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TU WSZYSTKO SIĘ ZACZĘŁO…

„Ojczyzna to kraj dzieciństwa, miejsce urodzenia, to mała najbliż-
sza ojczyzna” – pisał pięknie Tadeusz Różewicz. Gdy więc mó-
wimy, często górnolotnie, o miłości do Ojczyzny, to w pierwszej 

kolejności identyfikujemy te słowa z umiłowaniem stron rodzinnych, z tę-
sknotą do rodzinnego domu w którym wyrastaliśmy, który ukształtował 
naszą tożsamość i poczucie wspólnoty z ojcowizną. 

Do rodzinnego gniazda wracamy przez całe życie, jeśli nie fizycznie, 
to we wspomnieniach. Myśl o miejscu naszego zakorzenienia wzbudza 
nostalgię, często żal za utraconym już światem. Dla niektórych jest po-
wodem do rozważań o niewykorzystanych szansach. Jedno jest pewne. 
Klimat „domu matki mej” uczy szacunku do tradycji, odciska piętno na 
duszy człowieka na zawsze, czyni go takim, a nie innym.

Motyw tęsknoty i umiłowania kraju lat dziecinnych obecny jest w pol-
skiej literaturze od stuleci. Odnajdujemy go na stronach najwybitniej-
szych arcydzieł polskiej literatury, począwszy od inwokacji w „Panu Tade-
uszu” Adama Mickiewicza, poprzez sceny w „Weselu” Wyspiańskiego, 
po dramatyczne dylematy bohaterów Orzeszkowej, Żeromskiego i Dą-
browskiej, po wiersze Kochanowskiego i Konopnickiej.

Dla współczesnych młodych obywateli małych ojczyzn, również tych 
znad Wisłoka, Świerkowca i Szuwarki, autentyczny przykład bezgra-
nicznej miłości do rodzinnych stron zawiera w sobie postać, a także na-
uczanie Jan Pawła II. Jakże wzruszająco przekonał nas o tym raz kolej-
ny w trakcie pamiętnej homilii na wadowickim Rynku, w czerwcu 1999 
roku. Tamtą telewizyjną relację oraz słowa i sceny w niej utrwalone, wie-
lu z nas zachowa w pamięci do końca swego życia. „Wadowice – mówił 
Ojciec Święty – miasto mego dzieciństwa, przez wzgląd na rodzinny dom 
i na dom Pana – (...) tu, w tym mieście Wadowice wszystko się zaczęło. 
I życie się zaczęło, i szkoła się zaczęła, i studia się zaczęły, i teatr się 
zaczął, i kapłaństwo się zaczęło… Z synowskim oddaniem całuję próg 
domu rodzinnego, wyrażając wdzięczność Opatrzności Bożej za dar ży-
cia przekazany mi przez moich Rodziców; za ciepło rodzinnego gniazda, 
za miłość moich najbliższych, która dawała poczucie bezpieczeństwa 
i mocy, nawet wtedy, gdy przychodziło zetknąć się z doświadczeniem 
śmierci i trudami codziennego życia”. Pamiętamy tamtą niezwykłą „po-
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dróż” w lata młodości polskiego papieża, który z jakże wielką prostotą, ale 
i niezwykłym przejęciem mówił o swych szkolnych przyjaciołach, o wędrów-
kach po pobliskich górach, i o spotkaniach w …wadowickiej cukierni.

Dzieło i myśli Wielkiego Polaka, dziś Świętego Jana Pawła II kultywu-
je wśród naszej młodzieży m.in. Stowarzyszenie Przyjaciół Podkarpackiej 
Rodziny Szkół im. Jana Pawła II, którego siedzibą jest od niedawna Zespół 
Szkół w Jasionce. Propaguje ono także wartości kształtujące patriotyzm 
i umiłowanie Ojczyzny, również tej w lokalnym wymiarze. Stąd m.in. po-
mysł, by właśnie Stowarzyszenie patronowało pracom nad książką o hi-
storii i dniu dzisiejszym Jasionki oraz jej mieszkańców. Wydawnictwo jest 
pierwszą tego typu inicjatywą w 600-letnich dziejach wsi. Należy mieć 
nadzieję, iż książka ta będzie liczącym się elementem w dziele pielęgno-
wania tradycji i kultury Jasionki, i że dobrze służyć będzie umacnianiu pa-
triotyzmu lokalnego wśród kolejnych pokoleń naszej małej Ojczyzny. Tak 
jak uczył nas Jan Paweł II.

Zespół redakcyjny

Jasionka, luty 2015 rok
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19 stycznia 1354 roku król Kazimierz Wielki wydał w Krakowie 
dokument, w którym nadał mężnemu rycerzowi Janowi Pa-
kosławicowi ze Stróżyk i jego następcom miasto Rzeszów 

wraz z całym okręgiem. Granice tego okręgu były rozległe i sięgały od wsi 
Dąbrowa na zachodzie, po Leżajsk na wschodzie i Czudec na południu. 
W dokumencie tym król zezwolił na lokację Rzeszowa i wsi całego okręgu 
na zachodnim prawie czynszowym, zwanym magdeburskim. Potomko-
wie Pakosławica, od nazwy miasta, przyjęli nazwisko Rzeszowskich i wła-
dali miastem do 1583 r. Pod koniec XIV wieku większość osad w okolicy 
Rzeszowa miała status wsi lokowanych na prawie niemieckim. Liczyły 
one 30 – 40 rodzin.

Jasionka (pierwotnie osada zwana Jasiennik) powstała po 1390 roku 
w ramach osadnictwa na skraju Puszczy Sandomierskiej, na północ od 
rzek Mrowla i Czarna. Nazwa miejscowości pochodzi od lasów jesiono-
wych (zwanych pierwotnie jasionowymi), które kiedyś rosły na jej tere-
nie. Z biegiem czasu lasy wykarczowano, a tereny zasiedlono oraz prze-
kształcono w pola uprawne, pastwiska i łąki. Ostatnie jesiony wycięto na 
moczarach, zwanych Jasiennikiem, w końcu XVIII stulecia. 

Pierwsza pisemna wzmianka o Jasionce pochodzi z 1416 roku, kiedy 
wchodziła w skład dóbr rzeszowskich, należących do rodziny Rzeszowskich 
(Dzieje Rzeszowa, t. I, Rzeszów 1994). Później wieś należała do klucza 
dóbr łąckich, który na przestrzeni dziejów zmieniał swych właścicieli.

PANOWIE KLUCZA ŁĄCKIEGO

Pod względem administracji kościelnej Jasionka należała najpierw do 
parafii Staromieście, potem została podzielona. Część południową przy-
pisano do parafii Zaczernie (erygowanej w 1439 r.), a część północną 
i wschodnią do parafii Łąka, erygowanej w 1409 roku.

Na początku XVI wieku dobra te z rąk Rzeszowskich przeszły w posia-
danie rodu Pileckich, panów na Łańcucie. Skupili oni w swym ręku klucze 
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dóbr: Przeworsk, Łańcut, Tyczyn, Łąka, Sokołów. Dobrze gospodarowali 
tymi terenami, mieszkali w rezydencji w Łące. 

W roku 1644 dobra Łąki przeszły na własność książąt Lubomirskich 
z Łańcuta. W okresie największego rozkwitu klucz ten liczył 13 folwar-
ków, posiadał 40 łanów ziemi uprawianych przez kmieci, było 7 karczem 
oraz 4 młyny w: Łące, Jasionce, Terliczce i Wysokiej.

W „Rejestrze pogłównego ziemi przemyskiej” z 1651 r., wśród da-
nych dotyczących obiektów podatkowych klucza łąckiego, znajduje się 
następująca adnotacja odnośnie do Jasionki z Gęsiówką: łany kmiece 
– 2, młyn korecznik – 1, karczma – 1, zagrodnicy – 13, komornicy z by-
dłem – 5, komornicy bez bydła – 4, rzemieślnicy – 2.

W tym miejscu należy wyjaśnić, że osadnicy lokowani na prawie nie-
mieckim otrzymywali zwykle po jednym łanie ziemi. Był to tzw. łan kmiecy, 
zaś jego użytkownicy należeli potem do najbogatszych w osadzie. Obok 
kmieci gospodarowali zagrodnicy, którzy uprawiali ćwierć łana. Komor-
nicy natomiast nie dysponowali własną ziemią i stanowili biedotę wiejską, 
pracującą we dworze lub u bogatszych chłopów (kmieci). 

Dane statystyczne wsi klucza łąckiego zebrane sześćdziesiąt lat póź-
niej, a zawarte w „Rewizji generalnej ziemi przemyskiej zasańskiej (lewo-
brzeżnej)” z 1713 r., przy nazwie Jasionka (Gęsiówka i Grond) podają: 
chałupy – 40, młyny – 1, gospodarstwa kmiece – 24, gospodarstwa 
zagrodnicze – 12, gospodarstwa chałupnicze – 16.

W XVIII wieku Wisłok wylewał kilkakrotnie i bardzo gwałtownie. Gdzieś 
w połowie tego stulecia, po katastrofalnej ulewie rzeka wystąpiła z brze-
gów w Załężu i przez Trzebownisko dotarła do rzeki Czarna, zmieniając 
swe koryto. Oddzieliła od Łąki tę część Jasionki, która należała do parafii 
Łąka. Z uwagi na trudności dotarcia do kościoła w Łące, szczególnie 
w czasie wiosennych roztopów i długotrwałych opadów, przyłączono tę 
część Jasionki do parafii Stobierna, którą założono w 1789 r.

Po Lubomirskich dobra łąckie były w rękach Sanguszków, a potem 
Morskich. Po śmierci Ignacego Morskiego w 1819 r. klucz łącki przejęła 
we władanie jego ostatnia towarzyszka życia – Zofia Czosnowska. Wyszła 
ona za mąż za Antoniego Aleksandra Oborskiego, po którym przyjęła na-
zwisko. Z jej inicjatywy po roku 1817 został wzniesiony w Jasionce okazały 
dwór, w miejscu, które jeszcze za życia Ignacego Morskiego otrzymała od 
niego jako „pewien ustronny zakątek”. Była to budowla w stylu romantycz-
nym. Zofia Oborska źle zarządzała majątkiem, wydawała więcej niż wynosiły 
jej dochody. Z powodu dużego zadłużenia wystawiała na licytację kolejne 
wsie. I tak, w latach 1829 – 1835 następował rozpad klucza łąckiego.

