz), Ludomir Mastej (Kapelan), Jan Janowiec (Major), 
Alojzy Pasiowiec (Edmund - porucznik), - siedzą (od lewej): Małgorzata Wygonik (Orgonowa), Beata 

Mastej (Aniela), Antonina Cupek (Dyndalska), Anna Szerląg (Zofia), 
- klęczą (od lewej): Bogusław Mastej (Rembo), Ewa Harmata (Fruzia), Halina Pieczko (Józia), 

Agnieszka Wicher (Zuzia), Wilhelm Wicher (Grzegorz) 
(fot. ze zb. autora) 

 
Błędem byłoby tutaj szukanie przyczyn drogą pretensji skierowanych personalnie. Rok 

1989 był rokiem tak wielkich przemian natury politycznej i społecznej, tak wielkich 
zawirowań, że dotychczasowi opiekunowie i sponsorzy Teatru Nauczycielskiego często 
i sami siebie nie mogli odnaleźć. Do przytulnego dotychczas nauczycielskiego, klubowego 
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światka wkradły się coraz to narastające dąsy, swary i niedomówienia... Szło nowe, 
nieznane, równie ponętne, jak i groźne... 

W rezultacie cieszący się dużym powodzeniem spektakl „Dam i huzarów” nie osiągnął 
tej liczby występów, co opisane uprzednio spektakle i po kilkunastu występach, granych 
głównie w Jaśle, zszedł z afisza. – Niestety, na zawsze! Rozgoryczeni aktorzy Teatru 
Nauczycielskiego opuścili klubowe podwoje i udali się po azyl do Jasielskiego Domu 
Kultury. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

A. Fredro – „DAMY I HUZARY” - scena zbiorowa (akt II, scena 2) 
(fot. ze zb. autora) 

 
Tu, w tej – bądź co bądź – kulturotwórczej placówce jeszcze raz spróbowałem 

szczęścia i z resztkami naszej wspaniałej grupy aktorskiej opracowałem i wystawiłem na 
przełomie maja i czerwca 1991 roku dramat „Most” Jerzego Szaniawskiego, jeszcze jako 
Teatr Nauczycielski, ale już „pod egidą” JDK, który też własnym sumptem wykonał dla nas 
dekoracje. Był to jednak ten okres przełomowy, kiedy to nowe władze wchodziły na miejsce 
totalitaryzmu i czasem wydawało się – w dziedzinie kultury również – że świat staje na 
głowie. 

W takiej atmosferze doprowadzenie małego nawet zespołu do premiery nie należało do 
rzeczy łatwych. My jednak byliśmy wciąż jeszcze przekonani, że Teatr Nauczycielski da się 
uratować! I tak prowadziliśmy próby „Mostu” w obsadzie: 

Beata Mastej (studentka Helena), Agnieszka Wicher (Marysia), Jan Urban (architekt 
Tomasz), Bogusław Mastej (przewoźnik), Andrzej Marszałek (Janek), Ludomir Mastej 
(gość) i Wilhelm Wicher (szofer). 

Premiera „Mostu” odbyła się w czerwcu 1991 roku, jak zwykle na deskach naszej 
poczciwej sceny w JDK. – Po wakacyjnej przerwie, już późną jesienią, zagraliśmy jeszcze 
kilka spektakli „Mostu” w Jaśle i – niestety – sztuka zeszła z afisza. 
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J. Szaniawski „MOST” 
Stoją (od lewej): - Wilhelm Wicher (Szofer), Jan Urban (architekt Tomasz), 

Ludomir Mastej (Gość), Andrzej Marszałek (Janek), - siedzą (od lewej): - Agnieszka Wicher 
(Marysia), Bogusław Mastej (Przewoźnik) i Beata Mastej (studentka Helena) 

(fot. ze zb. autora) 
 
 
W następnym roku ponawialiśmy jeszcze próby wznowienia „Dam i huzarów”, 

„odgrzewania” fredrowskiego montażu w zmienionej obsadzie, ale – niestety – bez skutku. 
Kilkunastoletnia działalność Teatru Nauczycielskiego w Jaśle nie pozostała jednak 

tylko wspomnieniem! Ludomir Mastej, Jan Janowiec, Beata Mastej (obecnie Urban), Ewa 
Harmata (obecnie Bystrzanowska), Małgorzata Wygonik i kilka jeszcze osób z tego zespołu 
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do dziś korzystają z tamtych teatralnych doświadczeń w swej pracy pedagogicznej. 
Prowadzą i organizują szkolne teatrzyki, robią udane dekoracje na różne imprezy, tworzą 
wcale udane scenariusze na różne okazje... 

Spotykam tych moich, bardzo, bardzo kochanych aktorów – pedagogów jako juror 
rozmaitych przeglądów artystycznych, konkursów itp. spotkań, zawsze z radością i wzru-
szeniem, bo widzę, że moja wieloletnia praca,   t a   t e a t r a l n o - p e d a g o g i c z n a, 
dała jednak wymierne korzyści. 

Bo Teatr Nauczycielski, chociaż zamilkł – nie umarł. On w sercach, w pracy moich 
aktorów ciągle żyje – żyje, służąc wychowaniu tego lepszego, kochającego piękno 
człowieka. Człowieka   n i e   k o n s u m e n t a   a l e   t w ó r c ę !!! 

 



JÓZEF  BOSAK 

 

 

 

 

WOJNA I OKUPACJA W BRZYSZCZKACH 
 
 

astroje zbliżającej się wojny przeżywał naród przez wiele miesięcy przed jej 
wybuchem. Atmosferę zagrożenia przekazywały doniesienia prasowe i radiowe 

o wydarzeniach wrogiego nastawienia i poczynań niemieckich nazistów wobec naszego 
narodu, a także agresja Hitlera na Austrię i Czechosłowację. Polacy mobilizowali się 
w przygotowaniach do obrony w razie zbrojnego konfliktu. Przejawem tego była ofiarność 
ludności świadczącej datki pieniężne na cele obronne, zbiórka złomu, zgłaszanie się 
ochotników na żywe torpedy lub do wojska. Społeczność Brzyszczek już w kwietniu 1938 
roku dokonała zbiórki pieniężnej 14.95 zł na dozbrojenie armii. Rok później następna 
zbiórka dała 76.88 zł na fundusz obrony narodowej. Tego samego roku odbyła się 
subskrypcja pożyczki obrony przeciwlotniczej. Rolnicy subskrybowali 11 bonów 
20 złotowych, pracownicy umysłowi 15 bonów i dwie obligacje 100 złotowe, pracownicy 
fizyczni z zakładów pracy 23 bony i jedną obligację, a organizacje społeczne trzy bony 
i jedną obligację, gromada 6 bonów – razem 55 bonów, 4 obligacje, tj. 1560 zł. Poza tym na 
Fundusz Obrony Narodowej zebrano furę złomu. Zakupione uzbrojenie za zebrane środki 
pieniężne w naszym mieście i okolicznych miejscowościach pokazane było przez oddziały 
wojskowe na jasielskim rynku.  

N

Parę tygodni przed rozpoczęciem wojny, dla wzmocnienia obronności południowej 
granicy państwa, z Brzyszczek powołanych zostało kilku rezerwistów, którzy wraz 
z żołnierzami w stanie spoczynku z innych miejscowości skoszarowani zostali w Krempnej 
dla odbycia przeszkolenia, umundurowania uzbrojenia i przygotowania do obrony, na 
wypadek wojny, powierzonego odcinka granicy. Formacja ta była słabo uzbrojona 
i wyposażona w amunicję, dlatego z trudem powstrzymywała napór doborowych 
niemieckich oddziałów, wkraczających przez przełęcze karpackie do naszego kraju. 
Formacje obrony narodowej nie odegrały znaczącej roli w czasie działań wojennych. Tylko 
nieliczni żołnierze, łącząc się z oddziałami czynnej służby, wzięli udział w długim szlaku 
wojennych zmagań. Formacje obrony narodowej umiejscowiły się także w Jaśle, dokładnie, 
kwaterowały w pobliskich gumnach gorajowickiego folwarku. Żołnierze ci z okolicznych 
wzgórz mieli powstrzymywać agresora, gdyby wtargnął na nasz teren z wcześniej zajętej 
Czechosłowacji. Przewidywania się spełniły, tylko opór doborowym oddziałom wroga, tzw. 
strzelcom alpejskim stawili nie stacjonujący żołnierze w Gorajowicach, ale wycofujące się 
oddziały, głównie służby czynnej, które wybrały teren walki w dzielnicy zwanej 
„Pohulanką”. Nieźle uzbrojeni (karabiny maszynowe, działa, pp.) przez kilkanaście godzin w 
dniu 8 września stawili opór przeważającym siłom wroga. Do Brzyszczek dochodziły 
odgłosy toczącej się bitwy. Słychać było serie karabinów maszynowych, wystrzały 
odpalanych dział i eksplodujących pocisków. 

Wcześniej, bo już w pierwszym dniu wojny, ziemia jasielska była przedmiotem agresji 
przez niemieckie lotnictwo. Wczesnym rankiem nad zabudowaniami wioski przelatywały 
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maszyny z czarnymi krzyżami. Niektórzy z naszych rodaków uważali, że są to samoloty 
sojuszników przybywające nam z pomocą. Co bardziej świadomi widząc czarne krzyże, jako 
znaki identyfikacyjne, uświadomili sobie niemiecką agresję i początek wojny. Stacjonujący 
w gorajowickim dworze nasi żołnierze przywitali wroga serią wystrzałów z karabinów, ale 
bez zamierzonego skutku. Za chwilę po przelocie słychać było detonację zrzucanych bomb 
na lotnisko w Moderówce. Wśród polskich lotników zebranych do porannego apelu byli 
zabici i wielu rannych. Pięciu poległych spoczęło na cmentarzu w Szebniach, rannych 
furmankami przewożono szosą przez Brzyszczki do jasielskiego szpitala. Siedmiu z nich 
zmarło, ich wspólna mogiła znajduje się na starym cmentarzu w Jaśle.  

W dniu rozpoczęcia wojny wszyscy rolnicy z wschodnich terenów powiatu posiadający 
konie, zgodnie z poleceniem władz zgłosili się w Szebniach celem oddania zwierząt na 
potrzeby wojska. Atak niemieckich samolotów na pobliskie lotnisko skrócił czynności 
komisji i sprawił szybki powrót rolników do domów.  

W dniu 8 września o godzinie 16 do wioski wkroczyły pierwsze oddziały niemieckich 
żołnierzy, rozpoczął się okres okupacji. Szosą nadal przemieszczały się na wschód 
zmotoryzowane i piesze oddziały żołnierzy okupanta w ślad za ustępującymi formacjami 
naszego wojska.  

Kiedy w początkach wojny dochodziły niepokojące wieści o klęsce naszych wojsk 
i szybkim opanowaniu przez wroga znacznego obszaru kraju, co ważniejsze państwowe 
urzędy, instytucje, funkcjonariusze policji, kolejarze, pracownicy poczty – pociągami, 
samochodami, dorożkami konnymi ewakuowali się na wschód. W ślad za nimi młodzi 
mężczyźni na tzw. „uciekinierkę”. Pieszo, rowerami, dorożkami konnymi także uchodzili 
przed wrogiem w nadziei odwrócenia losów wojny. Strach przed prześladowaniem 
mężczyzn przez wroga mobilizował do ucieczki. Znaczna większość mężczyzn z Brzyszczek 
zdecydowała się pozostać z rodzinami, oczekując z niepokojem na dalsze wydarzenia. Po 
zakończeniu wojennej kampanii na kresach wschodnich rozpoczął się masowy powrót 
żołnierzy i cywilów w rodzinne strony. W upalne wrześniowe lato pojedynczo, grupami, 
a nawet małymi oddziałami, bez broni i uzbrojeni, w cywilnych ubraniach i żołnierskich 
mundurach lesistym pasmem Pogórza, ścieżkami i bocznymi drogami, unikając spotkania 
z Niemcami, powracali uczestnicy wojny w rodzinne strony. Widać było u nich zmęczenie, 
wycieńczenie organizmu marszem przez wiele dni i tragicznymi przeżyciami. Przeważnie 
wędrowali boso niosąc w ręku buty, bo w spiekocie dnia uciskały raniąc boleśnie stopy. 
U wielu widać było owinięte bandażem poranione dolne kończyny. Niektórzy wstępowali do 
domów przy lesie prosząc o posiłek, wskazanie docelowej drogi lub wieczorem o nocleg. 
Byli i tacy, którym nie było dane powrócić do domów, bo jako żołnierze polegli w walce 
z wrogiem lub będąc Polakami, zginęli zamordowani przez ukraińskich nacjonalistów. 
W Brzyszczkach nie wróciło do domów dwóch żołnierzy: Stanisław Juszczyk i Władysław 
Juszczyk oraz pracownik kolei Marian Skowroński, prawdopodobnie zamordowany na 
kresach wschodnich przez Ukraińców. 

Po zakończeniu działań wojennych i podziale terytorium Polski na dwie strefy 
okupacyjne, zgodnie z układem Ribentrop – Mołotow, okupant niemiecki przystąpił do 
stanowienia nowego porządku, w podbitym kraju. Restytuował dawną administrację 
powołując dotychczasowych sołtysów i wójtów do sprawowania funkcji pod nadzorem 
okupacyjnych władz. W Brzyszczkach sołtysem został nadal Andrzej Cieciora. Starał się 
minimalizować uciążliwości władz okupacyjnych, ale wiele z nich musiał wykonać pod 
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groźbą surowych sankcji. Wśród nich było wyznaczenie podwodów konnych na wywóz 
drzewa z lasu, naprawę dróg, w zimie odśnieżanie szosy, dyżury nocne na osiedlu i szosie. 
Po agresji Niemców na ZSRR, na tabor wojskowy, do armii niemieckiej zaprzęgiem konnym 
wyznaczony został Piotr Śliż. Z Jasła dotarł aż pod Drohobycz. Samoloty sowieckie 
zaatakowały niemiecki konwój zrzucając bomby. Mieszkaniec Brzyszczek raniony 
odłamkiem zmarł. O śmierci zawiadomiona była rodzina, ale miejsce pochówku jest 
dotychczas nieznane. 

Radykalnym zmianom uległ system kształcenia dzieci i młodzieży. Zamknięte zostały 
gimnazja i wyższe uczelnie, a z programów szkół podstawowych usunięto przedmioty 
historię i geografię oraz ograniczono treści niektórych przedmiotów humanistycznych. 
Języka polskiego uczono nie z podręczników, ale czasopisma „Ster”, w którym pojawiały się 
dokładnie cenzurowane treści. Nauka często była przerywana, bo w salach szkolnych 
stacjonowali niemieccy żołnierze przemieszczający się na wschodni front. Okresowo, prawie 
przez 2 miesiące, nauka obywała się w dwóch salkach domu Bosaków, bo szkoła zajęta była 
przez wojsko. 

Tajne nauczanie w Brzyszczkach zorganizował i prowadził wysiedlony ze Śląska prof. 
Józef Lesikiewicz. Przygotowani przez niego wychowankowie z różnych przedmiotów 
potajemnie składali egzaminy przed komisją działającą na terenie Jasła. 

Rozpoczęły się także starania okupanta o werbowanie volksdeutschów i różnych 
kolaborantów utrwalających istniejący porządek w pobitym kraju. Osoby pozyskane przez 
okupanta do współpracy premiowane były przez niego w różny sposób. Otrzymywały 
przydziały deficytowych towarów, dobrze płatne stanowiska, możliwości załatwienia 
trudnych spraw z okupacyjnymi dygnitarzami. Osoby niemieckiego pochodzenia lub mające 
nazwiska o brzmieniu niemieckojęzycznym agitowane były do podpisania listy 
kolaborantów. W Brzyszczkach usiłowano, bez skutku, pozyskać do zmiany obywatelstwa 
rodzinę Henzlów. W Jaśle kilku agentów hańbiło się postawą donosicieli 
i współpracowników. W 1943 roku podziemie wysłało do nich ostrzeżenie, aby przerwali 
kontakt z okupantem. Kiedy niektórzy nie zmienili swojego postępowania wykonano wyroki 
śmierci, budząc postrach u innych i ograniczenie ich szkodliwej działalności. W naszej 
wiosce taka akcja nie miała miejsca, ale na jednym z mieszkańców, wyrokiem sądu 
podziemia karę śmierci wykonano w Jaśle. 

Do pełnienia funkcji policjantów tzw. granatowych zaangażowano trzech mieszkańców 
Brzyszczek: Stanisława Henka, Józefa Płaziaka, Józefa Dybasia. Dwaj pierwsi od 
przedwojny byli na etatach w Jaśle, trzeci wstąpił do tej formacji w czasie okupacji. 
Pracował na posterunku w Ropie koło Gorlic. Wkrótce z bronią przeszedł do oddziału 
partyzanckiego AK na Podkarpaciu. Po wojnie, podczas weryfikacji działalności tych 
funkcjonariuszy, za okres wojny nie postawiono im zarzutu nagannego zachowania. 
Podobnie godną postawę zachowali miejscy policjanci (strażnicy miejscy): Ludwik Artwik, 
Tomasz Machowski, Ludwik Jarosz i Stanisław Konieczny. Ten ostatni w 1944 roku zginął 
śmiercią tragiczną potrącony na poboczu drogi przez wystający przedmiot z samochodu, 
którym ewakuowali się uciekinierzy kolaborujący z Niemcami, przed zbliżającymi się 
wojskami ZSRR. Te konwoje niemieckich uchodźców przemieszczających się wojsk były 
zmorą dla mieszkańców wioski. Zabierali rolnikom paszę dla koni, uprząż, wozy, konie, 
żywność i inne produkty. 
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Już na początku okupacji polska ludność zobowiązana była do przekazania okupantowi 
wszelkiej broni, amunicji, odbiorników radiowych. Kilka miesięcy później podobne 
zarządzenie zobowiązywało zdeponować we wskazanym miejscu kamienie żarn. W ten 
sposób okupant chciał zmusić rolników do przemiału zboża w młynach, według z góry 
ustalonego limitu, a resztę oddać jako tzw. „kontyngent”, czyli obowiązkowe dostawy. 
W Brzyszczkach kamienie żarn złożono w piwnicach domu ludowego skąd rychło zniknęły 
zabrane przez właścicieli. Zostało tylko parę wykonanych jako atrapy ze zwykłego betonu, 
by ich właścicieli odnotowano na liście zdających. Jeśli do wioski przyjechała kontrola 
okupanta wieść o tym rozchodziła się błyskawicznie wśród mieszkańców, a ci ukrywali 
wszystko, co było wówczas nielegalnym.  

Rolnicy mieli wyznaczony, określony wymiar obowiązkowych dostaw płodów rolnych. 
Wielkość tych dostaw była ujęta w punktach, które otrzymywał rolnik za każdą dostawę 
towaru. Właściciel gospodarstwa wywiązał się z obowiązkowych dostaw, jeżeli za oddane 
płody zgromadził wyznaczoną mu liczbę punktów. Wszystkie hodowane przez rolników 
sztuki bydła i nierogacizny były zarejestrowane, a zewnętrzną oznaką tej operacji był 
zamieszczony na lewym uchu kolczyk z rejestrowym numerem. Operację wycinania otworu 
w uchu zwierzęcia i zakładania kolczyka dokonywał weterynarz, a rejestrację skierowany do 
tych zadań urzędnik.  

Limit, do oddania obowiązkowych dostaw, był uzależniony od wielkości gospodarstwa. 
Rolnicy odstawiali do punktów skupu: zboże, ziemniaki, żywiec, mleko, nabiał, buraki 
cukrowe i inne produkty. Za sprzedany towar otrzymywali zapłatę częściowo w towarach 
przemysłowych i walucie. Najczęściej wynagradzano ich wódką, papierosami, tkaninami, 
odzieżą, skórą i obuwiem. Ceny były znacznie niższe od rynkowych.  

Prześladowania władz okupacyjnych jednoczyły mieszkańców Brzyszczek do 
podejmowania działań wzajemnej pomocy, a także wsparcia dla naszych rodaków 
wysiedlonych z terenów Śląska, Pomorza i uchodźców przed ukraińską rebelią z kresów 
wschodnich. Dla nich organizowano zakwaterowanie odstępując część pomieszczeń 
w domach, pomoc żywnościową. Kiedy do mieszkańców wioski dotarła wiadomość 
o możliwości dostarczenia więźniom obozu w Szebniach produktów żywnościowych, 
błyskawicznie zebrano ich dwie furmanki i przekazano do obozowej kuchni. Mieszkańcy 
domów położonych pod lasem pomagali zbiegłym jeńcom sowieckim z obozu w Szebniach, 
partyzantom, Żydom zaopatrując w żywność i schronienie w czasie zimy. Latem 1940 roku 
ogromne poruszenie wywarła wiadomość o rozstrzelaniu w sieklowskim lesie około 
50 więźniów. Następnego dnia po dokonanej egzekucji z Brzyszczek udało się paru młodych 
mężczyzn. Zbiorowy grób pomordowanych był zakryty warstwą ziemi, a dla ukrycia zbrodni 
także leśną darniną. Podłoże przesycone ludzką krwią i poranione drzewa pociskami 
przeznaczonymi dla rozstrzeliwanych ofiar robiły ogromne wrażenie. Na miejscu kaźni 
mężczyźni znaleźli zgniecioną bibułę do zawijania papierosów, a na niej wypisany adres 
przez zamordowanego oficera wojska polskiego mieszkańca Nowego Żmigrodu. Pamiątkę 
po zamordowanym przekazano rodzinie.  

