Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego
za lata 2011 - 2013

Szanowni Państwo, Drodzy Goście oraz Członkowie Stowarzyszenia, wszyscy Uczestnicy
Walnego Zebrania Sprawozdawczo - Wyborczego!
Nasze Stowarzyszenie od blisko pół wieku działa na rzecz środowiska lokalnego, chroni
i propaguje naszą historię i dziedzictwo kulturowe. Za rok będziemy obchodzić pięćdziesiąt
lat społecznej pracy dla dobra naszego miasta Jasła i Ziemi Jasielskiej. Możemy być dumni,
że pomimo upływu lat nadal jesteśmy bardzo pozytywnie odbierani jako ceniona organizacja
pożytku publicznego, nie tylko na terenie miasta i powiatu, ale na znacznie szerszym forum.
Czas płynie bardzo szybko, już upływa trzy lata kadencji pracy obecnych władz
Stowarzyszenia i zgodnie z wymogami Statutu przedstawiam sprawozdanie z działalności
Zarządu za lata 2011 - 2013.
I. Sprawy organizacyjno – osobowe.
1. Zarząd.
W dniu 7 maja 2011 roku w Jasielskim Domu Kultury odbyło się Walne Zebranie
Sprawozdawczo - Wyborcze, którego uczestnicy wybrali nowe władze z prezesem
Wiesławem Hapem. Zgodnie ze Statutem na pierwszym posiedzeniu ukonstytuował się
Zarząd SMJiRJ, który przez całą trzyletnią kadencję pracował w następującym składzie:
Prezes – Wiesław Hap, I zastępca Prezesa – Felicja Jałosińska, II zastępca Prezesa – Andrzej
Gawlewicz, Sekretarz – Józef Laskowski, zastępca Sekretarza – Łucja Filipek, Skarbnik –
Eulalia Cetnar, zastępca Skarbnika – Ewa Pietraszek oraz Członkowie Zarządu: Henryk Zych,
Bronisław Wójcik, Tomasz Kasprzyk, Jacek Nawrocki, Mariusz Skiba i Andrzej Kachlik.
Komisja Rewizyjna liczyła trzy osoby i w jej skład wchodzili: Barbara Kasza
(przewodnicząca), Zdzisław Szymański i Bogusław Mastej. Sąd Koleżeński składał się
z trzech osób: Mieczysława Mikulskiego, Józef Piękosia i Adama Wojnarowicza. W trakcie
kadencji zmarli śp.: Barbara Kasza i Mieczysław Mikulski.
2. Członkowie Stowarzyszenia.
Stan na dzień 1 stycznia 2011 roku wynosił: 165 członków zwyczajnych (indywidualnych)
i 6 wspierających (zbiorowych). W trakcie całego tego roku ubył jeden członek zbiorowy,
a przybył jeden członek indywidualny. Z kolei w roku 2012 w poczet Stowarzyszenia
przyjęto jednego członka indywidualnego, zrezygnował jeden członek, a trzech zmarło.
W kolejnym, 2013 roku, zmarło dwoje członków, jeden zrezygnował, a przybyło dwunastu
członków indywidualnych. To wszystko sprawiło, że na dzień 31 grudnia 2013 roku
Stowarzyszenie nasze liczyło 172 członków indywidualnych i 5 członków zbiorowych. Jeśli
chodzi o stan członków Zarządu, to w okresie całej kadencji jego stan osobowy wynosił
13 osób.
II. Działalność Zarządu Stowarzyszenia.
Działalność Zarządu SMJiRJ w okresie sprawozdawczym prowadzona była w oparciu
o założenia statutowe, Uchwały Walnych Zebrań oraz Uchwały Zarządu. W okresie
sprawozdawczym Zarząd odbył łącznie 48 zebrań (potwierdzonych protokołami) w trakcie
których podjęto 91 prawomocnych uchwał (z tego w roku 2011 odbyło się 17 posiedzeń
i podjęto 38 uchwał, w roku 2012 miało miejsce 15 posiedzeń z 23 uchwałami, a w 2013 roku
- 16 posiedzeń podczas których podjęto 30 uchwał).

Posiedzenia Zarządu odbywały się zawsze w pierwszy i w razie potrzeby w trzeci wtorek
miesiąca w godzinach od 16.30 do 18.30. Pozostałe wtorki miesiąca przeznaczone były na
spotkania integracyjne z członkami zwyczajnymi i innymi osobami chcącymi uzyskać
informacje dotyczące naszej statutowej działalności, skorzystać z archiwalnej dokumentacji
historycznej i fotograficznej oraz zakupić nasze wydawnictwa. Oprócz wspomnianych
terminów Prezydium Zarządu spotykało się ze sobą i kontaktowało wielokrotnie pomiędzy
oficjalnymi zebraniami.
Działalność Zarządu Stowarzyszenia cały czas opierała i opiera się na osobach pracujących
społecznie w ramach powierzonych im funkcji statutowych. Jedynie na umowie – zleceniu
zatrudniona jest jedna osoba wykonująca prace administracyjno - biurowe. Opracowania
specjalistyczne i reklamy związane z wydawnictwami zlecane były na zasadzie umowy
o dzieło. Autorzy opracowujący materiały merytoryczne do wydawnictw oraz zespoły
redakcyjne nie otrzymywały żadnych honorariów. Jedynie autorzy całych opracowań
publikacji książkowych otrzymywali 10 % nakładu, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
III.