Część klucza, tj. Łąkę, Palikówkę, Łukawiec, Pogwizdów i Terlicz-
kę, nabył ordynat Łańcuta hrabia Alfred Potocki, natomiast pozostała 
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część, tj. osady: Jasionka, Trzebownisko, Wólka pod Lasem i Zaczer-
nie, przeszła w posiadanie Jędrzejowiczów. 

FOLWARK I DWÓR JĘDRZEJOWICZÓW

Jasionka należała do osad zasobniejszych. Świadczy o tym „Inwentarz 
Folwarku Jasienieckiego i Poddanych do tego należących” sporządzony 
w czerwcu 1820 roku (patrz reprodukcje w części fotograficznej). Za-
wiera on imienny spis kmieci (najbogatsi chłopi), zagrodników (niewiel-
kie gospodarstwo na utrzymanie rodziny – zwykle ok. 3 – 4 ha), bud-
ników gruntowych (dawni osadnicy leśni, też z kawałkiem ziemi) oraz 
„komornicy w swych chatach” (najbiedniejsi, bez ziemi), z terenu wsi 
Jasionka, Nowa Wieś i Wólka, z wyszczególnieniem powinności wobec 
dworu. Z dokumentu tego wynika, że najbogatsi chłopi gospodarzyli je-
dynie w Jasionce (61 gospodarstw kmiecych). Brak natomiast kmieci 
w pozostałych wymienionych wsiach. Najwięcej było rodzin zagrodników: 
Jasionka – 39, Wólka – 37, Nowa Wieś – 46. Budnicy gruntowi żyli 
w Jasionce – 19 rodzin i Wólce – 36. Ponadto spisano „komorników 
w swych chatach”: Jasionka – 28 rodzin, Wólka – 10, Nowa Wieś – 8. 

Oto odnotowane nazwiska kmieci zamieszkujących wraz ze swymi ro-
dzinami w Jasionce (cytujemy wg kolejności w spisie oraz użytej tam 
pisowni): Szymon Mroczka, Józef Goclon, Szymon Nowak, Kazimierz 
Goclonka, Walenty Machała, Maciej Wisz (młody), Jurach Benfelc 
(?), Kazimierz Lech, Mateusz Pokrzywa, Jan Guzek, Kasper Marci-
niec, Szymon Koń, Grzegorz Sala, Katarzyna Pokrzywina, Stanisław 
Cyrnek, Jakób Wepsięć, Stanisław Guzek, Wojciech Drzał, Mateusz 
Wisz, Grzegorz Sierżęga, Kazimierz Pokrzywa, Kacper Pokrzywa, So-
bastian Ball, Jakób Krzyśko, Grzegorz Sołtys, Wawrzyniec Wepsięć, 
Sobastian Drzał, Jan Kurdziel, Kazimierz Sala, Antoni Drzał, Piotr 
Drzał, Antoni Pokrzywa, Jakób Guzek, Jędrzej Mróz, Stanisław Pro-
bola, Tomasz Kurczuk, Tomasz Drzał, Józef Więcek, Augustyn Pro-
bola, Szymon Puściuch (?), Antoni Wepsięć, Marcin Ball, Michał Ball, 
Bartłomiej Ball, Grzegorz Malec, Walenty Malec, Jakóbowa Gracina, 
Błażej Kornak, Tomasz Pokrzywa, Jędrzej Wisz, Piotr Wisz, Józef 
Mroczka, Antoni Pokrzywa, Józef Pokrzywa, Jan Ball, Szymon Ball, 
Józef Wiercioch, Maciej Wisz. W grupie zagrodników: Kazimierz Se-
rafin, Jan Wepseń (?), Tomasz Guzek, Wojciech Marciniec, Jędrzej 
Cyrnek, Wojciech Guzek, Mateusz Janicki, Wawrzyniec Słonka, Woj-
ciech Malec, Antoni Szczupay, wdowa Salcia, Błażej Drzał, Marcin 
Wisz, Mateusz Wisz, Józef Barczak, Wawrzyniec Wałach (?), Sta-
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nisław Guz, Jan Wisz, Wawrzek Kurdziel, Antoni Pokrzywa, wdowa 
Dobczyna, Franciszek Szwagiel, Dominik Czyrnik, Kasper Lech, Ma-
teusz Koza, Grzegorz Malec, Sobastian Czyrnik, Stanisław Mroczka, 
Sobastian Kupiszewski, Walenty Ziemba, Szymon Reyman, Sobek 
Wisz, Marcin Słonka, Mateusz Wisz, Jakób Wisz, Adam Pietraszek. 
Budnicy gruntowi: Walenty Wisz, Ignacy Nizioł (?), Mikołaj Ćwiok, 
Sobastian Grata, Krzysztof Guzek, Paweł Ślenzak, Jan Koń, Antoni 
Rzewniś, Mikołaj Rzewniś, Liber Ganc, Stanisław Guz, Maciej No-
wak, Antoni Butas, Mateusz Ziemba, Walenty Wisz, Kazimierz Lech, 
żyd Mosiek, Jakób Młynarz. Wśród „komorników w swoich chatach” 
są m.in. następujące nazwiska: Marcin Rzucek, Jędrzej Kinkiel, Piotr 
Czyrnek, Jakób Stadnik, Tomasz Guzek, Jacek Więcek, Maciej Pro-
bola, Sobek Kurdziel, żyd Wat, Antoni Grata, Marcin Chruściel, wdo-
wa Barczuszka, Kazimierz Wisz, Mukała Głowiarzka, Jakób Mrocz-
ka, Sobek Guzek, Walek Stadnik, Szymon Kopeć, Sobek Rzuwniar 
(?), Woyciech Sądek, Mateusz Guzek, Grzegorz Sala. 

 W roku 1831 (inne źródła podają, że w 1836), wszyscy wyżej wymienie-
ni stali się poddanymi rodu Jędrzejowiczów. Wówczas to bowiem, w wyniku 
licytacji, wieś wraz z dworem i folwarkiem przeszła w ręce Ludwika Jędrze-
jowicza. Już wcześniej nabył on pobliskie Zaczernie, Górkę, Trzebownisko 
i Nową Wieś. Po jego śmierci w 1848 r. majątek po nim przejęli synowie: 
młodszy Jan Kanty Jędrzejowicz oraz starszy syn Henryk, któremu przy-
padł folwark w Jasionce wraz z Wólką. Nowy właściciel przystąpił do roz-
budowy części mieszkalnej jasioneckiego dworu, a także dostawił aneks 
południowo-wschodni. 

Po śmierci Henryka w 1875 r., dobra w Jasionce otrzymał jego syn 
Stanisław Jędrzejowicz, który do końca swego życia, tj. do 23 listopa-
da 1913 roku, był ich właścicielem. Ponieważ nie posiadał potomstwa, 
majątek zapisał żonie – Helenie Jędrzejowiczowej ze Stojowskich. Spa-
dek ten tworzyły: dobra Jasionka i Wólka, parcela lasu w Stobiernej, 
dzierżawa w Łące oraz kapitał w gotówce i papierach wartościowych. 
Stanisław Jędrzejowicz, w liście pożegnalnym do swego bratanka, Jana 
Jędrzejowicza ze Staromieścia, napisał: „Jasionkę, którą tak kocham 
i zagospodarowałem, zapisuję naturalnie mojej żonie, którą nie krępuję 
po najdłuższym życiu rozdysponować jak zechce, ale sprzedawać ani wy-
dzierżawić nie wolno. Gdyby zaś dla podziału kiedyś chciała sprzedać, to 
tylko ty możesz kupić dla syna”. 

W 1922 r. Helena postanowiła uporządkować sprawy spadkowe. 
Majątek zapisała małoletniemu wówczas Stanisławowi Marii Jędrzejowi-
czowi, synowi Marii i Jana Jędrzejowiczów ze Staromieścia, zastrzegając 
sobie prawo dożywotniego użytkowania tych dóbr. W końcu lat dwudzie-
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stych XX wieku majątek liczył 273 hektary. Helena Jędrzejowiczowa zmarła 
w1931 r. w Jasionce. Ostatnim właścicielem Jasionki (do reformy rolnej 
w 1944 r.), był więc Stanisław Maria Jędrzejowicz (1916 – 1998 ), żoł-
nierz AK, w latach 1941 – 1943 członek podziemnej ziemiańskiej organi-
zacji „Uprawa” w inspektoracie rzeszowskim Armii Krajowej.

Wiek XIX był okresem wzrostu znaczenia rodziny Jędrzejowiczów. Sta-
nisław Jędrzejowicz s. Henryka, właściciel dóbr Jasionka w latach 1875 
– 1913, był posłem do Sejmu Krajowego Galicji. Przez 35 lat zasiadał 
w rzeszowskiej Radzie Powiatowej, pełniąc przez 20 lat funkcję marszałka. 
U schyłku XIX w., z jego inicjatywy, dwór w Jasionce, rozbudowany wcze-
śniej przez Henryka Jędrzejowicza, został całkowicie zmodernizowany, wg 
projektu Tadeusza Stryjeńskiego – jednego z największych architektów 
i konserwatorów krakowskich przełomu XIX i XX wieku. Budynek otrzy-
mał wieżę przylegającą do aneksu południowo-wschodniego, zlikwidowa-
no wieżyczkę klatki schodowej, a całość powiększono, nadając obiektowi 
cechy pałacu, otoczonego parkiem krajobrazowym. Wybudowano bramę 
wjazdową, wzniesiono nowy zespół folwarczny ze stajnią i spichlerzem. 

W ostatecznym kształcie całość zabudowań folwarcznych składa-
ła się z części rezydencjonalnej i z trzyczęściowego terenu gospo-
darczego. Do zabudowań części rezydencjonalnej należały także oficyny 
kuchenne, wędzarnia, piwnica ogrodowa, szklarnie i magazyn. Zabudo-
wania gospodarcze, podzielone ze względu na formę użytkowania, znaj-
dowały się na trzech podwórzach. Na jednym z nich było gumno i trzy 
stodoły. Na kolejnym podwórzu mającym kształt czworokąta, położone 
były: obora, wozownia, stelmacharnia, spichlerz i chlewnia. Na trze-
cim podwórzu o nieregularnej zabudowie znajdował się wybieg dla koni 
oraz rządówka, oficyny, gorzelnia, stajnia, obora i kuźnia. Zabudowania 
folwarczne były jednym z elementów świadczących o stanie gospodar-
ki danej majętności. M.in. wykorzystano motor parowy zainstalowany 
w gorzelni do jednoczesnego elektrycznego oświetlenia dworu i folwarku 
(prąd magazynowano w wielkich akumulatorach). W 1913 r. w dobrach 
w Jasionce pojawiła się młocarnia parowa, siewnik do nawozu, kopaczka 
do ziemniaków, kosiarka i żniwiarki. Stanisław Jędrzejowicz był wyróżnia-
jącym się hodowcą: w 1913 r. posiadał 103 konie i 135 szt. bydła. Jego 
stadnina przetrwała w dobrej kondycji do wybuchu I wojny światowej. 
Na początku XX w. powiększył swe dobra o nowe nabytki, m.in. o cztery 
parcele lasu z kompleksu dóbr Stobierna. 