Szczególnie trudne chwile przeżywali mieszkańcy Brzyszczek i okolicznych 
miejscowości pod koniec okupacji. Kiedy walki toczyły się w okolicach Krosna, sowieckie 
samoloty penetrowały teren dokonując lotów rozpoznawczych nad Jasłem i pobliskimi 
miejscowościami. Najczęściej rozpoznawanie terenu było nocą przez lekkie maszyny zwane 
„kukuryźnikami”. Trudne do zlokalizowania przez niemiecką artylerię przeciwlotniczą 
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atakowały różne cele na terenie zajmowanym przez Niemców. Zdarzało się jednak, że 
bomby zrzucane były na osiedla mieszkalne, w których nie było wojska przeciwnika 
i obiektów wojskowych. W Brzyszczkach bomby eksplodowały w ogrodach i uszkodziły 
dwa domy: Józefa i Andrzeja Juszczyków. Zniszczeniu uległ także budynek szkoły 
podstawowej. 

Przed wysiedleniem ludności wiosek przyfrontowych okupant dokonywał grabieży 
inwentarza – bydła i co okazalszych koni. Wczesnym rankiem wojsko kordonem otoczyło 
wioskę, a do każdej z obór wchodził żołnierz i polecał wyprowadzać krowy na miejsce 
spędu, pozostawiając rodzinie tylko jedną. Podobnie było z końmi. Inwentarz uchronili tylko 
ci rolnicy, którzy przez parę dni ukryli go w pobliskim lesie. Mogli to zrobić właściciele 
mniejszych stad, trudno było koczować w lesie z większą liczbą zwierząt. Najtrudniejsze 
chwile w czasach okupacji przeżywali mieszkańcy Jasła i okolicznych wiosek w okresie 
wysiedlenia, czyli prawie przez cztery miesiące jesieni i wczesnej zimy. 

Rolnicy konnymi zaprzęgami, na drabiniaste wozy, ładowali najpotrzebniejsze 
przedmioty, pościel i żywność. Wyprowadzali ocalałe krowy. W oborach przeważnie 
zostawały drobne zwierzęta, zapasy zboża, paszy, w domach mieszkalnych wyposażenie 
wnętrz. W niektórych domach chowano, co cenniejsze przedmioty: zapasy zboża, narzędzia 
rolnicze ukryto w ziemi lub zakamarkach, skrytkach domów i budynków gospodarczych. 
Uchodźcy mieli nadzieję, że wkrótce sowieckie wojska przepędzą Niemców i powrócą do 
ocalałych i niezniszczonych domów. Niestety! Stało się inaczej. Przez cztery miesiące domy 
i zabudowania gospodarcze zostały całkowicie ograbione przez Niemców, a także 
mieszkańców niewysiedlonych wiosek, którzy załatwiali sobie przepustki w dowództwie 
wojskowym na wjazd furmankami w wyludniony teren. Po styczniowej ofensywie nie 
wszystkim dane było przeżyć radość powrotu do swoich zagród. Stacjonujący żołnierze 
spalili 15 domów, podpalili lub rozebrali dla pozyskania drzewa na budowę bunkrów 
21 obiektów gospodarczych.  

Społeczność Brzyszczek w czasie wysiedlenia podzieliła się w wyborze schronienia. 
Większość udała się do pobliskich miejscowości za rzekę Wisłokę: Kaczorów, Jareniówki, 
Bączalu, Lipnicy i innych. Ponad 50 rodzin ukryło się w niedostępnych zakątkach lasu 
wspólnoty. Koczowali w trzech obozach, różnych partiach leśnych o nazwach: Mazelon, 
Babia Góra i Łazy. W prymitywnych warunkach ludzie i zwierzęta przebywali przez ponad 
dwa tygodnie. Posiłki gotowano na ogniskach z produktów zabranych podczas opuszczania 
domów. Dla zwierząt paszę pozyskiwano z przyleśnych uprawnych pól. Żołnierze 
Werhmachtu tolerowali rozlokowane obozy w lesie. Codziennie zabierali kilku mężczyzn do 
pomocy przy kopaniu umocnień. Po dwutygodniowym pobycie skończyły się sprzyjające 
warunki atmosferyczne ciepłe dni i noce. Przyszły jesienne deszcze i chłody. Budowane 
umocnienia obronne były minowane, obozowi w Mazelonie groziło odcięcie dostępu do 
wioski. Pełni obaw mieszkańcy tego obozowiska zdecydowali się wrócić do wsi i powtórnie 
zamieszkać w swoich domach. Podobnie postąpili inni. Po tygodniowym pobycie w wiosce 
dowódca dwóch baterii dział zwołał mężczyzn i oznajmił, że w domach mogą pozostać tylko 
ci, którzy wyrażą zgodę na świadczenie pomocniczych prac dla wojska. Zaznaczył przy tym, 
że jest to nie jego decyzja, ale dowództwa polowej żandarmerii. Część mieszkańców 
podpisała taką deklarację, większość odmówiła i zdecydowała się na dalszą tułaczkę. Warto 
tu zaznaczyć, że wspomniany dowódca baterii okazał się życzliwym i dobrym człowiekiem. 
Wyznaczył godzinę wyjazdu dla opuszczających wioskę, a dla uformowanego konwoju 
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przydzielił paru żołnierzy. W ten sposób chciał uchronić mężczyzn przed przejęciem ich 
przez żandarmerię stacjonującą, w niegłowickiej rafinerii, która wybranych wysyłała na 
roboty do Niemiec. Niemieccy konwojenci odprowadzili mieszkańców do mostu 
w Topolinach. Mężczyźni rozbiegli się szukać w pobliskich domach kwatery, bo już zapadał 
zmrok. Ojciec znalazł w pobliżu dom, w którym niewiele było miejsca, gdyż gospodarz 
przyjął liczną rodzinę wysiedlonych z Lublicy. Przez następne dni szukał, wraz z innymi, 
dogodniejszej kwatery. Okazało się to niemożliwe. Mężczyźni nawet z nastaniem jesiennych 
chłodów spali w stodołach. Kobiety i dzieci w obszernej izbie na posłaniu ze słomy, którą 
codziennie wieczorem przynoszono, a rano usuwano z ziemnej posadzki. Na łóżkach spał 
tylko gospodarz i dzieci rodziny, która wcześniej zajęła gościnne miejsca. Z nastaniem 
mrozów, śpiący dotychczas w stodole mężczyźni, przenieśli się do obór na tzw. „prycza”, 
czyli zbite z desek legowiska i tak dotrwali do końca okupacji. Przedłużający się czas 
wysiedlenia sprawił, że zabrane zapasy żywności wyczerpywały się – przed ludźmi rysowało 
się widmo głodu. Za pomoc przy zbieraniu buraków u miejscowych gospodarzy okresowo 
mogliśmy korzystać z okrawanych liści. Później brakowało paszy dla bydła i koni. Z czasem 
dowództwo frontu pozwoliło, na podstawie wydawanych przepustek, furmankami zabrać 
z opuszczonych domów zboże w ziarnie lub snopy ulokowane w stodołach. Kto nie 
pospieszył się z załatwieniem pozwolenia na wjazd do wysiedlonego terenu, ten w niedługim 
czasie nie miał możliwości cokolwiek zabrać z żywności i potrzebnych rzeczy, bo 
zabudowania zostały całkowicie ograbione. Młodzi mężczyźni ścieżkami i polnym drogami 
przekradali się do swoich wsi, by zabrać z opuszczonego domu pozostawione zapasy 
żywności lub zalegające na polach warzywa. Takie wyprawy były niebezpieczne, bo teren 
penetrowany był przez polową żandarmerię, która schwytanych przekazywała jednostkom 
wojskowym, aby wykonywali pomocnicze prace. Zatrudnieni na pierwszej linii frontu 
narażeni byli na ostrzał strony przeciwnej. Przekazany dla takich zadań Tomasz Juszczyk 
wszedł na zaminowany teren, spowodował wybuch miny, która rozerwała mu stopę. Paweł 
Hendzel zmarł ugodzony odłamkiem artyleryjskiego pocisku. Brak żywności, mieszkań, 
leków i opieki medycznej był przyczyną szerzących się chorób, zgonów dorosłych i dzieci. 
W czasie wysiedlenia zmarł na gruźlicę 10-letni Jaś Brągiel, a w parę miesięcy po powrocie 
do domu, 14-letni Władzio Hendzel. 

Dla dopełnienia wydarzeń lat wojny i okupacji w Brzyszczkach trzeba utrwalić dwa 
epizody. Pierwszym to katastrofa sowieckiego, wojskowego samolotu. W drugiej połowie 
października 1944 roku. Zwiadowczy samolot pojawił się nad wioską w godzinach 
popołudniowych. Leciał powoli na niskim pułapie. Z bratem Janem na wolnej przestrzeni 
obok wioski obserwowaliśmy jego lot. Samolot przemieszczał się od strony wschodniej. 
Początkowo sądziliśmy, że to niemiecka maszyna, ale gdy przelatywał nad nami 
zobaczyliśmy na skrzydłach czerwone gwiazdy, znak rozpoznawczy Sowietów. Z pobliskiej 
zabudowy domów, gdzie stacjonowała niemiecka załoga baterii dział wystrzelono do 
przelatującego samolotu serię z karabinu maszynowego. Załoga nie zareagowała, leciał nad 
Jasło. Z relacji naocznych świadków dowiedziałem się, że kiedy przelatywał nad Rafinerią 
Nafty w Niegłowicach dostał się pod silny ostrzał baterii dział przeciwlotniczych. Został 
uszkodzony, płonął, z tylnej części kadłuba wydobywały się jęzory ognia. Pracując w polu 
obserwowałem jak na terenie pól Nowaków, uszkodzony samolot zarył podwoziem, zostawił 
je, odbił się i przeleciał jeszcze około 70 m, spadł blisko drogi prowadzącej do lasu. 
Z wnętrza maszyny wychodzili piloci. Z pobliskich domów wybiegli niemieccy żołnierze, 
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ale w połowie drogi do miejsca zdarzenia zatrzymali się, bo eksplodowała amunicja. Kiedy 
wystrzały ucichły pobiegli do wraku i wynosili różne przedmioty. Z dowództwa wojskowego 
przyjechało samochodem dwóch sanitariuszy i zaopatrywało trzech lekko rannych 
sowieckich pilotów. Wkrótce jeńców zabrano samochodem, jaki był ich dalszy los nie 
wiadomo. Z wioski odważyło się przybyć na miejsce zdarzenia kilku mieszkańców, wśród 
nich także ja z bratem. Przechodząc koło rozbitej maszyny widziałem leżących obok siebie 
dwóch martwych pilotów. Byli w żołnierskich mundurach, Niemcy ściągnęli im z nóg buty. 
Przechodząc powtórnie koło samolotowego wraku, widziałem jak kremowały się zwłoki 
poległych żołnierzy rzucone przez Niemców w płomienie samolotu.  

Drugi splot wydarzeń to także osobliwa historia ostatnich miesięcy okupacyjnych 
w Brzyszczkach. W miesiącu sierpniu 1944 roku trzech żołnierzy Werhmachtu zabawiało się 
strzelając do wizerunku rozpostartej postaci Chrystusa, odlanego z metalu, przybitej do 
drewnianego krzyża w miejscu pochówku mieszkańców Brzyszczek zmarłych podczas 
epidemii cholery w 1856 roku. Kilkadziesiąt pocisków rewolwerowych uszkodziło główny 
korpus krucyfiksu. Na drewnianych ramionach pozostały tylko dłonie i stopy przybite do 
drewnianej konstrukcji. W miejscu zespolenia ramion krzyża powstał lej wyżłobiony 
dziesiątkami pocisków.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Miejsce pochówku mieszkańców Brzyszczek zmarłych na cholerę w 1856 roku 
i wydarzeń wojennych z przełomu lat 1944/45 (fot. Ewelina Szkolnik) 
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W miesiącu wrześniu 1944 roku baterię dział ulokowano najpierw w ogrodach wioski, 
a kiedy jej miejsce zostało zlokalizowane przez sowieckich zwiadowców i ostrzelane serią 
celnych pocisków dowództwo niemieckie przeniosło działa na polanę śródleśną zwaną 
Przylaskiem. Obok, w Stroni, głębokim jarze, w wykopanych w stoku schronach 
zaparkowanych było pięć gąsienicowych pojazdów. Ślady tych stanowisk, w lesistym 
terenie, zachowały się dotychczas. Nocą, 17 stycznia 1945 roku o godzinie 3, podczas 
ofensywy styczniowej, żołnierze niemieccy w pośpiechu uruchomili gąsienicowe pojazdy, 
załadowali amunicję, przypięli działa i zwartym konwojem przemieszczali się od lasu 
w kierunku wioski. Towarzyszyły im konne tabory. Kiedy czoło konwoju mijało bestialsko 
sprofanowany krzyż silniki gąsienicowych pojazdów przestały pracować i chociaż 
obsługujący mechanicy usiłowali je uruchomić wysiłek okazał się bezskutecznym. Na tabory 
konne z mechanicznych pojazdów przeładowano część sprzętu i amunicji. Działa były także 
holowane konnymi zaprzęgami. Jeden z pojazdów zniszczono wybuchem miny 
przeciwczołgowej, cztery oblano benzyną i spalono. Dwa silniki z pozostawionych 
ciągników wymontowali mechanicy z wioski, gdyż okazały się w pełni sprawne. Na miejscu 
tych wydarzeń, jak dawniej pod rozłożystą lipą stoi przydrożny krzyż. 
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WĘDRÓWKI  

PO DAWNYM I NOWYM JAŚLE (IV) 
 
 

ontynuując w Roczniku Jasielskim serię artykułów pod tytułem „Wędrówki po 
dawnym i nowym Jaśle”, których tematem były dotychczas Rynek, ratusz 

i budownictwo mieszkaniowe, obecnie pragnę przedstawić Czytelnikom jasielskie świątynie. 
W miastach kościoły zawsze stanowiły budowle najokazalsze i najpiękniejsze, obrazujące 
określony styl architektoniczny. Na terenie obecnego miasta Jasła do roku 1939 były cztery 
kościoły. 

 K

 
1. Kościół Farny pod wezwaniem Wniebowzięcia N.M.P. Parafia powstała przed 1325 

rokiem. Pierwszy kościół drewniany został spalony. Kościół murowany wystawiono 
w roku 1446. Był on kilkakrotnie przebudowywany. 

 
2. Kościół OO. Franciszkanów pod wezwaniem św. Antoniego. Franciszkanie przybyli do 

Jasła u schyłku XIX wieku. Nie mając własnej świątyni msze odprawiali w Kaplicy 
Gimnazjalnej. Rozpoczęto starania o pozyskanie parceli pod budowę klasztoru i kościoła. 
Pierwszą propozycją było przekazanie Franciszkanom placu pokarmelickiego (obecnie 
rejon placu Żwirki i Wigury). Ostatecznie Franciszkanie nabyli parcelę budowlaną od 
rodziny Polaków przy ulicy Mickiewicza, gdzie rozpoczęto budowę kościoła. Budowę 
zakończono i kościół poświęcono w roku 1904. 

 
3. Kościół pod wezwaniem św. Stanisława znany pod nazwą Kaplicy Gimnazjalnej, 

wybudowany został ze składek obywateli jasielskich w roku 1893. Była ona 
przeznaczona głównie do odprawiania nabożeństw dla młodzieży gimnazjalnej. 

 
4. Kościół Sióstr Wizytek. Siostry Wizytki przybyły na teren ziemi jasielskiej i zamieszkały 

początkowo w Cieklinie. Przystąpiły do budowy klasztoru i kościoła pod wezwaniem 
Najświętszego Serca Pana Jezusa na „Górce”, noszącej do dzisiaj nazwę „Górki 
Klasztornej”. Przeniosły się tutaj w roku 1903 – budowa całego obiektu klasztornego 
zakończyła się nieco później. 

 
W okresie przedwojennym jedynie Kościół Farny posiadał status parafii i jako jedyny 

prowadził ewidencję ludności oraz dokonywał chrztów, ślubów i pogrzebów. 
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Kościół Farny – przedwojenny 
(poczt. z archiwum Stowarzyszenia 
Miłośników Jasła i Regionu  
Jasielskiego) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kościół 
OO. Franciszkanów 

– przedwojenny 
(poczt. z archiwum SMJiRJ) 
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Kościół S.S. Wizytek 
– przedwojenny 

(poczt. z archiwum SMJiRJ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kościół św. Stanisława 
– przedwojenny 
(poczt. z archiwum SMJiRJ) 
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We wrześniu 1944 roku okupant zarządził ewakuację wszystkich mieszkańców Jasła 
i przystąpił do totalnego niszczenia miasta. Temu barbarzyństwu nie oparły się również 
miejscowe kościoły. Kościoły Farny i św. Stanisława zostały spalone, kościoły  
OO. Franciszkanów i Wizytek – wyminowane. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ruiny jasielskiej Fary (fot. z archiwum SMJiRJ) 
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Ruiny kościoła  
OO. Franciszkanów 

(fot. z archiwum SMJiRJ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kościół św. Stanisława  
po zniszczeniach wojennych 
(fot. ze zb. M. Mikulskiego) 
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Ruiny kościoła S.S. Wizytek (fot. z archiwum SMJiRJ) 
 

 
W styczniu 1945 roku Jasło 

zostało wyzwolone spod 
hitlerowskiej okupacji. Jaślanie 
mogli wracać do swego miasta. 
Nie było jednak do czego. 
Pozostały po nim jedynie gruzy 
i zgliszcza. Ilość mieszkańców 
w 1945 roku wynosiła niewiele 
ponad 500 osób, mieszkających 
w zakamarkach ruin i piwnicach. 
Powrócili księża parafii, którzy 
nabożeństwa odprawiali w ocalałej 
kaplicy cmentarnej. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kaplica cmentarna 
(fot. M. Mikulski) 
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Jaślanie nie skorzystali z propozycji przeniesienia Jasła do jednego z miast na ziemiach 
odzyskanych. Postanowili swe miasto odbudować. W planach odbudowy znalazły się 
również jasielskie kościoły.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kościół Farny został odbudowany i oddany do użytku w roku 1949 (fot. M. Mikulski) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kaplica Gimnazjalna – obecnie  
kościół p.w. św. Stanisława 

został odbudowany i oddany do 
użytkowania w roku 1945 

(fot. M. Mikulski) 
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Ojcowie Franciszkanie  

swój budynek klasztorny  
odbudowali i dostosowali  

do odprawiania nabożeństw, 
które odbywały się do czasu 

wybudowania nowego kościoła. 
Ruiny starej świątyni  

nie nadawały się do odbudowy. 
Uzyskano teren i pozwolenie budowy 

w innym miejscu, tj. na rogu ulic  
3-Maja i Szopena. Nowy kościół 

oddano do użytku w roku 1963 
(fot. M. Mikulski) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Siostry Wizytki odbudowały 
swój kościół w roku 1951 
(fot. M. Mikulski) 

 



 

175Wędrówki po dawnym i nowym Jaśle (IV) 

Od lat pięćdziesiątych zaczął się dynamiczny rozwój miasta. Powstawały nowe zakłady 
pracy, instytucje, rosła liczba mieszkańców. Budowano także nowe kościoły. 
 
 

Kościół p.w. Matki Bożej  
Królowej Polski przy  

ulicy Lwowskiej zbudowany  
w 1986 roku 

(fot. M. Mikulski) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kościół p.w. Matki Bożej  
Królowej Świata – przebudowany 
z Domu Ludowego w Niegłowicach  
(fot. M. Mikulski) 
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Kościół p.w. Dobrego Pasterza  
w Sobniowie zbudowany  
w roku 1991 
(fot. M. Mikulski) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Kościół p.w. Miłosierdzia Bożego przy ulicy Rafineryjnej (fot. M. Mikulski) 
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Kościół p.w. Matki Bożej Częstochowskiej przy ulicy Szkolnej konsekrowany w 2000 roku  
(fot. M. Mikulski) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kościół p.w. św. Judy Tadeusza zbudowany w 2000 roku w Dąbrówce przy Osiedlu Gamrat 
(fot. M. Mikulski) 
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Kościół p.w. NSPJ i NSNMP przy ulicy św. Jana z Dukli zbudowany w 2002 roku 
(fot. M. Mikulski) 
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KALENDARIUM /c.d./ 
Kalendarium stanowi kontynuację Kroniki „Rocznika Jasielskiego” tom V 

i obejmuje ważniejsze wydarzenia z życia Jasła od 2002-2004 roku. 
 