Działalność wydawnicza.

W okresie sprawozdawczym nasze Stowarzyszenie wydało następujące publikacje:
w roku 2011:
- „Kalendarz Jasielski 2012” pod redakcją Felicji Jałosińskiej w nakładzie 900 egzemplarzy,
- „Katalog z wystawy; Jasło w odbudowie i rozbudowie na fotografiach i pocztówkach
w okresie 1945 - 1985 roku” autorstwa Felicji Jałosińskiej z przedmową Wiesława Hapa
w nakładzie 500 egzemplarzy.
w roku 2012:
- „Kalendarium 20 lat rozbudowy Jasła od 1970 do 1989 roku” autorstwa Felicji Jałosińskiej
w liczbie 500 egzemplarzy,
- „Kalendarz Jasielski 2013” pod redakcją Ewy Pietraszek w liczbie 900 egzemplarzy,
- „Rocznik Jasielski” tom VII pod redakcją Wiesława Hapa w liczbie 450 egzemplarzy.
w roku 2013:
- „Kalendarz Jasielski 2014” pod redakcją Ewy Pietraszek w liczbie 900 egzemplarzy,
- „Mój czas w Jaśle miniony” autorstwa Henryka Zycha ze słowem wstępnym doktora
Grzegorza Chomickiego w liczbie 300 egzemplarzy,
- „Kalendarium 15 lat odbudowy Jasła od 1946 do 1960 roku” autorstwa Felicji Jałosińskiej
w nakładzie 350 egzemplarzy.
- Oprócz tych wydawnictw w 2013 roku zostało przygotowane opracowanie komputerowe
poszerzonego i uaktualnionego drugiego wydania publikacji „Ziemia Jasielska naszą Małą
Ojczyzną” autorstwa Wiesława Hapa, której druk jest przewidziany w planie pracy
Stowarzyszenia na rok 2014.
Wydawnictwa te wpisały się w cykl ponad 80 publikacji jakie na przestrzeni minionych lat
wydało Stowarzyszenie, utrwalających dziedzictwo kulturowe i historyczne naszego miasta
i regionu. Ukazały się one głównie dzięki wsparciu finansowemu Urzędu Miasta Jasła, a także
pomocy naszych przyjaciół i sponsorów – firm z terenu Jasła i regionu, które mimo swoich
problemów finansowych są nam przychylne, oraz z przedpłat. Pomoc finansowa jaką
otrzymaliśmy na nasze wydawnictwa w 2011 roku wyniosła z Urzędu Miasta: 6. 300 zł, a od
sponsorów - 5.800 zł, w 2012 roku: z Urzędu Miasta - 10. 500 zł, od sponsorów 8. 950 zł,
a w roku 2013 z Urzędu Miasta - 11. 000 zł, a od sponsorów - 15. 020 zł. Bez tej pomocy
i wsparcia sami nie bylibyśmy w stanie tych publikacji w żaden sposób wydać. Stąd

serdeczne słowa wdzięczności i podziękowania kierujemy do Urzędu Miasta Jasła
i wieloletnich naszych darczyńców jakimi są: PSS "Społem" w Jaśle, AES Jasło, Liwocz
Jasło, Jasielska Spółdzielnia Mieszkaniowa, ZRUG Pogórska Wola, Polskie Górnictwo
Naftowe i Gazownictwo Jasło, Trans-Wiert Jasło, Poszukiwania Nafty i Gazu w Jaśle, Firma
Handlowa „Ela” w Jaśle, "Domicela" w Jaśle, "Dagmara" Jasło, Huta Szkła w Jaśle,
Tarnopak w Jaśle, "Tekpud" Jasło, "Alima" Jasło, Zakład Usług Leśnych w Lipnicy Górnej,
PKS Jasło, Cech Rzemiosł Różnych w Jaśle, Karpacka Spółka Gazownicza Jasło, Orion
Engineered Carbons Sp. z.o.o w Jaśle, MPGK w Jaśle, Przedsiębiorstwo Robót Drogowo –
Mostowych w Jaśle, Bank Spółdzielczy w Bieczu – Oddział w Jaśle. Należy jednak
zauważyć, że z roku na rok jest coraz trudniej uzyskać pomoc sponsorską.
IV.

Działalność programowa.

1. Konkursy i turnieje.
W okresie kadencji corocznie w maju 2011, 2012 i 2013 roku w jasielskim Młodzieżowym
Domu Kultury odbywały się „ Turnieje Wiedzy o Jaśle” dla uczniów szkół podstawowych,
gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Były to jego XX, XXI i XXII edycje. Za każdym
razem ich głównym organizatorem było jak i w poprzednich latach Stowarzyszenie,
a współorganizatorem Młodzieżowy Dom Kultury. Honorowy Patronat nad Turniejem
w każdym z podanych lat sprawowali: Burmistrz Miasta Jasła Andrzej Czernecki, Starosta
Jasielski Adam Kmiecik i Prezes Orion Engineered Carbons Sp. z o.o. Ryszard Rozwadowski.