Stanisław Jędrzejowicz wykazywał też spore zainteresowanie spra-
wami wsi. Dzięki zakupieniu za 100 zł chłopskiej chałupy na potrzeby 
szkoły ludowej, 2 października 1885 r. gromada 63 jasioneckich dzieci 
mogła rozpocząć edukację. W tej samej izbie szkolnej odbywały się posie-



14

dzenia Rady Gminnej. W 1892 r. Stanisław Jędrzejowicz podarował parce-
lę gruntową siostrom służebniczkom i wybudował dom z przeznaczeniem na 
Ochronkę dla biednych dzieci katolickich. Była tam też kaplica przeznaczona 
dla fundatorów z dworu oraz dzieci z Ochronki. Zainstalowane w 1892 r. 
siostry służebniczki ze Starej Wsi, oprócz prowadzenia Ochronki, urządzały 
dla kobiet kursy kroju i szycia, gotowania, opiekowały się chorymi.

CHŁOPI PRAWOWITYMI GOSPODARZAMI SWEJ ZIEMI

W latach 80-tych XIX w. osada Jasionka była wsią rozległą, o bar-
dzo rozproszonej zabudowie. Składała się z Jasionki – środka i dwóch 
wyraźnie wyodrębnionych przysiółków, zwanych Gęsiówką i Grondem. 
W „Słowniku Geograficznym Królestwa Polskiego i innych krajów słowiań-
skich” (t. III, Warszawa 1882), znajdujemy zapis: „Jasionka (z Gęsiówką 
i Grontem) – wieś na lewym brzegu Wisłoka, w powiecie rzeszowskim, 
między Rzeszowem a Głogowem, należy do parafii w Zaczerniu i Stobier-
ny, jest o 17 kil. od Rzeszowa oddaloną i ma 1250 mieszk. rzym. kat. 
Większa posiadłość (Henryk Jędrzejowicz ) ma obszaru 516 mr. roli, 
69 mr. łąk i ogrodów, 21 mr. pastwisk i 474 mr. lasu; mniejsza posia-
dłość 982 mr. roli, 172 mr. łąk i ogrodów, 308 mr. pastwisk i 12 mr. 
lasów. Ta wieś ma kasę pożyczkową gminną z kapitałem 228 zł”. 

Tradycyjna zabudowa Jasionki to były drewniane chałupy, kryte strze-
chą. Dom składał się z sieni, jednej lub dwóch izb po jednej stronie oraz 
z komorą i stajnią po drugiej stronie sieni, wszystko pod jednym dachem. 
Gliniane klepisko zamiast podłogi. Przeważały chaty dymne, bez komi-
nów. Dopiero w połowie XIX w. pojawiły się kominy z cegły, a znaczną 
część izby zajmował piec kuchenny. W sieni natomiast znajdował się 
piec chlebowy. Po 1918 r. znikły ostatnie chałupy dymne. W tym czasie 
zaczęto też budować domy z gankami, w sieniach sytuowano kuchnie 
i wejścia do piwnicy. Pojawiły się wtedy łóżka z wysokimi zapleckami, stoły 
na krzyżowych nogach i krzesła. Kultura ludowa Jasionki reprezentowała 
cechy związane z grupą etniczną Rzeszowiaków, z wyraźnym nawiąza-
niem do wzorca wykształconego w pobliskim Staromieściu.

Podstawowe znaczenie dla mieszkańców wsi miało zniesienie pańsz-
czyzny w 1848 r. i uwłaszczenie chłopów. Każdy, kto miał gospodarstwo 
rolne, małe czy duże, stał się jego właścicielem. Odtąd dwory musiały 
opierać swą gospodarkę na pracy najemnej. Produkcja rolnicza w cza-
sach galicyjskich nie była wysoka. Podstawowymi uprawami było zboże 
i ziemniaki. W dworach uprawiano: żyto, jęczmień, owies i pszenicę (do-
minowało żyto i owies), oraz rozwijano hodowlę bydła i koni. 
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OD GMINY KATASTRALNEJ PO GROMADĘ

Zgodnie z ustawą Sejmu Galicyjskiego z 1866 roku, każda wieś (wraz 
z przysiółkami) stała się podstawową jednostką w podziale administracyj-
nym, tzw. gminą jednostkową (katastralną). Dwory otrzymały swoją odręb-
ną władzę – właściciela dóbr. Właściciel dóbr stał się samoistną jednostką 
administracyjno-gospodarczą, i był niezależny od gminy. Gminną katastral-
ną jednostką została między innymi Jasionka. Władza gminy wybierana była 
przez ogół mieszkańców. Na czele gminy stał wójt i rada. Gmina jednost-
kowa podlegała władzy powiatowej. W każdej gminie zatrudniano pisarza, 
który sporządzał protokoły z posiedzeń samorządu, prowadził rozliczenia 
finansowe, ściągał podatki i odprowadzał je do powiatu. Pierwszym wój-
tem gminy katastralnej Jasionka był Szymon Bal. Po nim funkcję tę pełnił 
jego syn Wojciech. W kronice szkoły w Jasionce odnotowano: „Dnia 26 
września 1893 r. odbyło się uroczyste poświęcenie nowej szkoły. Ze łzami 
w oczach wznosił toast pan Jędrzejowicz w ręce naczelnika gminy Woj-
ciecha Bala z Jasionki.” Syn Wojciecha, Piotr Bal, był pisarzem gminnym 
w latach 1911 – 1917. W 1917 r. został powołany do wojska i wysłany 
przez władze austriackie na front włoski. Po powrocie znów sekretarzował 
w Jasionce od 1918 – 1933 r., czyli do czasu utworzenia gmin zbioro-
wych. Włościańska rodzina Balów była związana z Jasionką od dziada pra-
dziada. 

W gminach jednostkowych zaczęły powstawać rolnicze organiza-
cje samopomocowe, takie jak kasy pożyczkowe, zwane później Kasami 
Stefczyka. Jasionka w kasie pożyczkowej w 1881 r. miała kapitał w wy-
sokości 228 złotych. W pierwszych latach XX wieku w poszczególnych 
wioskach powstawały kółka rolnicze, organizacje straży pożarnej i spół-
dzielnie mleczarskie. Współzałożycielem spółdzielni mleczarskiej i ochot-
niczej straży pożarnej w Jasionce był wspomniany wyżej Piotr Bal. 

Nadszedł rok 1914, a wraz z nim wybuchła I wojna światowa. Oprócz 
ściągania żywności dla armii, Austriacy rekrutowali coraz to nowe rocz-
niki do wojska. Prawie z każdego domu ktoś był na wojnie, wielu do ro-
dzinnego gniazda już nie wróciło. Koniec straszliwej wojny oznaczał także 
koniec panowania zaborców, a dla mieszkańców wsi – fakt przejmowania 
władzy samorządowej. Rozstrzygano, kto ma zostać wójtem, a kto żan-
darmem odpowiedzialnym za porządek. Władze gminne (wiejskie) nadal 
działały w dotychczasowej przedwojennej strukturze. Od 1918 r. wójto-
wie zajmowali się także werbowaniem ochotników do Wojska Polskiego. 

W marcu 1933 r. Sejm uchwalił ustawę o częściowej zmianie ustroju 
samorządu terytorialnego. W miejsce gminy jednostkowej (katastralnej) 
wprowadzono gminę zbiorową. Dotychczasowe gminy jednostkowe sta-
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ły się gromadami, z wybieranym przez rady wiejskie sołtysem. W skład 
nowo powstałej gminy zbiorowej Trzebownisko weszło 11 wsi: Jasion-
ka, Łąka, Łukawiec, Miłocin, Nowa Wieś, Staromieście, Stobierna, Ter-
liczka, Wólka pod Lasem, Zaczernie, Trzebownisko. Odtąd wymienione 
miejscowości otrzymały status gromad. Siedzibą władz dużej gminy 
zbiorczej została wieś Trzebownisko.

Pierwsze wybory rady gminy, wójta oraz sołtysów w gromadach od-
były się 14 grudnia 1934 r. Pierwszym wójtem gminy zbiorowej Trze-
bownisko został Michał Pieniążek – organista z Łąki. Po jego odwołaniu 
przez starostę jesienią 1936 r., obowiązki wójta przejął podwójci Jan 
Kret. Każda gmina otrzymała posterunek Policji Państwowej. Posteru-
nek gminy Trzebownisko, z uwagi na brak pomieszczenia, zlokalizowano 
w Jasionce. Gmina przejęła szkolnictwo powszechne, zarząd nad droga-
mi gminnymi oraz czuwanie nad bezpieczeństwem obywateli. 

W Jasionce istniał nadal folwark, w którym gospodarka opierała się na 
pracy najemnej i była już częściowo zmechanizowana. W folwarku były: 
żniwiarki, kosiarki, siewniki, młocarnia, traktor. Zatrudniali się w nim bez-
rolni chłopi oraz właściciele małych gospodarstw, które nie zawsze mogły 
wyżywić rodzinę. W latach trzydziestych XX w. Stanisław Jędrzejowicz po-
stanowił zredukować obszar ziemi uprawnej, zwłaszcza gorszej jakości. 
Doszło do parcelacji części parcel gruntowych na obszarze ok. 45 hekta-
rów. Ziemię tę zakupili miejscowi chłopi. Np. Julia Ziemba z Jasionki na-
była w 1936 r. od Stanisława Jędrzejowicza 55 arów za kwotę 1300 zło-
tych. Niektórzy mieszkańcy trudnili się rybołówstwem, łowiąc ryby w Wi-
słoku. Najbardziej znany był z tego niejaki Czernik. W każdy piątek, razem 
ze swoją żoną, nieśli do Rzeszowa kosze ryb i tam sprzedawali je Żydom, 
pozyskując średnio 60 – 90 złotych. Roczna opłata za „Kartę rybacką”, 
upoważniającą do łowienia ryb, wynosiła wówczas 50 zł.