 
2002 ROK 
 
1 stycznia  – w ramach restrukturyzacji PNiG w Jaśle utworzony został Oddział 

Transportowo - Sprzętowy, który został przekształcony w „Trans – Wiert” 
Sp. z o.o. 

6-12 stycznia – trwała rozpoczęta po raz pierwszy w Jaśle akcja „Noworoczny Dar”. 
Zebrano 17.200 zł, które przeznaczono na zakup kardiomonitora dla 
Oddziału Dziecięcego Szpitala Specjalistycznego w Jaśle. 

9 stycznia – w Szkole Podstawowej nr 8 w Sobniowie odbyła się uroczystość oddania 
do użytku pracowni informatycznej liczącej 12 stanowisk. Dotację na ten 
cel w wysokości 25 000 zł przekazała Fundacja Kronenberga przy Banku 
Handlowym w Warszawie. 

21 stycznia  – Rada Miejska Jasła Uchwałą Nr XLVIII/466 wyraziła zgodę na włączenie 
gruntów o powierzchni 165,01 ha położonych na terenie miasta Jasła do 
Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Euro-Park Wisłosan”. 

22 stycznia – w Szpitalu Specjalistycznym w Jaśle nastąpiło uroczyste otwarcie 
Pracowni Badań Kardiologicznych i USG. 

25 stycznia  – został oddany do użytku wiadukt kolejowy na trasie Jasło - Krosno nad 
ulicą Kasprowicza, która łączyć będzie ulicę Jana Pawła II z ulicą 
Floriańską. Jest to trasa wyjazdowa z Jasła w kierunku Sobniowa. 

26 stycznia  – Jan Paweł II – Honorowy Obywatel Miasta Jasła przesłał na ręce 
burmistrza Andrzeja Czerneckiego list z błogosławieństwem 
i noworocznymi życzeniami dla mieszkańców Jasła. 

30 stycznia  – rozpoczęcie budowy kolejnego fragmentu tzw. „drogi południowej” na 
odcinku od ulicy Hutniczej do ulicy Metzgera. 

31 stycznia – według danych GUS w Jasielskiem stopa bezrobocia osiągnęła 20,4 %. 
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Wiadukt kolejowy na trasie Jasło – Krosno 
(fot. z archiwum Urzędu Miasta Jasła) 

 
3 lutego  – burmistrz miasta Jasła Andrzej Czernecki odebrał z rąk prezydenta RP 

przedłużenie nagrody dla Gminy Miejskiej Jasło w konkursie „Gmina 
Przyjazna Środowisku”.  

11 lutego  – w JDK odbyło się spotkanie z prof. Karolem Myśliwcem, promocja jego 
książki pt. „Święte znaki Egiptu” i otwarcie wystawy poświęconej 
rezultatom badań nad historią starożytnego Egiptu. 

15 lutego  – w Muzeum Regionalnym w Jaśle odbyło się spotkanie z Piotrem 
i Tadeuszem Łopatkiewiczami, autorami i wydawcami opracowania 
„Inwentarz zabytków powiatu jasielskiego” Stanisława Tomkowicza. 

11 marca  – ukazała się książka „Jasielskie legendy” wydana przez SMJiRJ. 
14 marca  – uchwałą Nr L/475/2002 Rada Miejska Jasła postanowiła wyposażyć 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jaśle w korty tenisowe zlokalizo-
wane w Jaśle przy ul. Sikorskiego 15. W skład obiektu sportowego 
wchodzą 2 korty ziemne o nawierzchni ceglanej (o powierzchni 3800 m2) 
wraz z ogrodzeniem oraz ściana treningowa, oświetlenie elektryczne, 
instalacja zraszająca, odwodnienie i trybuna dla widowni liczącej 90 osób. 
Łączna wartość w/w obiektu wynosi 389.615,67 zł. 
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14 marca  – Rada Miejska Jasła Uchwałą Nr L/482/2002 wyraziła zgodę na używanie 
herbu miasta Jasła jako elementu składowego emblematu Jasielskiego 
Stowarzyszenia Motocyklowego. 

15 marca  – w Jaśle powstał Powiatowy Ośrodek Edukacji Nauczycieli. Jest to 
pierwszy taki ośrodek powstały w województwie podkarpackim. 

15 marca  – w Urzędzie Miasta gościł Douglas J. Apostol, konsul ds. polityczno - 
ekonomicznych Stanów Zjednoczonych Ameryki w Krakowie, Aaron 
Fishman, wicekonsul oraz Marek J. Guzik, asystent ds. polityczno - 
ekonomicznych. 

22 marca  – w obiektach MOSiR-u odbyły się „II Targi Budownictwa i Wyposażenia 
Wnętrz Jasło 2002”. 

6 kwietnia  – Fundacja Kronenberga przy Banku Handlowym w Warszawie przekazała 
dla Gimnazjum nr 2 w Jaśle 10 000 zł na odbudowę szkolnego 
księgozbioru bibliotecznego, a wkład miasta Jasła wyniósł 5000 zł. 
Zakupiono 865 pozycji książkowych oraz urządzono dwa stanowiska 
multimedialne z dostępem do internetu. 

7 kwietnia  – w sali JDK odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze SMJiRJ. 
9 kwietnia  – zmarł Kazimierz Krzyżanowski, działacz społeczny, wieloletni członek 

Zarządu SMJiRJ. 
10 kwietnia  –nad Jasłem przeszła gwałtowna ulewa z gradem i piorunami. Zalanych 

zostało 8 ulic. Strażacy byli wzywani około 60 razy do wypompowywania 
wody z piwnic i pomieszczeń. 

15 kwietnia  – w godzinach popołudniowych ponownie nad Jasłem przeszła gwałtowna 
burza wywołująca zalewanie ulic i piwnic. 

18 kwietnia  – nadszedł list od Ojca Świętego Jana Pawła II na ręce burmistrza miasta 
Jasła Andrzeja Czerneckiego z życzeniami z okazji Świąt Wielkiej Nocy 
dla mieszkańców Jasła. 

18 kwietnia  – w uznaniu zasług Rafineria Jasło S.A. otrzymała tytuł „Inwestor w kapitał 
ludzki” jako jedyny zakład na Podkarpaciu. 

25 kwietnia  – w JDK odbyła się promocja albumu „Ziemia Jasielska – Skarby przyrody 
i kultury”, którego wydawcą jest Starostwo Powiatowe i „idea Media” 
Agencja Wydawniczo – Reklamowa, Lublin 2002. 

25-26 kwietnia – w MDK w Jaśle odbył się kolejny XI Turniej Wiedzy w Jaśle, w którym 
wzięli udział uczniowie jasielskich szkół podstawowych 
i ponadpodstawowych. 

26-28 kwietnia – odbyły się „X Jasielskie Spotkania Muzyczne”. 
29 kwietnia  – w JDK odbyła się sesja naukowa poświęcona ks. Kazimierzowi 

Wojciechowskiemu i spotkanie z ks. Waldemarem W. Żurkiem, 
autorem książki pt. „Żwirowisko oświęcimskie”. W spotkaniu uczestniczył 
też wicepostulator procesu beatyfikacji ks. Kazimierza 
Wojciechowskiego, ks. Michał Szafarski. 



 

182 Felicja Jałosińska 

kwiecień  – oddana została do użytku wyremontowana płyta jasielskiego Rynku. 
Przebudowę rozpoczęto w sierpniu 2000 roku. Koszt remontu wyniósł  
2,2 mln. zł.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Płyta jasielskiego Rynku w czasie remontu (fot. z archiwum Urzędu Miasta Jasła) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Płyta jasielskiego Rynku po modernizacji (fot. z archiwum Urzędu Miasta Jasła) 
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7 maja  – na Zamku Królewskim w Warszawie odbyło się uroczyste ogłoszenie 
wyników centralnego etapu Europejskiego Konkursu Szkolnego „Europa 
w Szkole”. Laureatką konkursu została uczennica Gimnazjum nr 2 Paulina 
Jamer i jako jedyny nagrodzony nauczyciel w tym prestiżowym konkursie, 
opiekun Pauliny mgr Wiesław Hap.  

13 maja  – został oddany do użytku po modernizacji Oddział Neurologii Szpitala 
Specjalistycznego w Jaśle. 

15 maja  – od tego dnia w Jaśle zamknięta została dla ruchu kołowego ul. Floriańska 
na wysokości wiaduktu kolejowego. Ruch z centrum miasta w kierunku 
Sobniowa i Górki Klasztornej odbywał się ulicą Jana Pawła II oraz oddaną 
do użytku ulicą Kasprowicza. 

21 maja  – rozpoczął się narodowy spis powszechny mieszkańców i powszechny spis 
rolny. 

24 maja  – dokonano odbioru robót związanych z zabezpieczeniem brzegów rzek 
Wisłoki i Jasiołki w pobliżu mostu na ul. Mickiewicza. 

27 maja  – odbyły się uroczystości z okazji „Dnia Strażaka” i 10-lecia Państwowej 
Straży Pożarnej w Jaśle. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Okolicznościowy medal z okazji 10-lecia Państwowej Straży Pożarnej 
(fot. z archiwum Urzędu Miasta Jasła) 
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8 czerwca  – od tego dnia rozpoczęła funkcjonowanie jasielska podstrefa Tarnobrzeskiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Utworzono ją na powierzchni 35 ha 
w Obrębie Nr 18 Gamrat i Obrębie Nr 23 Warzyce. 

11 czerwca  – w Jaśle otwarte zostało Centrum Doradztwa Dermokosmetycznego. CDD 
mieści się w aptece Cefarmu przy ul. Baczyńskiego. 

12 czerwca  – Uchwałą Nr LII/498/2002 Rada Miejska Jasła postanowiła wyposażyć 
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jaśle w krytą pływalnię i urządzenia 
niezbędne do jej funkcjonowania, zlokalizowane w Jaśle przy 
ul. Sikorskiego 15. 

12 czerwca  – Rada Miejska Jasła podjęła Uchwałę Nr LII/504/2002 o zaproszeniu 
4. osobowej rodziny pochodzenia polskiego z Kazachstanu, celem 
osiedlenia się na terenie miasta Jasła na czas dłuższy niż 12 miesięcy. 

13-16 czerwca  – trwały „Międzynarodowe Dni Jasła 2002” z programem: 
  13-go – Dzień Patrona Miasta – Św. Antoniego, 
  14-15-go – Dzień Młodzieży – przeglądy muzyczne, konkursy 

i prezentacja dorobku jasielskich domów kultury, 
  16-go Dzień Miast Partnerskich jako międzynarodowa impreza prezentacji 

dorobku kulturalnego trzech miast – Bardejov, Makó i Truskawiec.  
27 czerwca  – Uchwała Nr LIII/515/2002 – Rada Miejska Jasła podjęła uchwałę 

o użyczeniu na czas nieoznaczony dla Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata 
Alberta w Rzeszowie nieruchomości przy ul. Konopnickiej.  

27 czerwca  – Rada Miejska Jasła podjęła Uchwałą Nr LIII/516/2002 nadanie nazwy 
ulicy imienia Ignacego Pinkasa na Osiedlu Śródmieście. 

28 czerwca  – w Rafinerii Jasło S.A. z oficjalną wizytą gościł minister skarbu państwa 
Wiesław Kaczmarek. Głównym tematem prowadzonych rozmów była 
przyszłość Rafinerii. 

30 czerwca  – dekretem biskupim na stanowisko proboszcza kościoła farnego został 
mianowany ks. Zbigniew Irzyk. 

12 lipca  – w mieście zaczął działać system monitoringu ulic. W siedzibie Komendy 
Powiatowej Policji utworzone zostało centrum dozoru, wyposażone 
w urządzenia do zdalnego podglądu, rejestracji i archiwizacji materiałów 
filmowych. 

29 lipca  – Zakłady Przemysłu Owocowo - Warzywnego „Pektowin” Sp. z o.o. 
otrzymały prestiżową nagrodę EUROPRODUKT 2002. Nagrodzone 
w konkursie zostały pektyny nisko i wysokoestryfikowane, cytrusowe, 
cytrusowo - jabłkowe i jabłkowe. 

29 lipca  – Zakład Medycyny Pracy zmienił siedzibę i mieści się w budynku Poradni 
Specjalistycznych Szpitala Specjalistycznego przy ul. Szopena 38.  

31 lipca  – uruchomiony został przejazd nowo wybudowanym fragmentem ulicy 
Metzgera i ulicą Hutniczą oraz przez nowy most na Jasiołce. 
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10 lipca  – uroczyście oddana została do użytku kryta pływalnia w Jaśle. Poświęcenia 
dokonał ks. Dziekan Tadeusz Paszek. W skład krytej pływalni wchodzą: 
basen pływacki (25 m długości), basen rekreacyjny, whirpool i zjeżdżalnia 
(105 m długości), sucha sauna, solarium i sala gimnastyczna do ćwiczeń. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obiekt krytej pływalni w Jaśle (fot. z archiwum Urzędu Miasta Jasła) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Basen z trybuną w krytej pływalni (fot. z archiwum Urzędu Miasta Jasła) 
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Nowy most na Jasiołce 
(fot. z archiwum Urzędu Miasta Jasła) 

 
lipiec  – w ostatniej dekadzie miesiąca funkcjonariusze ruchu drogowego Komendy 

Powiatowej Policji w Jaśle otrzymali nowoczesny radar. Sprzęt za około 
10 000 zł pozwala na pomiar prędkości od 30 - 220 km/h.  

lipiec  – przy gruntownym remoncie jasielskiej Fary w południowej części 
prezbiterium odkryto malowidła występujące w trzech warstwach. 
Pierwsza datowana jest na XV w., środkowa pochodzi z XVI w., a ostatnia 
zaś z XVII wieku. 

1 sierpnia  – do 23 września w MBP otwarta była bardzo ciekawa wystawa „Obiekty 
sakralne powiatu jasielskiego”, obejmująca kościoły, cerkwie i kapliczki. 

2 sierpnia  – rozpoczęła produkcję firma „Kronodoor” w Jaśle powstała na bazie byłych 
Zakładów Płyt Wiórowych „Furnel”. Firma produkować będzie do 60 tys. 
drzwi miesięcznie. 

28 sierpnia  – oddano do użytku kolejny odcinek drogi południowej od ulicy 3 Maja do 
mostu na Jasiołce i ulicę Kasprowicza. Droga ta o długości 4,4 km odciąży 
ruch samochodowy w centrum miasta. Poświęcenia drogi dokonał 
ks. dziekan Tadeusz Paszek. 

5 września  – Komendant Powiatowej Policji Krzysztof Guzik otrzymał z Urzędu 
Miasta alkomat. Urządzenie to zostało zakupione za 5 700 zł. z funduszu 
przeznaczonego na przeciwdziałania alkoholizmowi. 

9 września  – ostateczny termin rejestracji Komitetów Wyborczych do wyborów 
samorządowych 2002. 
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11 września  – wręczony został certyfikat zarządzania jakością ISO 9001:2000 dla Urzędu 
Miasta. Jasielski Urząd jest drugą instytucją samorządową 
w województwie podkarpackim posiadającą taki certyfikat. 

17 września  – w Urzędzie Miasta odbyła się uroczystość nadania Dyplomów Weterana 
Walk o Wolność i Niepodległość Ojczyzny dla Weteranów miasta Jasła 
i powiatu jasielskiego. 

18 września  – została oddana do użytku nowo wybudowana sala gimnastyczna przy 
Szkole Podstawowej nr 10 na Osiedlu Brzyszczki. 

24 września  – w jednym z okien sali obrad budynku Urzędu Miasta zamontowany został 
witraż przedstawiający postać Św. Antoniego, patrona miasta Jasła. 
Autorem projektu i wykonawcą jest Wiesław Czechowicz, właściciel PHU 
VITRAUL z Cieklina. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

fot. M. Dybaś  
z archiwum Urzędu Miasta Jasła 
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20 września  – w jasielskiej Farze i JDK odbyła się sesja naukowa „Na świadectwo ducha 
religijnego…” Z dziejów powstania, odbudowy i konserwacji kościoła 
farnego w Jaśle. Sesja odbyła się pod przewodnictwem prof. dra hab. 
Jerzego Gadomskiego. 

20 września  – na VII Kongresie Regionalnych Towarzystw Kultury, który odbył się 
w Gorzowie Wielkopolskim, z-ca prezesa SMJiRJ Wiesław Hap otrzymał 
odznakę „Zasłużony Działacz Kultury”. 

21 września  – nastąpiło otwarcie lokalu przeznaczonego dla Stowarzyszenia 
Trzeźwościowego „ARKA” w Jaśle. Lokal mieści się przy ulicy 
Konopnickiej 61a. 

26 września  – Rafineria Jasło S.A. otrzymała z rąk przedstawicieli Prezydenta RP 
prestiżowy tytuł „Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi”. 

27 września  – Spółka Parafiny – Rafineria Jasło S.A. otrzymała certyfikat systemu 
zapewnienia jakości ISO 9001:2000. Parafiny są pierwszą w kraju firmą tej 
branży, która uzyskała taki certyfikat. 

30 września  – zawarta została umowa o renowację figury Św. Jana Nepomucena na 
Rynku w Jaśle. Umowę zawarto z firmą konserwatorską „Konserwacja 
Dzieł Sztuki” Przemysława Michalskiego z Krosna.  

wrzesień  – Oddział Neonatologii Szpitala Specjalistycznego w Jaśle otrzymał ręczny 
przyrząd do badania słuchu noworodków, zakupiony on został z funduszu 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 

4 października – odbyło się ostatnie posiedzenie Rady Powiatu Jasielskiego w kadencji 
1998 - 2002. 

10 października  – Uchwałą Nr LVIII/544/2002 Rada Miejska Jasła postanowiła nazwać 
imieniem „Marszałka Józefa Piłsudskiego” ulicę przebiegającą w ciągu 
ulic gminnych na odcinku od ulicy Metzgera do ulicy Towarowej na 
Osiedlu Śródmieście. 

10 października  - Uchwałą Nr LVIII/545/2002 Rada Miejska Jasła postanowiła nazwać 
imieniem Tadeusza Sroczyńskiego ulicę położoną w Jaśle w Obrębie Nr 3 
– „Błonie” na Osiedlu Ulaszowice. 

10 października  - Uchwałą Nr LVIII/547/2002 Rada Miejska Jasła postanowiła nazwać plac 
przy ulicy Staszica w Jaśle, na którym wzniesiono pomnik „W hołdzie 
Żołnierzom Armii Krajowej” „Skwerem Zenona Soboty”. 

10 października  – odbyła się ostatnia LVIII Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Jasła 
III Kadencji. 

11 października  – miało miejsce zakończenie III Kadencji Rady Miejskiej Jasła. 
11 października  – odbyło się uroczyste wręczenie certyfikatu jakości ISO 9001: 2000 dla 

Urzędu Miasta Jasła. Certyfikat przekazał Dariusz Hejmej, kierownik 
przedstawicielstwa Biura Certyfikacji. 
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12 października  – Jubileusz 40 – lecia obchodziło Technikum Chemiczne i Zespół Szkół 
Chemicznych w Jaśle. W budynku szkoły dokonano uroczystego 
odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświeconej dyrektorowi „Chemika” 
Ludwikowi Macowi. Część oficjalna odbyła się w JDK. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej (fot. z archiwum Urzędu Miasta Jasła) 
 
 
17 października  – Powiatowe Koło Związku Niewidomych w Jaśle obchodziło 35-lecie 

swego istnienia. Jubileuszowe uroczystości zbiegły się z obchodzonym na 
całym świecie tzw. Dniem Białej Laski. 

19 października  – odbyły się uroczystości jubileuszowe 40-lecia istnienia tzw. 
„Ekonomika” w Jaśle. 

21 października  –w Rafinerii Jasło S.A. został otwarty nowy Zakład Przerobu Tworzyw 
Sztucznych i zmodernizowana Instalacja Oksydacji Asfaltów i Emulsji 
Asfaltowych. 

27 października  – odbyły się Wybory Samorządowe „IV Kadencji 2002 - 2006”. 
7-8 listopada  – w MDK odbył się V Jubileuszowy Turniej Wiedzy o Regionie dla szkół 

podstawowych i ponadpodstawowych powiatu jasielskiego.  
10 listopada  – w drugiej turze wyborów burmistrzem miasta Jasła został Andrzej 

Czernecki. 
19 listopada  – odbyło się pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Powiatu 

Jasielskiego, na którym w tajnym głosowaniu dokonano wyboru: starostą 
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został Marian Gancarz, wicestarostą Kazimierz Stefanik, przewo-
dniczącą Rady Powiatu została Maria Kurowska. 

