
 
 

 
 

PRZEDMOWA 
 

Wydawnictwo „Wspomnienia o Ja�le - rok 1939-1960” jest plonem  z ogłoszonego 
konkursu 9 m aja 1977 roku przez O kr�gow� Kom isj� Badania Zbrodni Hitlerowskich - 
Delegatura w Ja�le, redakcje: „Nowin” w Rzeszowie, „Podkarpacia” w Kro�nie,  Rozgło�ni� 
Polskiego Radia w Rzeszowie, Urz�d Miasta w Ja�le oraz Stowarzyszenie Miło�ników Jasła 
i Regionu Jasielskiego. 

Tematyka konkursu obejm owała okres od sierpnia 1939 roku - do m om entu wybuchu 
II wojny �wiatowej poprzez okupacj� hitlerowsk�,  zniszczenie i odbudow� do 1960 roku.  

O głaszaj�c konkurs organizatorzy liczyli, �e nadesłane wspomnienia b�d� ukazywa� 
w sposób pełny i wszechstronny grupy ludzi lub indywidualne osoby,  ich �ycie w trudnym 
okresie tu� przed wybuchem II wojny �wiatowej i ponurych latach okupacji, wysiedlenie,  
palenie,  m inowanie oraz odbudow� m iasta ze zgliszcz.  

Na konkurs wpłyn�ło 6 prac,  a jego rozstrzygni�cie nast�piło 17 stycznia 1978 roku 
w 32 rocznic� wyzwolenia Jasła.  
Redakcja niniejszego wydawnictwa wybrała prace konkursowe Władysława Mendysa - godła 
„Felix” i Jana Soboty - godło „Starzec”, które spo�ród zgłoszonych jako najlepsze 
otrzymały III nagrod� pieni��n�, a praca Mariana Bernackiego - godło „G rot” otrzym ała 
wyró�nienie i nagrod� pieni��n�.  

Zgodnie z ogłoszonym regulaminem  konkursu organizatorzy zastrzegli sobie prawo 
publikacji nagrodzonych prac w cało�ci lub cz��ci. Otrzymane prace konkursowe nie 
posiadały dodatkowych elem entów obrazuj�cych wspomnienia jak fotografie,  pocztówki,  
plany miasta lub wyrysy.  

Aby da� pełny obraz opisywanych przez autorów wydarze� skorzystałam  z archiwalnej 
dokumentacji gromadzonej osobi�cie przez ponad 20 lat w postaci zdj��,  pocztówek,  
reporta�y prasowych oraz planów miasta pozyskuj�c je z ró�nych �ródeł, w wi�kszo�ci od 
mieszka�ców miasta i członków Stowarzyszenia Miło�ników Jasła i Regionu Jasielskiego. 

Poniewa� Władysław Mendys w swoim opracowaniu pt.  „Wspomnienia o Ja�le 
w dniach zagłady i powracania do �ycia”, po�wi�cił du�o m iejsca kwestii stara� o odbudow� 
miasta czynionych przez ró�ne organy władzy oraz organizacje maj�ce siedzib� w Ja�le,  
zostały doł�czone na ko�cu jego tekstu w „Aneksie” dokumenty z lat 1945 - 1946 w ilo�ci 
36 stron.  

D okum enty te pozyskałam do skserowania w 1990 roku od Tadeusza G arbacika, który 
wchodził w skład powołanego ju� w dniu 18 lutego 1945 roku Miejskiego Komitetu 
Odbudowy Miasta oraz Powiatowego Komitetu Odbudowy, powołanego 15 maja 1945 roku. 
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D ruga cz��� wydawnictwa to „JASŁO  - wykaz ulic oraz domów i ich wła�cicieli” 
wedle stanu na dzie� 31 sierpnia 1939 roku.  Zestawienie to zostało opracowane i przekazane 
dla Stowarzyszenia Miło�ników Jasła i Regionu Jasielskiego przez Władysława Mendysa na 
podstawie spisu sporz�dzonego przez Aleksandra Ernesta Krementowskiego - rodowitego 
ja�lanina. Miasto Jasło w 1939 roku posiadało 55 ulic o pi�knej zabudowie. 
Zdj�cia i pocztówki umieszczone przy wykazie niektórych ulic nie wchodziły w skład 
przekazanego przez Autora m aszynopisu,  lecz zostały pozyskane z wielu prywatnych zbiorów. 

W celu wzbogacenia odbioru przez czytelników tego opracowania i przypom nienia 
wygl�du ulic naszego pi�knego miasta, przed napa�ci� hitlerowskich zbrodniarzy,  du�a cz��� 
zamieszczonych zdj�� i pocztówek pochodz�ca z prywatnych zbiorów archiwalnych, nie była 
nigdy publikowana. Do jasielskich ulic został doł�czony plan miasta opracowany na 
podstawie mapy katastralnej wg stanu roku 1900 z naniesion� korekt� niektórych wa�nych 
obiektów znajduj�cych si� w m ie�cie w 1939 roku. 

Jasło, podobnie jak Warszawa dotkni�te ogromnymi zniszczeniami materialnymi 
i kulturalnymi oraz przera�aj�cymi cierpieniami ludno�ci w czasie II wojny �wiatowej,  
a szczególnie na przełom ie lat 1944/45,  w wyniku totalnej pacyfikacji,  zasłu�yło w pełni na 
wydawnictwo, po�wi�cone utrwaleniu i ocaleniu od zapom nienia tragicznej historii 
i ukazania bohaterstwa władz miejskich i wszystkich m ieszka�ców w jego odbudowie.  

O pracowanie - oryginalne w swoim charakterze - wydawnictwo m a przede wszystkim 
na celu zło�enie hołdu bohaterskiem u m iastu i jego mieszka�com za wszystkie - liczne 
i ró�norodne - dokonania oraz pobudzenie nowych inspiracji w dalszym, wszechstronnym 
rozwoju miasta.  

Nale�y mie� nadziej�,  �e przygotowane w du�ym trudzie i do powszechnego u�ytku 
wydawnictwo, spotka si� tak�e z �yczliwym przyj�ciem i refleksj� młodych mieszka�ców 
Jasła i stanowi� b�dzie twórcz� inspiracj� w dziele wszechstronnej kontynuacji bogatego 
dorobku wszystkich pokole� ja�lan.  
 

Felicja Jałosi�ska



 
 

 
WŁADYSŁAW MENDYS urodził si� 2 czerwca 1899 roku w Ludwinowie koło 
Krakowa. O d wczesnych lat dziecinnych zwi�zany był z Jasłem, gdzie uko�czył Szkoł� 
Ludow� i Gim nazjum .  

Matur� zdał w 1917 roku,  nast�pnie wcielony został do c.k. arm ii austriackiej,  
uczestniczył w I wojnie �wiatowej. Po odzyskaniu przez Polsk� niepodległo�ci w 1918 roku 
stał si� �ołnierzem Wojska Polskiego,  brał udział w wojnie polsko-sowieckiej. W 1921 roku 
zwolniony z wojska,  wrócił do Jasła i podj�ł studia prawnicze na U niwersytecie 
Jagiello�skim w Krakowie, a nast�pnie na U niwersytecie im. Jana Kazimierza we Lwowie. 
Po odbyciu studiów i przepisowej praktyki otworzył kancelari� adwokack� w Ja�le.  Działał 
społecznie jako radny w samorz�dzie m iejskim  oraz w Komunalnej Kasie O szcz�dno�ci.  
Członek chóru „Echo” i teatru amatorskiego.  

Zm obilizowany do udziału w II wojnie �wiatowej wraz ze swoj� jednostk� 
przem ieszczał si� na wschód. Po powrocie z Tarnopola do Jasła reaktywował prace 
kancelarii adwokackiej,  któr� prowadził przez cały okres okupacji.  W lutym 1945 roku został 
mianowany wiceburm istrzem  Jasła. Nale�ał do grona tych, którzy postanowili wyd�wign�� 
miasto z ruin. Był organizatorem i przewodnicz�cym  Stronnictwa Demokratycznego w Ja�le. 
W latach Polski Ludowej był radnym Miejskiej, Powiatowej i Wojewódzkiej Rady 
Narodowej.  W 1965 roku podczas obchodów 600-lecia Jasła był przewodnicz�cym  Kom itetu 
Organizacyjnego,  a nast�pnie twórc� i prezesem  Stowarzyszenia Miło�ników Jasła i Regionu 
Jasielskiego.  

O dznaczony Krzy�em  O ficerskim O rderu Odrodzenia Polski, w 1993 roku otrzym ał 
tytuł Honorowego O bywatela Miasta Jasła.  Zmarł 21 marca 1996 roku. 
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Zarz�dzenie o ewakuacji mieszka�ców m iasta (fot. z arch.  SMJiRJ)
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WSPOMNIENIA O JA�LE 
W DNIACH ZAGŁADY I POWRACANIA DO �YCIA 

 
 

N adszedł w rzesie� 1944 r.  M in�ło ju� p i�� lat wojny,  a z ni� okupacji hitlerowskiej.  
Sytuacja na frontach wojennych i wewn�trz kraju, jak równie� zachow anie si� i nastroje 
Niemców w skazywały coraz wyra�niej,  �e zbli�a si� nieuchronnie koniec panowania 
hitlerowskiego.  T ote� coraz �ywsza nadzieja na rychłe w yzwolenie spod okupacji o�ywiała 
ludno�� i dodawała sił na przetrwanie wojny.  A le nikt nie przeczuw ał te�,  jak� szata�sk� 
niespodziank� przygotow ał dla Jasła naje�d�ca hitlerowski na ostatnie chw ile swych 
tyra�skich rz�dów. 

O to jak grom z jasnego nieba spadła na mieszka�ców Jasła wie��,  �e wszyscy bez 
wyj�tku maj� opu�ci� miasto i osiedli� si� w dowolnych miejscow o�ciach na zachód od rzeki 
Wisłoki. M ianowicie 13 w rze�nia 1944 r.  ukazał si� na murach miasta, bez jakichkolwiek 
uprzednich ostrze�e�,  zredagow any w j�zyku niemieckim i polskim - rozkaz komendanta 
wojsk niemieckich,  nakazuj�cy wszystkim bez wyj�tku mieszka�com opuszczenie miasta 
najpó�niej do pi�tku dnia 15 wrze�nia 1944 r.  do godz. 18:00 i udania si� na osiedlenie 
w okolice Nowego S�cza i G orlic oraz Biecza. Rozkaz podawał na w st�pie, �e 
natychmiastowa ewakuacja miasta Jasła została zarz�dzona celem zabezpieczenia ludno�ci 
cyw ilnej, oraz �e ludno�� mo�e zabiera� ze sob� swoje mienie.   

O �w iadczenia te stanowiły jednak tylko zło�liw � perfidi�, gdy� ani w  Ja�le,  ani w jego 
okolicy nie były podejmowane,  ani nawet przewidywane �adne działania wojenne,  mog�ce 
zagra�a� samemu miastu,  a równie� je�li chodzi  o pozw olenie na zabieranie swego mienia,  
to ukryta w  nim była chyba tylko zło�liwa ironia, obliczona na moralne pogn�bienie 
wyp�dzanej ludno�ci,  albowiem ludno�� pozbawiona była w szystkich �rodków lokomocji. 
Korzystanie z kolei było ludno�ci cywilnej zabronione,  a naw et pojazdy konne zabierało 
natychmiast wojsko, tak �e mo�na było zabra� ty le co mie�ciło si� w  baga�u r�cznym. 
Rozkaz pow y�szy zaopatrzony był dodatkiem podpisanym przez ówczesnego starost� 
niemieckiego dra Waltera Gentza, w którym ten�e nakazywał natychmiastowe i bezwzgl�dne 
zastosowanie si� do rozkazu Komendanta Wojsk N iemieckich. Ponadto po ulicach miasta 
kr��yły bez przerwy samochody, z których gestapo przy pomocy megafonów  zap�dzało 
ludno�� do jak najszybszego opuszczania miasta pod gro�b� natychmiastowego rozstrzelania 
opornych.  Podkre�li� przy tym nale�y rzecz dosy� znamienn�,  a mianowicie, �e wspomniany 
rozkaz nie zaw ierał ani nazw iska Komendanta Wojsk Niemieckich na którego si� 
pow oływał, ani te� jego podpisu.  
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K ursuj�ce bez przerwy i rycz�ce megafony wzmagały powstały w �ród ludno�ci 
popłoch.  W atmosferze niepokoju i niepewno�ci ludno�� rzuciła si� do niemal panicznej 
ucieczki z miasta. Na drodze, prow adz�cej przez most w Niegłow icach na rzece Wisłoce 
w kierunku Gorlic,  ukazał si� nieprzerwany tłum wysiedle�ców . Obok ludzi w sile wieku 
szli starcy i dzieci, zdrowi, chorzy i kaleki,  w szyscy w jednym nieprzerwanym szeregu,  
z tobołkami na plecach lub popychaj�c albo ci�gn�c za sob� wózki r�czne i dziecinne.  
Ludno�� miasta liczyła wówczas wraz z przybyszami z innych okolic Polski, którzy czasowo 
zatrzymyw ali si� w Ja�le,  około 16 tysi�cy ludzi. W okresie wi�c tych trzech dni wysiedlania 
miasta, nieprzerw ana ława ludzi ci�gn�ła si� na przestrzeni kilku kilometrów, zd��aj�c przez 
most w Niegłow icach w kierunku zachodnim. W�ród tej masy ludzi trafiały  si� i osoby 
obło�nie chore,  niesione na noszach lub wiezione na wózkach r�cznych.  Wysiedleni zabierali 
ze sob� ty lko to,  co najpotrzebniejsze, a wi�c po�ciel, bielizn� i odzie�, nieco zapasów 
�yw no�ci dla przetrw ania pierwszych chwil po przybyciu na now e miejsce zamieszkania.  
Zapasów tych zreszt� nikt nie posiadał wiele, bo warunki �ywno�ciow e były wtedy trudne.  

Linia frontu w ojennego na w ysoko�ci Jasła ustaliła si� wówczas w odległo�ci 
kilkunastu kilometrów na w schód od rzeki Wisłoki.  Wszyscy spodziewali si�, �e najbli�sze 
ponowne uderzenie armii radzieckiej odrzuci N iemców ju� poza Jasło na zachód i wszyscy 
wysiedleni b�d� mogli w raca� do sw ego miasta. Tote� wysiedleni starali si� wybiera� nowe 
miejsca na czasow y pobyt mo�liwie najbli�ej miasta. D latego ju� po przebyciu kilku 
kilometrów masa w ysiedle�ców zacz�ła si� rozdziela� na mniejsze grupy,  zbaczaj�c od 
głównej szosy Jasło - Gorlice na drogi boczne wiod�ce do wsi Osobnica,  Trzcinica,  B�czal 
Dolny i Górny,  Czermna, Opacie, Brzyska, Lipnica G órna i Dolna,  Lisów. W tych wsiach 
ulokow ała si� wi�kszo�� w ysiedlonych.  Znaczna cz��� przeniosła si� dalej ku zachodowi 
w okolice Biecza oraz do Gorlic.  D ziałaj�ce w ów czas w  Generalnym Gubernatorstw ie 
urz�dy polskie przeniosły si� z Jasła do Biecza i G orlic. W Gorlicach te� umie�cił si� 
wysiedlony z Jasła Zarz�d M iejski, którego burmistrz prof.  Jan Pyrek zorganizow ał 
w ramach RGO (Rady Głów nej Opieku�czej) Obywatelski Komitet O pieki Społecznej, który 
�w iadczył wiele pomocy dla wysiedlonych. 

Wysiedleni starali si� obiera� nowe miejsca zamieszkania w oddaleniu od głów nych 
szlaków komunikacyjnych oraz w domach poło�onych w pobli�u lasów . Chodziło o to, by 
si� chroni� przed spodziew anymi ew entualnymi atakami lotniczymi na arterie komunika-
cyjne oraz mie� ułatwion� ucieczk� i kryjówk� przed łapankami do przymusowych robót 
przy okopach i umocnieniach w ojskow ych na froncie.  Wojsko przeprowadzało takie łapanki 
bardzo cz�sto,  nie oszcz�dzaj�c wysiedle�ców, a kto wpadł przy tym w  r�ce �ołnierzy 
niemieckich, musiał przez dłu�szy czas ci��ko pracowa� przy kopaniu stanowisk 
wojskowych na froncie, pod obstrzałem, zanim wreszcie udało mu si� uciec lub w inny 
podst�pny sposób uzyska� zwolnienie.  

Wysiedlona ludno�� znajdowała kw atery w domach miejscowej ludno�ci w iejskiej,  
która - trzeba to z uznaniem podkre�li� - z otwartym sercem przyjmowała przybyszów, 
a nast�pnie dzieliła si� swymi zapasami �yw no�ci oraz co było bardzo wa�ne - opałem. 
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Pow oli zacz�ło si� układa� �ycie wysiedle�ców w now ych warunkach. �rodki pieni��ne na 
pokrywanie kosztów bie��cego utrzymania czerpali wysiedleni głów nie z w yprzeda�y 
bielizny i garderoby, b�d� za gotówk�, b�d� te� w drodze handlu zamiennego za �ywno��.  
Wpraw dzie Wydział Finansowy z Jasła, który osiedlił si� pocz�tkowo w Bieczu wypłacił 
pracow nikom pa�stw owym pobory,  ale miało to miejsce tylko w pierw szym miesi�cu 
i w odniesieniu do pracow ników, którzy si� zgłosili w niewielkiej zreszt� liczbie.  Wkrótce 
rozwin�ł si� handel pomi�dzy wysiedlonymi i ludno�ci� miejscow�. Handlowało si� 
papierosami i tytoniem, zapałkami i kamyczkami do zapalniczek, garderob�,  słowem 
wszystkim, co kto miał do zbycia. Był to handel domokr��ny, bo trzeba było chodzi� od 
domu do domu i szuka� nabywców. Handel ten przypominał mocno �ebractwo, ale có� było 
robi�? Zmuszały do tego konieczno�ci �yciowe, a innych �rodków nie było.  N iejednokrotnie 
trzeba było odej�� od cudzych drzwi z pró�nymi r�kami,  cz�sto posłyszało si� gorzkie słowo, 
a nieraz korzystał człowiek z zaproszenia na posiłek z uczuciem, �e przyjmuje jałmu�n�. 

W miar� przedłu�ania si� okresu wysiedlenia,  poło�enie w ysiedlonych nabierało coraz 
wi�cej posmaku �ycia  bezdomnego włócz�gi i �ebraka. Od czasu do czasu mo�na było 
skorzysta� z pomocy w spomnianego komitetu RGO w Gorlicach,  ale w yprawa do Gorlic 
odbywana piechot�, kosztowała cz�sto w padk� w łapank� i wywiezienie na przymusowe 
roboty do Niemiec. Zakosztowała tego np. moja siostra, której udało si� zbiec z transportu 
przy pomocy polskich kolejarzy dopiero z Krakowa. 

Z darzyło si� te� kilka wypadków , stanowi�cych plam� na okresie w ysiedlenia.  
W niektórych w siach, poło�onych w obr�bie kompleksu lasów  pokryw aj�cych gór� Liwocz, 
obrali sobie czasow � siedzib� tak�e i tacy mieszka�cy Jasła, którzy mieli opini� ludzi 
zamo�nych.  Na niektórych z tych ludzi dokonane zostały napady rabunkowe, w czasie 
których pozabierano im powa�ne ilo�ci ró�nych artykułów. Nale�y zaznaczy�, �e ofiarami 
byli kupcy,  którzy pod rz�dami okupanta prow adzili swe sklepy, a którym udało si� przy 
wysiedleniu w ywie�� znaczne partie towarów. N atomiast z jakich elementów rekrutowali si� 
spraw cy tych napa�ci,  nie zostało w yja�nione.  Pokrzywdzeni nie podnosili z tego pow odu 
krzyku, a władze niemieckie przeszły nad tymi wypadkami do porz�dku i w olały si� nie 
zapuszcza� w lasy w po�cigu,  gdy� w lasach tych ukryw ało si� bardzo wiele ró�nych 
oddziałów  podziemnych sił zbrojnych polskich i wojsk spadochronowych.  

W tych wsiach, w których stacjonowały oddziały wojsk niemieckich i znajdowały si� 
miejscowe komendy wojskowe, jak np.  w  Lisow ie, wysiedleni m��czy�ni zdolni do pracy 
mieli obow i�zek meldowania si� codziennie rano w komendzie, gdzie od czasu do czasu 
przydzielano ich do ró�nych prac pomocniczych dla wojska na miejscu. Zdaje si� jednak, �e 
chodziło w tym wypadku o pewn� kontrol� nad ludno�ci� wysiedlon�.  

Z bierali�my skwapliwie w szelkie informacje polityczne i wojenne,  bo stanowiły 
po�yw k� dla naszej nadziei na koniec wojny,  który nieuchronnie zbli�ał si� coraz bardziej,  
a miał by� dla nas w ybaw ieniem od okupacji hitlerow skiej. Jednym ze �ródeł tych informacji 
był dla nas komunikat „Oberkommando der Wehrmacht” w ywieszany codziennie w  miejsco-
wej komendzie niemieckiej.   
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Komunikat przeznaczony był dla �ołnierzy niemieckich i odpowiednio redagow any, ale my 
umieli�my znale�� w nim i tre�� ukryt� mi�dzy wersami, a dla nas po��dan�.  Cieszyło nas 
szczególnie to,  �e podaw ane w  tym komunikacie zw yci�stwa or��a niemieckiego przesuwały 
si� stale w  kierunku �rodka N iemiec.  Ze w zgl�du na mo�liwo�� zdobywania tych informacji 
wcale ch�tnie zgłaszałem si� rano w tej komendzie,  stosownie do zarz�dzenia,  o którym 
wy�ej wspominałem. Jednego razu udało mi si� naw et posłysze� nadawan� przez radio 
niemieckie mow� samego Hitlera,  w której miotał si� ze w�ciekło�ci� i rzucał pod adresem 
Anglii gro�by zniszczenia przy pomocy swej now ej broni.  

W w ysiedlonym Ja�le nie pozostał ani jeden mieszkaniec. Pogró�ki o rozstrzeliwaniu 
nie stosuj�cych si� do rozkazu opuszczania miasta nie były bezpodstaw ne.  W domu przy 
ulicy Klasztornej zastrzelony został N. Zapór.  W piwnicy domu A. Lauterbacha przy obecnej 
ulicy W. Pola zastrzelony został nieznany bli�ej inwalida,  w polu przy domu 
A. Breitmeierowej znaleziony został równie� zastrzelony nieznany  człowiek, podobnie jak 
i w domu N. Lipkow ej przy ulicy 3-go M aja.  

Po całkowitym opró�nieniu Jasła z ludno�ci hitlerow cy przyst�pili do 
systematycznego, planowego palenia miasta i burzenia go z pocz�tkiem pa�dziernika 1944 r. 
Wie�ci o tej akcji dotarły  zaraz do w ysiedlonych, ale nikt im z pocz�tku nie dawał wiary.  

N a froncie w okolicy Jasła nie było w tedy �adnych w i�kszych działa� w ojennych, poza 
pozycyjnym ostrzeliw aniem si� wzajemnym i to sporadycznie.  Nie odbywały si� naw et 
jakie� znaczniejsze koncentracje czy przesuni�cia strategiczne. Jednym słowem �adne 
wzgl�dy militarne nie dawały podstaw do niszczenia miasta.  Dlatego te� pocz�tkowo 
traktow ali�my te w ie�ci jako pogłoski nierealne, tym bardziej, �e nie było mo�liwo�ci 
spraw dzenia.  Wst�p do miasta był wzbroniony pod gro�b� zastrzelenia, a w ysiedleni 
przebyw aj�cy ju� na zachód od Trzcinicy nie mieli �adnego widoku na Jasło. Jedynie ci,  
którzy zatrzymali si� w  Bryłach, Jareniów ce i O paciu widzieli, �e nad Jasłem zacz�ły  si� 
wznosi� dymy, a w  nocy łuna, ale dokładnie nikt nie wiedział co si� w mie�cie dzieje, ani 
nikt nie spodziewał si�, �e N iemcy dopuszcz� si� tak potwornej zbrodni na bezbronnym 
mie�cie. Tymczasem rzeczywisto�� przeszła najgorsze obawy. Jak si� pó�niej przekonali�my 
Niemcy hitlerowscy postanowili nie pozostaw i� w  Ja�le dosłow nie kamienia na kamieniu 
i z cał� systematyczno�ci� przyst�pili do planowanego, całkow itego zniszczenia miasta.  
Najpierw dow ództwo oznaczyło ka�dy bez w yj�tku dom w mie�cie odpowiednimi napisami, 
w jaki sposób i jakimi �rodkami ma by� ten dom zniszczony, a nast�pnie pozostawione na 
miejscu specjalne oddziały pionierskie dokonywały niszczenia i burzenia miasta. Mniejsze 
budynki palono w  ten sposób, �e gromadzono w ew n�trz budynku na stosie pozostawione 
sprz�ty  i materiał łatwopalny, stos ten polew ano rop� i podpalano. Natomiast w i�ksze 
obiekty w ysadzano w  powietrze za pomoc� min.  Na murach niektórych domów pozostawały 
odpowiednie napisy kred�, które przetrw ały do czasu powrotu wysiedle�ców do miasta i na 
ich podstawie odtworzony został cały plan niszczenia miasta. I tak np. na naszym domu przy 
ulicy 3-go M aja, z którego ocalałe mury zastali�my po powrocie z wysiedlenia wykonany 
kred� napis „LI-14” i jakie� dalsze znaki, których dzi� nie pami�tam, a w jednej z izb 
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uło�onych było kilka małych bomb lotniczych lub pocisków  od miotaczy min, poł�czonych 
przewodami.  M ateriały  te uło�one były ju� w popiele na wypalonej podłodze z czego 
wniosek,  �e niszczenie budynków odbywało si� w  dwóch etapach i najpierw  dom spalono, 
a nast�pnie wysadzono w powietrze. W moim wypadku widocznie saperzy nie zd��yli ju� 
domu wyminow a�.  Jednocze�nie ze spaleniem i burzeniem miasta Niemcy zabierali 
i wywozili pozostaw ione w domach urz�dzenia oraz garderob� i po�ciel. 

Jako� z pocz�tkiem grudnia 1944 r.,  pami�tam, �e było to w  okresie �w. M ikołaja,  
nadarzyła mi si� okazja przedostania si� do miasta i naocznego stwierdzenia jego wygl�du. 
W danym dniu zjawił si� u nas w Lisowie niemiecki �ołnierz uzbrojony w pistolet 
maszynowy i rozkazał mi uda� si� z nim do miejscowej komendy wojskowej; ucieka� w las 
było ju� za pó�no, w i�c nie maj�c innego wyj�cia, udałem si� pod eskort� do komendy. Tam 
otrzymałem rozkaz w siadania do samochodu ci��arowego, w którym ju� było kilku 
�ołnierzy.  Có� miałem robi�? 

Z  niepokojem w duszy wszedłem do skrzyni samochodu i ruszyli�my. Troch� otuchy 
dodawał mi fakt,  �e w wyprawie tej brali udział tylko �ołnierze, a nie było �adnego 
gestapowca.  Dopiero w drodze zostałem poinformowany, �e cała w yprawa udaje si� do 
Jasła, a moim zadaniem miało by� wskazanie komendantow i poło�enia w mie�cie domów, 
których spis miał on ze sob�.  Wtedy doznałem nawet zadowolenia na my�l,  �e b�d� mógł na 
własne oczy zobaczy� miasto, a mo�e przy tej okazji i zabra� jakie� potrzebne rzeczy z domu 
sw ojego.  W ten sposób dojechali�my do mostu w  N iegłowicach, gdzie patrol niemieckiej 
�andarmerii w ojskow ej spraw dzał dokładnie wszystkich udaj�cych si� do miasta. Ja nie 
miałem �adnej przepustki,  ale komendant transportu wyja�nił moj� obecno�� w samochodzie 
i podał dane dotycz�ce mojej osoby.  Niestety, nic nie pomogły te w yja�nienia i �andarmeria 
nie pozwoliła mi wjecha� do miasta.  Z �alem zostałem wysadzony z auta,  ale z tego miejsca 
mogłem ju� z bliska i dokładnie popatrze� na miasto. Widok ten przejmow ał naprawd� 
groz�.  Całe miasto w ogniu w ygl�dało,  jak jaki� olbrzymi piec rozpalony do czerw ono�ci 
nad którym unosiła si� ogromna chmura dymu. W tym rejonie nie mogłem jako cywil 
przebyw a�,  ani porusza� si� sw obodnie,  w i�c �ołnierze zaprowadzili mnie do budynku 
administracyjnego Rafinerii N afty w N iegłowicach,  gdzie kwaterow ał wówczas oddział 
młodych �ołnierzy ze znakami SS. M usz� w  imi� prawdy przyzna�, �e przyj�li mnie oni 
i potraktow ali wcale uprzejmie i grzecznie.  Pogo�cili nawet kaw � i chlebem z marmolad�,  
a gdy si� przekonali,  �e w ładam j�zykiem niemieckim, wdali si� w  dosy� ciekaw� rozmow�. 
W czasie tej rozmowy postawili mnie w  bardzo kłopotliwej,  a nawet ryzykownej sytuacji - 
mianowicie zadali mi pytanie,  co s�dz� o poło�eniu militarnym N iemiec. Trudno mi było 
wprost i otw arcie na to pytanie odpowiedzie�,  ale chciałem zarazem pobudzi� ich samych do 
krytycznego spojrzenia na rzeczywisto��. Odpowiedziałem wi�c,  �e chyba oni sami lepiej 
orientuj� si� w tych sprawach, a oni w ida� domy�lili si�, co mam na my�li, bo zacz�li po 
sobie spogl�da� i kiwa� głow ami przy bardzo sceptycznym wyrazie tw arzy. Po kilku 
godzinach,  gdy ju� nastał pó�ny w ieczór, pow rócił z miasta oddział �ołnierzy,  który mnie 
tam pozostawił.  Skrzynia tego samochodu wyładowana była pi�trz�cym si� wysoko stosem 
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najrozmaitszej garderoby, po�cieli,  bielizny. W�ród narzuconej luzem odzie�y znajdow ały 
si� rów nie� w alizki z ozdobnej skóry,  wyładow ane garderob�.  Wygl�d ich wskazywał,  �e 
nale�ały do zamo�niejszych ludzi. 	ołnierze powiadomili mnie, �e zostan� odstaw iony 
z powrotem do miejsca sk�d zostałem zabrany i kazali mi ulokowa� si� na rzeczach 
załadowanych w skrzyni samochodu, co te� uczyniłem. W mi�dzyczasie zrobił si� pó�ny 
wieczór i jazda powrotna odbywała si� w ciemno�ciach. Wykorzystałem to i fakt,  �e na 
skrzyni znajdowałem si� sam w  ten sposób,  �e gdy samochód przeje�d�ał obok poło�onych 
przy drodze domostw zabawiłem si� w  �wi�tego Mikołaja i zrzucałem na obej�cia kł�bki 
bielizny lub po�cieli czy garderoby, zale�nie od tego co mi w padło pod r�k�. Liczyłem na to, 
�e przy takiej ilo�ci rzeczy Niemcy si� nie spostrzeg�, a ludziom naszym rzeczy te bardzo si� 
przydadz�, tym bardziej,  �e pochodziły  z domów polskich. Po przybyciu do Lisow a, 
�ołnierze dali mi jako wynagrodzenie za fatyg� trzy koszule, które pó�niej wymieniałem na 
�yw no��. 

	 ycie wysiedlonych upływało w  w arunkach bardzo trudnych i przykrych. Wszyscy 
odczuwali niedostatek �yw no�ci,  a nie do��,  �e było jej sk�po, to jeszcze pod wzgl�dem 
jako�ci była ona n�dzna. O ka�dej porze i na ka�dym niemal kroku groziły  łapanki do robót 
na froncie lub w ywóz na przymusowe roboty do N iemiec.  Brak �rodków pieni��nych 
i mo�no�ci zarobkow ania budził ustawiczn� trosk� o jutro.  Najgorsz� udr�k� był ci�gły 
niepokój i l�k przed tym nieznanym, które hitlerowcy mogli jeszcze ka�dej chw ili zgotowa� 
wysiedlonym i wszystkim Polakom. Pew nej otuchy dodawała jedynie tl�ca si� na dnie serca 
ka�dego Polaka iskierka nadziei, �e przecie� Niemców  czeka nieuchronna kl�ska i �e koniec 
ich si� zbli�a, a dr�czyła wszystkich tylko t�sknota, by nast�piło to jak najpr�dzej.  

Nikt te� nie spodziewał si�,  �e chwila ta była ju� tak blisko. Oto dnia 15 stycznia 1945 r. 
o �wicie zbudził nas pot��ny grzmot, który narastał z ka�d� chwil� i trw ał ju� nieprzerwanie 
cały dzie�. Rów nocze�nie niebo zacz�ło si� dosłownie roi� od samolotów, kr���cych na 
południowo-w schodniej cz��ci firmamentu.  Poj�li�my od razu,  �e na froncie rozp�tała si� 
ofensywa, a zachowanie si� �ołnierzy niemieckich,  ich paniczny strach i rozpaczliwe 
miotanie si� w  poszukiwaniu jakichkolw iek �rodków lokomocji,  dały nam pozna�,  �e armia 
radziecka ruszyła do przodu.  N aw ała ognia artyleryjskiego wzmagała si� z ka�d� chw il�,  
odnosiło si� w ra�enie,  �e powietrze faluje,  jak w czasie burzy.  W pewnej chwili w padło do 
zajmowanego przez nas domu kilku �ołnierzy niemieckich, aby zabra� szw agrow i konia,  
którego ukrył w komórce. Na szcz��cie ko� okazał si� znarowiony i nie pozwolił si� 
zaprz�gn��, za� N iemcom paliła si� dosłownie ziemia pod nogami, tak �e porzucili go 
i biegiem udali si� w stron� Gorlic.  O d czasu do czasu padały w pobli�u strzały i pociski,  
wi�c schronili�my si� do piwnicy. W godzinach popołudniowych zastanow iła nas panuj�ca 
od pewnego czasu cisza, a niedługo po tym dały si� słysze� na drodze i w  mieszkaniu 
pojedyncze kroki.  Wyszli�my z piwnicy i natkn�li�my si� na �ołnierzy radzieckiego patrolu, 
odzianych w  białe ochronne okrycia.  Poinformowali si�, czy nie ma gdzie� w pobli�u 
�ołnierzy niemieckich, pocz�stowali dzieci słodyczami i zapewnili nas,  �e rozbita niemiecka 
armia cofa si� szybko na zachód, po czym udali si� na dalszy zwiad.  Trudno opisa� 
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to uczucie niezmiernej ulgi,  jakie nas ogarn�ło z chw il� gdy�my sobie u�w iadomili,  �e 
str�cone zostało z nas jarzmo przeszło pi�cioletniej,  jak�e twardej i dolegliwej okupacji 
hitlerowskiej,  a zarazem zbli�a si� szybko koniec nieszcz�snej wojny.   

N ast�pnego dnia ju� od wczesnego rana zacz�ły  przeci�ga� drog� nieprzeliczone 
wprost masy wojsk radzieckich z oddziałami szperaczy min i saperów na przedzie.  
Przemarsz tych wojsk w kierunku zachodnim trw ał bez mała cał� dob�.  D om nasz,  który 
stanowił dawn� karczm� po�ydowsk�,  poło�ony był przy zakr�cie drogi z Rozdziela do 
Gorlic. Był wi�c bardzo eksponow any i dlatego wielu �ołnierzy w st�pow ało po drodze, �eby 
napi� si� wody lub wypocz��. Jednego razu zebrała si� spora grupa takich �ołnierzy,  
z którymi naw i�zali�my bardzo przyjacielski kontakt.  U go�cili�my ich czym mogli�my, oni 
nas nawzajem, znalazło si� troch� wódki i w ytworzyła si� bardzo serdeczna atmosfera.  
Odezw ała si� sentymentalna słow ia�ska natura,  zacz�li pokazywa� fotografie swych 
najbli�szych,  odczytywa� listy  i zwierza� ze swych serdecznych t�sknot powrotu do domu 
i rodziny. Wszystko było dobrze i pi�knie, ale tylko do czasu,  gdy �ołnierze wydobyli sk�d� 
butelki z wódk� i zacz�ło si� p icie na ostro.  Temperatura podskoczyła od razu o kilkana�cie 
stopni, a �e w  domu było kilka młodych kobiet, �ołnierzy zacz�ły  ponosi� temperamenty 
i przybiera� formy coraz drastyczniejsze.  Na w ojnie,  jak na wojnie i po prostu strach 
przypuszcza�,  jaki mógłby by� epilog całego incydentu.  N a szcz��cie w pewnej chwili 
wszedł do izby major radziecki i z u�miechem pokiwał głow�,  przygl�daj�c si� zabaw ie, ale 
na jego w idok jakby piorun strzelił w �ołnierzy,  w  jednym momencie wszyscy, co do 
jednego w  po�piechu opu�cili dom. Po wyj�ciu �ołnierzy oficer ów  przedstawił si� jako 
major St. , bardzo uprzejmie wdał si� z nami w  rozmow�, a na odchodnym przestrzegał nas 
przed podaw aniem �ołnierzom alkoholu,  a zarazem pouczył, by na w ypadek powtórzenia si� 
w przyszło�ci podobnego w ydarzenia,  bezzw łocznie odnie�� si� do najbli�szej komendy 
wojskowej.  

Pierwsz� nasz� my�l� po wyzwoleniu spod okupacji hitlerowskiej było wraca� jak 
najrychlej do domu do Jasła. N iestety,  trw aj�cy ci�gle przemarsz wojsk radzieckich nie 
pozw alał na to,  by ju� w  pierwszym dniu powraca� do swego miasta. W dodatku dla nas,  
wysiedlonych zamieszkałych w Gorlicach i okolicy,  odległo�� do domu wynosiła ponad 
trzydzie�ci kilometrów , a �adne �rodki lokomocji nie zostały jeszcze uruchomione. Mimo 
tych trudno�ci i przeszkód ju� trzeciego dnia wyruszyłem wraz ze szw agrem piechot� do 
Jasła, a rodzin� pozostaw iłem jeszcze czasow o w  Sokole. Droga nasza prow adziła przez 
Glinik Mariampolski,  gdzie mieszcz� si� du�e,  przemysłowe zakłady mechaniczne. Uwag� 
nasz� zwróciły  rozlepione na murach plakaty ogłaszaj�ce Manifest PKWN z dnia 22 lipca 
1944 r.,  wprowadzano w Polsce nowe socjalistyczne zasady ustroju społecznego 
i politycznego.  W kraju dokonyw ała si� wi�c rew olucja społeczna oraz polityczna i to 
w sposób bezkrw aw y, co stanow i chwalebn� jej stron�.  U czyniło to na nas wra�enie wprost 
oszałamiaj�ce i w  nowym, jakim� podniosłym nastroju pu�cili�my si� w dalsz� drog� pieszo 
do Jasła.  Na trasie Gorlice - Jasło odbyw ała si� prawdziwa w�drówka narodów i to w  obie 
strony. W kierunku na w schód - w stron� Jasła - pod��ały rzesze w ysiedlonych,  powracaj�ce 
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do swego miasta. W kierunku przeciwnym, od Jasła ku G orlicom i dalej na zachód 
maszerowały tłumy ludzi, którzy przed najazdem hitlerowskim uciekli na stron� radzieck� 
i obecnie powracali do swych domów na ziemiach wyzw olonych przez wojska radzieckie 
oraz tych ja�lan,  którzy zdołali ju� dotrze� do miasta i ze zgroz� przekonali si� naocznie, �e 
Jasło przestało istnie�.  Szli wi�c na zachód, aby tam zakłada� nowe domy i ogniska 
rodzinne.  M imo całego przygn�bienia w ywołanego zniszczeniem Jasła, mimo udr�k 
przebytych na wysiedleniu i utraty  całego mienia,  górow ał u wszystkich podniosły nastrój 
jakiego� uniesienia i rado�ci z pow odu odzyskanej wolno�ci i mo�no�ci sw obodnego 
poruszania si� i zabiegania o w łasne spraw y �yciowe. Z drogi tej zapisał mi si� wyra�nie 
w pami�ci epizod, gdy mi�dzy pod��aj�cymi na zachód natkn�łem si� na N . Krischera, syna 
jasielskiego kupca, który miał sklep galanteryjny przy ulicy K o�ciuszki na tzw. „schodkach”. 
Z jak� rado�ci� ten człow iek nieomal rzucił mi si� w ramiona,  a i ja ze sw ej strony 
pow itałem go z prawdziw ym wzruszeniem. A w szystko tylko dlatego,  �e odnajdowali�my 
w sobie �yw y obraz przedwojennego Jasła, który pieczołowicie hodował w sercu ka�dy 
ja�lanin. Z krótkiej rozmow y dowiedziałem si�,  �e zdołał on uciec przed prze�ladowaniami 
hitlerowskimi na stron� radzieck� frontu wojennego i obecnie po w yzw oleniu Jasła pragn�ł 
pow róci� do ojczystego miasta. Niestety miasta tego ju� nie odnalazł, ani nikogo z rodziny, 
bo miasto hitlerowcy zniszczyli a rodzin� wymordowali, wi�c zdecydował si� szuka� 
now ego schronienia i miejsca zamieszkania.  Pow iedziałem mu, �e w  takiej samej sytuacji 
znalazło si� wiele tysi�cy innych ludzi.  

Po całodziennym marszu, bez odpoczynku, bo gnała nas niecierpliw o��, by jak 
najpr�dzej zobaczy� Jasło, dotarli�my ju� wieczorem do N iegłowic,  gdzie zanocow ałem 
w domu mego te�cia. Nast�pnego dnia zaraz rano pu�ciłem si� w drog� do Jasła.  O kazało 
si�,  �e nie było tak łatwo dosta� si� do miasta. Obydwa mosty na rzece Wisłoce,  tj.  tak most 
drewniany dla ruchu pieszego i samochodow ego, jak i most kolejowy �elazny,  były 
zniszczone.  M ost drewniany został spalony,  a most �elazny kolejow y Niemcy wysadzili 
w pow ietrze.  Wisłoka nie była zamarzni�ta, wi�c przebycie jej w bród w  styczniu było 
niemo�liwe. Zauwa�yłem jednak,  �e �ołnierze radzieccy ko�cz� wła�nie układa� kładk� 
z desek na szcz�tkach kolejowego mostu,  wi�c poczekałem na jej uko�czenie i po tej kładce 
przeszedłem przez Wisłok�.  Przej�cie było troch� niebezpieczne,  bo kładka urz�dzona 
została z pojedynczych desek,  niebyt szerokich,  uło�onych dosy� w ysoko nad wod�,  
a pozbawiona była por�czy.  Przy przej�ciu musiałem, jak ka�dy korzystaj�cy z kładki,  
zabra� ze sob� kilka kamieni z przygotowanego na ten cel stosu i wrzuci� je do drewnianej 
obudowy słupa,  podtrzymuj�cego kładk�, dla jego umocnienia.  Był to nasz pierw szy czyn 
społeczny. 

D o miasta wszedłem ko�cowym odcinkiem ulicy 3 Maja,  dochodz�cym do mostu 
w N iegłowicach. Ju� po pierwszych krokach ogarn�ło mnie jakie� zadziwienie,  a nast�pnie 
zaniepokojenie i l�k. Wzrok był przyzw yczajony do tego,  �e po przebyciu mostu widziało si� 
od lat po lewej stronie drogi najpierw dom dró�nika Bła�eja My�liwca, obok niego dom 
Habera z charakterystycznym gankiem, prowadz�cym bezpo�rednio z ulicy wprost na 
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pierw sze pi�tro, a dalej, w miejscu gdzie droga wznosi si� nad górk�, dawn� karczm� 
Klominka z ogromn� sieni� zajezdn�, a obok niej dom B. Cisły ,  gdzie mie�cił si� bar.  
Obecnie wszystkie te budynki znikn�ły ,  a na ich miejscu pozostały dymi�ce zgliszcza.  
W miar� dalszego posuwania si� ulic� ogarniało mnie coraz w i�ksze przera�enie i groza.  
Wszystkie domy były wypalone b�d� zburzone i w  powietrzu unosił si� sw �d i czad po 
po�arze. Gdziekolw iek si� człow iek zwrócił,  w sz�dzie w zrok napotykał czarne, zw �glone 
zgliszcza i stosy gruzów. Z apu�ciłem si� w  stron� rynku, lecz ulice prowadz�ce do 
�ródmie�cia zaw alone były wysokimi zwałami gruzu z wysadzonych w powietrze kamienic, 
w których tkw iły gdzieniegdzie dymi�ce si� jeszcze belki. U czucie grozy pot�gowała 
upiorna cisza, przerywana tylko chrz�stem blach porozrywanych rynien i dachów . I nigdzie 
�yw ego człow ieka.  Całe miasto zmieniło si� w jedno wielkie cmentarzysko.  
 

 
 
 

 
Wszystkie domy przy ulicach: Asnyka,  Basztow ej, Bednarskiej, G runwaldzkiej,  

Igielnej,  Chełmskiej, Czackiego,  Cmentarnej, Farnej,  Floria�skiej,  Goł�biej, Jagiełły ,  
Kazimierza Wielkiego, Klasztornej, Kochanowskiego,  K raszewskiego, Za Kolej�,  
Krasi�skiego,  K ili�skiego,  Ko�ciuszki, Karmelickiej,  Lenartow icza,  M etzgera, Mickiewicza, 
Nowej,  Na Młynek,  Wincentego Pola,  Potockiego,  Rejtana, ks.  P. Skargi,  Szajnochy,  
Stromej, Sokoła, Sobieskiego,  Staszica,  �niadeckich, Słow ackiego, Targowicy,  Widok, 
Wysokiej,  Wałowej,  Zielonej,  Za Burs�,  w Rynku i na placu 	wirki i Wigury zostały 

3 

Ruiny Banku Polskiego, w gł�bi (od lewej) ruiny Kom unalnej Kasy Oszcz�dno�ci  
i Poczty (fot.  z arch.  SMJiRJ) 
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wypalone,  a kompleks kamienic przy ulicy 3-go M aja, mi�dzy ulicami Asnyka i Ko�ciuszki, 
został wysadzony w pow ietrze.  Wyminow ane zostały równie� wi�ksze budynki publiczne 
jak M agistrat,  G imnazjum, Ko�ciół O O. Franciszkanów, S�d Okr�gowy, w i�zienie, Klasztor 
SS. Wizytek,  Gimnazjum 	e�skie,  Bank Polski,  Starostwo Pow iatow e, Wydział Powiatowy, 
Szpital Powiatow y, K omunalna K asa Oszcz�dno�ci,  Elektrownia M iejska, Polmin,  
Ubezpieczalnia Społeczna, Bank Spółdzielczy oraz stacja kolejowa. Całkowicie ocalało 
jedynie kilka domów w U laszow icach, stanow i�cych przedmie�cie Jasła,  gdzie kwaterow ali 
�ołnierze oddziałów  niszcz�cych Jasło,  a ponadto kilka domów  w centrum miasta doznało 
stosunkowo niew ielkich uszkodze�, ty lko dzi�ki szcz��liwemu przypadkowi. 

 
W naszym domu przy ulicy 3-go Maja ocalał od po�aru fragment dachu i usytuowane 

w tej cz��ci domu trzy izby na parterze,  nad którymi zachowało si� sklepienie murowane.  
Wpraw dzie podłogi,  okna i drzwi były wypalone, ale w  owych czasach pomieszczenia takie 
traktow ano jako nadaj�ce si� na zamieszkanie.  

N ad wszelkimi wymaganiami górowała ch�� jak najszybszego powrotu na swoje,  do 
domu. Ponadto mały dom mych rodziców  poło�ony ju� na uboczu,  doznał stosunkowo 
niewielkich uszkodze�.  Postanowiłem wi�c sprowadzi� rodzin� do Jasła i tu zamieszka� 
z powrotem. U dałem si� p ieszo do Biecza, gdzie w  domu p. Zi�ciny przebywała moja 
rodzina, która w  mi�dzyczasie przeniosła si� tam z Sokoła pod Gorlicami i furmank� 
pow rócili�my do rodzinnego miasta. W tej drodze pow rotnej wyw rócili�my si� z fur� do 

4 

Ruiny u zbiegu ulic Ko�ciuszki i 3-go Maja (obecnie H. Kołł�taja) (fot. z arch.  SMJiRJ)
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rowu, bo drog� maszerowała kolumna wojska, przed któr� trzeba było zjecha� na skraj drogi, 
a tam była w yrwa, której z powodu panuj�cych ciemno�ci nie dało si� zauw a�y�. Po 
pow rocie zamieszkali�my w  domu rodziców, bo ocalałe cz��ciowo izby w  naszym domu 
zostały zaj�te przez pa�stw a Głodków, poprzednich lokatorów. 

T eraz wyłonił si� problem, co dalej robi�, jak i z czego �y�? Miasto przestało istnie� 
zarów no w sensie geograficznym, jak i ekonomicznym oraz politycznym. Nie było w  nim 
domów , ani co w a�niejsze ludzi. Kto z w ysiedlonych pow rócił do Jasła i zobaczył to wielkie 
cmentarzysko na miejscu dawnego miasta, umykał z przera�eniem z uczuciem grozy,  udaj�c 
si� na zachód, aby tam szuka� chleba i mieszkania.  Na miejscu pozostawała tylko bardzo 
nieliczna garstka tych,  u których rado�� z odzyskanej wolno�ci, w poł�czeniu z gor�cym 
przywi�zaniem do rodzinnego miasta, budziła nadziej�, �e zdołaj� miasto przyw róci� do 
now ego �ycia. Nadzieja ta nie miała realnych podstaw , ale cho� rozum malował perspektyw� 
przyszło�ci w najczarniejszych barwach,  w ich duszach rozpalał si� tym wi�kszy zapał do 
walki i pracy nad wskrzeszeniem Jasła.  Lata ucisku i niewoli hitlerowskiej spot�gow ały 
uczucie patriotyzmu, który teraz znalazł uj�cie dla twórczej pracy. 

Ci z ja�lan, którzy zdecydow ali si� pozosta� w sw ym mie�cie urz�dzili si� przewa�nie 
w piwnicach w ypalonych domów . Niektórzy zajmow ali na mieszkania cz��ciowo ocalałe 
z po�aru izby,  a nawet sienie nad którymi ocalały stropy i zabezpieczały je przed opadami 
atmosferycznymi.  Były to bardzo n�dzne pomieszczenia, a wydawały si� nam w pierwszych 
dniach odzyskanej wolno�ci niemal pałacami.  Czuli�my si� w nich u siebie,  w  swoim domu, 
w sw oim mie�cie.  Warunki egzystencji były jednak bardzo trudne,  bo przecie� nie było 
sklepów ani �adnego zaopatrzenia w �yw no�� i najkonieczniejsze artykuły.  W ogóle �ycie 
w pierwszych dniach po wyzw oleniu nie było w  �aden sposób zorganizowane.  Przede 
wszystkim za� nie było wła�ciwie ludno�ci. Garstka tych,  nazwijmy ich desperatami, którzy 
postanowili pozosta� w Ja�le, liczyła w pierw szych dniach zaledwie kilkana�cie osób. 

N iemniej nawet w tych tak ci��kich dniach iskierka nowego �ycia w  Ja�le zacz�ła si� 
tli� i pomale�ku roz�arza�, a to było najw a�niejsze.  

K rajow a władza polityczna powołała do �ycia Starostw o Powiatowe. Pierwszym 
starost� mianow anym został M ichał Sałustowicz, jego zast�pc� in�.  Wilhelm Danilewicz, za� 
siedziba Starostwa urz�dzona została w Niegłowicach w budynkach administracyjnych 
Rafinerii N afty.  W tych budynkach urz�dziła si� ponadto Radziecka Wojenna K omenda 
Miasta,  Komitet Powiatowy PPR oraz Powiatowa K omenda M ilicji Obywatelskiej. Te 
organy władzy administracyjnej rozpocz�ły  sw� działalno�� z dniem 17 stycznia 1945 roku, 
przy czym działalno�� była wła�ciw ie skierow ana na teren dawnego pow iatu jasielskiego,  
gdy� samo miasto jeszcze nie o�yło.  

Chocia� miasto faktycznie nie istniało,  to jednak w ładze uznały za rzecz konieczn� 
uruchomienie samorz�du miejskiego w  Ja�le dla sprawowania funkcji administracyjnych,  
celem pomocy oraz opieki dla tej garstki mieszka�ców , która zdecydowała si� pozosta� 
w Ja�le. Burmistrzem mianowany został Stanisław Ku�niarski,  który ju� z dniem 20 stycznia 
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1945 r.  obj�ł urz�dow anie,  za� na stanowisko wiceburmistrza powołany został z dniem 
9 lutego 1945 r. Władysław M endys. 

W ten sposób zapocz�tkowane zostało organizowanie władzy samorz�dow ej w  Ja�le,  
w jego now ym okresie dziejowym powstawania ze zgliszcz i zniszczenia do nowego �ycia.  

 
 

 
Samorz�d ten pozbawiony był jakichkolwiek �rodków  działania i był bezsilny wobec 

ogromu zada�, jakie przed nim stan�ły  z chwil� wyzw olenia Jasła spod okupacji 
hitlerowskiej.  Nie było lokalu na urz�dzenie siedziby Zarz�du M iejskiego, ani aparatu 
urz�dniczego,  nie było nawet �adnego sprz�tu,  ani przyborów kancelaryjnych, nie było 
wreszcie ani grosza w kasie miejskiej na pokrycie pierwszych najniezb�dniejszych 
wydatków zwi�zanych z prac� urz�du. Starostwo Pow iatowe zaj�ło na sw oje cele pałac 
Sroczy�skich w Gorajowicach,  dok�d przeniosło si� z budynków rafineryjnych 
w N iegłowicach ju� z dniem 27 stycznia 1945 r.  