TRAGICZNE LATA II WOJNY

Lato 1939 r. było upalne i zapowiadało dla gospodarki rolnej obfite 
zbiory. W niedzielę, 27 sierpnia, w Jasionce odbywała się uroczystość 
poświęcenia Domu Ludowego im. gen. Józefa Hallera. Wieczorem zor-
ganizowano festyn. W trakcie zabawy rozeszła się wieść, że roznoszone 
są karty mobilizacyjne, powołujące mężczyzn do wojska.

Pierwsze samoloty z czarnym krzyżem pojawiły się nad Rzeszowem 
rankiem 2 września 1939 r. Już 9 września Niemcy wkroczyli do mia-
sta. Okupant zajął też budynek szkolny w Jasionce na kwaterę dla woj-
ska. Rozpoczął się zaciąg sił roboczych do Niemiec. Najpierw mieli to 
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być ochotnicy, a gdy to nie dało odpowiednich rezultatów, wyznaczano 
kontyngent ludzki na wyjazd przymusowy. Władze okupacyjne ustaliły li-
mity, określając ilu mieszkańców gminy i w jakim czasie ma wyjechać na 
roboty w głąb Niemiec. Ogółem podczas okupacji wywieziono z Jasionki 
na przymusowe roboty 89 osób. Natomiast wszystkich Żydów izolowano 
w rzeszowskim getcie po to, by niezwłocznie przystąpić do pełnej likwida-
cji tego narodu.

 Wyznaczono obowiązkowy kontyngent zbóż, ziemniaków, bydła, 
mleka. Zakres kontyngentu co roku zwiększał się. W razie oporu pro-
dukty rolne zabierano siłą, a ludziom groziło więzienie. Wyznaczony na 
lata 1940 – 1941 kontyngent dla Jasionki wyniósł: 515 kwintali zboża 
i 1056 kwintali ziemniaków, natomiast w ostatnim roku okupacji kontyn-
gent ten wzrósł do 1474 kwintali zboża oraz 1000 kwintali ziemniaków. 

Wiosną 1940 r. na polach pomiędzy Jasionką a Nową Wsią Niemcy 
rozpoczęli budowę lotniska. Codziennie do przymusowych prac wyzna-
czano mieszkańców okolicznych wsi, prace prowadzone były także w nie-
dziele i święta. Jak się później okazało, miało to być lotnisko frontowe 
w wojnie ze Związkiem Radzieckim. Niemiecki dozór budowlany zakwate-
rowany był w Jasionce, Nowej Wsi i Zaczerniu. W budynkach dworskich 
w Jasionce kwaterowali żołnierze pełniący służbę ochronno – zabezpie-
czającą na tym strategicznym obiektcie oraz niemieccy piloci.

W 1941 r. na wiosnę wybudowano asfaltową drogę Rzeszów – Soko-
łów. Przeprowadzono specjalną, napowietrzną sieć telefoniczną łączącą 
Jasionkę z innymi lotniskami. Przez całą wojnę mieszkańcy Jasionki i są-
siednich wsi zobowiązani byli do odśnieżania drogi do lotniska i wykony-
wania innych prac, np. do sypania wałów chroniących bombowce.

Mimo fizycznego terroru, pacyfikacji, wywózek, łapanek i rozstrzeli-
wań, w okupowanej Polsce, a więc także w podrzeszowskich wioskach, 
działał ruch oporu skierowany przeciwko okupantowi. Z chwilą ukonsty-
tuowania się regionalnych struktur Armii Krajowej, jednym z jej organiza-
torów w obrębie gminy zbiorowej Trzebownisko był Stanisław Wiśniowski 
– kierownik szkoły w Jasionce. Powstała placówka o kryptonimie „Jabłoń” 
obejmująca swym zasięgiem całą gminę. Ppor. rez. Stanisław Wiśniowski 
ps. „Wrzos” został jej komendantem. Plany zakładały utworzenie w każdej 
gromadzie samodzielnych plutonów. Nie wszędzie jednak to się udało. 
Najliczniejszy pluton AK powstał w Zaczerniu (108 osób), pluton w Łące 
liczył 53 żołnierzy, natomiast w pozostałych miejscowościach utworzono 
wspólne plutony. Pluton Nowa Wieś – Trzebownisko skupił 44 partyzan-
tów, Łukawiec – Terliczka – 42, a Jasionka – Stobierna – 29 żołnierzy. 
Podstawowe uzbrojenie konspiratorów „Jabłoni” stanowiła broń ukryta 
we wrześniu 1939 r. oraz pozyskana na wrogu. M.in. broń, amunicję 
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i środki opatrunkowe zdobywali robotnicy pracujący na lotnisku w Ja-
sionce. Wywożąc furmanką gruz poza obręb strzeżony przemycano rów-
nocześnie broń wyniesioną z magazynu. Tę cenną zdobycz składowano 
w magazynie placówki, urządzonym w majątku ziemskim Stanisława Ję-
drzejowicza. Niektóre elementy uzbrojenia wykonywano w konspiracyj-
nych wytwórniach na terenie Rzeszowa.

Placówka „Jabłoń”, oprócz pozyskiwania broni, prowadziła kolportaż 
prasy konspiracyjnej i nasłuch radiowy. Prasę pobierano z punktu znajdu-
jącego się w cieplarni folwarcznej w Jasionce, a wydawał ją ogrodnik Wła-
dysław Szymański z Zaczernia. Prowadzono akcje dywersyjne, wypady 
bojowe, akcje sabotażowe. Placówka zorganizowała kilka akcji sabotażo-
wo-bojowych na terenie samego lotniska (czytaj: Kalendarium). Ważnym 
polem działalności placówki „Jabłoń” była organizacja tajnego nauczania. 
W Jasionce tajne nauczanie z zakresu szkoły powszechnej i średniej pro-
wadzili: Tadeusz Kloc, Maria Dziubińska, Stanisław Piątek.

Równocześnie z powstaniem akowskiego ruchu oporu, w gminie 
Trzebownisko działalność konspiracyjną podjęli przedstawiciele innych 
nurtów politycznych – ludowego i lewicowego. Już na początku 1940 r. 
zainicjowała pracę trójka polityczna „Roch”, w skład której weszli: Mar-
cin Goclon z Jasionki, Jan Wiercioch z Łukawca oraz Wojciech Furman 
z Zaczernia. Gminnym komendantem zbrojnej formacji ludowców – Ba-
talionów Chłopskich został Jan Kopeć ps. „Sław”. We wsiach powołano 
komendantów gromadzkich. 

Trzeci kierunek ruchu oporu skupiał działaczy lewicowych. Grupami 
wypadowymi Gwardii Ludowej w całym okręgu rzeszowskim kierował 
Stanisław Szybisty ps. „Stefan” ze Stobiernej. Bardzo aktywną działal-
ność sabotażowo-dywersyjną na terenie gminy Trzebownisko podjął od-
dział GL „Iskra”. Niemcy za wszelką cenę chcieli unicestwić ruch oporu, 
stąd pacyfikacje wsi, aresztowania, prześladowania rodzin partyzantów 
i wywózki do obozów, a także szykany wobec całego środowiska. Głośną 
akcją odwetową okupanta była pacyfikacja Stobiernej 8 lipca 1943 r. 

Zbliżał się kres hitlerowskiej niewoli. Armia Czerwona parła na za-
chód. Decydująca walka o Rzeszów trwała od 29 lipca do 2 sierpnia 
1944 roku. Linia frontu biegła polami pomiędzy Tajęciną a Zaczerniem, 
zaś w Jasionce do mostu na Świerkowcu. Dwór i pobliskie budynki były 
w rękach Niemców, a Gęsiówka i Grond już w rękach Rosjan. W czasie 
walk frontowych Jasionka poniosła znaczne straty: spalonych zostało 
6 domów, wiele zostało poważnie uszkodzonych. Podczas wysadzania 
mostu na Świerkowcu ucierpiał budynek szkolny. Zanim Niemcy opuścili 
Rzeszów i okolice niszczyli maksymalnie wszelkie urządzenia wojskowe, 
kolejowe i komunikacyjne. Wysadzono pas betonowy na lotnisku w Ja-
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sionce, zryto pasy trawiaste, spalono większość baraków, wysadzono 
składy bomb i amunicji. Niemcy uchodząc z Jasionki zabrali z folwarku 
m.in. 24 konie z uprzężą, 23 wozy, 10 sztuk bydła.

2 sierpnia 1944 r. Rosjanie zajęli Rzeszów. Już 22 sierpnia 1944 r. 
zebrała się Gminna Rada Narodowa w Trzebownisku. Przewodniczącym 
Rady został Ignacy Warchoł ze Stobiernej. Jasionkę w tej Radzie re-
prezentowali Piotr Nędza i Józef Pokrzywa. 23 września w jasioneckiej 
szkole zainaugurowano nowy rok szkolny. Po zmianie składu Gminnej 
Rady Narodowej w lipcu 1945 roku, w jej składzie znaleźli się Jan Po-
krzywa i Marcin Goclon z Jasionki, który po wybraniu na wójta gminy 
Piotra Tomaki, został podwójtem. Radni, reprezentujący poszczególne 
wsie (gromady), byli delegowani przez organizacje polityczne, zawodowe 
i kulturalne. 

7 grudnia 1944 roku, w myśl Dekretu PKWN o reformie rolnej, 
rozpoczęto parcelację majątku w Jasionce. Część nadziałów otrzymali 
fornale i najbiedniejsi chłopi z Jasionki. Część posiadłości majątku Ję-
drzejowiczów przydzielono chłopom ze Stobiernej, na ich prośbę. Także 
Szkoła Podstawowa w Jasionce otrzymała kawałek pola o pow. 0,77 ha 
(patrz dokumenty w części fotograficznej). Fragment majątku dworskie-
go przeszedł na Skarb Państwa. Resztówka w Jasionce obejmowała 10 
ha (12,5 ha park, 6 ha ogród warzywny), a także budynki: pałac, obo-
ry, spichlerz zbożowy, gorzelnię. Najpierw „resztówka” użytkowana była 
przez Gminną Spółdzielnię „SCh”, potem przejęła ją Rolnicza Spółdzielnia 
Produkcyjna „Postęp” w Jasionce. W 1997 r. pałac znalazł się w rękach 
prywatnych. Nowy właściciel zaadaptował go na hotel i restaurację pod 
nazwą „Dwór Ostoya”. 