21 listopada  – zakończone zostały prace konserwatorskie figury Św. Nepomucena, 
charakterystycznego elementu płyty jasielskiego Rynku. Koszt prac 
wyniósł 7 200 zł. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura Św. Jana Nepomucena – wygląd po konserwacji  
(fot. Felicja Jałosińska) 

 
25 listopada  – odbyła się I sesja nowo wybranej Rady Miasta Jasła IV Kadencji. 

Przewodniczącym Rady Miejskiej w drugiej turze wyborów został 
wybrany Bogdan Naszkiewicz, dyrektor jasielskiego szpitala. 

29 listopada  – odbyła się uroczystość obchodów 55-lecia Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Jaśle z udziałem władz miasta, powiatu i zaproszonych gości. 
Organizatorami uroczystości była MBP oraz Oddział Stowarzyszenia 
Bibliotekarzy Polskich w Jaśle. 
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7 grudnia  – odbyło się wmurowanie kamienia węgielnego z aktem erekcyjnym 
i poświecenie kościoła pw. Św. Faustyny w Jaśle - Żółkowie. Aktu 
poświęcenia dokonał ks. bp ordynariusz Kazimierz Górny. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kościół pw. św. Faustyny w Jaśle  
(fot. z archiwum Urzędu Miasta Jasła) 

 
 
21 grudnia  – władze Urzędu Miasta Jasła po raz pierwszy przyznały nagrody za 

osiągnięcia kulturalne i naukowe. Nagrodę otrzymał zespół Afera Blus 
Group oraz Piotr i Tadeusz Łopatkiewiczowie. Wyróżnienia otrzymali: 
Wiesław Hap, Zygmunt Kachlik, Marek Maczuga, Mateusz Mijal, 
Andrzej Laskowski i Henryk Zych. 

31 grudnia  – według danych GUS stan mieszkańców Jasła wyniósł 37.942 osób. 
grudzień  – końcem tego miesiąca odbyły się obchody 50-lecia działalności Biblioteki 

Pedagogicznej w Jaśle. Rejestracja jej odbyła się końcem 1952 roku 
a pierwszą siedzibą był budynek kina „Syrena”. 
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Wydawnictwa dotyczące Jasła i Regionu wydane w 2002 roku: 
 

1. Borkiewicz Izydor, Kult maryjny w Jaśle/Izydor Borkiewicz, Zdzisław Świstak. – 
Jasło: Zdzisław Świstak, 2002. 

2. Dzikiewicz Lech, Kapitan Holik mówi...: relacja oficera broni pancernej i szefa 
dywersji Inspektoratu AK Podkarpacie oraz Notatki 1939 – 1945 por. Antoniego 
Zawadzkiego szefa dywersji Obwodu AK Jasło/Lech Dzikiewicz – Warszawa, 
Krosno; Jasło: [b.w.], 2002 (Tuchów: Mała Poligrafia Redemptorystów). 

3. Informator dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez 
powiat jasielski na rok szkolny 2002/2003. – [Jasło]: [b.w.], [2002]. 

4. Jasielskie szkoły podstawowe/zespół red. Felicja Jałosińska, Wiesław Hap. – Jasło: 
Stowarzyszenie Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego, 2002. 

5. Księga pamiątkowa czterdziestolecia Zespołu Szkół Ekonomicznych w Jaśle: 1962 
– 2002/red. Urszula Budziak [i in.]. – Jasło; Krosno: Wydaw. Nonparel, 2002. 

6. Legendy jasielskie/pod. red. Wiesława Hapa, Felicji Jałosińskiej, Bogusława 
Masteja. – Jasło: Stowarzyszenie Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego, 2002. 

7. Liniewski Józef, Gmina Jasło/Józef Liniewski, Stanisław Mendelowski. – Krosno: 
PUW „Roksana”, 2002. 

8. Mazur Stanisław, Zwyczaje, obrzędy i wierzenia okresu Adwentu i Narodzenia 
Pańskiego w regionie jasielskim/Stanisław Mazur. – Rzeszów: [b.w.]. 2002 
(Tuchów: Mała Poligrafia Redemptorystów). 

9. Michalak Janusz, Jasło i okolice: przewodnik turystyczno – krajoznawczy/Janusz 
Michalak. – Wyd.2. – Krosno: PUW „Roksana”, 2002. 

10. Jasielskie ulice/Mieczysław Mikulski, Zdzisław Świstak, Henryk Zych. – Jasło: 
Urząd Miasta Jasła, 2002. 

11. Plan miasta Jasła/oprac. Agencja Promocyjno – Wydawnicza „Kontrast”. – Skala 
1:14000. – [Jasło]: Agencja Promocyjno – Wydawnicza „Kontrast”, 2002. 

12. Powiat jasielski. – Kraków: Wydaw. „Kurier Press”, [2002]. 
13. Stój Marian, Ptaki Jasła: liczebność, rozmieszczenie i ochrona/Marian Stój, Jerzy 

Dyczkowski. – Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2002. 
14. Technikum Chemiczne – Zespół Szkół Chemicznych im. Profesora Stanisława 

Pawłowskiego w Jaśle: 1962 – 2002/przew. zespołu red. Stefan Krowiak. – Jasło: 
Komitet Organizacyjny Obchodów 40-lecia Szkoły, 2002. 

15. Wójcik Małgorzata Maria, Dzieje wizytek jasielskich: Wilno – Wersal – 
Jasło/Małgorzata Maria Wójcik. – Jasło: Klasztor Sióstr Wizytek, 2002. 

16. Ziemia jasielska: skarby przyrody i kultury – Jasło Region: red. Waldemar Żelazny; 
tekst Wiesław Hap, Stefan Michalik; fot. Ewa Augustyniak [i in.]. – Jasło: 
Starostwo Powiatowe w Jaśle; Lublin: „ideaMedia” Agencja Wydawniczo – 
Reklamowa: Lubelski Klub Książki, 2002. 

17. Ziemia jasielska zaprasza/red. nacz. Witold Ropa. – Jasło: Starostwo Powiatowe 
w Jaśle, 2002. 
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2003 ROK 
 
1 styczeń  – od tego dnia obszar powiatu jasielskiego pomniejszył się o tereny gminy 

Szerzyny. 
5-13 stycznia  – odbywała się szósta edycja, jasielskiej akcji charytatywnej „Noworoczny 

Dar”. 
13 stycznia  – w Jaśle po raz drugi odbył się XI Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej 

Pomocy. Wolontariusze zebrali kwotę 21.028,77zł., która została 
przeznaczona na zakup sprzętu medycznego dla noworodków i oddziału 
dziecięcego. 

21 stycznia  – został rozstrzygnięty finał konkursu fotograficznego pt. „Jasło - moje 
miasto”, którego organizatorami byli SMJiRJ i MDK. 

22 stycznia  – w Krakowie zmarła Maria Wolny, „Honorowy Obywatel Miasta Jasła”. 
Była opiekunką spuścizny artystycznej po swoim ojczymie, artyście 
malarzu Ignacym Pinkasie, który urodził się w Jaśle i tu spędził 
dzieciństwo i wczesną młodość. Zgodnie z jego wolą dorobek artystyczny 
przekazała do Muzeum w Jaśle. 

24 stycznia  – w siedzibie Związku Gmin „Wisłoka” w Jaśle odbyło się seminarium 
poświęcone zagadnieniom produkcji i wykorzystywania biopaliw jako 
czynnika stymulującego ekonomiczny rozwój gmin. 

24 stycznia  – w kościele Sióstr Wizytek odbyło się spotkanie poświęcone 100 - rocznicy 
osiedlenia Sióstr w Jaśle. 

30 stycznia  – przekazano do eksploatacji nowy węglowy kocioł rusztowy typ WR - 8M 
o wydajności 10 MW w kotłowni Hankówka. 

31 stycznia – W Galerii Porczyńskich w Warszawie Marcin Wanat, dyrektor 
jasielskiego Oddziału Banku Polska Kasa Opieki S.A. odebrał Godło 
Promocyjne Złoty Oddział – „Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców”. 

styczeń  – mieszkaniec Jasła Marek Dybaś, fotoreporter gazety codziennej „Nowiny” 
oraz stały współpracownik „OJ” wywalczył II miejsce w konkursie na 
najlepsze zdjęcia z Pucharu Świata w skokach narciarskich w Zakopanem. 

3 lutego  – w Gmachu Sejmu RP burmistrz Andrzej Czernecki odebrał prestiżową 
nagrodę dla Gminy Miejskiej Jasło przyznaną w konkursie „Gmina 
Przyjazna Środowisku”. 

12 lutego  – w JDK odbyła się promocja książki pt. „Jasielskie szkoły podstawowe” 
z udziałem autorów opracowań. 

15 lutego – w hali MOSiR-u odbył się IV Bal Charytatywny, na którym bawiło się 
ponad 100 par. Dochód, ponad 30 tys. zł. przeznaczono dla PCK. 

16 lutego – zmarł Rafał Wałach, członek i aktywny działacz Oddziału PTTK w Jaśle. 
20 lutego – zmarł Władysław Świstak, mgr sztuki, dyrygent i zasłużony krzewiciel 

kultury muzycznej. Honorowy Obywatel Miasta Jasła. 
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25 lutego – w Jaśle zostało otwarte nowoczesne „Centrum Rehabilitacji” mieszczące 
się w dawnym budynku żłobka. Centrum ma służyć mieszkańcom Jasła 
i powiatu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Budynek nowo otwartego Centrum Rehabilitacji (fot. z archiwum Urzędu Miasta Jasła) 
 
26 lutego – w Muzeum Niepodległości w Warszawie Felicja Jałosińska otrzymała 

Złoty Krzyż Zasługi z rąk wiceministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
Macieja Klimczaka. 

1 marca – od tego dnia w ramach rządowego programu „Moja Gmina w Unii 
Europejskiej” rozpoczął działalność Ośrodek Informacji Europejskiej przy 
MBP w Jaśle. 

10 marca – Uchwałą Nr V/41/2003 Rada Miejska Jasła podjęła realizację zadania 
inwestycji wieloletniej pod nazwą „Budowa Sali Gimnastycznej przy  
SP nr 8 w Jaśle w latach 2003 - 2004”. 

18 marca – zmarł Albin Pietrus, lekarz medycyny, pierwszy prezes SMJiRJ, inicjator 
i współtwórca jasielskiego muzeum. 

27 marca – Rafineria Jasło S.A. została laureatem III edycji Programu „Inwestor 
w Kapitał Ludzki”, jako jedyna firma z województwa podkarpackiego. 

28-30 marca – w obiektach jasielskiego MOSiR-u, przy ul. Sikorskiego 15 odbyły się  
„III Targi Budownictwa i Wyposażenia Wnętrz - Jasło 2003”. 

6 kwietnia – odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze SMJiRJ. 
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15 kwietnia – absolutorium za realizację budżetu w 2002 roku udzielili radni Zarządowi 
Powiatu. 

16 kwietnia – w MBP w Jaśle odbyło się seminarium „Słowacja bardziej znana” z udzia-
łem Magdy Vášáryowej, Ambasadora Republiki Słowackiej w Polsce. 

16 kwietnia – Uchwałą Nr VII/47/2003 rada Miejska Jasła nadała Gimnazjum Nr 2 
z Oddziałami Integracyjnymi w Jaśle imię Ignacego Łukaszewicza. 

16 kwietnia – Uchwałą Nr VII/48/2003 Rada Miejska Jasła postanowiła wyposażyć 
SP Nr 11 w Jaśle w obiekt sportowy, zlokalizowany w Jaśle przy ulicy 
Mickiewicza. W skład obiektu sportowego wchodzi boisko sportowe 
o powierzchni 0,42 ha ogrodzone siatką i budynek szatni z pełnym 
wyposażeniem o łącznej wartości 117.919,94 zł. 

19 kwietnia – w Jaśle powołana została Fundacja Rozwoju Powiatu Jasielskiego. 
24-25 kwietnia – w MDK odbył się XII Turniej Wiedzy o Jaśle, którego głównym 

organizatorem było SMJiRJ. 
26 kwietnia – w Jaśle odbyła się akcja sadzenia drzewek w ramach wiosennej akcji 

„Drzewko Krono”. 
29 kwietnia – odbyła się sesja absolutoryjna Związku Gmin Dorzecza Wisłoki, na której 

Przewodniczącym Zarządu Związku ponownie wybrany został Andrzej 
Czernecki. 

30 kwietnia – Rada Miejska Jasła podczas sesji udzieliła burmistrzowi miasta Jasła 
absolutorium z wykonania budżetu za 2002 rok. 

30 kwietnia – SP Nr 4 im. ks. bpa Ignacego Krasickiego obchodziła uroczysty jubileusz 
40-lecia swego istnienia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uroczystości jubileuszowe w JDK (fot. z archiwum Urzędu Miasta Jasła) 
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kwiecień – PNiG - najstarsza w Polsce firma wiertnicza obchodziła jubileusz 50-lecia 
swego istnienia.  

6 maja – w Urzędzie Miasta Jasła na kolejnym posiedzeniu obradował Konwent 
Wójtów i Burmistrza Powiatu Jasielskiego. 

10 maja – w IV Edycji Konkursu Ekologicznego „Przyjaźni Środowisku” Jasło 
otrzymało „Przedłużenie Znaku” w Kategorii „Gmina Przyjazna 
Środowisku”. Certyfikaty zostały wręczone na uroczystej Gali Laureatów 
w gmachu Sejmu RP. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Laureaci konkursu (fot. z archiwum Urzędu Miasta Jasła) 
 
19 maja – w Starostwie Powiatowym w Jaśle uruchomione zostało Polsko - 

Słowackie Centrum Inicjatyw Gospodarczych Jasła. Centrum to jest 
współfinansowane przez Fundację Karpacką w ramach współpracy 
transgranicznej. 

28 maja – Rafineria Jasło S.A. otrzymała z rąk Kapituły Konkursowej od prof.  
A. Olechowskiego i prof. Z. Religi statuetkę „LIDER RYNKU 2003”. 

1-4 czerwca – odbyły się uroczyste obchody 20-lecia MDK, połączone z obchodami 
Międzynarodowego Dnia Dziecka. 

2 czerwca – delegacja młodzieży z MDK z dyr. Zbigniewem Dranką została 
zaproszona przez Kancelarię Prezydenta RP na centralne uroczystości 
obchodów Dnia Dziecka w Pałacu Prezydenta. 
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Delegacja jasielskiego MDK w towarzystwie Jolanty Kwaśniewskiej 
(fot. z archiwum Urzędu Miasta Jasła) 

 
9 czerwca – Uchwałą Nr X/56/2003 Rada Miejska Jasła nadała tytuł „Honorowego 

Obywatela Miasta Jasła żołnierzom AK, którzy podczas II wojny 
światowej w 1943 roku brawurową akcją opanowali jasielskie więzienie 
uwalniając około 180 więźniów, w tym 66 więźniów politycznych: 

 kpr. pchor. Stanisławowi Kostce ps. „Dąbrowa” 
 oraz pośmiertnie: 
 ppor. Zenonowi Sobocie ps. „Korczak”, 
 ppor. Zbigniewowi Cerkowniakowi ps. „Boruta”, 
 plut. pchor. Zbigniewowi Zawile ps. „Żbik”, 
 plut. Józefowi Okwiece ps. „Trójka”, 
 phm. Stanisławowi Magurze ps. „Paw”. 

13-15 czerwca  – odbyły się „Dni Jasła 2003”, połączone z obchodami dnia Patrona Miasta - 
Św. Antoniego. 

18 czerwca – dwie osoby poniosły śmierć na miejscu i dwie osoby zostały ranne 
w wypadku, do jakiego doszło w Jaśle na skrzyżowaniu ulic Hutniczej 
i Kasprowicza. 

czerwiec – Koło Powiatowe Numizmatyków w Jaśle obchodziło jubileusz 30-lecia 
działalności. Uroczystościom towarzyszyło otwarcie w Muzeum 
Regionalnym wystawy ze zbiorami numizmatycznymi, medalierskimi 
i falerystycznymi. 
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13 czerwca – w Jaśle odbyły się uroczystości z okazji 115-lecia Rafinerii Jasło S.A. 
połączone z nadaniem Gimnazjum Nr 2 imienia Ignacego Łukasiewicza. 
Na budynku szkoły nastąpiło odsłonięcia okolicznościowej tablicy 
i poświęcenie sztandaru dla Gimnazjum ufundowanego przez Rafinerię. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wręczenie sztandaru (fot. z archiwum Urzędu Miasta Jasła) 
 
5-6 lipca – odbył się w Jaśle „I Integracyjny Raj Koncert 2003” „Jasło bez barier”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ojciec Święty Jan Paweł II słowami transmitowanymi przez TVP 1 przekazał życzenia  
i błogosławieństwo dla uczestników „Raj Koncertu” (fot. z archiwum Urzędu Miasta Jasła) 
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21 lipca  – odbyło się uroczyste wmurowanie aktu erekcyjnego pod budowę sali 
gimnastycznej przy SP Nr 8 w Jaśle. Poświęcenia dokonał proboszcz 
parafii Sobniów ks. Marian Putyra. 

23 lipca – decyzją Ministra Edukacji Narodowej i Sportu siedziba Wyższej Szkoły 
Hotelarstwa i Turystyki z Leska od nowego roku akademickiego 
przeniesiona została do Jasła. 

28 lipca  – w Urzędzie Miasta odbyło się posiedzenie Konwentu Wójtów i Burmistrza 
Powiatu Jasielskiego poświęcone obsłudze mieszkańców powiatu przez 
Zakład Miejskiej Komunikacji Samochodowej w Jaśle. 

lipiec  – początkiem tego miesiąca przy ulicy 3-go Maja w Jaśle rozpoczęła 
funkcjonować filia podkarpackiego Banku Spółdzielczego w Sanoku. 

3 sierpnia  – odbyły się w Jaśle uroczystości upamiętniające 60 - rocznicę zdobycia 
jasielskiego więzienia przez żołnierzy AK i 59 - rocznicę wybuchu 
powstania warszawskiego. Stanisławowi Dąbrowie - Kostce i rodzinom 
pozostałych żołnierzy wręczone zostały tytuły Honorowych Obywateli 
Miasta Jasła przyznane Uchwałą Rady Miejskiej w czerwcu br. 

sierpień  – w Parku Miejskim rozpoczęto konserwację pomnika Tadeusza Kościuszki. 
Prace konserwacyjne polegać będą na oczyszczeniu rzeźby i cokołu, 
a następnie zabezpieczeniu ich przed niszczeniem specjalnymi preparatami. 

sierpień  – rozpoczęta została budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulicy 
Hutniczej, Kasprowicza i Piłsudskiego. Konieczność instalacji świetlnej 
była  przyspieszona zaistniałym wypadkiem śmiertelnym 2 osób na tym 
skrzyżowaniu w czerwcu br. 

8 września  – Uchwałą Nr XII/98/2003 Rady Miejskiej Jasła została powołana Rada 
Muzeum działająca przy MRJ w składzie: Marian Szura, Wiesław Hap, 
Zdzisław Gil, Felicja Jałosinska i Andrzej Laskowski. Na swoim 
pierwszym posiedzeniu przewodniczącym Rady wybrano Wiesława Hapa 
oraz wiceprzewodniczącą – Felicję Jałosińską. 

12 września  – w I LO im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Jaśle odbyły się 
uroczystości z okazji 135-lecia, połączone z sesją naukową. 

13 września  – przyjechała druga z zaproszonych przez Urząd Miasta Jasła rodzina 
polskiego pochodzenia z Kazachstanu. 

18 września  – w czasie obrad V Forum Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, które 
odbyło się w Nałęczowie dyrektor MBP Małgorzata Piekarska odebrała 
dla Biblioteki medal „Bibliotheca Magna Perenmisque” za wybitne 
osiągnięcia dla polskiego bibliotekarstwa. 

29 września  – w Klasztorze Sióstr Wizytek odbyło się sympozjum poświęcone  
100 rocznicy przybycia do Jasła Sióstr Wizytek. Z odczytami wystąpili  
ks. Tadeusz Mierzwa i prof. Mieczysław Wieliczko. 

4-7 października – w Jaśle odbyły się „Dni Kultury Chrześcijańskiej”. 
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5 października  – Anna Gorajska, uczennica I LO, solistka JDK zdobyła I miejsce 
w programie TVP „Szansa na sukces”. 

6 października  – w JDK odbyła się inauguracja I roku nauki Wyższej Szkoły Hotelarstwa 
i Turystyki. 

10 października  – w Muzeum Regionalnym w Jaśle została otwarta wystawa pt. 100 - lecie 
Klasztoru Sióstr Wizytek w Jaśle. Wystawę obejrzała rekordowa liczba - 
ponad 2 200 osób. 

14 października  – Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ignacego 
Łukasiewicza w Jaśle otrzymało prestiżowy tytuł „Szkoła z klasą”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16 października  – z okazji 25 - lecia pontyfikatu Ojca Świętego Jana Pawła II w jasielskiej 

Farze koncelebrowaną mszą świętą odprawioną pod przewodnictwem  
ks. kanclerza Jana Szczupaka i koncertem „Madonny wieczorne” jaślanie 
uczcili tę rocznicę. 
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17 października  – w MBP odbyła się uroczysta sesja pt. „Nauka Jana Pawła II drogą do 
jedności”, połączona z otwarciem wystawy „Spotkania z Janem  
Pawłem II”. 