W Turnieju za każdym razem uczestniczyło kilkudziesięciu uczniów ze szkół podstawowych,
gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Autorami pytań oraz członkami jury byli historycy
i regionaliści z terenu powiatu jasielskiego, w tym członkowie Zarządu naszego
Stowarzyszenia. Głównymi sponsorami Turnieju byli: Urząd Miasta Jasła, Starostwo
Powiatowe w Jaśle i Orion Engineered Carbons Sp. z o.o. w Jaśle. Ich przedstawiciele
uczestniczyli również w uroczystościach wręczenia nagród laureatom Turnieju.
Także na przestrzeni minionych trzech lat, corocznie końcem maja, Stowarzyszenie było
współorganizatorem kolejnych Międzywojewódzkich Konkursów „Życie i działalność
Ignacego Łukasiewicza”, którego głównym organizatorem był Zespół Szkół Miejskich Nr 3 –
Gimnazjum Nr 2 w Jaśle. W jego trzech kategoriach: wiedzy, plastycznej i literackiej biorą
udział co roku uczniowie gimnazjów z terenu województw podkarpackiego i małopolskiego.
Za każdym razem propaguje się w nim związki Łukaszewicza z Jasłem.
Trzykrotnie, w kolejnych latach odbywały się organizowane przez nasze Stowarzyszenie
we współpracy z Młodzieżowym Domem Kultury w Jaśle Konkursy Fotograficzne „Jasło –
moje miasto” - w 2011 roku pod hasłem „Pozdrowienia z Jasła”, w 2012 roku - „Magiczne
zakątki Jasła”, a w 2013 roku - „Piękno Jasła ukryte w detalach”. Współorganizatorem tego
wartościowego konkursu był jak w poprzednich latach Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle.
Warto podkreślić, że z roku na rok przybywa ciekawszych prac, a stworzenie w ostatniej
edycji konkursu kategorii dla dorosłych było bardzo trafnym posunięciem. Fundatorem
głównych nagród dla laureatów w kategorii uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół
ponadgimnazjalnych był co roku Urząd Miasta Jasła, a drobne nagrody przekazał dla nich
Zarząd Stowarzyszenia. Również Stowarzyszenie zapewniło nagrody dla dorosłych laureatów
konkursu.
2. Wystawy.
W październiku 2011 roku w Jasielskim Domu Kultury odbył się wernisaż wystawy
„Jasło. Odrodzenie miasta i jego rozbudowa. Fotografie z okresu lat 1945 - 1985”. Jej
głównym organizatorem było nasze Stowarzyszenie, a współorganizatorem JDK. Autorką tej

ciekawej wystawy była Felicja Jałosińska. Autorami oprawy muzycznej byli muzycy
Państwowej Szkoły Muzycznej w Jaśle.
W 2012 roku SMJiRJ wspólnie z Miejską Biblioteką Publiczną w Jaśle i z Zespołem Szkół
Miejskich nr 3 w Jaśle zorganizowało wystawę poświęconą Ignacemu Łukasiewiczowi pt.
"Rozświetlić ciemność" (eksponowana była przez cały marzec).
Wspólnie z Jasielskim Domem Kultury zorganizowaliśmy wystawę fotograficzną pt. „60
lat twórczości Mieczysława Wieteski, fotografa jasielskiego” (wernisaż miał miejsce w dniu
1. 10, wystawa przez cały październik 2012 roku), a wraz z Magurskim Parkiem Narodowym
nasze Stowarzyszenie zorganizowało wystawę „Jasło – odrodzenie i jego rozbudowa,
fotografie z lat 1945 – 1985” (eksponowana w listopadzie 2012 roku). Z kolei wspólnie
z Miejską Biblioteką Publiczną w Jaśle byliśmy organizatorem wystawy pt. "Policja dla
Polski Niepodległej 1918 – 1945" (można ją było oglądać w listopadzie 2012 roku).
W styczniu 2013 roku we współpracy z Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza
w Krośnie zorganizowaliśmy w ich siedzibie, poprzedzoną wernisażem, wystawę „Jasło.
Odrodzenie miasta i jego rozbudowa. Fotografie z okresu lat 1945 - 1985”. Z kolei
w październiku 2013 roku wspólnie z Towarzystwem Miłośników Nowego Żmigrodu
i Gminnym Ośrodkiem Kultury w Nowym Żmigrodzie zorganizowaliśmy w tej miejscowości
wystawę fotografii członków Sekcji Fotograficznej SMJiRJ pt. „Foto Varia”, której wernisaż
odbył się w GOK w Nowym Żmigrodzie. W grudniu tego samego roku w Gminnym Ośrodku
Kultury w Tarnowcu miał miejsce wernisaż innej naszej wystawy, pt. „60 lat twórczości
Mieczysława Wieteski”, którą później można było oglądać przez blisko miesiąc.
3. Inne działania, udział w ważniejszych przedsięwzięciach kulturalnych,
edukacyjnych, naukowych, patriotycznych, uroczystościach.