N atomiast Zarz�d M iejski,  który z racji swego przeznaczenia winien był mie� siedzib� 
na terenie miasta, nie miał dla siebie �adnego pomieszczenia,  bo wszystkie domy w mie�cie 
były zniszczone. Z konieczno�ci wi�c Z arz�d Miejski ulokow ał swoj� siedzib� w izbie domu 
burmistrza Stanisława K u�niarskiego przy ul.  Staszica 3.  Izba ta pozbawiona była okien 
i drzwi, nie było naw et nad ni� dachu,  a strop chronił przed deszczem tylko chwilowo tak, �e 
w razie dłu�szego deszczu trzeba było si� przenosi� do sieni na parterze.  

Gruzy na miejscu zburzonego budynku Starostwa (fot.  z arch. R. Dranki) 
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W czasie urz�dow ania i posiedze� siedzieli�my w i�c wszyscy w okryciach zimowych 
i czapkach naci�gni�tych na uszy.  Nie było �adnego urz�dzenia biurowego, bo w szelkie tego 
rodzaju przedmioty spłon�ły  w czasie po�aru miasta. Udało si� nam jednak wygrzeba� 
z gruzów szkoły s�siaduj�cej z tym domem dwie,  uszkodzone co prawda,  ławki szkolne 
i one stanow iły pierwsze umeblow anie urz�du. Nie było równie� �adnych przyborów 
kancelaryjnych, ani materiałów pi�miennych.  Dla załatw iania korespondencji i p ism 
urz�dowych u�ywali�my papieru z kartek zeszytów  w ydobywanych z gruzów szkoły oraz 
pochodz�cych z tego samego �ródła afiszów i ró�nych ogłosze�. Ten rozpaczliw y wprost 
stan rzeczy ilustruje znakomicie spraw ozdanie zło�one przez burmistrza Stanisława 
Ku�niarskiego przy przekazyw aniu urz�du nast�pcy na sesji M iejskiej Rady N arodow ej 
w Ja�le w dniu 4 sierpnia 1946 roku,  w  którym czytamy dosłownie: „.. .O bywatel Starosta 
pow iedział: teraz b�dzie obywatel burmistrzem i prosz� uruchomi� M agistrat, dobra� sobie 
obyw ateli,  którzy by wspólnie z obywatelami pracowali”. Na to odpow iedziałem, �e b�d� 
pracow ał nad uruchomieniem magistratu, ale nie mam ani mieszkania na biuro,  ani stołu,  ani 
krzesła,  ani pieni�dzy na zakup papieru, ołówka, atramentu itd.,  mo�e by obyw atel Starosta 
po�yczył gminie z 500 zł.  N a to otrzymałem odpowied�: „Ja tak�e nie mam do dyspozycji 
pieni�dzy,  ale pomału urz�dzam jak mog�,  mo�e Gmina Jasło II po�yczy wam co� gotówki 
i mo�e tam dostaniecie jaki� stół i kilka krzeseł?”.  

Spraw ozdanie to jest tak w yraziste w sw ej w ymowie i tak jasno ilustruje ów czesne 
stosunki,  �e nie wymaga �adnego komentarza.  

O wa nieliczna grupa pierwszych mieszka�ców  Jasła �yła równie� w warunkach 
katastrofalnych. Mieszka� musieli w  piwnicach i tylko bardzo niewielu udało si� zdoby� na 
mieszkania jakie� izby czy siedziby w cz��ciowo ocalałych domach. Sprz�tów  nie było, bo 
zostały spalone, wi�c wszyscy klecili tymczasow e graty z najrozmaitszych kaw ałków 
drzew a, znajdowanego mi�dzy gruzami.  Budowano prymitywne prycze,  stoły i ławy. Szafy 
nie były potrzebne, bo nikt nie posiadał ju� zb�dnej garderoby.  Nie było �adnego 
zaopatrzenia w �ywno��, a artykuły spo�yw cze zdobywano w okolicznych wsiach i to 
w ilo�ciach bardzo sk�pych. Koleje były zniszczone i nieczynne, a transport drogowy nie 
został jeszcze zorganizowany. Jedynym sposobem komunikacji był tylko marsz pieszy. Opał 
zdobywano z niedopalonych szcz�tków drewnianych konstrukcji domów, za� za o�wietlenie 
słu�yły tylko �w ieczki, których i tak nikt nie posiadał za wiele.  Z nadej�ciem zmroku ka�dy 
krył si� w sw ojej norze i nad zgliszczami oraz ruinami miasta rozpo�cierała si� ciemno�� 
i głucha, cmentarna cisza.  Tylko gdzieniegdzie mo�na było zauwa�y� nikły odblask �wieczki 
wydobyw aj�cy si� tu� nad ziemi� z okienka piwnicznego.  N ad miastem unosiła si� w  nocy 
wprost makabryczna i pełna grozy ciemno��.  W ci�gu dnia za� mo�na było napotka� wielu 
spo�ród mieszka�ców  kr���cych w�ród gruzów  i po opuszczonych piw nicach 
w poszukiwaniu za ró�nymi przedmiotami,  które mogły by� przydatne w  �yciu codziennym. 
Niektórzy znowu - przew a�nie wła�ciciele domów - pow oli zabierali si� do usuwania 
gruzów  i zgliszcz ze swych obej��,  jako do prac wst�pnych dla przyszłego remontu domu. 
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	 ycie społeczne ograniczało si� do codziennego gromadzenia si� około południa obok 
„siedziby” Zarz�du M iejskiego,  gdzie dzielono si� w szelkimi w iadomo�ciami na temat 
bliskiego ko�ca wojny,  losu najbli�szych i znajomych, a przede wszystkim dotycz�cymi 
spraw y oczekiwanego z wielkim ut�sknieniem wskrzeszenia Jasła. Tutaj te� dowiady-
wali�my si� kto z wysiedlonych powrócił na stałe do Jasła i z praw dziwym entuzjazmem 
witali�my takiego przybysza. Czuli�my si� jak jedna wielka rodzina i ka�dy powrót dawał 
nam obok rado�ci poczucie w zrastaj�cej siły . 

O bok innych trudno�ci i braków, powstrzymuj�cych rozwój �ycia w  wyzw olonym 
Ja�le nie najlepiej te� przedstawiały si� stosunki bezpiecze�stwa w tym pocz�tkow ym 
okresie.  Wyj�cie poza mieszkanie po zapadni�ciu ciemno�ci nie tylko, �e było bardzo 
nieprzyjemne ze w zgl�du na cmentarny nastrój, jaki stwarzały gruzy, zgliszcza i ciemno�ci, 
ale poł�czone było z ryzykiem i bezpo�rednim niebezpiecze�stwem dla �ycia.  Zdarzyło si�, 
�e p.  M. Kierpiec pow racał pó�nym wieczorem do domu; gdy dochodził do ulicy 
Floria�skiej został ostrzelany z broni maszynowej i jeden pocisk przedziurawił mu płaszcz. 
Innym razem kilku osobników  dokonało napadu z broni� w r�ku na powracaj�cego do domu 
dyrektora K KO (K omunalnej K asy O szcz�dno�ci) p . Tadeusza Garbacika.  Podobny napad 
miał miejsce na osob� nie�yj�cego ju� �p. A dama Jezierskiego.  N iebezpiecze�stwo to 
stwarzali albo maruderzy wojskowi, albo elementy przest�pcze,  które grasowały po 
opuszczonych piwnicach zniszczonych domów, gdzie spodziewali si� łupów w postaci 
ró�nych warto�ciow ych przedmiotów , które w czasie wysiedlenia mieszka�cy Jasła cz�sto 
zakopywali lub zamurowyw ali w piwnicach. 

M imo takich ci��kich, po prostu rozpaczliw ych warunków  �ycia nikt spo�ród tych,  
którzy zdecydow ali si� powróci� do Jasła i tu pozosta�, nie pomy�lał nawet o opuszczeniu 
miasta i przeniesieniu si� na zachód, dok�d w yemigrow ała cz��� ja�lan. Wszystkich ł�czyła 
mocna wi�� umiłowania rodzinnego miasta i �yw iołow e pragnienie w skrzeszenia go do 
now ego �ycia, które znow u budziło entuzjastyczny zapał do pracy i gotowo�� do wszelkiego 
po�wi�cenia. Bez tych czynników Jasło chyba nigdy nie pod�wign�łoby si� z ówczesnego 
całkowitego upadku. 

Władze polityczne powa�nie rozwa�ały problem, czy Jasło odbudowa�, czy te� raczej 
przenie�� je na odzyskane Ziemie Zachodnie. Dziennik „	ycie Warszawy” w  numerze 
jeszcze z dnia 17 stycznia 1946 roku zamieszcza artykuł pióra A. Federowicza pt. „M iasto, 
którego nie ma - Jasło samo nie mo�e si� odbudow a�”. Po opisie potwornych zniszcze� 
miasta autor zamieszcza znamienny ko�cowy ust�p w brzmieniu: „.. .Dzi� wszystkie te 
okropno�ci nale�� do przeszło�ci.  Nadszedł nareszcie upragniony pokój, okupiony 
zniszczeniem i ogromem czekaj�cej pracy. M ieszka�cy Jasła nie l�kaj� si� jej jednak.  Je�eli 
oka�e si� im pomoc materialn�, ogrom w yrz�dzonych zniszcze� naprawi� ogromem pracy.” 

Liczba mieszka�ców  Jasła, która w styczniu 1945 roku i w miesi�cu nast�pnym nie 
przekraczała setki,  bardzo nieznacznie, ale systematycznie zacz�ła w zrasta�.  W marcu 
1945 r. przeprow adził Zarz�d M iejski prow izoryczny spis ludno�ci, który wykazał 365 
mieszka�ców . Aby tej grupie ludzi zapew ni� mo�liw e warunki �ycia i bezpiecze�stw a,  
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trzeba było podj�� ju� jakie� konkretne zadania. Zgodnie z zaleceniami Starostwa burmistrz 
przybrał do pomocy tzw. Rad� Przyboczn�, jako organ zast�pczy w  miejsce Rady Miejskiej. 
Akt ten był przedmiotem dziennego pierwszego posiedzenia Zarz�du M iejskiego, jakie 
odbyło si� dnia 18 lutego 1945 r. w sieni domu przy ulicy A snyka 3.  

D o udziału w tej radzie przybrani zostali: Tadeusz Garbacik, Edward Hydel, Andrzej 
Karpi�ski,  ks.  A ntoni Kw olek,  Stanisław Krz��cik, Julian Łukaczy�ski,  Jan Ł�tkowski,  
Władysław Mendys,  Józef M ordawski,  dr Franciszek Ró�a�ski,  Jan Rysak,  Wojciech Szaro, 
Adam Toru�,  Józef Widziszewski,  M arcin Wo�niak,  Stanisław Wro�ski,  Wiktor Zimek. 

W�ród pierwszej grupy mieszka�ców Jasła znalazło si� stosunkowo w iele młodzie�y 
szkolnej.  Pierwsz� w i�c trosk� zorganizowanego ju� jako tako organu samorz�dowego było 
zapewnienie tej młodzie�y nauki. W tym celu nawi�zany został kontakt z ostatnim 
dyrektorem G imnazjum jasielskiego prof.  Leonem Królem i w porozumieniu z nim 
zorganizowane zostało gimnazjum, za� pomieszczenie dla niego urz�dzono w budynku 
administracyjnym Rafinerii N afty w  N iegłowicach. Wpisy rozpocz�ły  si� ju� z dniem 
10 marca 1945 roku, a rów nocze�nie odbyw ały si� egzaminy wst�pne i w nast�pnych dniach 
rozpocz�ła si� ju� normalna nauka szkolna.  Aby za� młodzie� nie traciła roku władze 
szkolne w prowadziły  skrócony rok szkolny 1944/45 trw aj�cy od stycznia do 31 lipca 1945 r.  

W mi�dzyczasie powróciło kilku urz�dników  magistrackich i Zarz�d Miejski rozpocz�ł 
normalne urz�dowanie,  tyle �e w dalszym ci�gu nie posiadał ani siedziby nale�ytej, ani 
urz�dze� kancelaryjnych. Jako pierw si urz�dnicy powrócili Jerzy Krementowski,  Jerzy 
Juszczykiewicz,  Lucyna Pelczar,  kierownik gazoci�gu Jan O cho�ski, kierow nik betoniarni 
Józef Mikulski, Stanisław Nowakowski,  Helena K �dzierska, pracow nicy miejskiego taboru 
konnego Józef Fundakowski,  H enryk K�panow ski, Jan K miecik,  a nadto Wojciech Wanat,  
kierownik i pracownicy elektrow ni miejskiej Wojciech D rozd, Stanisław  R�czka,  Jan 
Piwow ar, dalej pracownicy przedsi�biorstw  miejskich Eugeniusz Dacyl, N. M arcinkiewicz, 
N. K �drek,  N . Kras,  N. Sokołowski,  jak rów nie� pracownicy stra�y miejskiej T omasz 
Machow ski, Ludwik Artwik, Stanisław  Malarczyk,  Ludw ik Jarosz oraz pracownicy 
miejskiej stra�y ogniowej Władysław Gorczyca,  A dam Kotulak,  Władysław Bara�ski.  

Z  tym zespołem pracowników  Zarz�d M iejski podj�ł prób� stworzenia mieszka�com 
mo�liwie zno�nych warunków  bytow ania.  Podkre�li� przy tym nale�y z du�ym uznaniem, �e 
pracow nicy pełnili swe obowi�zki nie pobieraj�c �adnego wynagrodzenia, gdy� kasa miejska 
była pusta,  z takim samym zapałem i po�wi�ceniem, jak i reszta ludno�ci Jasła,  owiani 
patriotyczn� my�l� jak najszybszej odbudowy miasta.  N ajpilniejsz� potrzeb� w ydało si� 
uruchomienie sieci gazowej,  gdy� była zima, a ludzie nie mieli innego sposobu zaopatrzenia 
w opał. Zabrał si� do tego gazomistrz miejski Jan Ocho�ski ze swoj� grup� i ju� z dniem 
1 lipca 1945 r.  zacz�ła działa� rozdzielnia gazu.  O si�gni�cie to poł�czone było z wielkimi 
trudno�ciami i wymagało ogromnej pracy. Przy wysadzaniu w  powietrze ró�nych budynków 
sie� gazowa uległa uszkodzeniu na du�ych odcinkach w i�c trzeba było wykona� bardzo 
wiele robót ziemnych, a nie było na tyle ani ludzi,  ani sprz�tu. Jeszcze w cze�niej 
uruchomiona została sie� elektryczna.  Podj�to starania o dostaw� pr�du elektrycznego 
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z Rafinerii N afty w Niegłowicach i ju� p ismem z dnia 22 lutego 1945 r. zaw iadomiony 
został Zarz�d M iejski o pomy�lnym załatwieniu tej sprawy. Kierownik elektrow ni Wojciech 
Drozd ze swoj� grup� pracowników  zdołał doprowadzi� sie� elektryczn� do mo�liw ego 
stanu tak wcze�nie,  �e ju� na posiedzeniu Rady Miejskiej z dnia 29 marca 1945 r.  
wiceburmistrz Władysław M endys składaj�c sprawozdanie z działalno�ci Z arz�du 
Miejskiego podał,  �e sie� elektryczna została doprowadzona ju� do Rynku. Wedle 
nast�pnego spraw ozdania na sesji MRN (M iejskiej Rady Narodowej) w dniu 9 maja 1945 r. 
liczba abonentów  na energi� elektryczn� wynosiła trzydziestu dwóch. Na miar� dzisiejsz� 
były to osi�gni�cia minimalne, ale dla nas miały w ów czas znaczenie ogromne i napaw ały 
wszystkich mieszka�ców Jasła praw dziw� dum� i satysfakcj�. 

Rów nocze�nie władze administracyjne w y�szych instancji przyst�piły  do 
normalizow ania samorz�du miejskiego.  Powiatow a Rada N arodow a w ydała zarz�dzenie 
z dnia 23 marca 1945 r.  nakazuj�ce wszystkim gminom wiejskim i gminie miejskiej 
przeprowadzenie wyborów  do rad narodowych odpowiednich stopni w terminie do dnia 
2 kwietnia 1945 r. Wybory miały by� przeprow adzone na zasadach ustalonych 
w T ymczasowym Statucie Rad Narodowych z dnia 7 stycznia 1944 roku.  Stosow nie do 
pow y�szego zarz�dzenia odbyły si� dnia 29 marca 1945 r.  w  „lokalu” M agistratu w Ja�le 
przy ulicy A snyka 3 mi�dzypartyjne i mi�dzyzwi�zkowe posiedzenia porozumiewawcze, na 
których dokonywano w yboru M iejskiej Rady Narodowej w ten sposób,  �e ogóln� ilo�� 
24 mandatów  rozdzielono równo mi�dzy członków  Polskiej Partii Robotniczej (PPR),  
Polskiej Partii Socjalistycznej (PPS) oraz Stronnictw a Demokratycznego (SD) i przedsta-
wicieli Inteligencji Pracuj�cej wraz z przedstawicielami Zwi�zku K upców i Rzemie�lników. 
Z ramienia PPR zostali wybrani: Mieczysław Duda,  in�. Wilhem Danilew icz, Wojciech 
Kosiba,  Józef Pacana,  Władysław Pazdro,  Jan Półchłopek, Kazimierz T waróg. Z ramienia 
PPS weszli do M RN  obywatele: Stanisław  G�barowski,  Stanisław  G rochow ski, Bolesław 
Fulczyk,  Stanisław Kurasiewicz,  Józef Landa, Edward Mazur,  Zdzisław  M ikosz, Adolf 
Trojan.  Jako przedstaw iciele Stronnictwa Demokratycznego, Inteligencji Pracuj�cej oraz 
Zwi�zku Kupców  i Rzemie�lników zostali w ybrani: ks.  A dam A blewicz,  Stanisław 
Ku�niarski,  Władysław Mendys,  M ichał Chwistek,  Julian Łukaczy�ski,  Jan Rysak,  
Włodzimierz Szajna i Józef Mordaw ski. Na zast�pców zostali wybrani: Roman Karakiewicz, 
Franciszek M arszałek,  Jan Nowak, Józef Sanocki,  Stanisław  Wro�ski i Wiktor Z imek. Nowo 
wybrana M iejska Rada Narodowa odbyła pierwsze posiedzenie dnia 3 kwietnia 1945 roku,  
na którym dokonała wyboru Prezydium MRN  w osobach: przew odnicz�cy Stanisław 
Kurasiewicz,  zast�pca przewodnicz�cego mgr Jan Rysak i Władysław Pazdro oraz 
członkowie prezydium in�.  Wilhelm D anilewicz oraz Józef M orawski.  

Pal�cym problemem o znaczeniu podstaw ow ym było usuwanie gruzu z ulic,  lecz 
miasto nie dysponowało �adnymi �rodkami technicznymi ani finansowymi.  Tote� na 
nast�pnych sesjach M RN w dniach 27 kw ietnia i 9 maja 1945 r. nie schodzi z porz�dku 
dziennego sprawa odebrania koni miejskich z Zarz�du M iejskiego w Gorlicach.  D wa konie 
zabrał do G orlic ówczesny burmistrz, za� dalsz� par� pracow nik miejski J.  S�dej. Uchwalono 
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odnowi� umow� z Pa�stw owym Zakładem Gazownictw a o dostaw� gazu dla miasta, a nadto 
dokonano organizacji K omunalnej Kasy O szcz�dno�ci, jako jedynej instytucji finansow ej na 
terenie, na kierownika powołany został Tadeusz Garbacik.  Z acz�ły  wreszcie napływ a� 
fundusze od władz centralnych, a jako pierw sza dotacja wpłyn�ła suma półtora miliona 
złotych na rzecz „Samopomocy Chłopskiej”, z przeznaczeniem na odbudow� rolnictw a.   

N adeszła te� p ierwsza pomoc materialna dla miasta,  a mianowicie w płyn�ła suma 
30 milionów złotych na cele wymiany pieni�dzy z czasów okupacyjnych i przedwojennych 
na nowe, jak równie� nadszedł transport 600 ton zbo�a, w  tym 400 ton ze Zwi�zku 
Radzieckiego,  półtorej tony cukru, pewna ilo�� ziemniaków , jako pomoc dla ludno�ci,  
a ponadto suma 300.000 zł jako dora�na pomoc dla ludno�ci.  W maju 1945 r.  w płyn�ła 
dalsza subwencja pieni��na w sumie 200.000 zł,  któr� M RN przeznaczyła na remont dachów 
na budynkach Szkoły im. Marii Konopnickiej i Szkoły im. Romualda Traugutta. Budynki te 
były stosunkow o mało uszkodzone tak,  �e remont dachów  umo�liwiał ju� w ykorzystanie ich.  

 
Rów nocze�nie pocz�ły  wpływa� sprawy bie��ce,  które przynosiły  miastu nieznaczne 

wprawdzie,  ale stałe wpływ y pieni��ne w postaci opłat od ró�nego rodzaju za�wiadcze� 
i p ism. Samorz�d miejski opierał si� na własnym bud�ecie i w szelkie dochody były bardzo 
wa�ne.  

Ruiny kamienic u zbiegu ulic Asnyka i 3-go Maja (obecnie H. Kołł�taja).  W gł�bi 
zachowany gmach Szkoły im. Rom ualda Traugutta (obecnie budynek Zespołu Szkół 
Ekonom icznych) oraz (po lewej) ruiny Szkoły im . Królowej Jadwigi (fot. z arch. R. Dranki)
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W marcu 1945 r. przeprowadził Zarz�d M iejski prow izoryczny spis ludno�ci,  który 
wykazał 365 osób,  przy czym pobierano opłaty po 1 zł od osoby. Znaczna cz��� ja�lan 
przeniosła si� po w yzw oleniu na Z iemie Zachodnie,  gdzie do uzyskania przydziału 
mieszkania wymagane było �w iadectw o obywatelstwa polskiego. Warunkiem za� takiego 
�w iadectw a było posiadanie �wiadectwa przynale�no�ci do jednej z gmin polskich. Wszyscy 
wi�c ci emigranci zgłaszali si� masowo po za�wiadczenia przynale�no�ci do gminy miejskiej 
w Ja�le, które im wydawał Zarz�d Miejski,  pobieraj�c nale�ne opłaty.  T e �ródła dochodów 
pozw oliły  ju� Zarz�dowi M iejskiemu na wypłacenie pracownikom miejskim bardzo 
skromnych co prawda zaliczek w kwotach po 50 zł do 150 zł na poczet w ynagrodzenia. 

Szczupła garstka ludno�ci Jasła zacz�ła przejawia� p ierwsze drgnienia powrotu do 
�ycia,  ale ci�gle zachodziła obawa, czy to �ycie nie zamrze.  Czynniki miejskie alarmowały 
o tym stanie rzeczy wy�sze władze oraz podejmowały wszelkie kroki do pospieszenia 
ludno�ci z pomoc�.  W mi�dzyczasie zostało miasto z powiatem wył�czone z w ojewództwa 
krakow skiego i z dniem 18 sierpnia 1945 r.  wcielone do obszaru w ojewództwa 
rzeszowskiego.  Władze miejskie w porozumieniu z w ładzami pow iatowymi wysyłaj� wi�c 
delegacje do władzy wojewódzkiej w Rzeszowie,  jak i do władz centralnych w Warszaw ie 
z pro�bami o ratunek i pomoc. Pierw sza oficjalna delegacja miasta bawiła w Warszaw ie 
w dniach od 25 lipca 1945 r.  do 4 sierpnia tego� roku.  Jako w iceburmistrz wchodziłem 
w skład tej delegacji, która wyst�piła w odno�nych Ministerstwach,  przedstawiaj�c 
rozpaczliwy stan miasta oraz prosz�c o konieczn� pomoc. Spotkali�my si� z bardzo 
�yczliwym przyj�ciem, lecz był to okres, gdy władze centralne dopiero si� organizow ały 
i nie mo�na było uzyska� bezpo�redniej dora�nej pomocy. Niemniej na skutek tych stara� 
ju� w  pa�dzierniku 1945 r.  lekarz powiatowy dr Franciszek Ró�a�ski uzyskał subw encj� 
w kw ocie 30.000 zł od Urz�du Wojewódzkiego w Rzeszowie na zwalczanie zagra�aj�cej 
miastu epidemii chorób zaka�nych,  o czym zgłosił na posiedzeniu Magistratu w dniu 
29 pa�dziernika 1945 r. W �lad za w spomnian� delegacj� wysłany został do Warszawy 
ob.  Tadeusz Garbacik dyrektor KK O, który musiał jecha� na w łasny koszt, gdy� kasa 
miejska nie miała pieni�dzy na pokrycie jego kosztów  podró�y. Dzi�ki temu miasto 
otrzymało zapomog� w postaci 400 kg ry�u, 1.000 par obuwia oraz 4.000 sztuk odzie�y, 
o czym zło�ył sprawozdanie ob. T. Garbacik na posiedzeniu M agistratu w dniu 12 grudnia 
1945 r.  Po odbiór tych artykułów wydelegowani zostali do Rzeszowa w iceburmistrz mgr 
Władysław Mendys i dyrektor KK O ob. Tadeusz G arbacik.  Przy sposobno�ci odbioru owych 
przedmiotów  uzyskali oni z Wydziału Wojewódzkiego Opieki Społecznej subw encj� 
w kw ocie 250.000 zł na uruchomienie kuchni ludowej dla do�ywiania ludno�ci miejskiej.  

N iezale�nie od stara� w ładz miejskich jasielska Spółdzielnia K olejarzy Spo�ywców - 
na czele której stał zarz�d w  osobach Stanisław a Krz��cika,  Wojciecha �wistaka i Stanisława 
G�barow skiego - uruchomiła sklep spółdzielczy w suterenach domu M . Bogdanowicza na 
skrzy�owaniu ulicy K o�ciuszki z ulic� Manifestu Lipcow ego (obecnie Dw orcow a) ju� 
w styczniu 1945 r.,  a w jaki� miesi�c pó�niej piekarni� w domu N. Ja�w ieckiego przy 
ul. Floria�skiej. Sklep ten prowadzony przez G rzegorza Gomułk� zaopatryw any był w ten 
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sposób,  �e zało�yciele i personel,  sami na własnych nogach odbyw ali piechot� w�drówki do 
Krosna i na plecach transportowali zdobyte tam artykuły spo�yw cze, gdy� innego �rodka 
transportu nie było. Uruchomienie tych placówek było ogromn� pomoc� dla ludno�ci.  
 

 

Mieszka�cy m iasta zgrom adzeni podczas uroczysto�ci religijnej na Rynku 
(fot. z arch. W. Mendysa)
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Ó wczesne społecze�stwo jasielskie, je�eli tak mo�na by nazwa� garstk� p ierwszych 
mieszka�ców  Jasła,  o�ywione było gł�bokim duchem obywatelskim patriotyzmu, 
spot�gowanym latami jarzma hitlerow skiego. M imo trosk i ogromnych trudno�ci �yciowych 
spieszyło tłumnie przy wszelkich okazjach,  aby da� wyraz temu sw ojemu nastawieniu.  
Z tych pobudek zrodziła si� manifestacyjna uroczysto�� 1-Majow a, poł�czona z uroczystym 
nabo�e�stw em /sic!/ zorganizow ana w  pałacu i parku gorajow ickim. 

Przemówienia okoliczno�ciowe wygłosili zast�pca Komendanta Wojskowego w Ja�le 
mjr Lebiediew  i w iceburmistrz Władysław Mendys.  Bardzo podniosła uroczysto�� została 
zorganizowana w  D zie� Zaduszny w dniu 2 listopada 1945 r. i po�wi�cona pami�ci ofiar 
minionej w ojny i zbrodni hitlerowskich. Podniosłe przemówienie,  którego tre�� jest i dzi� 
aktualna,  wygłosił burmistrz Władysław Mendys.  Z namienny dla ówczesnych stosunków był 
fakt,  �e nabo�e�stw o w ielkanocne w dniu 1 kwietnia 1945 r. odbyło si� na cmentarzu 
i w kaplicy cmentarnej,  gdy� innego miejsca nie było.  

Ludno�� zaczynała o�ywa�,  ale samo miasto le�ało martwe w  gruzach i zgliszczach.  
Pierw sze bardzo nikłe próby odbudowy samego miasta zacz�ły  si� od tego, �e jeszcze 
w czasie przynale�no�ci Jasła do województw a krakow skiego przybył do Jasła 
przedstaw iciel wojew ody krakow skiego i zebrał informacje dotycz�ce wysoko�ci kredytów 
bankowych, potrzebnych na uruchomienie po�yczek dla wła�cicieli domów, którzy 

Zniszczona zabudowa przy ulicy Kili�skiego - w gł�bi ocalała kaplica cmentarna 
(fot.  z arch.  T.  G arbacika)
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zamierzali je remontowa� we w łasnym zakresie.  Po wcieleniu Jasła w  skład w ojewództwa 
rzeszowskiego akcj� t� poprowadził dalej Bank G ospodarstw a Krajow ego (BGK) 
w Rzeszow ie, który do ko�ca 1945 roku udzielił kredytów na odbudow� p i�tnastu 
wła�cicielom domów.  

N a skutek stara� M iejskiej Rady N arodow ej miasto uzyskało na odbudow� przydział 
drzew a budow lanego od D yrekcji Lasów Pa�stwowych w Rzeszowie w czerw cu 1945 r.  

Rodzaj i zakres spraw bie��cych pocz�ł znacznie narasta�.  W zwi�zku z tym władze 
miejskie zmuszone zostały do urz�dzenia odpowiedniejszej ni� dotychczasowa sie�, siedziby 
dla M iejskiej Rady Narodowej i urz�du Magistratu. Wybór padł na mały budynek o�rodka 
sportowego na stadionie, który odniósł stosunkowo niew ielkie uszkodzenia.  W lecie 1945 r. 
władze miejskie przeniosły si� ju� do tego budynku przy ulicy �niadeckich.  Po niewielkich 
adaptacjach udało si� urz�dzi� w  tym budynku sal� na posiedzenia Rady M iejskiej,  
a ponadto znalazły w nim pomieszczenia biura magistratu.  O prócz tego jedno pomieszczenie 
przeznaczone zostało na przej�ciow y magazyn dla odzie�y, �rodków  �yw no�ciowych 
i sprz�tów przywo�onych z Ziem Zachodnich oraz w ramach pomocy UN RRA (U nited 
Nations Relief and Rehabilitation Administration). 

N ast�pnie przyst�piły  w ładze miejskie do zdobyw ania i urz�dzania lokali dla innych 
urz�dów i instytucji pa�stwowych, które miały siedzib� w Ja�le. Chodziło o to, by mo�liwie 
szybko stw orzy� warunki do podj�cia przez nie działalno�ci,  gdy� to daw ało gwarancj�, �e 
władze centralne nie b�d� ju� brały pod uwag� rodz�cych si� od czasu do czasu koncepcji 
przeniesienia Jasła na Ziemie O dzyskane oraz tym ch�tniej pospiesz� z pomoc� przy 
odbudowie miasta. 

N a pierwszy plan w ysuni�ta została sprawa pomieszczenia dla S�du Grodzkiego 
i Prokuratury w Ja�le, gdy� te instytucje pa�stwowe nadawały Jasłu szczególn� rang�.  
Wyszukanie odpowiedniego obiektu nie było łatwe. Przedwojenne Jasło posiadało 
przewa�nie budow nictwo parterow e, a nieliczne budynki pi�trow e zostały praw ie wszystkie 
wyminow ane w  powietrze przez okupanta hitlerowskiego przy niszczeniu miasta. 

O statecznie zdecydow ano si� na dwupi�trow� kamienic� p . Zofii Macudzi�skiej przy 
ul. Bednarskiej. Obydwa pi�tra tej kamienicy jakim� cudem zostały stosunkowo niew iele 
uszkodzone, a zburzona została tylko klatka schodow a. Urz�dzono wi�c prowizoryczne 
schody drewniane i po remoncie oddano budynek ten na siedzib� S�du Grodzkiego 
i Prokuratury w Ja�le.  Jeszcze w tym samym roku podj�ły  one sw� działalno��.  Na pocz�tku 
obowi�zki naczelnika pełnił w  zast�pstwie s�dzia Bronisław Porada,  a po nim kierownictwo 
obj�ł naczelnik s�dzia Piotr Garbaczy�ski.  Jako pierwsi s�dziow ie pracowali Kazimierz  
Twardu�, dr A ntoni Szklarzew icz, Kazimierz Rozpara.  Sekretariat S�du obj�ł Feliks Włoch 
oraz kierow nicy kancelarii Jan Kazanowski i Kazimierz Z�bek.  

D ziałaj�ce z s�downictwem Pa�stw ow e Biuro Notarialne zorganizował i uruchomił 
notariusz dr Adam Jezierski we własnym domu przy ul. Chełmskiej (obecnie Armii 
Krajow ej).  W biurze tym odbywały si� nast�pnie posiedzenia Wojew ódzkiego K omitetu 
Odbudowy Stolicy, w którego pracach brał bardzo �yw y i czynny udział ten�e dr Jezierski. 
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Ze �rodków  powy�szych urz�dzony został nast�pnie szpital powiatowy w  Ja�le w budynku 
Bronisław a K ocz�ba w U laszow icach oraz Urz�d Pocztowy w Ja�le,  który uzyskał 
prowizoryczne pomieszczenie w budynku M endla Weitza w Ulaszowicach,  zremontowany 
został dach na rze�ni miejskiej oraz odrestaurowany budynek gospodarczy Z arz�du 
Miejskiego i dom grabarza na cmentarzu miejskim. Wreszcie doprowadzone zostały do stanu 
u�yw alno�ci pomieszczenia administracyjne dla przedsi�biorstw miejskich, jak gazownia,  
elektrownia i betoniarnia. Poprzednio ju� wspomniano, �e jeszcze w połowie 1945 roku 
wyremontow ane zostały dachy na budynkach Szkoły im. M arii K onopnickiej i Romualda 
Traugutta. Były to jednak remonty połowiczne, nad tymi cz��ciami budynków, które 
nadawały si� do u�ytku. Niemniej jednak umo�liw iło to podj�cie nauczania, które jednak ze 
wzgl�du na mał� ilo�� sal zdatnych do u�ytku musiało si� odbyw a� a� na trzy zmiany. Przy 
ko�cu 1945 roku pojawiło si� te� tu i ówdzie kilka �wie�ych konstrukcji drew nianych na 
odosobnionych domach pryw atnych,  których w ła�ciciele podj�li próby remontów przy 
pomocy po�yczek z kredytów  BG K. Wymienione w y�ej roboty remontowe podejmowali 
i organizow ali pryw atni przedsi�biorcy budow lani,  których kilku osiedliło si� w Ja�le oraz 
w najbli�szej okolicy.  Wymieni� nale�y takich jak Józef Widziszew ski, Grzegorz Szczurko, 
Władysław Bukowski,  Józef Sołtys, Jan Wi�niewicz.  Spo�ród nich szczególnie Józef 
Widziszewski i Józef Szczurko w ło�yli w iele pracy i po�w i�cenia w tym pierwszym okresie 
odbudowy Jasła. 

D opiero lata 1946 i 1947 stały  si� momentem przełomowym w sprawie wskrzeszenia 
Jasła do nowego �ycia. Stan ludno�ci podniósł si� do liczby 700 osób w roku1946 i nast�pnie 
przekroczył znacznie liczb� 1000 osób w roku 1947. D u�a cz��� ludno�ci pozbawiona była 
�rodków do �ycia.  D la zapewnienia wi�c dla niej w y�ywienia Miejska Rada Narodowa 
podj�ła dnia 16 stycznia 1946 r.  uchw ał� o uruchomieniu ludowej kuchni. W wykonaniu tej 
uchwały Zarz�d M iejski ju� z dniem 15 stycznia 1946 r.  przyst�pił do urz�dzenia tej kuchni. 
Umieszczono j� w dwóch salach budynku szkoły im. R. Traugutta i powołano komitet 
obyw atelski dla prow adzenia tej kuchni. W skład komitetu w eszły mi�dzy innymi: Barbara 
Jezierska, Katarzyna K u�niarska,  Zofia Bigos,  Anna Dzikow ska, Janina Galinow a, które 
osobi�cie przygotowywały i w ydawały potrawy. K uchnia wydaw ała bezpłatnie po 380 
obiadów dziennie, co �w iadczy o poło�eniu materialnym ludno�ci. 

Władze miejskie zdały sobie jasno spraw� z tego,  �e dla przywrócenia Jasła do �ycia 
konieczn� jest rzecz� sprowadzenie do miasta tych instytucji, urz�dów, które przed 
zniszczeniem nadaw ały miastu wła�ciwe znaczenie i rang�. Uznano te� za rzecz konieczn� 
i niecierpi�c� zwłoki przyst�pienie do usuwania gruzów i zgliszcz oraz do remontu domów 
mieszkalnych, dla zapew nienia ludno�ci mieszka�,  bez czego zagra�ał odpływ  ludno�ci 
i przenoszenie si� jej na Z iemie Zachodnie. 

N aw i�zywano wi�c w szelkie mo�liwe kontakty z byłymi ja�lakami, którzy 
wyemigrow ali z Jasła i zajmowali wy�sze stanowiska w  ró�nych urz�dach,  a którzy ch�tnie 
wyci�gali pomocn� dło� dla pow staj�cego z gruzów Jasła.  Jednym z takich okazał si� 
p . Józef Wolty�ski były naczelnik poczty w Ja�le,  który nast�pnie obj�ł stanowisko 
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kierownicze w  Dyrekcji Poczty w Krakowie.  D zi�ki jego poparciu utworzony został w Ja�le 
Rejonow y U rz�d Pocztowo-Telekomunikacyjny, pod którego budow� miasto odst�piło swój 
plac po dawnym szpitalu miejskim przy ulicy 3-go Maja.  Budowa tej pow a�nej placów ki 
ł�czno�ci rozpocz�ta została w  roku 1948, a kierow ał ni� in�.  M arian Łab�dzki. Ju� w  maju 
1950 r. przeniósł si� Urz�d Pocztow y do nowego gmachu. 

D la urz�dzenia Szpitala Pow iatow ego miasto oddało równie� teren po dawnej bursie 
gimnazjalnej przy ulicy Chopina,  a budow� tego szpitala rozpocz�to w  1947 r.  i uko�czono 
ju� w  roku 1948. 

Wszystkie dotychczasowe w ysiłki nie rokowały jednak nadziei na rychł� odbudow� 
Jasła bez wydatnej pomocy władz centralnych.  Z  tych wzgl�dów  M RN postanowiła na sesji 
w dniu 22 maja 1946 r. wysła� w porozumieniu z  Pow iatow � Rad� Narodow� ponownie 
delegacj� do rz�du w  Warszawie i apelow a� o jak najszybsz� pomoc. D elegacja ta 
w składzie: wicestarosta Julian Łukaczy�ski jako przewodnicz�cy,  w iceburmistrz 
mgr Władysław Mendys,  fizyk pow iatow y dr Franciszek Ró�a�ski, dyrektor KK O Tadeusz 
Garbacik, przew. PRN Stanisław M �drek oraz s�dzia Kazimierz Rozpara przybyła do 
Warszaw y w dniu 8 listopada 1946 roku, przebywała tam przez 4 dni i dała znakomite 
rezultaty . Ów czesny premier rz�du Edward Osóbka-Moraw ski okazał w iele �yczliwo�ci 
i zrozumienia dla poło�enia Jasła.  Udzielił on miastu subwencji w  kwocie 2 milionów 
złotych, niezale�nie od planowanych kredytów bankowych. M inisterstw o Sprawiedliwo�ci, 
gdzie przyjmowała delegacj� dyrektor departamentu N . Ordy�cowa, podj�ło natychmiast 
decyzje o bezzwłocznym przeniesieniu S�du Okr�gow ego z Krosna z pow rotem do Jasła.  
Ministerstwo Przemysłu wyraziło zgod� na uruchomienie huty szkła w Ja�le,  Centralny 
Urz�d Planow ania przydzielił miastu du�y ci�gnik do w ywo�enia gruzów , Ministerstwo 
Ziem Odzyskanych wydało zezwolenie na przywiezienie do Jasła z Ziem Zachodnich du�ego 
transportu mebli i sprz�tów domowych. Od tej delegacji zaznaczył si� w yra�ny zwrot na 
lepsze w  dziele odbudowy Jasła. Mocnym argumentem w staraniach delegacji o pomoc była 
seria zdj�� obrazuj�cych zniszczenie Jasła.  

D nia 18 lipca 1946 r. odbyła si� sesja MRN, na której w iceburmistrz mgr Władysław 
Mendys zło�ył sprawozdanie z powy�szej delegacji i M RN podj�ła uchwał� o wyra�eniu 
podzi�kowania ów czesnemu Rz�dowi Zjednoczenia Narodowego na r�ce premiera 
E. Osóbki-M orawskiego za udzielon� pomoc. Rów nocze�nie dokonano podziału udzielonej 
subwencji w  ten sposób,  �e dla 64 w ła�cicieli domów przyznano po 10.000 do 15.000 
złotych na uko�czenie rozpocz�tych remontów prywatnych domów  mieszkalnych i na ich 
zabezpieczenie, sum� 400.000 złotych przeznaczono na budow� i remont budynku 
administracyjnego elektrowni z przeznaczeniem go na siedzib� Zarz�du Miejskiego,  500.000 
złotych przeznaczono na remont du�ej kamienicy R. i M . Winnickich przy ul.  Sokoła na 
pomieszczenie dla S�du Okr�gow ego i 250.000 zł na remont budynku przy ul.  Kazimierza 
Wielkiego na pomieszczenie dla Kasy Oszcz�dno�ci.  W w ykonaniu tej uchwały ju� z dniem 
16 lipca 1946 r.  zlecił Zarz�d Miejski budow niczemu Janowi Wi�niew iczowi remont 
kamienicy Winnickich w  terminie do 1 miesi�ca.  
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Wypalony budynek Towarzystwa G im nastycznego „SOKÓ Ł” (fot. z arch. SMJiRJ) 

Ruiny elektrowni miejskiej (fot. z arch. SMJiRJ) 
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N ast�pnie przyst�pił Zarz�d M iejski do remontu gmachu „Sokoła” na pomieszczenie 

dla kina i o�rodka kulturalnego.   
Rów nocze�nie przy�pieszony został i w yko�czony remont ponad 60 prywatnych 

domów  mieszkalnych, co stworzyło ju� pow a�n� rezerw� mieszkaniow� dla ludno�ci.  
Z subwencji i kredytów bankowych dokonał Zarz�d M iejski remontu daw nych gara�y na 
targowicy na pomieszczenia dla Stra�y Po�arnej oraz ła�ni miejskiej.  W tym czasie Zarz�d 
Miejski przyst�pił rów nie� do remontu budynku po elektrowni na siedzib� dla siebie 
i Miejskiej Rady Narodowej.  

Z  pocz�tkiem sierpnia 1946 r. przybył do Jasła przydzielony przez Centralny Urz�d 
Planow ania ci�gnik marki „Federal”,  za� z poprzednich kredytów zakupione zostały dwa 
konie poci�gowe. W ten sposób Zarz�d M iejski zdobył odpowiedni tabor i przyst�pił do 
systematycznego usuwania i w ywo�enia z miasta gruzów po zniszczonych budynkach. Akcj� 
t� rozpocz�to od odgruzowywania terenu dawnego gimnazjum. W akcji oczyszczania miasta 
z gruzów brała �yw y udział młodzie� szkolna i całe społecze�stw o, które podejmowało 
szereg czynów  społecznych po�wi�conych temu celowi. Odbudow a Jasła ruszyła z miejsca 
w �yw ym tempie.  
 
 

Jasielska młodzie� id�ca na akcj� odgruzowywania miasta.  Pierwszy z prawej 
nauczyciel Ignacy Pot�pa (fot. z arch. I.  Rychlik) 
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Mieszka�cy Jasła wyruszaj�cy na akcj� odgruzowywania miasta  
(fot.  z arch.  W. Mendysa)

Usuwanie gruzu po zniszczonym Ratuszu (fot. z arch. Z. Dranki) 
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Pow a�nej pomocy udzielili dla Jasła Wojew ódzki Komitet O dbudowy Stolicy 
w Rzeszow ie pod przewodnictwem mgr A. Zali�skiego,  z udziałem prezydium w osobach 
Władysława M ikuły, komendanta w ojewódzkiego Stra�y Po�arnej i innych.  M ianowicie - za 
przychyln� zgod� Centralnego Komitetu Odbudow y Warszaw y - Wojew ódzki K omitet 
Odbudowy Warszawy przeznaczył 50% swoich w pływ ów  pieni��nych na odbudow� Jasła. 
Funduszami z tego �ródła odbudowane zostały b�d� te� odremontowane budynki: domu 
starców  przy ul. Floria�skiej,  Szkoły im. Kr.  Jadw igi przy ul.  Sokoła,  Ochronki 
im. D r.  Ci�glew icza przy ul.  Now ej, remizy stra�y po�arnej. 

Ju� 5 wrze�nia 1948 r. Pow iatow y Komitet O dbudowy Warszaw y pod 
przewodnictwem notariusza dr Adama Jezierskiego zorganizował uroczysto�� po�wi�cenia 
i oddania do u�ytku społecznego budynku Szkoły im. K r.  Jadw igi i O chronki dla dzieci 
im. D r.  Ci�glew icza.  

Z a przykładem Komitetu O dbudowy Warszawy poszły i inne instytucje.  Zarz�d 
Zjednoczenia Przemysłu Naftowego przeznaczył na odbudow� Jasła 1% sw oich wpływów. 
Z tych funduszów przeprowadzony został remont gmachu „Sokoła”. 

 
 
 

Bardzo piln� i wa�n� spraw� dla odbudow y miasta był usuni�cie gruzów z ulic 
i p laców , celem przygotowania ich do budow y. Gruzy te zalegały ulice w  ogromnych 
zw ałach,  co uniemo�liwiało komunikacj�. Wiele budynków zagra�ało bezpiecze�stw u, gdy� 

Ruiny kamienic przy ulicy 3-go Maja (obecnie ulica H . Kołł�taja). W gł�bi zabudowa
ulicy Asnyka (fot.  z arch.  SMJiRJ) 
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po po�arze i wysadzeniu miasta konstrukcje ich zostały mocno nadwyr��one i groziły  
zawaleniem. Trzeba było w i�c je rozbiera�. Tragiczny wypadek zdarzył si� z tego pow odu 
w Rynku podczas jakiej� uroczysto�ci w lecie 1946 roku. Kilka osób ulokowało si� na 
balkonie domu po N . Springerowej dla uzyskania lepszego punktu obserwacyjnego i balkon 
si� zaw alił, powoduj�c uszkodzenie osób znajduj�cych si� tam, jak rów nie� tych,  którzy byli 
pod balkonem. Władze miejskie zw róciły  si� z apelem do ludno�ci o pomoc w usuwaniu 
gruzów . Mieszka�cy odpow iedzieli na ten apel gor�cym zrywem i tłumnie przyst�pili do 
pracy.  Z okazji 1 maja 1946 r. M RN zorganizow ała „�wi�to Pracy”, w którym niemal 
wszyscy mieszka�cy uzbrojeni w łopaty i kilofy pracowali przez kilka dni przy usuw aniu 
gruzów . Podobne �wi�to zorganizow ał Cech Rzemie�lniczy i Kongregacja K upiecka, a nadto 
młodzie� szkolna. Akcje takie były ponawiane par� razy z rz�du. Zarz�d M iejski zdobył ju� 
kilka zaprz�gów  konnych oraz du�y ci�gnik samochodowy, a nadto w ynaj�ł kilka furmanek 
z okolicznych wsi,  tak �e przy pomocy tego taboru i ochotniczej pracy mieszka�ców akcja 
odgruzowania miasta ruszyła szybkim tempem naprzód.  Miasto pocz�ło si� z wolna 
wyłania� spod stosu rumowiska, a z gruzów ludno�� w ydobyw ała wiele cennego materiału 
dla odbudow y. Ze sprzeda�y tego materiału zdobył Zarz�d M iejski �rodki pieni��ne dla 
sw ojej dalszej działalno�ci. 

W rozwoju miasta i jego historii wielk� rol� odegrało Pa�stwowe G imnazjum w Ja�le 
zało�one w  roku 1868. Było to jedno z najstarszych gimnazjów w  byłej M ałopolsce,  
w którym wychowało si� wielu wybitnych ludzi i uczonych �wiatowej sław y. Doszcz�tne 
zburzenie gmachu tego gimnazjum przez hitlerowców odczuło społecze�stw o jako w ielk� 
krzywd�. Po odzyskaniu wolno�ci zbudziła si� wi�c my�l, aby w  odwet za t� krzywd� 
zbudowa� nowy gmach gimnazjalny na miejscu dawnego. W tym celu w  czerwcu 1947 r.  
zawi�zał si� specjalny komitet społeczny z inicjatyw y dyrektora gimnazjum Leona Króla.  
W skład prezydium tego komitetu wchodzili Wojciech K osiba jako przew odnicz�cy oraz 
dr K azimierz K rajewski i mgr Władysław  M endys jako członkow ie prezydium. D zi�ki 
staraniom tego komitetu,  którego pracami kierował nast�pnie bardzo ow ocnie dyrektor Jan 
Lisowski, ju� w roku 1960 rozpocz�to budow� now ego gmachu gimnazjum i liceum w Ja�le 
przy ulicy Czackiego,  dokładnie na miejscu gmachu zburzonego. 

D o czasu zbudow ania nowego gmachu miasto oddało na pomieszczenia dla gimnazjum 
i liceum budynek Szkoły im. R. Traugutta w  miejsce dotychczasowego prow izorycznego 
pomieszczenia w barakach Rafinerii N afty w Niegłow icach. Fundusze uzyskane z podanych 
wy�ej �ródeł umo�liwiły  doprowadzenie remontu tego budynku do całkowitego uko�czenia. 
Do now ego pomieszczenia w Szkole im. R. Traugutta przeniosło si� gimnazjum ju� 
w pa�dzierniku 1945 r.  

M iasto przybrało w okresie ow ych lat 1946-1949 wygl�d w ielkiego placu 
budowlanego. Oprócz podanych w y�ej budów obiektów publicznych budowało si� 
i remontowało równocze�nie kilkadziesi�t mieszkalnych domów pryw atnych,  których 
wła�ciciele otrzymali pomoc z subwencji przekazanej miastu przez premiera E.  O sóbk�-
Moraw skiego. 
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Parafia jasielska przeprowadziła remont kaplicy gimnazjalnej na tymczasowe 
pomieszczenie dla ko�cioła parafialnego. Roboty remontowe w ykonał Józef Widziszewski.  
Ojcowie Franciszkanie urz�dzili z własnych funduszów, w miejsce wysadzonego 
w pow ietrze pi�knego ko�cioła, du�� kaplic� publiczn� w sw ym budynku klasztornym przy 
ul. M ickiewicza. 

Zniszczona kaplica gim nazjalna (fot.  z arch.  SMJiRJ) 

Ruiny ko�cioła O O. Franciszkanów od strony ulicy Jagiełły (w gł�bi zachowany 
budynek klasztoru (fot. z arch.  SMJiRJ) 
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O ddziały techniczne w ojsk radzieckich zbudow ały na Wisłoce i Jasiołce 
prowizoryczne, ale odpowiadaj�ce potrzebom mosty kolejowe, dzi�ki czemu przyw rócona 
została komunikacja PK P na linii Zagórz-Jasło-N ow y S�cz oraz na linii Jasło-Rzeszów. 
Władze kolejow e urz�dziły  pomieszczenie dla urz�du stacyjnego w  specjalnie zbudow anych 
na ten cel barakach. Wznowienie kolejowego ruchu osobowego i towarowego ułatwiło 
i przy�pieszyło bardzo zaopatrywanie ludno�ci w �yw no�� i inne artykuły potrzebne do �ycia 
oraz do odbudowy miasta.  

Władze administracyjne podj�ły  starania o odbudow� i uruchomienie zakładów 
przemysłowych. O d dawna była zwi�zana z Jasłem Rafineria N afty w N iegłowicach.  
Niestety,  okupant zniszczył j� do tego stopnia �e władze przemysłowe nosiły  si� z zamiarem 
zlikw idowania jej.  A by do tego nie dopu�ci� Powiatowa Rada Narodowa zorganizowała 
w sierpniu 1947 r.  akcj� protestacyjn�,  która odniosła ten skutek,  �e podj�te zostały prace 
remontowe przy bardzo czynnym udziale pracowników  załogi tego zakładu. Trudno�ci 
polegały na tym, �e hitlerowcy w ywie�li z zakładu cały szereg urz�dze�,  nie daj�cych si� 
zast�pi�.  Pracow nicy musieli je�dzi� po całym kraju i odnajdywa� te urz�dzenia.  
Po�wi�cenie załogi dało pomy�lne rezultaty  i ju� w e wrze�niu nast�pnego roku rafineria 
ruszyła z pełn� produkcj�.  

D o odbudowy i uruchomienia rafinerii przyczynili si� wydatnie swoj� prac� i zapałem 
in�. Władysław Wachel, robotnicy Józef Fru�y�ski, Władysław Por�ba.  O dbudowa Rafinerii 
w Ja�le miała powa�ny wpływ na wskrzeszenie do �ycia miasta. Załoga Rafinerii liczyła 
kilkaset osób,  z których wiele mieszkało w  Ja�le. Przy Rafinerii zorganizowała si� 
z powrotem daw na orkiestra, która swym udziałem u�wietniała wszystkie uroczysto�ci 
publiczne w mie�cie.  Pierwszym bodaj�e wyst�pem tej orkiestry  było odegranie hymnu 
„Jeszcze Polska” na uroczystym otwarciu roku szkolnego 1945 r. w gimnazjum jasielskim. 
Ponadto 200 pracowników Rafinerii w zi�ło czynny udział przy odgruzowywaniu miasta 
w ramach „�w i�ta Pracy” w  maju 1946 roku. Trudno sobie w yobrazi� poryw aj�ce uczucia,  
jakie prze�ywali�my słysz�c po tylu latach niewoli hitlerowskiej d�wi�ki hymnu polskiego 
w w olnej ju� Ojczy�nie.  Samo otwarcie roku szkolnego było zreszt� wzruszaj�c� 
uroczysto�ci� urz�dzon� przez dyrekcj� gimnazjum w sposób wielce podniosły.  Na 
zaproszenie dyrektora w zi�li udział w tej uroczysto�ci przedstawiciele w szystkich władz 
i urz�dów pa�stwowych, samorz�dowych i wojskowych.  