18 października  – II LO w Jaśle im. ppłk J. Modrzejewskiego obchodziło uroczystości 
złotego jubileuszu – 50 - lecia działalności. Na budynku szkolnym została 
odsłonięta tablica pamiątkowa na której widnieją słowa „Przeszłość nie 
przemija, ona jest z nami i w nas”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Uroczystości jubileuszowe w Jasielskim Domu Kultury 
(fot. z archiwum SMJiRJ) 

 

30 października  – odbyła się XIV Sesja Rady Miejskiej, na której drogą tajnego głosowania 
wybrano ławników do Sądu Rejonowego w Jaśle, Sądu Rejonowego 
w Jaśle Wydział Pracy oraz Sądu Okręgowego w Krośnie i Sądu 
Okręgowego w Krośnie Wydział Pracy i Ubezpieczeń. 

3 listopada – oddany został do użytku nowy blok mieszkalny dla 78 rodzin przy ulicy 
Krasińskiego 70. Powstał on w ramach Towarzystwa Budownictwa 
Społecznego - Administrator Budynków Komunalnych Sp. z o.o. 

4 listopada  – w Domu Nauczyciela w Jaśle odbyło się spotkanie nauczycieli przedszkoli, 
szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z terenu 
Jasła i powiatu jasielskiego z Podkarpackim Kuratorem Oświaty 
Stanisławem Rusznicą. 
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5 listopada  – w JDK odbył się „II Jasielski Festiwal Estradowy”. Udział w nim wzięli 
znani polscy artyści oraz grupa utalentowanych dziewcząt z JDK. 

6 listopada  – w JDK odbyły się „Zaduszki Jazzowe” poświęcone prof. Władysławowi 
Świstakowi. Gośćmi specjalnymi wieczoru byli Jacek Zieliński – lider 
zespołu Skaldowie oraz Tadeusz Leśniak – krakowski muzyk jazzowy. 

11 listopada  – w Jaśle odbyły się uroczyste obchody Narodowego Święta Niepodległości, 
połączone z imprezami towarzyszącymi. 

14 listopada  – w ramach realizacji przyjętego przez Radę Miejską w Jaśle „Planu rozwoju 
i modernizacji urządzeń wodociągowych” – MPGK włączyło do 
eksploatacji przepompownię strefową wody dla części zabudowy Osiedla 
Górka Klasztorna. 

16 listopada  – z okazji „Dnia Kolejarza” i ich patronki św. Katarzyny, o godz. 9:00 
w programie Polskiego Radia wystąpił jasielski Chór „Echo”. 

18 listopada  – nowym dyrektorem szpitala specjalistycznego w Jaśle została Elżbieta 
Przybyszowska - Constantine. 

20-21 listopada – w MDK odbył się VI Turniej Wiedzy o Regionie, którego głównym 
organizatorem była JFRTK w Jaśle. 

20 listopada  – w Bibliotece Pedagogicznej, mieszczącej się już w nowym lokalu, odbyło 
się otwarcie pierwszej wystawy z cyklu „Galeria twórczości nauczycieli”. 

1 grudnia – Uchwałą Nr XV/124/2003 Rada Miejska Jasła ustanowiła tytuły: 
  „Honorowy Obywatel Miasta Jasła”, 

   „Zasłużony dla Miasta Jasła”. 
14 grudnia  – odbył się w Jaśle IV Zjazd Delegatów JF RTK. 
19 grudnia – w JDK podczas świątecznego koncertu „Przy wigilijnym stole” po raz 

pierwszy zostały wręczone statuetki „Mecenasa Kultury Jasła 2003”. 
29 grudnia  – zmarł Józef Twaróg, zasłużony działacz społeczny, długoletni członek 

i przewodniczący Komisji Rewizyjnej SMJiRJ. 
grudzień  – jubileusz 45-lecia działalności w Jaśle obchodzili Honorowi Dawcy Krwi 

PCK. 
31 grudnia  – według danych GUS stan mieszkańców Jasła wynosił 37.884 osób. 
 
 
 
Wydawnictwa dotyczące Jasła i Regionu wydane w 2003 roku według danych z MBP: 
 

1. Biblioteki, Biblioteki powiatu jasielskiego: informator/oprac. Katarzyna Materna. – 
Jasło: Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle, 2003. 

2. Grodzińska – Jurczak Małgorzata, Jak gospodarować odpadami komunalnymi 
w gminie?: kampania edukacyjno – informacyjna w Jaśle/Małgorzata Grodzińska – 
Jurczak, Marta Tarabuła. – Jasło: Urząd Miasta w Jaśle, 2003. 

3. Jubileusz 85 lat Orkiestry Dętej PKP S.A. w Jaśle działającej przy Stowarzyszeniu 
Animatorów Kultury „Kolejarz” w Jaśle. – Jasło: [b.w.], 2003. 
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4. Laskowski Andrzej, Kadra techniczno – budowlana związana z Jasłem w okresie 
autonomii galicyjskiej: słownik biograficzny/Andrzej Laskowski. – Kraków: 
Andrzej Laskowski, 2003. 

5. Leosz Czesław, Koło Łowieckie „Gwardia” w Jaśle: (zarys historii i wspomnienia): 
50-lecie założenia Koła. – Wyd. 2 popr. i rozszerz. – Jasło: Zarząd Koła 
Łowieckiego „Gwardia” w Jaśle, 2003. 

6. Leosz Czesław, Księga pamiątkowa Ochotniczych Straży Pożarnych (kalendarium). 
– Jasło: Zarząd Powiatowy Ochotniczych Straży Pożarnych RP, 2003. 

7. Ocalić, „Ocalić od zapomnienia”: księga pamiątkowa z okazji jubileuszu 50-lecia 
obchodów LWP, LPWP, SWP, SN, II LO w Jaśle/pod red. Barbary Gustab – 
Kozłowskiej. – Jasło: Komitet Organizacyjny Jubileuszu Obchodów 50-lecia, 2003. 

8. 50 lat Fabryki Armatur „Jafar” S.A. w Jaśle/red. Witold Lechowski. – Jasło; 
Krosno: „Nowe Podkarpacie”, 2003. 

9. 50 lat Jasielskich Poszukiwań/zespół red. Andrzej Baczyński [i in.]. – Jasło; 
Krosno: Oficyna Wydawnicza „Apla”, 2003.  

10. Polak Emilia, Kapliczki i krzyże w folklorystycznej scenerii/Emilia Polak. Cz. 2. – 
Jasło: [b.w.], 2003. 

11. Powiat jasielski [Dokument kartograficzny]/oprac. Agencja Promocyjno – 
Wydawnicza „Kontrast”. – Skala 1:115000. – [Jasło]: Agencja Promocyjno – 
Wydawnicza „Kontrast”, [2003]. 

12. Rada Miejska Jasła III kadencji 1998 – 2002/oprac. Zdzisław Świstak. – Jasło: 
Zdzisław Świstak, 2003. 

13. Rocznik Jasielski/przew. red. Wiesław Hap. – T.5. – Jasło: Stowarzyszenie 
Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego, 2003. 

14. Sarna Władysław, Opis powiatu jasielskiego/Władysław Sarna. – Jasło; Krosno: 
PUW „Roksana”, 2003, książkę wydrukowano korzystając z oryginału wydanego 
w Jaśle w 1908 roku. 

15. Świstak Zdzisław, Jasielskie sztandary i chorągwie/Zdzisław Świstak. – Jasło: 
Zdzisław Świstak. – Jasło: Zdzisław Świstak, 2003. 

16. Świstak Zdzisław, Parafia pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Jaśle/Zdzisław 
Świstak. – Jasło: Parafia pw. Matki Bożej Częstochowskiej, 2003. 

17. Świstak Zdzisław, W kręgu zabytków Jasła/Zdzisław Świstak. – Jasło: Zdzisław 
Świstak. – Jasło: Zdzisław Świstak, 2003. 

18. 30 lat Koła PTN Jasło im. dr. Stanisława Kadyiego 1973 – 2003: kronika 
jubileuszowa/oprac. Zbigniew Budziak [i in.]. – Jasło: Polskie Towarzystwo 
Numizmatyczne Koło w Jaśle, 2003. 

19. Znamirowski Leszek, 125 lat Szkoły Podstawowej Nr 10 im. mjr. Henryka 
Dobrzańskiego „Hubala” w Jaśle/Leszek Znamirowski. – Jasło: Leszek 
Znamirowski, 2003. 

20. „Kalendarz Jasielski 2004” – przew. red. Felicja Jałosińska, Stowarzyszenie 
Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego, Jasło, 2003. 
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2004 ROK 
 
1 stycznia  – od tego dnia funkcjonariusze Straży Miejskiej pełnią służbę patrolową 

24 godziny na dobę, codziennie, z wyjątkiem niedziel i świąt. 
Udostępniony jest całodobowy telefon alarmowy nr 446-75-34. 

4 stycznia – w JDK odbył się IX Konkurs Kolęd i Pastorałek „Na Nutę Kantyczek”. 
4 - 9 stycznia – odbyła się w Jaśle po raz siódmy lokalna akcja charytatywna 

„Noworoczny Dar 2004”. 
10 stycznia  – odbył się w JDK Koncert Finałowy VII Edycji „Noworocznego Daru 

2003”. 
4 lutego  – uchwałą NR XVIII/137/2004 Rada Miejska Jasła nazwała imieniem 

Władysława Mendysa ulicę na Osiedlu Ulaszowice. 
4 lutego – Uchwałą Nr XVIII/138/2004 Rada Miejska Jasła nazwała imieniem Józefa 

Krzyżowskiego ulicę na Osiedlu Ulaszowice. 
8 lutego  – w Jaśle został oddany do użytku drugi budynek dla jasielskiej noclegowni 

dla bezdomnych prowadzony przez Towarzystwo im. Św. Brata Alberta 
w Rzeszowie. 

12 lutego  – w Muzeum Regionalnym w Jaśle została otwarta wystawa pt. „Miasto 
Jasło i ludzie – 100 lat temu”. 

16 lutego  – Uchwałą Nr XIX/141/2004 Rada Miejska Jasła nadała Michałowi 
Rymarzowi – tytuł Zasłużony dla Miasta Jasła, za działalność w zakresie 
kultury. 

23 lutego  – został oddany do użytku nowoczesny obiekt dla PKO Bank Polski przy 
ulicy Staszica 23. 

27 lutego  – w JDK odbyła się sesja „Matka Teresa z Kalkuty – dzieło miłosierdzia”, 
zorganizowana przez Caritas Oddział w Jaśle i MBP. W programie wzięli 
udział ks. prof. dr hab. Józef Mandziuk, o. John Karondukadawil i ks. dr 
Andrzej Garbarz. 

luty  – Senat Wyższej Szkoły Hotelarstwa i Turystyki wybrał nowe władze 
jasielskiej uczelni. Rektorem został dotychczasowy Kanclerz WSHiT  
dr inż. Stanisław Polański. 

5 - 7 marca  – w obiektach jasielskiego MOSIR-u, przy ulicy Sikorskiego 15 odbyły się 
„IV Targi Budownictwa i Wyposażenia Wnętrz – Jasło 2004”. 

9 marca  – w MBP w Jaśle otwarto wystawę zatytułowana „Aparat represji na 
Rzeszowszczyźnie 1944-1956”, na której zaprezentowano sylwetki 
kolejnych kierowników PUBP w Jaśle i funkcjonariuszy UB. 

14 marca  – w kościele Ojców Franciszkanów w Jaśle podczas uroczystej mszy został 
przekazany dla jasielskiego szpitala sprzęt medyczny zakupiony za pie-
niądze z akcji charytatywnej „Noworoczny Dar” w kwocie 24.885,17 zł. 

17 - 18 marca – w JDK odbył się finał Ogólnopolskiego Konkursu Piosenki GIM-HIT, 
którego głównym organizatorem było Gimnazjum Nr 2. 
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18 - 27 marca – w ZS Nr 4 (Ekonomiku) gościła młodzież z włoskiego miasta 
Camposampierro, w ramach programu Sokrates Comenius. 

21 marca  – Stanisław Zając został przewodniczącym Chrześcijańskiego Ruchu 
Samorządowego na Podkarpaciu. 

22 marca  – Uchwałą Nr XX/148/2004 Rada Miejska Jasła powołała doraźną Komisję 
Pamięci Narodowej Miasta Jasła. W skład powołanej komisji weszli radni: 
Adam Pawluś, Wiesław Hap, Bogusława Wójcik, Jan Kosiba i Józef 
Piękoś. Po krótkim kierowaniu Komisją przez A. Pawlusia jej 
przewodniczącym do końca pracy Komisji był W. Hap. 

23 marca  – w Urzędzie Miasta odbyło się posiedzenie Konwentu Wójtów i Burmistrza 
Powiatu Jasielskiego. Tematem spotkania były sprawy świadczeń 
rodzinnych oraz pomocy społecznej. 

25 marca  – w Ministerstwie Skarbu została podpisana umowa prywatyzacyjna 
Zakładów Tworzyw Sztucznych „Gamrat” w Jaśle. Nabywcą ok. 74% akcji 
wartych ponad 17,5 mln zł  został Janusz Słabik, założyciel i właściciel 
krośnieńskiej firmy Cell – Fast. 

26 marca  – w Szkole Podstawowej Nr 8 odbyła się uroczystość oddania do użytku 
nowej sali gimnastycznej. Sala gimnastyczna wraz z wyposażeniem 
i niezbędnymi przyłączami kosztowała około 780 tys. zł. 

26 marca  – w JDK odbyło się ogólnopolskie sympozjum naukowe poświęcone 
problemom chirurgicznym ludzi w wieku starczym. Organizatorami był 
Jasielski Szpital Specjalistyczny i Towarzystwo Chirurgów Polskich. Brało 
w nim udział około 100 lekarzy z naszego powiatu. 

29 - 30 marca  – w JDK odbyły się Spotkania z Kulturą i Historią Żydowską połączone 
z wystawą przedmiotów sakralnych, wydawnictw literackich 
i muzycznych, obrazów i plakatów. 

marzec  – burmistrz Jasła Andrzej Czernecki został wybrany do reprezentacji 
Podkarpacia w Unijnym Komitecie Regionów. 

2 kwietnia  – w ramach nawiązywania współpracy gościł w Jaśle konsul generalny 
Republiki Węgierskiej w Polsce. 

17 kwietnia  – w Muzeum Regionalnym w Jaśle została otwarta wystawa pt. „Ceramika 
pohucka” ze zbiorów Albina Pietrusa. 

20 kwietnia  – w Jaśle powstało „Forum Organizacji Pozarządowych Powiatu 
Jasielskiego”. 

22 - 23 kwietnia  – w MDK odbył się XIII Turniej Wiedzy o Jaśle, którego głównym 
organizatorem było SMJiRJ. 

22 - 26 kwietnia – w rocznicę nadania praw miejskich odbyły się XII Jasielskie Spotkania 
Muzyczne. 

28 kwietnia  – w siedzibie Oddziału ZNP w Jaśle w Domu Nauczyciela przy ulicy 
Floriańskiej odbyło się jubileuszowe spotkanie Zarządu Oddziałowej 
Sekcji Emerytów i Rencistów z okazji 10-lecia reaktywacji tej Sekcji. 



 

206 Felicja Jałosińska 

27 kwietnia  – w MBP odbyła się promocja „Rocznika Jasielskiego T.V”, którego 
wydawcą jest SMJiRJ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

fot. F. Jałosińska 
 
29 kwietnia  – w SP Nr 8 odbyły się uroczystości przywrócenia Drużynie Harcerskiej 

działającej przy tej szkole imienia Tadeusza Kościuszki. 
30 kwietnia  – Spółka LOTOS Asfalt przejęła aktywa Rafinerii Jasła S.A. związane 

z produkcją asfaltów. 
5 maja  – gościł w Jaśle Milan Peprnik, Konsul Handlowy Republiki Czeskiej 

w Katowicach. Celem wizyty było nawiązanie współpracy w dziedzinie 
kulturalnej i gospodarczej. 

10 maja  – Uchwałą Nr XXII/165/2004 Rada Miejska Jasła nazwała plac położony 
między ulicami Adama Asnyka, Sokoła i Tadeusza Czackiego „Placem 
Inwalidów Wojennych”. 

10 maja  – Uchwałą Nr XXII/167/2004 Rada Miejska Jasła nadała Gimnazjum Nr 1 
w Jaśle imię „Św. Jadwigi Królowej”. 
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11 maja  – Anna Gorajska laureatka „Szansy na sukces” zaśpiewała na koncercie 
finałowym w Sali Kongresowej przebój zespołu Łzy „Oczy szeroko 
zamknięte”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anna Gorajska (fot. z archiwum Urzędu Miasta Jasła) 
 
14 maja  – w Jaśle odbyły się uroczystości jubileuszowe 85-lecia PCK powiązane 

z obchodami „Tygodnia Polskiego Czerwonego Krzyża”. Spotkanie 
integracyjne odbyło się na jasielskim Rynku. 

18 maja  – odbyło się Jaśle posiedzenie Zarządu Związku Gmin Dorzecza Wisłoki 
połączone ze spotkaniem burmistrza Jasła Andrzeja Czerneckiego jako 
członka unijnego z dziennikarzami i posłem PO - Janem Tomaką. 

21 maja  – w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego rozdane zostały nagrody 
europejskiego konkursu pt. „Europa w Szkole”. Laureatem 
ogólnopolskim tego konkursu został Jakub Hap, uczeń Gimnazjum Nr 2 
w Jaśle. 

maj  – rozpoczęto przebudowę skrzyżowania ulic – Lwowska, 17 Stycznia 
i Kazimierza Wielkiego. 

1 czerwca  – już po raz dziesiąty w polskim Parlamencie obradował Sejm Dzieci 
i Młodzieży. W tym dniu w obradach uczestniczyli uczniowie 
z Gimnazjum Nr 2: Monika Mosoń, Agnieszka Radwan, Mateusz 
Gucwa oraz Beata Pieniądz. Opiekunem ekipy jasielskiej był nauczyciel 
historii Wiesław Hap. 
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3 czerwca  – w Muzeum Regionalnym została otwarta wystawa „W kręgu Karpackiej 
Troi”, na której większość eksponatów stanowiły zabytki archeologiczne, 
pochodzące ze stanowiska Nr 29 nazywanego potocznie „Gródkiem” oraz 
średniowiecznego grodziska w Trzcinicy. 

4 czerwca  – w JDK odbył się wernisaż malarstwa i grafiki dwóch jasielskich twórców – 
Jana Dyląga i Mieczysława Burdy. 

4 czerwca  – w Sali Wielkiej Zamku Królewskiego w Warszawie odbyła się uroczystość 
podsumowania konkursu historycznego Fundacji Batorego i Ośrodka 
„Karta”. W konkursie tym otrzymali wyróżnienia I stopnia: Jakub Hap, 
Monika Mosoń i Agnieszka Radwan uczniowie Gimnazjum Nr 2 oraz ich 
opiekun Wiesław Hap, który został uhonorowany III nagrodą.  

7 czerwca  – w JDK odbyły się uroczystości nadania Gimnazjum Nr 1 w Jaśle imienia 
Św. Jadwigi Królowej. W kościele św. Stanisława poświęcony został 
przez ks. bpa Kazimierza Górnego sztandar szkoły ufundowany przez 
Radę Rodziców. Na budynku szkoły została odsłonięta i poświęcona 
tablica pamiątkowa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Poświęcenie sztandaru (fot. z archiwum Urzędu Miasta Jasła) 
 
10 - 11 czerwca  – po raz drugi odbył się w Jaśle „Integracyjny Raj Koncert – Jasło 2004 

– Jasło bez barier”, połączony z imprezami towarzyszącymi. 
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13 czerwca  – odbyły się uroczystości Dnia Patrona miasta Św. Antoniego, 
organizowane przez Ojców Franciszkanów i burmistrza miasta Jasła, msza 
św. odpustowa i koncert muzyki chóralnej – GOSPEL.  

18 czerwca – miała miejsce „Żakinada” – prezentacja uczniów jasielskich szkół. 
26 - 27 czerwca – odbywało się „Muzyczne lato nad Wisłoką”. 
5 lipca  – w Rafinerii Jasła S.A. otwarto nowoczesny terminal paliw o zdolnościach 

przeładunkowych około 500 tys. ton rocznie. Inwestycja ta kosztowała 
27 mln zł. Budowa terminalu trwała 2 lata. 

6 lipca  – jasielski MPM MARKET wszedł w skład sieci sklepów ogólnopolskiego 
Internetowego Centrum Handlowego TO TU. 