Przekształcenia polityczne oraz społeczno-gospodarcze na terenie 
wsi Jasionka po roku 1944 zostaną omówione w dalszych rozdziałach 
tematycznych tego wydawnictwach, a także w kalendarium wsi.

Aleksandra Ożóg
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Nie ulega wątpliwości, że najstarszy dokument topograficz-
ny z nazwą osady Jasionka przechowywany jest w Archiwum 
Wojennym we Wiedniu. To tzw. zbiór map Miega, wykonanych 
w latach 1779 – 1792, tuż po wkroczeniu austriackiego zabor-
cy. Józefińska mapa topograficzna przygotowana na potrzeby 
wojska zawierała szczegóły topografii terenu, ale też dane do-
tyczące stanu dróg, przepraw, możliwości zakwaterowania, itp. 
Reprodukowany obok fragment pochodzi z sekcji 115 zbioru 
map Miega.  
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Na prezentowany obok montaż topograficzny składają się arkusze map przecho-
wywanych w Archiwum Państwowym w Rzeszowie. Mapy te kreślone piórkiem 
austriackiego urzędnika geodety pochodzą z roku 1849. Wiernie oddają szczegó-
ły topografii terenu. Co ciekawe, część numeracji działek jest aktualna do dziś. 
Dokumenty te są przydatne przy sądowym podziale majątku.



24Zebraliśmy w tym miejscu rekwizyty heraldyczne używane wczoraj i dziś, a dotyczące rodów związanych z ziemiami obecnej 
gminy Trzebownisko. Są to herby rodu Potockich oraz Jędrzejowiczów i osób z nimi spokrewnionych. Na kolejnej stronie widać 
pieczęcie z herbami naszych gmin katastralnych oraz oficjalną pieczęć zbiorczej gminy Trzebownisko używaną w latach 1934 – 
1939. Prezentacje tę kończą współczesne symbole gminy Trzebownisko: herb oraz flaga.

Herb Jędrzejowiczów – 
h. Świat z krzyżem

Herb Jędrzejowiczów (z li-
nii Mierów) – h. Podkowa

Krzyż na kapliczce w centrum Trzebowniska ozna-
czony został półksiężycem h. Leliva. Kapliczkę tę 
ufundowali Jędrzejewiczowie w połowie XIX wieku.

Herb rodu Potockich – h. Pilava

Herb Jędrzejowiczów – h. Leliwa

W świecie herbów i pieczęci
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Jak wyglądały?  Podobnie, jak dzisiejsze. 
Czasy monet z cennego kruszcu powoli mijały. 
Jedynie, otwierający tę skromną kolekcję zło-
ty reński (gulden austrio – węgierski, floren), 
używany również w Galicji, wykonany był ze 
srebra. W dalszej kolejności prezentujemy przy-
kładowe banknoty II RP, banknot 200 złotowy 
obowiązujący w okupacyjnym GG oraz 100 zło-
tych z 1948 roku. 

Pieniądze naszych przodków
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W niektórych domowych szu-
fladach zachowały się stare 
kwity podatkowe. Ba, w ko-
lekcji rodzinnej Jana Kucaby 
z Trzebowniska odnaleźliśmy 
rachunki podatkowe sprzed 
150 lat. Uważna ich lektura 
zadziwia. Zawierają niemal te 
same rubryki, co zobowiąza-
nia podatkowe z roku 2015, 
wystawiane przez wójta gminy 
Trzebownisko. 

Także dziadkowie płacili podatki
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Rok 1936. Anna Ziemba z Jasionki wraz z wnukami Anną 
i Stanisławem.

Kawaler z Nowej Wsi – 1920 r.

Franciszek Zając, kierownik jasioneckiej szkoły, wraz żoną 
i dziećmi – ok. 1910 r.

Od wieków jedną z najważniejszych ceremonii w życiu człowieka jest ślub i wesele. Zawsze też główni bohaterzy tej uro-
czystości, ale też jej świadkowie i uczestnicy przywdziewali z tej okazji odświętne ubiory, zgodne z kanonami danej epoki. 
Na trzech kolejnych stronach tej książki udało się nam zgromadzić arcyciekawy zbiór fotografii ilustrujących weselną modę 
mieszkańców znad Wisłoka, Czarnej i Świerkowca…

Dziewczyna z Trzebowniska – 1917 r.

Trendy weselnej mody
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Młodzi, rodzice, drużbowie oraz obowiązkowo kuma i kum (rodzice 
chrzestni). Nic dziwnego, że do trzebowniczan przylgnął przydomek 
Kumosy.

Rodzina Wincentego Bieńka z Nowej Wsi – ok. 1915 r.



30

Ślub Stefanii i Piotra Bielendów – ok. 1937 r.

Anna i Władysław Goclonowie – rok 1949. Maria i Julian Guzkowie – 1974 rok.
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Miniony wiek to również rewolucja w budownictwie mieszkaniowym. Opowieści babć o dzieciństwie spędzonym w jednej 
izbie pozbawionej bieżącej wody, kanalizacji, elektryczności, nie mówiąc już o telewizorze czy komputerze, to jakby bajka 
z zaświatów. Niemal wszystkie publikowane obok zdjęcia pochodzą z Jasionki. Tyle, że jedne wykonano na początku XX 
wieku, zaś te zamykające niniejszy zestaw pstryknięto 100 lat później.

Od izby z klepiskiem po salon z kinem domowym
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Budowę Domu Strażaka podjęto jesienią roku 1950. Kilkakrotnie przeszedł on gruntowną modernizację.

Dom rodzinny Franciszka Zająca na Grondzie, pierwsze-
go kierownika szkoły – zdjęcie wykonano w latach 50.
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W XXI wieku Jasionka, 
podobnie jak sąsiednie 
wioski: Tajęcina czy 
Wólka, to duży plac 
budowy domków jed-
norodzinnych. Powstają 
nowe osiedla: na 
Stawach, na Grondzie, 
teraz na Kamionce…
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Wieś słynąca niegdyś z rzeki mleka 
i transportów z warzywami, pożegnała sie 
się z prawdziwym rolnictwem. Dziś stado 
krów i koni policzyłby pewnie na palcach 
rąk. Niech przynajmniej wyciągnięte z ro-
dzinnych albumów fotografie poświadczą 
o żmudnej, ciężkiej pracy naszych przod-
ków, dla których praca na roli była przez 
wieki sensem ich życia.

Obrazki zatrzymane w kadrze
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Koniec lat 60. Rewolucję tech-
niczną w wyposażeniu chłopskich 
furmanek stanowiło zastąpienie 
kół z obręczą metalową oponami. 
Wycieczka takim luksusowym 
pojazdem stawała się naprawdę 
przyjemnością, zwłaszcza że as-
falt na wiejskich drogach to wciąż 
rzadkość.

Rok 1949. Autobus już czeka w parku koło 
dworu. Grupa pracowników GS na chwilę 
przed wyjazdem na kolejną eskapadę krajo-
znawczą. Pierwszy z prawej Tadeusz Guz, 
kasjer.

Przez wieki wiernym towarzyszem podróżującego człowieka był koń.  Wiek XX przyniósł w tym względzie zasadnicze zmiany. 
Z karet, bryczek i sań ludzie przesiedli się na rowery oraz pojazdy ciągnione przez konie mechaniczne. W XXI wieku, po latach 
samochodowej fascynacji, jakby znów wraca moda na rower, nie mówiąc o jeździe w siodle.

Kilkukilometrowa podróż na 
niedzielną mszę wymagała sta-
rannego przygotowania. Bryczka 
obciążona do granic możliwości, 
stąd para koni nie od parady.

W mroźną śnieżną zimę trzeba było przesiąść 
się na sanie. Wycieczka takim pojazdem to 
dziś marzenie niejednego dzieciaka.

Dziewczyna na rowerze – to był też 
dowód na społeczną emancypację wiej-
skich kobiet znad Wisłoka i Czarnej.

W gminnym salonie pojazdów
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Szczytem marzeń wielu wiejskich rodzin była jazda własnym samochodem. W cenie były skody i wartburgi, jak ten stojący 
przed jednym z domów w Łące. W latach siedemdziesiątych polskie drogi zawojował „maluch”. 

Wislok na odcinku 
od Trzebowniska do 
Czarnej posiadał kil-
ka wysp, z których 
pozyskiwano piasek. 
Kruszywo wydobywa-
no też na galary z dna 
rzeki. W Okresie po-
wojennym transport 
piasku stanowił  źródło 
dodatkowego docho-
du również dla kilku 
gospodarzy z Jasionki. 

Żeńcy dożynkowi 
z Tajęciny. Za kierow-
nicą traktora długo-
letni sołtys Stanisław 
Sala. Ursus stanowił 
ważne ogniwo w me-
chanizacji drobnoto-
warowego rolnictwa.
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Kopia fragmentu pisma z podpisem wójta Jana Kreta, 
datowanego na 19 marca 1938 r.

Powołana w 1934 roku gmina 
zbiorcza w Trzebownisku skupiała 
11 dotychczasowych gmin kata-
stralnych, określanych od tej pory 
mianem gromad. Była w tym zesta-
wie też gromada Jasionka. Wójtem 
gminy w Trzebownisku został 
Michał Pieniążek, organista z Łąki, 
po nim funkcję tę objął, pod koniec 
1936 roku,  Jan Kret i piastował ją 
do końca okupacji hitlerowskiej. 
Nasi wójtowie przemieszczali się po 
gminie bryczką. Michał Pieniążek 
(na zdjęciu stoi) w trakcie rozmowy 
z powożącym Janem Kretem.

W oddzielnym miejscu publikuje-
my listę osób, które przewodziły 
władzom samorządowym Jasionki 
przez ostatnie 150 lat. W tej galerii 
kilka fotografii z podobizną jedynie 
niektórych naszych VIP-ów.

Dokument z popisem wójta (naczel-
nika) gminy katastralnej Jasionka 
Władysława Bala oraz gminną pie-
częcią wystawiony w kwietniu 1917 
roku dla Franciszka Zająca, ówcze-
snego kierownika Szkoły Ludowej 
w Jasionce.

Majestat gminnego urzędu
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Rok 2013. Podczas zebrania wiej-
skiego: od prawej: sołtys Stanisław 
Babiarz, wójt gminy Józef Fedan 
oraz Józef Mierzwa, wiceprzewod-
niczący Rady Gminy w kadencji 
2010 – 2014.