N iemniej doniosłe,  chocia� mo�e o mniejszych rozmiarach znacznie dla odbudowy 
Jasła, miało odremontowanie i uruchomienie H uty Szkła w Ja�le przez daw nych 
pracow ników tego zakładu przemysłowego. Produkcja huty była nastawiona na w ytwarzanie 
szkła okiennego, a w i�c artykułu niesłychanie wa�nego przy odbudow ie miasta. 

U ruchomienie komunikacji kolejowej podziałało na rozwój �ycia w mie�cie,  tak jak 
pobudzenie kr��enia krw i w �yw ym organizmie. Inicjatywa prywatna korzystała wówczas 
z du�ej sw obody działania. Co bardziej przedsi�biorczy kupcy,  rzemie�lnicy i drobni 
przemysłowcy zacz�li w i�c otwiera� sklepy,  w arsztaty i drobne zakłady przemysłow e. 
Ludno�ci w  mie�cie przybyw ało w raz z pow racaj�cymi do Jasła urz�dami i instytucjami,  
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a tym samym wzrastało zapotrzebowanie na usługi handlow e i przemysłowe. Szczególnie 
du�ym w zi�ciem cieszyło si� rzemiosło z zakresu budow nictwa i stolarstwa. Jako jedni 
z pierwszych otworzyli sklepy Władysław  Jury�, Stanisław Wyczesany, Kazimierz Twaróg, 
Rozalia K osiek,  Eugeniusz A rmata,  J.  Wilkosz, Cz. Olbrot i Wiktor Zimek. Z a� w arsztaty 
rzemie�lnicze uruchomili K azimierz Brzostek, M ichał Chw istek, Stanisław  Wro�ski,  
Stanisław Szmidt, Józef Landa,  Józef Pniak, Maciej Tomasik,  Piotr K iełtyka,  Stanisław 
Raszkiewicz,  J.  Zale�ny. Rozpocz�ły  te� działalno�� apteki, które zorganizow ali mgr Jan 
Rysak i mgr Tadeusz Benesz.  Uruchomione zostały rów nie� dwie restauracje,  z których 
pierw sz� zało�ył K arol Mikulski w domu po Wagschalach w Ulaszow icach,  drug� Karol 
Romankiew icz przy ul.  K azimierza Wielkiego.  

Wszystkie te zakłady i przedsi�biorstwa mie�ciły  si� w  tych pierwszych latach  
1946-1949 w sieniach wypalonych domów, gdzie ocalały sklepienia lub w innych 
podobnych pomieszczeniach, wygospodarowanych z ruin mniej zniszczonych domów. 
Wygl�dem swym i wystrojem przypominaj�cych składy pierw szych emigrantów  w 
zamorskich koloniach,  ale nam mieszka�com ów czesnego Jasła,  na ich widok rosły serca, bo 
były w idomym znakiem, �e Jasło pow raca do �ycia. 

Z  dniem 1 lipca 1946 r. nast�piła zmiana w  Z arz�dzie Miejskim. Na stanowisko 
burmistrza w ybrany został Józef Krzy�ow ski, wiceburmistrzem pozostał mgr Władysław 
Mendys,  za� stanow isko sekretarza obj�ł Stanisław Szustkiewicz jeszcze z dniem 15 stycznia 
1946 r.  Odbudowa miasta,  szczególnie mieszkalnych domów pryw atnych,  post�powała 
szybko naprzód. Zarz�d Miejski wydał ju� kilkaset zezwole� na budow � lub generalne 
remonty rocznie. Gruntownie zostało odbudow anych kilkadziesi�t budynków , jako jeden 
z pierwszych dom Józefa Widziszewskiego,  Franciszka Fr�czka,  oba przy ul.  3 Maja. Zarz�d 
Miejski zaci�gn�ł po�yczk� w  Pa�stwowym Banku Komunalnym w kwocie 2.900.000 zł 
zu�yt� na kanalizacj�,  wodoci�gi i elektryfikacj� miasta.  We w rze�niu 1946 r.  miasto 
otrzymało wydatn� pomoc w postaci kolejowej przesyłki z odzie��,  jak� ofiarow ała ludno�ci 
UNRRA. D zi�ki tej ofiarno�ci los mieszka�ców  uległ znacznej poprawie. Wspomnie� 
nale�y, �e na wiosn� 1946 r. przybyła do Jasła komisja Polonii ameryka�skiej,  której celem 
było zorganizowanie pomocy dla miasta,  lecz komisja ta nie dała widocznych rezultatów . 

Wspominaj�c o pracach i dziełach zw i�zanych z odbudow � Jasła,  wspomnie� nale�y 
jeszcze o ludziach, którzy brali w  nich �yw y i czynny udział.  Człow iekiem, który całe serce 
i zapał wkładał w dzieło odbudowy, a nast�pnie rozwoju Jasła był Wojciech Kosiba. Na 
wszystkich swych stanow iskach politycznych, a zajmował ich nie mało,  zawsze miał przed 
oczyma pomy�lno�� Jasła,  jako podstaw ow y cel sw ojej pracy.  Podobnie po�wi�cał si� Józef 
Krzy�owski.  Do podtrzymyw ania i podnoszenia patriotycznego ducha i zapału w tak 
trudnych czasach i dziele odbudow y Jasła przyczynili si� wielce pracow nicy szkolnictw a,  
dyrektorzy podstawow ych szkół m�skich Kazimierz Lejpras,  inspektor Władysław Pazdro, 
Wojciech �w igut oraz dyrektorki podstawow ych szkół �e�skich Alfreda Breitmeierow a, 
Seweryna Janicka,  Cecylia Pankow icz. Stawili si� do pracy i podj�li opiek� zdrowotn� nad 
ludno�ci� lekarze dr Franciszek Ró�a�ski jako lekarz powiatow y, dr Stanisław Pacze�niak 
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i dr Władysław Ziemnowicz,  którzy zorganizowali i prowadzili o�rodek szpitalny w domu 
Bronisław a Kocz�ba w Ulaszowicach,  dr Zbigniew Przybyszow ski i dr Antoni Ferens,  
którzy nast�pnie zorganizowali w roku 1948 i kolejno prow adzili szpital powiatowy 
w budynku daw nej bursy gimnazjalnej.  

U rz�d Pocztowy zorganizow ali i prowadzili nast�pnie kolejno Eugeniusz K iełtyka,  
Wincenty Trybus, Bronisław Antosz.  W niesłychanie trudnych warunkach zorganizow ał 
stacj� i ruch PKP naczelnik Paweł Zaj�c oraz pracow nicy Jan Czy�,  Wojciech �wistak.  
Starostwo Powiatowe - na którego czele stali starostow ie Michał Sałustowicz,  a po nim 
Franciszek St�pie� - wspierało bardzo w ydatnie i owocnie wszelkie starania władz 
miejskich,  maj�ce na celu odbudow� miasta. Oddział A rchiwum Pa�stwowego w  Ja�le,  
gdzie przechowyw ane s� dokumenty dotycz�ce spraw  obj�tych niniejszymi wspomnieniami, 
organizow ała mgr M aria M endys.  

W okresie opisywanych lat 1945-1949 zało�one zostały podwaliny dla Jasła 
pow stałego na nowo z popiołów zgliszcz i ruin. Odbudowa miasta i przywrócenie go do 
now ego �ycia to dzieło wszystkich ówczesnych mieszka�ców, jego rodaków rozproszonych 
po całym kraju i całego narodu. Wszystkich o�yw iał duch patriotyzmu, wyra�aj�cy si� 
w gor�cym pragnieniu jak najrychlejszego zatarcia �ladów niszczycielskiego panowania 
okupacji hitlerow skiej. 

U  nas ja�laków duch ten został wielokrotnie spot�gow any ogromem zniszczenia 
rodzinnego miasta.  Społecze�stw o ow iane tym duchem tworzyło w ów czas jedn� w ielk� 
rodzin�, jednolit� zbiorowo�� skupion� w okół w ładz miejskich, nadaj�cych jej twórczy 
kierunek.  U czucia te i nastroje przetrwały i przeszły w nast�pne lata, które przyniosły Jasłu 
jego obecny kwitn�cy stan. 
 
 

Jasło 1977 rok 
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MARIAN BERNACKI 
 
 

MOJE WSPOMNIENIA O JA�LE 
 

U rodzony w Ja�le, wi�ksz� cz��� �ycia sp�dziłem w  Ja�le i dlatego du�a cz��� moich 
wspomnie� to wspomnienia o mym rodzinnym mie�cie.  A wspomnienia te, to wspomnienia 
radosne lub smutne, a nawet tragiczne. Zakochany w  mie�cie moim i moich najbli�szych,  
interesowałem si� nim bardzo nawet w tedy, kiedy przez jaki� czas przebyw ałem 
i pracow ałem jako nauczyciel na terenie województw a kieleckiego, sk�d jednak do Jasła 
przyje�d�ałem. 

Poznałem wi�c dokładnie ludzi i ich �ycie w trudnym okresie przed w ybuchem 
II wojny �wiatowej i okrutnych latach okupacji hitlerowskiej,  w  Ja�le prze�yłem straszliw� 
tragedi� Jasła i ja�lan, jego mieszka�ców. 

M ieszkaj�c w  spalonym domu w Ja�le w idziałem konkretny obraz odbudowy miasta 
i ogromny trud mieszka�ców zw i�zany z tym działaniem. A  przecie� ju� w okresie 
mi�dzywojennym �ycie mieszka�ców Jasła nie było lekkie.  

Z okresu niew oli i ci��kich lat w dobie pierwszej wojny �w iatow ej Jasło, region 
jasielski wyszedł z ci��kimi stratami w ojennymi i bardzo niekorzystn� struktur� gospodarki 
rolnej.  W pow iecie jasielskim dominowała drobna gospodarka chłopska,  czyli gospodarstwa 
karłowate.  W nast�pstw ie tego ka�da kl�ska nieurodzaju lub pow odzi (a te w tutejszym 
rejonie były bardzo cz�ste,  a niektóre bardzo dotkliw e) pow odowała bardzo du�y niedostatek 
i głód. Do ko�ca II Rzeczypospolitej rolnictwo w jasielskim nie w ydobyło si� z ci��kiego 
poło�enia i n�dzy, któr� jako syn rolnika poznałem z cał� sw oj� rodzin� w jej okrutnej 
i straszliw ej pełni. 

D alsz� przyczyn� n�dzy był brak wi�kszego przemysłu.  Powiat jasielski jedynie 
w produkcji ropy naftow ej i gazu ziemnego odgrywał wi�ksz� rol� w stosunkach 
przemysłowych II Rzeczypospolitej. W przemy�le w pow iecie jasielskim pracowało od 750 
do 1000 robotników. 

Budowa Centralnego Okr�gu Przemysłow ego w płyn�ła dodatnio na rozw ój 
przemysłu, zmniejszyło si� bezrobocie.  W ruchu ludowym narastał jednak radykalizm, 
tendencje lewicow e i komunistyczne.  Proces ten był szczególnie silny w  jasielskim. 
W ludowym ruchu lewicowym szczególnie du�� rol� odgryw ali Franciszek i Stanisław 
Ziajow ie. W 1937 r.  powiat jasielski był w idowni� strajku chłopskiego. Narastała atmosfera 
pełna napi��.  Zaostrzała si� sytuacja mi�dzynarodowa. Zanosiło si� na w ojn�. I jak�e pr�dko 
niepodległo�� II Rzeczypospolitej si� sko�czyła. 

Przed 1 wrze�nia 1939 roku nastroje w  Ja�le były rozmaite. „H itler nie odwa�y si� na 
nas uderzy�” - mówili politycy.  Wyst�piły  te� nastroje bardzo pos�pne, ale i pełne zapału 
i gotow o�ci do walki. Napi�cie w �ród ludzi wzrosło po ogłoszeniu mobilizacji. Ale pó�niej 
mobilizacj� odwołano. I znów j� ogłoszono. 
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W dniu 1 wrze�nia rano ludzi,  którzy jeszcze spali, obudził łoskot samolotów. 
Zerwali�my si� wszyscy, wybiegli�my przed dom i zobaczyli�my je. Niektórzy my�leli, �e to 
nasze samoloty i ludzie starsi błogosławili je.  W tym dniu odbywał si� w Moderówce pobór 
koni i kiedy ludzie z M oderówki wrócili, dow iedzieli�my si� prawdy. 

W dniu 1 wrze�nia o godz. 5:35 w rejonie placówki Stra�y Granicznej w Grabiu,  
grupy niemieckich samolotów  kieruj�ce si� na północ, nad Jasłem skr�ciły  w kierunku 
Moderówki i zaatakow ały tamtejsze lotnisko.  Zaskoczenie było zupełne,  lotnisko zostało 
zbombardowane, a sprz�t uległ zniszczeniu.  
 
 

 
 
 
 
Przed południem przetransportowano do Jasła pierw szych rannych z lotniska w M oderówce. 
Przywieziono ich do szpitala miejskiego przy ulicy 3-go M aja. W tym czasie o godz. 12:00 
z gło�ników radiowych usłyszeli�my słowa or�dzia Prezydenta Rzeczypospolitej ogłaszaj�ce 
wojn� i w zyw aj�ce do walki z w rogiem. Niebawem, tym samym kursem co rano,  przeszła 
nad terytorium powiatu jasielskiego nowa wyprawa niemieckich bombowców. 

Wracaj�ce samoloty ostrzeliw ały wsie,  zniszczywszy uprzednio na powtórnie 
zaatakowanym lotnisku w  M oderów ce obiekty ocalałe z porannego nalotu.  Nad 
Niegłowicami jeden z samolotów odł�czył si� od szyku i zrzucił bomb� na grup� osób 

Kopanie rowów przeciwlotniczych przy ulicy Jagiełły koło rodzinnego dom u autora-  
widok od strony podwórka (fot.  z arch.  T.  Bernackiego) 
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pracuj�cych w  polu,  kilka z nich zabijaj�c.  Tymczasem armia polska si� cofała i do Jasła 
przyszły w ie�ci niedobre, mi�dzy innymi o zaj�ciu Krakowa.  
 
 

Zaznaczała si� silna działalno�� lotnictwa niemieckiego.  Rozpocz�ła si� masow a, chaotyczna 
ucieczka ludno�ci na wschód. W dniu 7 wrze�nia N iemcy byli ju� na przedpolach Jasła.  

K iedy podeszli pod miasto,  ja z bra�mi i kilku innymi m��czyznami z Jasła byłem ju� 
w drodze na wschód. Szli�my z tłumami uchod�ców i grupami �ołnierzy licz�c na to,  �e 
gdzie� na w schodzie,  gdzie� nad Sanem, mo�e uda si� staw i� opór skuteczniejszy i w w alce 
si� przydamy. Kiedy opuszczali�my Jasło,  spotkali�my mały oddział naszych wojsk (kilka 
karabinów  maszynow ych i działek).  Szli samotnie na zachód przeciw  olbrzymiej nawale 

Franciszkanin o.  Ryszard nadzoruje prac� przy kopaniu rowu 
przeciwlotniczego od strony ulicy Jagiełły  

(fot. z arch.  T.  Bernackiego)
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niemieckich w ojsk. Patrzyli�my na nich z uczuciem gł�bokiego wzruszenia.  8 wrze�nia 
rozpocz�ła si� walka pod Jasłem. Nieliczne nasze oddziały na Pohulance i Lichtarzu,  pod 
Topolinami stawiły pocz�tkowo skuteczny opór,  w czym najbardziej odznaczył si� 
szeregow iec M azurczak. 	ołnierz ten przez 3 godziny ostrzeliwał drog� i poległ.  N iemiecka 
kolumna przez 3 godziny nie mogła zaj�� miasta. Wreszcie nasi �ołnierze musieli si� 
wycofa� i o godz.  14:00 ulic� 3-go Maja niemieccy strzelcy górscy wkroczyli do Jasła.  N oc 
okupacji rozpostarła na 6 lat nad Jasłem swoje czarne skrzydła.  

N asza grupa kierow ała si� na wschód i dotarła do Przemy�la.  Stamt�d ju� nie 
pomaszerowali�my dalej, lecz wrócili�my do Jasła.  

N aocznie z niemieckim bestialstwem spotkali�my si� w Besku. Widzieli�my tam 
zgliszcza spalonych domów i od mieszka�ców  tej w si usłyszeli�my opowiadanie o zabijaniu 
niewinnych ludzi. Był to jakby okrutny wst�p do dalszych tego rodzaju opow iada� i zdarze�, 
jak�e licznych z biegiem czasu. Wróciwszy do Jasła stwierdzili�my, �e miasto istnieje.  
I potoczyły si� dalej lata niewoli i okupacyjnego koszmaru.  Zacz�ło si� �ycie pełne terroru 
i ucisku. Ludno�� Jasła wracała z uchod�ctwa. Wracała przygn�biona kl�sk� i pełna obawy.  

W dniu 26 pa�dziernika proklamowano utworzenie Generalnej Guberni,  na czele 
której stan�ł generalny gubernator H ans Frank.  

Sytuacja �ywno�ciow a była fatalna.  System kontyngentow y w prowadzony przez 
niemieck� administracj� był form� grabie�y. Przydziały �ywno�ci ulegały systematycznemu 
zmniejszaniu. N ast�pstw em tego było wytworzenie si� nielegalnego rynku. Handel 
nielegalny był form� oporu społecze�stwa przeciw  stosow aniu systemu kartkow ego 
wprow adzonego przez okupanta. Podobnie jak nielegalny handel rozkwitła działalno�� 
spółdzielni,  które miały zw i�zek z ruchem oporu.  N a wielostronn� udr�k� ludno�ci składały 
si� te� łapanki na roboty do Niemiec. Zubo�enie najszerszych mas społecze�stwa było 
jednak olbrzymie, a spowodow ały je grabie�e dokonywane przez Niemców , jak te� 
zniszczenia.   

Po powrocie do Jasła zauw a�yłem mnóstwo ró�nych objawów niemieckiego 
barbarzy�stw a.  Spostrzegłem od razu najrozmaitsze objawy dyskryminacji rasowej 	ydów. 
Wszystkich oznaczono biał� opask� z gwiazd� Syjonu. Spalono pi�kn� bo�nic�, utw orzono 
getto. Dopełniał si� straszliwy los jasielskich 	ydów. A byli to na ogół ludzie dobrzy,  
uczciwie zarabiaj�cy na swój,  przewa�nie skromny, kaw ałek chleba.  Zarabiali oni jako 
rzemie�lnicy,  sklepikarze itd.  Byli w�ród nich przedstawiciele wolnych zawodów. 

N ienaw i�ci mi�dzy Polakami i 	ydami raczej nie było, mimo pewnych antysemickich 
wybryków endeckich smarkaczy; gdy zacz�to ich sp�dza� na �mier�,  na twarzach wi�kszo�ci 
ja�lan malow ał si� szczery smutek i prawdziw e przygn�bienie.  Wielu z nich przywieziono do 
baraków poło�onych na naszej parceli. Był wtedy wielki upał,  z baraków słycha� było płacz 
spragnionych dzieci �ydowskich. Wtedy mój najmłodszy braciszek Zdzisław , nie zwa�aj�c 
na gro��ce niebezpiecze�stwo, chwycił wiadro i zacz�ł nosi� im wod�.  Zobaczyła to 
niemiecka,  gestapow ska bestia,  rzuciła si� na chłopczyn�,  w ydarła mu wiadro i zniszczyła je, 
obrzucaj�c chłopca stekiem przezw isk. 
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Szczególn� rol� w stosunkach okupacyjnych spełniała policja,  rozbudow ana 
w G eneralnej G uberni do jeszcze w i�kszych rozmiarów  ni� w Rzeszy. Aparat policyjny 
obejmował policj� porz�dkow� (Ordnungspolizei), policj� bezpiecze�stwa 
(Sicherheitspolizei), policj� kolejow� (Bahnschutzpolizei),  le�na (Forstschutz),  fabryczna 
(Werkschutz),  pomocnicza (Sonderdienst), policj� ochron� (Schutzpolizei),  �andarmeri� 
(Gendarmerie).  

Przed wybuchem wojny pracowałem w szkolnictwie w  O patowie Kieleckim. Na 
wakacje, jak zwykle, przyjechałem do domu rodzinnego w Ja�le (ul.  Wł.  Jagiełły  38) i tu 
mnie zastał wybuch wojny.  

Po powrocie do Jasła znalazłem si� w  sytuacji bezrobotnego i byłem na utrzymaniu 
ojca.  Czytałem wi�c, troch� pomagałem ojcu w gospodarstwie i obserw ow ałem niemiecki 
„nowy ład” (deutsche Neuordnung) i niemieck� gospodark� (deutsche Wirtschaft). 

Po pewnym czasie, poniewa� j�zykiem niemieckim władałem dobrze,  musiałem 
postara� si� o �wiadectwo lekarskie, �e jestem chory i dla pewno�ci w yjecha� do krew nych 
w N owym S�czu, gdy� ostrze�ono mnie, �e administracja niemiecka chce mnie zaanga�owa� 
jako tłumacza. 

Z pocz�tkiem stycznia dor�czono mi w Nowym S�czu list, w którym dyrektor mojej 
szkoły zawiadamiał mnie, �e w  Opatowie K ieleckim przyst�puje si� do uruchomienia 
Publicznej Szkoły Handlowej (Öffentliche Handelsschule) i zaproponował mi prac� w  tej 
szkole. Propozycj� dyrektora przyj�łem uw a�aj�c, �e młodzie� polska pow inna si� uczy�,  
bezczynno�� bow iem jest czynnikiem demoralizuj�cym. I pojechałem do pracy. Trwała ona 
jednak niedługo, bo tylko do kwietnia. W tym w ła�nie miesi�cu Niemcy przyst�pili 
w O patowie do aresztowania inteligencji.  

15 kwietnia o �wicie przybiegła do mnie znajoma, obudziła mnie i powiedziała: 
„U ciekaj,  w idziałam dyrektora,  skutych profesorów, jak ich �andarmi p�dzili do wi�zienia”. 
Zgin�li wszyscy. Szybko wstałem z łó�ka, ubrałem si�, wyskoczyłem przez okno 
z mieszkania i uciekłem do s�siedniej wsi.  W par� minut potem, �andarmi byli ju� w moim 
mieszkaniu.  

W s�siedniej w si zatrzymałem si� u jednego gospodarza,  gdy� liczyłem na to, �e uda 
mi si� podj�� pensj� za trzy miesi�ce.  Płatnik nasz (U krainiec) poprzedniego dnia otrzymał 
pieni�dze i czekał na listy  płatnicze,  aby wypłaci� nauczycielom zaległe pobory. I czekałem 
w tej wsi na pobory, łudz�c si�, �e pieni�dze otrzymam, bo b�d�c zupełnie bez pieni�dzy 
byłem bezradny. W trzecim dniu pobytu w tej w si do gospodarza, u którego si� 
zamelinowałem, przyszła stara 	ydówka z Opatowa i pow iedziała mi: „Niech pan ucieka, bo 
za kilka godzin przyjd� po pana.  Pow iedziała mi to moja córka,  która przypadkiem 
dow iedziała si� od jednego z �andarmów”. I znów trzeba było ucieka� bez pieni�dzy. 

A le ju� słyszałem o tym, �e koło Sandomierza,  Staszowa istnieje oddział partyzancki, 
który zorganizow ał nauczyciel Jasi�ski (pseudonim J�dru�). Pow �drowałem wi�c piechot� 
w tamte strony, szukaj�c go. I znalazłem. 
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Dowiedziawszy si�,  �e jestem nauczycielem i podporucznikiem rezerwy przyj�ł mnie do 
oddziału.  Cieszyłem si� niewymownie, �e przestałem by� bezrobotnym, zaszczutym 
człow iekiem i �e b�d� mógł w alczy�.  Jasi�ski zgin�ł,  dowództw o po nim obj�ł Wi�cek 
i potoczyły si� nowe zdarzenia, ale zupełnie ju� z Jasłem nie zwi�zane,  wi�c w  swych 
wspomnieniach je pomijam. 

Z Jasłem i jasielskim regionem �cisły  kontakt naw i�załem znowu w lipcu 1944 r.,  
kiedy przyjechałem do Jasła, aby skrycie odwiedzi� moich bliskich. 

M iasto prze�yw ało wtedy chwile radosne,  ale jak�e krótkotrwałe. N iemcy 
rozgromieni pod Stalingradem cofali si�. I przyszedł taki moment,  �e wojska radzieckie 
znalazły si� w odległo�ci około 10 km od Jasła.  Bliska była w olno�� i ocalenie naszego 
miasta.  

W odległo�ci 10 km stan�ł front. W sierpniu 1944 r.  usłyszałem huk armat,  
wyszedłem z domu i poszedłem w kierunku Gorajowic.  Działa niemieckie stały  niedaleko 
pałacu w  G orajowicach i strzelały w  kierunku Bierów ki i Szebni. 

Co chw ila na strzesze której� z chat ukazywał si� dym, a potem ogie� i dom staw ał 
w płomieniach. Z tego,  co widziałem, wynikało �e wojska radzieckie s� w  nastroju 
optymistycznym. Poszedłem do domu. Po drodze widziałem, jak N iemcy przy go�ci�cu 
ustaw ili ogromne dzieło przeciw pancerne skierow ane luf� w kierunku wschodnim. Przed 
domem mnóstwo go�ców  na motocyklach, row erach, koniach.  Jasło było ju� w zasi�gu 
frontu i wyzw olenia. Tak s�dziłem. Za chwil� zobaczyłem czołgi jad�ce w kierunku Szebni, 
kilka aut z piechot� i par� dział samobie�nych.  Jasło nie zostało wtedy wyzwolone, ale 
dopiero kilka miesi�cy pó�niej, w stanie budz�cym gł�boki smutek. Niemcy przygotowywali 
Jasło do obrony i przez 2 miesi�ce m��czy�ni byli brani do kopania row ów . Blisko�� frontu 
odczuwało si� bardzo. Mnie te� złapano na te roboty, ale mo�e trzy razy ruszyłem łopat� 
i uciekłem. Niebawem wyleciał w  powietrze podminowany most na Jasiołce i przerwany 
został ruroci�g gazowy.  

Złowrogi to był czas, ale nikt z ja�lan nie przypuszczał, �e spadnie na nas taka kl�ska 
i �e ukochane miasto, takie pi�kne, schludne i kulturalne, stanie si� ofiar� niesłychanej 
zbrodni. 

Tego potwornego barbarzy�stwa dokonali głównie dwaj ludzie: generał wojsk 
niemieckich dowodz�cy na tym odcinku frontowym Obenhaus i starosta niemiecki dr Gentz, 
który rz�dził pow iatem jasielskim przez trzy lata.  N ajpierw zarz�dzili oni wysiedlenie 
wszystkich mieszka�ców, co miało si� odby� w  ci�gu dwóch dni.  Zarz�dzenie to wywołało 
osłupienie, zdziwienie,  a nawet �miertelne przera�enie. Nikt bow iem nie widział potrzeby 
usuwania ludzi z miasta,  bo�my nauczyli si� chroni� po piwnicach, tak w dzie�, jak i w nocy, 
gdy� front bojowy był oddalony zaledwie mil�.  M ienie mieszka�ców  nie dało si� wynie�� na 
plecach i w r�kach, gdy� ka�dy, naw et najubo�szy,  miał co� do ratowania. Nikt nie 
przypuszczał, �e Jasło mo�e si� spotka� ze zniszczeniem.  

G enerał nie przyj�ł delegacji, która chciała prosi� o cofni�cie zarz�dzenia 
o wysiedleniu,  starosta za� w yjechał do G orlic. Usuni�to nas ja�lan, aby �ołnierz niemiecki 
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mógł bezpiecznie rabow a� i w ywozi� do Niemiec co lepsze meble i cenniejsze rzeczy,  
a pali� co mu si� nie nadawało do wyw iezienia lub sprzedania po wsiach i miastach,  dalej na 
zachód poło�onych.  Tragedia ta była potworn� zbrodni� wykonan� z jak�� szata�sk� 
lubo�ci�.  Przecie� nie mieli powodu do zemsty za co�, co im Jasło uczyniło, nie mieli cienia 
pow odu. Zaiste zwyrodnialcy.  Warszaw � spalili za pow stanie, a za co Jasło? Tyle krzywdy. 
Około 15 tys.  ludzi pozostało bez dachu - bez wszystkiego,  co codziennie niezb�dnie 
potrzebne.  St�d bole�� w szystkich ja�lan stała si� tak w ielka, �e po jakim� czasie przeszła w 
jakie� �lepe odr�twienie.  W tych dniach Niemcy dostarczyli nam wiele okrutnych prze�y� 
i widoków.  

W pierwszych dniach wrze�nia 1944 r. wygna�cy z Jasła opu�cili domy i poszli na 
tułaczk�.  Ja i moi bliscy udajemy si� do Jareniów ki i z wielu innymi ja�lanami przygarni�ci 
przez dobrych ludzi znajdujemy u nich przytułek. Cz��� w ysiedlonych spała w  mieszkaniu, 
inni na strychu pokotem, jedna osoba obok drugiej. Byli tacy,  którzy spali w  stajni. Do tych 
i ja nale�ałem. Oczywi�cie bardzo szybko oblazły nas wszy, odwieczni tow arzysze 
wszystkich n�dzarzy.  Cz�sto odwiedzali nas łapacze. Ja z bratem dostali�my si� w  ich r�ce, 
ale udało nam si� z nich w ydosta�. Innym razem ocaliła mnie siostrzyczka.  

I czekali�my, czekali�my na upragnion� ofensyw � wojsk radzieckich. Były one tak 
blisko, � ci�gle za Podzamczem słycha� było karabiny maszynow e, a w nocy w idzieli�my 
rakiety.  I ci�gle nad w si� unosiły  si� samoloty.  I zbli�ał si� drugi etap naszej udr�ki, jeszcze 
gorszy od etapu istniej�cego. Zacz�ły  kr��y� straszne wie�ci,  �e Niemcy jednak maj� Jasło 
zlikw idowa� i �e do tego potwornego dzieła przygotowuj� si� w całej pełni.  I znów 
rozpaczliwa i złudna nadzieja,  �e mo�e nie.  I przyszedł ten dzie� straszny i okrutny,  �e 
rozległy si� pełne rozpaczy krzyki: „Dymy nad Jasłem”. 

 

Ruiny ko�cioła OO . Franciszkanów (fot. z arch.  T.  Garbacika) 
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 K iedy to usłyszałem, udałem si� nad brzeg Wisłoki i zobaczyłem widok, którego nie 
zapomn�, bo tego nigdy zapomnie� nie mo�na.  Zobaczyłem z dala mój dom rodzinny 
spowity w  kł�bach dymu. I drugi dom, i trzeci i czw arty.  I zabudowania gospodarcze.  
I ogromn� stodoł�. Wszystko to płon�ło. Spłon�ły  domy innych nieszcz�snych ja�lan i całej 
mojej bli�szej i dalszej rodziny.  

A  ja stałem jak sparali�owany i dławiła mnie szalona i bezsilna w�ciekło��. Po 
pew nym czasie od strony podpalonych domów rozległy si� w ystrzały i kilka kul gwizdn�ło 
koło mnie.  A le byłem tak załamany, �e nie ruszyłem si� z miejsca.  W chwil� potem rozległ 
si� huk. Nasz pi�kny ko�ciół O O. Franciszkanów jakby si� załamał i zamieniony w stert� 
gruzów  run�ł na ziemi�.  

Wlok�c si� dalej spotkałem jad�cych furmank� N iemców. Za��dali ode mnie dowodu 
osobistego, którego nie miałem i chcieli mnie zabra� na K omend� w N iegłowicach.  
Wskazałem na płon�ce miasto i pow iedziałem im: „Tam płonie moje miasto, mój dom, a wy 
mi zaw racacie głow� dowodem osobistym”. Pu�cili mnie i zapytawszy si�, gdzie mieszkam 
pow iedzieli: „Jutro przyjedziemy po pana do Maziarza i gdy nie b�dzie dow odu, to b�dzie 
pan zastrzelony”.  Przywlokłem si� do mojej stajni jako bezdomny i do swego tow arzysza 
niedoli powiedziałem: „Coraz wi�cej samolotów lata, wi�c chyba ofensyw a si� zacznie”. 

Niemcy palili Jasło systematycznie i p lanowo od pa�dziernika do ko�ca grudnia 1944 r. 
16 stycznia 1945 r.  było jeszcze ciemno, kiedy usłyszeli�my kanonad�.  Wybiegli�my 
z naszego makabrycznego apartamentu,  tj. stajni i ujrzeli�my w rejonie D�bowca błysk 
artyleryjskich w ystrzałów . Po chw ili nad D�bow cem ukazały si� samoloty i dymy. Dymy 
przesun�ły  si� na zachód. Wynikało z tego, �e front został przerw any i ofensyw a rozwija si� 
pomy�lnie. Faktycznie po silnym przygotowaniu artyleryjskim, w którym du�� rol� odegrały 
równie� czechosłowackie pułki artylerii,  wojska radzieckie przeszły do decyduj�cego 
natarcia w kierunku na Jasło. O godz.  11:00 front został przerwany i miasto zostało 
wyzwolone. Cena w olno�ci była jednak straszliwa.  Wielu �ołnierzy A rmii Radzieckiej 
zgin�ło w powiecie jasielskim. Ofiara ich �ycia była zapłat� za nasz� w olno��.  Ja przez 
zamarzni�t� Wisłok� udałem si� do Jasła.  

Po przybyciu do Jasła otw orzył si� przede mn� widok potworny.  Pustka, zgliszcza 
i ruiny.  I tylko blachy spalonych domów brz�czały.  Ruiny i zgliszcza były tak wymieszane, 
�e z trudem odnalazłem ruiny naszego domu. 

Zamieszkali�my w  suterenach i piw nicach, w których w oda lała si� przez sufit i w 
których szczury harcowały po nas. W piwnicy przechorow ałem kilkana�cie dni, a kiedy 
troch� przyszedłem do siebie wzi�łem si� z bra�mi do odgruzow ania ruin domu. Inne nasze 
budynki jako drewniane uległy zniszczeniu bezpowrotnemu. Trzeba si� było teraz d�wign�� 
duchowo, aby mo�na było dalej �y� i działa�.  D opomógł mi w  tym mój młodziutki 
braciszek. Ja jego powinienem podnosi� na duchu jako du�o, du�o starszy od niego,  
a tymczasem było na odwrót. Po prostu przypominał mi tre�� p i�knego opowiadania 
Kasprowicza o dzielnym góralu P�ksie,  który gdy spłon�ł jego dom, natychmiast zabrał si� 
do jego odbudowy. 
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G rupa wygna�ców jasielskich zeszła ze wzgórz jareniow skich i poszła w ita�  
�ołnierzy radzieckich.  Zetkn�li�my si� z nimi w T rzcinicy i witali�my ich rado�nie.  Byli to 
radzieccy piechurzy.  Patrzyli�my na nich z rado�ci� i ciekawo�ci�.  Spogl�dali�my 
z uznaniem na ich umundurow anie i wyekwipow anie,  proste ale bardzo w ygodne.   

K iedy z Trzcinicy w yszli�my na go�ciniec, zobaczyli�my kilkana�cie radzieckich 
dział. O bserw owali�my pochód wojsk radzieckich z radosnymi uczuciami.  Kilka lat 
wcze�niej ogl�dali�my przemarsz wojsk niemieckich, pierwszorz�dnie umundurowanych 
i wyekw ipowanych,  a teraz widzieli�my jak przed tymi skromnie prezentuj�cymi si� 
�ołnierzami rosyjskimi, których nie było zbyt du�o, uciekały dumne oddziały niemieckie.  
Patrzyli�my na tych szarych radzieckich �ołnierzy z niekłamanym podziwem 
i wdzi�czno�ci�,  ale niebawem trzeba było prze�yw a� moment okrutnego wstrz�su: widok 
ruin i zgliszcz rodzinnego Jasła.  Jasła jako takiego nie było, były tylko jego ruiny.  Pustka 
i cisza, od czasu do czasu tylko brz�k blach wypalonych domów. Jasło było przez Niemców 
z typow � niemieck� pedanteri� tak zniszczone,  �e ledw o poznałem to miejsce, gdzie stał mój 
dom. I był smutek, �e Jasło zniszczone i rado��, �e jest nareszcie w yzw olone.  U lice były 
puste i czasami tylko przebiegał przez nie szczur.  Tylko te zwierz�ta były wypasione, za to 
ludzie byli wyn�dzniali i słaniali si� z głodu.  Ruiny były puste, dopiero po kilku godzinach 
mojej w�drów ki po straszliwym piekle Dantego z dala zobaczyłem grupk� mieszka�ców 
Jasła. Szli powoli, zgarbieni, z twarzami �ci�gni�tymi wyrazem udr�ki na widok straszliwej 
tragedii Jasła.  Z e znajomych w tej grupce pogorzelców jasielskich zauwa�yłem mecenasa 
Mendysa. Pó�niej spotkałem koleg� szkolnego Karpfa,  który rów nie� powoli i samotnie 
szedł wypalonymi ulicami Jasła. Z rozpacz� w sercu obszedłem całe miasto. I była to droga 
jakby krzy�owa. W swej szata�skiej robocie Niemcy nie oszcz�dzali w Ja�le niczego.  N ie 
oszcz�dzili ani jednego ko�cioła.  Spalili nasz stary ko�ciół parafialny. Wysadzili nowy, 
przepi�kny ko�ciół O O. Franciszkanów. Zniszczyli malutki,  przemiły i przeuroczy ko�ciółek 
SS. Wizytek wraz z ich w spaniałym klasztorem wybudowanym na górce nad miastem, sk�d 
roztaczał si� przepi�kny w idok na miasto i okolic�.  Ofiar� niemieckich zbrodniarzy padły 
wszystkie budynki rz�dowe, samorz�dowe, u�yteczno�ci publicznej, szkoły i cała własno�� 
prywatna.  Przed zniszczeniem miasta zrabowano je, a ludzi usuni�to, aby �ołnierz niemiecki 
mógł bezpiecznie rabowa� i wywozi� do Niemiec, co lepsze meble i cenniejsze rzeczy,  a 
pali� co si� nie nadawało do w ywiezienia lub sprzedania po wsiach i miastach,  dalej na 
zachód poło�onych. Przed podpaleniem gromadzono w ew n�trz słom� lub rop� w beczkach 
lub naczyniach. 

O koło 15 tysi�cy ludzi znalazło si� bez dachu,  bez chleba, bez wszystkiego,  co 
codziennie niezb�dnie potrzebne. N a skutek straszliw ej n�dzy i fatalnych warunków 
higienicznych szerzyły si� w�ród pogorzelców  choroby.  Ja te� chorowałem, le�ałem 
w ociekaj�cej wod� suterenie,  a całym moim po�ywieniem była odrobina ugotow anej,  
st�chłej m�ki i mała ilo�� jakiego� gorzkiego napoju. Tak �yli wszyscy moi bliscy i wszyscy 
ja�lanie. Bardzo wielu w yjechało z Jasła do innych miejscow o�ci na zaw sze. Jednak kilkuset 
zdobyło si� na bohaterstwo pozostania w  ruinach miasta i w ierni swemu miastu z miejsca 
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rozpocz�li gigantyczny trud odbudowy. I trud ten został uw ie�czony zw yci�stwem. M iasto 
zostało odbudowane.  

 
 

I ja wł�czyłem si�, chocia� w  skromnej mierze i na krótki czas,  w ci��ki i zaszczytny 
trud odbudowy naszego,  tak okrutnie potraktowanego miasta. Zacz�łem za� ten trud od 
odgruzowania mojej ojcowizny.  Gospodarka była w  ruinie. Zakłady przemysłow e na terenie 
miasta były nieczynne.  

W rafinerii w Niegłowicach poza w ywiezieniem cz��ci najwa�niejszych urz�dze� 
wycofuj�ce si� wojska hitlerowskie zniszczyły pozostałe w yposa�enie oraz surowiec. Zakład 
ten w  ci�gu roku 1945 został odbudowany, a produkcj� rozpocz�to po 1 stycznia 1946 r.,  
zaraz po otrzymaniu surowców . W�ród pracowników szybko zorganizowały si� komórki 
PPR i PPS. Huta szkła nie była tak bardzo zniszczona i stosunkow o szybko mogła wznowi� 
produkcj�.  U ruchomiono transport i ł�czno��,  szpital, przeprow adzono reform� roln�. 

Pierwsze osi�gni�cia w  odbudowie dokonywały si� rów nolegle z procesem 
umacniania władzy ludow ej. Proces ten miał miejsce w trudnej sytuacji gospodarczej miasta 
i powiatu,  w okresie wielkiego rozwoju inicjatywy społecznej, szczególnie w pierwszych 
miesi�cach po wyzwoleniu.  

O koło połow y kwietnia sytuacja w  Ja�le uległa normalizacji. Organizacje polityczne 
i społeczne,  rady narodowe i administracja zmierzały w szerokim zakresie do likwidacji 
zniszcze� wojennych i budowy nowej pa�stw ow o�ci.  Sił� nap�dow � przemian dokonuj�cych 

Odgruzowywanie budynku G im nazjum  - 1945 r. (fot. z arch.  T.  Bernackiego) 



 

85M oje w spomnienia o Ja�le 

si� w Ja�le była pow iatowa instancja PPR, działaj�ca poprzez komisj� porozumiew aw cz� 
stronnictw , w sojuszu z PPS, SL i SD. 

Partia skupiała starych działaczy z okresu przedwojennego i z czasów  okupacji,  ale 
te� szerokim frontem napływ ali do niej nowi ludzie.  K omitet pow iatowy liczył 17 członków, 
z których 5 nale�ało daw niej do KKP, a 8 brało czynny udział w  w alce z okupantem 
w szeregach A L. Jasielska organizacja PPR w e wrze�niu 1945 r. liczyła 376 członków . Od 
połowy marca 1945 r. tworz� si� koła Stronnictwa Ludowego i kształtuje si� sojusz 
robotniczo-chłopski.  

O becnie, kiedy patrzymy na pi�kne,  zbudowane przecie� na zgliszczach miasto,  
ludne,  pr��ne gospodarczo i kulturalnie, nie zapominamy o dniach pełnych tragedii i bólu.  
Jednocze�nie napawa nas szczególnym optymizmem jego �yw otno�� i niezłomno��,  jego 
pow rót do �ycia, jego triumf nad faszyzmem. 

Jak Feniks z popiołów  powstało moje rodzinne miasto,  miasto moich przodków. 
Pow stało do now ego, bujnego �ycia i radosnej pracy dla Jasła i Polski.  

 
 
 

Jasło 1977 rok 

Budynek Prezydium  Powiatowej Rady Narodowej - 1965 rok (fot.  z arch. J.  Rychlik) 
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PIOSENKA O JA�LE 
 
Jasło nasze Jasło 
Tyle� wycierpiało 
Bo� przez straszn� wojn� 
Całe w ogniu stało 

Domy si� paliły 
Ludzie uciekali 
Dopiero po wojnie 
Do Jasła wracali 

Spotkali si� s�siedzi 
Tak sobie mówili 
Co my teraz b�dziem  
Tu w Ja�le robili 

Nie martw si� s�siedzie 
Jasło zbudujemy 
Wojna si� sko�czyła 
My jeszcze �yjemy 

Bohaterskie miasto 
Cho� bardzo zniszczone 
I na liczne próby 
Ci��ko wystawione 

Wysiłkiem mieszka�ców 
Podj�ło odnow� 
I ku zdum ieniu wszystkich 
Pełn� odbudow� 

 
 
Autorka tej piosenki Józefa Budziak urodzona 8 lipca 1909 roku w Wójtowej jest poetk� 
i p ie�niark� ludow�, uczestniczk� licznych konkursów  i festiwali folklorystycznych.  
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
JAN KANTY EWARYST SOBOTA urodził si� 26 pa�dziernika 1894 roku 
w Przem y�lu.  O jciec Stefan był pułkownikiem wojsk austriackich,  m atka Celina z Wisłockich 
nie pracowała.  

U ko�czył niemieckoj�zyczn� szkoł� powszechn�. W 1912 roku w Stryju zdał egzamin 
dojrzało�ci i rozpocz�ł studia prawnicze we Lwowie.  Wraz z �on� Zofi� Teodor� Bal,  
z zawodu nauczycielk� ze Stryja,  wyjechał w 1919 roku do wsi Czaje w województwie 
białostockim, gdzie przyj�ł posad� kierownika szkoły.  

Po wkroczeniu do Polski Arm ii Czerwonej zdołał w m arcu 1940 roku uciec do rodziny 
do Jasła,  jego rodzin� – �on� i troje dzieci – bolszewicy zesłali na Syberi�. 

O kupacj� niemieck� przetrwał w Ja�le, gdzie pracował najpierw w Starostwie,  
a nast�pnie od 1 stycznia 1942 roku jako kierownik Szkoły Powszechnej nr 2 im. 
M. Konopnickiej w Ja�le. 

Po wojnie pełnił obowi�zki kierownika Szkoły Podstawowej w Ł��ynach, a nast�pnie 
w Skalniku (pow. jasielski).  Zm arł 30 kwietnia 1985 roku. 
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JASŁO W LATACH OKUPACJI NIEMIECKIEJ 
 
 

W latach okupacji byłem referentem Starostwa w  Ja�le, pracowałem w urz�dzie 
szkolnym (Schulamt). Biura mie�ciły  si� w  lewym skrzydle dzi� ju� nie istniej�cego 
budynku byłego polskiego Starostw a,  w pokojach na parterze. Szefem naszym był radca 
szkolny (Schulrat) G eorg Gattner, zniemczały �l�zak. 
 

 
 

 
Podlegały mu szkoły w  trzech pow iatach: jasielskim, gorlickim i kro�nie�skim. 

Niemcy utworzyli z przedwojennych trzech powiatów jeden okr�g administracyjny 
z władzami naczelnymi w Ja�le.  Personel urz�dniczy składał si� w wi�kszo�ci z osób 
narodowo�ci polskiej,  przewa�nie w ysiedle�ców z Pozna�skiego.  

Przyzna� musimy bezstronnie Gattnerowi, �e odnosił si� do swych podw ładnych 
�yczliwie,  z du�� sympati�. Po�ród urz�dników  starostwa był człowiekiem najbardziej 
kulturalnym. Syn górnika,  który zgin�ł w katastrofie kopalnianej w  czasie,  gdy mały Jerzy 

Rynek - Starostwo (fot.  z arch.  SMJiRJ) 
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liczył zaledwie rok �ycia, zaznał wiele biedy i niedostatku w  latach młodo�ci. Matka Niemka 
wychow ała go na N iemca. Jakkolwiek był narodowym socjalist� (jak wi�kszo�� jego roda-
ków ) nie uwa�ał si� za nadczłowieka, nie odnosił si� do nas z pogard�, jako do istot rasowo 
ni�szych. Krew  słowia�ska, polska,  która płyn�ła w jego �yłach,  dawała o sobie zna�. 

Pod jego zwierzchnictwem pracowali inspektorzy szkolni - polscy dla szkół 
pow szechnych polskich i ukrai�scy dla szkół ukrai�skich - w  ka�dym powiecie odr�bnie.  
Prócz tego byli inspektorzy szkół rolniczych i zaw odow ych. W Ja�le biura ich mie�ciły  si� 
w prawym skrzydle magistratu. J�zykiem urz�dow ym był j�zyk niemiecki,  ale Gattner, który 
władał nie�le j�zykiem polskim, ch�tnie rozmawiał z petentami Polakami w ich ojczystym 
j�zyku. Z Ukrai�cami konferował jedynie po niemiecku, gdy� ukrai�skiego nie znał,  
a Ukrai�cy po polsku mów i� nie chcieli.  Gdy w biurze zjaw ił si� jaki� Ukrainiec - zwykle 
nauczyciel lub pop - zaczynał st�ka� po niemiecku,  zacinał si�,  chrz�kał, j�kał, czerwienił 
si�,  widzieli�my jak si� m�czy i potnieje, ale pomimo trudno�ci dalej kaleczył j�zyk 
Goethego, pragn�c by� w  zgodzie z rozporz�dzeniem K reishauptmanna,  które brzmiało: „Im 
deutschen Amt soll man nur D eutsch sprechen.” 

U krai�scy nacjonali�ci sympatyzowali zawsze z N iemcami i cieszyli si� z ich strony 
poparciem. W czasie I w ojny �wiatowej Niemcy cesarskie stw orzyły „samoistinnu Ukrainu” 
pod wodz� hetmana Skoropadskiego.  W dw udziestoleciu niepodległo�ci mi�dzywojennej 
ekstremistyczne i terrorystyczne organizacje ukrai�skie otrzymywały pieni�dze i bro� od 
Niemców, potrzebne im do prowadzenia partyzantki i podtrzymywania ustawicznego 
wrzenia na wschodnich terenach Rzeczypospolitej. Kiedy wybuchła II wojna �wiatow a, 
Ukrai�cy zaraz w ł�czyli si� w  nurt polityki hitlerowskiej,  zorganizowali oddziały policji oraz 
brygad� SS G alizien,  która walczyła u boku armii hitlerow skiej przeciw ko Czerwonej Armii. 

H itlerowcy posługiwali si� nimi w e wszystkich spraw ach dotycz�cych �ledzenia 
i prze�ladowania,  dr�czenia oraz t�pienia Polaków i wszystkiego co polskie.  U miej�tnie 
wykorzystuj�c i podsycaj�c nieszcz�sne zatargi i nienawi�� dziel�c� oba skłócone ze sob� 
bratnie narody, utworzyli z nich wiern� i �lepo sobie oddan� gwardi� opraw ców. 
Kierow nicze stanowiska w kopalniach ropy naftowej i gazu w powiatach jasielskim, 
gorlickim i kro�nie�skim, w samorz�dzie powiatowym, w ró�nego rodzaju oddziałach 
wartow niczych i karnych obj�li Ukrai�cy.  Doskonale orientuj�cy si� w stosunkach 
miejscowych, znaj�cy kraj i ludzi, władaj�cy j�zykiem polskim, a cz�sto i niemieckim wierni 
ideologii głoszonej przez nazistów, stali si� niezb�dni Niemcom w opanowaniu niesfornego i 
buntuj�cego si� �ywiołu polskiego.  Paradowali w hitlerow skich mundurach ze swastykami, 
witali si� wznoszeniem praw ego ramienia ku górze i pozdrow ieniem: „Heil Hitler”.  N ie 
mog�c by� nadlud�mi, jak ich chlebodawcy, gdy� nie nale�eli do rasy germa�skiej, do rasy 
panów, pragn�li przynajmniej jak najbardziej upodobni� si� do nich, prze�cigaj�c ich 
w okrucie�stw ie i sady�mie. N ieszcz�sna polityka rz�dów sanacyjnych polegaj�ca na 
prze�ladowaniu,  krwawej pacyfikacji i gn�bieniu mniejszo�ci narodow ych wydała teraz 
obfity  plon.  
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W lipcu 1940 r. , rano, na rynku, na przeciwko budynku Starostw a zebrała si� grupa 
kobiet i m��czyzn odzianych czarno,  z �ółto-niebieskimi kokardami u boku. Za nimi 
ustaw iła si� wiejska kapela.  Z  gmachu starostwa w yszedł Kreishauptmann dr Losacker 
z kilkunastoma oficerami, gestapowcami i urz�dnikami,  wszyscy w galow ych mundurach - 
zatrzymali si� na chodniku.  Wówczas z grupy Ukrai�ców wyst�pił dr Nyczka,  adwokat 
z Gorlic (pó�niejszy,  w  czasie okupacji,  burmistrz Frysztaka - obecnie w USA), podniósł 
r�k� w pozdrow ieniu hitlerowskim i zacz�ł przemówienie w j�zyku niemieckim. Słuchałem 
je w raz z kolegami z biura z okien starostwa.  

A dw okat sławił zwyci�stwa w ojsk niemieckich,  dzi�kował za wyzwolenie uciskanego 
narodu ukrai�skiego z niewoli polskiej, wspomniał o „tysi�cletniej Rzeszy” i o now ym 
porz�dku („Neuordnung”), a w ko�cu o�wiadczył,  �e ludno�� ukrai�ska,  pragn�c przyczyni� 
si� do wzmocnienia pot�gi hitlerowskiej,  oferuje armii to,  co ma najdro�szego, sw e dzw ony 
cerkiew ne na bro�. Nyczka prosił starost� o przyj�cie skromnego daru.  

Losacker podał r�k� ofiarodaw cy i przez chw il� obaj rozmawiali.  Zagrała wiejska 
kapela i rozpocz�ła si� defilada.  Od strony ko�cioła parafialnego nadjechał szereg furmanek 
ozdobionych kwiatami,  wst��kami i chor�giewkami.  N a ka�dym wozie le�ał dzwon, a po 
jego bokach siedziały wystrojone „mołodycie”, a przed ka�dym pojazdem szedł ukrai�ski 
paroch tej parafii,  z której pochodziły  dzw ony. Przed salutuj�cymi Niemcami ksi�dz 
podnosił r�k� w pozdrowieniu hitlerowskim, a dziewcz�ta na wozach machały r�kami 
i chusteczkami, piszczały,  �miały si� i szczerzyły z�by do przygl�daj�cych si� im oficerów. 
Cały korowód skierow ał si� do budynku kina, gdzie odbyła si� akademia,  a potem obiad 
i bratanie si� Ukrai�ców z hitlerow cami. 

K iedy nast�pnego dnia zapytałem kierownika szkoły niemieckiej Bauera,  który brał 
udział w  akademii,  jak si� bawił, powiedział: „Jedzenie było bardzo dobre, napitki jeszcze 
lepsze, a dziewki byłyby te� niezłe,  gdyby si� były przedtem wyk�pały”. Oficerowie mówili: 
„Wir haben wilde Leute aus den Bergen kennengelernt”.  Naturalnie Ukrai�com nikt tego nie 
pow tórzył. 

W tym samym czasie Ukrai�cy urz�dzili wystaw� sztuki ludowej łemkow skiej 
w ratuszu.  Przy urz�dzie szkolnym był w ydział propagandy i informacji. Gattner otrzymał 
polecenie wzi�cia udziału w otwarciu w ystawy a poniewa� był w tym czasie zaj�ty ,  
wydelegował w swym zast�pstwie lekarza powiatow ego dra Popławskiego,  sekretarza 
inspektoratu A ntczaka i autora tych w spomnie�.  