Z innych ważniejszych działań programowych Stowarzyszenia należy wymienić m.in.
poniższe, które odbyły się w następujących latach:
W 2011 roku m.in.:
w styczniu: uczestniczyliśmy w koncercie finałowym akcji „Noworoczny Dar” i w otwarciu
wystawy „Z szopką po kolędzie” w Muzeum Regionalnym w Jaśle,
w lutym: braliśmy udział w promocji monografii „Studiów z dziejów Krosna i powiatu”
t. V w Krośnie i w uroczystości przekazania sztandaru Związku Inwalidów Wojennych
w Jaśle do jasielskiego Muzeum Regionalnego,
w marcu: nasi przedstawiciele wzięli udział w jubileuszu 20. lecia 139.Drużyny Harcerskiej
„Lisy”,
w kwietniu: byliśmy obecni w jasielskich rocznicowych uroczystościach katyńskich
i katastrofy smoleńskiej,
w maju: członkowie Zarządu uczestniczyli w uroczystościach miejskich 3 Maja i promocji
książki Wiesława Hapa pt. „W służbie Bogu, Polsce i bliźnim…” w Miejskiej Bibliotece
Publicznej w Jaśle oraz wernisażu wystawy „Malarstwo - jasielscy mistrzowie” w Muzeum
Regionalnym w Jaśle,
w czerwcu: braliśmy udział w konferencji naukowej poświęconej dziejom jasielskich
franciszkanów w JDK i w czasie „Dni Jasła” udział w imprezach kulturalnych oraz
prowadziliśmy kiermasz wydawnictw Stowarzyszenia,
w lipcu: delegacja Stowarzyszenia wzięła udział w obchodach rocznic: wybuchu powstania
warszawskiego, akcji „Pensjonat” i Święta Wojska Polskiego, w tym złożeniu kwiatów pod
pomnikiem AK i Grobem Nieznanego Żołnierza, w konferencji popularnonaukowej
poświęconej mjr. Henrykowi Dobrzańskiemu w pałacyku w Gorajowicach,
w sierpniu: byliśmy obecni na spotkaniu autorskim z Bogusławem Mastejem w MBP w Jaśle,
w jego trakcie prezes Stowarzyszenia wręczył Panu Mastejowi list gratulacyjny od Zarządu

Stowarzyszenia),
we wrześniu: nie zabrakło nas w jasielskim Dniu Sybiraka (prezes złożył kwiaty pod
pomnikiem „Golgota Wschodu”) i odsłonięciu pomnika jaślan poległych w bitwie pod
Firlejówką na Ukrainie (prezes i wiceprezes złożyli pod pomnikiem kwiaty),
w październiku: uczestniczyliśmy w obchodach 80. rocznicy powstania Inspektoratu
Granicznego Straży Granicznej II RP w Jaśle, kiermaszu wydawnictw w JDK, spotkaniu
organizacji pozarządowych w Urzędzie Miasta, w wycieczce członków Stowarzyszenia do
skansenu „Karpacka Troja”. W tym samym miesiącu w trakcie wernisażu wystawy „Jasło.
Odrodzenie miasta i jego rozbudowa. Fotografie z lat 1945 - 1985” prelekcje połączone
z prezentacją multimedialną wygłosili historycy - regionaliści naszego Stowarzyszenia.
Wiesław Hap przybliżył „Zarys zabudowy Jasła do 1944 roku”, a Jacek Nawrocki nakreślił
temat „Odbudowa i rozbudowa Jasła od 1945 do 1985 roku”.
w listopadzie: braliśmy udział w kweście na rzecz renowacji zabytkowych nagrobków na
Starym Cmentarzu w Jaśle, powiatowych uroczystościach Święta Niepodległości (złożono
kwiaty), otwarciu wystawy w JDK „Firlejówka 2006 - 2011”, w międzynarodowej
konferencji historycznej „Kazimierz Pułaski - żołnierz i patriota” w Gorlicach,
w grudniu: byliśmy obecni na uroczystości 10. rocznicy odsłonięcia i poświęcenia pomnika
AK w Jaśle (delegacja Stowarzyszenia złożyła pod pomnikiem kwiaty) oraz uczestniczyliśmy
w jasielskim spotkaniu „Przy wigilijnym stole”.