Przez krótki okres (od stycznia 
do czerwca 1969 r.) funkcję prze-
wodniczącej Gromadzkiej Rady 
Narodowej w Jasionce pełniła 
Bronisława Drzał. Od 1973 kie-
rowała ona filią BS, a w latach 
1985 – 1994 była dyrektorem 
Banku Spółdzielczego w Jasionce. 
Na zdjęciu z 1980 roku wraz s ks. 
Józefem Słyszem w trakcie uroczy-
stości I komunii swego wnuka.

Jan Słonka był sołtysem gromady 
Jasionka przez dwa lata 1952 – 1954.

Pierwszym po II wojnie przewodni-
czącym Gminnej Rady Narodowej 
w Trzebownisku, a zarazem  wójtem gmi-
ny został Ignacy Warchoł ze Stobiernej. 
Piastował tę funkcję w okresie sierpień 
1944 – lipiec 1945 r. 

Fragment protokółu z pierwszych po II wojnie wyborów soltysów. 
Obok pieczęć i podpis sołtysa Jasionki Cyryla Guzka.
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Mieczysław Kot z Wolki Podleśnej sprawował funkcję przewodniczącego Gromadzkiej Rady Narodowej w Jasionce przez 
ostatni rok jej funkcjonowania. (listopad 1971 – grudzień 1972 r.). Publikowane zdjęcie wykonano 7 sierpnia 2011 roku 
w trakcie uroczystości 100-lecia jasioneckiej OSP. Mieczysław Kot w imieniu kierownictwa wojewódzkiego oddziału Związku 
OSP odznaczył najbardziej ofiarnych strażaków.

Stanisław Babiarz – sołtys Jasionki przez 18 lat, radny Rady Gminy w Trzebownisku przez lat 16. Największą jego miłością 
są… pszczoły. Obok prowadzonej pasieki rozpościera się staw z pływającą wyspą.
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RZĄDZILI GMINĄ 
– GROMADĄ – SOŁECTWEM

W 1862 roku Sejm Galicyjski uchwalił gruntowną reformę 
systemu samorządu wiejskiego. Odtąd władze gminy (Rada) 
miały być wybierane przez mieszkańców. Rada Gminy powoły-

wała wójta i przysiężnych. Właściciel majątku (dworu) nie miał już prawa 
ingerować w decyzje obywateli. Samorząd miał prawo i obowiązek: zarzą-
dzać majątkiem gminy, czuwać nad bezpieczeństwem obywateli oraz ich 
mienia, czynić starania o budowę dróg, mostów, zapewnić straż polową, 
zorganizować służbę ppoż., egzekwować przestrzeganie przepisów sani-
tarnych, czuwać nad obyczajnością publiczną, zapewnić opiekę ubogim, 
organizować szkolnictwo, itp. Rangę gmin katastralnych otrzymały na na-
szym terenie wsie: Jasionka, Łąka, Łukawiec, Miłocin, Nowa Wieś, Sto-
bierna, Staromieście, Terliczka, Trzebownisko wraz z Górką, Wólka pod 
Lasem i Zaczernie wraz z Tajęciną.

Gminy jednostkowe (katastralne) istniały do końca 1934 roku. Od 
1 stycznia 1935 roku funkcjonowały duże gminy zbiorcze, o zdecydo-
wanie większych kompetencjach. W skład dużej gminy wiejskiej w Trze-
bownisku weszło 11 dotychczasowych (jednostkowych – katastralnych) 
gmin wiejskich: Jasionka, Łąka, Łukawiec, Miłocin, Nowa Wieś, Stobier-
na, Staromieście, Terliczka, Trzebownisko, Wólka Pod Lasem i Zaczernie. 
Odtąd miejscowości te otrzymały status gromad. Na czele gromad sta-
li sołtysi, gminą kierowali wójtowie. Nowa gmina wiejska (tzw. zbiorowa) 
przejęła całe szkolnictwo powszechne, zarząd nad drogami gminnymi oraz 
czuwanie nad bezpieczeństwem obywateli. Pierwszym wójtem nowej (du-
żej) gminy Trzebownisko został Michał Pieniążek, organista z Łąki, po nim 
funkcję tę objął, pod koniec 1936 roku, dotychczasowy podwójci Jan Kret.

Po II wojnie utrzymano organizację gmin zbiorowych z wójtem na 
czele, aczkolwiek w miejsce demokratycznych wyborów wprowadzono 
zasadę delegowania radnych z poszczególnych gromad przez ugrupowa-
nia polityczne, spółdzielcze czy gospodarcze.
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Kolejna reforma samorządowa w 1954 zniosła gminy zbiorowe. 
W ich miejsce od 1 stycznia 1955 r. powołano małe, słabe gospo-
darczo gromady. Radni byli wybierani na okres 3-letniej kadencji. Orga-
nem wykonawczym Gromadzkiej Rady Narodowej było Prezydium GRN. 
W latach 1955 – 1962 GRN w Jasionce obejmowała także Wólkę pod 
Lasem. Od 1 stycznia 1963 – także Tajęcinę, a od 1 stycznia 1969 r. 
również Stobierną, po likwidacji tamtejszej gromady.

1 stycznia 1973 r. znów odżyły duże gminy zbiorowe. Sołectwo Ja-
sionka ponownie weszło w skład gminy Trzebownisko. Gminą zarządzał 
naczelnik, zaś sołectwem tradycyjnie – sołtys. 

Rok 1990. W wyniku transformacji ustrojowej wprowadzono w życie 
zasadniczą reformę ustroju samorządu terytorialnego. Nowo wybrane 
Rady Gmin wyposażono w szerokie kompetencje uchwałodawcze, gwa-
rantujące im rolę faktycznego gospodarza terenu. Przwrócono insty-
tucję wójta i zarządu jako organów wykonawczych RG. 27 maja 1990 
roku odbyły się wybory według nowej ordynacji. Wyłoniono 26 radnych 
w okręgach jednomandatowych. W składzie nowej Rady Gminy w Trze-
bownisku znalazło się 3 radnych z Jasionki (wykaz poniżej).

GOSPODARZE WSI

Spis jest niepełny, zawiera nazwiska, które udało się odtworzyć w opar-
ciu o materiały archiwalne oraz wiarygodne wspomnienia świadków).

• Wójt Jasionki Piotr Wisz i podwójci Marcin Bal – złożyli podpis zna-
kiem krzyża na dokumencie zatytułowanym „Konsygnacja realno-
ści… z roku 1798” (Arch. Archid. Przem.);

• Szymon Bal – pierwszy (?) wójt gminy katastralnej Jasiona po refor-
mie administracyjnej w 1866 roku;

• Wojciech Bal, syn Szymona – wójt gminy katastralnej Jasionka, 
przełom wieków;

• Władysław Bal – naczelnik gminy Jasionka – 1917 r.
• Piotr Bal, syn Wojciecha – pisarz gminny w Urzędzie Gminy Jasion-

ka od roku 1911 do roku 1933, czyli do chwili powołania gmin 
zbiorowych;

• Wojciech Pokrzywa – wójt gminy katastralnej Jasionka – do 1925 r.;
• Stanisław Słonka – wójt gminy katastralnej Jasionka – lata dwudzie-

ste, do roku 1934;
• Jakub (?) Słonka – sołtys gromady Jasionka – w czasie II wojny;
• Cyryl Guzek – sołtys Jasionki – 1945 – 1946 r.; jego zastępcą był 

Franciszek Wilk;
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• Wojciech Drzał – sołtys gromady Jasionka – 1947 – 1951; 
• Jan Słonka – sołtys gromady Jasionka – 1952 – 1954; 
• Józef Pietraszek – pełnomocnik wsi Jasionka – 1955 – 1957; 
• Stefan Grabek – sołtys Jasionki – 1958 – 1959; 
• Franciszek Wilk – sołtys Jasionki – 1960 – 1961; 
• Walenty Michno – sołtys Jasionki – 1962 – 1969; 
• Antoni Grata – sołtys Jasionki – 1969 – 1984; 
• Andrzej Walat – sołtys Jasionki – 1985 – 1988; 
• Józef Jakubowski – sołtys Jasionki – 1989 – 1993; 
• Antoni Cisło – sołtys Jasionki – 1993 – 1997;
• Stanisław Babiarz – sołtys Jasionki – od 1997 roku.

Przewodniczący Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Jasionce 

Okres – kadencja Imię i nazwisko Uwagi

21.12.1954 – 1965 Jan Urban z Wólki pod Lasem

16.02.1966 – 25.01.1969 Tadeusz Pokrzywa z Jasionki

25.01.1969 – 14.06.1969 Bronisława Drzał z Jasionki

14.06.1969 – 17.11.1971 Józef Łukasz z Wólki Podleśnej

17.11.1971 – 31.12. 1972 Mieczysław Kot z Wólki Podleśnej

Nasi w Radzie Gminy (GRN) w Trzebownisku

Okres – kadencja Imię i nazwisko
radnego RG Uwagi

Lipiec 1945 
– sierpień 1946

Marcin Goclon
Jan Pokrzywa

Delegowani przez czynnik 
polityczny i społeczny

Wrzesień 1946 
– grudzień 1948

Franciszek Lech
Wojciech Szczygieł

Styczeń 1949 
– maj 1950

Walenty Bal
Aniela Drzał
Józef Sowa
Wojciech Szczygieł

Czerwiec 1950 
– grudzień 1954

Aniela Drzał
Tadeusz Kloc
Józef Sowa
Wojciech Szczygieł

W latach 1955 – 1972 
zlikwidowano gminy 
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9.12.1973 
– 5.02.1978

Władysław Guzek
Kazimierz Rząsa
Weronika Szczur
Stanisław Śliż

5.02.1978 
– 1982

Władysław Drabik
Józef Jakubowski
Antoni Szczur
Maria Słonka
Zofia Słonka
Stanisław Ślisz

1983 
– 17.06.1984

Władysław Drabik
Józef Jakubowski
Henryk Pokrzywa
Antoni Szczur
Stanisław Ślisz

17.06.1984 
– 19.06.1988

Władysław Drabik
Kazimierz Drzał
Józef Jakubowski
Henryk Pokrzywa
Hubert Zdeb

19.06.1988 
– 27.05.1990 

Bronisław Bazan
Kazimierz Chmiel
Władysław Drabik
Kazimierz Drzał
Hubert Zdeb

27.05.1990 
– 19.06.1994

Stanisław Jacek
Stanisław Sarama
Stanisław Mazur

Członek Zarządu Gminy

19.06.1994 
– 10.10.1998

Antoni Cisło
Stanisław Sarama
Bronisława Drzał

10.10.1998 
– 27.10.2002

Stanisław Babiarz
Stanisław Ożóg
Adam Sworszt

27.10.2002 
– 12.11.2006

Stanisław Babiarz
Antoni Cisło

12.11.2006 
– 10.11.2010

Stanisław Babiarz
Jacek Cisło

10.11.2010 
– 16.11.2014

Stanisław Babiarz
Józef Mierzwa Wiceprzewodniczący RG

16.11.2014 
– 2018

Sławomir Guzek
Jacek Szostek

Z archiwów i innych źródeł zebrali: Aleksandra Ożóg i Ryszard Bereś
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WIEŚ I MIESZKAŃCY W STATYSTYCE

Stan na 1 stycznia 2015 roku 

Powierzchnia sołectwa – 1568 ha (na 2. miejscu spośród 10 sołectw 
w gminie), powierzchnia użytków rolnych – 786 ha, w tym: rola – 598 ha, 
pastwiska – 138, łąki – 104, lasy – 36 ha. Powierzchnia mienia wiejskiego 
– 164 ha, w tym 94 ha pastwisk. Liczba gospodarstw rolnych (powyżej 
1 ha) – 347. Liczba tzw. punktów adresowych – 955, w tym już czynnych 
adresów – 742. 