Wystawa mie�ciła si� na I pi�trze ów czesnego budynku ratusza. Tw órc� jej był 
dyrektor samorz�du powiatowego Ukrainiec Z athey i on te� sprawował honory domu. 
Udaw ał, �e naszej trójki nie zauwa�ył (z czego byli�my bardzo zadowoleni),  natomiast 
Niemców, którzy nadchodzili celem obejrzenia wystawy witał uni�enie łami�c si� wprost 
w czołobitnych ukłonach. Przybyło kilkana�cie osób,  wi�kszo�� pa�.  Wystaw a była nader 
skromna. Na zestawionych ze sob� kilku stołach poukładano miski i talerze,  garnuszki 
i dzbanki gliniane polewane i zdobione ornamentami według w zorów w yszyw anek ruskich, 
troch� p isanek, jakie� ły�ki, widelce i fujarki drewniane. Na �cianach wisiało kilkana�cie 
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fotografii chat w iejskich, kapliczek i krzy�y przydro�nych, cerkwi oraz krajobrazów 
górskich,  a na drutach chw iały si� wycinanki z papieru,  słomy i opłatków. Był model 
cerkiew ki drew nianej krytej gontami i kilka cyfrowanych koszul, gorsetów, spódnic 
i czepków , w jakie stroiły  si� „mołodycie” i kobiety łemkowskie. Na obejrzenie w ystawy 
wystarczało 20 minut.  N iemcy chodzili, przygl�dali si� i udawali zaciekawienie.  

N ast�pnie przyjaciel i zaufany dra Losackera, urz�dnik do spraw  specjalnych Kunz,  
wygłosił przemówienie okoliczno�ciow e. Najpierw dzi�kow ał Z atheyowi za urz�dzenie 
wystawy - Zathey kłaniał si� w  pas - potem mówił o misji dziejow ej N iemców na wschodzie, 
o kolonistach, którzy w ci��kim trudzie zakładali osiedla i wsie w  puszczy,  nios�c 
cyw ilizacj� w kraj dziki,  barbarzy�ski i bezludny. Tacy osadnicy przyszli równie� i w dolin� 
jasielsk� i tutaj zbudowali przed wiekami „eine deutsche Siedelung”,  któr� nazwali „Jasli”.  
Bredził tak dalej, a my patrzyli�my na niego z politow aniem niepewni,  czy w ierzy w to co 
mówi, czy w  duchu sam z tego kpi. Na tyle był jednak kulturalny, �e ani słowem nie 
wspomniał o Polakach.  M imo woli nasuwało si� pytanie: „A gdzie podziali si� ci Niemcy, 
którzy t� praniemieck� osad� Jasli zało�yli? Gdzie� ich potomkow ie?”.  W nowym powiecie 
jasielskim mieszkało 300 000 Polaków, 40 000 Ukrai�ców  i jeden tysi�c volksdeutschów, 
w ogromnej wi�kszo�ci przybyszów z innych dzielnic Polski,  włócz�gów  i obie�y�wiatów. 
Zmuszeni byli�my jednak�e milcze�, nikomu z nas nie chciało si� dosta� w łapy gestapo. 

Po sko�czonym przemówieniu, gdy słuchacze skupiali si� koło K unza gratuluj�c mu 
takiego wspaniałego wykładu, wycofali�my si� dyskretnie z sali. Zathey przybył do Jasła ze 
wschodu, jak mówiono - z Wołynia. Podobno przed wojn� był w ysokim urz�dnikiem 
administracyjnym w Łucku. W Ja�le został dyrektorem samorz�du powiatow ego. Kariera 
jego nie trw ała długo. W kilka miesi�cy po w ystaw ie został aresztowany za jakie� nadu�ycia 
finansow e i skatowany w czasie �ledztwa w piw nicy gestapo.  K ilka osób widziało go 
z tw arz� opuchł� i posiniaczon�.  Jakie były jego dalsze losy - nie wiem. W ka�dym razie 
z Jasła znikn�ł na zawsze.  

K a�dy przew rót społeczny - wojna lub rewolucja - wynosz� na pow ierzchni� �ycia 
jednostki, które w czasach pokojowych nawet marzy� by nie mogły o jakimkolwiek 
wyró�nieniu si�, wybiciu czy te� zrobieniu kariery. Takimi szumowinami, które w czasach 
okupacji wypłyn�ły  na w ierzch byli volksdeutsche, a pó�niej deutschstammige.  
W wi�kszo�ci byli to ludzie biedni, półinteligenci albo i zupełni nieucy. Wabiły ich do 
zapisyw ania na list� niemieck� korzy�ci, jakie z tego tytułu osi�gali,  a wi�c mo�no�� 
otrzymania intratnego stanow iska,  uzyskanie wysokich poborów, współudział w czerpaniu 
pełnymi gar�ciami z subsydiów napływaj�cych z Rzeszy,  jak przydziały �ywno�ciow e, 
tekstylia,  bielizna, obuwie itd.,  o jakich my Polacy w owych czasach naw et marzy� nie 
mogli�my. Pieni�dze zawsze przyci�gaj� wielu dot�d nie zaanga�ow anych, pozwalaj� 
zagłuszy� odzyw aj�ce si� czasem odruchy sumienia. 

Staraj�cy si� o status volksdeutscha w nosił do Starostw a podanie,  w którym musiał 
udowodni� dokumentami,  �e jeden przynajmniej z jego przodków był narodowo�ci 
niemieckiej.  O d ilo�ci tych przodków - Niemców  zale�ał procent krwi niemieckiej, która 
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miała rzekomo płyn�� w �yłach przyszłego volksdeutscha.  O tym decydowały specjalne 
komisje, które po przeprowadzeniu dochodze� wr�czały danemu osobnikow i odpow iedni 
dyplom. Volksdeutsche chełpili si� potem przed innymi swym procentem niemieckiej krwi. 
Tragedi� prze�ywały nieraz rodziny,  w  których jeden z mał�onków został w pisany na list� 
niemieck�,  druga natomiast strona nie miała warunków  po temu, wzgl�dnie nie chciała tego.  
Komisja kwalifikacyjna pouczała bowiem nowo kreowanego Niemca, �e nie potrzebuje, je�li 
nie chce �y� w e wspólnocie mał�e�skiej z dotychczasow � �on� wzgl�dnie m��em i �e łatwo 
w s�dach niemieckich uzyska� rozwód na tej podstawie,  �e szlachetna krew germa�ska nie 
mo�e si� miesza� z ni�sz� rasowo słow ia�sk� krwi�.  Jednak�e wszystkie dzieci zrodzone 
w mieszanym mał�e�stwie stawały si� volksdeutschami.  

Spraw y volksdeutschów załatwiał w Starostwie stary urz�dnik Hinterreiter,  
Baw arczyk,  katolik,  z usposobienia w ybuchowy mruk, ale człow iek dobroduszny. Pełnił 
równie� obowi�zki urz�dnika stanu cywilnego.  Poniewa� w ielu volksdeutschów  oraz osoby, 
które zawiera� miały �lub cyw ilny nie w ładały j�zykiem niemieckim, byłem tłumaczem przy 
takich aktach.  

Wysuw a H interreiter głow� przez uchylone drzw i (urz�dowali�my w s�siednich 
pokojach) i prosi: „M o�e pan b�dzie uprzejmy”. W biurze Hinterreitera zastaj� kilka osób.  
Na przedzie młoda para wie�niaków - ona w białej perkalow ej sukience,  z w iankiem 
rucianym na głowie,  kawaler w  czerni,  z bukietami przy boku, a za nimi kilku parobków 
równie� od�w i�tnie odzianych; dru�bowie - sztywni, onie�mieleni,  a mo�e w ystraszeni.  
Hinterreiter zwraca si� do mnie: „Prosz� zapyta� tych drabów  (Kerle) czego oni wła�ciw ie 
ode mnie chc�?”. „Ano có�, przyszli da� na zapowiedzi,  bo chc� si� pobra�”.  H interreiter 
zaczyna si� zło�ci�: „To niech id� do cerkw i!” M łodzi jednak�e do cerkw i i�� nie mog�,  
gdy� s� badaczami Pisma �wi�tego. Hinterreiter znowu si� denerwuje: „To niech id� do 
roboty.  Teraz w ojna, a im si� zachciew a �eniaczki”. 

U jmuj� si� za młodymi, tłumacz� i staram si� go przekona�: „Nasz wielki 
pow ie�ciopisarz H enryk Sienkiewicz (Hinterreiter czytał „Quo vadis”) pisze, �e kiedy ciepło 
si� robi na �wiecie (a była wła�nie w iosna), to nawet wiór do wióra zaczyna czule wzdycha�, 
a có� dopiero ci pa�scy klienci. Przypatrz si� im pan tylko,  chłop jak tur,  dziewka jak rzepa, 
czerw ona na g�bie jak burak �wikłowy, nie ma si� w i�c czemu dziwi�,  �e zebrało im si� na 
miło��”.  

H interreiter: „Prosz� si� zapyta�,  dlaczego do mnie przychodz�,  a nie do tego ich 
ksi�dza od Pisma �wi�tego. Niech on im �lubu udzieli.” D owiedzieli�my si� jednak,  �e ich 
kapłan �lubów nie daje,  mieszka w Krakow ie i stara si� jedynie u władz niemieckich 
o „Bezugsscheiny” (karty  zaopatrzenia, na które otrzymywało si� tekstylia, obuwie, bielizn� 
itd.) dla swych parafian. 

H interreiter zasiada do pisania protokołu,  a ja po�rednicz� jako tłumacz.  G dy po 
�mudnych wypytyw aniach kwestionariusze s� ju� gotow e, ka�e si� młodym podpisa�.  
Tymczasem okazuje si�,  �e oboje s� analfabetami.  T o doprowadza Hinterreitera do pasji: 



 

93Jasło w latach okupacji niemieckiej 

„N o i niech pan sobie wyobrazi,  te bałwany czyta� i p isa� nie potrafi�, a mów i�, �e Pismo 
�w i�te badaj� - ciekaw jestem, jak oni to robi�.” 

N a moje zapytanie w tej sprawie kandydaci do stanu mał�e�skiego mówi�: „M y 
prosz� pana Pisma �w i�tego nie badamy, tylko schodzimy si� do wynaj�tej w e wsi izby 
i tam modlimy si�,  �piewamy psalmy i inne religijne pie�ni.” 

M łodzi podpisuj� si� na dokumencie krzy�ykami.  „Zapowiedzi” wywiesza si� na 
korytarzu w budynku starostw a,  a po upływie miesi�ca młodzi jawi� si� znowu w  urz�dzie 
stanu cyw ilnego, gdzie starosta lub radca Gattner udzielaj� im �lubu. 

N ow o�e�cy otrzymuj� w darze egzemplarz „Mein Kampf” Hitlera z jego portretem 
i odpowiedni� dedykacj�. Mo�liwe, �e dzieło to natchnie ich ch�ci� poznania trudnej sztuki 
czytania i p isania oraz w yuczenia si� j�zyka niemieckiego.  

H interreiter w yje�d�aj�c na urlop do Reichu prosił mnie, abym petentów, którzy by 
si� do niego zgłaszali obja�niał,  jak maj� p isa� podania o przyj�cie na list� niemieck� i jakie 
dokumenty oraz dowody maj� doł�cza�. 

Pewnego dnia zjaw ił si� u mnie w biurze m��czyzna w �rednim w ieku z opask� na 
ramieniu,  jak� w ów czas nosiła słu�ba le�na. Chłop był atletycznej budowy, o twarzy 
prostackiej, t�pej i głupowatym u�miechu. Stan�ł na baczno�� przed biurkiem, a na me 
pytanie, czego sobie �yczy,  odpowiedział pytaniem: „G dzie jest ten N iemiec, który wyrabia 
volksdeutscherstwo”.  G dy si� dowiedział, �e Hinterreiter wyjechał do Bawarii zmartwił si�, 
westchn�ł i mówi: „N adaremnie jechałem tyli �wiat z lasów  kro�nie�skich.  A le mo�e by mi 
pan pow iedział,  co trzeba robi�,  aby by� volksdeutschem?”.  

Pytam go, czy pragnie wpisa� si� na list� niemieck�.  „O tak, bardzo” - odpowiada - 
„bardzo mi si� to podoba”.  Pouczam go, jak ma napisa� podanie,  jakie przedło�y� dowody, a 
przede wszystkim metryki urodzenia tych przodków, którzy byli narodowo�ci niemieckiej. 
Le�nik na to: „Ja panie takich krew nych nie mam. W tej wsi, z której pochodz� był 
posterunek �andarmerii austriackiej,  a komendantem wachmistrz N iemiec,  nazywał si� 
Müller.  O jciec mój stale przebyw ał poza domem, pracował w lasach. Matka moja młoda,  
zdrowa, krwista kobieta puszczała si� z tym �andarmem i ja jestem jego synem. Mówiły mi o 
tym nasze s�siadki. „W takim razie” - radz� mu - „podajcie na �wiadków owe kobiety”.  
„G dzie je teraz szuka�” - odpowiada le�nik - „obecnie w ojna,  niektóre pomarły, inne 
wyjechały nie wiadomo dok�d”. Ja znow u na to: „W takim razie najlepszym �w iadkiem 
byłaby wasza matka. Ona przecie� najlepiej w ie, czyim jeste�cie synem”. Le�nik roze�miał 
si�.  „M atka rów nie� nie �yje,  a gdyby �yła,  to by si� pewnie w stydziła i nic by nie chciała 
pow iedzie�”.  

Wówczas jeden z urz�dników, który przysłuchiw ał si� naszej rozmowie zapytał: 
„A  czy to ładnie,  aby syn tak własn� matk� oczerniał po �mierci,  nie wstyd w am?” Chłop 
spu�cił głow � i po chw ili cicho odezwał si�: „M usi z mego volksdajcia nic nie b�dzie”.  
I odszedł. W ten sposób H itler stracił towarzysza broni o w ysokim procencie niemieckiej 
krwi, z którego mógłby mie� doskonałego gestapowca, był przecie� ów  le�nik dostatecznie 
głupi,  silny i podły.  
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A dw okat jasielski, 	yd, dr M .,  który czekał w biurze na radc� i był mimowolnym 
�w iadkiem pow y�szej rozmowy, zauwa�ył: „Gdyby mi kto� opow iedział to, co przed chwil� 
słyszałem, nie uwierzyłbym, �e człowiek mo�e osi�gn�� taki stopie� upodlenia 
i zbydl�cenia, jak ten le�nik.” 

Wielu volksdeuschów uwa�ało jednak�e sw oje odst�pstwo od polsko�ci za epizod 
przej�ciowy w �yciu.  K ilka razy zdarzyło mi si� słysze� z ust volksdeutscherek takie zdanie: 
„M y, prosz� pana tylko teraz jeste�my Niemkami,  ale gdy przyjd� nasi,  znowu b�dziemy 
Polakami.” Naturalnie wi�ksza cz��� volksdeutschów stała si� ciałem i dusz� N iemcami i nie 
miała zamiaru pow raca� do polsko�ci.  

Władze niemieckie starały si� wszelkimi sposobami wzmocni� i utrwali� w nich 
ducha niemieckiego. Urz�dzano dla nich w tym celu w sali ratusza,  co sobot� wieczorem, 
zebranie szkoleniowe, na którym omawiano sprawy polityczne, partyjne i bytow e, 
organizow ano kursy j�zyka niemieckiego,  prowadzano na akademie,  przedstawienia i filmy 
niemieckie, zaw i�zano tak zw ane „Zellen” (komórki) specjalnie dla kobiet,  które musiały 
pracow a� na rzecz armii, szyj�c bielizn� dla �ołnierzy walcz�cych w  polu,  robi�c na drutach 
sw etry,  nauszniki, r�kawice i skarpetki. Nad ka�d� tak� „Zelle” była przeło�ona Niemka 
z Rzeszy,  która staraj�c si� poł�czy� po�yteczne z przyjemno�ci� i nauk�,  czytała na 
zebraniach na głos „M ein K ampf”. Volksdeutscherki które bardzo mało umiały i rozumiały 
po niemiecku, a takich było 60%, siedziały przy takiej lekturze jak na tureckim kazaniu, nic 
nie rozumiej�c i okropnie si� nudz�c,  zwłaszcza,  �e musiały udaw a� du�e zainteresowanie 
i zachwyt.  Gdy si� razu jednego pewna taka pani przede mn� �aliła,  powiedziałem: „Z a te 
przydziały skóry,  tekstyliów, bielizny i �yw no�ci,  które otrzymujecie przynajmniej 
gruntownie si� wynudzicie. Jednak�e lektura ta wcale w am nie zaszkodzi, bo i tak z niej nic 
nie rozumiecie.” 

D la dzieci narodow o�ci niemieckiej została otw arta szkoła pow szechna w  kamienicy 
po�ydowskiej Propera przy ul.  K o�ciuszki.  Pierwszym nauczycielem był Bauer,  syn 
kolonisty  z Wołynia, któremu udało si� uciec z w i�zienia polskiego, do którego dostał si� za 
propagand� hitleryzmu w�ród tamtejszych osiedle�ców  niemieckich.  D zieci w  szkole miał 
pocz�tkowo kilkana�cie, w �ród nich pi�cioro rodow itych N iemców, reszta byli to 
volksdeutsche władaj�cy jedynie j�zykiem polskim. Bauer miał je nauczy� mówi� po 
niemiecku.  Zakazał przede wszystkim posługiwania si� w obr�bie budynku szkolnego 
j�zykiem polskim, nie tylko na lekcjach, ale i na pauzach.  Za rozmow� po polsku bił.  
Pow iedział mi pewnego razu: „Na pauzach u mnie jeszcze ciszej ni� na lekcjach,  gdy� dzieci 
milcz� nie umiej�c si� wysław ia� po niemiecku.” Po czterech dalszych miesi�cach tak mi si� 
zw ierzył; „W�ród moich uczniów jest pi�cioro dzieci niemieckich z Rzeszy.  O ne miały 
nauczy� kolegów volksdeutschów  po niemiecku.  Tymczasem co si� okazało? D zieci 
z Reichu mów i� ju� nie�le po polsku,  nauczyły si� tego j�zyka od volksdeutschów, natomiast 
dzieci miejscow e, jak nie umiały, tak i dot�d nie umiej� po niemiecku.  M og� mie� z tej 
przyczyny nieprzyjemno�ci.” 
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Z N iemiec bombardowanych przez aliantów , kto tylko mógł przenosił si� do 
Generalnej G uberni, gdzie panował na razie wzgl�dny spokój. Wzrastała wi�c liczba rodzin 
niemieckich w  mie�cie,  a tym samym mno�yła liczba uczniów w szkole. Zebrało si� ich 
około 60. Nauczyciel Bauer został przeniesiony do Rzeszy,  a na jego miejsce przybył nowy 
kierownik z Wiednia Haselmeyer. G rono nauczycielskie pow i�kszyło si� do 4 osób.  
Budynek Szkoły 	e�skiej im. Królowej Jadwigi został zarekwirowany dla dzieci 
niemieckich, a polskie dzieci (dziewczynki) uczyły si� odt�d w  budynku Szkoły 	e�skiej 
im. M arii Konopnickiej przy ul. Koralew skiego. 

 
 
 

W budynku Rady Powiatowej przy ul.  Ko�ciuszki hitlerowcy pomie�cili nowo 
pow stałe muzeum regionalne. Miało ono da� przegl�d wszechstronnego rozwoju powiatu 
pod wzgl�dem rolniczym, przemysłow ym, handlowym i kulturalnym za rz�dów  nazistów 
oraz udow odni�,  �e N iemcy maj� odwieczne prawo do tej ziemi, o czym �wiadcz� pomniki 
kultury germa�skiej zachowane po dzi� dzie�.  Jednak�e z tymi dowodami germa�skiej 
przeszło�ci było du�o kłopotu, trudno było je zdoby�. Wpraw dzie ziemia kryje prochy, ale 
w tym wypadku tak je widocznie gruntownie ukryła, �e ani rusz nie mo�na było ich znale��. 
Eksponaty uzyskano z rozmaitych �ródeł i �rodow isk. Poszły polecenia i nakazy do urz�dów 
gminnych,  posterunków  �andarmerii i granatowej policji,  a nawet plebani z ��daniem 
wskazania miejsc,  w  których istniej� zabytki,  z zapytaniem, gdzie by je mo�na otrzyma� lub 
wypo�yczy�, sk�d zdoby� lub po prostu zrabowa�.  Starosta z radc� G attnerem wiele razy 

Budynek Szkoły �e�skiej im. Królowej Jadwigi (fot.  z arch.  I. Rychlik ) 
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wyje�d�ali w teren dla obejrzenia pami�tek przeszło�ci.  Szukali po ko�ciołach i cerkw iach,  
kaplicach i kapliczkach przydro�nych, bo�nicach, w pa�skich dworach i starych dw orkach 
szlacheckich, a naw et po cmentarzach i �ydowskich kirkutach,  sk�d �ci�gali artystycznie 
wykonane płyty grobowe i nagrobki.  Po zlikw idowaniu getta w iele cennych dzieł sztuki 
stanowi�cych w łasno�� 	ydów zostało umieszczonych w salach muzealnych.  A  sal tych było 
osiem oraz obszerny hol.  Na polecenie radcy szkolnego, pod kierow nictw em prof.  
Łukaczy�skiego kilku nauczycieli i akademików - geografów  w ykonało pi�kn� i ogromn� 
map� p lastyczn� trójpowiatu, któr� umieszczono na �cianie jednej z wi�kszych sal muzeum. 
Uwidocznione były na niej kopalnie ropy naftow ej i gazu oraz w a�niejsze fabryki,  zakłady 
przemysłowe i przedsi�biorstw a handlowe. Z a naci�ni�ciem odpow iedniego guziczka 
zapalały si� ró�nokolorow e lampki o�wietlaj�ce owe miejscow o�ci,  w  których dany obiekt 
był czynny. Na �cianach wisiały  fotografie ich wn�trz, urz�dze� oraz tablice statystyczne 
niektórych gał�zi produkcji. W holu ustawiono model wie�y wiertniczej z kanadyjskim 
�w idrem wpraw ionym pr�dem elektrycznym w ruch. W pierw szym pokoju na parterze, na 
stole, rozło�ono du�� makiet� jasielskiego Rynku, upi�kszonego za rz�dów starosty G entza. 
Na �cianach wisiały  zdj�cia przedwojennego Jasło z Rynkiem pełnym straganów 
i �ydowskich bud.  Tablice podzielone na dwie kw atery obrazow ały przemiany zeszłe 
w �yciu gospodarczo-handlow ym miast trójpowiatu. U samej góry z lewej strony widniał 
napis,  �e w  Rynku jasielskim przed rokiem 1939 było czynnych 29 sklepów , z których tylko 
2 nale�ały do Polaków , reszta do 	 ydów . Po prawej natomiast napis głosił, �e za rz�dów 
nazistów  w szystkie sklepy stały  si� własno�ci� rasy aryjskiej.  

Pod tym k�tem widzenia przedstaw iono w szystkie fabryki, zakłady przemysłowe 
i gospodarcze oraz wi�ksze warsztaty rzemie�lnicze pow iatu.  Tutaj była równie� mapa,  na 
której czerwonymi kółkami oznaczono osady zało�one przed wiekami rzekomo na praw ie 
niemieckim. H itlerow cy uwa�ali ow e miasta i wsie za „urdeutsch” (praniemieckie), czasowo 
tylko zasiedlone przez napływowy szczep słowia�ski.  Była rów nie� sala ukrai�ska, a w niej 
wytw ory sztuki ludow ej Łemkowszczyzny, zebrane przez Zatheya.  W innej zgromadzono 
trofea my�liwskie z gór i lasów beskidzkich - rogi jeleni i kozłów, łby i skóry nied�w iedzi, 
wilków, rysi, borsuków, lisów i dzików , a w oszklonych szafach w ypchane dzienne i nocne 
ptactwo drapie�ne,  błotne i �piewaj�ce.  W słojach umieszczono gady i płazy,  a w  gablotach 
mieniły  si� t�cz� motyle i �my oraz całe szeregi przeró�nych chrab�szczów. Pod �cianami  
ustaw iono ule pszczele od prymitywnych, z pnia krytego słom�,  po najnow ocze�niejsze 
ameryka�skie szafkowe. Na pierw szym pi�trze urz�dzono sal� kromerowsk�.  Hitlerowcy 
postanowili umie�ci� ks.  biskupa warmi�skiego Marcina Kromera na li�ci niemieckiej,  gdy� 
matka jego była Niemk�.  K romer urodził si� w Bieczu w 1512 r.,  zmarł w Heilsbergu 
23 czerw ca1589 r. jako dostojnik K o�cioła.  Jest autorem dzieła „De origine et rebus gestis 
Polonorum.” W Bieczu,  jego mie�cie rodzinnym, po dzi� dzie� stoi dom murow any zwany 
„K romerów k�”. Budynek jest przykładem kultury materialnej mieszcza�stw a polskiego.   

W sali muzealnej była makieta tego domu, a nad ni� na �cianie w isiał portret 
uczonego kapłana.  W k�cie ustaw iono konfesjonał,  w którym rzekomo miał słucha� 
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spowiedzi. Wprawdzie znawcy twierdzili,  �e konfesjonał nie liczy wi�cej jak 150 lat,  ale 
nikomu to nie przeszkadzało, je�li jaki� zwiedzaj�cy wyobra�ał sobie,  �e ten stary,  
spróchniały grat pami�ta w iek szesnasty. Pew ien profesor historii z Pozna�skiego napisał,  
kieruj�c si� w skazówkami Schulrata,  �yciorys K romera.  U czony biskup został w nim 
przedstaw iony jako wróg Polski i za�arty  germanizator pow ierzonej mu diecezji.  R�kopis 
poszedł do K rakow a do drukarni,  ale zanim druk uko�czono, Niemcy musieli opu�ci� 
Polsk�.  W sali zw anej „Ehrenhalle” (sala chw ały) była olbrzymia mapa Gorlic i okolicy 
z zaznaczonym planem sytuacyjnym bitw y z roku 1915, z czasów I w ojny �wiatowej,  
w której wojska niemieckie pod wodz� marszałka M ackensena odniosły w ielkie zwyci�stwo 
nad w ojskami cesarskimi. Na �cianie wisiał portret marszałka,  a obok w  ramkach za szkłem 
list - autograf, w którym s�dziwy wódz dzi�kował staro�cie drow i Losackerow i za pismo 
hołdow nicze Niemców jasielskich i przesyłał pozdrowienia oraz �yczenia sukcesów w pracy 
organizacyjnej na ziemiach w schodnich.  W niszy miała stan�� rze�biona urna z ziemi� 
pobran� z pobojowiska. Na �cianach du�e zdj�cia G orlic i okolicy,  w iosek i osad, niegdy� 
terenu zaci�tych walk.  

W sali przemysłu artystycznego przedmiotem zachwytu były koronki i hafty  
z Bobowej.  W oszklonych szafach ustawiono r�cznie w ykonane,  artystycznie rze�bione 
szkatułki, krzy�e, ramy do fotografii,  kałamarze,  figurki osób i zwierz�t,  kwiaty,  talerze,  
popielniczki,  czarki, garnuszki, fajki i zabaw ki.  W k�cie nagromadzono wyplatane 
w Z aw adce kosze, koszyki oraz maty z w ikliny, wypalane w 	migrodzie z gliny dzbany, 
miski i wazony. Był tam kołowrotek ze zwojem prz�dzy i nici naw ini�tych na szpul�,  jak 
równie� warsztat tkacki z próbkami płócien lnianych białych oraz z nici barwionych tkanych. 

W tej sali była wmurow ana tablica z roku 1900, która złotymi literami głosiła 
(w j�zyku polskim),  �e w tym pokoju w czasie cesarskich manewrów  mieszkał 
„N ajja�niejszy Pan cesarz Austrii i apostolski król W�gier Franciszek Józef I.”  

W najw i�kszej sali posiedze� Rady Powiatowej pozawieszano kilkadziesi�t obrazów 
po�ci�ganych z całego pow iatu,  w  ogromnej wi�kszo�ci nie posiadaj�cych �adnej w arto�ci 
artystycznej. Było te� par� �wi�tków zabranych z kapliczek przydro�nych,  kilka krzy�y 
cmentarnych z napisami niemieckimi z czasów  I w ojny �wiatowej,  a w  szafkach i gablotach 
zbiór starych monet,  mszały,  ksi��ki do nabo�e�stw  i iluminow ane w oluminy z X VI i XVII 
wieku, zrabow ane w  pa�skich dworach.  W k�cie du�y obraz, tryptyk „�w i�ta Rodzina, hołd 
pasterzy i królów.” Napis głosił,  �e malował go w X VII w . nieznany malarz narodowo�ci 
niemieckiej.  Jednak�e tw arze pasterzy i aniołów  były wybitnie słowia�skie, nawet laik mógł 
si� wi�c zorientowa�, �e to nieprawda.  

M uzeum miało charakter propagandowy i dost�pne było jedynie dla Niemców, 
wzgl�dnie dla osób pozostaj�cych w słu�bie niemieckiej. Starosta dr Gentz pragn�ł 
wprawdzie zezw oli� na zw iedzanie zbiorów  w szystkim mieszka�com bez wzgl�du na 
narodowo��, sprzeciwiało si� temu jednak gestapo.  Obawiano si� bowiem jakiego� aktu 
sabota�ow ego, jak to ju� raz miało miejsce w sali kinow ej w Ja�le. O tó� organizacja 
podziemna zabroniła Polakom ucz�szczania na filmy, poniewa� dochody z seansów 



 

 

98 Jan Sobota 

hitlerowcy obracali na cele wojskowe. Zakaz ten jednak wiele osób lekcewa�yło. Pewnego 
wieczoru w  czasie wy�wietlania obrazu w sali kinowej w ybuchła podło�ona pod czyje� 
krzesło bomba z gazem łzawi�cym. Było kilka osób rannych i poparzonych. Frekwencja na 
seansach na dłu�szy czas gwałtownie zmalała. 

G dy Jasło pocz�ły  bombardow a� sowieckie samoloty,  cenniejsze zbiory muzealne na 
polecenie starosty zapakowano i wywieziono do Reichu.  Budynek podminow ano 
i wysadzono w powietrze. 

N iemcy, którzy z Reichu w ysyłani byli na placówki do G eneralnej G uberni 
otrzymywali specjalne dodatki do poborów . Wielu z nich wyje�d�ało jednak�e ze strachem, 
gdy� goebelsowska propaganda przedstawiała Polaków jako naród bandytów, ludzi,  którzy 
z no�em w  r�ku czyhaj� na rogach ulic na spokojnych Niemców, udaj�cych si� przecie� 
ty lko po to do GG , aby cyw ilizowa� na wpół barbarzy�ski kraj. Erich M üller zadłu�ył si� 
w O jczy�nie, zgłosił si� wi�c dobrow olnie do słu�by w GG, pragn�c zarobi� w i�cej i spłaci� 
nale�no�ci. Gdy z dusz� na ramieniu w yje�d�ał do K rakowa, �ona i dzieci zalewały si� 
łzami,  a pół ulicy berli�skiej zbiegło si� podziwia� i �egna� bohatera. Müller dostał prac� 
w którym� z jasielskich urz�dów, przep�dził ju� siedem miesi�cy w Polsce,  zdołał si� 
zaaklimatyzowa�,  był zdrów, przytył na polskim chlebie i dobrze mu si� powodziło.  
Uczyłem go po polsku,  ci��ko mu to szło, za to opowiadał wiele o stosunkach w Niemczech. 
Był komunist�. Pew nego w ieczoru przyszedł do mnie podenerwowany i pocz�ł si� zwierza�, 
�e �ona w  listach stale go błaga i zaklina aby wracał, nie osierocał dzieci, a jej nie zostawiał 
samej na pastw � losu.  Z niecierpliwiony napisał wreszcie do swej A nnamarie długi list,  
w którym starał si� przekona�, �e nic mu nie grozi,  �e chodzi samotny po Ja�le o ró�nej 
porze dnia i nocy i nikt go nie zaczepia, nikt mu krzywdy nie robi,  w szyscy s� dla niego 
uprzejmi - niech w i�c nie w ierzy propagandzie, nie słucha plotek,  bo to w szystko co mówi� 
i co pisz� gazety jest kłamstwem. Polacy to bardzo porz�dni,  kulturalni ludzie - pisał - 
a Polki takie pi�kne i zgrabne,  takie maj� klasyczne rysy, �e Niemki nie mog� si� z nimi 
równa�.  O tó� list ten wysłał ju� przed trzema tygodniami,  a dzi� wła�nie otrzymał kartk� od 
�ony, w której zapytuje, dlaczego tak długo milczy. Erich obawiał si�,  �e list został 
zatrzymany przez cenzur�, a on sam mo�e by� poci�gni�ty  do odpow iedzialno�ci za jego 
tre��. Potem w zaufaniu powiedział mi, �e kamrat berli�czyk słu��cy w gestapo,  który 
niedawno brał udział w  likwidow aniu Izraelitów w  jednym z okolicznych lasów opowiedział 
mu, �e jaka� młoda 	ydów eczka w czasie egzekucji podbiegła nagle do oficera,  plun�ła mu 
w twarz i zawołała: „A teraz zastrzel mnie,  ty  niemiecka �winio.” Gdy to M üller mówił 
pobladł, tw arz mu si� skurczyła, kropelki potu w yst�piły  na górnej wardze.  „Widzi pan” - 
szeptał - „jakie to straszne i ha�bi�ce dla całego narodu mojego słysze� takie wyzwiska z ust 
	ydów ki.  Przecie� w ojna ci�gle trwa� nie b�dzie.  Co pow iedz� cyw ilizowane społecze�stwa 
o nas, gdy nastanie pokój? B�d� nas wytykały palcami, b�d� nas uwa�ały za zakał� 
ludzkiego rodu.” 

Poczciwy Müller nie w iedział,  bo i w ów czas wiedzie� jeszcze nie mógł, �e za par� lat 
jego szef, G eneralny G ubernator dr Frank w w i�zieniu norymberskim spisuj�cy swe 
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wspomnienia, które po jego �mierci ukaza� si� miały w  ksi��kow ym w ydaniu pod tytułem 
„W obliczu szubienicy”,  podobnie jak i on skrytykuje lata rz�dów hitlerowskich tymi 
słowami: „T ysi�c lat minie zanim ha�ba dokonanych w czasie w ojny zbrodni zostanie 
zmyta”. Müllera od owego wieczora ju� wi�cej nie w idziałem. W miesi�c pó�niej został 
odw ołany do Rzeszy.  

Podobnie, jak w innych miastach,  hitlerowcy utworzyli w Ja�le getto, w którym 
skupili cał� ludno�� �ydowsk� z Jasła i okolicznych w iosek.  Getto obj�ło domy naokoło 
bo�nicy oraz kilka ulic przy rzece Wisłoce i targow icy.  

W grudniu 1941 r. przyjechał oddział �andarmerii z Rzeszow a, który zbierał futra 
i ko�uchy dla w alcz�cych w Rosji wojsk niemieckich.  N a placu przy mo�cie rozło�ono na 
ziemi chusty,  na które 	ydzi składali futra. Szedłem rano do biura, przede mn� spieszyła do 
szkoły mała dziew czynka,  Polka w białym płaszczyku ze skórek króliczych.  Przyst�pił do 
niej �ołnierz stoj�cy na warcie,  zdj�ł jej mufk� z szyi i zaniósł na gromad� futer.  Dziecko nie 
protestowało,  stało nie ruszaj�c si� z miejsca.  Popchn�łem je nieznacznie i szepn�łem 
„U ciekaj”,  gdy� bałem si�,  �e w artownik i płaszczyk z niej zedrze.  D ziewczynka pobiegła. 

N a ulicy G oł�biej ujrzałem trupy dw óch młodych 	 ydów , a na chodniku przed 
budynkiem ratusza le�ał twarz� ku ziemi stary 	yd, łysy,  odziany w wytarte palto.  Cienki 
strumie� krwi s�cz�cy si� spod jego klatki piersiowej utworzył kału��, która krzepła na 
mrozie.  Przy głowie zmarłego stał �elazny, wyszczerbiony garnek, a w nim dwa ziemniaki. 
Biedak,  w idocznie głodny, poszedł prosi� s�siadów Polaków  o w spomo�enie, przekroczył 
rejon getta i został zastrzelony przez jakiego� zbira w mundurze.  O ddział �andarmerii,  który 
przybył po futra,  zamordował wówczas siedmiu 	ydów .  

Był siarczysty mróz.  K oło budynku Starostw a przechodził jeden z lekarzy - 	ydów, 
doktor S.,  starszy człow iek. 	ydowskim lekarzom wolno było celem wykonywania 
obowi�zków zawodow ych opuszcza� getto za specjaln� przepustk�. Ka�dy 	 yd - lekarz 
oprócz opaski z gwiazd� nosił na r�kawie odznak� Czerwonego K rzy�a. Z bramy starostwa 
wybiegło dwóch �ołnierzy Sonderdienstu (policji specjalnej) i za��dał futra. Lekarz 
tłumaczył si�, �e natychmiast odda,  ale prosi,  aby kto� z nich zaszedł z nim do domu, bo 
mróz,  a on zazi�biony.  N ie słuchali, zdarli przemoc� okrycie, a jeden z nich kopn�ł go tak 
silnie,  �e „eskulap” upadł na bruk, zerwał si� jednak�e i p�dem pobiegł do domu. Scen� ow� 
obserwow ali z okien starostwa dw aj urz�dnicy niemieccy. 	aden z nich słówkiem nie 
zareagow ał na ten widok.  M o�e nie chcieli, mo�e nie mogli,  a mo�e si� bali? Z aw stydziłem 
si� za nich - ja! 

Potem wymordowano 	ydów, którzy po zaj�ciu przez wojska niemieckie wschodnich 
terenów powrócili do sw ych domów i rodzin w M ałopolsce Zachodniej.  W Ja�le m.in.  
zgładzono rodzin� dra Zuckera.  Rodziców  zastrzelono na cmentarzu, dwie dorosłe córki 
zawieziono pod Biecz i tam w  polu stracono. K iedy zapytałem pewnego volksdeutscha, za co 
tak okrutnie z nimi post�piono, otrzymałem nast�puj�c� odpowied�: „Doktor Zucker przez 
dw a lata mieszkał we Lw ow ie i tam przesi�kł komunizmem. Po powrocie do Jasła zaraził 
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komun� �on� i córki.  D latego musiano zlikwidow a� cał� rodzin�, aby bolszewizmem innych 
nie zara�ała.”  

W lecie 1943 r.  załadow ano wszystkich 	ydów z getta na auto ci��arowe 
i wywieziono najpierw do klasztoru sióstr w izytek „N a G órce”, nast�pnego za� ranka 
w w arzyckie i dobrucowskie lasy na stracenie.  W czasie transportu kilku młodych 	ydów 
usiłowało zbiec,  ale gestapowcy zastrzelili ich.  Junacy w  hałbowskim lesie wykopali długi, 
gł�boki rów . Po paru dniach, po południu zaw ieziono ich autem w to samo miejsce. Las był 
otoczony posterunkami wojskowymi. Junacy otrzymali po �wiartce w ódki, któr� ka�dy 
musiał wypi�,  a w ów czas zaprowadzono ich na miejsce ka�ni.  Chłopcy z daleka ju� słyszeli 
j�ki,  strzały i przekle�stw a oprawców - w yka�czano Izraelitów. D ół był pełen zwłok. Po obu 
stronach rowu, na przeciwległych kra�cach stali p ijani gestapowcy. Przez rów  były 
przerzucane kładki.  D o nich podchodzili 	ydzi i 	ydówki tylko w koszulach.  G estapowiec 
strzelał delikw entow i w potylic� i kopniakiem str�cał ofiar� do dołu.  Chłopcy nie mogli si� 
nadziw i�, �e nikt z tych nieszcz��liwych nie opierał si�, nie rzucał na zbirów , nie usiłował 
walczy� o �ycie. Szli jak zahipnotyzowani na rze�, bez skargi,  w  w i�kszo�ci z zaci�ni�tymi 
ustami,  w milczeniu - ku swemu przeznaczeniu. W dole stali członkowie „Judenratu” 
i układali trupy.  Po wymordow aniu wszystkich i owych �ydowskich radców rozstrzelano. 
Obok row u le�ały stosy ubra�,  bielizny i obuwia,  a w  skrzyni ju� zamkni�tej - pieni�dze 
i kosztowno�ci pomordowanych. 

O pow iadał mi znajomy junak G . z owego oddziału grabarzy, �e nie w szystkie ofiary 
w dole były martwe, wiele spo�ród z nich jeszcze �yło i drgało w  przed�miertelnych 
skurczach,  a rów falował.  Pomimo tego gestapowcy kazali grób zasypa�. Była ju� noc, kiedy 
chłopcy uporali si� z t� okropn� robot�.  Gdy zbierali si� do odjazdu usłyszeli j�k. Jeden 
z �andarmów  znalazł za krzakiem ukryt� starsz� kobiet�, 	ydówk�. Potrafiła w jaki� sposób 
u�pi� czujno�� morderców i skry� si� w g�stw inie.  Widocznie jednak w ko�cu nerwy 
odmów iły jej posłusze�stwa i j�kn�ła. Schwytali j�.  K ilku junaków musiało wykopa� 
mogił�,  a gestapow iec zastrzelił nieszcz�sn�.   

D zisiaj miejsce ka�ni otoczone jest wysokim płotem, wewn�trz którego znajduje si� 
na kilkadziesi�t kroków  długa mogiła. Napis na kamiennym nagrobku, ozdobionym gwiazd� 
syjo�sk� głosi, �e w  owym grobie spoczywa przeszło 1200 ofiar faszystow skiego 
barbarzy�stw a.   

Po wywiezieniu 	ydów z getta zjawił si� ze sw oj� ekip� robocz� hitlerow iec Romeis, 
któremu podlegał wydział mieszkaniowy i zarekwirow ał całe mienie nieszcz��liwych.  
Niemcy, którzy znali Romeisa jaszcze z Rzeszy opow iadali,  �e �adnej szkoły nie zdołał 
sko�czy�, przez wiele lat był bezrobotnym, a los do niego wówczas si� u�miechn�ł,  gdy 
wst�pił do NSDA P. Partia w ysłała go do zamku Ordensburg „Vogelsang” w górach Eifel 
w N adrenii na przeszkolenie,  a potem skierowała na wschód, aby krzewił kultur� niemieck� 
w�ród słow ia�skich barbarzy�ców. Chodził w mundurze partyjnym z dystynkcjami majora, 
z opask� na lewym r�kawie,  na którym srebrnymi ni�mi w yhaftowano napis „Vogelsang”.  
Urz�dował i zbijał maj�tek. On przydzielał i odbierał mieszkania, rekwirował meble,  
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zarz�dzał kontrol� sklepów i konfiskował to w szystko,  co uwa�ał za stosowne. Zagrabione 
mienie gromadził w  willi po�ydowskiej przy ulicy Sobieskiego, a stamt�d wysyłał do 
centrali w Reichu.   

	ycie wlokło si� w  mie�cie tak, jak w  całym kraju: beznadziejnie,  nerw ow o, z dnia na 
dzie� bez rado�ci i p lanów na przyszło��, byle przetrw a�.  Nad Polsk� zepchni�t� w otchła� 
kl�ski przez własnych przywódców , pozostaw ion� własnemu losow i przez zachodnich 
sprzymierze�ców , rozpo�cierała si� ciemna, tragiczna noc hitlerowskiej okupacji. Zdawało 
si� wielu ludziom, i� wszystko przepadło, �e ju� nie ma ratunku i �e wieko trumny zatrz�sło 
si� nad ich głow ami na zawsze. Jedni u stóp ołtarzy w modlitwach szukali ukojenia, wierzyli 
w przepow iednie ró�nych jasnowidzów  i proroków, spodziewali si� cudu, drudzy tracili 
wiar�,  blu�nili Bogu, przeklinali siebie i swój nieszcz�sny los. Jednak�e najlepiej mo�e 
wiodło si� tym, którzy mówili sobie „Jako� to b�dzie!” i czekali ko�ca w ojny. Ale takich 
była mniejszo��.  Pocieszało si� w ielu.  Wysłuchiw ano i wierzono plotkom, nieraz 
bezsensownym, ale podnosz�cym ludzi na duchu.  Ci,  którzy mieli mo�no�� słuchania radia 
opow iadali: „Po w ojnie b�dzie u nas zupełnie inaczej ni� daw niej.  Przyjd� angielscy 
fachowcy, którzy naucz� nas gospodarow a� i rz�dzi� si�.  Praw dopodobnie Polska b�dzie 
królestwem, jeden z synów króla Jerzego zasi�dzie na polskim tronie. Pomi�dzy Polsk� 
a Wielk� Brytani� zostanie zawarty układ, moc� którego Polacy b�d� mogli bez paszportów 
je�dzi� „do Anglii,  a A nglicy do nas.” Pytam, co si� stanie z Niemcami. „W Europie ich nie 
b�dzie” - brzmiała odpowied�.  „A jak z nimi post�pi�? B�d� co b�d� to 80-milionowy naród 
i tak łatwo nie b�dzie mo�na ich si� pozby� z Europy.” Wów czas osoba,  do której 
skierowałem to pytanie odrzekła: „Cz��ciow o wygin� w w alkach, a reszt� w ysiedli si� do 
Afryki lub gdzie indziej.  Praw dziwi Polacy w  to wierz�,  bo tak angielskie radio głosi.” Byli 
istotnie tacy, którzy tym bredniom wierzyli. 

Sytuacja nauczycielstwa szkół �rednich,  zawodowych i powszechnych była bardzo 
ci��ka. Do G eneralnej Guberni napłyn�li nauczyciele z ziem przył�czonych do Rzeszy oraz 
z wojew ództw w schodnich.  D ziewi��set poda� o posady nauczycielskie le�ało w urz�dzie 
szkolnym, a wolnych etatów  nie było. Tylko do szkół powszechnych ucz�szczały dzieci,  
szkół �rednich nie otwarto.  Codziennie po kilkana�cie osób jaw iło si� w biurze, błagały 
nieraz ze łzami w oczach o jakiekolw iek zatrudnienie,  jednak�e zawsze nadaremnie, nic im 
pomóc nie mogli�my. Gattner zwolnił z posad w szystkie nauczycielki zam��ne, których 
m��ow ie mieli zaj�cie oraz takie osoby,  które posiadały dom, ogród lub pole,  a na ich 
miejsce mianował nauczycieli obarczonych rodzin�, najcz��ciej wysiedle�ców z zaboru 
niemieckiego.   

D elegacja nauczycieli szkół �rednich pod przewodnictw em dyrektora liceum 
Kazimierza Płaczka i prof. Grudniewicza udała si� do starostwa z pro�b� o zezwolenie na 
rozpocz�cie nauki w gimnazjum. D elegacj� przyj�ł zast�pca starosty H arder, stary pruski 
urz�dnik,  w ysoki, ko�cisty ,  chudy gru�lik, ponury i brutalny despota.  Profesorowie starali si� 
go przekona�, �e młodzie� trzeba zaj�� i uczy�, nie dopu�ci� do tego, aby si� bezczynnie 
włóczyła i chuliganiła. Na tym zale�e� powinno nie tylko rodzicom i w ychowawcom, ale 
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tak�e rz�dow i Gubernatorstwa. Harder wysłuchał uwa�nie petentów  i tak� dał odpow ied�: 
„Rz�d nie zgadza si� na otw arcie szkół �rednich.  Jak pó�niej b�dzie - nie wiem. A  co do 
panów, to musicie najpierw  w ew n�trznie si� przestawi�,  aby�cie mogli u nas otrzyma� prac�. 
Sko�czyłem.” Dopiero starania w  Krakowie odniosły skutek i jesieni� 1940 r. została 
zorganizowana szkoła �rednia uzupełniaj�ca,  jedyna w  Ja�le.  Przyj�to do niej tylko uczniów 
i uczennice,  którzy nie uko�czyli IV klasy gimnazjum przedw ojennego. Dzieci ow e miały 
teraz mo�no�� zdobycia małej matury.  K ierow nikiem owej szkoły był dyrektor Płaczek. Po 
jej zlikwidow aniu otw arto 2–letni� szkoł� zaw odow �,  w  której dyrektorem był Tadeusz 
�lusarczyk. Prócz niej czynne były na terenie miasta 4 szkoły pow szechne siedmioklasowe, 
dw ie �e�skie i dwie m�skie. Uczyło si� w nich ok.  1500 dzieci obojga płci. W lepszej 
sytuacji byli Ukrai�cy.  Szkół z j�zykiem w ykładow ym ukrai�skim namno�yło si� 
w Beskidach,  ale nauczycieli do wielu z nich zabrakło. Polaków na ow e posady nie 
przyjmowano. Były jednak�e jednostki,  które nie pro�b� lecz gro�b�,  fałszyw ym 
oskar�eniem lub prow okacj� starały si� zdoby� posad�. Zimow� por� wieczorem, zjawił si� 
u mnie w biurze stary, szpakow aty m��czyzna,  znany mi nauczyciel M. Poprosił o mo�no�� 
widzenia si� z Schulratem. Wr�czył mi podanie dla niego. W pi�mie donosił, �e in�ynier M., 
dyrektor jednej ze szkół rolniczych w  pow. kro�nie�skim, jest w rogiem kanclerza H itlera i 
Niemców, nienawidzi i pragnie ich kl�ski i zguby. Gdy hitlerowcy opanow ali GG , wydali 
zarz�dzenie,  aby gotówka znajduj�ca si� w kasach wszystkich urz�dów  i instytucji została 
pod kar� w i�zienia zgłoszona oraz oddana w ładzom niemieckim. W kasie szkoły rolniczej 
było w ów czas 1000 zł.  D onosiciel pracował przed wojn� w tej szkole jako nauczyciel i wie, 
�e tyle gotówki zostało. In�ynier M. pieni�dzy owych jednak�e nie zgłosił,  lecz zu�ytkował 
na własne potrzeby,  a radcy szkolnemu doniósł,  �e w  kasie były pustki.  Odno�ne pismo 
znajduje si� w aktach urz�du szkolnego.  D oniesienie zaskoczyło mnie i przeraziło, znali�my 
bow iem in�.  M . jako człowieka prawego i uczciwego, dobrego Polaka,  doskonałego 
pedagoga i wychowawc� młodzie�y. Pytam owego draba, o co mu chodzi.  M usiał widocznie 
zauwa�y�,  �e si� zmieszałem, stał si� bowiem bardziej arogancki i pew ny siebie.  „To 
pow iem samemu panu radcy” - odparł - „jestem bez posady i w  ci��kich warunkach 
materialnych.” „Czy w ten sposób zdobywa si� posad�, gubi�c niew innego człow ieka? Panu 
nie w styd, jako Polakowi i nauczycielowi?” Nie odezwał si�, ty lko skrzywił pogardliwie.  
Byłem zmuszony odda� p ismo G attnerowi. Radca przeczytał je uwa�nie, zmarszczył si� 
i pyta: „Czy ten człowiek jest jeszcze w biurze?”. „Tak jest” - mów i� - „czeka, pragnie si� 
z panem widzie� osobi�cie”. Gattner powoli podarł paszkw il i rzucił do kosza. „Prosz� temu 
łajdakow i powiedzie�, aby si� natychmiast wynosił,  bo go ka�� aresztowa�”. Roze�miałem 
si�,  pow iedziałem „dzi�kuj�” i po�pieszyłem do kancelarii. Stał na �rodku pokoju. „Panie” - 
mówi� - „radca pismo pa�skie przeczytał, podarł i powiedział, �e ka�e pana aresztowa�! 
B�dzie zaraz telefonował do gestapo.  U ciekaj pan!” Człow iek ów cofn�ł si�,  zbladł okropnie, 
a potem pobiegł do w ieszaka,  porwał palto i czapk� i nie odziewaj�c si� wypadł na korytarz, 
a stamt�d na ulic�.  
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N iemcy parceluj�c obszar podbitej Polski zamierzali utw orzy� z ziem skalnego 
Podhala odr�bn� jednostk� administracyjn�, jaki� nowy tw ór pa�stwow y, zamieszkany przez 
„G oralenvolk”.  O  tym „pa�stw ie góralskim” rozpisywały si� od czasu do czasu dzienniki 
niemieckie. Tak, jak w  Generalnej Gubernii zapisywały si� na list� niemieck� ró�ne 
indywidua, tak te� na skalnym Podhalu w erbow ano kandydatów na członków 
„G oralenvolku”.  A czegó� to o tym „Goralenvolku” nie pisano i nie mówiono! W �yłach ich 
płyn�� miała krew daw nych Gotów , zachowali czysto�� rasy germa�skiej w�ród morza 
słowia�skiego,  mówili j�zykiem odr�bnym, pragn�li niepodległo�ci w oparciu o Rzesz� 
niemieck�.  