W roku 2012 z naszych działań szczególnie warto zwrócić uwagę na poniższe:
w styczniu: w Młodzieżowym Domu Kultury miało miejsce uroczyste podsumowanie
Konkursu Fotograficznego „Jasło – Moje Miasto”, którego jesteśmy głównym
organizatorem,
w marcu: w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jaśle odbyła się prelekcja prezesa SMJiRJ
Wiesława Hapa na temat Ignacego Łukasiewicza i jego związków z Jasłem i regionem,
towarzyszyła temu wystawa zorganizowana przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Jaśle,
SMJiRJ oraz Zespół Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle pt.” Rozświetlić ciemność”, (na
przestrzeni dwóch kolejnych miesięcy prezes wygłosił dwa wykłady na temat
Łukasiewicza i jego działalności w jasielskim Młodzieżowym Domu Kultury), nasi
przedstawiciele uczestniczyli w wernisażu wystawy "Wielkanoc w tradycji Pogórza"
w Muzeum Regionalnym w Jaśle,
w kwietniu: miało miejsce Walne Zebranie Sprawozdawcze Stowarzyszenia za 2011 rok,
w maju: przedstawiciele Zarządu uczestniczyli w Muzeum Regionalnym w uroczystości
przekazania sztandaru przez Związek Inwalidów Wojennych RP, członkowie Zarządu
i Stowarzyszenia wzięli udział w otwarciu wystawy "Spotkania z Orientem" w ramach
obchodów Międzynarodowego Dnia Muzeum i Nocy Muzeów 2012 w Muzeum
Regionalnym w Jaśle,
w czerwcu: gościliśmy regionalistów ze Stowarzyszenia Miłośników Jarosławia, którzy
zwiedzili Jasło i „Karpacką Toję” w Trzcinicy, w ramach „Dni Jasła” członkowie SMJiRJ
prezentowali jej wydawnictwa i prowadzili ich sprzedaż, wiceprezes Felicja Jałosińska
reprezentowała Stowarzyszenie podczas uroczystości jubileuszowych 60. lecia Biblioteki
Pedagogicznej w Jaśle i odczytała list gratulacyjny przygotowany i podpisany w imieniu
Zarządu przez prezesa, w ramach "Dni Jasła" przedstawiciele Zarządu prowadzili
sprzedaż naszych wydawnictw,
w lipcu: przedstawiciele Zarządu i Stowarzyszenia uczestniczyli w Nowym Żmigrodzie
i w lesie hałbowskim w Ekumenicznym Spotkaniu Modlitewnym i w odsłonięciu tablicy
upamiętniającej zagładę miejscowych Żydów, członkowie Zarządu wzięli udział
w otwarciu wystawy w Muzeum Regionalnym w Jaśle pt. "Sekrety Tokaja",
w sierpniu: delegacja Zarządu Stowarzyszenia uczestniczyła w uroczystościach kolejnej

rocznicy odbicia więźniów w Jaśle, akcji o kryptonimie "Pensjonat" oraz w rocznicy
wybuchu powstania warszawskiego, złożyła kwiaty pod pomnikiem Armii Krajowej,
przedstawiciele Zarządu wzięli udział w uroczystościach 70. rocznicy mordu Żydów
w Hałbowie i odsłonięciu obelisku z okolicznościową tablicą na cmentarzu żydowskim
w Nowym Żmigrodzie, w trakcie „Międzynarodowych Dni Wina” członkowie Zarządu
Stowarzyszenia prezentowali jego wydawnictwa i prowadzili ich sprzedaż,
- członkowie Zarządu uczestniczyli w wernisażu wystawy w Jasielskim Domu Kultury,
którą zorganizowało zaprzyjaźnione z naszym Stowarzyszenie "Plaja" pod hasłem
"Plastycy jasielscy i Przyjaciele", warto dodać, że Stowarzyszenie "Plaja" prowadzi
działalność międzynarodową pod egidą SMJiRJ,
we wrześniu: ze Stowarzyszeniem Miłośników Ziemi Gorlickiej byliśmy
współorganizatorami sesji popularnonaukowej nt. „Okrucieństwa i zniszczenia dokonane
przez hitlerowskiego okupanta na terenie powiatu jasielskiego i gorlickiego”; w jego
trakcie wiceprezes Stowarzyszenia Felicja Jałosińska odczytała referat prezesa Wiesława
Hapa poświęcony tej tematyce oraz zaprezentowano przygotowaną przez niego
prezentację multimedialną; treść referatu ukazała się później w "Kwartalniku Gorlickim",
przedstawiciele Zarządu wzięli udział w wernisażu wystawy w Muzeum Regionalnym
w Jaśle pt. "Żołnierz polski na frontach II wojny światowej",
w październiku: wspólnie z Jasielskim Domem Kultury w Jaśle zorganizowaliśmy wernisaż
wystawy"60 lat twórczości Mieczysława Wieteski, fotografa jasielskiego" której
pomysłodawczynią, autorką i animatorką była Felicja Jałosińska, w trakcie uroczystości
nadania imienia Zespołowi Szkół Spożywczych i Usługowych w Jaśle prezes
Stowarzyszenia wygłosił przemówienie na temat gen. Józefa Hallera i jego związków
z Jasłem i regionem, współorganizowaliśmy z Miejską Biblioteką Publiczną w Jaśle
i Muzeum Regionalnym w Jaśle wystawę i prelekcje nt. „Policja dla Polski Niepodległej
1918 – 1945”, jednym z prelegentów był pomysłodawca tego projektu, członek Zarządu
Stowarzyszenia Mariusz Skiba.