Rok Liczba mieszkańców Liczba domów, gospodarstw 
1651 24 chałupy dymne
1785 40 chałup
1820 ok. 140 chałup
1870 1144
1914 1414
1921 1357, w tym 752 K, 605 M. 319 gospodarstw
1945 1164
1960 1386, w tym 738 K, 648 M. 364 gospodarstw
1967 1439 325 gospodarstw
1972 1523, w tym 802 K, 721 M. 331 gospodarstw
1990 1789
2000 1964
2010 2232
2015 2353, w tym 1209 K, 1144 M 579 bud. zamieszkanych

• We wsi mieszka 1209 kobiet i 1144 mężczyzn;
• Wśród najmłodszych (do 18 lat) są 234 dziewczęta i aż 271 chłop-

ców;
• Wśród seniorów (powyżej 80 lat) jest 48 pań i tylko 22 panów;
• Dziś najbardziej popularne nazwiska to: Pokrzywa (71), Ożóg (49), 

Mazur (43), Drzał (34), Guzek (24);
• Utrzymuje się dodatni przyrost naturalny: w 2014 roku urodziło się 

28 dzieci, zmarło 19 osób;
• Nieznacznie maleje liczba zawieranych małżeństw: w 2014 roku 31 

mieszkańców zawarło związek małżeński, dziesięć lat temu – 31.
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170 LAT
JASIONECKIEGO SZKOLNICTWA

Pierwszym zawodowym nauczycielem w Jasionce był Franciszek 
Ksawery Zając. W sierpniu 1885 roku pojawił się w jasioneckim 
dworze ściągnięty przez właściciela tutejszego folwarku hr. Stani-

sława Jędrzejowicza. Miał dwadzieścia parę lat i krótki staż pracy jako 
tymczasowy nauczyciel w Strzyżowie. Szkołą w Jasionce kierował niemal 
40 lat, aż do roku 1924, gdy przeszedł na emeryturę. 

Przez cały ten okres Franciszek Zając prowadził kronikę szkoły, konty-
nuowaną później przez jego następców. Dziś jest ona najbardziej wiarygod-
nym dokumentem historii jasioneckiej oświaty, ale też bezcenną kroniką 
dziejów wsi i jej mieszkańców od połowy XIX w. To doprawdy pasjonująca 
lektura o naszych przodkach – warunkach ich życia i pracy, ich mental-
ności i zainteresowaniach. Z tego też względu postanowiliśmy udostępnić 
naszym czytelnikom obszerne fragmenty zapisków Franciszka Zająca, za-
chowując styl autora.

Pierwsza wiejska szkółka powstała w Jasionce, w 1845 roku. Finan-
sował ją właściciel dworu hr. Ludwik Jędrzejowicz. Zajęcia prowadził 
Ludwik Cybulski, syn rządcy folwarku. Rolę izby szkolnej pełniło pomiesz-
czenie w stajni dla cugowych koni. W czasie tzw. rzezi galicyjskiej szlach-
ty w roku 1846, garstka chłopów wpadła do dworu szukając zarządcy 
folwarku. Dowodził nimi niejaki Grata, chłop mieszkający na zaczerskich 
polach, naprzeciw Tajęciny, z natury awanturnik. Ludzie ci wtargnęli też 
do szkoły. Sebastian Pokrzywa, chłop z Grondu, uderzył Cybulskiego 
w twarz. Inni chłopi obeszli się względem nauczyciela dość spokojnie… 
Szkoła dotrwała tylko do roku 1848.

O oświatę wśród mieszkańców galicyjskiej wsi nikt nie dbał i nikomu 
na niej nie zależało. Lud się o nią nie upominał, bo był ciemny i nie miał 
pojęcia o korzyściach płynących z nauki. Dopiero kiedy szlachcie po roz-
biorze Polski poczęła niewola dokuczać, kiedy poczuli upokorzenie wobec 
obcych rządów, wtedy zastanowiono się nad sposobem odrodzenia oj-
czyzny. Jednym z nich było niesienie oświaty do wiejskiego ludu.
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W 1885 roku hr. Stanisław Jędrzejowicz kupił chałupę chłopską od 
Michała Mroczki i zaczął ją przerabiać na szkołę. Ściągnięty ze Strzyżo-
wa młody nauczyciel Franciszek Zając przeraził się niezmiernie lichym 
budynkiem. Izba miała niespełna 25 mkw. i jedno małe okno. Przez izbę 
szkolną był wchód do nędznej izdebki mieszkalnej. Mieszkanie to było też 
o jednym oknie, a piec do ogrzewania miało wspólny z izbą szkolną. Lo-
kum takie było przeznaczone co najwyżej dla kawalera – pustelnika. 

Pan Jędrzejowicz zaprowadził nauczyciela na zgromadzenie Rady 
Gminnej, które odbyło się „gościnnie” w niedokończonym budynku szkol-
nym; doradził mu, aby namówić radnych do ukończenia robót kosztem 
samej już gminy. Po długich korowodach Zając pierwsze lody przełamał 
i nareszcie przekonał obecnych o konieczności zakończenia remontu.

Z końcem września rozpoczęły się pierwsze wpisy dziatwy szkolnej. Był 
obecny ks. proboszcz Glodt z Zaczernia i dziedzic Jędrzejowicz. Gęsiówka 
stanęła otwartym buntem i żadnego dziecka stamtąd nie wpisano. 

Dnia 2 października 1885 roku rozpoczęła się pierwsza nauka. Utwo-
rzono dwa równorzędne oddziały I klasy, z braku miejsca dla wszystkich 
dzieci naraz. Zapisało się 63 uczniów. Katechizowania dzieci podjął się 
ks. Stanisław Nyrkowski, proboszcz ze Stobiernej, który przyjeżdżał na 
naukę religii w piątek po południu. Dziatwa uczyła się chętnie i uczęsz-
czała regularnie do szkoły (…). Naiwni ludzie, chcąc nauczyciela zrazić 
do nowej posady, ogłaszali, że w budynku szkolnym nocną porą pojawiają 
się pokutujące duchy.  

Z biegiem tygodni uprzedzenie do nauczyciela prawie zniknęło. Poczę-
to już do niego udawać się w wielu sprawach gospodarskich. Stawiano 
żądanie, by przyjął pisarstwo gminne. Nauczyciel wiedział, że czynności 
takie mogą nasunąć mu wielu niepotrzebnych wrogów, wymawiał się od 
tego, tak gospodarzom, jak księdzu i dziedzicowi, którzy o przyjęcie pi-
sarstwa na niego również nalegali.

W pierwszych dwu latach początkowych szkoły nauka odbywała się 
też w niedziele. Przeznaczona została dla młodych analfabetów, którzy 
wiek szkolny przekroczyli mając lat 13, 14 i 15, a na naukę codzienną 
nie byli przeznaczeni. Od roku 1888 naukę  dopełniającą organizowano 
już tylko w dniach powszedne.

Przy każdej sposobności nauczyciel nalegał na członków rady szkolnej 
miejscowej, by budynek szkolny albo rozszerzyli, albo rozpoczęli składać 
fundusz na nową szkołę. W tej sprawie rozmaite zapadały uchwały, lecz 
zawsze coś stawało na przeszkodzie. W roku 1888, w marcu, zapadł 
nauczyciel na chorobę gardła, a w styczniu 1889 na cierpienia oskrzeli 
wskutek uczenia w ciągle zakurzonym powietrzu, a w zimie w niedającej 
się ogrzać izbie. Powietrza nie można było należycie odświeżyć, ponie-
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waż przez cały dzień prawie bez przerwy trwała nauka. Dzieci dzielone 
były na trzy grupy, a w czasie nauki dopełniającej na cztery. Nie starczyło 
czasu na przewietrzenie izby. Nie można było dla każdej grupy znaleźć 
potrzebnych godzin przy dziennej jasności. Nauka dopełniająca odbywała 
się w krótszych dniach przy świetle lampy. Pomimo słabości, nauczyciel 
nie starał się o urlop.

W 1891 roku kierownika szkoły wybrano radnym gminy. Za jego też 
staraniem przy pomocy hr. Stanisława Jędrzejowicza zaciągnięto bez-
procentową pożyczkę na szkołę z funduszu krajowego w kwocie 1500 
złr spłacalną w 10 latach. Można więc było przystąpić do robót przygo-
towawczych nowego przybytku nauki, w tym do planu pod nowy budynek. 
Plan przyjęto i budowę w swoje ręce wziął majster murarski stawiający 
kościół w Stobiernej. Praca rozpoczęła się 3 kwietnia 1893 roku. By 
obniżyć koszty, nauczyciel pomógł w założeniu cegielni na pastwisku 
gminnym. Wapno przed rokiem było już wygaszone w dole. Wkrótce 
na Grondzie stanął nowy budynek murowany, pokryty paloną dachów-
ką, o dwu pokojach, kuchni, sieni od frontu i sionki od północnej strony, 
tudzież o dużej sali szkolnej. Pod sienią zbudowano piwnice. Odprowa-
dzono z niej krytym kanalikiem nadmierną wilgoć oraz wodę ze źródełka, 
która pod fundamentami poczęła się dobywać. Pomimo słotnego lata 
budowa szła raźnie, a dnia 26 września 1893 r. odbyło się uroczyste jej 
poświęcenie.