Pani Gentzowa, �ona K reishauptmanna,  pojechała na wczasy w góry, do Zakopanego. 
Zachwycała si� tam Tatrami,  podziwiała pi�kne krajobrazy, przygl�dała si� z ciekaw o�ci� 
góralom, obserw owała ich stroje,  chaty i gospodarstwa, zwyczaje i obyczaje. Po powrocie do 
Jasła, dziel�c si� wra�eniami z w ycieczki,  powiedziała do mnie: „Podziwiałam tych 
potomków Gotów , co za wspaniałe typy, jakie twarze orle,  zaraz pozna�, �e to rasa 
germa�ska.  Nie chce si� po prostu w ierzy�, �e potrafili przez tyle w ieków  zachowa� sw� 
odr�bno�� narodow�! Podobno mówi� jakim� dziwnym j�zykiem nie podobnym do 
polskiego.” Zdenerwowały mnie te brednie i nie zastanawiaj�c si� paln�łem: „Prosz� pani 
staro�ciny,  jakimi� potomkami G otów mog� by� górale. Sk�d si� wzi�ła w ich �yłach krew 
germa�ska? To Polacy z krwi i ko�ci, patrioci i katolicy.  Mówi� gwar� góralsk� tak, jak 
Szw abi dialektem szw abskim. Tak,  jak nikt Szw abów nie uwa�a za odr�bny naród, tak 
i z górali nie mo�na robi� odr�bnego szczepu.” Staro�cina poró�owiała, spojrzała na mnie 
ostro i rzekła: „Radziłabym panu,  aby był ostro�niejszy w tego rodzaju w ypow iedziach, bo 
mo�e si� pan narazi� na w ielkie nieprzyjemno�ci.” Niedługo potem powtórzyłem powy�sz� 
rozmow� inspektorowi szkół ukrai�skich Józefowi 	wiryce. A on mi na to: „Dobrze wam 
tak, Polakom, nale�y si� wam za to,  co�cie wyrabiali z Łemkami.  Po I wojnie �wiatow ej 
otrzymałem posad� nauczycielsk� w  Beskidach,  w �wi�tkow ej, na Łemkow szczy�nie.  
Pew nego wieczora przyjechali do mnie niespodziew anie inspektor szkolny z Jasła 
z wizytatorem ministerialnym z Warszawy. N ajpierw zacz�li mi pochlebia�,  chwal�c moj� 
prac� w szkole i wyniki nauczania,  a potem wizytator zacz�ł ostro�nie tłumaczy� mi,  �e 
Łemkow ie to nie Ukrai�cy, lecz szczep odr�bny, który mów i odr�bnym j�zykiem, ma 
odr�bne zwyczaje i obyczaje. Dlatego rz�d w Warszawie postanow ił nie dopu�ci� do 
zukranizow ania go,  lecz pragnie dopomóc mu w  utrzymaniu w łasnej odr�bnej narodowo�ci. 
Tego b�dzie mo�na dokona� przez szkoł�. Wizytator po naradzeniu si� z inspektorem 
zaproponował mi opracowanie nowego elementarza w  gwarze łemkow skiej. Elementarz ten 
miał zast�pi� podr�czniki ukrai�skie u�ywane dotychczas na Łemkow szczy�nie.  O biecywał 
mi du�� nagrod� i awans.   

Wówczas ja mu na to tak odpow iedziałem: „Panie w izytatorze! Jestem Ukrai�cem 
i tego si� nie zapieram. Łemkow ie s� takimi samymi Ukrai�cami jak ja,  mów i� gwar� tak jak 
np.  Kaszubi w Polsce mów i� po kaszubsku, ale nikt ich z tej przyczyny nie uw a�a za 
odr�bny naród.  D latego opracow ania jakiego� elementarza w gwarze łemkow skiej podj�� si� 
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nie mog�”.  Wizytator i inspektor w stali natychmiast,  po�egnali si� i odjechali, a ja w tydzie� 
pó�niej dostałem wraz z �on� dekret przeniesienia w drodze urz�dow ej na Lubelszczyzn�.  
Uczyłem w  innej miejscow o�ci ni� �ona przez kilkana�cie lat, a� do chwili upadku Polski. 
Wtedy wróciłem do Jasła i zostałem mianowany ukrai�skim inspektorem szkolnym. A wi�c 
kolego - je�li rz�d sanacyjny mógł tworzy� jakie� odr�bne pa�stwo łemkowskie, to dlaczego 
Niemcy nie mog� utworzy� pa�stwa góralskiego? Ka�dy z nas zdrowo my�l�cych zdaje 
sobie spraw�, �e to idiotyzm, ale czy� nie dziej� si� teraz rzeczy,  o których nigdy si� 
przedtem nie �niło nikomu?.” 

K rzywda wyrz�dzana 	wirykom przed laty  dała o siebie zna� w  nast�puj�cych 
okoliczno�ciach.  Szły transporty wojsk na wschód, a mi�dzy nimi poci�gi z oddziałami 
w�gierskimi. Zatrzymywały si� na jasielskiej stacji,  czasem na długie godziny, a �ołnierze 
wychodzili na miasto,  zwiedzali je, obsiadali ław ki w parku i na rynku. Koło nich 
zatrzymyw ali si� przechodnie i zw ykle znalazł si� kto�,  kto po niemiecku lub łamanym 
j�zykiem w �gierskim porozumiewał si� z Madziarami. Cz�stow ano ich nieraz papierosami, 
łakociami i ow ocami, zapraszano do domów.  

D o radcy Gattnera przyszedł insp. 	wiryk, jednak�e nie zastał go w biurze.  Sekretarza 
Antczaka zawiadomił,  �e przyniósł akta do podpisania,  po które pó�niej si� zgłosi. Sekretarz 
wchodzi do gabinetu radcy i w idzi na aktach kartk�,  maszynopis bez podpisu, nast�puj�cej 
tre�ci: „	ołnierze w�gierscy w  czasie przejazdu na front w ychodz� na miasto i brataj� si� 
z ludno�ci� polsk�.  K iedy w czoraj poci�g z W�grami ruszał na wschód, �ołnierze wznosili 
okrzyki: 
ljen Lengyel! (Niech �yje Polska)”.  Sekretarz zamierzał kartk� zniszczy�, ale 
przeszkodził mu w tym G attner,  który w  tej chwili w szedł do gabinetu.  O d tego jednak�e 
czasu,  gdy poci�g z W�grami zatrzymyw ał si� na stacji w Ja�le, wszystkie w ej�cia i wyj�cia 
dw orcowe obsadzały posterunki wojskowe i granatow ej policji. 	ołnierzy do miasta nie 
wpuszczano.  O ko za oko, z�b za z�b! Prze�yłem równie� w  owym czasie tragikomiczne 
spotkanie z przedstawicielk� „G oralenvolku”.    

W biurze zjaw iła si� nauczycielka p. B. , lat około 45,  stanu w olnego,  bezrobotna.  
Przyszła prosi� o zatrudnienie w  szkolnictwie.  Powiedziałem jej,  �e niestety  nic dla niej 
uczyni� nie mog�,  bo wolnych etatów  w powiecie nie ma. Jednak�e niewiasta ow a tym si� 
nie zraziła. Z torby w yj�ła pismo i mówi: „Ale na to podanie na pew no dostan�.” Czytam 
podanie, dziw i� si� i mam ochot� �mia� si�.  Na czterech stronach papieru kancelaryjnego 
zapewniała petentka,  �e nie jest Polk�, nigdy si� za Polk� nie uwa�ała i do polsko�ci si� nie 
przyznaw ała,  gdy� rodzice jej pochodz� z Tatr, s� góralami,  a wi�c i ona jest góralk�,  
członkiem narodu góralskiego „Goralenvolku”, wiernego Rzeszy niemieckiej.  U fa w i�c,  �e 
pan Schulrat da jej z tej przyczyny jak�� dobr� posad� nauczycielsk� w  szkole,  w  górach.   

G attnera nie było w biurze, kazałem wi�c zgłosi� si� jej nast�pnego dnia po 
odpowied�.  Radca przeczytał podanie i mów i: „Prosz� jej powiedzie�, �eby z tym podaniem 
pojechała do Zakopanego, u nas wolnych posad nie ma.” 

N a drugi dzie� powtórzyłem p. B. odpow ied� Gattnera, a ona na to: „W takim razie to 
podanie poskutkuje.” To mówi�c wyjmuje z teczki drugie,  ju� w idocznie na wszelki 



 

105Jasło w latach okupacji niemieckiej 

wypadek przygotowane podanie i w r�cza mi je.  Czytam je i �miej� si�.  Petentka na czterech 
stronach papieru kancelaryjnego zawiadamiała, �e jest Ukraink�, całym sercem U kraink� si� 
czuje,  jej babka była Ukraink�,  a wi�c w �yłach wnuczki ukrai�ska krew  płynie, włada 
j�zykiem ukrai�skim w  słow ie i pi�mie, z tej przyczyny wi�c ufa,  �e pan Schulrat da jej jak�� 
dobr� posad� w szkole ukrai�skiej w powiecie.  Zaprowadziłem bab� z podaniem do 
Gattnera.  Po kilkunastu minutach drzwi z trzaskiem otwieraj� si� i p . B. czerw ona, zapłakana 
wpada do kancelarii,  a stamt�d na korytarz. Za ni� w chodzi Gattner, ew identnie poirytowany 
i mówi: „D as ist eine verrückte Frau,  sie hat kuku na muniu” (To jest zwariowana baba, ona 
ma kuku na muniu!).  Wczoraj była góralk�,  dzi� jest Ukraink�, a za kilka dni gotow a zjawi� 
si� u Hinterreitera z o�w iadczeniem, �e jest volksdeutschem. T akich nauczycielek 
w pow iecie nie potrzebujemy.”  

Pani B. przyszła znowu, ale dopiero po miesi�cu.  Wniosła nowe podanie o posad�, ale 
poparte listem polecaj�cym jakiego� niemieckiego dygnitarza.  T ym razem posad� w jednej 
ze szkół pow szechnych na wsi otrzymała.  W podaniu napisała,  �e jest Polk�.  
Zastanawiali�my si�, czym mogła sobie ow ego N iemca zjedna�.  Wdzi�kami na pewno nie,  
bo nale�ała do tego typu niewiast,  o których nieboszczyk Z agłoba zwykł był mawia�: „Na 
pierw szy rzut oka nie odró�nisz czy to podwika czy kopa siana!”. 

Pewnego letniego dnia 1942 r.  wezwał mnie do sw ego biura Kreishauptmann dr 
Gentz i tak mi powiedział: „Szef gestapo Raschwitz z �on� pragn� si� uczy� j�zyka 
niemieckiego.  Zwrócił si� z t� spraw� do mnie. Po naradzeniu si� z radc� szkolnym 
p. Gattnerem wytypow ali�my pana na nauczyciela. U da si� pan z panem Radc� do 
mieszkania pana K omisarza, gdzie omówicie szczegóły”.  

N ie u�miechała mi si� ta misja, bałem si� po prostu i�� do osław ionej Bursy (przy 
ul. Chopina, dzi� szpitala miejskiego),  siedziby gestapo, ale nie było sposobu z tego si� 
wywin��. Poszedłem w i�c z Gattnerem do mieszkania komisarza Raschwitza.  Mieszkał 
w kamienicy obok Bursy. 

K omisarz przyj�ł nas bardzo uprzejmie.  Rozmow � rozpocz�ł od o�wiadczenia,  �e 
pragn�łby nauczy� si� j�zyka polskiego, gdy� w ymaga tego jego stanowisko słu�bow e. 
Prosił mnie,  abym mu podał tytuł podr�cznika do nauki j�zyka polskiego i obja�nił, gdzie by 
go mógł naby�.  I oto w ten sposób rozpocz�ły  si� lekcje,  które miały trw a� siedem miesi�cy, 
a� do chw ili,  kiedy pani komisarzowa pow iła syna. W kilka miesi�cy po tym oddział A K 
uw olnił wi��niów  politycznych zatrzymanych w wi�zieniu w Ja�le. Za kar� komisarz 
Raschwitz został zwolniony ze swego stanowiska i podobno wysłany na front. Nigdy go 
wi�cej nie ujrzałem.  

Raschw itz był m��czyzn� młodym, w ysokim, przystojnym blondynem o siwych 
oczach i pi�knych z�bach. Był człowiekiem w ykształconym.  

N ie rozmaw iali�my nigdy o polityce. Ja bałem si� porusza� ten temat,  a on widocznie 
uw a�ał,  �e nie zrozumiem jego wywodów. Nieraz, gdy patrzyłem na jego delikatne,  pełne 
serdeczno�ci zachow anie si� w stosunku do �ony, nie mogłem zrozumie�,  dlaczego człowiek 
tak kulturalny zgodził si� pełni� obowi�zki kata. Nie wiem, jakim był w godzinach sw ego 
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urz�dowania,  ja poznałem go tylko w jego �yciu pryw atnym. Zadał sobie chyba spraw� 
z tego, �e jest znienaw idzony i �e w  ka�dej chwili mo�e spodziew a� si� zamachu na swe 
�ycie.  	ył w  ci�głej obaw ie i czujno�ci, podejrzew ał w szystko i wszystkich.  Był Prusakiem, 
w ten sposób słu�ył ojczy�nie i Führerow i i pew nie my�lał, �e post�puje dobrze i zgodnie 
z honorem niemieckiego oficera.  

K o�czyłem lekcje po godzinie 9 wieczorem. Z wykle w ychodziłem sam. O zmroku 
koło Bursy i mieszkania Raschwitza czuw ały w arty Ukrai�ców, dw óch na zewn�trz, jeden 
na podw órzu. Komisarz przestrzegał mnie: „G dyby który� z wartowników krzykn�ł „Halt” 
niech si� pan natychmiast zatrzyma, bo inaczej pana zastrzeli”.   

 
 

K ilka razy wyprow adzał mnie sam Raschwitz. Wygl�dało to tak: zeszli�my po 
schodach z I pi�tra do sieni. Drzwi w ej�ciowe były zamkni�te na zatrzask i opatrzone 
ła�cuchem. Komisarz otworzył „judasze” i patrzył.  W praw ej r�ce trzymał rew olwer,  
przygl�dał si� i obserwow ał przedpole.  Zw ykle trwało to tak długo, �e mnie nieraz znudziło. 
Potem otworzył drzw i i wyszli�my na ogród. Od bramy w ej�ciow ej kamienicy dró�ka była 
obsadzona �ywopłotem. Raschwitz szedł pow oli, rozgl�daj�c si� na wszystkie strony. Gdy 
doszli�my do furtki znowu stan�ł i patrzył na ulic�,  trzymaj�c rew olwer tu� przy piersi.  
Potem pow iedział: „Teraz mo�e pan i��.  Dobranoc!” M y�lałem sobie: „Nie chciałbym by� 
na twoim miejscu, za �adne skarby i godno�ci”.  

Bursa gimnazjalna (fot. arch. Muzeum Regionalne w Ja�le) 
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Raschw itzow a skar�yła si� przede mn�: „Jest nam tu dobrze,  ale pomimo to 
wolałabym mieszka� w Reichu, cho� tam bomby lec� z nieba, ni� tu, gdzie stale �yj� 
w trw odze o m��a,  niepokoj� si�,  gdy gdziekolwiek pójdzie, czy wróci”.  

Z notatek mych zachow anych z tamtych czasów  przytocz� par� charakterystycznych 
rozmów z Raschw itzem. Siedzieli�my w  saloniku,  w którym odbywali�my lekcje 
i czekali�my na powrót p .  Raschw itzow ej z miasta. Pod piecem le�ał wspaniały wilczur. Pies 
wstał,  przeci�gn�ł si�,  pow oli zbli�ył si� do komisarza i poło�ył mu łeb na kolanach.  Ó w 
pogłaskał go i nagle rozkazał: „Volksdeutsch liegen!”. Spojrzenie moje, które na niego 
rzuciłem musiało widocznie takie wyra�a� zdumienie,  �e nagle wybuchn�ł �miechem i rzekł: 
„Tak nazywam go tylko pryw atnie. On jednak�e o wiele w i�cej wart ni� volksdeutsche, to 
wierne i uczciwe zwierz�.  Jakby rozumiał, jak go nazywam, pew nie by si� obraził.  
Volksdeutsche zrobili dobry interes,  my to w iemy, w iemy te� co s� warci.  „Sie sind ein 
Menschenmist!” (Oni s� ludzkim �mieciem). N a starych nie liczymy, ale z dzieci ich 
wyrosn� ju� praw dziwi Niemcy. Tyle naszej młodzie�y padło na polach walki, nowy 
narybek jest nam potrzebny.” 

W�ród gestapow ców odznaczał si� sadyzmem, brutalno�ci� i nieludzkim 
traktow aniem w i��niów Teodor Drzyzga, volksdeutsch, były podoficer 20 Pułku Piechoty 
w K rakowie.  Kiedy w czasie lekcji p .  Raschw itzow a powiedziała: „Drzyzga mówi dobrze po 
polsku” - komisarz skrzyw ił si� pogardliw ie i zauwa�ył: „Ein grober Kerl und dazu sehr 
dumm” (ordynarny drab i do tego bardzo głupi).  Ja�lanie po wyzw oleniu domagali si� 
schwytania i ukarania wielokrotnego mordercy.  Aresztowano go w Bytomiu i osadzono 
w w i�zieniu,  gdzie popełnił samobójstw o wieszaj�c si� na kracie okiennej.   

Było to zimow� por�.  Po sko�czonej lekcji zabierałem si� do odej�cia.  
Rozmaw iali�my o mro�nej zimie,  nagle Raschwitz zmieniaj�c temat zaskoczył mnie 
pytaniem: „A pan jest krew nym tego słynnego partyzanta,  z którym ju� od dłu�szego czasu 
walczymy, a którego dotychczas nie udało si� nam uj��?” Zdziwiłem si� i pytam o kogo 
chodzi,  gdy� o �adnym krew nym partyzancie nie w iem i nie słyszałem. Na to Raschw itz: 
„Tak jak pan”. „Jak to,  jak ja? Sobota?” „Tak jest” - odpow iada - „to nacjonalista, nasz 
wróg, ale musimy mu przyzna�,  �e bardzo odwa�ny, w alczy po rycersku,  a prócz tego 
sprytny,  nie mo�emy go schwyta�.” Zagadn�łem go,  co by z nim zrobili, gdyby złapali.  
Spojrzał na mnie ze zdziw ieniem, �e mog� o co� podobnego pyta� i odparł: 
„Rozstrzelaliby�my go!” Wzruszył ramionami: „Trudno, takie jest prawo wojny. To 
człow iek inteligentny.  Przed wojn� był urz�dnikiem przy polskim staro�cie w Kro�nie.  Jest 
oficerem WP”. Na tym sko�czyła si� nasza rozmowa.  

Wkrótce potem komisarz Raschwitz został pozbawiony urz�du i karnie przeniesiony 
z Jasła za to,  �e naszym partyzantom udało si� w sierpniu 1943 r. uwolni� z jasielskiego 
wi�zienia kilkudziesi�ciu aresztowanych Polaków . Było to dziełem porucznika Zenona 
Soboty,  ow ego słynnego partyzanta, którego N iemcy nadaremnie usiłowali pochw yci�.  

Po kapitulacji Francji szał rado�ci opanował Niemców. Po biurach i na korytarzach 
Starostwa rozpromienione urz�dniczki całowały si� i p łakały,  a m��czy�ni �ciskali si� 
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za r�ce,  potrz�sali nimi, �miali si�, gratulow ali i rozpraw iali. Słyszało si� w sz�dzie: „D er 
Führer, der Führer, unser geniale Führer.. .” Na zebraniach volksdeutsche ryczeli pie�� 
zdobywców: 

„Wir wollen immer vorwärts marschieren,   
Bis alles vor uns in Trüm mer fällt. 
Heute gehört uns D eutschland nur 
Und morgen schon die genze Welt!” 
(Pragniemy naprzód stale maszerowa�,  
a� wszystko przed nam i zawali si� w gruzy.  
Dzisiaj nale�� do nas tylko Niemcy,   
A jutro ju� cały �wiat!) 

N a budynkach,  na rogach ulic, na kioskach,  a nawet na chodnikach malow ano liter� 
„V”, która miała oznacza� „Victoria!” (zwyci�stwo). 

Pot�ga Rzeszy uderzała im na mózgi.  Im który z Niemców był w sw ej ojczy�nie 
bardziej zale�ny, im wi�kszym był zerem, tym bardziej w  Generalnej Guberni zacz�ł 
zadziera� nosa, udawa� pana,  „nadczłowieka”,  gardzi� Polakami jako istotami o w iele 
ni�szymi ni� Reichsdeutsche.  D o G eneralnej G uberni wysyłano karierowiczów, którzy 
pragn�li tutaj zrobi� maj�tek i awansow a�. 

Radca G attner mówił raz do mnie: „Pragn�łbym w Ja�le zorganizow a� kurs 
dokształcaj�cy dla tutejszych niemieckich urz�dników - historii, geografii i historii literatury 
niemieckiej.  Pana przewidziałem na wykładowc� i nawet ju� w tej sprawie pisałem do 
Krakowa, ale nie wiem czy pozwol�, bo pan jest Polakiem.” Zdziw iłem si� i pytam: „Jak to? 
Taki kurs dla urz�dników ?” Na to G attner: „A có� pan sobie my�li,  co to za urz�dnicy? 
Ludzie wykształceni zostali w  Rzeszy,  a tu przysyła si� ty lko „szmelc””.  

K urs nie doszedł do skutku. Krakowski wydział szkolny nie zgodził si� na to,  aby 
Polak uczył N iemców ich ojczystej historii.  

Pierwszym starost� w Ja�le był dr Ludwik Losacker, po roku przeniesiony do Lublina 
na stanow isko gubernatora. Po nim Kreischauptmannem został dr Walter G entz, inspektor 
skarbowy.  

Ci, którzy zetkn�li si� w  czasie urz�dowania z dr Gentzem skar�yli si� na jego 
pogardliwe,  brutalne,  nienaw istne i poni�aj�ce traktow anie Polaków. Burmistrz Jasła 
prof.  Pyrek nazw ał go „w ampirem z Düsseldorfu”, sk�d istotnie pochodził. Niemal ka�de 
wa�niejsze polecenie ko�czył gro�b�: „Je�li nie b�dzie w ykonane w terminie, tak jak 
nakazuj�,  ka�� pana rozstrzela� lub oddam gestapo”.  Trzeba mu jednak�e przyzna�, �e był 
dobrym gospodarzem i organizatorem. O dnowił i upi�kszył miasto, ale tylko chyba po to,  
aby je po ew akuacji zniszczy�.  

K ilka razy w roku Kreischauptmann zwołał do sali kina zebranie przedstaw icieli 
trójpowiatu: burmistrzów , wójtów gmin zbiorow ych i pisarzy gminnych, proboszczów 
parafii obu wyzna� oraz kierow ników szkół wszelkiego typu, celem omów ienia przede 
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wszystkim spraw gospodarczych.  Gentz przemawiał ze sceny,  a obok stał inspektor 
samorz�du gminnego p.  Zaj�c i tłumaczył.   

Starosta zwykle zaczynał i ko�czył sprawozdanie gro�bami.  	�dał pod kar� odesłania 
do obozu pracy przymusowej posłusze�stwa, spokoju,  poszanowania w ładz i bezwzgl�dnego 
wykonyw ania rozkazów. Potem zwracał si� w stron� duchow ie�stwa i z naciskiem 
akcentuj�c słowa, podniesionym głosem zawiadamiał, �e z polecenia generalnego 
gubernatora ko�cioły i ksi��a b�d� jak dot�d doznawali specjalnej opieki rz�du. M ów ił dalej 
o podatkach,  ró�norakich opłatach skarbow ych, o kontyngencie zbo�owym, nabiałow ym 
i mi�snym oraz o innych powinno�ciach obywatelskich, a w ko�cu o werbowaniu młodych 
kobiet i m��czyzn do pracy w  Rzeszy.  

G dy pisz� te wspomnienia, le�y przede mn� kartka z notatkami z owych dni niedoli 
i poni�enia.  Z niej odpisuj� streszczenia jednego z przemówie� Gentza: 

„M usz� z uznaniem stwierdzi�,  �e w szystkie podatki i opłaty skarbowe, wszystkie 
kontyngenty przez rz�d nakazane zostały w  cało�ci wpłacone i oddane. Z tego wnioskuj�, �e 
mam do czynienia z porz�dnymi lud�mi (dass ich mit anständigen Menschen zu tun habe).  
Jest jednak�e pewna bol�czka, co do której �adnym sposobem nie mo�emy si� porozumie�, 
nie mo�emy znale�� wspólnego j�zyka,  która jednak�e musi by� rozwi�zana i załatwiona 
pozytywnie,  jest ni� kontyngent pracow ników corocznie dostarczanych do Rzeszy.  N ie 
rozumiem tego, dlaczego ludzie tak si� broni� przed w yjazdem do mej ojczyzny, tak si� go 
obawiaj�? Czy im si� zdaje,  �e im tam b�dzie gorzej ni� tutaj? Czy� nie mówi� im ci, którzy 
s� ju� w Reichu zatrudnieni, �e nie głoduj�,  maj� w co si� odzia�,  obu� i maj� gdzie 
mieszka�? T raktowani s� równie� przyzwoicie.  Wi�kszo�� osób wezw anych do pracy 
w Rzeszy ucieka z domu i kryje si�.  T o zmusza mnie do urz�dzania łapanek. Robotnicy 
musz� by� do Rzeszy wysyłani.  O jczyzna moja prow adzi w ojn�,  któr� musi wygra�.  
Młodzie� niemiecka walczy na froncie z wrogami, młodzie� tutejsza winna j� zast�pi� 
w pracy na roli,  przy warsztatach,  w fabrykach oraz w  kopalniach Rzeszy.  To musi by� 
spełnione.  U tarło si� mniemanie,  �e do pracy fizycznej mog� i�� wył�cznie chłopi ze w si 
i robotnicy z miast, natomiast inteligencja jest zwolniona. Bł�dne i z gruntu fałszywe 
twierdzenia.  Widz� przez okna mojego mieszkania córeczki i synów  mecenasów, 
in�ynierów, lekarzy i bogatych kamieniczników w ystrojonych, przechadzaj�cych si� 
bezczynnie po deptaku.  �pi� do 10 godziny, a potem budz� si�,  spaceruj� i flirtuj�.  O ni te� 
pójd� do roboty, musz� pój��. Ja rów nie� w czasie mych studiów  po pierwszej w ojnie 
�w iatowej przez szereg miesi�cy pracowałem w  ci��kim trudzie,  w znoju i pocie 
(zaznaczam, �e doktor G entz był kulawy),  łopat�, przy odbudow ie kraju i nic mi si� przez to 
nie stało. Oni te� musz� w zi�� w r�ce łopat� i spróbowa�,  jak praca fizyczna smakuje! 
Ostrzegam zarazem, aby nikt nie odwa�ył si� interw eniow a� u mnie w tej sprawie,  bo ka�� 
go natychmiast aresztowa� jako sabota�yst�.”  

Po sprawozdaniu starosta wzywał do dyskusji i zadawania pyta�,  ale spotykał si� 
zazwyczaj z grobow ym milczeniem, zebrani obawiali si� odezwa� słowem, �eby nie narazi� 
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si� czymkolwiek satrapie.  Pami�tam, jak razu pewnego zabrał głos ksi�dz Ludw ik 
Grabowski,  proboszcz parafii Ł��yny w  gminie Osiek: 

„Pragn�łbym zw róci� uwag� Pana starosty na to, co si� dzieje po wsiach. Od czasu do 
czasu przychodzi, zw ykle w ieczorn� por�, kilku �ołnierzy niemieckich i u chłopów rekwiruj� 
wszystko,  co im wpadnie w r�ce,  nic nie płac�c i nie daj�c �adnego pokwitowania. Je�li kto� 
si� opiera,  gro�� rewolw erem. Niedawno trzej �ołnierze zabrali gospodarzowi mej parafii 
dobrego konia,  zaprow adził na trzeci� w ie� i innemu wie�niakow i sprzedali za wódk�,  
słonin� i kiełbas�. Poszkodow any po miesi�cu przypadkiem dowiedział si�, gdzie si� jego 
ko� znajduje i dopiero po długich targach i staraniach zdołał od nabywcy odebra� swoj� 
własno��.” Starosta poczerw ieniał,  zerwał si� z siedzenia i krzykn�ł: „Zabraniam w ten 
sposób oczernia� niemieckich �ołnierzy, oni tego robi� nie mog�!!” Ale gdy inni na sali 
zacz�li potakiwa� ks. Grabowskiemu, Gentz przerw ał dyskusj� stwierdzeniem, �e to jacy� 
bandyci, ale nie �ołnierze. Głos na sali: „Chodz� w mundurach,  to dezerterzy!” Starosta: 
„W mundur mo�e si� dzisiaj ka�dy zaopatrzy� i ubra�!” G łos z sali: „M ówi� ty lko po 
niemiecku”.  „Takich bandytów  nale�y uj�� i odesła� do najbli�szego posterunku” - ko�czył 
wymian� słów starosta. Potem zwrócił si� do proboszcza: „Jak si� ksi�dz nazywa i gdzie 
mieszka?” Proboszcz si� wystraszył,  siadł, nie odezw ał si� wi�cej słów kiem i przez dłu�szy 
czas,  gdy pow rócił do domu, bał si� nocowa� w  budynku plebani.  

Par� razy na zebranie przyje�d�ali w ysocy urz�dnicy z Krakowa. Generał dr Kurt von 
Burgsdorff (od 1 grudnia 1943 r. gubernator dystryktu krakowskiego) w podró�y po ziemi 
krakow skiej odwiedził rów nie� Jasło.  Celem pow itania dygnitarza,  na rozkaz dra Gentza,  
zebrało si� liczne grono przedstawicieli trójpowiatu w sali kinow ej, aby wysłucha� 
przemówienie dostojnika.  W odró�nieniu od innych ów nie groził,  nie krzyczał,  ani nie 
straszył O�wi�cimem, lecz spokojnie apelował do ludzi,  aby godzili si� ze swym losem 
i tłumaczył,  �e ci��ary nieraz ponad siły , które ponosz� s� czasowe, wyw ołały je potrzeby 
wojenne,  ale gdy wojna sko�czy si� zwyci�stwem hitlerowców i nastanie pokój, obyw atele 
rychło dojd� do dobrobytu pod błogosław ionymi rz�dami generalnego gubernatora 
dra Franka. Namawiał do zachowania spokoju,  cierpliwo�ci i nie opierania si� w ładzy,  
a potem zwrócił si� do siedz�cego obok dra G entza i rzekł: „Panie starosto! 	�dam tego 
i rozkazuj�,  mieszka�ców powierzonego panu powiatu traktowa� po ludzku i tego 
dopilnuj�.” Gentz spu�cił głow�, nie odezw ał si� ani słow em, ale wida� było, �e wcale nie 
zachwyca si� mow � sw ego nowego zwierzchnika.   

Były starosta jasielski dr Losacker po nominacji na gubernatora dystryktu 
krakow skiego odwiedził swój daw ny powiat. Przed budynek starostwa przyjechał 
w towarzystw ie 2 aut pancernych, w których siedzieli �andarmi z karabinem maszynowym 
i automatami w  r�kach. Wtajemniczeni opowiadali,  �e Lasacker nie chciał �adnej asysty,  
pragn�ł przyjecha� do ja�lan,  jak do dobrych znajomych, w stydził si� tej całej eskorty,  ale 
gestapo uparło si�, �e odpow iada za �ycie i bezpiecze�stwo gubernatora i jego �wity,  dlatego 
bez odpowiedniej osłony nie mo�e go wpu�ci� do miasta.  
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W mowie wygłoszonej w sali kina w yraził si� w ten sposób: „K iedy w  roku 1939 
wkroczyli�my do Polski, nie znali�my Polaków i stosunków  tutejszych,  dlatego popełnili�my 
cały szereg omyłek i bł�dów w odniesieniu do waszego narodu.  T ego si� nie zapieramy i do 
tego si� przyznajemy. Nie lubili�my si� te� w zajemnie. Moim zdaniem jednak�e nie jest 
dobrze,  gdy powstaje przyja�� czy nawet miło�� nagła pomi�dzy lud�mi, którzy dotychczas 
byli sobie obcy, potem bow iem tym szybsze i bole�niejsze nast�pi� mo�e rozczarow anie.  
Sympatia i szacunek rodz� si� stopniowo, zdobyw a si� je przez dłu�sze współ�ycie, gł�bsze 
i bli�sze obopólne poznanie. Taki stosunek wykluwa si� pow oli pomi�dzy Niemcami 
i Polakami. Przekonali�my si�,  �e społecze�stw o wasze jest pracowite,  oszcz�dne i rzetelne, 
o skromnych wymaganiach,  ale brak mu zmysłu organizacyjnego, który da� mu mog� 
jedynie Niemcy. W ten sposób narody nasze b�d� si� uzupełniały. Zadra�nienia,  które dzi� 
nas dziel�,  powoli zostan� usuni�te i w spół�ycie pomi�dzy nami uło�y si� na płaszczy�nie 
wzajemnego szacunku, zaufania i zrozumienia. Postaw iłem sobie za cel nad tym pracow a� 
i do urzeczywistnienia go d��y�.” 

Słow a owe brzmiały jak krwawa ironia,  jednak�e były inne ni� te, które dotychczas 
słyszeli�my z ust dra Gentza, dlatego wywarły na słuchaczach du�e wra�enie. W przemówie-
niu Losackera brzmiała nuta pojednania. By� mo�e, �e wpłyn�ła na to sytuacja na frontach 
i kl�ski niemieckiej armii.   

G ubernator nie zdołał swych planów urzeczywistni�, wkrótce bowiem został 
pow ołany do słu�by w ojskow ej. Czy był na froncie - nie wiem.  

Po kl�sce w rze�niowej 1939 r.  i nastaniu okupacji znalazło si� sporo ludzi 
odw a�nych,  którzy pocz�li organizowa� w �ród polskiego społecze�stwa podwaliny ruchu 
oporu. Organizacje podziemne wydawały biuletyny,  odezwy i komunikaty. Drukowane były 
zazwyczaj na bibułce, aby je mo�na było łatwiej przechowyw a�,  przew ie��,  a w razie 
potrzeby zniszczy�.  T ajna prasa rozprow adzana była przez zaufane osoby,  jednak�e kilka 
razy nast�piła wsypa,  nie wiadomo, czy przez lekkomy�lno�� i lekcew a�enie przeciwnika ze 
strony kolporterów, czy te� przez zdrad�. K ilka osób nieostro�nych zgin�ło przez to 
w obozach, jak np. mgr Władysław  Breitmeier,  mgr Janas, mgr Ludw ik Stasiak,  kierow nik 
Szkoły Powszechnej im M. Konopnickiej w Ja�le,  w iele osób dostało si� do wi�zie� 
i obozów koncentracyjnych, w�ród nich dyrektor gimnazjum Kazimierz Płaczek, aby po 
latach m�ki i trwogi wróci� do domu złamanymi psychicznie,  z nadszarpni�tym zdrowiem. 

N ienaw i�� całego społecze�stwa do N iemców przejaw iała si� te� w napisach 
umieszczanych na parkanach,  kioskach,  murach,  ławkach,  parkach a nawet na chodnikach.  
Wypisyw ano hasła: „Precz z Niemcami!” „�mier� Szwabom”, „H itler kaput!” itd.  Na murze 
otaczaj�cym ko�ciół parafialny na wprost drzwi wej�ciowych w  lecie 1943 r.  wymalowano 
czarn� farb� ogromy napis: „P.P.R.” Po kilku dniach kto� dopisał: „Niech �yje Polska!” Na 
drugi dzie�,  gry szedłem tamt�dy napis znikn�ł, kto� zabielił wapnem owe hasła. Wówczas 
po raz pierwszy w  �yciu usłyszałem te słow a: „Polska Partia Robotnicza.” 

G estapo skwapliwie korzystało z usług szpiegów, prowokatorów i kolaborantów. 
Aresztowano ludzi za lada doniesieniem, pod byle jakim pozorem wywo�ono na 
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przymusowe prace w gł�b Rzeszy, b�d� do kopania rowów pod umocnienia frontow e. 
Wykorzystuj�c czasy,  w yj�tkowo podłe indywidua starały si� załatw ia� porachunki osobiste, 
mszcz�c si� krwawo za urojone nieraz krzyw dy na ludziach niewinnych. U hitlerowców 
doznawały poparcia i pomocy, szły im bowiem na r�k�,  przyczyniaj�c si� do niszczenia 
�yw iołu polskiego na ziemiach - jak tw ierdzili nazi�ci - „odw iecznie i rdzennie 
germa�skich”.   

Podziemie rów nie� nie pozostaw ało bierne.  W obronie prze�ladow anych starało si� 
likw idowa� niebezpieczne jednostki - szpiegów, zdrajców i kolaborantów, wydaj�c na nich 
wyroki �mierci, które wykonywali członkow ie konspiracji.  

Po�ród jasielskich gestapowców wyj�tkow ym okrucie�stw em i sadyzmem odznaczał 
si� T eodor Drzyzga. M ��czyzna rosły, atletycznej budow y, o rysach tw arzy grubych 
i prostackich,  oczach małych, ponurych i zło�liwych, był postrachem miasta i okolicy.  
Pochodził ze �l�ska,  przed w ojn� zawodow y podoficer WP, w cywilu górnik. Gdy Niemcy 
zaj�li �l�sk,  zaofiarował im swe usługi.  N ajpierw  pomagał hitlerowcom w  �ciganiu byłych 
pow sta�ców �l�skich,  nast�pnie przeniesiony został do Jasła,  gdzie przebywał do ko�ca 
okupacji.  Chodził zawsze w towarzystwie ogromnego w ilczura,  którym zaszczuwał ludzi na 
�mier�. Szpiegow ał, �ledził, donosił, terroryzował, prze�ladow ał i likw idował w zarodku 
ka�dy odruch skierow any przeciwko N iemcom. Tortury,  m�ka i �mier� ludzi nie robiły  na 
nim �adnego wra�enia. Obce mu było uczucie lito�ci, nie był bow iem człow iekiem, lecz 
krwio�erczym, dzikim zwierz�ciem. K ilka razy usiłow ano go zgładzi�,  ale za ka�dym razem 
udało mu si� wyj�� cało z opresji.  

K iedy N iemcy opuszczali Jasło,  wyjechał razem z nimi.  Po wojnie zdołano go 
przychw yci� w  Bytomiu. W czasie �ledztw a przyznał si� do wszystkiego.  Zeznał,  �e 
zniszczył wielu Polaków, a najw i�cej 	ydów, mordował za� bez lito�ci.  N a drugi dzie� po 
przesłuchaniu popełnił samobójstwo, wieszaj�c si� na kracie okiennej aresztu milicyjnego w 
czerw cu 1945 r.  

K si�dz dziekan Kasak, proboszcz parafii D �bowiec (powiat jasielski) został 
aresztow any pod zarzutem przechowywania broni i aparatu radiowego. Doniesienie 
wpłyn�ło od parafianina O lbrychtow icza,  mieszka�ca D�bowca.  K si�dz w  czasie 
przesłuchania zaprzeczył wszystkiemu, ale to niewiele pomogło.  O prawcy najpierw zbili 
dziekana pi��ciami po twarzy,  a gdy skrw aw iony upadł,  skopali.  Potem wyw ie�li za miasto 
w pole i tam, na gruncie parafialnym, pod gruszk� rosn�c� na miedzy, kazali kopa� ziemi�.  
Pod cienk� warstw � muraw y ukryta była skrzynka radiowa przegniła z wilgoci,  o w n�trzu 
z�artym przez rdz�. Ksi�dz mów ił mi,  �e przedstawił �w iadków , którzy zeznali,  �e nigdy 
u proboszcza takiego aparatu radiowego nie było. Ale i to nie miało znaczenia, dziekana 
katow ano znowu.  

U rz�dniczka starostwa, volksdeutschka (nazwisko zapomniałem),  która w spraw ie 
słu�bowej udała si� do budynku gestapo,  była �wiadkiem zn�cania si� gestapowców nad 
nieszcz��liwym kapłanem. Ksi�dza Kasaka wyprow adzano wła�nie z oddziału �ledczego.  



 

113Jasło w latach okupacji niemieckiej 

Miał tw arz spuchni�t�, posiniaczon� i skrwawion�. Postawiono go w  k�cie korytarza 
i kazano wywraca� koziołki przez cał� długo�� sieni,  a� do przeciwległej �ciany.   
Tam dostawał kopniaka od dy�uruj�cego gestapowca i musiał powtórzy� koziołkowanie 
z powrotem. Kiedy kapłana (zaznaczam, �e był człowiekiem dobrym, ponad 60-letnim) po 
raz trzeci zmuszano do odbycia w  ten sam sposób owej krzy�ow ej drogi, volksdeutschka 
(katoliczka) nie w ytrzymała nerwowo, rozpłakała si� i jak opow iadała,  naw ymy�lała 
oprawcom i uciekła. Gonił j� �miech gestapow ców.  

D ziekan przesiedział w wi�zieniu pół roku. Dopiero dzi�ki interwencji ksi�dza 
kardynała Sapiehy u samego generalnego gubernatora dra Franka został zw olniony do domu. 
Tutaj par� tygodni obło�nie chorował.   

O lbrychtow icz mszcz�c si� na obywatelach za pogard� i pogró�ki,  których  mu nie 
szcz�dzili,  szpiegował i dalej donosił. Wtedy podziemie wydało na niego wyrok �mierci.  
Jednak�e szpieg miał si� na baczno�ci.  U krywał si� przez długi czas,  w yje�d�ał,  w ychodził 
z domu tylko w  dzie�. W nocy,  gdy zatrzymywał si� w  swym mieszkaniu, barykadował od 
wewn�trz drzwi i okna.  K ary pomimo tego nie unikn�ł.  Jakich� dwóch młodych partyzantów 
zastrzeliło go pewnego ranka na drodze d�bowieckiej przy mo�cie.   

N auczycielka Stefania Armatówna (narodowo�ci polskiej) zatrudniona w  Szkole 
Pow szechnej w  Podniebylu k. Jedlicza, w pow. kro�nie�skim, pozostaw ała w  stałym 
kontakcie z gestapo.  W�ród gestapowców miała kochanka. Wywiad ustalił,  �e pełni 
obowi�zki szpiega i konfidenta, �ledzi partyzantów, donosi na osoby jej niemiłe, krytykuj�ce 
jej post�pow anie i innych przed ni� ostrzegaj�ce. Ludzi ow ych aresztow ano, a nast�pnie 
wysłano na roboty przymusowe do Rzeszy lub do obozu w O�wi�cimiu. Najpierw podziemie 
ostrzegało j�, a gdy przestrog� zlekcewa�yła, wydało w yrok �mierci.   

A rmatów na uczyła w chłopskiej chacie,  w wynaj�tej izbie.  W czasie zaj�� wywołali 
j� z klasy dwaj nieznani młodzie�cy, którzy przyjechali na rowerach przed chat�. Chwil� 
rozmawiali,  a nast�pnie strzelili do niej kilkakrotnie.  S�dz�c, �e nie �yje - uciekli.  Jednak�e 
rany okazały si� lekkie.  Przew ieziono j� do szpitala w Kro�nie, wyj�to kule,  po kilku dniach 
nauczycielka poczuła si� lepiej i szybko pocz�ła przychodzi� do zdrowia.  Brat jej opowiadał 
mi,  �e poznała jednego ze strzelaj�cych.  Stan jej zdrow ia tak si� poprawił,  �e za par� dni 
miała opu�ci� szpital.  Wówczas zacz�ła odgra�a� si� i „sypa�”. Gestapo aresztowało kilka 
osób, przesłuchano cały szereg innych. Gdy pewnej nocy do bramy szpitalnej zacz�li dobija� 
si� jacy� nieznani m��czy�ni, otworzyła im furt� dy�uruj�ca od�w ierna. Przybysze za��dali 
wskazania sali, w której le�ała Stefania A. Zakonnica zrazu wzbraniała si�, ale gdy nocni 
go�cie  zagrozili u�yciem broni, poprowadziła ich do separatki,  w  której spała nauczycielka - 
konfidentka.  Spiskow cy zastrzeli j�. Zw łoki denatki zabrała rodzina i pochowała je na 
wiejskim cmentarzu w Ł��ynach.   

M niej tragicznie zako�czyła si� podobna przygoda pewnej urz�dniczki pocztowej we 
wsi S. Panna w �rednim w ieku nawi�zała romans z podoficerem �andarmerii z Gorlic.  
Przyje�d�ał do niej i cz�sto zatrzymywał si� na noc. Zauwa�yli to chłopcy nale��cy do 
konspiracji i postanowili ow� za�yło�� przerwa�.  Jeden z nich opowiedział mi przebieg tego 
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zdarzenia. Niemieccy �andarmi nawet przy zaspokajaniu pop�du płciow ego nie zapominali 
o swym posłannictwie i obow i�zkach, aby dochodzi�,  szpiegowa� i �ledzi�.  Cz�sto wi�c ich 
kochanki Polki były wci�gane w prace w ywiadu, a znaj�c j�zyk, ludzi i stosunki miejscowe 
staw ały si� niebezpieczne.  U rz�dniczk� ow� ostrzegali�my najpierw pisemnie,  nadmieniaj�c, 
�e ha�bi si� nie tylko jako kobieta,  ale przede wszystkim jako Polka,  utrzymuj�c stosunki 
z hitlerow cami. Kiedy jednak�e ostrze�enie nie pomogło, zacz�li�my oczekiw a� 
odpowiedniej chw ili,  w której mogliby�my wyst�pi� czynnie.  Chwila taka niebawem 
nadeszła.  	andarm został w ysłany do Krakowa, miał dopiero za par� dni powróci�.  

Było nas czterech chłopaków AK-owców, jak to si� mówi „i do ta�ca i do ró�a�ca”. 
Na wszelki wypadek zaopatrzyli�my si� w  bro�,  a prócz tego mieli�my ze sob� t�gie kije.  
Była pó�na noc grudniowa. Zaczaili�my si� przy chałupie, w której mieszkała urz�dniczka. 
Jak zw ykle w yszła po w od� do studni,  a wówczas trzech z nas w�lizgn�ło si� do sieni,  
a stamt�d do jej izdebki.  Czw arty pozostał przed chat� na czatach.  N a widok rewolweru 
wymierzonego w pier� ugi�ły  si� pod ni� kolana i osun�ła si� na podłog�.  Schwytali�my j� 
i posadzili na łó�ku. Potem o�wiadczyłem jej,  �e za swe niegodne post�powanie zasłu�yła na 
�mier� i �e przyszli�my wykona� w yrok. Nie odezwała si� ani słowem, ale tak dr�ała, trz�sła 
si�,  dygotała i z�by jej tak szcz�kały, jakby z samego strachu miała skona�.  Wówczas 
złagodziłem ton moich pogró�ek. Poniewa� dotychczas nikt nie doznał krzywdy z powodu 
jej miłostek z �andarmem, wyrok �mierci zamieniamy na kar� obci�cia włosów oraz 
napi�tnow anie.  Nie odezwała si� na to równie� słowem. Kolega, który miał przygotow an� 
maszynk� do strzy�enia ogolił jej głow� do skóry, nast�pnie na czole wypisał, trudn� do 
zmycia farb�,  liter� „K ”. W ko�cu uło�yli�my j� na brzuchu,  odsłonili t� cz��� ciała, która 
zw ykle byw a zakryta,  a któr� grzeszyła i wlepili�my jej kilkana�cie „odlew anych”,  aby 
zapami�tała, �e Polce kocha� si� z w rogiem nie przystoi. Przed opuszczeniem mieszkania 
zagrozili�my, �e w rócimy i zastrzelimy j�, gdyby wzyw ała pomocy. N a drugi dzie� 
wczesnym rankiem w idziano pani� urz�dniczk� w chustce nasuni�tej na czoło, jak z walizk� 
w r�ku spieszyła na stacj� kolejow�.  Do wsi ju� nigdy nie w róciła.   

�mier� za ojczyzn� była i jest jednym z najpi�kniejszych zgonów , jaki zna ludzko��. 
Poeci opiewaj� j� w pie�niach i poematach. Ju� staro�ytni Rzymianie głosili hasło: „Quam 
dulce et decorum est pro patria mori!” 	ycie jest najwi�kszym i najcenniejszym skarbem 
człow ieka,  które pow inien chroni� i p iel�gnowa�,  a jak najdro�ej je sprzeda�, je�li 
konieczno�� tego w ymaga,  z najw i�ksz� korzy�ci� dla siebie, sw oich najbli�szych, ojczyzny 
i społecze�stw a.  N ieprzemy�lane igranie z �yciem jest godne pot�pienia.   

W czerw cu 1943 r.  przed zakładem fryzjerskim przy ul.  Ko�ciuszki w  Ja�le 
zatrzymało si� otwarte wojskowe auto, w którym siedziało dwóch niemieckich �ołnierzy 
uzbrojonych w  karabiny. Z auta w ysiedli obaj,  ale jeden z nich zostawił karabin 
w samochodzie,  staw iaj�c w  ten sposób,  �e lufa wystawała ponad obudow� auta.  Jeden 
z �ołnierzy wszedł do zakładu, drugi natomiast, uzbrojony, stan�ł na stopniu przed drzwiami 
i rozmawiał z osobami znajduj�cymi si� wewn�trz lokalu.  Nadszedł wówczas jaki� chłopak 
(16-17 lat), zbli�ył si� pow oli do auta i nagle ruchem błyskawicznym chw ycił luf� karabinu, 
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uniósł j� w gór� i ze sw� zdobycz� w szalonych skokach, klucz�c raz w prawo, raz w  lewo, 
zacz�ł uchodzi� w stron� parku miejskiego.  Na krzyk kierowcy auta,  który spostrzegł 
manewr młodzie�ca,  �ołnierz stoj�cy w  drzw iach zakładu odw rócił si�, poderwał karabin do 
strzału i pocz�ł mierzy�. Uciekinier oddalił si� ju� kilkadziesi�t kroków  od auta, gdy padł 
strzał.  Chłopak trafiony w plecy run�ł na jezdni�.  Nieliczni przechodnie rozpierzchli si� 
w popłochu. 	ołnierze podbiegli do rannego, który wił si� z bólu, kopn�li go,  potem 
podnie�li, wrzucili do auta i odjechali.  K im był ten chłopak - nie wiem. N ieprzemy�lany 
wyczyn kosztow ał go �ycie.  

W szkole powszechnej m�skiej w B. pracował w  okresie okupacji nauczyciel P.,  
m��czyzna w  �rednim wieku,  �onaty,  ojciec dw ojga dzieci.  U czył pow ierzon� sobie 
gromadk� dzieci i byłoby w szystko dobrze,  gdyby nie jedna w ada pana wychowawcy - zbyt 
cz�sto i gł�boko zagl�dał do kieliszka. To go zgubiło.  Wiadomo, �e człowiek podchmielony 
nabiera odw agi, ryzykuje, drwi sobie ze w szystkiego. Tak było te� z ow ym nauczycielem. 
Podchmielony postanowił sobie zadrwi� ze „szkopów ” i pocz�ł wy�piewyw a� p ie�ni 
patriotyczne z dzie�mi w klasie. Kiedy Niemcy zaj�li Polsk�, wydali zakaz �piewania 
w ko�ciele pie�ni „Serdeczna M atko.. .”, gdy� melodia ta była identyczna z melodi� „Bo�e 
co� Polsk�.” �piewanie wi�c pie�ni patriotycznych w szkołach nara�ało nie tylko 
�piew aj�cego nauczyciela,  ale i kierownika szkoły na represje,  aresztowanie,  zesłanie do 
obozu koncentracyjnego, nawet mogło spowodow a� zamkni�cie szkoły. Przera�ony 
kierownik szkoły wezwał nauczyciela P.  do siebie,  prosił go,  zaklinał, tłumaczył i groził, aby 
zaniechał tego rodzaju popisów, zwłaszcza,  �e w budynku szkolnym były klasy przydzielone 
ukrai�skim dzieciom na nauk�, a na lekcje religii przychodził grekokatolicki katecheta,  
zaci�ty  wróg Polaków , który nie omieszkałby donie�� gestapo o wszystkim. 

N auczyciel obiecał zastosow a� si� do polece� sw ego zw ierzchnika, ale gdy sobie 
podchmielił, znow u zaczynał w y�piewywa� z dzie�mi pie�ni patriotyczne. Kierownik szkoły 
widz�c,  �e nie poradzi sobie z pijakiem, zawiadomił o w szystkim  Inspektorat Szkolny 
w Ja�le i poprosił o zwolnienie pana P.  z posady nauczyciela.  Inspektorem szkolnym w Ja�le 
był w ówczas p.  Franciszek Cegielski,  były kierow nik szkoły w  �rodzie (w oj. pozna�skie). 
Przyjmowanie na posady nauczycielskie i zwalnianie zale�ne było od zgody radcy 
szkolnego.  G attner po zapoznaniu si� ze spraw �,  telefonicznie za��dał aresztowania przez 
�andarmeri� w  B. niesfornego pedagoga,  równocze�nie prosił komendanta o przeprow a-
dzenie �ledztwa. N auczyciela aresztow ano i osadzono w  w i�zieniu,  a uczniów  z jego 
IV klasy zacz�to przesłuchiw a�.  Dzieci pouczone przez rodziców  zeznawały sprytnie: „Tak 
jest, �piewały�my rozmaite pie�ni,  ale tylko wtedy,  gdy pan poszedł do ust�pu lub palił na 
korytarzu papierosa.” Nauczyciela po kilku dniach zwolniono z aresztu i posady. Chodził po 
miasteczku w aureoli bohatera, m�czennika za spraw� narodow�,  podziwiany przez młodych 
i starych.  D ostał posad� p isarza w urz�dzie gminnym i znow u było by mu si� jako tako �ycie 
uło�yło, gdyby nie ow a nieszcz�sna wódka.  Niedługo potem spotkał si� z kamratami 
w miejscowej restauracji, gdzie podpiwszy sobie pocz�ł w ykrzykiwa� w stron� stołu 
zaj�tego przez �andarmów  niemieckich obra�liw e słow a i w y�miewa� si�,  �e głupich 
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„szkopów ” potrafiły  dzieci oszuka�. Jeden z �andarmów, który rozumiał po polsku 
aresztow ał go. Wyw ieziony do O �w i�cimia wkrótce zmarł.  

W dniu 1 stycznia 1942 r. przeniosłem si� ze słu�by w administracji szkolnej do pracy 
w szkolnictw ie. Z ostałem mianowany kierow nikiem Szkoły Pow szechnej nr 2 im. 
M. K onopnickiej, mieszcz�cej si� przy ul. Koralewskiego w Ja�le.   
 

 Pi�kny budynek 2-pi�trow y, przed wojn� przeznaczony dla dziewcz�t, posiadał 
now oczesny sprz�t szkolny, du�� bibliotek�,  gabinety: geograficzny,  biologiczny 
i matematyczno-fizyczny wyposa�one w przyrz�dy, pomoce naukowe, mapy, obrazy, tablice 
pogl�dowe itd.  Po zaj�ciu Jasła przez Niemców, w  przemarszu na w schód zatrzymała si� 
w nim jaka� kompania piechoty. 	ołnierze wyrzucili wszystkie ław ki na boisko,  bibliotek� 
spalili, pomoce naukowe połamali,  poniszczyli,  fortepian wyrzucili z II pi�tra na ulic� przez 
okno i po tygodniu poszli dalej nie�� kultur� germa�sk� na barbarzy�ski w schód, zdobywa� 
�w iat.  Pozostał po nich, prócz kop gnoju i �mieci na korytarzach i w klasach szkolnych, grób 
na podwórzu szkolnym. Na krzy�u przybita tabliczka głosiła,  �e w mogile spoczywa 
ukochana suka podoficera (jakiej� tam jednostki w ojskow ej),  która za �ycia wabiła si� 
„Lula”.  