w listopadzie: w wernisażu wystawy Stowarzyszenia pt. "Jasło – odrodzenie i jego
rozbudowa, fotografie z okresu 1945 – 1985" w siedzibie Magurskiego Parku
Narodowego w Krempnej uczestniczyła jej autorka i organizatorka Felicja Jałosińska,
prezes Stowarzyszenia Wiesław Hap na spotkaniu z mieszkańcami Osiedla Mickiewicza
wygłosił wykład na temat polskich powstań niepodległościowych w XIX wieku oraz
o drodze Polaków do niepodległości, ze szczególnym uwzględnieniem naszego regionu
i jego mieszkańców, członkowie Zarządu SMJiRJ – Felicja Jałosińska, Tomasz Kasprzyk
i Wiesław Hap kwestowali na rzecz renowacji zabytków na Starym Cmentarzu w Jaśle,
wcześniej kilkakrotnie uczestniczyli w spotkaniach organizacyjnych w sprawie tej
kwesty,
w grudniu: odbyła się ocena prac w ramach organizowanego przez SMJiRJ oraz
Młodzieżowy Dom Kultury XVIII Konkursu Fotograficznego „Jasło – Moje Miasto”,
doszło do spotkania przedstawicieli Zarządu z jaślanami, pasjonatami fotografii, co
w efekcie spowodowało, że od stycznia 2013 roku reaktywowaliśmy Sekcję
Fotograficzną SMJiRJ, z inicjatywy członka Zarządu Mariusz Skiby odbyło się spotkanie
kilku historyków związanych z regionem, w czasie którego przedyskutowano temat stanu
badań historycznych w Jaśle i działalności Stowarzyszenia w zakresie publikacji
historycznych, członkowie Zarządu jak co roku odwiedzili władze Urzędu Miasta
i Starostwa Powiatowego oraz sponsorów i złożyli im życzenia świąteczne wraz
z podziękowaniem za różnorodne wsparcie.
W 2013 roku m.in.:
w styczniu: przygotowaliśmy podsumowanie organizowanego przez nas i MDK Konkursu

Fotograficznego „Jasło Moje Miasto”, na wniosek członka Zarządu Tomasza Kasprzyka
reaktywowaliśmy sekcję fotograficzną Stowarzyszenia, której prowadzenie prezes
powierzył właśnie Tomaszowi Kasprzykowi, uczestniczyliśmy też w wernisażu wystawy
„150. rocznica wybuchu powstania styczniowego” w Muzeum Regionalnym w Jaśle oraz
w wernisażu wystawy fotograficznej Tomasza Kasprzyka w JDK-u pt. „Jej portret”,
w marcu: braliśmy udział w jasielskich uroczystościach Dnia Żołnierzy Wyklętych,
w kwietniu: prezes i wiceprezes uczestniczyli w spotkaniu przedstawicieli stowarzyszeń
regionalnych w Nowym Żmigrodzie, a w trakcie uroczystości 50. lecia Szkoły
Podstawowej nr 4 w Jaśle prezes i wiceprezes SMJiRJ wręczyli Dyrektorce szkoły list
gratulacyjny i kwiaty,
w maju: jak zwykle wzięliśmy udział w uroczystościach miejskich 3 Maja (nasza delegacja
złożyła również kwiaty), w zebraniu Stowarzyszenia Miłośników Dębowca,
pożegnaliśmy zmarłych Kolegów, zasłużonych członków Stowarzyszenia: Karola Głowę
i Mieczysława Mikulskiego ( wspomnienia o nich przedstawił w środkach masowego
przekazu prezes Wiesław Hap),
w czerwcu: braliśmy udział w uroczystościach 30. lecia Młodzieżowego Domu Kultury
w Jaśle (prezes Stowarzyszenia wręczył Dyrektorce MDK okolicznościowy list
gratulacyjny), w uroczystości wręczenia aktu tytułu „Honorowy Obywatel Miasta Jasła”
śp. Zygmuntowi Kachlikowi na ręce jego syna (Stowarzyszenie było wnioskodawcą
o przyznanie tego tytułu Panu Kachlikowi) oraz Zbigniewowi Skrudlikowi (poparliśmy
jego kandydaturę), w ramach „Dni Jasła” zorganizowaliśmy kiermasz naszych
wydawnictw, w trakcie Jarmarku Pogranicza prezentowana była udostępniona przez nas
z wydawnictwa „Legendy jasielskie” jedna z legend, wyszedł przewodnik „Jasło
i okolice” , którego konsultantami historycznymi byli Wiesław Hap i Mariusz Świątek,
w lipcu: byliśmy obecni na wernisażu wystawy twórczości jaślanina Ignacego Pinkasa
w Muzeum Regionalnym w Jaśle,
w sierpniu: współorganizowaliśmy uroczystości rocznicy powstania warszawskiego i 70.
rocznicy akcji „Pensjonat”, wraz z Hufcem ZHP w Jaśle byliśmy organizatorem
I Jasielskiego Marszu Wolności ( w trakcie przygotowań uroczystości i komiksu
poświęconemu temu wydarzeniu autorstwa Piotra Hudymy prezes Stowarzyszenia był
konsultantem historycznym oraz utrzymywał stały kontakt z jedynym żyjącym
uczestnikiem akcji - płk. Stanisławem Dąbrową-Kostką), delegacja Stowarzyszenia
uczestniczyła w jasielskich obchodach Święta Wojska Polskiego, w trakcie
Międzynarodowych Dni Wina członkowie Zarządu prowadzili kiermasz naszych
wydawnictw,
we wrześniu: delegacja Stowarzyszenia uczestniczyła w Nowym Żmigrodzie w uroczystości
odsłonięcia pomnika poświęconego powstańcom styczniowym, w spotkaniu organizacji
pozarządowych w Urzędzie Miasta, w konferencji „Apteka Łukasiewicza, czyli człowiek
w centrum uwagi”, delegacja Stowarzyszenia odwiedziła Panie Barbarę Mikulską
i Aleksandrę Wieteskę i podziękowała za przekazanie naszemu Stowarzyszeniu przez nie
fotografii i negatywów ze zbiorów ich mężów, fotografików Mieczysława Mikulskiego
i Mieczysława Wieteski,
w październiku: uczestniczyliśmy w wernisażu wystawy „Zegary ze zbiorów Muzeum
Regionalnego w Jaśle”,
w listopadzie: nasi przedstawiciele jak w poprzednich latach wzięli udział w kweście na rzecz
renowacji zabytków Starego Cmentarza w Jaśle, w jasielskich uroczystościach
Narodowego Święta Niepodległości (złożyliśmy też kwiaty przed Grobem Nieznanego
Żołnierza), byliśmy uczestnikami prelekcji prof. Karola Myśliwca, któremu z okazji
urodzin i imienin prezes i wiceprezes SMJiRJ wręczyli okolicznościowy list gratulacyjny
oraz kwiaty,

w grudniu: uczestniczyliśmy w uroczystym spotkaniu w JDK „Przy wigilijnym stole”.