14 lipca  – Uchwałą Nr XXIV/188/2004 Rada Miejska Jasła podjęła realizację zadania 
wieloletniego p.n. Sala Gimnastyczna przy Gimnazjum Nr 1 w Jaśle, 
ul. Czackiego 2 w latach 2004 - 2006. 

14 lipca  – Uchwałą Nr XXIV/197/2004 Rada Miejska Jasła podjęła realizację 
wieloletniego zadania p.n. Informatyczna Modernizacja Urzędu Miasta 
w Jaśle w latach 2004 - 2006. 

23 lipca  – w sali konferencyjnej PNiG w Jaśle odbyły się uroczystości z okazji 85 
rocznicy utworzenia Policji. Ustawa o Policji Państwowej i jej powołaniu 
została uchwalona przez Sejm Ustawodawczy RP 24 lipca 1919 roku. 

23/24 lipca  – na osiedlu Kopernika został śmiertelnie pobity 35 - letni mężczyzna. 
30 lipca  – w Jaśle został ogłoszony alarm powodziowy. Nienotowany nawet podczas 

powodzi 100-lecia przypływ wód Wisłoka - Ropa - Jasiołka spowodował 
zalanie dużych terenów. Powódź ta spowodowała straty w Jaśle sięgające 
2,5 mln zł. 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tereny jasielskich Gądek po powodzi (fot. M. Dybaś, z archiwum Urzędu Miasta Jasła) 
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31 lipca  – Rejonowa Rada Honorowego Krwiodawstwa PCK w Jaśle zorganizowała 
plenerowe spotkanie integracyjne dla krwiodawców powiatu jasielskiego 
zrzeszonych w 10 klubach. 

22 sierpnia  – odbyło się oddanie do użytku nowoczesnej szatni sportowej przy stadionie 
na jasielskim osiedlu Hankówka. Uroczystość zbiegła się z jubileuszem  
25-lecia działalności Klubu Sportowego „Jasiołka - Hankówka”. 

27 sierpnia  – w Obiektywie Jasielskim Nr 12/271/2004 został ogłoszony przez Komisję 
Pamięci Narodowej Miasta Jasła konkurs „60 lecie zagłady naszego 
miasta”. W numerze tym jednoczenie został zamieszczony prze władze 
samorządowe Jasła „Apel do Świadków i Uczestników wydarzeń z Jesieni 
1944 roku w Jaśle”, aby skontaktowali się telefonicznie lub listownie 
z Urzędem Miasta Jasła. 

1 września  – powstała Społeczna Szkoła Podstawowa prowadzona przez Stowarzyszenie 
Edukacyjno - Regionalne „Nasza Szkoła”. Lokum tej placówki został bu-
dynek dotychczas zajmowany przez SP nr 6, przy ulicy Niegłowickiej 174. 

1 września  – rozpoczęła działalność SP Nr 6 im. Adama Mickiewicza w nowym 
obiekcie wybudowanym i oddanym do użytku przy ulicy Rafineryjnej 3a. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obiekty SP nr 6 w Jaśle (fot. z archiwum Urzędu Miasta Jasła) 
 

5 września  – na terenie jasielskiego MOSIR-u, odbyła się plenerowa impreza „LATO 
z RADIEM RZESZÓW, pod hasłem „Numer jeden na Podkarpaciu”.  

6 września  – w MBP odbyły się III Euroregionalne Spotkanie „Czechy bardziej 
znane”. W spotkaniu tym uczestniczył Konsul Generalny Republiki 
Czeskiej w Katowicach Josef Byrtus. 
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17 września  – rozpoczęły się obchody 60. Rocznicy Wysiedlenia i Zburzenia Jasła 
z programem: 

   - msza święta w intencji jaślan w kościele p.w. Św. Stanisława, 
 - w JDK – sesja naukowa, podczas której referaty wygłosili: profesor 

Mieczysław Wieliczko, Wiesław Hap, Zdzisław Świstak i Jakub 
Izdebski, 

 - spotkanie autorskie z profesorem Mieczysławem Wieliczko autorem 
książki pt. „Jasło 1944-1945 – Dokumenty zagłady i powrotu do  
życia”, 

 -  wystawa  obrazująca  zniszczenie  miasta  Jasła. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Widowisko – Jak Feniks Miasto w wykonaniu Sceny Słowa JDK 
(fot. z archiwum Urzędu Miasta Jasła) 

 

20 września  – Uchwałą Nr XXVI/203/2004 Rada Miejska Jasła odwołała z funkcji 
Przewodniczącego Rady Miejskiej Jasła Bogdana Naszkiewicza. 

20 września – Uchwałą Nr XXVI/204/2004 Rada Miejska Jasła wybrała na funkcję 
Przewodniczącego Rady Miejskiej Jasła Adama Owińskiego. 
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22 września  – odbyła się promocja książki wydanej przez SMJiRJ „Jasielskie gimnazja 
i szkoły ponadgimnazjalne” oraz spotkanie z autorami opracowania. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

fot. F. Jałosińska 
 
27 września  – Uchwałą Nr XXVII/208/2004 Rada Miejska Jasła nadała Zdzisławowi 

Świstakowi – tytuł „Zasłużony dla Miasta Jasła” – za propagowanie 
w licznych publikacjach Jasła i Regionu Jasielskiego. 

29 września  – Rafineria Jasło S.A. jako jedyna firma woj. podkarpackiego została 
laureatem V edycji konkursu „Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi”. 

wrzesień  – w Jaśle powstało Stowarzyszenie Towarzystwa Inicjatyw Kulturalnych 
im. Władysława Świstaka „KULTINI”. 

10 października  – zmarła Alicja Stőger - Zamojska, malarka związana z Jasłem, jej 
rodzice pochodzili z Jasła. Artystka przekazała dla JDK 40 portretów 
znanych muzyków polskich i laureatów Konkursów Chopinowskich. Dla 
Muzeum ofiarowała portrety swoich przodków, a dla I LO z okazji  
125-lecia istnienia portret patrona szkoły – Króla Stanisława 
Leszczyńskiego. Zmarła była Honorowym Obywatelem Miasta Jasła. 
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1 października – od tego dnia gimnazjum Nr 1 im. Św. Jadwigi Królowej w Jaśle nosi tytuł 
„Szkoła z klasą”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

fot. z archiwum Urzędu Miasta Jasła 
 
1 października  – II LO im. ppłk Józefa Modrzejewskiego w Jaśle jako jedyne liceum 

ogólnokształcące w powiecie jasielskim otrzymało certyfikat – tytuł 
„Szkoła z klasą”. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

fot. z archiwum Urzędu Miasta Jasła 
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7 października  – SP Nr 2 im. Marii Konopnickiej obchodziła uroczystości jubileuszowe 
100-lecia swojego istnienia z programem: 

 - spotkanie pokoleń, odsłonięcie i poświecenie tablicy pamiątkowej na 
frontonie budynku przez ks. bpa Kazimierza Górnego, 

 - msza święta w kościele pw. św. Stanisława, 
 - część oficjalna i artystyczna w sali widowiskowej JDK. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Przemówienie 
 Ks. Biskupa K. Górnego w JDK 

(fot. z archiwum Urzędu Miasta Jasła) 
 
10 października – w JDK odbyło się spotkanie z ks. Michałem Szafarskim SDB, 

wicepostulatorem w procesie beatyfikacyjnym ks. Kazimierza 
Wojciechowskiego. 

20 października – SP Nr 6 im. Adama Mickiewicza obchodziła uroczystości związane 
z poświęceniem nowego obiektu. Poświęcenia dokonał ks. bp Edward 
Białogłowski. 
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24 października – odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze SMJiRJ – 
prezesem został wybrany Marian Zawiliński. 

24 października – zainaugurował rok akademicki 2004/2005 ośrodek konsultacyjny 
Wyższej Szkoły Humanistyczno - Ekonomicznej w Łodzi, który mieści się 
w jasielskim ZS Nr 4. 

27 października – został otwarty Salon Prasy RUCH-u przy ul. Baczyńskiego 5. 
3 listopada  – w JDK odbył się koncert „Zaduszki jazzowe” w hołdzie AK. 
4 listopada  – w JDK odbyła się inauguracja akcji „Bezpieczna droga do szkoły” 

z Rafinerią S.A. 
13-14 listopada – w JDK odbył się „II Jasielski Festiwal Estradowy” z udziałem:  

B. Łazuki, E. Kłosińskiej, M. Szeptyckiej, R. Kowalskiego i Stana 
Borysa. 

14 listopada  – zmarł w Jaśle Mieczysław Wieteska, fotograf, członek SMJiRJ, 
dokumentalista dziejów Jasła w fotografii. 

15 listopada  – burmistrz Andrzej Czernecki otrzymał „Złoty Medal za Zasługi dla 
Pożarnictwa”, przyznany za szczególne zaangażowanie w akcji 
przeciwpowodziowej i usuwania skutków powodzi przeprowadzonej na 
terenie miasta Jasła w lipcu br. 

17 listopada  – w MDK odbył się Turniej Wiedzy o Regionie, którego głównym 
organizatorem było JF RTK. 

22 listopada  – Państwowa Powiatowa Inspekcja Sanitarna w Jaśle obchodziła jubileusz 
50-lecia swego istnienia. 

2 grudnia  – w Teatrze Studio w Warszawie MBP otrzymała medal i dyplom za 
działania na rzecz promocji czytelnictwa dzieci w 2004 roku. 

6 grudnia  – w Bibliotece Narodowej w Warszawie MBP w Jaśle otrzymała 
wyróżnienie i 2000 zł za realizację projektu „Lato z ekonomią”. 

7 grudnia  – w Sali kongresowej Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie Jasielska  
Sieć Sklepów MPM - reprezentowana przez Marię Kokoczkę  
i Mirosława Prucnala, została uhonorowana prestiżowym certyfikatem 
„Przedsiębiorstwa  Fair  Play”. 

13 grudnia  – Uchwałą Nr XXXI/238/2004 Rada Miejska Jasła nadała pośmiertnie tytuły 
Honorowy Obywatel Miasta Jasła za ratowanie życia mieszkańców miasta 
Jasła w okresie okupacji: 

 1. Florentynie Madejewskiej ps. „Łukaszowa”, 
 2. Ludwikowi Madejewskiemu ps. „Łukasz”,  
 3. Ludwikowi Stanisławowi Madejewskiemu ps. „Krupa”, 
 4. Zdzisławowi Madejewskiemu, 
 5. phm. Janowi Henrykowi Magurze ps. „Koliber”, „Pirat”, 

   6. Kazimierzowi Pietruszce ps. „Arab”, „Pałka”, 
7. Romanowi Seibowi ps. „Bies”. 
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8 grudnia  – odbyła się uroczystość poświęcenia nowego ołtarza w kościele Fara. 
Poświęcenia dokonał ks. bp Kazimierz Górny. Nowy ołtarz główny 
zaprojektowany został przez konserwatora zabytków z Krakowa Dominikę 
Tarsińską - Petruk. Równocześnie poświęcona została polichromia 
sklepienia nawy głównej kościoła i fryz podstropowy, których projekty 
wykonała Maria Czajkowska - Palusińska. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Nowy ołtarz w Farze (fot. z archiwum Urzędu Miasta Jasła) 
 
13 grudnia  – Uchwałą Nr XXXI/241/2004 Rada Miejska Jasła powołała na członka 

Rady Muzeum Regionalnego w Jaśle – Bogusława Masteja. 
13 grudnia  – Uchwałą Nr XXXI/242/2004 Rada Miejska Jasła podjęła realizację zadania 

wieloletniego pod nazwą: Tworzenie Publicznych Punktów Dostępu do 
Internetu i budowa systemu informacji lokalnej w Jaśle.  

13 grudnia  – Uchwałą Nr XXXI/243/2004 Rada Miejska Jasła podjęła realizację 
inwestycji wieloletniej pod nazwą: Informatyczna modernizacja Urzędu 
Miasta w Jaśle. 

13 grudnia  – Uchwałą Nr XXXI/244/2004 Rada Miejska Jasła podjęła realizację zadania 
wieloletniego pod nazwą: Modernizacja hoteliku sportowego w ramach 
rozbudowy kompleksu sportowo - rekreacyjnego MOSiR-u. 

13 grudnia  – Uchwałą Nr XXXI/248/2004 Rada Miejska Jasła podjęła realizację 
inwestycji wieloletniej pod nazwą: Modernizacja Przedszkola Miejskiego 
Nr 12 w Jaśle. 
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13 grudnia  – Uchwałą Nr XXXI/249/2004 Rada Miejska Jasła podjęła realizację 
inwestycji wieloletniej pod nazwą „Przebudowa Parku Miejskiego 
w Jaśle”. 

15 grudnia  – w JDK odbył się Finał Konkursu „Wielcy twórcy literatury i kultury”, 
którego organizatorem było Gimnazjum Nr 2. 

19 grudnia  – w JDK odbył się wernisaż sztuki ludowej i nieprofesjonalnej. 
19 grudnia  – podczas spotkania opłatkowego w JDK zostały wręczone statuetki 

„Mecenas Kultury 2004”. 
31 grudnia  – według danych GUS stan mieszkańców Jasła wynosił 37.805 osób. 
grudzień  – w roku 2004 pięć jasielskich firm otrzymało Certyfikat „Przedsiębiorstwa 

Fair Play”, są to: BALTIC WOOD S.A., MPM Maria Kokoczka 
i Mirosław Prucnal Sp. J., P.H.U. Argus, TEKPUD Sp. z o.o.,  
TRANS - WIERT Sp. z o.o. 
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Wydawnictwa dotyczące Jasła i Regionu wydane w 2004 roku według danych z MBP: 
 

1. Jałosińska Felicja, Kalendarium dziejów Jasła od zarania do 1700 roku/wybrała 
i opracowała Felicja Jałosińska. – Jasło: Stowarzyszenie Miłośników Jasła 
i Regionu Jasielskiego, 2004. 

2. Jasielskie gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne/zespół redakcyjny: Felicja 
Jałosińska, Wiesław Hap, Helena Pejko. – Jasło: Stowarzyszenie Miłośników Jasła 
i Regionu Jasielskiego. – Jasło: Stowarzyszenie Miłośników Jasła i Regionu 
Jasielskiego, 2004. 

3. „Ludziom i chwilom”: księga jubileuszowa 1904 – 2004: 100 lat Szkoły 
Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Jaśle/przew. zespołu red. Bogusława 
Skrzypek. – Jasło: Komitet Obchodów Jubileuszu 100 – lecia SP nr 2 w Jaśle, 2004. 

4. Polak Emilia, Kapliczki i krzyże w folklorystycznej scenerii/Emilia Polak. Cz. 3. – 
Jasło: [b.w.], 2004 (Tuchów: Mała Poligrafia Redemptorystów). 

5. Sepioł Alfred, Dawne Jasło i jego mieszkańcy/Alfred Sepioł, Mariusz Świątek, 
Zdzisław Świstak. – Jasło: Zdzisław Świstak, 2004. 

6. Świstak Zdzisław, Sylwetki i wspomnienia żołnierzy ZWZ – AK – NOW 
jasielszczyzny/Zdzisław Świstak. – Jasło: Koło Światowego Związku Żołnierzy 
Armii Krajowej w Jaśle, 2004. 

7. Świstak Zdzisław, Wysiedlenie i zniszczenie Jasła w czasie II wojny 
światowej/Zdzisław Świstak. – Jasło: Zdzisław Świstak, 2004. 

8. Wieliczko Mieczysław, Jasło 1944 – 1945: dokumenty zagłady i powrotu do 
życia/wybrał i oprac. Mieczysław Wieliczko. – Jasło: [b.w.], 2004. 

9. Z dziejów powstania, odbudowy i konserwacji kościoła farnego w Jaśle: materiały 
z sesji, Jasło 20 września 2002/pod red. Andrzeja Laskowskiego. – Jasło; Rzeszów: 
Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków w Warszawie Oddział 
Regionalny w Rzeszowie, 2004. 

10. Ziemia jasielska zaprasza/red. nacz. Witold Ropa. – Jasło: Starostwo Powiatowe 
w Jaśle, 2004. 

11. Kalendarz Jasielski 2005 – przew. red. Felicja Jałosińska, Stowarzyszenie 
Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego, Jasło, 2004. 
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2005 ROK 
 
2 - 16 stycznia  – trwała VIII edycja akcji „Noworoczny Dar” organizowana przez JDK 

i parafię OO. Franciszkanów. Zebrano około 25.000 zł, które zostały 
przeznaczone na zakup kardiotokografu dla oddziału ginekologiczno – 
położniczego jasielskiego Szpitala Specjalistycznego. 

5 stycznia – zmarła dr Elżbieta Przybyszowska – Constantine, Honorowy Obywatel 
Miasta Jasła. 

7 stycznia – Koło Terenowe Związku Sybiraków w Jaśle obchodziło 15-lecie istnienia. 
8 stycznia  – w JDK odbył się finał X Konkursu Kolęd i Pastorałek „Na nutę 

kantyczek”. 
12 stycznia  – Komenda Powiatowa Policji w Jaśle otrzymała 7 nowych radiowozów 

marki Opel Astra Clasic II. 
18 stycznia – na uroczystej Gali Laureatów w Warszawie burmistrz miasta Jasła odebrał 

przedłużenie znaku „Gmina przyjazna środowisku” na rok 2005. 
28 stycznia – w Jaśle odbyła się konferencja poświęcona programowi „Podkarpackie 

winnice” realizowanego przez Związek Gmin Dorzecza Wisłoki. 
14 lutego – Uchwałą Nr XXXIV/266/2005 Rada Miejska Jasła nadała Panu 

Mieczysławowi Wieliczko tytuł „Zasłużony dla Miasta Jasła” za zasługi 
w dziedzinie oświaty, nauki i kultury. 

15 lutego – w Urzędzie Miasta odbyło się spotkanie władz samorządowych 
z właścicielami firm, które otrzymały Certyfikat „Przedsiębiorstwo Fair 
Play” w 2004 roku. Wśród wyróżnionych 59 firm z województwa 
podkarpackiego znalazło się 5 firm z Jasła. Są to: BALTIC WOOD S.A., 
MPM Maria Kokoczka i Mieczysław Prucnal Sp.J., P.H.U. ARGUS, 
TEKPUD Sp. z o.o. i TRANS-WIERT Sp. z o.o. 

18 lutego – w sali widowiskowej JDK odbyło się uroczyste wręczenie nagród 
laureatom konkursu historycznego „60. rocznica wysiedlenia i zburzenia 
Jasła” zorganizowanego przez Komisję Pamięci Narodowej Miasta Jasła. 

1 marca – od tego dnia w Nowym Żmigrodzie uruchomiony został stały Zespół 
Ratownictwa Medycznego „W” Działu Pomocy Doraźnej Szpitala 
Specjalistycznego w Jaśle. 

9 marca – Uchwałą Nr XXXV/269/2005 Rada Miejska Jasła na nadzwyczajnej sesji 
wprowadziła zmiany w Planie Rozwoju Lokalnego Miasta Jasła. Do 
programu Rewitalizacji wprowadzono dwa zadania: „Budowa bazy 
dydaktycznej Wyższej Szkoły Hotelarstwa i Turystyki w Jaśle” (2005–
2007) i „Budowa ścieżek rowerowych” (2005–2013). 

11 - 13 marca – w obiektach jasielskiego MOSiR-u przy ul. Sikorskiego 15 odbyły się 
V Targi Budownictwa i Wyposażenia Wnętrz „JASŁO 2005”. 
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22 marca – oddział otolaryngologii jasielskiego Szpitala Specjalistycznego otrzymał 
sprzęt medyczny służący do diagnozowania i leczenia chorób krtani, który 
kosztował około 20.000 zł. Sprzęt ten przekazało Towarzystwo Przyjaciół 
Szpitala Specjalistycznego w Jaśle. 

22 marca – w II Ogólnopolskim Konkursie Historycznym „Budujemy nowy dom” 
organizowanym przez IPN laureatem IV miejsca wśród gimnazjalistów 
został Kamil Ruszała z Gimnazjum Nr 1 w Jaśle, uczeń Leokadii Wróbel.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wręczanie nagrody. Od lewej: K. Ruszała, L. Kieres, M. Sawicki 
(fot. z archiwum Urzędu Miasta Jasła) 

 
1 kwietnia – Uchwałą Nr XXXVI/274/2005 Rada Miejska Jasła postanowiła udzielić 

pomocy finansowej z budżetu miasta Jasła w latach 2006 – 2007 
samorządowi województwa podkarpackiego o łącznej kwocie 100.000 zł. 
na realizację projektu pn. „Skansen archeologiczny „Karpacka Troja” – 
atrakcją turystyczną regionu”. 

2 kwietnia – Zmarł Ojciec Święty Jan Paweł II, Honorowy Obywatel Miasta Jasła. 
W dniu 1-go kwietnia sesja Rady Miejskiej Jasła została przerwana przez 
jasielskich radnych na znak solidarności z całym światem i duchowej 
łączności z Ojcem Świętym. 4 kwietnia władze miasta Jasła skierowały do 
Watykanu list kondolencyjny o treści: 
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kserokopia z Urzędu Miasta Jasła 
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6 kwietnia – w żałobnej mszy świętej za Papieża zorganizowanej na płycie jasielskiego 
Rynku uczestniczyło około 15.000 osób. 