Szkoła od tego czasu stała pustk�. Wyprosiłem u Gattnera ten budynek dla moich 
uczennic.  U porz�dkowano jako tako sale i nauka si� rozpocz�ła. Parter i I p i�tro zajmowała 
Szkoła nr 2, natomiast II pi�tro Szkoła nr 1 im. Królowej Jadw igi (ich budynek szkolny 

Szkoła Powszechna im. M. Konopnickiej (fot. z arch. M. Mikulskiego) 
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zaj�ła szkoła niemiecka).  Obszerne piw nice zarekw irowała fabryka marmolady na magazyn 
przetworów owocow ych. W takich w arunkach uczyli�my do kwietnia 1943 r.  Kiedy 
nadeszły oddziały lotników , kazano nam si� wynie�� w ci�gu 24 godzin.  Od tej pory dzieci 
uczyły si� w  rozmaitych,  kilkakrotnie zmienianych salach i pomieszczeniach,  a� do 
ew akuacji miasta.   

W Szkole nr 2 prócz kierownika szkoły uczyło 8 pa� nauczycielek i 2 ksi��y 
katechetów. Do szkoły ucz�szczało 400-450 uczennic.  K lasy p�kały od nadmiaru dzieci, ale 
wszelkie moje starania o przydział nowych etatów były nadaremne, gdy� rz�d G G 
postanowił utrzyma� ilo�� etatów  na poziomie przedwojennym. Z a głodow e pobory panie 
nauczycielki pracow ały ofiarnie,  a kilka z nich brało udział w  tajnym nauczaniu.  Z owych lat 
utkwiło mi w pami�ci kilka w ydarze�, którymi pragn� si� podzieli� z moimi czytelnikami.  

Jak ju� poprzednio wspominałem, ludzie w yznaczeni przez A rbeitsamt (urz�d pracy) 
na prace przymusowe do Reichu uciekali i ukryw ali si�. Kontyngent osób wyznaczonych do 
wyjazdu musiał jednak�e zosta� utrzymany, braki musiały by� uzupełniane przez łapanki. Na 
tym tle panow ały zawsze tarcia pomi�dzy K reishauptmannem a ludno�ci� powiatu. Gentz, 
pragn�c zastraszy� ja�lan,  zarz�dził jesieni� 1943 r. przymusowy wywóz dzieci szkolnych na 
roboty do Niemiec.  W godzinach lekcyjnych niespodziewanie �andarmeria otoczyła budynki 
m�skich szkół powszechnych i szkoł� zawodow�, zabrała kilkudziesi�ciu uczniów, 
załadowała na auto ci��arowe i pod eskort� w ywiozła w stron� G orlic. Rodzice rozpaczali. 
Do starosty udała si� delegacja mieszka�ców miasta z burmistrzem prof. Pyrkiem z pro�b� 
o cofni�cie zarz�dzenia,  obiecuj�c doło�y� w szelkich stara�, aby wyznaczony kontyngent 
robotników wyjechał do Niemiec.  G entz jako� dał si� przekona�, chłopcy tego samego dnia 
wrócili do domów. 

Rozmawiałem z kilkoma  spo�ród w ywiezionych. Najedli si� strachu,  ale to ju� było 
poza nimi. Z młodzie�cz� niefrasobliwo�ci� opowiedzieli mi, �miej�c si�, przygod�,  jak� 
prze�yli w podró�y: 

„Jechali�my stłoczeni,  jak �ledzie w beczce w  otwartej ci��arów ce, przygn�bieni 
i wystraszeni, co „szwaby” z nami zrobi�.  K ilka kilometrów za miastem auto nagle stan�ło, 
co� si� w motorze popsuło.  Wła�nie wtedy przechodził szos� jaki� starszy gospodarz. Jad�cy 
z nami kolega poznał w  nim swego ojca, pocz�ł wi�c przera�liw ie krzycze�: „Tato.  Tato! 
Mnie wyw o�� do Niemiec na roboty! Ratuj tato!” W starego jakby piorun strzelił.  Stan�ł,  
podniósł r�ce nad głow �,  podbiegł do samochodu i nagle zaw ołał: „Stasiu,  a jak�e ty  
pojedziesz, masz przecie� stare, dziurawe spodnie!” A syn na to: „Co ja na to poradz�?” 
Stary na chwil� zamilkł, jakby si� zastanawiał, nagle wrzasn�ł: „Zdejmuj migiem portki 
i bierz moje!” T o mówi�c rozebrał si� szybko, spodnie podał jednemu z chłopaków, 
a synowi polecił przekaza� szybko swoje. Ale w  tej chwili auto ruszyło. Sta� nie zd��ył 
jeszcze zdj�� swych starych, dziurawych spodni, a na go�ci�cu został ojciec w kapeluszu na 
głowie,  marynarce i gaciach.  Jeden but wło�ył na nog�,  a drugim wywijał w powietrzu, biegł 
za samochodem i co� krzyczał,  groził pew nie Niemcom ogniem piekielnym. D o domu miał 
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par� kilometrów. Chocia� ci��ko nam było na sercu,  dusili�my si� ze �miechu, ale 
równocze�nie �al nam było Stasia, który płakał.” 

Pewnego popołudnia w  czerwcu 1942 r.  zostałem wezwany do Gattnera. Zastałem 
radc� w  gabinecie,  w  r�ku trzymał jak�� kartk�.  Po przywitaniu pyta: „Czy zna pan Lejprasa 
i �w iguta?” „T ak jest” - odpowiadam „to kierow nicy szkół m�skich w  Ja�le.” On na to „Was 
für Lumpen sind sie?” (co to za gałgany?) „To bardzo porz�dni ludzie,  uczciwi,  
wykształceni, dobrzy wychowawcy młodzie�y” - mówi�.  „Naturalnie” - zadrwił Gattner - 
„oni musz� by� uczciw i i porz�dni, bo to s� pa�scy przyjaciele.  A  ja mam zamiar odda� ich 
gestapo dla przesłuchania, pragn�łem jednak przedtem porozmawia� z panem”. Przeraziłem 
si� i pytam, co oni takiego uczynili. „Wyobra� pan sobie” - ci�gnie G attner,  „�e 
z Cegielskim poszedłem do szkoły tego Lejprasa na wizytacj�.  W klasie IV kazałem wyj�� 
uczniom podr�czniki i poło�y� je na ławkach do przegl�du, czy chłopcy nie przynosz� 
zakazanych ksi��ek do szkoły”.  To mów i�c radca w zi�ł z biurka przedwojenn� „H istori� 
biblijn�” i pokazał mi wizerunek M atki Boskiej Cz�stochowskiej z podpisem: „Królowa 
Korony Polskiej.” „Taka jest nauka w waszych szkołach - propaganda polityczna.  Jaka to 
„królowa polska”, ta czarna madonna z Cz�stochowy? Takie ksi��ki przynosz� dzieci do 
niemieckiej szkoły. W ten sposób budzi si� w młodzie�y nieuzasadnione nadzieje.  Ja tego 
nie b�d� tolerow ał. Za to odpowie kierownik,  �e nie zwraca uwagi na to, co dzieje si� w jego 
szkole. A u pana, czy dzieci maj� równie� takie podr�czniki?” „Nie wiem, panie radco” - 
mówi� - „u mnie w szkole jest 350 dziewczynek. Zakazano im przynosi� do klasy 
jakiekolwiek podr�czniki przedw ojenne,  pilnuje si� i kontroluje,  ale pomimo to mo�e si� 
zdarzy�, �e jaki� dzieciak nie posłucha - czy� ja, czy te� która z nauczycielek mo�e za to 
odpowiada�? A co do kolegi Lejprasa, to bardzo prosz� pana radcy nie oddaw a� sprawy 
gestapo i nie gubi� go.  To napraw d� porz�dny człow iek, polityk� si� nie zajmuje,  w  domu 
�ona i dwoje małych dzieci,  �yj� w ci��kich warunkach materialnych.  Ja w tej sprawie z nim 
porozmawiam. Bardzo prosz� raz jeszcze pana radc�. A prócz tego - panie radco - czy� ten 
wizerunek Matki Boskiej Cz�stochow skiej Królowej Korony Polskiej w ksi��eczce 
w czymkolw iek potrafi przeszkodzi� N iemcom w  odniesieniu zw yci�stwa nad �wiatem?” 
Gdym to ostatnie zdanie pow oli i dobitnie wypowiadał,  patrzyłem Gattnerowi w  oczy.  
Zauw a�yłem w  nich jaki� błysk zrozumienia,  czy te� zdziwienie.  Tw arz jego dotychczas 
pos�pna powoli si� rozja�niła,  u�miechn�ł si� i rzekł: „N o ja,  Sie haben recht!” (N o tak,  pan 
ma racj�!).  Potem kartk� z nazwiskami kierowników zwin�ł i cisn�ł do kosza.  Audiencja 
była sko�czona.   

K olega Kazimierz Lejpras opowiedział mi przebieg wizytacji. Gattner i inspektor 
Cegielski po krótkim pobycie w  kancelarii, gdzie zapoznali si� z administracj� szkoły udali 
si� do klas. Gdy znale�li si� w kl. IV, której wychow aw c� był Lejpras,  radca kazał dzieciom 
wyj�� podr�czniki i zeszyty,  uło�y� je na pulpitach ław ek. Chłopcy wyło�yli ksi��ki, a ucze� 
siedz�cy w  pierwszej ławce poło�ył na wierzchu „Placówk�” Prusa. Krew spłyn�ła mi 
z serca do nóg,  uczułem, �e bledn�.  Spojrzałem na Cegielskiego, był �ółty  jak wosk. Gattner 
stał, patrzył i milczał.  Tu� przed nim le�ała ksi��ka. Znaj�c j�zyk polski, wiedział co 
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zawiera. „Widzi, czy nie widzi?” przelatywało mi przez głow�. Trw ało to sekundy, które 
zdały mi si� wiekiem. Pow oli Gattner odwrócił si�, podszedł do okna i tyłem zwrócony do 
klasy patrzył na ulic�.  Ucze� na nasze skinienie ukrył „Placówk�”.  Szedłem pomi�dzy 
ławkami,  a nogi uginały si� pode mn� z trwogi.  W ostatniej ławce Cegielski znalazł 
„H istori� biblijn�” z wizerunkiem M atki Boskiej Cz�stochowskiej i z podpisem „Królowa 
Korony Polskiej”. - „Damy j� radcy” - szepn�ł do mnie - „niech ma cokolwiek.” Gattner 
widział „Placówk�” - ko�czył sw � opow ie�� Lejpras - nie mógł jej nie w idzie�, tylko udał, �e 
nie widzi”.  

Pocz�w szy od maja 1944 r.  zacz�ły  przelewa� si� przez miasto du�e transporty 
wozów  i aut naładowanych ró�nego rodzaju sprz�tem, betami i mieniem ludzkim, p�dzono 
stada koni, bydła i owiec drog� na zachód. Na wozach siedzieli m��czy�ni i kobiety 
w regionalnych strojach ukrai�skich. Byli to koloni�ci niemieccy, którzy z Ukrainy ci�gn�li 
do Reichu. Przeje�d�ały tak�e oddziały M ongołów  w  niemieckich mundurach.  	 ołnierze 
opow iadali,  �e około 100 tysi�cy ich przeszło na stron� niemieck�,  gdy hitlerow cy dotarli na 
przedpola Kaukazu pod naporem Armii Czerwonej. Były te� w�ród nich oddziały kozackie 
armii gen.  Własow a. Wszyscy cofali si� z ust�puj�cym Wehrmachtem. W mie�cie 
zapanow ało radosne podniecenie,  �e okupanci uciekaj�, �e zbli�a si� wyzwolenie i koniec 
wojny.   

Im gorzej działo si� na frontach, tym w ładze okupacyjne stawały si� okrutniejsze 
w stosunku do miejscowej ludno�ci. N aje�d�ca zmierzał prost� drog� do fizycznego 
i biologicznego w yniszczenia podbitego narodu. Niby potworny polip  wysysały 
faszystow skie Niemcy wszelkie soki �yw otne z ujarzmionego kraju.  Co par� dni ukazywały 
si� w mie�cie plakaty z zawiadomieniem, �e za takie a takie przest�pstw o rozstrzelano tyle a 
tyle osób. Pomi�dzy skazanymi byli zakładnicy bez ró�nicy płci i tacy,  których 
podejrzew ano, �e nale�eli do „band”,  a tak�e i tacy,  którzy zabili cielaka czy prosiaka nie 
uzyskaw szy zezw olenia w ładzy administracyjnej.  Coraz wi�cej osób, m��czyzn i kobiet,  
zw łaszcza młodzie�y, uciekało z domu w góry i lasy,  zasilaj�c oddziały partyzanckie. Woleli 
cierpie� głód i chłód, poniewierk� i n�dz�, ale walczy� z broni� w  r�ku, zamiast czeka� na 
aresztow anie,  łapanki i egzekucje.  K l�ski wojsk hitlerowskich oraz zbli�aj�cy si� front 
sowiecki dodaw ały otuchy i nadziei.   

N iemcy w ywie�li ju� sw oje kobiety i dzieci na zachód, zostali ty lko m��czy�ni.  
Wielu volksdeutschów kryło si� po w siach przed przymusowym wysiedleniem do Rzeszy, 
bo czego� oni tam mieli szuka� i czego si� spodziew a�? Wa�niejsze budynki w mie�cie 
zacz�to fortyfikowa�,  okna,  balkony i bramy wej�ciowe do sieni obkłada� worami 
napełnionymi piaskiem. Wieczorem w olno było w ychodzi� do miasta tylko do godziny 
20:00 potem do 19:00 w ko�cu tylko do 16:00,  w nocy obowi�zywało całkowite 
zaciemnienie (jak zreszt� w czasie całej okupacji).   

Było to latem 1944 r.,  w mie�cie roiło si� od niemieckich �ołnierzy, którzy cofali si� 
przed napieraj�c� Armi� Czerw on�. Wojsko zaj�ło na kwatery budynki u�yteczno�ci 
publicznej, szkoły,  a nawet niektóre domy prywatne. Przez Jasło dniem i noc� przeci�gały 
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tabory wojskowe i cywilne, uciekali volksdeutsche z M ałopolski Wschodniej. Byłem 
rankiem u p. P. , siedzieli�my na podwórzu przed domem, całe towarzystwo liczyło 
kilkana�cie osób. Po�ród zebranych był rów nie� emerytowany pułkownik byłych wojsk 
austriackich z �on� N iemk�, zupełnie spolszczon�. Nagle z s�siedniej kamienicy nale��cej 
do in�. M acudzi�skiego w yszedł wachmistrz artylerii,  przelazł przez parkan i szybko zbli�ył 
si� ku nam. Pułkow nikowa zd��yła mi zaledwie szepn��: „Prosz� si� jego nie obaw ia�, to 
nauczyciel - socjalista, bardzo porz�dny człow iek, znamy go od dłu�szego czasu, nie liczy 
si� ze słowami,  ostro krytykuje.. .”, a ju� Niemiec witał si� ze w szystkimi, mnie si� 
przedstaw ił. M��czyzna w �rednim wieku, przystojny brunet,  w  cywilu kierownik szkoły 
w N adrenii.  Był ranny na froncie w schodnim, przele�ał par� miesi�cy w jasielskim 
wojskowym szpitalu,  a teraz wracał z urlopu w ypoczynkow ego w  domu, odwiedził rodziców 
i �on�, zobaczył now onarodzon� córeczk�,  p ierwsze dziecko.  O pow iadał o podró�y przez 
Niemcy, ale nie w spomniał o nalotach i zniszczeniu kraju, a potem przechodz�c nagle do 
polityki,  pocz�ł mów i� o ci��kiej sytuacji na froncie, o tym, �e �ołnierze nie chc� ju� si� bi�, 
masowo dezerteruj�.  K omenda armii, aby zach�ci� „Landserów ” (�ołnierzy frontow ych) do 
dalszej walki, do wytrwało�ci i stawiania oporu, oddaje im co pew ien czas dla rabunku 
i grabie�y jakie� miasto lub zamo�niejsz� osad�.  Wachmistrz ostrzegał nas w zaufaniu 
(słyszał w komendzie od przeło�onych), �e Jasło padnie równie� ofiar� rabunku, dlatego 
radził nam jak najrychlejszy wyjazd, front si� zbli�a,  a w ów czas zacznie si� ostrzeliwanie 
i bombardow anie miasta.  „Kiedy �egnałem si� z �on� i rodzicami” - ci�gn�ł dalej �ołnierz - 
nauczyciel - „powiedziałem im tak: Nie wiem, czy si� jeszcze kiedykolwiek w tym �yciu 
zobaczymy, gdy� w racam na front. Ale gdy ujrzycie Renem płyn�ce zwłoki naszych 
�ołnierzy i gdy przez długie dni wody Renu b�d� purpurowe od niemieckiej krwi,  to 
wiedzcie, �e sprawiedliwo�ci stało si� zado��, �e jest to słuszna kara Bo�a za te straszne 
zbrodnie i krzywdy, jakich dopu�cili�my si� w stosunku do innych narodów”. 

Rozmow a ta podziałała na nas przygn�biaj�co, milczeli�my, nie wierzyli�my 
jednak�e temu, �eby Jasło miało by� zniszczone i w ydane „Landserom” na rabunek.  
Tymczasem przestroga wachmistrza miała si� niebawem sprawdzi�.  Cofa� zacz�ły  si� 
równie� regularne oddziały wojsk niemieckich. 14 czerw ca 1944 r.,  przybył do Jasła du�y 
oddział SS czołgów i artylerii, zatrzymał si� cz��ciow o na Rynku. O godzinie 22 cały Rynek 
zaja�niał nagle jarz�cym �wiatłem, zapłon�ło kilkana�cie latar�.  Jakkolwiek elektrownia była 
pod zarz�dem niemieckim, udało si� któremu� z Polaków  wł�czy� pr�d, widocznie 
spodziewano si� sowieckiego nalotu.  Esesmani seriami z karabinów  maszynow ych strzaskali 
wszystkie lampy na Rynku. Opowiadano nast�pnego ranka w mie�cie, �e polscy pracownicy 
zatrudnieni w elektrowni uciekli w góry do partyzantów. Rynek przedstawiał �ałosny widok. 
Społecze�stwo polskie,  gdzie tylko mogło i jak mogło, przeciw staw iało si� okupantowi,  
a hitlerowcy znów tak post�powali, aby ich w szyscy znienaw idzili.  

Budynki szkolne zaj�te zostały przez wojsko. W gmachu gimnazjalnym, doszcz�tnie 
obrabowanym, zakwaterowała si� �andarmeria hitlerowska - dziesi�cioro ludzi - i tam 
pozostawała przez czas okupacji a� do wyzwolenia miasta.  W budynku Szkoły im. 
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M. K onopnickiej przy ul.  Koralew skiego, gdzie uczyły si� równie� dzieci ze szkoły 
im. K rólow ej Jadwigi, zakw aterował si� na wiosn� 1944 r.  oddział lotników 
„Fliegerabteilung” licz�cy 30 do 40 �ołnierzy.  

Jaki� młody major, który przyszedł zawiadomi� mnie o rekw izycji o�wiadczył, �e jest 
równie� nauczycielem, �e w spółczuje gronu nauczycielskiemu i uczennicom, ale to samo 
dzieje si� w Reichu. Po wojnie, pocieszał mnie,  budynki zostan� zw rócone do u�ytku 
władzom pedagogicznym. W ten sposób przeszło 700 uczennic zostało „bezdomnymi”.  
Wi�kszo�� nauczycielek obu szkół �e�skich została przez Inspektorat Szkolny skierow ana 
do urz�dów niemieckich,  do pomocy w kancelariach.  Dla dziewczynek udało mi si� 
nast�pnie wyprosi� w urz�dzie mieszkaniow ym dwa pokoje przy ul.  Floria�skiej oraz 
budynek szkoły �ydowskiej,  gdzie si� przez pewien czas uczyły, w ko�cu sal� w  fabryce 
wody sodow ej za mostem i izb� byłej karczmy. T am uczennice doczekały si� zako�czenia 
roku szkolnego 1943/1944. 

D wie m�skie szkoły tylko przez krótki czas korzystały z własnych gmachów. 
Budynek zaj�ło wojsko na w łasny u�ytek,  a uczniowie chodzili na nauk� do starego budynku 
szkolnego w Sobniow ie. 

N aloty sowieckich bombow ców rozpocz�ły  si� na pocz�tku lipca 1944 r.  Rosyjskie 
„kukuru�niki” zapalały noc� nad miastem kule �wietlne na spadochronach, a nast�pnie 
zrzucały bomby krusz�ce i fosforowe bezplanowo na budynki w mie�cie.  N aloty odbywały 
si� na razie tylko noc�,  dopiero od 8 w rze�nia po zdobyciu przez wojska radzieckie w si 
Wrocanki, po raz pierw szy samoloty zaatakowały Jasło w  dzie�. Spłon�ły  wówczas baraki i 
drewniane szopy przy stacji kolejow ej i przestała działa� elektrow nia po zerwaniu praw ie 
wszystkich drutów wysokiego napi�cia. M ieszka�cy zacz�li gromadnie opuszcza� swe 
siedziby i przenosi� si� na zachód, w okolice Biecza i Gorlic.  Jednak�e ci,  którzy 
wyemigrow ali do wiosek cz�sto padali ofiar� rabunku. Chuligani,  opryszki, zbiegow ie 
z wi�zie�,  ludzie wykolejeni przez w ojn�, którym nie chciało si� pracowa�,  tworzyli bandy 
rabusiów . D o nich doł�czał si� element miejscow y - parobcy,  którym potrzebna była 
gotów ka na wódk�, papierosy, karty  i dziew cz�ta,  a którzy za cel postaw ili sobie oskuba� 
panów z miasta.  Cz�sto udawali partyzantów, ludzi le�nych,  którym potrzebne były fundusze 
na dalsz� w alk� z wrogiem. I ciekaw ie, �e u niektórych naiwnych znajdow ali wiar�. 

Wszystkie napady organizowane były mniej wi�cej w ten sam sposób.  W nocy 
pukano do drzw i chaty, w  której „emigrant” znalazł schronienie, a je�li mieszka�cy 
wzbraniali si� otworzy�, gro�ono podpaleniem lub wrzuceniem granatu. Gdy w ko�cu 
przera�ony ja�lanin zdecydow ał si� uchyli� drzwi, bandyta strzelał mu ponad głow� albo 
i w ofiar�,  w ten sposób terroryzuj�c otoczenie.  Nast�pnie przeprowadzano dokładn� 
rewizj�, odzie� i bielizn� w i�zano w tłumoki, ładowano na plecy lub oczekuj�ce furmanki,  
podczas gdy obrabowani stali zwróceni tw arzami do �cian lub te� le�eli na ziemi, tw arz� do 
podłogi, nieraz godzinami,  zanim banda uporała si� z opró�nieniem mieszkania.  
W wi�kszo�ci wypadków  obrabowani przez opryszków  pozostawali tylko w bieli�nie 
osobistej.  
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W ten sposób obrabow ano mgra Dobrowolskiego - urz�dnika Starostw a,  urz�dnika 
kolejowego, 	ychowicza,  adwokata dra Waksmundzkiego,  masarza Kosteckiego i wielu 
innych.  D o in�.  D ziurleja, gdy nie chciał w pu�ci� bandytów do domu, strzelono mia�d��c 
mu kciuk praw ej r�ki.  O brabow ani pow racali do miasta, a za nimi ci wszyscy,  którzy 
cokolw iek z mienia potrafili jeszcze ocali�.  

Łapanki na ulicach do robót przy budow ie okopów , schronów oraz zapór 
przeciwczołgow ych zacz�ły  si� mno�y�. Chw ytano ludzi nie tylko po drogach, ale 
wyci�gano ich rów nie� z mieszka� w e dnie,  a nawet noc� z łó�ek. Poci�gi,  które 
zatrzymyw ały si� na jasielskiej stacji,  opró�niano z pasa�erów i sp�dzano ich do budynków 
szkolnych lub te� na stadion,  sk�d nast�pnie pod eskort� wywo�ono do miejsc pracy, przede 
wszystkim do G rybowa, który fortyfikow ano. M iasto opustoszało, zamarł ruch i handel,  
nawet niektóre urz�dy przestały pracowa�,  gdy� urz�dnicy poukryw ali si� i nie zgłaszali si� 
do pracy.  

Zarz�d cyw ilny ust�pił w ładzy wojskowej. Komendantem miasta i powiatu został 
kapitan Wirtz.  N a ulicach ukazało si� wezw anie Arbeitsamtu do mieszka�ców z nakazem 
zgłaszania si� do robót fortyfikacyjnych w wyznaczonym terminie, po upływie którego 
gro�ono opornym uwi�zieniem i w ywiezieniem do obozu pracy przymusow ej. M��czy�ni, 
którzy nie mieli zamiaru opuszcza� Jasła stawiali si� w Arbeitsamcie o przydział pracy.  
Zebrało si� około 150 osób na Rynku przed budynkiem Starostwa. Podzielono je na 3 grupy, 
wr�czono łopaty i pod konw ojem w ojskow ym poprowadzono za miasto, na gór� klasztoru 
sióstr wizytek, gdzie miały by� budowane umocnienia dla artylerii oraz rowy strzeleckie.  
Ka�da grupa robocza otrzymała swego Vorarbeitera (przewodnika) władaj�cego j�zykiem 
niemieckim, który miał po�redniczy� pomi�dzy �andarmami dogl�daj�cymi robót 
a robotnikami. Na czele jednej grupy stał autor tych w spomnie�,  na czele drugiej ob. Pniak, 
mistrz murarski,  a na czele trzeciej nieznany mi bli�ej m��czyzna.  

Pracami w szystkich oddziałów kierował Stabsfeldfebel �andarmerii polow ej G inau,  
w cywilu G rossbauer z okolic Rostocka nad Morzem Bałtyckim, m��czyzna 50-letni,  
człow iek dobry,  rozumny i trze�w o my�l�cy. Wypełniał rozkazy, gdy� musiał,  ale my�lał 
tylko o tym, aby jak najpr�dzej powróci� do domu, w ojczyste strony,  gdzie na niego czekała 
�ona, dwoje dzieci oraz du�e gospodarstwo rolniczo-le�ne,  które marnowało si� pod 
nieobecno�� wła�ciciela.   

K iedy przybyli�my na miejsce pracy,  otoczyli nas �ołnierze Wehrmachtu kwateruj�cy 
w domach na terenie Sobniowa i zacz�li wypytywa�,  kto nas zagonił do roboty.  Kiedy 
dow iedzieli si�, �e zgłosili�my si� „dobrow olnie”, na wezw anie (pod gro�b� aresztowania!) 
Arbeitsamtu, jaki� starszy pospolitak tak nas przyw itał: „Po co panowie tutaj przyszli? Czy 
my�licie,  �e kto� z nas,  w zgl�dnie towarzyszy, którzy tu nadejd�, b�dzie w am w dzi�czny za 
to, �e zbudujecie now e okopy i umocnienia,  w  których b�d� musieli si� bi�,  krwawi�,  gin��? 
My chcemy do domu, a w alczy� dłu�ej wcale nie pragniemy”. Inni �ołnierze milczeli,  ale 
z ich min wida� było,  �e si� solidaryzuj� ze starszym kamratem.  
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Pracow ali�my od godziny 8 do 16 lub 17, z godzinn� przerw � na obiad,  który spo�ywali�my 
na miejscu.  Byli�my na własnym wikcie. Zapłat� otrzymyw ali�my raz na tydzie� 
w w iktuałach takich jak chleb,  jarzyny lub kawałek mi�sa.  N iedzieli w olnej nie mieli�my. 
Jakkolwiek front był blisko,  a huk dział było słycha� przez cały dzie�, samoloty radzieckie 
nie przeszkadzały nam w  pracy.  Co par� dni zjaw iał si� w prawdzie na du�ej wysoko�ci 
samolot wywiadow czy, ale po zatoczeniu kilku kół nad miastem i naszym wzgórzem 
odlatywał na w schód. Raz tylko ostrzelano nas z karabinu maszynow ego gdzie� z gór,  od 
strony południowej,  jednak�e nieszkodliwie,  poniew a� wi�kszo�� pracuj�cych zaj�ta była 
wła�nie po przeciwnej stronie klasztoru.  

Pogoda dopisyw ała, ciepłe dni były bezdeszczow e, w  południe nieraz dokuczał upał, 
ale od gór pow iewał orze�wiaj�cy,  chłodny wiatr.  Nastrój w�ród pracuj�cych panow ał 
radosny, spodziew ano si� lada dzie� ofensywy A rmii Czerw onej,  zaj�cia Jasła, a tym samym 
wolno�ci.  

	ołnierze niemieccy mówili do nas: „Pilni i dobrzy z was pracow nicy. Kto wie, czy 
nie pójdziecie jeszcze razem z nami na Iwana.  Nad tym naradzaj� si� nasze władze 
wojskowe.” Tego rodzaju zw ierzenia w ywoływ ały popłoch w�ród pracuj�cych.   

W ka�dej grupie roboczej wyznaczono „prowiantowych”.  Jakkolw iek było surowo 
wzbronione w  czasie godzin pracy oddala� si� poza obr�b wzgórza, chłopaki potrafili si� 
przekrada� do miasta, sk�d przywozili papierosy,  w od� sodow�, a cz�sto te� nowiny.  Inni 
przełazili przez mur klasztorny i u sióstr rwali smaczne gruszki i jabłka, które przerzucali 
spragnionym kolegom, czekaj�cym na soczyste owoce.  Tak mijały dni za dniami.  Stra� 
wojskowa, która czuwała nad nale�ytym wykonywaniem prac fortyfikacyjnych,  składała si� 
z ró�nego typu �ołnierzy.  M łodzi, którzy w cyw ilu przeszli przeszkolenie w oddziałach 
Hitlerjugend, byli najniebezpieczniejsi.  Fanatycznie zakochani w  swym wodzu, ogłupieni 
propagand�,  uw a�ali si� za „nadludzi”, chełpili si� tym, co ju� zdziałali i czego jeszcze 
zamierzaj� dokona�. Kl�ski wojsk niemieckich uwa�ali za przej�ciowe.  

O d jednego z nich dow iedziałem si�, �e w klasztorze po w ygranej przez N iemców 
wojnie zostanie zakwaterowany garnizon wojskowy, który b�dzie czuwał nad spokojem 
w mie�cie.  Wszystkie budynki u podnó�a pagórka b�d� rozebrane i w ich miejsce niemieccy 
koloni�ci pobuduj� domy w stylu niemieckim. Inny znów zw ierzył mi si�, �e Himmler 
obiecał w szystkich H olendrów po wojnie przesiedli� na tereny wschodnie, do Prus 
Wschodnich, gdy� tam nad morzem zbytnio przyja�ni� si� z A nglikami.  Na ich miejsce 
przyjad� N iemcy z Prus Wschodnich,  poniewa� kraj ich jest podobny do Niderlandów, 
a ludzie ci umiej� gospodarowa� w takich w arunkach i na takich podmokłych gruntach.  Sam 
esesman upatrzył ju� sobie młyn koło H agi,  o�eni si� i osiedli tam po w ojnie. „Himmler to 
t�ga głowa” - ko�czył swe zwierzenia hitlerowiec - „my młodzi go ubóstwiamy. Poddaje 
Fürerowi pomysły jak urz�dzi� �w iat,  w  którym nasz naród mógłby odegra� przoduj�c� rol�. 
Pragn�liby�my, aby po najdłu�szym �yciu Hitlera Himmler obj�ł po nim urz�d kanclerza.”  

Pewien wachmistrz artylerii pokazał mi znów  plan cegielni gdzie� koło Charkow a. 
Bardzo podobała mu si� okolica.  Cegielni� rozbuduje, sprowadzi nowe maszyny z Reichu.  
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Gdy go zapytałem, jak to uskuteczni, gdy� tam teraz władaj� Sowiety, powiedział mi 
w w ielkiej tajemnicy,  �e naczelna komenda armii otrzyma wkrótce now �,  straszn� bro�,  
bomby, które niszcz� wszystko w zasi�gu wielu kilometrów wkoło i �e niedługo front ruszy 
z powrotem na w schód. Byli jednak�e i inni Niemcy (a tych było znacznie wi�cej), którzy 
przeczuwali zbli�aj�c� si� katastrof� i trze�wo oceniali sytuacj� w ojenn�.   

Sier�ant rezerwy, w cywilu ksi�gowy z Drezna, po skontrolowaniu row ów 
strzeleckich wykopanych przez mój oddział, wdał si� ze mn� w  pogaw �dk�. Powiedział tak: 
„Po co tutaj przyszli�my? My swojej ziemi mamy pod dostatkiem, a to wasza, polska,  
ojczysta ziemia.  Pó�no to zrozumiałem, dopiero na tej wojnie,  gdy serdeczny mój przyjaciel 
padł w  walkach na w schodzie,  rozszarpany przez pocisk artyleryjski. Poszedł si� bi� 
w ukrai�skie stepy, a o co i po co? M ówili nam, �e idziemy broni� ojczyzny,  a przecie� 
ojczy�nie naszej nikt nie zagra�ał.  Przyjaciel miał pi�kne stanowisko, kochaj�c� �on� i troje 
lubych dzieci. Dzi� on ju� dawno w  mogile, dom zburzyły ameryka�skie bomby, a rodzina 
si� rozproszyła.  Co komu z tego przyszło? Co mojej ojczy�nie przyjdzie z tego, �e tysi�ce jej 
synów zginie w obcej ziemi? A co b�dzie z Niemcami? To pytanie wielu z nas dr�czy 
i odbiera sen.  Ko�cz� si� rezerw y, a nie mamy ju� kim uzupełnia�.” Nie odezwałem si� ani 
słówkiem, bałem si�, �e mnie prowokuje. Mo�e mów ił szczerze, mo�e my�lał uczciwie, ale 
był hitlerowcem, a tym ju� nikt nie wierzył.  

Par� dni pó�niej rozmawiałem z innym wachmistrzem rezerw y w  cywilu, profesorem 
gimnazjum z Królewca,  człow iekiem około pi��dziesi�tki.  Bił si� na zachodzie, gdzie został 
ranny,  potem walczył na wschodzie, w oddziałach specjalnych, których zadaniem było 
osłanianie tyłów armii przed atakami partyzantów . Chwalił �ołnierzy rosyjskich za ich 
odw ag�, wytrzymało�� i pogard� �mierci.  O pow iadał, jak na zapleczu w ojsk walcz�cych 
pow stali chłopi,  organizowali oddziały partyzanckie, które odcinały dowóz, niszczyły �rodki 
ł�czno�ci i transportu,  atakowały i n�kały mniejsze hitlerow skie jednostki bojow e. N aw et 
kobiety sowieckie brały udział w walce, chw ytały za or�� w obronie ziemi ojczystej. Mówi� 
mu: „D ziwne, �e pan nazyw a oddziały te partyzantami lub powsta�cami,  tymczasem stale 
słyszy si� i czyta w niemieckiej prasie jedynie o bandach,  bandytach i rabusiach”.  Profesor 
na to: „Kolego,  przecie� zawsze tak było. Dla jednych pow sta�cy s� bandytami, dla drugich 
natomiast patriotami i bohaterami. We Francji w  1870/1871 roku, gdy naród wyst�pił 
przeciwko nam i utworzył oddziały franktirearów, nasze wojska walczyły z nimi,  
a schwytanych partyzantów rozstrzeliwały i w ieszały jak bandytów , natomiast Francuzi 
czcz� ich jako ofiarnych patriotów , szczyc� si� nimi, gloryfikuj� i staw iaj� im pomniki.” 
„Przecie� tak samo było z Niemcami” - odpowiadam mu - „w czasie walk wolno�ciowych za 
czasów  N apoleona. I w y w ówczas tworzyli�cie oddziały partyzantów, które dzi� wraz 
z generałem Yorkiem sławicie, stawiacie za w zór młodzie�y jako bohaterów , którzy walczyli 
o wolno�� narodu. Nie rozumiem, w i�c dlaczego uwa�acie patriotów  innych narodów, którzy 
przecie� o to samo si� bij� i krwawi�,  za bandytów. Zdaje si�, �e tym samym ubli�acie 
pami�ci w łasnych patriotów, którzy tak�e o w olno�� walczyli i gin�li”.  Profesor roze�miał 
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si� i rzekł: „Pod tym k�tem widzenia mo�na tak�e spojrze� na te sprawy, ale ja panu nie 
radz� wypowiada� takich my�li przed młodymi �ołnierzami,  bo to niebezpieczne.”  

W ko�cu jako wartownika dostali�my starego rezerw ist�,  zduna ze Stuttgartu.  
Siedzieli�my obaj w  �wie�o sko�czonym rowie strzeleckim, gdy gdzie� w  górach zaterkotał 
karabin maszynowy. Stary w yj�ł fajk� z ust, przez chwilk� przysłuchiw ał si� strzelaninie, w 
ko�cu rzekł: „To wasi si� bij� z naszymi i dobrze si� bij�.  Nam na odprawach mówi�,  �e to 
bandyci, ale my temu nie w ierzymy. Wiemy, �e to tacy,  którzy po�wi�cili si�, poszli w góry 
i w lasy w alczy� o lepsze jutro sw ego narodu.  Tam s� ró�ne oddziały: bolszewickie,  
ukrai�skie,  polskie, a naw et bandy zwykłych opryszków. Jednak�e najlepsi w�ród nich s� 
Polacy,  gdy� nie zn�caj� si� i nie morduj� naszych �ołnierzy,  gdy w ezm� ich do niew oli.  
Przed kilku dniami wróciło do kompanii dwóch naszych kamratów, których schw ytała 
polska partyzantka. Odebrali im bro� i pasy,  bluzy i buty, bo im si� samym przydadz�, ale za 
to nakarmili ich i zaopatrzyli w �ywno�� na drog�,  a nawet obja�nili, w którym kierunku 
maj� si� uda�,  aby trafi� do sw oich.  Gdy zameldowali si� w  komendzie i zdali raport,  
zabroniono im komukolwiek o tym mówi�.” 

W tym czasie artyleria radziecka zacz�ła ostrzeliwa� miasto.  Od pierwszych 
pocisków zgin�ło mał�e�stw o Mildenów, zamieszkałe przy ul.  Słowackiego.  Potem 
codziennie gin�li ludzie,  �mier� kosiła młodych i starych. W nocy radzieckie samoloty 
obrzucały miasto i przedmie�cie bombami krusz�cymi i fosforowymi,  ludzie przenie�li si� 
do schronów i piw nic, zacz�li wie�� �ycie jaskiniow ców. M iasto jeszcze bardziej 
opustoszało. Niemcy cenniejsze sprz�ty  wywozili na zachód, akta w urz�dach palili. Coraz 
wyra�niej od w schodu niósł si� huk armat i terkotanie karabinów maszynowych. W nocy 
horyzont rozja�niały ró�nobarwne rakiety.  Zabrakło �yw no�ci,  gdy� dowóz był utrudniony. 
Poci�gi kursowały nieregularnie, auta i furmanki na szosach były ostrzeliwane przez 
samoloty radzieckie. 	ycie zamierało. Oddziały pracowników  przy budowie okopów 
topniały,  gdy� ludzie opuszczali Jasło i wyje�d�ali na zachód. Resztki wytrwały do 
8 wrze�nia, do chwili,  gdy A rmia Czerwona zaatakow ała Wrocank�, w iosk� oddalon� 
o kilkana�cie kilometrów na południe od Jasła. W tym dniu i na nasze ekipy robocze 
radzieckie bombowce dokonały ataku,  ostrzeliwuj�c row y i umocnienia ogniem broni 
pokładowej. Po nalocie wszyscy pracownicy rzucili łopaty i kilofy,  uciekli do domów 
i wi�cej nie zgłosili si� do pracy.  Rankiem dnia 13 w rze�nia 1944 r.  rozlepiono w mie�cie 
rozkaz komendanta wojsk niemieckich i starosty Gentza, zarz�dzaj�cy ewakuacj� miasta do 
15 wrze�nia 1944 r. do godziny 18.  

O statniej nocy przed wysiedleniem nie zapomn� nigdy.  Przesiedziałem j� w k�cie 
piwnicy jednej z naro�nych kamienic przy ul. Koralew skiego. O spaniu nie było mowy. 
Piwnica zatłoczona była lud�mi, którzy usadow ili si� wprost na ceglanej podłodze.  Płacz 
dzieci, chrapanie i post�kiwanie kilku starszych osób,  ci��kie, gor�ce,  przesycone potem 
i wyziewami ludzkimi powietrze dławiło. Za �cian� huk armat artylerii przeciwlotniczej 
ustaw ionej w  ogrodzie dra Wilusza,  w arkot radzieckich samolotów, �wist zrzucanych bomb, 
brz�k tłuczonych szyb i gruchot w al�cych si� budynków. Co pewien czas kto� wychodził 
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z piw nicy na dwór, a wówczas było w ida� krw aw � łun� na niebie,  płon�ce domy, bryzgaj�ce 
snopami złocistych iskier oraz ciemne sylwetki ludzi poruszaj�cych si� szybko, jak na 
ekranie z miejsca na miejsce, ratuj�cych mienie z po�ogi. Dymy, pył i sw �d spalenizny dusił 
w gardle, zapierał oddech i wyciskał z oczu łzy. Jaka� nieznana mi młoda niewiasta 
z niemowl�ciem na r�ku zbli�yła si� ku mnie i jak gdyby pragn�ła si� zw ierzy� z jakiej� 
tajemnicy pochyliła si� i szepn�ła: „Modl� si� do Boga,  aby przedłu�ył t� noc,  �eby nigdy 
nie miała ko�ca.  Boj� si� ranka,  gdy� b�d� musiała i�� z dzie�mi w  �wiat. Mam ich troje,  
najmłodsze ma 3 miesi�ce.  G dzie si� z tym drobiazgiem podziej�,  gdzie si� przytul�, kiedym 
tu obca? M ��a w zi�li do N iemiec na roboty,  dok�d mam i�� i do kogo?” Zanim cokolwiek 
zdołałem odpowiedzie�,  odeszła w  przeciwny k�t p iwnicy,  przykl�kn�ła koło dwojga 
�pi�cych na jakich� tobołach dzieci i przy nich została. Koło mnie siedz�cy staruszek pyta: 
„Co z nami zrobi�? Słyszałem, �e pop�dz� nas do granicy niemieckiej,  a tam młodych 
wezm� do robót w Rzeszy, a dzieci i starych wystrzelaj�.  Mo�e jednak nie zd���?. Czy 
wrócimy jeszcze kiedy do Jasła?” Starałem si� staruszka pocieszy�,  ale w e mnie samym nie 
było nadziei.  M o�e by�,  �e kiedy� jeszcze w rócimy, ale do czego i co zastaniemy? 

Powoli mijała noc. Skoro �wit ludzie pocz�li opuszcza� p iw nic�.  Wstał dzie� 
słoneczny,  pogodny i ciepły. Znikn�ły  samoloty, tylko z dala dochodził odgłos dział, jak 
westchnienie ziemi. Dopalały si� domy, z pogorzelisk snuły si� dymy, rozwłóczyły si� po 
�cierniskach i rozpływały w pow ietrzu. Na drogach zaroiło si� od w ozów pełnych sprz�tów 
gospodarskich,  tobołów, po�cieli,  klatek z drobiem, królikami i prosi�tami,  słomy i siana,  
z którego wychylały si� dzieci�ce główki. Kundle podw órzowe pl�tały  si� pomi�dzy 
pojazdami, goniły  si�,  gryzły i poszczekiw ały. Za wozem zw ykle post�powała krowa. Przy 
koniach szedł gospodarz z batem, i jego kobieta z tłumokiem na plecach, a obok starsze 
dzieci równie� objuczone. Po bokach kolumny jechali na koniach �ołnierze niemieccy 
i pilnow ali,  aby �aden wóz nie skr�cił w  pole i nie starał si� wróci� do wioski, sk�d 
wysiedlono mieszka�ców. Wszystkie bowiem wsie i osady po prawym brzegu Wisłoki,  
podobnie jak Jasło,  otrzymyw ały nakaz ew akuacji na zachód. Szos� p�dziły  auta ze sprz�tem 
wojskowym, a po bokach �migali kurierzy na motocyklach.  Od czasu do czasu przeci�gały 
oddziały hitlerowców  na zachód. Wszystko osłaniał złocisty  kurz chmur� wij�cy si� nad 
torbami, który popielatym nalotem osiadł na ludziach,  w ozach i zwierz�tach.   

Ja�lanie pojedynczo lub grupami „w yciekali” oci�gaj�c si� z miasta.  Rzadko komu 
udało si� zdoby� furmank� za du�e pieni�dze. Wi�kszo�� szła piechot�, uginaj�c si� pod 
ci��arem tłumoków, niektórzy pchali przed sob� w ózki pełne bielizny,  odzie�y i po�cieli,  
inni ci�gn�li sanki.  

A utorowi tych wspomnie� znajomy podarował taczki. Na taczkach nie pomie�ci si� 
wiele.  Z plecakiem w i�c mocno w yładow anym, pchaj�c przed sob� taczki w yruszyłem 
„w  �wiat”.  Przypomniałem sobie przysłowie staro�ytnych Rzymian: „Sapiens omnia sua 
secum portat”. Rzeczywi�cie to tylko co wiozłem i miałem ze sob�, stanow iło obecnie całe 
moje mienie.  Reszta przepadła: meble, sprz�ty ,  po�ciel, ubrania i bielizna, a przede 
wszystkim pi�kna biblioteka,  licz�ca ponad tysi�c tomów - została w mieszkaniu po to, aby - 
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cz��ciow o rozgrabiona - w wi�kszo�ci ulec spaleniu w  po�arze miasta.  Takich „sapientes” 
jak ja były setki, a mo�e tysi�ce. Szos� posuw ał si� ich korow ód i wzdłu� go�ci�ca i drogami 
polnymi w stron� w si majacz�cych w  oddali.   

Powtarzał si� wrzesie� 1939 r. , ty lko w  odw rotnym kierunku. Wówczas ludzie 
uciekali na w schód, a wróg był za nimi,  obecnie wyp�dzeni przez w roga d��yli na zachód, 
a wyzwolenie „goniło” i nie mogło „dop�dzi�” tułaczy. Było tak,  jak w znanej piosence: 
„Taki los w ypadł nam, dzisiaj tu a jutro tam...”.  „Tam” - to były podmiejskie osady, gdzie 
mo�na było przyczai� si�,  a zarazem by� blisko domu, który si� opu�ciło zapewne tylko na 
niedługi czas,  przeczeka� najgorsze chwile, niedaleko tych drogich k�tów, po�ród których 
niemal całe �ycie si� prze�yło, do których si� t�skniło i do których ka�dy pragn�ł jak 
najszybciej powróci�. Wsie podmiejskie szybko wypełniły  si� emigrantami,  w  ka�dej 
chałupie zamieszkała jasielska rodzina. Im wi�c kto pó�niej opuszczał miasto, w tym 
odleglejszych w ioskach musiał szuka� schronienia.  

O kolice Jasła, górzyste,  pokryte lasami, pi�kne i malownicze. Szosa biegnie 
z pagórka na pagórek, spada w doliny,  w ije si� w �ród ł�k i pól, aby zaraz potem wspina� si� 
znowu na jeszcze bardziej strome wzniesienia. Dalek� i m�cz�c� jest droga do �wi�can dla 
starego człow ieka piechura, obci��onego plecakiem i pchaj�cego naładowane,  ci��kie taczki.   
�w i�cany,  w ie� du�a,  ludna (parafia),  rozrzucona po obu stronach go�ci�ca wiod�cego do 
wsi Szerzyny. Chaty przytulone do zboczy pagórków , cz�sto pokryte słom�,  ukryte 
w sadach, zapełniły  si� wychod�cami.  Z amieszkałem w jednej z nich k�tem, u ludzi 
biednych, ale uczciwych i �yczliw ych.   

Budynek plebani, star� drew nian� szkoł� oraz szereg przyległych chat zaj�ła 
wojskowa kompania balonowa pod dowództw em dwóch podporuczników, z których starszy 
wiekiem, w cywilu student politechniki,  był komendantem placu (O rtskommandant).  
Skupienie tak du�ej ilo�ci ludzi na terenie przyfrontowym, ludzi w yzutych z mienia, bez 
�adnych zasobów materialnych, �ywno�ciow ych a cz�sto finansow ych, stwarzało du�e 
trudno�ci w ładzom, na których ci��yła odpowiedzialno�� za tego rodzaju stosunki. Jasielskie 
władze administracyjne przeniosły si� do G orlic, urz�d szkolny zatrzymał si� w Bieczu.  
Wioski przyfrontow e były ju� znacznie ogołocone przez oddziały hitlerowskie z pogłowia 
bydła,  nierogacizny,  a nawet zbo�a, chłopi nie mieli w i�c co sprzeda�, sami ograniczali si� 
ze wszystkim. Z polecenia Starostwa oraz na ��danie Ortskommandanta została 
zorganizowana w  �wi�canach gmina z sołtysem Maciejowskim na czele. Urz�d pomie�cił 
si� w domu ludowym, urz�dniczki rekrutowały si� spo�ród wysiedlonych z Jasła. Zebranie 
gromadzkie wytypow ało 3-osobow� Rad� Główn� Opieku�cz� (RG O), która miała spieszy� 
z pomoc� wygna�com. Przeło�onym został proboszcz ks. Paw ikowski,  członkiem s�dzia 
Drzewiecki z Poznania oraz ja.  Radzie przydzielono jako czwartego Jana M azurkiew icza,  
kierownika Szkoły Powszechnej w �wi�canach dla prow adzenia statystki i ewidencji 
wysiedlonych.  W okr�gu nowo utw orzonej gminy zebrało si� około półtora tysi�ca 
wysiedle�ców. 
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G łód i n�dza panow ały w�ród w i�kszo�ci w ysiedlonych.  Codziennie zgłaszały si� 
w biurze RG O gromady uchod�ców z pro�b� o przydział �yw no�ci,  opału lub zapomog� 
p ieni��n�,  ale nasze fundusze i zasoby były tak sk�pe, �e mogli�my jako tako poratow a� 
ty lko chorych i najbiedniejszych. Z Gorlic otrzymali�my par� wozów ziemniaków, kapusty 
i brukwi oraz nieco w �gla,  ale to w szystko było kropl� w morzu potrzeb. Zima była ostra, 
kraj,  zwłaszcza tereny przyfrontowe, wyczerpane w ojn�,  w yssane rekwizycjami 
i kw aterunkiem wojsk hitlerowskich.  N iemcy obawiaj�c si� ofensyw y A rmii Czerwonej, co 
tylko mogli wyw ozili na zachód do Rzeszy. 

Wioski przyfrontowe były nara�one nie tylko na bezlitosn� eksploatacj� gospodarcz�, 
ale tak�e na stałe w ysyłanie m��czyzn do robót dla celów wojskowych. Niemcy budowali 
gdzie� na froncie most na Wisłoce, potrzebny był im w i�c stały  dopływ robotników , bo ci 
przy pracy chorowali, przechodzili na radzieck� stron� lub uciekali. Co pewien czas gmina 
rozsyłała w ezwania imienne do staw ienia si� w urz�dzie,  sk�d pod konw ojem wojskowym, 
partiami wysyłano zdatnych robotników  do miejsca przeznaczenia.  Jednak�e wezwania takie 
wywoływały wr�cz odwrotny do zamierzonego skutek.  Je�li to był mieszkaniec w si, chował 
si� na par� dni,  zanim transport „�ywego tow aru” nie poszedł na front,  je�li nim był jednak�e 
jaki� w ysiedleniec,  pakow ał manatki i noc� znikał w raz z rodzin� w niewiadomym kierunku. 
Na miejsce zbiórki, do urz�du gminy, nikt si� nie zgłaszał. Ortskommandant w�ciekł si�,  
kl�ł,  groził sprow adzeniem kompanii ukrai�skiej, ale to nic nie pomogło.   

Zdarzały si� te� takie wypadki.  Rozesłano 80 w ezwa� imiennych do stawienia si� 
w gminie. W terminie oznaczonym zjawił si� ty lko jeden jedyny chłopak,  23-letni 
mieszkaniec �w i�can. Zapytany, dlaczego nie ukrył si� tak jak inni odparł, �e ma w  domu 
60-letniego ojca,  którego Niemcy mogliby zabra� do roboty w  zast�pstwie zbiegłego syna,  
wolał wi�c zgłosi� si� osobi�cie. M łodzieniec ów czekał w kancelarii a� do wieczora,  ale 
nikt wi�cej nie nadszedł. O rtskommandant, powiadomiony o tym, przyszedł do biura.  
Przygl�dał si� chłopakowi, poklepał go po ramieniu i rzekł: „Sie sind ein anständiger 
Mensch und ein guter Sohn. Deshalb werden Sie belohnt!” (Pan jest porz�dnym człowiekiem 
i dobrym synem. Dlatego b�dzie pan wynagrodzony!) Potem polecił w yda� młodemu 
za�wiadczenie,  �e odpracował miesi�c przy robotach fortyfikacyjnych i z tej przyczyny 
zostanie zw olniony na pół roku od wszelkich �wiadcze�.  Chłopak uradow any pospieszył do 
domu.  