Reasumując, należy stwierdzić, że w okresie sprawozdawczym, czyli w latach: 2011, 2012
i 2013, członkowie Zarządu Stowarzyszenia brali udział w wernisażach wystaw w Muzeum
Regionalnym w Jaśle, w Jasielskim Domu Kultury, Miejskiej Bibliotece Publicznej
i Bibliotece Pedagogicznej w Jaśle. Uczestniczyli w prelekcjach, odczytach, konferencjach,
uroczystościach i jubileuszach organizacji społeczno – kulturalnych. Reprezentacja Zarządu
aktywnie brała udział w trakcie wszystkich lokalnych uroczystości patriotycznych,
państwowych i religijnych (m.in. świętach: 3 Maja, Wojska Polskiego, 11 Listopada,
uroczystościach akowskich i sybirackich) w trakcie których składała wiązanki kwiatów.
Na wniosek Stowarzyszenia Rada Miejska Jasła przyznała Tytuły „Honorowego
Obywatela Miasta Jasła” Panu Jerzemu „Dudusiowi” Matuszkiewiczowi i pośmiertnie Panu
Zygmuntowi Kachlikowi. Pozytywnie też opiniowaliśmy wniosek o nadanie tego tytułu Panu
Zbigniewowi Skrudlikowi.
Angażowaliśmy się również w ważne kwestie dotyczące naszego miasta. M.in.
kwestowaliśmy na rzecz renowacji zabytkowych nagrobków na Starym Cmentarzu,
włączyliśmy się w sprawę objęcia ochroną i opieką konserwatorską zabytkowej kapliczki
u zbiegu ulic Jagiełły i PCK. Wspólnie z członkiem Stowarzyszenia, Panem Tomaszem
Pawlikiem, prezes skierował obszerny list z materiałem fotograficznym do Burmistrza Miasta
celem zabezpieczenia w naszym mieście znajdującego się na terenie Jasła historycznego
wagonu towarowego jakimi Niemcy wywozili ludność do obozów koncentracyjnych, w tym
do Auschwitz. Cały czas uczestniczymy w działaniach na rzecz uregulowania spraw
związanych z miejscem na którym znajduje się pomnik 600 - lecia miasta. M.in. niedawno
w tej sprawie składali swoje zeznania w sądzie nasi przedstawiciele- P. Felicja Jałosińska
i Henryk Zych. Ta kwestia leży nam szczególnie na sercu, bowiem już w przyszłym roku
będziemy obchodzić rocznicę 650. lecia nadaniu Jasłu praw miejskich, a pomnik 600. lecia
oraz jego otoczenie znajdują się w tragicznym stanie i wymagają koniecznej renowacji.
Z propozycją zainteresowania się tragedią miasta w latach II wojny światowej, zwłaszcza jego
zniszczeniem oraz akcją uwolnienia w 1943 roku więźniów z jasielskiego więzienia prezes
zwrócił się do znanego dziennikarza i historyka Bogusława Wołoszańskiego. Wysłał również
propozycję zorganizowania w Warszawie w Domu Spotkań z Historią wystawy poświęconej
zniszczeniu Jasła, której wernisaż mógłby być połączony ze spotkaniem z wybitnymi
jaślanami związanymi od wielu lat z Warszawą, m.in. z Jerzym Dudusiem Matuszkiewiczem
i prof. Karolem Myśliwcem. Jak na razie brak jest ze strony adresatów konkretnych
odpowiedzi.
Wszyscy członkowie Zarządu w całym okresie minionej kadencji pełnili przypisane
funkcje statutowe. Prezes Wiesław Hap koordynował wszystkie działania Zarządu.