11 kwietnia – Uchwałą Nr XXXVI/276/2005 Rada Miejska Jasła postanowiła przyjąć do 
realizacji w 2005 roku zadanie z zakresu administracji rządowej, 
polegające na remoncie i konserwacji cmentarzy z II wojny światowej: 
Nr 22 Ulaszowice i Nr 36 Podzamcze, na podstawie porozumienia zawarte-
go z Wojewodą Podkarpackim na pokrycie wydatków na to zadanie. 

11 kwietnia – Uchwałą Nr XXXVI/279/2005 Rada Miejska Jasła nadała nazwę ulicy 
Wincentego Pola w Jaśle Obręb 7 działkom nr 3045/03 i 1108/1 
położonym pomiędzy ulicą 3 Maja a Szopena w Jaśle. Nazwa dotyczy 
wszystkich uliczek zamkniętych leżących po lewej stronie ulicy 
Wincentego Pola i jednej po prawej stronie, uliczki ślepej. 

12 kwietnia – w sali widowiskowej JDK odbył się okolicznościowy koncert połączony 
z sesją nadzwyczajną wszystkich rad samorządowych powiatu jasielskiego. 
Podczas tej uroczystości przyjęto wspólny Akt Hołdu Wdzięczności Ziemi 
Jasielskiej Bogu za Ojca Świętego Jana Pawła II. 

15 kwietnia – w MBP odbyły się IV Euroregionalne Spotkania – Ukraina bardziej 
znana. 

15 kwietnia – przy JDK powstało Gminne Centrum Informacyjne – placówka dla 
bezrobotnych i poszukujących pracy. 

21 - 29 kwietnia – Mateusz Bobula, uczeń Gimnazjum Nr 1 w Jaśle został brązowym 
medalistą „Szkolnych Mistrzostw Świata w Szachach”, które odbyły się 
w greckim miasteczku Porto Carras koło Salonik. 

22 kwietnia – Uchwałą Nr XXXVIII/282/2005 Rada Miejska Jasła wprowadziła zmiany 
do uchwały dotyczącej uchwalenia Statutu Gminy Miejskiej w Jaśle 
dodając zapis o fladze i hejnale. 

22 kwietnia – w JDK odbyła się uroczysta sesja Rady Miejskiej Jasła połączona z sesją 
naukową poświęconą 640-leciu nadania praw miejskich Jasłu. Program 
sesji naukowej obejmował:  

 1. Wygłoszenie referatów przez: 
  - prof. dr. hab. Feliksa Kiryka – nt. „Początki Jasła na tle miast  
    małopolskich” 
  - prof. dr. hab. Mieczysława Wieliczko – nt. „Bartłomiej z Jasła” 
  - prof. dr. hab. Zdzisława Budzyńskiego – nt. „Ludność Jasła a strefa 
    pogranicza polsko – ukraińskiego w epoce nowożytnej”. 
 2. Wręczenie tytułów „Zasłużony dla Miasta Jasła” dla: 
  - prof. dr. hab. Mieczysława Wieliczko 
  - mgr. Zdzisława Świstaka 
 3. Promocję publikacji Mieczysława Wieliczko „Jasło 1944 - 1945 - 
     Dokumenty zagłady i powrotu do życia”. 
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 4. Po raz pierwszy na tej uroczystości odegrany został Hejnał Miasta Jasła. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

fot. E. Wawro - z archiwum Urzędu Miasta Jasła 
 
 5. Odbyła się promocja albumu Marka Maczugi z tekstem Wiesława Hapa 

„Jasielskie Pejzaże” i otwarcie wystawy fotografii pod tym samym tytułem. 
24 kwietnia – odbyły się XIII Jasielskie Spotkania Muzyczne pod patronatem 

artystycznym Stefanii Woytowicz. 
26 kwietnia – w JDK odbyło się uroczyste podsumowanie Konkursu Komisji Pamięci 

Narodowej Miasta Jasła pt. „Swojemu Miastu na 640-lecie”.  
28 kwietnia – Koło Unii Polityki Realnej w Jaśle obchodziło jubileusz 10-lecia 

powstania. 
30 kwietnia - 2 maja  – Aleksander Czerwiński, zawodnik MOSiR-u w Jaśle, zdobył tytuł 

mistrza Polski na X Mistrzostwach Polski Oldbojów w siatkówce 
mężczyzn, które odbyły się w Miliczu. 

5 maja – Ministerstwo Skarbu Państwa w krótkim komunikacie prasowym 
poinformowało, że prywatyzacja Zakładów Tworzyw Sztucznych 
„GAMRAT” S.A. w Jaśle nie doszła do skutku. 

5 - 6 maja – w MDK odbył się XIV Turniej Wiedzy o Jaśle dla szkół podstawowych, 
gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, którego głównym organizatorem 
było SMJiRJ. 
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6 maja – w 87 roku życia, w 70 roku życia zakonnego i 63 roku kapłaństwa zmarł 
w klasztorze OO. Franciszkanów ojciec Tyburcjusz Jan Dąbek. 

9 maja – Uchwałą Nr XL/315/2005 Rada Miejska Jasła wyraziła zgodę na włączenie 
do Tarnobrzeskiej Strefy Ekonomicznej EURO – PARK gruntów 
o powierzchni 9,71 ha położonych na terenie miasta Jasła Obręb Nr 23 - 
WARZYCE. 

12 maja – w Jaśle reaktywowano Oddział Redakcji „Nowin”. Mieści się on przy ulicy 
Jana Pawła II. 

17 maja – Rafineria Jasło S.A. otrzymała dwa prestiżowe tytuły LIDER 
i EUROLIDER RYNKU 2005, jako najlepsza w Polsce firma w zakresie 
wytwarzania produktów rafinacji ropy naftowej. 

23 maja – laureatami Ogólnopolskiego Konkursu „Chrońmy od zapomnienia” 
w związku ze 110-leciem ruchu ludowego w Polsce zostały uczennice 
Gimnazjum Nr 2 w Jaśle: Aleksandra i Kinga Mazurówny oraz Aneta 
Kośmidek wraz z opiekunem Wiesławem Hapem. 

27 – 29 maja – odbył się w Jaśle III Zlot Motocyklowy im. Henryka Dobrzańskiego 
„Hubala”. 

maj – w XIV edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Europa w szkole” uhonorowani 
zostali przez ministra Edukacji Narodowej i Sportu uczniowie Gimnazjum 
Nr 2 w Jaśle w składzie: Małgorzata Węgrzyn, Jakub Hap, Wojciech 
Wantuch z opiekunem Wiesławem Hapem oraz Katarzyna Betlej 
z opiekunem Iloną Dranką. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jasielscy laureaci z ministrem Mirosławem Sawickim (fot. ze zb. W. Hapa) 
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maj – w tym miesiącu jasielski Szpital Specjalistyczny otrzymał z Francji sprzęt 
wartości kilkudziesięciu tysięcy złotych. Stanowiły go: 4 pompy infuzyjne, 
2 respiratory, aparaty do koagulacji, 15 łóżek szpitalnych, materace, 
chodziki i 8 wózków inwalidzkich. 

1 czerwca – w Jaśle rozpoczęło działalność Polsko – Ukraińskie Centrum Inicjatyw 
Gospodarczych. 

2 - 5 czerwca – na terenie MOSiR-u odbył się VI Międzynarodowy Turniej Piłki 
Siatkowej Dziewcząt Jasło 2005 i I Międzynarodowy Turniej Piłki 
Nożnej Chłopców Jasło 2005. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uroczyste rozpoczęcie Turnieju odbyło się na płycie Rynku  
(fot. z archiwum Urzędu Miasta Jasła) 

 
6 czerwca – Uchwałą Nr XL/347/2005 Rada Miejska Jasła wprowadziła zmiany do 

wcześniejszej Uchwały Nr XXIV/188/2004 z 14.07.2004 roku w p.I §1, 
który otrzymał brzmienie: Podejmuje się realizacji zadania wieloletniego 
pn. „Sala gimnastyczna przy Gimnazjum Nr 1 w Jaśle, ul. Czackiego 2” 
w latach 2004 – 2007. 

9 czerwca – w MBP odbyła się promocja książki pt. „Męczennik Żwirowiska Sługa 
Boży ks. Kazimierz Wojciechowski” i spotkanie z autorem, ks. dr. 
Waldemarem Żurkiem oraz ks. Michałem Szafarskim wicepostulatorem 
procesu beatyfikacyjnego, jaślanina ks. Kazimierza Wojciechowskiego. 
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9 czerwca – w Ogólnopolskim Konkursie Historycznym „Historia Bliska – 
Codzienność w czasie przełomu 1944 – 1945” zorganizowanego przez 
Fundację im. Batorego i Ośrodka „Karta” wśród laureatów znaleźli się 
uczniowie Gimnazjum Nr 2, łącznie 10 osób oraz ich opiekun Wiesław 
Hap, który otrzymał drugą nagrodę w Polsce w kategorii nauczycieli 
historyków. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Młodzi historycy wraz z opiekunem. U góry od lewej: Wiesław Hap, Agnieszka Łącka, 
Małgorzata Ziomber, Dorota Pieniądz, Joanna Cygan, Jakub Hap, Anna Paluchniak i Sylwia 

 Gałuszka. U dołu od lewej: Michał Ruszaj, Grzegorz Kot i Paweł Gąsiorski (fot. ze zb. W. Hapa) 
 
10 - 12 czerwca – odbyły się „Dni Jasła 2005” połączone z obchodami 640-rocznicy 

nadania praw miejskich. 
13 czerwca – miały miejsce uroczystości obchodów Dnia Patrona Miasta, Świętego 

Antoniego Padewskiego. W czasie uroczystej mszy świętej na płycie 
rynku po raz pierwszy flaga Jasła została wciągnięta na maszt i publicznie 
odegrany został hejnał Jasła. 

10 - 12 czerwca – w X edycji Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego „Losy żołnierza 
i dzieje oręża polskiego w latach 972 – 1514. Od Cedyni do Orszy” 
uczeń SP Nr 4 w Jaśle Wojciech Bosak w klasyfikacji generalnej zajął 
czwarte miejsce. 
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Wojtek z opiekunką Ewą Pietraszek oraz przewodniczącym  
Komisji Konkursowej (fot. ze zb. E. Pietraszek) 

 
26 czerwca – na terenie Ogródka Jordanowskiego w Jaśle odbył się charytatywny piknik 

rodzinny „Mega Powitanie Wakacji”. W pikniku uczestniczyło kilka 
tysięcy osób z Jasła i okolic. 

czerwiec – w tym miesiącu ruszyła rozbudowa Centrum Charytatywnego im. Jana 
Pawła II. Kosztorys prac opiewał na kwotę 600.000 zł. 

czerwiec – uczniowie I LO w Jaśle uzyskali najlepsze wyniki na tegorocznym 
egzaminie maturalnym spośród wszystkich szkół ponadgimnazjalnych 
w powiecie jasielskim. 

15 - 24 lipca – w Jaśle odbył się Międzynarodowy Plener Malarsko – Rzeźbiarski oraz 
wystawa poplenerowa. Organizatorem imprezy był JDK. 

29 lipca – Uchwałą Nr XLIV/359/2005 Rada Miejska Jasła w związku ze zgłoszoną 
rezygnacją odwołała Pana Janusza Przetacznika ze składu Komisji 
Samorządowo – Statutowej Rady Miejskiej Jasła. 
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30 lipca – w ramach obchodów 25-lecia „Solidarności” podczas mszy świętej 
w kościele św. Stanisława odbyło się uroczyste poświęcenie sztandaru 
związkowego Komisji Zakładowej NSZZ „S” Huty Szkła Sp. z o.o.  
w Jaśle. 

4 sierpnia – w siedzibie Fundacji Rozwoju Powiatu Jasielskiego przy ulicy Jana Pawła 
II 35 odbyło się oficjalne otwarcie Polsko – Ukraińskiego Centrum 
Inicjatyw Gospodarczych w Jaśle. 

7 sierpnia – w Jaśle odbyły się uroczystości poświęcone 62-rocznicy uwolnienia 
więźniów politycznych z jasielskiego więzienia. 

18 sierpnia – rozpoczęła się przebudowa zewnętrznego podjazdu dla karetek oraz 
adaptacja pomieszczeń oddziału ratunkowego przy Szpitalu 
Specjalistycznym w Jaśle. Koszty przebudowy i budowy podgrzewanego 
podjazdu będą wynosiły ponad 1 milion złotych. 

21 sierpnia – po raz pierwszy w Jaśle odbyły się „Dożynki Powiatowe”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

fot. z archiwum Urzędu Miasta Jasła 
 
21 - 24 sierpnia – w JDK odbył się II Ogólnopolski Przegląd Sztuki Offowej – warsztaty 

wokalne oraz koncerty. 
26 sierpnia – Uchwałą Nr XLV/363 Rada Miejska Jasła postanowiła nadać nazwę 

„Rondo Solidarności” rondu przy zbiegu ulic Kazimierza Wielkiego, 
Lwowskiej i 17 Stycznia w Jaśle. 

27 sierpnia – w Jaśle obchodzono uroczystości powiatowe – 25-lecia powstania 
„Solidarności”. 
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Rondo „Solidarności”  
(fot. E. Wawro – z archiwum Urzędu Miasta Jasła) 

 
 
29 sierpnia – odbyło się oddanie do użytku jasielskiej „Obwodnicy” stanowiącej część 

drogi południowej. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Droga południowa – odcinek ul. Przemysłowa – ul. Bieszczadzka 
(fot. Z. Olech – z archiwum Urzędu Miasta Jasła) 
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29 sierpnia – Uchwałą Nr XLVI/364/2005 Rada Miejska Jasła podjęła realizację 
inwestycji wieloletniej pn. „Przebudowa ulicy Fabrycznej i budowa 
parkingów na terenie strefy przemysłowej jako elementu transgra- 
nicznego rozwoju gospodarczego miasta Jasła (Etap I)” w latach 2005 – 
2007. 

31 sierpnia – zmarła Stefania Woytowicz, światowej sławy sopranistka, patron 
artystyczny Jasielskich Spotkań Muzycznych i Honorowy Obywatel Miasta 
Jasła. 

sierpień – od tego miesiąca działa w Jaśle Stowarzyszenie Podkarpackie Dom 
Chleba. 

1 września – od tego dnia w sieciach telefonii stacjonarnej wprowadzony został 
alarmowy numer 112. Pod tym numerem przyjmuje zgłoszenia Państwowa 
Straż Pożarna w Jaśle. 

10 września – w Jaśle odbyła się impreza pokazowa – III Piknik z Konikiem Polskim. 
15 września – na zaproszenie Cechu Rzemiosł Różnych gościł w Jaśle Jan Maria - 

Rokita. 
16 września – odbyło się w Jaśle uroczyste zakończenie Projektu PHARE 2001 „Rozwój 

turystyki w okolicach Jasła” prowadzonego przez Związek Gmin Dorzecza 
Wisłoki (ZGDW). 

17 września – w Jaśle odbyły się I Targi Ogólnospożywcze, podczas których zebrano 
40.270 zł. dla Oli Kuczmy, ciężko poparzonej dziewczynki. 

21 września – w MBP w ramach Klubu Powiększenia Wyobraźni odbyła się promocja 
książki Henryka Zycha „Jasielskie reminiscencje minionego czasu” 
i spotkanie z autorem. 

26 września – w wyborach do Sejmu i Senatu RP do parlamentu weszli Stanisław Zając 
(z listy PiS) i Janusz Kołodziej (z listy LPR). 

26 września – Uchwałą Nr XLVIII/374/2005 Rada Miejska Jasła postanowiła nazwać 
imieniem Albina Pietrusa ulicę przebiegającą w ciągu ulic: „Na Kotlinę” 
i drogi krajowej „Lwowska”. 

26 września – Uchwałą Nr XLVIII/376/2005 Rada Miejska Jasła wyraziła zgodę na 
oddanie Skarbowi Państwa - Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiolo-
gicznej w Jaśle w nieodpłatne użytkowanie na okres 25 lat nieruchomości 
przy ulicy Koralewskiego 13. W budynku tym od 1994 roku mieści się 
siedziba Stacji. 

29 września – Uchwałą Nr XLVIII/379/2005 Rada Miejska Jasła nadała pośmiertnie Panu 
Janowi Hamadzie tytuł „Honorowy Obywatel Miasta Jasła” za szczególne 
zasługi w zakresie edukacji młodzieży oraz propagowanie – promocję 
Miasta Jasła poprzez swą działalność dydaktyczno - wychowawczą. 

wrzesień – w tym miesiącu rozpoczęte zostały prace przy modernizacji parku. 
Inwestycja zamyka się w kosztach 1 milion 900 tys. zł., z czego 75% 
pokryte zostanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 
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12 października – zamknięty został odcinek ulicy Metzgera od skrzyżowania z ulicą 
Kościuszki do skrzyżowania z ulicą Floriańską. 

12 października – 139 Drużyna Harcerska „Lisy” im. ppłk. Leopolda Lisa – Kuli działająca 
przy Gimnazjum Nr 2 obchodziła 15-lecie swego istnienia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Okolicznościowa kartka jubileuszowa (fot. ze zb. W. Hapa) 
 
18 października – Urząd Miasta w Jaśle otrzymał odnowienie Certyfikatu Jakości ISO 

9001. 
19 października – zmarł Stanisław Zubel – przewodniczący Rady Miejskiej Jasła 

I kadencji. 
19 – 20 października – w Jaśle odbyły się obchody 100-lecia Związku Nauczycielstwa 

Polskiego na ziemi jasielskiej. Uroczystościom towarzyszyło otwarcie 
w JDK wystawy „Twórczość i dorobek nauczycieli w 100-lecie ZNP”. 

21 – 22 października – w JDK odbył się II Ogólnopolski Przegląd Sztuki Offowej – teatr 
– muzyka – plastyka. 

22 października – w JDK odbył się koncert charytatywny pod hasłem „Młodzi dla Ojca 
Świętego”. Dochód został przeznaczony na leczenie poparzonej 
dziewczynki z Podkarpacia. 

22 października – Państwowa Szkoła Muzyczna I-go stopnia im. Witolda Lutosławskiego 
w Jaśle obchodziła uroczystości jubileuszu 35-lecia działalności. 
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Chór pod dyrekcją Agnieszki Kudasik (fot. z archiwum Urzędu Miasta Jasła) 
 
24 października – Rada Miasta Jasła przekazała działkę pod budowę nowej siedziby 

Komendy Powiatowej Policji w Jaśle. Parcela ta znajduje się na tzw. 
„Błoniach”. 

24 października – Uchwałą Nr L/388/2005 Rada Miejska Jasła nadała Pani Emilii Polak 
tytuł „Zasłużony dla Miasta Jasła” – za zasługi w dziedzinie oświaty, nauki 
i kultury. 

26 października – w SP Nr 6 w Jaśle oddano do użytku Salę Terapii Ruchowej wyposażoną 
w kompletny sprzęt do ćwiczeń. Koszt przedsięwzięcia wyniósł 25.000 zł. 

4 listopada  – w wyniku awarii filtra w Carbon Black Polska Sp. z o.o. nastąpiła emisja 
sadzy technicznej do atmosfery. 

5 listopada  – w hali MOSiR-u odbyły się „I Międzynarodowe Dni Wina 2005”. 
Towarzyszyła im prezentacja stoisk winiarskich i sprzętu winiarskiego 
połączona z prezentacją i degustacją produktów regionalnych. W sali PNiG 
natomiast odbyła się konferencja dotycząca winiarstwa w Unii 
Europejskiej. 

5 listopada  – Krąg Seniora ZHP „Sobniów” z Hufca Jasielskiego przekazał sztandar 
5 Drużynie Harcerskiej im. Tadeusza Kościuszki działającej przy SP Nr 8 
w Jaśle. 

14 listopada  – Jasielski Dom Kultury obchodził jubileusz 55-lecia swojej działalności na 
rzecz miasta i regionu. Z tej okazji odbył się koncert w wykonaniu 
zespołów artystycznych JDK oraz otwarta została wystawa pt. „Dni, które 
znamy...” ilustrująca działalność Domu Kultury w ciągu ostatnich 5 lat. 
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fot. S. Gołębiowski - z archiwum Urzędu Miasta Jasła 
 
15 listopada  – w Sali Balowej na Zamku w Łańcucie odbyła się uroczystość 

podsumowania VIII edycji Programu Promocyjnego – „Przedsiębiorstwo 
Fair Play – 2005” na szczeblu regionalnym. Prestiżowe certyfikaty 
otrzymało 9 jasielskich firm: Drukarnia „Jasło” Sp.J., F.H. „Domicela” Sp. 
z o.o., MPM Maria Kokoczka i Mirosław Prucnal, P.H.U. „Argus”, P.P.H. 
„Tosand II” S.C., Rafineria „Jasło” S.A., Studio 04 Jolanta Misiołek, 
Tekpud Sp. z o.o. oraz Trans – Wiert Sp. z o.o. 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Przedstawiciele wyróżnionych firm (fot. S. Gołębiowski - z archiwum Urzędu Miasta Jasła) 
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15 listopada  – Uchwałą Nr L/391/2005 Rada Miejska Jasła podjęła realizację zadania 
wieloletniego pn. „Budowa społeczeństwa informacyjnego w Gminie 
Miasto Jasło – I etap” w latach 2004 - 2007. 