Pewnej niedzieli, w  listopadzie, ludzie w ychodz�cy po nabo�e�stwie z ko�cioła 
z przera�eniem ujrzeli bramy wyj�ciowe ogrodzenia ko�cielnego zamkni�te przez posterunki 
wojskowe. Komendant oddziału zwolnił do domu kobiety, starców i dzieci, zatrzymał 
natomiast wszystkich m��czyzn w sile w ieku. Do zgromadzonych przemówił 
Ortskommandant.  Przez tłumacza o�wiadczył, �e mógłby w szystkich zatrzymanych 
aresztow a� i odesła� pod konwojem do prac fortyfikacyjnych, ale czyni� tego nie chce,  
pragnie załatwi� t� spraw� z mieszka�cami ugodow o. Je�li zebrani przyrzekn�, �e 
w nast�pnym tygodniu zgłosi si� ich odpowiednia ilo�� do pracy - w szystkich pu�ci do 
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domu. Zebrani obiecali i rzeczywi�cie dotrzymali słowa. W nast�pnym tygodniu 
kilkudziesi�ciu młodych ludzi stawiło si� w gminie do dyspozycji władz wojskowych. 

Były to jednak wyj�tkow e wypadki.  Co pewien czas natomiast zjawiała si� karna 
ekspedycja esesmanów, którzy wpadali do chałup i zabierali ka�dego kogo napotkali bez 
wzgl�du na w iek i siły ,  zatrzymyw ali przeje�d�aj�cych go�ci�cem i doł�czali do grupy 
schwytanych. Zamykano ich w  du�ej sali za scen� domu ludowego, gdzie w czasach 
pokojow ych odbyw ały si� przedstaw ienia i akademie.   
 

 
Jasło płon�ło,  przemieniało si� powoli w  stos gruzów. O dwa�niejsi z wysiedlonych 

przekradali si� ku miastu zwykle w towarzystw ie �ołnierza, który za flaszk� wódki i zak�sk� 
godził si� by� przewodnikiem dla uchod�cy, pragn�cego odwiedzi� swój dom i ewentualnie 
jeszcze co� z dobytku ocali�. Jednak�e zastawali zwykle mieszkanie całkow icie obrabowane, 
wypełnione słom�, drew nem lub innymi materiałami łatwopalnymi, wszystko polane 
czarnym, g�stym płynem, praw dopodobnie rop� naftow� z rafinerii w  N iegłowicach.  Z araz 
po ewakuacji przyst�pili do rabunku mienia pozostawionego przez mieszka�ców. Cenniejsze 
przedmioty, zw łaszcza meble,  po�ciel i znaczne zapasy �yw no�ci,  w ywie�li samochodami 
lub załadowali na wagony kolejowe i wysłali do Rzeszy. Nast�pnie pocz�li pali� drewniane 
domy, a murow ane budynki i gmachy publiczne w ysadzali w pow ietrze.  N ad nieszcz�snym 
miastem dniem i noc� krw aw iło si� niebo i unosiły  dymy po�arów , co pew ien czas słycha� 

Dom  Ludowy w 	wi�canach (fot.  z arch.  H . Pejko) 
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było detonacje w ybuchów. Gdy pewien człow iek z wysiedlonej wioski został na mo�cie 
jasielskim zastrzelony przez oficera,  pomimo tego, �e przyszedł tam w  towarzystw ie 
�ołnierza, w�drówki do miasta z naszego rejonu całkow icie ustały .  

D ługie w ieczory zimowe. W izbie chłopskiej,  w  której tli si� kaganek,  na ław ce pod 
piecem, zasiada ka�dego wieczoru kilku gospodarzy s�siadów , którzy szeptem gaw�dz� 
o wydarzeniach dnia, o w ojnie,  głodzie i n�dzy,  o tym co b�dzie i co nas jeszcze czeka.  
Niepewno�� jutra, obaw a przed łapankami,  dalszym w ysiedleniem w  mrozy, w nieznane,  
odbiera ch�� do �ycia,  parali�uje w szelkie poczynania, projekty i zamiary na przyszło��. Na 
ow e zebrania Stanisław Piotrowski,  brat gospodyni domu, urz�dnik pocztowy i oficer WP, 
przynosi czasami tajn� pras�. Za oknami czai si� noc.  N a wschodzie,  na froncie, słycha� 
głuche dudnienie dział, w niebo w zbijaj� si� ró�nobarw ne rakiety,  siej�c złotymi iskrami,  
w pobli�u na plebani przechadzaj� si� miarow o z karabinem na ramieniu hitlerowskie 
posterunki, a tam, w tej ubogiej chłopskiej izbie gromadka ludzi z zapartym tchem 
przysłuchuje si� nowinom z innego, dalekiego i wolnego �w iata,  sprawozdaniom o ci��kich, 
ale zwyci�skich walkach sprzymierzonych armii na Z achodzie,  o w yzwoleniu Francji,  
o bitwach i pochodach wojsk polskich w  Holandii i Belgii. Potem nowiny z wyzwalanej 
Polski.  

Stanisław  Piotrowski, komendant AK na okolic�, opow iada o w alkach partyzantów 
z hitlerow cami, o zrzutach broni,  o rozprz��eniu w  niemieckiej armii, o ci��kiej, ale 
zw yci�skiej bitwie na Gilow ej G órze koło Szerzyn z ekspedycj� karn� gestapo z Tarnowa, 
w której brał osobi�cie udział, zabiciu osiemnastu �andarmów, spaleniu dziew i�ciu 
samochodów i uwolnieniu kilkudziesi�ciu aresztow anych.  

Wieczory w lok� si� bez ko�ca. Siedzimy do pó�nej nocy, spa� si� nie chce, kła�� si� 
boimy, gdy� sen odp�dzaj� złe my�li, m�cz�ce,  gor�czkow e i �r�ce,  pełne koszmarnych 
przywidze� i zjaw. Z Jasła przyw iozłem „Krzy�aków ” Sienkiewicza. Proponuj� gło�ne 
czytanie powie�ci, czas szybciej upłynie. Gospodarze zgadzaj� si� ch�tnie. Zasłaniamy wi�c 
szczelnie okna, aby kto� z niepow ołanych nie podpatrzył naszego zebrania. Na razie 
przysłuchuj� si� lekturze tylko domownicy,  ale czar cudnej powie�ci Sienkiew icza poczyna 
działa�.  W�ród chat s�siednich rozchodzi si� wie��, �e u Czoharów czytaj� p i�kn� ksi��k� 
o Danusi i Zbyszku,  o ich miło�ci i przygodach, oraz o okrutnych K rzy�akach,  wi�c 
wieczorem przychodz� gospodarze posłucha�.  Coraz ich wi�cej si� gromadzi, tak,  �e 
zapełniaj� cał� izb�.  Czytamy na zmian�, pan Piotrowski i autor tych w spomnie� po pi�� 
i sze�� godzin dziennie. Ludzie na wsi zimow� por� maj� sporo czasu. W izbie cisza.  
Zebranych niecierpliwi� przerw y, ch�tnie słuchaliby cał� noc. Gdy pó�n� por� wracaj� do 
domu obiecuj� przyj�� nazajutrz. 

Potem ze w si przynosz� „Trylogi�” Sienkiewicza.  D zieci gospodarzy siedz� przy 
stole tu� przy czytaj�cych, gdy� pragn� w szystko dokładnie słysze�. Nawet najmłodszy Sta�, 
ucze� I klasy szkoły pow szechnej,  z uwag� przysłuchuje si� lekturze,  a jakkolwiek nie 
wszystko rozumie,  za�miewa si� wraz z innymi z przygód i forteli pana Zagłoby. 
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W ten sposób mijaj� wieczory,  dzie� za dniem, tygodnie i miesi�ce.  N a dworze sro�y 
si� zima, w ichury p�dz� chmury �niegu, buduj� z nich zapasy,  w ały i pagórki. Mróz silny, a� 
drzew a p�kaj�, a u nas w  izbie przy kaganku w �drujemy ze Stasiem i Nel na K ingu po 
piaskach pustynnych Afryki, a potem wraz z Robinsonem walczymy z ludo�ercami.  Izba 
wypełniona zawsze słuchaczami.  Wybieramy z ksi��ek nam dostarczonych odpowiednie,  
które by mogły zaj��, zaciekawi� i pouczy�. W ten sposób od pa�dziernika do połowy 
stycznia czytamy ł�cznie 28 tomów. D owiedzieli�my si�,  �e w  innych chatach wysiedleni 
sp�dzaj� nieraz całe noce na grze w karty .  Co kto lubi! 

N iemcy w  oczekiw aniu na now� ofensyw� w ojsk radzieckich umacniali swe pozycje 
obronne. Zaminow ali most na Wisłoce, przekopali szos� wiod�c� do Gorlic,  tworz�c rów 
przeciwczołgow y. Poniew a� nikt - pomimo wezw a� - do pracy si� nie stawił,  
Ortskommandant sprow adził oddziałek �ołnierzy ukrai�skich.  Rozbiegli si� po w si 
i przyp�dzili z chałup kilkadziesi�t wystraszonych młodych kobiet i dziew cz�t. Wr�czono im 
łopaty i zaprow adzono na miejsce pracy.  Wytrwały do wieczora,  ale nazajutrz �adna si� nie 
zjawiła, pochowały si� w niedost�pnych kryjówkach.  H itlerowcy uko�czyli rozmontow y-
wanie maszyn w  niegłowickiej rafinerii. Cz��� maszyn wywie�li na zachód, reszt� 
zniszczyli.  

Rafineria w  Niegłow icach ma swoj� smutna kart� w martyrologii Jasła. Jeden 
z gimnazjalistów, niejaki Jarnuszkiew icz, zatrudniony w  czasie okupacji w  kancelarii 
fabryki,  maj�c dost�p do archiwum, przerysował plan urz�dze� wewn�trznych, nie wiadomo 
czy z w łasnej inicjatyw y, czy te� wykonuj�c nakaz jakiej� organizacji podziemnej.  Bez 
wiedzy matki przyniósł rysunki do domu i ukrył je za szaf� w pokoju.  Pech chciał, �e jaki� 
kapitan w poszukiw aniu odpowiedniej dla siebie kw atery dotarł do mieszkania 
Jarnuszkiewicza. Pokój podobał mu si�,  o�wiadczył wi�c,  �e zamieszka w nim par� dni.  
Przyszedł z kilkoma �ołnierzami,  którym polecił przesun�� szaf� ku drzw iom. Wtedy ujrzeli 
zw ój kartonu. Oficer zaciekaw iony, co zaw iera rolka, znalazł plany niegłowickiej rafinerii.  
Polecił �ołnierzom zatrzyma� gimnazjalist� i jego młodszego brata.  O baj chłopcy zostali 
wydani gestapo i jako „bandyci” skazani na �mier� za działalno�� przeciwpa�stwow�.  

Powró�my jednak do �wi�can. Wlokły si� jednostajnie dni,  ponure jak niebo i długie 
zimowe noce.  Pobo�ni gromadzili si� w  ko�ciele ka�dego w ieczora na nabo�e�stw o. 
W czasie takich nieszporów  pewnego dnia o zmroku wkroczył w progi �wi�tyni oddziałek 
AK-owców . Było ich razem z dowódc� o�miu. Przeszli �rodkiem głów nej nawy i zatrzymali 
si� przed ołtarzem. Bro� mieli ukryt� pod kurtkami. Powitał ich szmer radosny i trwo�liwy 
zarazem, „le�ni ludzie” ukl�kli i modlili si� w milczeniu.  K obiety w zruszone pocz�ły płaka� 
nerwowo. Wyszedł kapłan i pobłogosław ił ich,  a łzy spływały mu po twarzy. Chłopcy 
przebyw ali tylko chwil�, potem w ycofali si� i rozpłyn�li w ciemno�ci.  Był to braw urowy 
wyczyn, gdy� na plebani,  niedaleko ko�cioła,  kw aterował oddział w ojsk hitlerow skich.   

N iemal niepostrze�enie min�ły  �wi�ta Bo�ego Narodzenia. Po nabo�e�stwie,  
o zmroku, ludzie udali si� do domów na skromn� Wigili�.  Pasterki nie było, gdy� godzin� 
policyjn� wyznaczono na szesnast�.  Do ksi�dza proboszcza przyszła delegacja wojskowa 
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(oficer i 2 �ołnierzy) z pro�b� o u�yczenie ko�cioła wieczorem na nabo�e�stw o dla załogi.  
W �w i�tyni zebrało si� kilkuset �ołnierzy - katolików i protestantów . Od ołtarza przemówił 
do nich komendant.  M ówił o roli dziejowej Niemców  na w schodzie,  o ci��kich zmaganiach 
na froncie,  o rodzinach, które zostały w  Reichu i przy stole wigilijnym dziel� si� w my�lach 
opłatkiem z nieobecnymi ojcami, m��ami,  synami i bra�mi. Zako�czył swe przemów ienie 
�yczeniem, aby po zw yci�skiej wojnie nast�pne �w i�ta obecni sp�dzili ju� w�ród sw oich,  
w ojczy�nie.  Potem �ołnierze �piewali pie�ni religijne, kol�dy, na organach grał im jaki� 
muzyk z Reichu.  Po nabo�e�stwie do ksi�dza przyst�pił jaki� młody �ołnierz, Austriak,  
z pro�b� o po�wi�cenie medalika, który dostał od matki z nakazem, aby go nosił na szyi,  
a który go miał chroni� od kul wroga.  

15 stycznia 1945 r.  o godz.  6:50 niespodziew any, pot��ny grzmot armat oznajmił 
�w iatu rozpocz�cie now ej, zimow ej ofensywy radzieckiej na froncie w schodnim. Ludzie 
pow ybiegali z chat.  Ziemia j�czała, dr�ała i dygotała od w ybuchów i wstrz�sów, niebo 
przecinały błyskawice ognia oraz smugi purpurowych rakiet. Huk dział niósł si� na góry 
i pola, lasy i wody i �piew ał „requiem” okupacji i władaniu hitlerowców na polskiej ziemi. 
Potem nadpłyn�ły  eskadry opasłych bombowców i zw innych my�liwców, pocz�ły nurkowa� 
i obrzuca� bombami oraz razi� pociskami pozycje faszystów. N iemcy odpowiadali ogniem 
na ogie�,  atakami na atak,  odgryzali si� za�arcie,  wkopani w  ziemi� opierali si� naw ale.  
Dzie� cały trwały te rozpaczliw e,  �miertelne zmagania dwóch pot�g. Jednak�e przewaga 
Armii Czerw onej była tak olbrzymia i druzgoc�ca, �e spychane i mia�d�one bez lito�ci, bez 
chwili wytchnienia pot��nym radzieckim walcem oddziały Wehrmachtu w ko�cu osłabły,  
nie w ytrzymały naporu i zrazu,  krok za krokiem, powoli,  a potem coraz szybciej pocz�ły  
wycofywa� si� na zachód. H itlerow cy ogłuszeni i o�lepli w  boju,  na wpół przytomni,  
rzucaj�c bro� uciekali grupami lub pojedy�czo na przełaj polnymi drogami,  kryli si� po 
jarach,  parowach i w�wozach,  w zagajnikach oraz w  porosłych krzakami wzgórzach 
i rozpadlinach,  byle jak najpr�dzej i najdalej wydosta� si� z tego piekła. Go�ci�cem za� ku 
wieczorowi pomkn�ły  czołgi i wozy pancerne oraz kolumny samochodów  w  stron� Gorlic. 
Front niemiecki załamał si� i cofał w  popłochu. 

W nocy z 15 na 16 stycznia nikt we wsi oka nie zmru�ył, nikt �wiatła nie zapalił.  
Spakowani ludzie czekali w ciemno�ciach na rozkaz ew akuacji.  Z gminy bow iem poufnie 
ostrze�ono nas, �e Niemcy cofaj�c si� zamierzaj� mieszka�ców  wysiedli�, a domy spali�.  
Ludzie rozpaczali. Dok�d uda� si� zim�, bez  �adnych zapasów �ywno�ciow ych, z dzie�mi, 
w kraju w yniszczonym w ojn�? Cz��� mieszka�ców uszła w góry i lasy,  gdzie przezorniejsi 
przygotowali dla siebie i swych rodzin schowki, jamy w ziemi,  ukryte w trudno dost�pnych 
miejscach.  T am pragn�li przeczeka� przesuni�cie si� frontu.  Wi�kszo�� jednak pozostała 
w chatach.  M o�e hitlerowcy nie zd���, mo�e zapomn�,  a mo�e si� zlituj�? 

O d strony Jasła słycha� terkotanie karabinów maszynowych, raz silniejsze,  to znów 
słabn�ce,  w �ciekły warkot motorów  na go�ci�cu,  wybuchy, jakie� krzyki.  N a niebie coraz 
szerzej rozlew a si� łuna.  �nieg ró�ow ieje i skrzy si� srebrzy�cie. Gdzie� p łon� osiedla. Na 
wsi psy zaczynaj� wy�. Przez okienko mej izdebki wida� na go�ci�cu �ołnierzy ładuj�cych 
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w po�piechu na samochody paki,  toboły i sprz�t wojskowy. Kompania balonowa, która tu od 
miesi�cy kwaterow ała, opuszcza osad�.  Godziny wlok� si� bez ko�ca.  T ak mija północ. Od 
zachodu poci�ga ostry wiaterek. M róz siarczysty. Zaczyna prószy� �nieg. Łuna powoli 
przygasa. Nagle pot��ny wybuch wstrz�sa chałup�, w której mieszkam, tynk obsypuje si� ze 
�cian i sufitu.  D zieci przera�one krzycz�.  Wielki iskrz�cy słup ognia wzbija si� w niebiosa 
i jaskraw ym �w iatłem oblew a okolic�. Jasno, jak w dzie�. Od s�siadów wybiegaj� ludzie,  
słycha� ochrypły głos: „N iemcy w ysadzili most na rzece!”. A potem ogie� słabnie, omdlewa 
i niknie, noc staje si� jeszcze czarniejsza.  Znów słycha� pojedyncze strzały,  ale coraz rzadsze 
i dalsze. Wiatr narasta, wzmaga si�,  miecie falami lodowatych igiełek.  N ic ju� nie w ida�,  
w �nie�nej kurzaw ie pow oli płyn� godziny.  Nadchodzi wreszcie ostatni dzie� okupacji,  
naszej niedoli i niew oli - 16 stycznia 1945 roku.   

Rano pojaw iły si� radzieckie samoloty i pocz�ły  przeszukiwa� okolic�, zwłaszcza 
lasy,  parowy i w �w ozy. Latały nisko nad kominami chałup,  ponad wierzchołkami drzew, 
strzelały do ka�dego, kto pojawił si� na go�ci�cu. Koło budynku szkolnego i młyna padło 
w ten sposób kilku hitlerowców . We w si były jeszcze niemieckie patrole, od czasu do czasu 
przeje�d�ał jeszcze jaki� spó�niony czy zabł�kany w óz pancerny lub czołg,  ale szybko 
umykał w  stron� Szerzyn.   

N ie w szyscy faszy�ci pogodzili si� z przegran�. M łodzi hitlerowcy pragn�li si� m�ci�. 
Widziałem, jak 3 esesmanów wyszło z chaty, w której kwaterowali,  a obecnie musieli j� na 
zawsze opu�ci�.  Jeden z nich płon�c� zapalniczk� przysun�ł do słomianej strzechy.  Wkrótce 
dom gorzał,  jak pochodnia.  

D zie� dłu�ył si�, mijał w oczekiwaniu.  Noc ju� była,  gdy do mej izby wpadł znajomy 
gospodarz,  zdyszany,  uradow any, z w iadomo�ci�,  �e Ruscy s� ju� we wsi.  Gromada 
�ołnierzy stoi przed szkoł�,  pytaj� k�dy Niemcy uciekali.   

„Id� całe szeregi sow ieckich �ołnierzy rowami” - ci�gn�ł mój rozmówca - „a szos� 
jad� wozy pancerne,  czołgi i artyleria. Ludzie ze wsi wylegaj� na go�ciniec,  w itaj� i czym 
mog� cz�stuj� zwyci�zców . Rosjanie pytaj�, czy daleko jeszcze do Berlina. Jaki� oficer,  
zagadni�ty  czy przechodził przez Jasło,  machn�ł r�k� i odparł, �e miasta ju� nie ma, zostały 
jedynie ruiny i gruzy”.  

„Zniszczyli N iemce Jasło” - opowiadał gospodarz - „ale my jeszcze pi�kniejsze 
odbudujemy. Sko�czyła si� nasza niedola i niew ola, wolni jeste�my. Ju� nikt nas na tułaczk� 
w �wiat nie wygoni,  nikt nam domów nie spali.  N ow e �ycie teraz przed nami”.  

Lata pogardy min�ły ,  przemin�ła tragiczna noc hitlerowska.  M it tysi�cletniej Rzeszy 
głoszony przez szale�ca rozsypał si� w  pył.  Wstrz��ni�ta, przeorana pługiem wojny,  
krwawi�ca z tysi�cy ran, usiana pobojowiskami, jak bliznami po w rzodach, na pół 
cmentarzysko, na pół rumowisko - obudziła si� Polska do nowego �ycia. Powrócili 
mieszczanie do zburzonych miast,  robotnicy w  ruiny fabryk, na zagon ojczysty przybyli 
oracze, aby odda� si� pracy.  D la młodego pokolenia,  dla dzieci i wnuków naszych,  które nie 
do�wiadczyły wojny.  

Pisałem w Ja�le - od maja 1962 do kwietnia 1963 roku.   
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JASŁO – MIASTO �MIERCI 
 

W tydzie� po rozpocz�ciu si� ofensywy w kierunku na Jasło,  spotkałem pierw szego 

znajomego z tego miasta.  Było to dziwne uczucie.  Po trzech miesi�cach trudnych oczekiwa�, 

po dziewi��dziesi�ciu dniach wsłuchiw ania si� w odgłosy walk dochodz�cych z tej strony,  

ujrzało si� p ierwszego �yw ego człow ieka.  Był ubrany w letnie palto,  cho� to był stycze�,  

miał buty dziwacznie powykrzyw iane,  a twarz tak zniszczon�, �e trudno było go pozna�.  

D ziwiło tylko troch�, �e znajomy z Jasła nic nie mów i o swych prze�yciach, nie chce 

opow iedzie�,  jak Jasło wygl�da.  Był milcz�cy i jakby zaci�ty  w sobie.  

Tymczasem wie�ci były najsprzeczniejsze. Jedni twierdzili,  �e miasto spalone,  inni 

opow iadali,  �e około dw adzie�cia budynków  mo�na rozezna� po reszcie murów i mo�e 

z nich si� jeszcze co� da uratowa�. Byli i tacy,  �e widzieli z parku Rynek.  N a przestrzeni... 

kilkuset metrów  miałby według tych relacji nie istnie� ani jeden budynek.  Tego nie mo�na 

było sobie w yobrazi�.  Podejrzew ało si� opowiadaj�cych,  �e przesadzaj�,  �e blaguj�. 

Znajomy nie wspomniał o tych szczegółach,  kupił tylko pił�,  siekier�,  młotek,  nieco 

gw o�dzi du�ych i szybko si� ulotnił. Nie dzi�kow ał za nocleg, nie skar�ył si�, nie �alił.  

W ogóle był w  stanie bezuczuciowym. 

Trzy dni potem w Ja�le znalazło si� trzystu ludzi powracaj�cych z okolicznych wsi, 

w tydzie� liczba ich dosi�gn�ła tysi�ca, a w  dwa tygodnie pó�niej miała doj�� do trzech 

tysi�cy osób.  Była to statystyka na oko robiona, ale nieco krzepi�ca.  T rzy tysi�ce ludzi to 

widocznie dowód, �e około sto domów  stoi cało. 

N ast�pny znajomy z Jasła został rozpoznany dopiero w tedy, gdy si� rozpłakał jak 

dziecko. Szybko zreszt� otarł łzy,  jakby si� zawstydził swojej słabo�ci. Udaw ałem, �e nie 

widz� jego straszliwie podartych butów , oblepionych czym� nieokre�lonym. A jednak te 

buty przykuwały bezw iednie uw ag� i kazały uparcie my�le�. Zauwa�ył to i wyja�nił 

niech�tnie,  �e pracował par� miesi�cy w asfalcie.  

Wszyscy znajomi z Jasła byli dziw nie milcz�cy, trudno ich było wyci�gn�� na 

zw ierzenia. Co� prze�ywali, do czego� nie chcieli si� przyzna�. Tylko z półsłów ek mo�na 

było co� nie co� wnioskowa�. 
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K to� si� przyznał niech�tnie,  �e mieszka w  piwnicy i �e takich mieszka�ców jest 

około dwa tysi�ce, �e wła�ciw ie w całym Ja�le mo�na naliczy� par� domów, nadaj�cych 

si� do zamieszkania.  Wygl�dało to nieprawdopodobnie.  Przecie� ofensywa trw ała zaledw ie 

par� godzin.  

N ajtrudniej było zasi�gn�� j�zyka w sprawie utraty całego mienia. Przecie� i my 

byli�my z K rosna wysiedleni,  a jednak wiele si� uratowało.  D laczegó�by wi�c akurat Jasło 

miało straci� dosłow nie wszystko, niczego nie uratowa�. 

- Bo�my zakopali w  ziemi�.  

- Bo nagle kazano si� w yprowadzi�. 

- A no,  bo w szyscy jako� tak pogłupieli.  

Nie wiele to wyja�niało.   

Pierwszy raz ujrzałem ja�lanina - rodaka w  innym nastroju,  gdy mu doniesiono,  �e 

niemiecki starosta Gentz złapany �ywcem  pracuje w Niegłowicach.  Człowiek ten na 

wiadomo�� o Gentzu zmienił si� nie do poznania.  Stał si� nagle gadatliwy, w st�pił w niego 

inny duch, jakby zapomniał o w szystkich prze�yciach.  Wtedy dopiero zrozumiałem 

tajemnicze zachowanie si� Ja�lan. Od tej chw ili miałem w r�ku klucz do tajemnicy.  W trzy 

dni potem tragedia Jasła była ju� odcyfrowana.  Wystarczyło powiedzie�: 

G entz aresztowany! - aby uzyska� niepraw dopodobny skutek, szczegółow � relacj� 

o wszystkim. Jakby za powiedzeniem jakiego� zakl�cia,  człowiek poczynał opowiada�,  

zw ierza� si�.  

I cho� sam nie bardzo w to aresztow anie w ierzyłem, pocz�łem te w iadomo�� 

wykorzystywa� dla odcyfrowania tragedii Jasła.  

- Słyszeli�cie, �e Gentz aresztowany? - a potem zaraz:  

- Ale jak to wła�nie było z tym wysiedleniem? 

- Byli�my zaskoczeni, kazano si� wynosi� z miasta,  jak kto stał. Były wypadki, �e brano do 

wózka dziecinnego bochenek chleba i w  letnich sukienkach wychodziło si� na wie�.  

N ie mog� uw ierzy�, �e Ja�lanie,  tak praktyczni, trze�wi, nie przewidzieli tego,  �e 

ofensywa mo�e si� przeci�gn�� na par�,  je�li nie miesi�cy, to tygodni. 

- Gentz w szystkiemu winien, on kazał nagle ucieka� z miasta, by nie zabra� z sob� niczego. 

On puszczał pogłoski, �e to przej�ciow e. A gdy pierw szy uciekł do Gorlic i tam dostał 

reprymend� od sw ych władz, �e za w cze�nie opu�cił placów k�,  wrócił w�ciekły do Jasła 

i rozpocz�ł dzieło zniszczenia.   

Stanisław Peters 
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To on wła�nie stworzył specjalne oddziały zniszczenia,  które najpierw  pocz�ły  

wywozi� mienie ludno�ci, a potem w ysadza� systematycznie dom po domu od 

fundamentów . Gentza opanow ał szał zniszczenia.  Jak przedtem dbał o miasto, by mu nada� 

oblicze nowoczesnego miasta „niemieckiego” jak przedtem ujednostajnił napisy niemieckie 

na wszystkich sklepach, podci�gn�ł pod jeden sznur wszystkie kamienice, tak potem pocz�ł 

z furi� niszczy� to wszystko, aby w reszcie całe miasto zamieni� w kup� gruzów. Ten 

hitlerowski Neronek dobrał sobie watahy specjalnie w yszkolonych rzezimieszków, którzy 

przekopali ziemi� ogrodów  i piwnic,  opukali ka�d� �ciank�, odkryli najlepiej urz�dzone 

skrytki i w ydobyli mienie.  Gdy si� ludno�� zorientow ała i próbow ała z pobliskich w si 

nocami ratow a�,  było ju� za pó�no. Zreszt� nie dopuszczono w ielu do miasta,  strzelaj�c do 

odw a�niejszych. 

O wi specjali�ci rzucili si� do grobow ców na cmentarzu i pocz�li je przetrz�sa�,  bo 

kto� pu�cił gadk�,  czy te� zdradził tajemnic�,  �e cz��� mienia schowana na cmentarzu. Udało 

si� ty lko komu� uratowa� m�k�,  bo j� schował do pustych trumien w pracow ni stolarskiej.  

Wybijanie z�bów zmarłym, wywlekanie trupów z trumien,  zniszczenie grobowców było 

dalszym ci�giem tych okropno�ci. W pew nym miejscu na cmentarzu trzykrotnie 

przetrz��ni�to grób i wyw leczono zw łoki,  gdy� ka�da nowa grupa �ołdaków podejrzewała 

skrytk� w grobie, widz�c naruszon� przez sw ych poprzedników  ziemi�.  

Cmentarz wygl�dał jak pobojow isko po tych operacjach. D ziesi�tki trupów, 

wywleczonych z trumien, za�cielało ziemi�. Miasto umarłych upodobniło si� do miasta 

„�ywych”. 

G dy ju� ogołocono domy ze w szystkiego, a całe poci�gi uwiozły mienie Jasła do 

Niemiec,  starosta Gentz dał hasło zupełnej zagłady miasta.  D zie� po dniu specjalne kolumny 

wysadzały w powietrze domy. Mieszka�cy Jasła mogli z okolicznych w si obserwow a� 

z rozpacz� w  sercu, jak ich miasto pow oli zamienia si� w kup� gruzów . Było co� potwornie 

m�ciwego, co� szata�sko zło�liw ego w  tym systematycznym niszczeniu, równaniu miasta 

z ziemi�.  G entz dostał obł�du z bezsilnej w �ciekło�ci.  Zniszczy� p i�kne miasto 

podkarpackie, skoro musi si� je opu�ci�! Ja�lanie tak szczyc�cy si� swym czystym, 

schludnym miasteczkiem, tak ciesz�cy si�,  gdy przyjezdni zachw ycali si� p i�kn� architektur� 

zgrabnych wilii na przedmie�ciach lub dostoje�stw em gmachów publicznych - załamali si� 

na widok bestialskiego pastwienia si�.  Chciałoby si� rzuci� na ratunek domostwom! Starzy 

ludzie, sterani �yciem, patrzyli z daleka, jak ich skromne domki, ostoja starszych lat,  

wylatuj� w powietrze. Tak wygl�dała zemsta G entza na Ja�le. 

Barbarzy�stwo niemieckiego satrapy 
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Powrót Ja�lan do miasta nast�pił w par� dni po wyzw oleniu. Niew ielu roniło łzy.  

Zamieszkano w piw nicach, je�li si� uchowały.  Trzy tysi�ce ludzi zamieszkało 

w najprymityw niejszych w arunkach, nie mog�c rozej�� si� z ukochanym miastem. 

Przetrwano zim� w letnich ubraniach, po wsiach. Dorobek kilkunastu pokole� został 

zamieniony w ci�gu paru tygodni w gruzy i popiół. 

Ó w znajomy z miasta ostatnie grosze w ydał na pił� i siekier�. Było w  tym co� 

symbolicznego, jak szybko Ja�lanie odrodzili si� duchow o, nie daj�c si� pokona� rozpaczy. 

W pi�tym dniu powrotu mo�na ju� było spotka� ludzi, którzy ogl�dali swe zniszczone 

domostwa, brali si� do napraw y tego, co jeszcze mo�na było uratowa�. Nie odstraszyła ich 

ciasnota, tragiczne warunki bytu.  Skryli gł�boko w sercu tragedi� i powzi�li twarde 

postanowienie odbudow y Jasła jeszcze pi�kniejszego, jeszcze foremniejszego,  na przekór 

wszystkim Gentzom i całej zło�liwej głupocie niemieckiej. 

M iasto Jasło jest dzi� kup� gruzów. Jutro przybierze nowy kształt.   

A  Gentz zajmie przed polskim s�dem poczesne miejsce na ławie oskar�onych 

niemieckich zbrodniarzy.  

 

 

Przedruk za: „D ziennik Polski”,  R.I,  1945, nr 35 z 10 marca, s. 3.  

Zachowano oryginalne brzmienie i p isowni� tekstu.  

Stanisław Peters 
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Wykaz ulic oraz domów i ich wła�cicieli 
wedle stanu po dzie� 31 sierpnia 1939 roku 

 
 
 
 

Zestawienie zostało opracowane  
na podstawie spisu sporz�dzonego przez  

Aleksandra Ernesta Krementowskiego - rodowitego ja�lanina 



 

 

140

 
 

Wykaz ulic Jasła 
na dzie� 31 VIII 1939 r. 

 
 
 

1.  Asnyka 
2.   Basztow a 
3.   Bednarska 
4.   Błonie 
5.   Chełmska 
6.   Cmentarna 
7.   Czackiego 
8.   Farna 
9.   Floria�ska 

10.  Goł�bia 
11.  Grunwaldzka 
12.  Igielna 
13.  Jagiełły  
14.  Karmelicka 
15.  Kazimierza Wielkiego 
16.  Kili�skiego 
17.  Klasztorna 
18.  Kochanowskiego 
19.  Koralewskiego 
20.  Ko�ciuszki 
21.  Krasi�skiego 
22.  Kraszew skiego 
23.  Krótka 
24.  Lenartowicza 
25.  3-go M aja 
26.  Metzgera 
27.  Mickiew icza 
28.  Na M łynek 

 

29.  N adbrze�na 
30.  N owa 
31.  Pod Skał� 
32.  Wincentego Pola 
33.  Potockiego 
34.  Rejtana 
35.  Rynek 
36.  K s.  Piotra Skargi 
37.  Słowackiego 
38.  Sobieskiego 
39.  Sokoła 
40.  Staszica 
41.  Stroma 
42.  Szajnochy 
43.  Szopena 
44.  �niadeckich 
45.  T argow ica 
46.  U jejskiego 
47.  U laszow ice 
48.  Wałowa 
49.  Widok 
50.  Wysoka 
51.  Wyspia�skiego 
52.  Z a Burs� 
53.  Z a Kolej� 
54.  Z ielona 
55.  	wirki i Wigury 
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Wykaz domów w Ja�le wedle ulic 
 
 

 ULICA ASNYKA 
 
Strona lewa: 

1. Podw órze Szkoły Powszechnej im. K rólow ej Jadwigi 
2. Stiefel N  z K rosna 
3. Ku�niarski Stanisław 
4. Künstler [M endel?] - Summer N  
5. Einziger Mozes - sklep odzie�ow y Kuntz N 
6. Bryszkow ski Józef - restauracja Nawały Franciszka 

 
Strona prawa: 

7. In�. Bielski Roman 
8. Pasionek Józef - zakład stolarski 
9. Peller Abraham - sklep rybny 

10.  Krischer Meilech 
11.  Rubel Robert - sklep papierniczy M argulies L.  

 
 
 

 
 ULICA BASZTOWA 
 
Strona lewa: 

1. Szkoła Pow szechna im. Stanisław a Staszica 
2. Buglew icz Wiktoria 
3. Zimet A braham - skład desek 
4. Kiełbasa Stefan 
5. �w i�tek Wojciech 
6. Lang Baruch - sklep z tow arami mieszanymi 
7. Weller N  
8. Hajkowa A nna 
9. Ochtałowicz Ludw ik 

10.  Olszewski Stefan - zegarmistrz 
11.  Paw łowska Adelajda - Szustakiewicz N 
12.  Goldblatt Ida - Weinberger N [Leib?] 
13.  Mikulski Jan 
14.  Bernacka Helena - akuszerka 
15.  Wro�ski N - pracow nia szew ska 
16.  Ks. Wro�ski Władysław 
17.  Bleimann [Bleinman] Juma - skup ko�ci i odpadów  
18.  Pilch Piotr (daw niej Haas N) - skład desek 
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Strona prawa: 
19. Cech Rzemiosł Ró�nych 
20.  Magistrat miasta Jasła 
21.  Händler Cecylia 
22.  Beck M arkus 
23.  Feldbradt N  - pracownica kraw iecka 
24.  Saphier N - Segall N atan 
25.  Ks. Dutkiew icz Tadeusz - tyły realno�ci 
26.  Topstein [Topfstein] N  
27.  Baligrodzka Kunegunda - ciastkarnia 
28.  Kuliga Józef - tyły  realno�ci 
29.  Ks. Dul�ba Tadeusz [Aleksander] - ogród 
 
 
Uliczka boczna I 
30. Ks. Wro�ski Władysław 
31.  Wawszczak Piotr 
32.  Kawa Jan 
33.  Marcinkiew icz N  
34.  Piórek Władysław 
35.  Mikulski K arol (poprzednio Weller N  [Izrael?]) 
 
 
Uliczka boczna II 
Strona lewa: 
36. Bernacki Szymon i M aria (poprzednio H abratowska N) 
37.  Brzostek Katarzyna 
38.  Wróbel Franciszek 
39.  Job K arol 
40.  Dyl�g Emil 
 
Strona prawa: 
41. Kosiek Anna primo voto M aciejowska (poprzednio Spirer N [Samuel?]) 
42.  Dobrowolski Antoni 
43.  Pniak Józef 
44.  Wlezie� Łucja 
45.  Wyderka Józef 
 
 
Uliczka boczna III 

S trona lewa: 
46. Grochal Franciszek 
47.  Machow ski Józef 
 
Strona prawa: 
48. Bernacki Szymon i M aria 
49.  Watras Maria 
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 ULICA BEDNARSKA 
 
Strona lewa: 

1. Macudzi�ska Zofia 
2. Polak Ewelina 
3. Polak Karol 
4. Lazarowicz N 
5. Motyl N 
6. Kempska Anna 

 
Strona prawa: 

7. Dziedziniec Szkoły im. M arii Konopnickiej 
8. Bruder N [Asias] - malarz pokojowy 
9. Tabak N  

10.  Szewczyk Jan - stolarz 
11.  Szafra�ski M ichał - powstaniec z r.  1863 
12.  Gross N [H enryk?] - w yroby koszykarskie 
13.  Pro� M ichał 
 
 
 
 
 ULICA BŁONIE 
 

1. Gawlik N  
2. Gawlik N  
3. Gawlik N  
4. Mielech Władysław 
5. Szaro Wojciech 
6. Korzeniowska Anna 
7. Ludw inowski N i T �cza N 
8. Kotulak N 
9. Rydel K arolina 

10.  Witusik Józef 
11.  Chojecki Józef 
12.  Strugała A ntoni 
13.  Skowron Jan 
14.  Hendzel Stanisław 
15.  Twaróg Franciszek 
16.  Pankiewicz Anna 
17.  Mariais M aria 
18.  Kuczera Stanisław 
19.  Michalik Stanisław  



 

 

144

ULICA CHEŁMSKA 
 
 

 
 
 
 
 

Strona lewa: 
1. Dr Jezierski A dam i Barbara (daw niej Rybarski A ntoni i Janina) 
2. Dr Jezierski A dam i Barbara - oficyna,  biuro notarialne 
3. S�d O kr�gow y w Ja�le i wi�zienie 

 
Strona prawa: 

4. Chaim Dawid - naro�nik 
5. Park M iejski 

G mach S�du Okr�gowego (widok od strony parku - obecnie ulica Arm ii Krajowej) 
(fot.  z arch.  SMJiRJ)
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ULICA CMENTARNA 
 

 
 
 
 
 
 
 

Strona lewa: 
1. Dzwonnica ko�cioła parafialnego 
2. Organistówka parafialna 
3. Czachowski A ndrzej i Julia 

 
Strona prawa: 

4. Ko�ciół parafialny rzymskokatolicki 
5. Plebania parafii rzymskokatolickiej 

Ko�ciół Farny (fot.  z arch. SMJiRJ) 
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ULICA CZACKIEGO 
 
 
 
 
 

 
Strona lewa: 

1. Gmach Towarzystw a Gimnastycznego „Sokół” 
2. Zucker Emanuel (dawniej Jarema K azimierz) 
3. Forsteher Bernard - zakład szewski 
4. Frant Izrael - sklep tow arów mieszanych Frant Izrael 

- sklep tow arów bławatnych Białywłos Alter 
5. M�czy�ska Feliksa (daw niej Knebel Edmund) 
6. Zossel Ignacy - sklep z tow arami mieszanymi Zwi�zku M ieszcza�skiego „Zgoda” 
7. Knebel Aleksander 
8. Raab Pinkas - w yszynk napojów alkoholowych 
9. Dunaj Józef - sklep z towarami mieszanymi �w ierzewicz Józef 

Kaplica gimnazjalna (fot. z arch. SMJiRJ) 
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Strona prawa: 
10. Stra�nica po�arna 
11.  In�. Macudzi�ski Stanisław  
12.  Gmach Gimnazjum M�skiego im. K róla Stanisława Leszczy�skiego 
13.  Kaplica gimnazjalna 
14.  Rz�ca Henryk 
15.  W�grzy�ski Jan 
16.  Galik Ludwik - Krajew ski Jan 
17.  Fr�czek Franciszek 
 
 
 
 
 ULICA FARNA 

 
Niezabudowana 

 

Gmach G imnazjum M�skiego im . Króla Stanisława Leszczy�skiego 
(pocztówka z arch. SMJiRJ)
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 ULICA FLORIA	SKA 

 
Strona lewa: 

1. Händler Cecylia - wyszynk wódek i piwa 
2. Beck N  [Markus?] - skład w�gla 
3. Emmer Izaak i M elania 
4. Ks. Dutkiew icz Tadeusz i D utkiewicz Józef - notariusz 
5. Faber Józef - kramarz 
6. Haas Ró�a 
7. Fleszar Tadeusz i Zofia 
8. Kormann [Korman] Beila - kram towarów mieszanych 
9. Kuliga Józef i Maria - krawiec 

10.  Ks. Dul�ba Tadeusz 
11.  Haas N  
12.  Wro�ska N 
13.  Niw elt Józef 
14.  Mi�kisz Aleksander (dawniej M ajchrowicz Wł. i Rospond N ) 
15.  Mazur El�bieta i Helena 
16.  Marcinkiew icz Józef 
17.  K�cki Wojciech i Perczak M aria 
18.   Walker N atan i Taube - w yszynk w ódek 
19.  Haas Izaak 
20.  Mi�kisz N (dawniej Siekierski N) 
21.  Górka Józef 
22.  Grochowski N  
23.  Wolski Roman 
24.  W�grzyn Helena 
25.  Lechowski N  
26.  G�barow ski N  
27.  Rampa i tor PK P na linii Jasło - Rzeszów  
28.  Makuch Tymoteusz 
29.  Schabliner N - karczma (dawniej D�brow ski Józef) 
30.  Miejski D om Starców  
31.  Rubel Robert - rafineria spirytusu 
32.  Szafran N 
33.  Stadnicki Stanisław  
34.  Lisowski Józef 
35.  Lisowski Jan i Apolonia  
 
 
Strona prawa: 
36. Bryszkow ski Józef (daw niej Brandstäter) - piekarnia 
37.  Macieik Jan - sklep z towarami mieszanymi 
38.  Pankiewicz Tadeusz i Władysław  
39.  Fischer N (z tego domu pochodził ks. bp K arol Józef Fischer) 
40.  Unger Golda - zakład i sklep szklarski 
41.  Bergerowie NN i Gorczyca N 
42.  Altmann [Altman] N 
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43. Kozłowska Katarzyna 
44.  Francblau [Franzblau] N [Szyja?] - kram towarów mieszanych 
45.  Kozak Cecylia - zakon SS. M ichalitek 
46.  Michoniow a N 
47.  Springer N - skup skórek (dawniej G �siorowscy NN ) 
48.  Altmann [Altman] Szyja - sklep z towarami mieszanymi 
49.  Młodecki Jakub (dawniej 	yw czak Wojciech) 
50.  Kowalski N 
51.  Geroch N 
52.  Olbrychtowicz Janina i M aria 
53.  Chmielow iec Jan - kaflarnia (dawniej M alczyk Józef) 
54.  Czarska N  (daw niej Lechowski N ) 
Tor kolejowy PKP i rampa 
55.  Tomasik Stanisław  - zakład �lusarsko-mechaniczny 
56.  Kami�ski N - krawiec 
57.  Kaniowski Stanisław (po nim Sibigowa N ) 
58.  Gł�b N  
59.  Bernacki Szymon 
60.  My�liwcowa N  
61.  Lecznica zwierz�t 
62.  Cmentarz �ydowski (kirkut) - dom mieszkalny: Glassman N 
63.  Cegielnia 
64.  Drozd Wojciech (dawniej karczma, tzw . Łapiguz) 

 
 
 
 

 
 ULICA GOŁ
BIA 

 
1. Kłosi�ska Wiktoria 
2. �w ierad Jan i Franciszka 
3. Ks. Ochw at N  
4. Jagłowa N  

 
 
 
 
 ULICA GRUNWALDZKA 
 
Strona lewa: 

1. Kołek Izydor 
2. Barzyk Jan 
3. Pomnik G runwaldzki 

 
Strona prawa: 

4. Kosiba Jan i Płodzieniowie NN  
5. Dubiel Jan  
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ULICA IGIELNA 
 

 
 
 

Strona lewa: 
1. Winnicka Stanisława - sklep odzie�owy T oder M ozes  
2. Zimet M ozes  
3. Gajewski Michał i M aria - zakład szew ski G łogow ski N  
4. Ku�niarski Stanisław - malarz pokojow y Smulowicz N  
5. Klierowa Weronika - kapelmistrz i muzyk M ałeczek Józef 
6. Pietrzycka Tekla - „H otel Warszaw ski” Krischer N 
7. Kloczkow ska Z ofia 
8. Zimek Wiktor 
9. Rosner Chiel - sklep z towarami mieszanymi Weissner N 

10.  Macieik Jan 
 
Strona prawa: 
11. Götzler M ozes i A nna 
12.  Emmer Izaak - skład wapna 
13.  Przył�cki Józef - zabudow ania gospodarskie 
14.  Faust Mozes - skład tekstylny 
15.  Seinw el D aw id - sklep tekstylny „G itka” 
16.  Glassner Szymon 
17.  Thaler Jakub - piekarnia 
18.  Pankiewicz Eugeniusz i Stanisław  

Fragm ent zabudowy z bram� (fot. z arch. W. Mendysa) 
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 ULICA JAGIEŁŁY 
Strona lewa: 

1. Mur synagogi 
2. Ogrody dr. Jana Wilusza 
3. Mur ogrodu klasztornego OO . Franciszkanów  
4. Engelhardt Izaak (dawniej Chrostowski Marian,  N owak M aria, Bartoszowie NN ) 
5. Mury ko�cioła franciszka�skiego 
6. Wawszczak Jan i Aniela 
7. B�k Adam i H onorata 
8. B�k Józef i Aniela - wypo�yczalnia row erów 
9. Lew ek Bolesław i M aria (dawniej Rak N ) 

10.  Dziedzic Władysław i A nna (dawniej M araszkiewicz Jan) 
11.  Musiał Józef i M aria 
12.  Pietrzycki Eugeniusz - syn Wojciecha i Tekli 
13.  Olbrychtowicz Władysław (po nim SS. Słu�ebniczki im. �w. Z yty) 
Strona prawa: 
14. 	ydow ski dom modlitw y i ła�nia rytualna 
15.  Zuckermann N  [Meilech?] - rabin 
16.  Denner Dawid 
17.  Denner Juma i Beila 
18.  Radoniewicz Jakub i El�bieta 
19.  Radoniewicz M aria 
20.  Landorf Władysław 
21.  Kawa M ichał 
22.  Buglew icz Wiktoria - zakład bednarski K ulczycki Antoni 
23.  Kiw ała Rudolf 
24.  Dziemiela Józef (dawniej Wi�cławowie NN ) 
25.  Stawarz M aria 
26.  Bernacki Jan i Apolonia 
27.  Bohaczek Maria 
28.  B�k Franciszek 
29.  Bernacki Jan i Apolonia 
30.  Kostecki Stanisław  i M aria 
31.  Gruszecki Wojciech i Jadwiga 
32.  �w istak Wojciech i M aria 
33.  Bernacki Franciszek 
34.  Giebułtowski N  
35.  Bernacki Stanisław i Katarzyna 
36.  Elias D aw id (dawniej Seib Julian) 
37.  Golonka Józef i M aria - zakład blacharski 
38.  Mostra�ski Aleksander i Zofia 
39.  Faber Józef 
40.  Kiełtyka Wojciech - piekarnia (daw niej Granik N) 
41.  Ahment Abraham - zakład blacharski 
42.  Pozna�ska K rystyna i M ichał 
43.  Machnik Stanisław  
44.  Kachlik Jan i M aria 
45.  Werner Leib - w yszynk w ódek, wina i piwa 
46.  Kluska Stanisław 
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 ULICA KARMELICKA 
 
Strona lewa (od Rynku): 

1. Zimet Laja [Leja] - skład i sklep artykułów i materiałów �elaznych 
2. Meth N [Szymon?] - w yszynk piwa i w ódek 

 
Strona prawa: 

3. Danielewicz Maria 
 
 
 
 

ULICA KAZIMIERZA WIELKIEGO 
 

 
 
 
 
 
 
Strona lewa: 

1. Anisfeld M arkus - propinacja 
2. Kramer Benjamin - skład m�ki i zbo�a 
3. Elias D aw id 
4. Karpf M aurycy - skład mebli Rosenfeld Pinkas 

  - sklep galanteryjny Licht N 
5. Leer Pinkas - wyrób czapek 
6. Brenner O sias 

Drewniany most na Jasiołce z widokiem  zabudowy ulicy od strony mostu  
(pocztówka z arch.  SMJiRJ)



 

153

Most na Jasiołce 
7. Goldblatt Ida 
8. Mroczkiewicz Ludwik - restauracja 
9. Burda Józef 

10.  Krementow ska Zofia 
11.  NN 
12.  Szufa N 
13.  Kwiatkowski Franciszek 
14.  Nowak Józef 
15.  Guzik N  - piernikarz 
16.  Guzdek N  
17.  Betlej N 
18.  Gunia Jan - Kierszanek N 
19.  Gunia Leopold 
20.  Ryba Julian - Weitz Uscher 
21.  Beck N , Morgenstern N, Ryczaj N  
22.  Bro�yna Józef - Kotula M aria 
23.  Tramba K onstanty 
24.  Bieszczad N 
25.  Bro�yna N  
26.  Zieli�ski Józef - piekarz 
27.  Sznajder Ludw ik 
28.  Stanek A urelia - akuszerka - spadkobiercy 
29.  Dr Trojnar N  
 
Strona prawa: 
30. Süsskind Jakub - sklep towarów  �elaznych 
31.  Buglew icz Wiktoria i Franciszka 
32.  Kornfeld Salomea - wyszynk wódek i piwa Schw immer 
33.  Michalski Karol - piekarnia (po nim Such N) 
34.  Goldstein Dawid - stary s�d - zegarmistrz Schacht N 
35.  Płockier Izrael 
Most na Jasiołce 
36.  Kramer Benjamin - skład benzyny 
37.  N U rszula - zakład kowalski 
38.  Wagschal Pinkas i N othmann N - sklep z towarami mieszanymi 
39.  Weitz M endel i Kornreich - szklarz 
40.  Szostkiew icz N i Jarnuszkiewicz N 
41.  Korzennik Salamon - skup i eksport jaj 
42.  Gmina Miejska Jasło - dawna karczma (tzw . „Czerw onka”) 
43.  Nowak Roman 
44.  Wojdyła Paweł 
45.  Gunia Stefan 
46.  Kozłowskie N N (siostry) 
47.  Altmann [Altman] N 
48.  Hałucha August 
49.  Tota K arol i Ewa 
50.  Janusz N 
51.  Dziedzicki Józef 
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ULICA KILI	SKIEGO 

 
 
 
 
 

Strona lewa: 
1. Wymazała N  - Jagła N - Panasow iec N 
2. Betleja Stanisław i Antonina - zakład blacharski 
3. Kami�ski Jan 
4. Pudło Edward - zakład krawiecki 
5. Jaroszkiewicz Franciszka - Spisak Józef 
6. Satała Leon - doro�karz 
7. Lazarowicz Ludwik - warsztat krawiecki 
8. Spisak Stanisława 
9. Wolski Stanisław i Franciszka - warsztat szewski 

10.  Jabło�ski K azimierz i Julia 
11.  Wi�niow ski Julian i Aniela - warsztat szewski 
12.  Twaróg Zygmunt i Zofia 
13.  Jakubow icz M eilech - sklep z towarami mieszanymi 
 
Strona prawa: 
14. Heinrych Szymon i Rozalia 
15.  Strassberg Pinkas - zakład tapicerski 
16.  Brzostek Józef i M aria - Moskal K arol - warsztat szewski 
17.  Jury� Karol i Stanisław a - zakład pogrzebowy 

Róg ulicy Kili�skiego i ulicy Zielonej (fot.  z arch.  SMJiRJ) 

7 
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ULICA KLASZTORNA 
 

 
 
 
 
 
Strona lewa: 

1. Nowak Stanisław  syn Romana 
2. R�czka Józef 
3. Malewski N 
4. In�. Moraw ski Franciszek 
Tor PKP linii Jasło - Rzeszów 
5. Mrazek Stanisław  i H enryka 
6. Hudzik N  
7. Olszynka Władysław 
8. Kukulski N  
9. Opioła N - Łukasiewicz N 

10.  Opioła N - Kołodziej N 
11.  Heyda N 
12.  Sroczy�ski N 
13.  Kobyla�ski N 
14.  Zapór Wojciech 
15.  Krajew ski N 

Ko�ciół i Klasztor SS. Wizytek (pocztówka z arch. SMJiRJ) 
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Strona prawa: 
16. Burgielski Stanisław (dawniej Bojcunowa M aria) 
17.  Mołodecki [Jakub] 
18.  Wawszczak M aria 
19.  Bernacka M aria 
20.  Chwistek Jadwiga 
21.  Stopi�ska Felicja ze �liszów 
22.  Trojan N 
23.  Wójcik Roman i M aria 
24.  Sieniawska Stanisława 
25.  Dydy�ska M aria 
Figura M atki Boskiej 
Tor PKP linii Jasło - Rzeszów 
26.  Ko�ciół i klasztor SS. Wizytek 
 
 
 
 
 ULICA KOCHANOWSKIEGO 

 
Strona lewa: 

1. D�b Edmund - skład złomu �elaznego 
2. Plac wolny (Fundakow ski N i Setlik N ) 
3. Sturm Chaim 
4. Dzikowski Tadeusz i Anna 
5. Plac wolny 

 
Strona prawa: 

6. D�b Edmund - plac składowy 
7. Geminder N [Salamon?] - w ytw órnia mioteł 
8. Hryw niak Aleksander - plac w olny 
9. Kasprzyk N 

10.  Kawa N 
11.  Waryw oda Józef 
12.  Dzik Antoni i Wiktoria 
13.  Plac wolny - Boro�ska Bronisław a 
14.  Ostrow ski N  - plac w olny 
 
 
 
 
 ULICA KORALEWSKIEGO 
 
Strona lewa: 

1. Danielewicz Maria 
2. Kulon Józef - piekarnia 
3. Składnica K ółek Rolniczych 
4. Weinberger Izaak - w yszynk napojów alkoholowych 
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5. Baltazi�ski Kazimierz - drogeria 
6. Gmach Szkoły 	e�skiej im. M arii Konopnickiej 
7. Bruder N - malarz pokojow y 
8. Tabak M aria 
9. Knull M aksymilian i Zofia,  Janina Paj�k 

10.  Szewczyk N - stolarz 
11.  Gross Alfred - wyroby koszykarskie 
12.  Weber N  [Samuel?] 
13.  Goldschmidt N [Chana?] 
14.  Machow yska Eugenia,  Stefania i Bła�ej 
 
Strona prawa: 
15. Baranow ska Zofia i Przył�cki Józef 
16.  Białkowska Antonina - wyszynk wódek Polaner N  
17.  Beck M arkus - skład w�gla 
18.  Graeber [Gräber] M arkus - piekarz 
19.  Bydoniowie Józef i Aniela - ciastkarnia 
20.  Zimet A braham - Engel M arkus - skład �elaza 
21.  Lasocki Stanisław  i M aria - Oko�ski Stanisław  - krawiec 
22.  B�k Jan i A nna - po�rednictwo kupna-sprzeda�y 
23.  S�kowska Kazimiera 
24.  Zucker Zlata - sklep spo�yw czy (po M i�tusach) 
 
 
 

ULICA KO�CIUSZKI 

G mach Banku Polskiego,  w gł�bi Rada Powiatowa (pocztówka z arch.  W. Mendysa)

9 
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Gm ach Rady Powiatowej (fot.  z arch.  SMJiRJ) 

10 

Hotel Krakowski, widok od strony południowej (pocztówka z arch.  SMJiRJ) 

11 
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Gmach Kom unalnej Kasy Oszcz�dno�ci - róg ulicy Ko�ciuszki i Rejtana  
(pocztówka z arch.  SMJiRJ)

12 

Widok zabudowy ulicy - prawa strona od Rynku (fot. z arch. SMJiRJ) 

13 
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Strona lewa: 

1. Składnica K ółek Rolniczych 
2. Winnicka Stanisława - sklep i skład porcelany Stopow y L. 

- w yr�b mi�sa Smoluchowski Ludwik 
- sklep odzie�owy Toder M ozes 

3. Götzler A nna  - sklep delikatesowy Götzler A nna 
- sklep z obuwiem Reich Wolf 

4. 	ychiew icz Ludwik - sklep z przyborami szew skimi 	ychiewicz L. 
 - zakład fryzjerski Fass N [Wilhelm?] 