Wiceprezes Felicja Jałosińska nadzorowała wszystkie działania administracyjno - finansowe,
w czym pomagały jej poza pracującą na umowie - zleceniu Panią Anną Wojciechowską,
głównie skarbnik Zarządu: Eulalia Cetnar i zastępca sekretarza Łucja Filipek. Uczestniczyły
one również w kiermaszach naszych wydawnictw. Wiceprezes Andrzej Gawlewicz wraz
z członkiem Zarządu Tomaszem Kasprzykiem koordynowali kwestie konkursu
fotograficznego oraz kontaktów z Urzędem Miasta, JDK i MDK. Sekretarz Józef Laskowski
systematycznie protokołował posiedzenia Zarządu, sporządzał podjęte uchwały i kompletował
dokumenty, a z ramienia Stowarzyszenia m.in. uczestniczył w pracach komisji konkursowej
na stanowisko dyrektora Jasielskiego Domu Kultury. Zastępca skarbnika Ewa Pietraszek
kierowała zespołem redakcyjnym Kalendarza Jasielskiego. Członek Zarządu Mariusz Skiba
systematycznie przez cały czas prowadził stronę internetową Stowarzyszenia –
Jasloiregion.pl., redagował ją na bieżąco, uzupełniał dane i publikował otrzymywane
materiały oraz własne, utworzył profil Stowarzyszenia na Facebooku oraz pocztę:

poczta@jasloiregion.pl. Do końca 2013 roku stronę SMJiRJ odwiedziło ponad 12 300 gości.
Inny członek Zarządu, Jacek Nawrocki przekazywał do mediów internetowych i do
lokalnej prasy informacje o najważniejszych działaniach SMJiRJ. W tym dziele wspierali go
również Felicja Jałosińska, Ewa Pietraszek, Henryk Zych, Mariusz Skiba, oraz prezes
Wiesław Hap. Trzej ostatni publikowali też w prasie lokalnej autorskie artykuły na tematy
historii miasta i regionu oraz postaci związanych z Jasłem i Jasielszczyzną. W trakcie całej
kadencji Felicja Jałosińska, Wiesław Hap, Andrzej Gawlewicz, Józef Laskowski i Bronisław
Wójcik uczestniczyli w spotkaniach przedstawicieli organizacji pozarządowych.
Nasi członkowie brali udział w pracach zespołu do spraw nadawania nagrody Burmistrza
Miasta Jasła za działalność w dziedzinie kultury, a laureatami takiej nagrody zostali: Henryk
Zych, Bogusław Mastej, Felicja Jałosińska i Wiesław Hap. Pani Felicja Jałosińska
uhonorowana została ponadto za działalność w dziedzinie kultury przez Zarząd Województwa
Podkarpackiego.
Część członków Zarządu stanowiła zespoły redakcyjne "Kalendarza Jasielskiego"
i siódmego tomu "Rocznika Jasielskiego". Z ramienia Stowarzyszenia Felicja Jałosińska brała
udział w posiedzeniach Rady Muzeum Regionalnego w Jaśle. Prezes Stowarzyszenia był
konsultantem historycznym przewodnika "Jasło i okolice" jaki wydał Podkarpacki Instytut
Książki i Marketingu w Rzeszowie oraz kilkakrotnie spotykał się z uczniami
i przedszkolakami, gdzie propagował idee małych ojczyzn i patriotyzmu lokalnego.
Większość członków Zarządu aktywnie uczestniczyła w zbieraniu reklam na wydanie
"Kalendarza Jasielskiego" i zamówień na przedpłaty oraz akcji reklamowej na rzecz
pozyskania 1% podatku dla naszego Stowarzyszenia jako organizacji pożytku publicznego.
V. Finanse
Szczegółowa analiza działalności finansowej zostanie przedstawiona przez Skarbnika
Zarządu. Należy jednak stwierdzić, że dotacje z Urzędu Miasta na tzw. zadania zlecone
zostały zrealizowane w całości i rozliczone prawidłowo i terminowo. Sprawozdania
finansowe – bilanse i sprawozdania opisowe za poszczególne lata zostały również doręczone
do Urzędu Skarbowego w Jaśle i do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej – Departamentu
Pożytku Publicznego w Warszawie w wymaganych terminach i zostały przyjęte bez
zastrzeżeń. Z tytułu statusu organizacji pożytku publicznego w 2011 roku nasze
Stowarzyszenie otrzymało z 1 % odpisu podatkowego kwotę 1.099 zł 20 gr. , w 2012 roku kwotę 2. 154 zł 00 gr., a w roku 2013 - 1.826 zł 10gr., które to w całości przeznaczano na
działalność statutową.
VI. Podsumowanie
Podsumowując trzyletni okres działalności obecnego Zarządu Stowarzyszenia należy
stwierdzić, że założony sobie plan pracy został zrealizowany, a w niektórych działaniach
nawet przekroczony. Było to możliwe dzięki społecznej pracy większości członków Zarządu,
którzy poświęcili wiele wysiłku, czasu i mnóstwo nieodpłatnych godzin dla dobra naszego
miasta i jego mieszkańców. Jako prezes SMJiRJ serdecznie za to Państwu dziękuję.
Słowa wdzięczności i podziękowania składam za owocną współpracę Urzędowi Miasta
Jasła, Starostwu Powiatowemu, Jasielskiemu Domowi Kultury, Młodzieżowemu Domowi
Kultury, Miejskiej Bibliotece Publicznej, Muzeum Regionalnemu i dyrekcjom większości
jasielskich szkół.
Dziękuję także Wam wszystkim, Drodzy Państwo, członkom naszego Stowarzyszenia za
wsparcie, dobre rady i życzliwość jaką na co dzień okazujecie Zarządowi. Wierzę, że ta
współpraca z władzami samorządowymi, instytucjami i wszystkimi, którym leży na sercu
dobro naszego miasta i powiatu będzie kontynuowana.
Opracował na Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze prezes Zarządu Wiesław Hap