20 listopada  – odbyła się uroczystość odsłonięcia i poświęcenia pamiątkowej tablicy 
umieszczonej na budynku byłej siedziby PUBP, mieszczącego się w Jaśle 
przy ulicy Lwowskiej 5. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

fot. z archiwum Urzędu Miasta Jasła 
 
22 listopada  – Gmina Miejska Jasło otrzymała wyróżnienie w VI edycji konkursu „Firma 

na medal” przyznane przez Polski Klub Infrastruktury Sportowej 
w Warszawie i redakcję „Kalejdoskopu Budowlanego” za nowoczesną 
inwestycję krytej pływalni MOSiR. 

25 listopada  – laureatami wojewódzkiego konkursu „Młodzi Obywatele Europy” zostali 
Kamil Ruszała i Adam Skrzyszowski, uczniowie Gimnazjum Nr 1 
w Jaśle. 

29 listopada  – Uchwałą Nr LII/295/2005 Rada Miejska Jasła podjęła realizację inwestycji 
wieloletniej pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej 
w Gminie Miasto Jasło” w latach 2005 – 2008. 

1 grudnia  – MBP w Jaśle zdobyła główną nagrodę „Super Statuetkę” w Ogólnopolskim 
Konkursie na Najlepiej Przeprowadzoną Kampanię „Cała Polska czyta 
dzieciom” w roku szkolnym 2004/2005. 

6 grudnia  – prof. dr hab. Karol Myśliwiec, jaślanin, Honorowy Obywatel Miasta Jasła, 
został laureatem „Nagrody Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej 2005” za 
osiągnięcia w archeologii. 
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15 grudnia  – Uchwałą Nr LIV/415/2005 Rada Miejska Jasła zaakceptowała „Plan 
rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń 
kanalizacyjnych MPGK Sp. z o.o. w Jaśle” na lata 2006 – 2008. 

18 grudnia  – w JDK odbył się koncert „Przy wigilijnym stole” dedykowany darczyńcom 
wspierającym życie społeczno – kulturalne miasta. Statuetki „Mecenas 
Kultury 2005” otrzymali: Józef Folcik – prezes Zarządu Rafinerii Jasło, 
Zbigniew Myśliwiec – prezes Trans – Wier Sp. z o.o., Maria Kokoczka 
i Mirosław Prucnal – właściciele sieci sklepów MPM, Piotr Handzel – 
dyrektor Banku PKO S.A. Nagrody Miasta Jasła w Dziedzinie Kultury 
2005 otrzymali: prof. dr hab. Karol Myśliwiec, dr Andrzej Laskowski, 
Jasielska Orkiestra Dęta – Brass Band, JDK, Robert Król oraz 
wyróżnienie Emilia Polak. 

30 grudnia  – Uchwałą Nr LV/424/2005 Rada Miejska Jasła nadała nazwę Farną ulicy 
przebiegającej w ciągu ulic gminnych „Basztowa” i „Kilińskiego”, 
noszącej dotychczas w północnym odcinku nazwę ulica Cmentarna. 

31 grudnia  – Fundacja im. Janusza Korczaka w przeprowadzonej akcji charytatywnej 
od 17 września do 31 grudnia zebrała 121.973 zł. dla dotkliwie poparzonej 
Oli Kuczmy. 

31 grudnia  – według danych GUS stan mieszkańców Jasła wynosił 38.234 osób. 
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Wydawnictwa dotyczące Jasła i Regionu wydane w 2005 roku według danych z MBP: 
 

1. Hap Wiesław, Poczet wybitnych jaślan i ludzi związanych z regionem/Wiesław 
Hap. – Jasło: Stowarzyszenie Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego, 2005. 

2. Hap Wiesław, Wierni do końca.../Wiesław Hap. – Jasło: Związek Harcerstwa 
Polskiego Hufiec Jasło im. Rodziny Madejewskich, 2005. 

3. Jałosińska Felicja, Kalendarium dziejów Jasła od 1701 do 1900 roku/wybrała 
i opracowała Felicja Jałosińska. – Jasło: Stowarzyszenie Miłośników Jasła 
i Regionu Jasielskiego; Jasielski Dom Kultury, 2005. 

4. Jasielska droga krzyżowa/tekst oprac. Józef Obój, Jerzy Beuth, Zdzisław Świstak. – 
Jasło: Jasielski Dom Kultury, 2005. 

5. Maczuga Marek, Jasielskie pejzaże/Marek Maczuga; tekst Wiesław Hap; tł. Andrzej 
Lis. – Bydgoszcz: Agencja Promocyjno – Wydawnicza „Unigraf”, 2005. 

6. Mastej Emil, Zapiski internowanego 12 XII 1981 – 19 XI 1982/Emil Mastej. 
Krosno: „Nowe Podkarpacie” sp. z o.o., 2005. 

7. Midor Władysław, Wspomnienia Władysława Midora żołnierz placówki ZWZ-AK 
Nowy Żmigród krypt. „Zimorodek”/Władysław Midor, oprac. Wiesław Hap. – 
Jasło: Koło Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, 2005. 

8. Na śladach dworów i dworków Jasielszczyzny/pod red. Aleksandry Dacyl, 
Zbigniewa Dranki, Zdzisława Świstaka. – Jasło: Zdzisław Świstak, 2005. 

9. Polak Emilia, Miniony czas/Emilia Polak. – Jasło: [b.w.], 2005 (Tuchów: Mała 
Poligrafia Redemptorystów). 

10. Polak Emilia, Tamto Jasło/Emilia Polak. – Jasło; Krosno: Krośnieńska Oficyna 
Wydawnicza, 2005. 

11. Śliż Czesław, 60 [sześćdziesiąta] rocznica rozminowania i odbudowy miasta Jasła i 
powiatu jasielskiego/Czesław Śliż, Edward Tyll. – Jasło: Koło Światowego 
Związku Armii Krajowej, 2005. 

12. Świstak Zdzisław, Dziesięciolecie parafii pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Jaśle 
1995 – 2005/Zdzisław Świstak. – Jasło: Parafia pw. Matki Bożej Częstochowskiej 
w Jaśle, 2005. 

13. Świstak Zdzisław, Odbudowa i rozbudowa Jasła po II wojnie światowej/Zdzisław 
Świstak. – Jasło: Jasielski Dom Kultury, 2005. 

14. Wieliczko Mieczysław, Tajna oświata w Jasielskiem w latach 1939 – 
1945/Mieczysław Wieliczko. – Jasło: Związek Gmin Dorzecza Wisłoki, 2005. 

15. Związek Gmin Dorzecza Wisłoki z siedzibą w Jaśle/oprac. Maria Lignar. – Jasło: 
Związek Gmin Dorzecza Wisłoki, 2005. 

16. Żurek Waldemar, Męczennik Żwirowiska: Sługa Boży ks. Kazimierz 
Wojciechowski SDB (1904 – 1941)/Waldemar Żurek. – Kraków: Wydaw. 
Poligrafia Salezjańska, 2005. 
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Bibliografia: 
 

1. Jasielskie szkoły podstawowe/zespół red. Felicja Jałosińska, Wiesław Hap. – Jasło: 
Stowarzyszenie Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego, 2002. 

2. Jasielskie gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne/zespół red. Felicja Jałosińska, 
Wiesław Hap, Helena Pejko. – Jasło: Stowarzyszenie Miłośników Jasła i Regionu 
Jasielskiego, 2004. 

3. Rada Miejska Jasła III Kadencji 1998 – 2002/oprac. Zdzisław Świstak. – Jasło: 
Zdzisław Świstak, 2003. 

4. Kalendarz Jasielski 2003; Kalendarz Jasielski 2004; Kalendarz Jasielski 2005: 
Stowarzyszenie Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego. 

 
 
 
Źródła: 
 

1. Akta Rady Miejskiej Jasła za lata 2002 – 2005. 
2. Dokumentacja fotograficzna Urzędu Miasta Jasła. 
3. WUS Krosno – dane statystyczne za lata 2002 – 2005. 
4. Kronika Jasielskiego Domu Kultury. 
5. Kronika SMJiRJ. 
6. Fot. z archiwum SMJiRJ. 
7. Dane kronikarskie autorki obejmujące lata 2002 – 2005 sporządzone na podstawie 

artykułów z czasopism: „Nowe Podkarpacie”, „Obiektyw Jasielski” i „Region 
Jasielski”. 

8. Fot. autorki. 
9. Foldery, afisze i zaproszenia z archiwum autorki. 



 
 
V. ŹRÓDŁA 

 
 
 
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFIA JASŁA 

II PÓŁROCZE 2003 – I PÓŁROCZE 2006 

/publikacje samoistne wydawniczo/ 
 
 

iejska Biblioteka Publiczna w Jaśle, pełniąca funkcje biblioteki powiatowej, od lat 
zajmuje się opracowywaniem bibliografii regionalnej rejestrując dokumenty 

tematycznie związane z Jasłem i powiatem jasielskim (w tym książki, broszury, 
wydawnictwa ciągłe, artykuły z czasopism, mapy, dokumenty życia społecznego, dokumenty 
audiowizualne). 

M 

Poniższe zestawienie stanowi kontynuację bibliografii opublikowanej w tomie 
V „Rocznika Jasielskiego”, w której uwzględniono publikacje samoistne wydawniczo, 
których treść dotyczyła Jasła i powiatu jasielskiego wydane od początku II półrocza 2003 – 
do końca I półrocza 2006 roku. 

Przedstawione zestawienie jest bibliografią przedmiotową, w odniesieniu do większości 
rejestrowanych dokumentów – bibliografią prymarną, gdyż zawiera materiały nie 
rejestrowane przez bibliografię narodową. W zestawieniu zastosowano układ alfabetyczny. 
Opisy sporządzono z autopsji. Wszystkie wymienione publikacje dostępne są w zbiorach 
MBP w Jaśle. 

Opisy książek sporządzono zgodnie z normą  PN-82/N-01152.01 Opis bibliograficzny – 
Książki. W opisie uwzględniono następujące elementy: 

 
Hasło 
- Tytuł właściwy: dodatek do tytułu/pierwsze oznaczenie odpowiedzialności; następne 

oznaczenie odpowiedzialności. 
- Oznaczenie wydania. 
- Miejsce wydania: nazwa wydawcy, data wydania. 
- Określenie formy książki i/lub objętość: oznaczenie ilustracji; format + oznaczenie 

dokumentu towarzyszącego. 
- (Tytuł serii). – ISBN. 
- Uwagi. 
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Wykaz skrótów występujących w opisach: 
b. m. – brak miejsca wydania 
b. w. – brak nazwy wydawnictwa 
fot. – fotografie 
i in. – i inni 
il. – ilustracje 
k. – karty 
oprac. – opracował 
przew. – przewodniczący 
red. – redaktor, redakcyjny 
rys. – rysunki 
tabl. – tablice 
wydaw. - wydawnictwo 
 
 
 
 
 
Fryc Stanisław 
Między sierpniem a grudniem: NSZZ „Solidarność” na Podkarpaciu 1980 – 1981 / Stanisław 
Fryc. - Targowiska: Wydawnictwo Arete II, 2005. - 212 s.: fot.; 20 cm.-ISBN 83-89688-61-1 

 
Gałązka Bartosz 
Kolędy regionu krośnieńskiego / Bartosz Gałązka. – Krosno: „Roksana”, 2004. - 497 s.;  
21 cm. - ISBN 83-7343-111-X 

 
Hap Wiesław 
Poczet wybitnych jaślan i ludzi związanych z regionem / Wiesław Hap. – Jasło:  
Stowarzyszenie Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego, 2005. - 239 s.: fot.; 24 cm. - ISBN 
83-917660-5-5 

 
Hap Wiesław 
Wierni do końca... / Wiesław Hap. – Jasło: Związek Harcerstwa Polskiego, Hufiec Jasło, 
2005. - 106 s.: fot.; 20 cm. - (Seria Biblioteka Jasielska). - ISBN 922576 

 
Jasielskie 
Jasielskie gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne / zespół redakcyjny: Felicja Jałosińska; 
Wiesław Hap; Helena Pejko. - Jasło: Stowarzyszenie Miłośników Jasła i Regionu 
Jasielskiego, 2004. - 196 s.: fot.; 24 cm. - ISBN 83-917660-1-2 

 
Jasielska 
Jasielska Droga Krzyżowa. - Jasło: Jasielski Dom Kultury, 2005. - 32 s.: fot. kol.; 21 cm. - 
ISBN 83-903825-9-8 
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Jasło 
Jasło 1944-1945: dokumenty zagłady i powrotu do życia / oprac. i wybrał Mieczysław 
Wieliczko. - Jasło: Jasielski Dom Kultury; Stowarzyszenie Miłośników Jasła i Regionu 
Jasielskiego, 2004. - 112 s.: fot.; 21 cm. - ISBN 83-903-825-7-1 

 
Kalendarium 
Kalendarium dziejów Jasła od zarania do 1700 roku / wybrała i oprac. Felicja Jałosińska. - 
Jasło: Stowarzyszenie Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego, 2004. - 48 s.: il.; 23 cm. - 
ISBN 83-917660-2-0 

 
Kalendarium 
Kalendarium dziejów Jasła od 1701 do 1900 roku / wybrała i oprac. Felicja Jałosińska. - 
Jasło: Stowarzyszenie Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego: Jasielski Dom Kultury, 
2005. - 73 s.: fot.; 24 cm. - ISBN 83-917660-4-7 

 
Laskowski Andrzej 
Kadra techniczno - budowlana związana z Jasłem w okresie autonomii galicyjskiej: słownik 
biograficzny / Andrzej Laskowski. - Kraków: Andrzej Laskowski, 2003. - 164 s., [2] k. tabl.: 
il.; 20 cm. - ISBN 83-919675-0-6 

 
Liniewski Józef 
W gminie Jasło / Józef Liniewski; Stanisław Mendelowski. - Krosno: „Roksana”, 2004. -  
86 s.: fot.; 21 cm. – ISBN 83-7343-015-6 

 
Ludziom 
Ludziom i chwilom: księga jubileuszowa 1904 - 2004: 100 lat Szkoły Podstawowej nr 2  
im. Marii Konopnickiej w Jaśle / przew. zespołu red. Bogusława Skrzypek. - Jasło: Komitet 
Obchodów Jubileuszu 100-lecia SP nr 2 w Jaśle, 2004.- 181 s.: fot., tabl.; 24 cm 

 
Maczuga Marek 
Jasielskie pejzaże = Landscapes of Jasło / Marek Maczuga; tekst Wiesław Hap; tł. [z ang.] 
Andrzej Lis. - Bydgoszcz: Agencja Promocyjno - Wydawnicza „Unigraf”, 2005. - 19 s., [40] 
k. tabl.: fot.; 31 cm. - ISBN 83-88474-68-5 

 
Mastej Emil 
Zapiski internowanego 12 XII 1981-19 XI 1982 / Emil Mastej. - Jasło: „Nowe Podkarpacie”, 
2005. - 194 s.: fot., faks.; 24 cm. - ISBN 83-919637-0-5 

 
Na śladach 
Na śladach dworów i dworków Jasielszczyzny / pod. red. Aleksandry Dacyl, Zbigniewa 
Dranki, Zdzisława Świstaka. - Jasło: Zdzisław Świstak, 2005. - 410 s.: fot., mapy; 24 cm. - 
ISBN 83-86744-58-8 
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Polak Emilia 
Kapliczki i krzyże w folklorystycznej scenerii / Emilia Polak. Cz.3. - Jasło: [b.w.], 2004 
(Tuchów: Mała Poligrafia Redemptorystów). - 668 s.: il.; 21 cm. - ISBN 83-86744-36-7 
 
Polak Emilia 
Miniony czas / Emilia Polak. – Jasło: [b.w.], 2005 (Tuchów: Mała Poligrafia 
Redemptorystów). - 214 s.: fot.; 20 cm. - ISBN 83-86744-741-4 

 
Polak Emilia 
Tamto Jasło / Emilia Polak. - Jasło; Krosno: Krośnieńska Oficyna Wydawnicza, 2005. -  
168 s., [12] k. tabl.: fot.; 20 cm. - ISBN 83-60075-00-X 

 
Potocki Andrzej 
Żydzi w Podkarpackiem / Andrzej Potocki. - Rzeszów: Wydawnictwo Libra, 2004. - 223 s.; 
21 cm. - ISBN 83-89183-05-6 

 
Sepioł Alfred, Świątek Mariusz, Świstak Zdzisław 
Dawne Jasło i jego mieszkańcy / Alfred Sepioł, Mariusz Świątek, Zdzisław Świstak. - Jasło: 
Zdzisław Świstak, 2004. - 229 s.: fot.; 21 cm. - ISBN 83-86744-72-3 

 
Śliż Czesław, Tyll Edward 
60-ta [sześćdziesiąta] rocznica rozminowania i odbudowy miasta Jasła i powiatu jasielskiego 
/ Czesław Śliż, Edward Tyll. - Jasło: Koło Światowego Związku Armii Krajowej w Jaśle, 
2005. - 60 s.: fot.; 21 cm 

 
Świstak Zdzisław 
Dziesięciolecie parafii pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Jaśle 1995 - 2005 / Zdzisław 
Świstak. - Jasło; Parafia pw. Matki Bożej Częstochowskiej, 2005. - 264 s.: fot. mapa; 21 cm. 
- ISBN 83-86744-06-5 

 
Świstak Zdzisław 
Odbudowa i rozbudowa Jasła po II wojnie światowej / Zdzisław Świstak. - Jasło: Zdzisław 
Świstak, 2005. - 396 s.: fot.; 21 cm. - ISBN 83-86744-65-9 

 
Świstak Zdzisław 
Sylwetki i wspomnienia żołnierzy ZWZ-AK-NOW Jasielszczyzny / Zdzisław Świstak.  
- Jasło: Koło Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, 2004. - 457 s.: portr.; 21 cm. - 
ISBN 83-86744-02-2 

 
Świstak Zdzisław 
W kręgu zabytków Jasła / Zdzisław Świstak. - Jasło: Zdzisław Świstak, 2003. - 177 s.: fot.; 
21 cm. - ISBN 83-86744-17-0 
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Świstak Zdzisław 
Wysiedlenie i zniszczenie Jasła w czasie drugiej wojny światowej / Zdzisław Świstak.. - 
Jasło: Zdzisław Świstak, 2004. - 250 s.: fot.; 20 cm. - ISBN 83-86744-45-6 
 
Wieliczko Mieczysław 
Tajna oświata w Jasielskiem w latach 1939 - 1945 / Mieczysław Wieliczko. - Jasło: Jasielski 
Dom Kultury, 2005. - 26 s.; 25 cm. - ISBN 83-903825-8-X 

 
Wspomnienia 
Wspomnienia Władysława Midora żołnierza placówki ZWZ - AK Nowy Żmigród krypt. 
„Zimorodek” / oprac. Wiesław Hap; aut. wspomnień Władysław Midor. - Jasło: Koło 
Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Jaśle, 2005. - 111 s.: fot.; 21 cm. - ISBN 
83-86744-35-9 

 
Z dziejów 
Z dziejów powstania, odbudowy i konserwacji kościoła farnego w Jaśle: materiały z sesji, 
Jasło 20 września 2002 r. = Aus der Geschichte der Entstehung, des Wiederaufbaus und der 
Restaurierung der Pfarrkirche in Jaslo / pod red. Andrzeja Laskowskiego. - Jasło; Rzeszów: 
Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków w Warszawie Oddział Regionalny 
w Rzeszowie, 2004. - 363 s., [4] k. tabl.: fot., rys.; 24 cm. - ISBN 83-9118949-2-4 

 
Ziemia 
Ziemia jasielska zaprasza / red. nacz. Witold Ropa. – Jasło: Starostwo Powiatowe w Jaśle, 
2004. – [8] k. tabl.: fot. kolor.; 20 cm. – ISBN 83-912975-1-9 

 
Żurek Waldemar 
Męczennik Żwirowiska: Sługa Boży ks. Kazimierz Wojciechowski SDB (1904-1941)  
/ Waldemar Żurek. - Kraków: Wydaw. Poligrafia Salezjańska, 2005. - 101 s., [8] k. tabl.: 
fot.; 21 cm. (Biblioteka Jasielska). - ISBN 83-86473-90-8 

 