5. Fränkel N [O skar?] - zakład fotograficzny „Flora” 
  - skład obuwia „Bata” 

6. Przył�cki Jan K anty 
7. Glaser A nna (dawniej Dymicki Jan) - restauracja Bacia A . 

 - zakład fryzjerski Kamm M endel 
8. Polak M ieczysław - sklep perfumeryjny 
9. Wilchfort D aw id - sklep kolonialny 

 - sklep z galanteri� damsk� Dränger Anna 
10.  Beumring [Baumring] Leon - sklep z tow arami mieszanymi Beumring [Baumring] L. 
11.  Stillmann [Stillman] Chaim - sklep z towarami mieszanymi 

 - sklep modniarski Waldhorn Estera 
12.  Spirer Alfred - apteka „Pod gw iazd�” 
13.  Kami�ska Wanda (dawniej Palch Romuald) 

Widok zabudowy ulicy - lewa strona od wylotu ulicy 3-go Maja (fot.  z arch.  SMJiRJ)

14 
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14. Gmach Banku Polskiego 
15.  Gmach Rady Powiatowej 
16.  Wro�ska Anna - zakład stolarski Wro�ski Stanisław  
17.  Rubel Naftali - pensjonat 
18.  Krieger Leib - przew o�nik 
19.  Durst Chaim i Eder M ozes 
20.  �w ierad Jan 
21.  Kaczkowski Adolf 
22.  Schoenborn Józef 
23.  D�b Naftali 
24.  Jaroszkiewicz Jakub 
25.  Rubel Kuhne 
26.  Kurz (Kurc) Józef - Weiss M argitta 
27.  Lasocki K arol - fabryka wody sodowej Hoffert Elias 
28.  Kostkiewicz Kazimierz (po nim Stadniczenko N) 
29.  Sroczy�ski N - rze�biarz kamieniarz 
30.  Kołek Józef 
 
Strona prawa: 
31. Dr Wilusz Jan - sklep odzie�ow y K orzennik Salamon 

- sklep galanteryjny Goldner Adolf 
32.  Klier Stanisława - zakład fryzjerski Kapralski K azimierz 

 - galanteria - Krischer N 
 - galanteria - Stupnicki Ludwik 

33.  Winnicka Stanisława - skład m�ki Künstler M endel 
- sklep z obuw iem - Jury� Stanisław 
- sklep z towarami m�cznymi Bodner Finkla 
- sklep skórzany Blaser Anna 
- w yr�b mi�sa K ostecki Stanisław 

34.  Kosiba Jan - „H otel Krakowski” K ierznowska Janina 
 - restauracja Kosiba Jan 
 - zegarmistrz Just Osias 
 - sklep modniarski Blum A nna 

35.  Kosiba Jan - cukiernia Now ak Jan K azimierz 
36.  Kosiba Jan 
37.  Adamska M ichalina 
38.  Gmach Komunalnej Kasy Oszcz�dno�ci 
39.  Oberländer Ludwik - zakład �lusarski Lewandowski Edw ard 
40.  Bracik M arian 
41.  Szczepankowa Jadw iga 
42.  Propper Leon 
43.  Chaim Dawid - wyszynk 
44.  Nowak Roman 
45.  Weigel Fryderyk (daw niej Macherowie NN) 
46.  Bogdanow icz Wanda i M arceli 
47.  Matera Jan 
48.  Rój Wojciech i Stanisław  
49.  Ringler M aurycy - skład narz�dzi i urz�dze� kopalnianych 
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 ULICA KRASI	SKIEGO 
 
Strona lewa: 

1. Pozna�ski M ichał i K rystyna 
2. Wojdyła Stanisław 
3. Kosiba Jan i Maria 
4. Ks. Rudnicki Jan 
5. Zdu� Maria 
6. Baran N 
7. Sorys Wojciech 
8. Sorys Andrzej 
9. Burda Józef 

10.  Bania Władysław  i M aria - masarz 
11.  Cyran N  
12.  Trzeciak Helena z K rzyszkow skich,  Krzyszkowski Bronisław  
13.  Kucharski N 
14.  Bania Józef 
15.  Lignarski N  
 
Strona prawa: 
16. Ahment Abraham - blacharz 
17.  Mroczkiewicz Walenty (dawniej Pytlow any N) 
18.  Dubiel N 
19.  Przybyłowicz N 
20.  Bernacki N 
21.  Pi�tniew icz Ludwik 
22.  Szczepanik N 
23.  Majewska M aria 
24.  Kozłowska N (dawniej Pacochowie NN) 
25.  Garbacik Antoni 
26.  Linert Paweł (dawniej Trytkowie NN ) 
27.  Twaróg Jakub i Emilia 
28.  Rott N 
29.  Saletnik N  
30.  Wielgus Stanisław 

 
 
 

 
 ULICA KRASZEWSKIEGO 
 
Strona lewa: 

1. Lazarowicz Eugeniusz 
2. Bara�ski N 
3. Łukaczy�ski Julian 
4. Kozub Marian i M aria 
5. Dr Warchałowski Feliks (poprzednio A błamowicz Zbigniew) 
6. Szajna Julia i Andrzej - rze�biarz  
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7. Kowalczyk Józef 
8. Jaroszkiewicz Jakub (poprzednio Wronow ie N N) 
9. Krupa G rzegorz i M aria 

10.  Steci [Stec?] Zofia 
11.  Dobosz Paweł 
12.  Blidy Teodor i A ntonina 
13.  Wojnarski Bronisław 
14.  Kielar Franciszek 
15.  Mateja Helena 
16.  Czachowski Władysław 
17.  Gł�bowicz Zofia (poprzednio Kaniowski Stanisław) 
18.  Flis Tadeusz 
 
Strona prawa: 
19. Wojnarow icz Andrzej - sklep masarski Szufa Piotr 
20.  Kaznowski Jan 
21.  Mordawski Józef 
22.  Pow tak Józef 
 
 
 
 
 ULICA KRÓTKA 
 
Strona lewa: 

1. Menasse [Józef?] 
2. Mokry M arian 
3. Le�o� Jan - masarz 
4. Baranow ska Zofia 

 
Strona prawa: 

5. Kornziser [K ornzisser] Aron - skup mleka 
6. Białkowska Antonina 
7. Tahler N  - kupiec zbo�a [Thaler Jakub?] 

 
 
 
 
 ULICA LENARTOWICZA 
 
Strona lewa: 

1. Wi�niow ski Stefan 
2. Gimnazjum 	e�skie im. Błogosławionej Jolanty 
3. Rygiel Józef 
4. Stupnicki Józef 
5. Zauderer Jan i Maria 
6. Koegel Maks 
7. Dobosz Józef 
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8. Ladzi�ska M aria 
9. Kosiba Paweł 

10.  Dr Kulczycki Kazimierz 
11.  �w irski Józef 
12.  J�zyk Emil 
13.  Jaworski M ikołaj 
14.  Szw aykowski Stanisław 
15.  Wlezie� Łucja 
16.  Szczepanik Aniela 

 

 
 
 

 
Strona prawa: 
17. Sanokow ski Waw rzyniec 
18.  Str�k Józef 
19.  Bystrzanowski Józef 
20.  Radoniewicz Bronisław 
21.  Polak Jan 
22.  Pi�tkiew icz Szymon 
 

Gmach G imnazjum �e�skiego im. Bł. Jolanty - obecnie ulica Franciszka�ska  
(fot. z arch.  SMJiRJ)

15 
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ULICA 3-go MAJA 

 Park Miejski,  po prawej stronie w gł�bi Glorieta (pocztówka z arch. SMJiRJ) 

16 

Szpital Powiatowy (fot.  z arch. SMJiRJ) 

17 
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Strona lewa: 

1. Nowak Jan Kazimierz (daw niej dr Michnik Stanisław) 
2. Zoła Jan - pracownia mechaniczna 
3. Dr Baranowski Józef - T ow arzystwo Zaliczkowe 
4. Park M iejski 
5. Steinhaus Bogusław - zakład fryzjerski Fass Wilhelm 
6. Schorr Jakub 
7. Skrudlik Eugeniusz  i Józef - drukarnia 
8. Janiszowski Roman - sklep masarski Wojdyła Paw eł 
9. Wiktor N 

10.  Widziszewski Józef - przedsi�biorca budow lany 
11.  Kosiek Aleksander - sklep Zw i�zku Mieszcza�skiego „Z goda” Lorenc Jan 
12.  Zwi�zek M ieszcza�ski „Zgoda” - sala widow iskowa 
13.  Orlewicz Wincenty 
14.  Szydło Jakub i G astow a N 
15.  Bystrzanowski Wojciech 
16.  Zacios Jan 
17.  Zahler Izaak (daw niej Szafarz Wojciech) 
18.  Szczepankowa Jadw iga 
19.  �w irski Józef 
20.  Mastej Marcin 
21.  Goldfluss Michał i Wistreich Jakub - młyn parow y i tartak 
22.  Goldfluss Michał i Wistreich Jakub - dom mieszkalny 

Zabudowa od ulicy Asnyka do ulicy Ko�ciuszki (pocztówka z arch. SMJiRJ) 

18 
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23. Pompa wodna PKP 
24.  Kosiba Wojciech 
25.  Kiszka Walenty 
26.  Buła� Piotr  
27.  My�liwiec Józef 
 
Strona prawa: 
28. Knebel Kazimierz - sklep galanteryjny Krischer Meilech  

 - w yroby metalowe i bro� palna Knebel K .  
 - zakład fryzjerski M akow ski Tadeusz  
 - kantor wymiany K ornfeld Bernard 

29.  Dr Warchałowski Feliks - sklep tekstylny Kalb Amalia  
 - ksi�garnia Strzetelska Anna  
 - sklep galanteryjny Karpi�ski A ndrzej 
 - zakład stolarsko-rze�biarski Szmidt Stanisław 

30.  Steinhaus Bogusław - Bank Zaliczkowy 
31.  Meller Mendel - cukiernia Lutak Kazimierz  

 - handel skórami Meller Mendel 
32.  Bryszkow ski Józef - restauracja Nawała Franciszek 
33.  Rubel Henryk - sklep papierniczy Margulies Anna 
34.  Wody�ska A nna - sklep papierniczy 
35.  Schochet Anna - drukarnia 
36.  Ł�tkow ski Jan - in�.  geometra 
37.  Dunaj K azimierz i inni - restauracja G rec Antoni 
38.  Fr�czek Franciszek (dawniej G alik Ludw ik) 
39.  Szpital Powiatowy 
40.  Wi�cek Karolina 
41.  Lig�za K azmierz - zakład ogrodniczy 
42.  Cetnarowicz Józefa 
43.  Ja�lar Karolina 
44.  Malinowski M ichał 
45.  Mika Franciszek 
46.  Chmura N  (daw niej Harner Tomasz) 
47.  Mendys Olga (daw niej Kolarz Alojzy) 
48.  Flis Tadeusz 
49.  Pikusa Bolesław i Strzałkowska Zofia 
50.  Kramarz Józef 
51.  Lipka M aria i Gocal Helena 
52.  Tuleja A dam 
53.  Kras Wojciech 
54.  Wo�niak [Jan] 
55.  Spett Ró�a - restauracja zw. „Na A merykance” 
56.  Hamada Stefan 
57.  Majewska M aria 
58.  Nagler N  
59.  Tobik N  
60.  Szudy N  
61.  Czermak N 
62.  D�browski N 
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63. Sow i�rał Adam 
64.  Ja�wiecka N 
65.  Czechowicz K arol 
66.  Lazarowicz N 
67.  Grochowski Stanisław 
68.  Bluth N 
69.  Baca Stanisław  
70.  Kiszka Franciszek 
71.  Rotter N  
72.  Klominek Władysław  - karczma „Na Pohulance” 
73.  Cisło Jakub - piwiarnia i bar 
74.  Haber N [M ozes?] 
75.  My�liwiec Bła�ej - dró�nik 
 
Most na Wisłoce 
 
 
 
 
 Uliczka boczna od ul. 3-go Maja 
 
Strona lewa: 
76. Podolski N 
77.  My�liwiec Stanisław 
78.  Meth N [Szymon?] 
79.  Chmielow a N 
80.  Baca K arolina 
81.  Majkutow a N 
 
Strona prawa: 
82. Ocho�ska Helena 
83.  My�liwiec Eugenia 
84.  Igielska M agdalena 
85.  Fr�czek Franciszek - olejarnia 
86.  Kocz�b Bronisław - olejarnia 
 
 
 
 
 ULICA METZGERA 
 
Strona lewa: 

1. Dworzec kolejow y Stacji PK P Jasło 
2. Magazyny i tory kolejowe PK P 
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Strona prawa: 

3. Budynek administracyjny PKP 
4. Budynek administracyjny PKP 
5. Budynek administracyjny PKP 
6. Furmanek Franciszek 
7. Małecki Tadeusz 
8. Zossel Robert 

 
 
 
 
 ULICA MICKIEWICZA 
 
Strona lewa: 

1. Kaplica gimnazjalna 
2. Mendyk Jan (dawniej Oczkiewicz Wojciech) 
3. Stupnicki Antoni - lekarz w eterynarii (dawniej Sieradzki N i M ichalewscy NN ) 
4. Kurc Witold i Izabela 
5. Harmata Wojciech 
6. Wawszczak Jan (dawniej M ałeccy N N i Zaj�cowie NN ) 
7. Elias N atan (dawniej Seib Julian - zakład kominiarski) 
8. Golonka Józef i M aria - zakład blacharski 

Dworzec Kolejowy Stacji PKP Jasło od strony południowej (pocztówka z arch.  SMJiRJ)

19 



 

 

170

 
 
 
Strona prawa: 

9. Budynek G imnazjum M �skiego im. Króla Stanisław a Leszczy�skiego w Ja�le 
10.  Dr 	elazny Józef 
11.  Ubezpieczalnia Społeczna (dawniej M aritczak Michał) 
12.  Klasztor OO . Franciszkanów  
13.  Ko�ciół O O. Franciszkanów 
14.  Bernacki Stanisław 
15.  Mostra�ski Aleksander 
 
 
 
 
 ULICA NA MŁYNEK 
 
Strona lewa: 

1. Ryniewicz Katarzyna 
2. Saletnik T adeusz - zakład szewski 
3. Krochta A nastazja - przekupka „Nastka” 
4. Lach G rzegorz 
5. Bursa gimnazjalna 
6. Drozd Sebastian 
7. Drozd Stanisław 
8. Figura M atki Boskiej Bolesnej 

Ko�ciół O O. Franciszkanów od strony ulicy Jagiełły (fot.  z arch. SMJiRJ) 

20 
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9. Jachym Bronisław 
10.  Kołodziej Antonina 
11.  Kołodziej Karol 
12.  Trzeciak N i Mazur N 
13.  Barzyk Antonina 
14.  W�grzynow icz N  
15.  Kuchta Augustyn 
16.  Oleszkiewicz Władysław 
17.  K�dzielawa Helena 
18.  Łach A dolfina 
19.  Paprocki Franciszek 
20.  Chmiel Anastazja 
 
Strona prawa: 
21. Chwistek Andrzej i Wiktoria z Pielów 
22.  Barszcz Ludwik - zakład krawiecki 
23.  Wi�niow ska Stefania 
24.  Parysiowa N  
25.  Neubarth [Neubart] Dawid - handlarz bydła 
26.  Stein M ozes - handlarz bydła 
27.  Zyblikiewicz Bazyli 
28.  R�czka Ignacy 
29.  Kozłowska Jadwiga z Petków 
30.  Longawa Tomasz 
31.  Panek N 
32.  Twaróg M aria 
33.  Fory� Franciszek 
34.  Klominek Władysław  (dawna karczma i park) 
35.  Kotulak Stanisław i Julia 
36.  Lupa Józefa 
37.  Twaróg K azimierz 
 
 
 
 
 ULICA NADBRZE�NA 
  (zabudowana nieregularnie) 
 

1. Dymnicka Stanisław a 
2. Góralski Józef 
3. Grünspann N – garbarnia 
4. Kurzawa N  
5. Landa Józef 
6. Nosow icz Teofila 
7. Siekierzy�ski Edward 
8. Sokulski Karol 
9. Szpak Stanisław  

10.  Zins N  i Ehrlich N  
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 ULICA NOWA 
Strona lewa: 

1. Menasse Józef - kupiec 
2. Korzennik Salamon - piekarz 
3. Zisser Szmul - skup mleka 
4. Springer N - sklep korzenny 
5. Einziger Natan - handel skórami 
6. Goldfaden Natan - skup mleka (dawniej Jury� Jan i Franciszka) 
7. Forscher Józef i Felicja - fabryka pasty do obuw ia „Luna” 
8. Czachowski M ateusz i Kazimiera 
9. Malc Izaak - handlarz bydła 

  - �ydowski dom modlitwy 
Strona prawa: 
10. Schlaff Chaim - kupiec 
11.  Schlaff Chaskiel  
12.  Diamand M arkus - sklep odzie�ow y Rappaport Izaak 
13.  Sarnecki Józef - sklep z tow arami mieszanymi (dawniej Kow alski L.) 
14.  Pelc Józef i M aria z Józefowiczów  - krawiec 
15.  Ochronka (fundacji dr.  Ci�glew icza Stanisława i Stefana) 
16.  Pazdro Władysław i M aria - nauczyciel 
17.  Bruder Salamon - blacharz 
18.  Schips Mozes - krajacz (dawniej K o�kiewicz J. I.  M . - kow al) 
 
 
 
 ULICA POD SKAŁ� 

1. K�drek Józef 
2. Knych Weronika i Karolina 
3. Juszczakiewicz Maria 
4. Czernicki Andrzej 
5. Trzop A ntoni 
6. Rochecki Józef 

 
 
 
 ULICA WINCENTEGO POLA 

1. Breitmeierow a Alfreda 
2. Filipak Olga 
3. Lauterbach A ndrzej 

 
 
 ULICA POTOCKIEGO 
Strona lewa: 

1. Elektrow nia miejska 
2. Urz�d M iejski 
3. �w ieczy�ski Jan 
4. Dom 	ydow ski 
5. Maciejek Lesław 
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Strona prawa: 
6. Gabryszewski Stanisław 
7. Wiktor Zofia 
8. Nowak Władysław  
9. Szczurek Rudolf 

10.  Pietrzkiewicz H elena 
11.  Szkoła Handlowa 
12.  „Polmin” - budynek biurow y przedsi�biorstwa 
 
 
 
 
 ULICA REJTANA 
Strona lewa: 

1. Adamska M ichalina 
2. Rada Pow iatowa - dom mieszkalny pracownika Rady 
3. Chwalibóg Lucjan i H alina 
4. Lig�za K azimierz - zakład ogrodniczy 

 
Strona prawa: 

5. Urz�d Pocztowy 
6. Komunalna Kasa Oszcz�dno�ci 
7. Wro�ska Antonina i Stanisław - zakład stolarski 
8. Pi�tkiew icz M aria 
9. Matuszew scy NN 

10.  Wapi�ski N - ku�nia 
11.  Mokry Julian - O kr�gow y Urz�d Górniczy 
12.  Altmann [Altman] Szyja 
 
 
 
 
 RYNEK 
Pierzeja północna: 

1. Starostwo Powiatow e 
2. Dr Steinhaus Hugo - sklep kolonialny i lokal „�niadankowy” Koegel Maks 

 - zegarmistrz Olszewski Stefan  
 - sklep papierniczy Margulies Sara 

3. Przył�cki Józef - apteka obwodowa Stasiniewicz L.  
 - zegarmistrz Pi�tkiewicz Szymon 
 - sklep i składnica spółki handlow ej „Rolnik” 

4. Kleinmann N [Efraim?] - sklep z naczyniami domowymi 
5. Ochtałowicz Ludw ik - restauracja M argulies Leja 

  - zakład fryzjerski Schindel Herman 
  - sklep papierniczy Appel Gitla 

6. Łonicki A leksy - damski zakład krawiecki 
  - sklep tekstylny Kraus Stanisław  

7. Łonicki A leksy - sklep masarski Zimek Wiktor 
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Pierzeja wschodnia, Ratusz Miejski (pocztówka z arch. SMJiRJ) 

21 

Widok od wschodu na pierzej� południow� i zachodni� (pocztówka z arch.  SMJiRJ) 

22 
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Pierzeja zachodnia (pocztówka z arch. Z. Dranki) 

23 

Fragm ent pierzeji południowej i zachodniej (pocztówka z arch.  T.  G arbacika) 

24 
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Zabudowa w północno - wschodnim naro�niku Rynku (fot.  z arch.  Z.  D ranki) 

25 

Gmach Starostwa Powiatowego - pierzeja północna (fot.  z arch.  SMJiRJ) 

26 
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Pierzeja wschodnia: 

8. Rosner Pinkas (dawniej Dró�d�kiew icz N - piekarnia) 
9. Gmina Miasta Jasła - gmach ratusza miejskiego, budynek biurow y M agistratu 

10.  Gmina Miasta Jasła - pomieszczenia biurowe kasy miejskiej, siedziba Rejonowej 
Komendy Uzupełnie� (pierwsze pomieszczenia gimnazjum w Ja�le) 

 
 
Pierzeja południowa: 
11. Bryszkow ski Józef - piekarnia 

  - sklep tekstylny Gänger [Ganger] N  [Osias?] 
12.  W�glarz N  
13.  Rosner Pinkas - wyszynk Rosner P. 

 - wyr�b mi�sa Spirer Samuel 
 - sklep tekstylny H agel N 
 - sklep cukierniczy Kilig N 

14.  Zimek Wiktor - sklep masarski Zimek Wiktor 
   - sklep z obuwiem Freund N  

15.  Springer N [Hersz?] - sklep tekstylny Springer N 
  - wyr�b mi�sa Brück N 

16.  Klierowa N  - sklep z materiałami bławatnymi Springer N 
  - w yr�b mi�sa Brück N 

17.  Pietrzycka Tekla - sklep tekstylny Miller N, Stoeger N 
  - sklep tekstylny Adler N  [Moryc?] 

18.  Klierowa N  - drukarnia Ku�niarski Stanisław 
  - sklep bław atny Zimet N [Leja?] 

19.  Ku�niarski Stanisław (dawniej Br�glewicz Tytus)  
- sklep papierniczy Ku�niarski Stanisław  

20.  Polak N, G ajew ska N  - sklep galanteryjny 
21.  Zimet N  [Leja?] - skład mebli i zakład stolarski 
22.  Składnica K ółek Rolniczych - du�y sklep wielobran�owy 
23.  Dr Wilusz Jan - ksi�garnia Berner N [Izaak?] 
24.  Zimet Leja - skład i sklep towarów  �elaznych 
 
 
Pierzeja zachodnia: 
25. Baranow ska Zofia - sklep towarów  �elaznych M argulies Adolf 

 - sklep galanteryjny K rischer Osias 
26.  Le�o� Jan - masarnia 
27.  Mokry M arian - sklep towarów �elaznych D �b Naftali 
28.  Seinw el D aw id - zakład fotograficzny Fenichelów ny N 

 - sklep pasmanteryjny Zimet N [Leja?] 
29.  Menasse Józef - skład i sklep materiałów  tekstylnych Menasse Józef i Zi��. 
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 ULICA KS. PIOTRA SKARGI 

 
Strona lewa: 

1. Ko�ciół parafialny - Fara 
2. Zabudowania pleba�skie gospodarskie 
3. Saphier Chaskiel - handlarz 
4. Wildstein Dawid - rze�nik 
5. Kami�ska N 
6. Łonicka H elena 
7. Dr Lipi�ski M aksymilian - adw okat 
8. Nowotny Franciszek i Julia 
9. Kurek Zbigniew  dawniej Gostw iccy NN  

10.  Braunseis Paulina i M aria 
11.  Kocha�ski Jan 
12.  Brandstaetter N 
13.  Szybist Stanisław  
14.  Chwistek Michał 
15.  Dudek Michał i El�bieta 
16.  Kitta Franciszek i M aria 
 
Rzeka Jasiołka 
 
 
Strona prawa: 
17. Jury� Julian - w yrób i skład trumien 
18.  Jajko Maria 
19.  Stodoła pleba�ska i ł�ki 
20.  Rydzik Stanisław a i siostra NN 
21.  Dom ksi��y (dawniej ks.  Szpila Jan) 
22.  Dr Hicner Aleksander - lekarz, fizyk miejski 
23.  Kami�ski Andrzej 
24.  Białkowska Antonina 
25.  Boro� Władysław i H elena oraz Wachow icz Tekla 
26.  Wro�ska N i Wilisow ski N 
27.  Melcer Emanuel i Anna oraz Rozi�ski Zygmunt i August 
28.  Karp Karol i Stanisława 
29.  Zo� Adam 
30.  Barszcz N  
31.  Goł�biowski M ichał 
32.  Fru�y�ski Józef i Antonina 
33.  Sokołow ski Piotr i Katarzyna 
 
Most �elazny na Jasiołce 
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 ULICA SŁOWACKIEGO 
 

Strona lewa: 
1. Dr W�grzy�ski Jan - syn Władysław a, pow sta�ca 1863 r.  
2. Szpital Powiatowy - kostnica i ogród 
3. Radoniewicz Wojciech 
4. Sibiga Tomasz i Zofia 
5. Wi�niow ski N  - geometra 
6. Jury� N 
7. Wygrzywalski N 
8. Pi�tkiew icz Jan i Maria 
9. Bernacka N 

10.  Sow a N 
11.  Peterkiewicz N 
12.  Buglew icz N  
13.  Lazarowicz Władysław  
14.  Lazarowicz Eugeniusz 
 
Strona prawa: 
15. Rz�ca Henryk 
16.  Wróblew ska N atalia,  A leksander (daw niej Kosturkiew icz N) 
17.  Blaser A nna 
18.  Iwanyna Konstanty - zakład szewski Ryniak N 
19.  �w i�to� N 
20.  Toru� A dam i Witold 
21.  Rysak Jan (dawniej K ostew icz G rzegorz) 
22.  Huzarowa N 
23.  Buchelt Władysław 
24.  Jury� N 
25.  Chmielow iec N 
26.  Majewska N - �ona Władysława 
27.  Piegłowski Michał 
28.  SS. Słu�ebniczki (daw niej Olbrychtowicz N) 
 
 
 
 
 ULICA SOBIESKIEGO 

 
Strona lewa: 

1. Towarzystwo Zaliczkowe 
2. Adamska M ichalina 
3. Urz�d Pocztowy 
4. Biełkowska Antonina 
5. Margulies Adolf 
6. Grabschrift N 
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Strona prawa: 

7. Park M iejski 
 
 
 
 
 ULICA SOKOŁA 
 
Strona lewa: 

1. Gmach Towarzystw a Gimnastycznego „Sokół” 
2. Szkoła Pow szechna im. Romualda Traugutta 
3. Winnicki M ikołaj i Roman 
4. Kiosk Winnickich R. i M. - zakład szew ski 	ychiewicz Ludw ik 
5. Dymnicki Jan - zakład fryzjerski Kamm N 
6. Kalb A malia (dawniej G oerle Pankracy - blacharz) 
7. 	ydow skie Stowarzyszenie Pogrzebow e 
8. Unger Golda - zakład szklarski 

Budynek Urz�du Pocztowego z naro�nikiem  przy wylocie ulicy Rejtana  
(fot. z arch.  SMJiRJ)

27 
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Strona prawa: 

9. Gmina Miasta Jasła - kiosk z wod� sodow � i słodyczami 
10.   Szkoła Powszechna im. Królowej Jadwigi 
11.  Kosiba Jan - „H otel Krakowski” 

 - wyszynk Thaler N [Jakub?] 
12.  Polak M ieczysław - ogród i kiosk z napojami i słodyczami 
13.  Polakow a Anna i Jan 
14.  Dr Kadyi Józef 
15.  Urba�ska M aria 
16.  Bulsiewiczowa Wiktoria 
17.  Kapralski Kazimierz 
18.  Berger N  
19.  Langenfeld M arceli 

Po lewej stronie ulicy - Gmach Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” i Szkoły 
Powszechnej im. Rom ualda Traugutta, po prawej stronie - fragment Szkoły 
Powszechnej im. Królowej Jadwigi z widokiem ulicy Ko�ciuszki 

(pocztówka z arch. SMJiRJ)

28 
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ULICA STASZICA 

Prawa zabudowa ulicy,  w gł�bi widoczna kaplica gim nazjalna  
(pocztówka z arch.  SMJiRJ)

29 

Wylot ulicy Staszica do ulicy 3-go Maja obok parku (fot.  z arch.  SMJiRJ) 

30 
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Strona prawa: 

1. Steinhaus Bogusław 
2. Rosner Fabian 
3. Bank Polski 
4. Smoluchow ski Ludwik 
5. Mazus Tomasz 
6. Pazdanow ski M ichał 
7. Rybak Gustaw 
8. Cetnarowicz Jan 
9. Walaszek A ntoni 

10.  Zaw i�lak Jan 
11.  Szczepa�ska Maria 
12.  Kirsch Stanisława 
13.  Trzeciak Weronika i Benedykt 
 
 
Strona lewa: 
14. Park M iejski 
15.  Gmach S�du Okr�gow ego 
16.  Leszczy�ski N 
17.  Schmer Jakub 
18.  Siwik Kazimierz 
19.  Sahn N  - hotel i restauracja „Grand Hotel” 
 
 
 
 
 ULICA STROMA 

 
Strona lewa: 

1. Süsskind Jakub - sklep z tow arami �elaznymi 
2. Buglew icz Wiktoria i Maria 
3. Kornfeld Salomea - zakład malarski Kow alski Józef i Sucho� N 
4. Haber M ozes - doro�karz 
5. Szewczuk Waleria i Jaroszkiewicz Balbina 
6. Konopacka Jadwiga i Helena 
7. Holländer Izaak 

 
 
Strona prawa: 

8. Kozłowska El�bieta 
9. Haber Natan - zakład kraw iecki 
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 ULICA SZAJNOCHY 
 
Strona lewa: (od ulicy Kazimierza Wielkiego) 

1. Leer Pinkas - pracownia czapek 
2. Schwinger N - Altmann [Altman] N 
3. Schwinger N 
4. Gmina 	ydowska - Cheder (szkoła �ydowska) 
5. Plac wolny (�ydowski) 
6. Götzler M ozes 
7. Kiosk cukierniczy (prow adzony przez Steinera N ) 
8. Gmina 	ydowska - mur otaczaj�cy dziedziniec synagogi 
9. Gmina 	ydowska - stara bo�nica i ła�nia rytualna 

10.  Heller A braham - handlarz ko�mi 
11.  Radoniewicz Józef i Aniela  
12.  Młodecka Maria 
13.  Appel N [Bernard?] - rzezak rytualny 
14.  Gunia M ieczysław  i Irena 
15.  Fisch Mindla - sklep z towarami mieszanymi 
16.  Fisch Mindla - dom czynszow y 
17.  Niemczy�ski A ndrzej i Weronika 
18.  Szpak Władysław i Z ofia z Gryglów 
19.  Gorczyca Władysław i Emilia - sklep z towarami mieszanymi 
20.  Mi�tus Adam i Teresa - stara stodoła z r.  1874 
21.  Mi�tus Adam i Teresa - stara kapliczka z r. 1874 
22.  Zoła Piotr i Anna 
 
Strona prawa: 
23. Goldblatt N [Ida?] i Brück N - handlarz bydłem 
24.  Runicki Jakub i Maria (daw niej Malinowski Wojciech i Antonina) 
25.  Rubin M ozes 
26.  Gmina 	ydowska - dom modlitwy i mieszkania rabina 
27.  Niemczy�ski Stefan i Józefa - mistrz kominiarski 
28.  Lew icki Jan i M aria oraz Sopalski A ntoni i Maria 
29.  Gmina Miasta Jasła - rze�nia miejska 
30.  Margulies N [Adolf?] - fabryka marmolady i cukierków 
31.  Altmann [Altman] Herman 
32.  Stadniczenko Józef 
33.  Glassmann N [Szymon?] - pracownia stolarska 
34.  Schab Stanisław i Anna - pracownia �lusarsko-mechaniczna 
35.  Ko�kiew icz Józef i A nna oraz Godzisz Józef 
36.  Fisch Izaak i Windla - piekarnia 
37.  Kotlarski Jan (a po nim Bem M aria z Kotlarskich) 
38.  Gmina Miasta Jasła - boisko sportowe gimnazjum 
39.  Heffner N - przewo�nik 
 
Ulica boczna: 
40. Niemczy�ski Stanisław  (daw niej Machow ski Józef) 
41.  Walczak Marian i M aria (dawniej Rajdek M ichał i A nna) 
42.  Dobrowolski Józef i M aria 
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43. �w istak Walenty i Stefania 
44.  Krupa Jakub 
45.  Paw łowski Alfred - nauczyciel 
46.  Oberc Wojciech i Zofia 
47.  Oberc Szymon i G enowefa 
48.  Oberc Jan i Maria 
 
 
 
 
 ULICA SZOPENA 

 
Strona lewa: 

1. Hołowi�ska Leonia 
2. Kowalski Władysław - notariusz 
3. Sobol N 
4. Krupa G rzegorz 
5. Kempska Anna 
6. Sołtysik Ludw ik - syn Szymona 
7. Oberc Jan 
8. Kaderno�ka N 
9. Bursa gimnazjalna 

 
Strona prawa: 
10. Centnarowicz Józefa 
11.  Kita Józef 
12.  Karpi�ski Andrzej 
13.  Skrzypek Antoni 
14.  Jaroszkiewicz Jakub (dawniej Wronowie NN) 
15.  Kucharska Helena 
16.  Faliszek Walenty 
17.  Kolber Dawid 
 
 
 
 
 ULICA �NIADECKICH 

 
Strona lewa: 

1. Zaw istow ski Lucjan 
2. Chabrat K asper i Agnieszka 
3. 	ychowicz Józef i Janina 
4. Rozpara Wojciech i K atarzyna 
5. Schochet Leopold i Ludwik - drukarnia 
6. Stadion Sportowy JKS „Czarni” 
7. Pankiewicz Franciszek i Maria 
8. Gazow nia miejska i huta szkła 
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Strona prawa: 
9. Trybus Edward i Zofia (dawniej D ro�dziewicz N ) 

10.  F�fara Ferdynand 
11.  Z�bek Jakub i Marcjanna 
12.  Kalisz Stanisław i Helena 
13.  Braun Joachim 
14.  Jagiełło Ludwik i M aria 
15.  Kawalec Ignacy i Anna 
 
 
 
 
 TARGOWICA 

 
Strona północna od zachodu: 

1. Oko�ski Władysław  i Adela 
2. Gubała Władysław  i Nazimek Stanisława - zakład pogrzebow y 
3. Guzik Józef - cukiernik 
4. Bulsiewicz Józef i Julia - w arsztat szewski 
5. Łydko Zofia 
6. Raczy�ski Bła�ej i Stanisław a - malarz pokojowy 
7. Witalis M ichał i M aria 

 
Strona wschodnia: 

8. Podrzucki Wojciech i Magdalena - murarz 
9. Pi�tkiew icz Stanisław  

10.  Aussenberg Izaak 
 
Strona południowa od zachodu: 
11. Kielar K azimierz i Wanda 
12.  Fenichel Izaak - frachciarz 
13.  	ydow ski dom modlitw y („H eider”) 
14.  Thaler M endel - drukarnia „Wisłoka” (pó�niej „Bracia Skrudlik”) 
15.  Weinstein N 
16.  Ochw at Wiktoria 
 
Strona zachodnia od południa: 
17. Altmann [Altman] Herman 
18.  Silberstein Salamon 
19.  Gänger [G anger] Osias - w yszynk piwa 
20.  Rettig Sara ze Skubelskich 
21.  Beldengrün [Beldengrünn]Natan - rze�nik (nast�pnie D unajewska Zofia - poło�na) 
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 ULICA UJEJSKIEGO 
 
Strona lewa: 

1. Kosiba Jan i Maria 
2. Wawszczak Ludwika 
3. Nowicka M aria 
4. Topolska Zofia 
5. Kucharska Helena 
6. Stanula Wojciech 
7. Szewczyk M aria i Zofia 
8. Szydłow ski M ichał 
9. Tokarz Bronisław (poprzednio Steinhaus Bogusław ) 

10.  Dobrowolska M aria 
11.  Trnka Franciszek 
 
Strona prawa: 
12. Jurysiówny K arolina i Zofia - sklep spo�yw czy 
13.  Malinowski Wojciech - stelmach 
14.  Ryniewicz N 
15.  Bogaciewicz Karol 
16.  Faliszek Walenty 
17.  Kempska Zofia 
18.  Krzy�anow ski Józef - notariusz 
19.  Steinhaus Bogusław 
20.  Solarz Stanisław  
21.  Lauterbach A ndrzej 
 
 
 
 
 ULASZOWICE 

 
Strona lewa: 

1. Margulies N [Adolf?] - wytwórnia wody sodow ej 
2. Fisch N [M ozes?] - piekarnia 
3. Kwiatkowska Anna - sklep z towarami mieszanymi 
4. Jaroszkiewicz Marian i M aria 
5. Ochyl Józef i Emilia 
6. Urbanowicz Piotr 
7. Kowalski Józef 
8. Bro�yna N 
9. Le�niak N  

10.  Gunia Stanisław  
11.  �w istak N  
12.  Michalik N  
13.  Ró�a�ska N 
14.  Geroch N 
15.  Dr Ró�a�ski Franciszek 
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16. Gajda N 
17.  Libuszewski N 
18.  Popek Piotr 
19.  Michalski N 
20.  Czernik N  20 a.  Korzeniow ski N  
21.  Kierznowska Janina 
22.  Fallek Chaim - karczma 
 
Strona prawa: 
23. Beniak Ludw ika 
24.  Stadnicki Stanisław  
25.  Gunia Stanisław  
26.  Skórczy�ski N  
27.  Kosibowicz N  
28.  Ziemli�ski N 
29.  Czeka�ski Paweł i Anna 
30.  Sójka Czesław  
31.  Wrzesie� Władysław 
32.  Skowron N 
33.  Boroniowie NN  
34.  Kula N  
35.  Zimny Józef - sklep z towarami mieszanymi 
36.  Zimny Józef 
37.  Ryndak N  
38.  Gunia Władysław 
39.  F�fara N 
40.  D�browiecki N 
41.  Kami�ska N 
42.  Gunia Władysław 
43.  Kocz�b Bronisław 
44.  Kowalczyk Józef 
45.  Gunia Stanisław  
46.  Rymel N 
47.  Kawalec Józef 
48.  Juszczakiewicz N 
49.  Łado� Witold 
50.  Wallin N 
51.  Dasiew icz N  
52.  Gadzała N 
53.  Bo�ek N  
54.  Hanuszowa N 
55.  Ło� Józef 
56.  Jawor Józef 
57.  Gałuszka Jan 
58.  Szel�g A ntoni 
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 ULICA WAŁOWA 
 

Strona północna: (jednostronna zabudowa) 
1. Schedlisker Leizor - w arsztat �lusarski (dawniej G ibczy�ski J.) 
2. Słowik M ieczysław i M aria - w arsztat szewski 
3. Szopa K arol i Julia 
4. Kawalec Ignacy i Anna 
5. Kłosi�ski Józef i Tekla - przekupka owoców  
6. �w ierad Jan i Franciszka 

 
 
 
 ULICA WIDOK 

 
 
 
Strona lewa: 

1. Olbrychtowicz A ntoni i Maria - szew c 
2. Synagoga - w ielka bo�nica �ydow ska 

 
Strona prawa: 
3. Schips Mozes - warsztat szewski Schips M ozes 

  - ku�nia kowalska Filus N  (dawniej K o�kiew icz N) 
4.  Krebs Ryfka - piekarnia 
5.  Ring Józef 
6.  Berger Chaskiel - wyrób toreb 

Synagoga (pocztówka z arch.  SMJiRJ) 

31 
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 ULICA WYSOKA 
 
Strona lewa: 

1. Kapliczka murowana Naj�wi�tszej M arii Panny 
2. Olbrychtowicz M aria 
3. Wolski Andrzej i Tomasz - krawiec 
4. Schlaff Mozes - szkoła �ydowska 
5. Weinberger Pinkas 
6. Bernacki Jan i Petronela - szew c oraz Strózik Kazimierz i A nna 
7. Krementow ski Józef i Zofia z Bulsiewiczów 
8. Olbrychtowicz A ntoni i Maria 
9. Olbrychtowicz A ntoni i Maria - w arsztat szewski 

 
Strona prawa: 
10. Zucker Zlata - sklep z towarami mieszanymi (dawniej M i�tusowie NN ) 
11.  Engel Markus - sklep z naczyniami emaliowanymi (dawniej Białkowska Ant.) 
 
 
 
 
 ULICA WYSPIA	SKIEGO 

 
Strona lewa: 

1. Kukulski Józef - sklep z maszynami do szycia i rowerami 
2. Diller Chaim - nauczyciel religii moj�eszowej 
3. Zapór N  
4. Wa�kiew icz Stanisław  
5. Midor Wiktor 
6. Müller Mieczysław - pracow nia kowalska 
7. Zabłocka N  
8. Wójcik Roman - ogród 
9. Ostrow ski N  

10.  Boro�ski Franciszek i Wiktoria 
11.  Maresch Rudolf i Tekla 
 
Strona prawa: 
12. Dzikowski Tadeusz i Anna 
13.  Sturm Chaim, Fundakow ski Stanisław  
14.  D�b Naftali - skład złomu �elaznego 
15.  Dzik Antoni i Wiktoria 
16.  Waryw oda Józef 
17.  Kasprzyk N 
18.  Machow icz Stanisław  i Helena (daw niej Hryw niak Aleksander) 
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 ULICA ZA BURS� 
Strona lewa: 

1. Bacia Władysław 
2. Kopyci�ski A dam 
3. Skarbek Tadeusz 
4. Stacho� M arceli 
5. Pot�pa Katarzyna 
6. Czy� Dorota 
7. Filanowska Teofila 
8. Konieczna M aria 
9. Szetela Jan 

10.  Sołtys N  
11.  Hebzda N  
12.  Miksiew icz Władysław 
13.  Wojnar Jan 
14.  Sochacki N 
15.  Le�niak Piotr 
16.  Ł�tkow ska A nna 
17.  Malewski Hipolit 
 
Strona prawa: 
18. Szafarz Ludomir i Emilia 
19.  Hahn Józef i Bronisław a 
20.  Mendys Franciszek i M agdalena 
21.  Popiołek Jan 
22.  Fenik Wilhelm 
23.  Decowski N 
24.  Gawlik A ndrzej 
25.  My�liwiec Antoni 
26.  �w ierzewicz Jadwiga 
27.  Mikuła Katarzyna 
28.  Szajna Włodzimierz 
29.  Ko�cielniak Tomasz 
30.  �w i�tek Wojciech i M aria 
31.  Ja�wiecka M aria 
 
 
 
 ULICA ZA KOLEJ� 
Strona wschodnia: 

1. Polskie Koleje Pa�stwowe - parow ozow nia i ogrzewalnia PKP 
2. Data K azimierz i M arianna 
3. Wieliczko Wawrzyniec i M aria 
4. Michalik Tadeusz i Z ofia 
5. Kadlec Franciszek i Emilia 
6. Anioł M arcin 
7. Mikrut Franciszek i Maria Jadw iga 
8. Godziewski T eodor 
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9. Tumidajewicz Feliks i Katarzyna 
10.   Wlezie� Adela 
11.  Brze�a�ski Tomasz i Katarzyna 
12.  Dubiel Wincenty 
 
Strona zachodnia: 
13. Sow i�rał Bartłomiej i Maria 
14.  Ł�tkow ski Edward,  A dela i Anna 
15.  Wi�niow ski Stanisław  i Wiktoria 
16.  Gicala Jan i M aria 
17.  Pelczar Józef i Eleonora 
18.  Piotrowski Wit i Joanna 
19.  Zaw ili�ski Piotr i K atarzyna 
20.  Hałucha August 
21.  Pot�pa Wojciech i K atarzyna 
22.  Kosek Wilhelm i Józefa 
23.  Machow ski Józef i Bronisława 
24.  Hibszer Jan i M aria 
25.  Wydro Jan i Franciszka 
26.  Szpak Władysław 
 
 
 
 ULICA ZIELONA 
Strona lewa: 

1. Jedziniak Władysław i Wiktoria 
2. Regec Jan i Katarzyna - tapicer 
3. Jury� Karol i Stanisław a - zakład pogrzebowy i skład trumien 
Cmentarz Komunalny 

 
Strona prawa: 

4. Czajka Antoni i M aria 
5. Sorys Eugeniusz 
6. Popow icz Piotr i Anna 
7. Wi�niow ski Stanisław  i H elena 
8. Regec Katarzyna 
9. Kosiek Julian 

10.  Kwarciany Zofia 
11.  Szufa Wiktoria 
12.  Kosiek Roman - sklep z towarami mieszanymi 
13.  Jaroszkiewicz Marian i Władysław  
14.  Gmina Miasta Jasła - skład kamieni rze�biarza Sroczy�skiego N 
15.  Oko�ska Jadw iga - dozór cmentarza 

 
 
 
 �WIRKI i WIGURY 

1. Składnica K ółek Rolniczych w  Ja�le - sklepy oraz zabudow ania handlow e i magazyny 
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Uwagi od redakcji dotycz�ce wykazu ulic i planu miasta: 

 
1.  Oryginał publikow anego tu opracow ania posiada form� maszynopisu. Wszelkie dopiski 

nie poczynione przez Autora umieszczono w  tek�cie w  nawiasach kw adratowych. Je�li 
dodawana wiadomo�� była niepewna lub hipotetyczna dodano przy niej znak zapytania. 
Je�li nie udało si� ustali� imienia danej osoby wstaw iono symbol N. W przypadku, gdy 
chodziło o w i�ksz� liczb� nieznanych z imienia osób zaznaczono to symbolem N N.  

Po pauzie podaw ana jest najcz��ciej profesja lub rodzaj działalno�ci prow adzonej 
przez wymienion� w cze�niej osob� lub w nale��cym do niej budynku. W nawiasach 
umieszczono natomiast informacj� na temat w cze�niejszych lub pó�niejszych 
mieszka�ców  lub u�ytkowników  danego budynku czy parceli. Dane te pochodz� od 
Autora i stanow i� integraln� cz��� Jego opracowania. 

2.  Zdj�cia i pocztówki umieszczone przy wykazie niektórych ulic nie w chodziły  w  skład 
przekazanego SM JiRJ przez A utora maszynopisu. 

W celu w zbogacenia całego opracowania zostały one pozyskane z wielu 
prywatnych archiwalnych zbiorów  rodzinnych. 

3.  Plan miasta Jasła został opracowany na podstaw ie mapy katastralnej wg stanu roku 1900 
z naniesion� korekt� niektórych w a�nych obiektów znajduj�cych si� w mie�cie w 1939 
roku. 

 
Legenda do planu miasta Jasła – stan na 31.08.1939 r. 
1. Ratusz Miejski 
2. Starostwo Powiatow e 
3. Gimnazjum M �skie im. Króla Leszczy�skiego 
4. Klasztor i ko�ciół O O. Franciszkanów 
5. Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” 
6. Szkoła Pow szechna im. Romualda Traugutta 
7. Szkoła Pow szechna im. K rólow ej Jadw igi 
8. Synagoga 
9. Kaplica gimnazjalna 

10.  Szpital Powiatowy 
11.  Bank Polski 
12.  Rada Pow iatowa 
13.  Komunalna Kasa Oszcz�dno�ci 
14.  Urz�d Pocztowy 
15.  S�d O kr�gow y 
16.  Elektrow nia 
17.  Bursa gimnazjalna 
18.  Dworzec kolejow y 
19.  Ko�ciół i klasztor SS. Wizytek 
20.  Pomnik G runwaldzki 
21.  Pomnik T . Ko�ciuszki 
22.  Szkoła Pow szechna im. St. Staszica 
23.  Kaplica cmentarna 
24.  Gazow nia i huta szkła 
25.  Zwi�zek M ieszcza�ski Zgoda – sala widow iskowa 
26.  Stadion Sportowy JKS „Czarni” 
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Recenzja na temat wydawnictwa 
 
 

 O publikowane w  niniejszym wydaw nictw ie w spomnienia o Ja�le z okresu okupacji 
hitlerowskiej i p ierwszych lat pow ojennych stanowi� p lon „O gólnopolskiego K onkursu na 
wspomnienia o Ja�le” ogłoszonego w 1977 roku.  Pomimo upływu ju� praw ie �wier�wiecza, 
nie były dot�d publikow ane, a stanowi� cenny przyczynek do dziejów miasta Jasła. 
 A utorzy wspomnie� to ludzie,  którzy z autopsji znali niektóre w ydarzenia jakie miały 
miejsce w  Ja�le w latach 1939 - 1950.  M ieli te� bezpo�rednie kontakty z ówczesnymi 
działaczami politycznymi ró�nych szczebli i urz�dnikami administracji miejskiej,  
pow iatow ej i ponadlokalnej. Zaanga�owani byli tak�e w  powojenn� odbudow� miasta. Znali 
bezpo�rednio wi�kszo�� osób aktywnych w działalno�ci politycznej, gospodarczej 
i społecznej w  mie�cie.  
 T e okoliczno�ci pozwalaj� s�dzi�,  �e relacje i opinie zawarte we w spomnieniach 
wydaj� si� by� wiarygodne,  chocia� w iele z nich ma zapew ne równie� charakter 
subiektyw ny. 
 D la historyków i badaczy wojennych i powojennych dziejów Jasła, szczególnie cenne 
s� informacje dotycz�ce stosunków społecznych i �ycia kulturalnego w mie�cie.  Autorzy 
wspomnie� podaj� wiele szczegółowych danych, a nawet liczby, co jest szczególnie wa�ne 
i cenne.  M iasto Jasło w  okresie ostatniej wojny zostało doszcz�tnie zniszczone, trac�c prawie 
cał� zabudow� oraz substancj� zabytkow�, zbiory archiw alne oraz ksi�gozbiory publiczne 
i prywatne.  Odtworzenie w  okresie pow ojennym całej tej substancji nie było mo�liwe.  
 D latego te� rekonstrukcja dziejów społeczno-kulturalnych i polityczno-gospodarczych 
miasta w oparciu o relacje i wspomnienia wydaje si� by� inicjatyw � niezwykle cenn�,  
uzupełniaj�c� tradycyjne badania historyczne.  Bez wzgl�du na poziom literacki 
poszczególnych w spomnie�,  doceni� nale�y przede wszystkim w arto�ci faktograficzne 
w nich zawarte.  Wspomnienia zaw ieraj� wiele nieznanych faktów  z najnow szej historii 
naszego miasta i z tego wzgl�du s� niezw ykle cenne. 
 
 

Alfred Sepioł 

 