Dnia 28 września rozpoczęła się nauka już w nowej szkole i tego sa-
mego dnia wieczorem wprowadził się nauczyciel na mieszkanie ze stare-
go budynku z części wsi zwanej właściwą Jasionką do nowej szkoły. Był to 
plac przy drodze krajowej na gruncie gminnym, w środku wsi, w części 
zwanej od wieków jako Grond. Kilkaset sążni ziemi odstąpił p. Jędrzejo-
wicz, na czym urządził nauczyciel ogródek warzywny i sadek. 

Kolejne lata to nawożenie terenu, niwelowanie gruntu, ogrodzenie 
placu, założenie ogródka kwiatowego, wykonanie klombów. W r. 1895 
postawił nauczyciel swoim kosztem stajnie dla potrzeby gospodarskiej. 
Rok później założył szkółkę drzewek. Sadził dzikie drzewa, szczepił i oczko-
wał je. Próbował sadzenia żywopłotu, odgradzając się od drogi krajowej 
sadzonkami czeremchy.

Kiedy już liczba dzieci dosięgła 200, upomniał się nauczyciel u wła-
dzy o dostarczenie drugiej siły nauczycielskiej. Rada szkolna okręgowa 
w 1903 r. przyznała asygnowanie płacy dla drugiego pedagoga. Ale nie 
było odpowiedniego lokalu na drugą salę szkolną. W końcu problem roz-
wiązano dwuzmianowością. 

Z każdym rokiem przybywało dzieci i szkoła znów okazała się za ciasna. 
Rada Szkolna Okręgowa decyzją z 2 października 1907 r. poleciła Radzie 
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Szkolnej miejscowej wynajęcie trzeciej 
sali naukowej. Po bezskutecznych stara-
niach znalezienia odpowiedniego lokum, 
nauczyciel ofiarował na ten cel bezpłatnie 
swój drugi większy pokój, do którego też 
było osobne wejście. Chwilowo sytuacja 
została opanowana. Ale p. Zając myślał 
równocześnie o rozszerzeniu budynku 
szkolnego i czynił w tym kierunku rozma-
ite zabiegi.

W lipcu 1908 r. uchwalono dobudo-
wę szkoły. Na wiosnę 1910 r. wykopa-
no drzewa od zachodniej strony budyn-
ku, gdzie miały stanąć mury dobudówki. 
Dnia 7 czerwca w tym samym roku już 
rozpoczęła się praca murarska. 

31 marca 1912 r. Rada Szkolna Kra-
jowa przekształciła szkołę tutejszą z jed-
noklasowej na dwuklasową i mianowała stałym kierownikiem tej szkoły 
Franciszka Ksawerego Zająca prowadzącego dotychczas kierownic-
two (…). W roku 1914 została ze względu na liczbę uczących się dzie-
ci powołana przez zwierzchnie władze jeszcze jedna klasa nadetatowa 
oprócz klas już istniejących. Tu przedłożył kierownik szkoły swój wniosek, 
co do przekształcenia dolnej sali na 2 izby i zaciągnięcia pożyczki na tę 
przeróbkę.

Ludność Jasionki, doceniając pracę Franciszka Zająca, urządziła 
mu uroczyste pożegnanie, co nastąpiło w 1924 roku z okazji przejścia 
w stan spoczynku, a zarazem czterdziestolecia jego zawodu na niwie 
nauczycielskiej. W oznaczonym dniu odbyło się uroczyste nabożeństwo 
w tutejszej kaplicy w ochronce. Po nabożeństwie odbył się bankiet w jed-
nej z sal szkolnych, w czasie którego wręczono jubilatowi pierścień zaku-
piony ze składek jego byłych uczniów. Jednak w niedługim czasie Franci-
szek Zając zachorował. Wyjechał do Warszawy do lekarzy specjalistów. 
Tam zmarł i tam jest pochowany.

W roku szkolnym 1928/29 w skład grona nauczycielskiego wchodzi-
li: kier. szkoły Józef Schiffer, Aleksandra Wiktorówna i nowo zatrudnio-
na Maria Dziubińska. Katechizował dzieci ks. Jan Konopka, proboszcz 
ze Stobiernej. Przykładowo: w roku szkolnym 1931/32 zapisanych było 
167 dzieci. Frekwencja dosyć dobra i już drugi rok nie zaszła też potrze-
ba karania rodziców za nieposyłanie dzieci do szkoły (od 1924 r. wpro-
wadzono siedmioletni obowiązek szkolny). 

Autoportret Franciszka Zająca.
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W roku szkolnym 1929/30 konieczny był remont budynku szkolne-
go. Na posiedzeniu Rady Gminnej, kiedy właśnie omawiano ten temat, 
jeden z radnych postawił wniosek zamknięcia szkoły, jako zupełnie dla 
gminy niepotrzebnej, zaś inny radny podał propozycję, aby piwnicę za-
sypać piaskiem, a jeszcze inny, aby kierownik szkoły udał się z dziećmi 
do lasu, uzbierał patyków i ogrodził szkołę, bo podobno w taki sposób 
wykonano ogrodzenie szkoły w Budach…

25 września 1939 r. wojsko niemieckie zajęło budynek szkolny na kwa-
tery. Porozbijano szafy szkolne i zniszczono niektóre pomoce naukowe: 
globus, portrety i godła, skradziono kompas, zniszczono kilka ławek szkol-
nych, bibliotekę uczniowską i dwie mapy. W połowie października 1939 r. 
rozpoczęły się zajęcia, jednakże zakazano nauki historii i geografii. W szko-
le nie było stałego kierownika. Mianowany tymczasowo na to stanowisko 
Tadeusz Kloc, kierownik szkoły w Nowej Wsi, pozostał na swej starej posa-
dzie. Obowiązki nauczycielskie pełniły Maria Dziubińska i pani Baranowa.

Pod koniec lutego 1940 r. nauczyciele powiatu rzeszowskiego i kol-
buszowskiego zostali przeniesieni na inne placówki służbowe. Pani Dziu-
bińska pojechała do pow. kolbuszowskiego, a p. Baranową jako mężatkę 
zwolniono. Do Jasionki na stanowisko kierownika przyszedł Stanisław 
Wiśniowski, a nauczycielką była Maria Kowalska. Już w pierwszych 
miesiącach okupacji wydano zarządzenie, by młodzież szkolna oddała 
wszystkie podręczniki, a nauczycielom zakazano z tych podręczników ko-
rzystać. Młodzież podręczników nie oddała. Na początku drugiego roku 
szkolnego polecono nauczycielom oddać mapy, na których były zazna-
czone granice Polski i książki z biblioteki uczniowskiej i nauczycielskiej. 
1 października 1940 r. wróciła do Jasionki Maria  Dziubińska, a na dru-
gą siłę nauczycielską mianowano Helenę Kotowicz.

Młodzież zdolniejszą dokształcano poza szkołą w ramach tzw. tajne-
go nauczania, w zakresie pełnej 7-klasowej szkoły powszechnej, a póź-
niej przerabiano z nią niższe klasy gimnazjalne. Pracy tej poświęciła się 
Maria Dziubińska, a pomagał jej Stanisław Piątek, nauczyciel z Tajęciny 
(były nauczyciel gimnazjalny).

Na przełomie lipca i sierpnia 1944 r. wskutek toczonych walk fron-
towych między Niemcami a Armią Czerwoną, budynek szkolny bardzo 
ucierpiał. Szczególnie podczas wysadzania mostu na Świerkowcu. Wy-
leciały wówczas wszystkie szyby od strony południowej i zachodniej, 
uszkodzony został również dach. Stanisław Wiśniowski wrócił do Białej 
na poprzednio zajmowana posadę, a obowiązki kierownika objął Tade-
usz Kloc. Na własną prośbę przeniesiono do Jasionki Marię Klocową 
z Nowej Wsi i Stanisława Piątka z Tajęciny. Czwartą siłą była Maria 
Dziubińska.
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Naukę w nowym roku szkolnym 1944/45 rozpoczęto 23 września. 
Początkowo uczono w jednej sali szkolnej. Resztę izb zajmowały wojska 
frontowe Armii Czerwonej. Ale już od 15 października 1944 r. uczo-
no w dwu salach szkolnych przy wybitych szybach. Radzieckie jednostki 
wojsk lotniczych w różnych okresach roku szkolnego 1944/45 rekwiro-
wały na swe potrzeby jedną lub dwie izby lekcyjne, co w dużym stopniu 
utrudniało normalną pracę szkolną. Dopiero 12 maja 1946 r. Rosjanie 
ostatecznie opuścili budynek szkolny. 

W myśl zarządzenia Ministra Oświaty, szkoła w Jasionce od września 
1945 roku realizowała program szkoły 7-klasowej. Liczba uczniów – 235. 
Od września 1946 r. pracę w szkole w Jasionce rozpoczęła Zofia Chmu-
rowicz, na własną prośbę przeniesiona ze Stobiernej. Ponieważ większa 
część sprzętów szkolnych i pomocy naukowych uległa zniszczeniu, zarząd 
gminy w Trzebownisku dostarczył tutejszej szkole 30 ławek dwuosobo-
wych, 2 tablice i 2 stoły. Z dochodów uzyskanych z imprez szkolnych zaku-
piono pomoce naukowe do fizyki, obrazy do nauki języka polskiego i historii.

W roku szkolnym 1946/47 funkcjonowało „Gminne Gimnazjum dla 
Dorosłych”. Uczniowie, których początkowo było 43 (ukończyło 32) prze-
rabiali I i II klasę gimnazjalną. Nauka odbywała się w Domu Ludowym. 
Kolejne lata szkolne to wakacyjne remonty budynku szkoły, ogrodzenie 
placu, wykop studni, odwodnienie. Ciekawostką może być zakup nowego 
radioodbiornika w maju 1949 r. Niestety, stał nieczynny. Wieś została 
zelektryfikowana dopiero w 1954 r.

Od 15 grudnia 1960 roku pracę w charakterze nauczycielki mianowa-
nej rozpoczęła Stanisława Sierżęga (Bieniek). Kilka miesięcy wcześniej, 
w lipcu,  zebranie wiejskie podjęło fundamentalną dla Jasionki decyzję – 
wieś przystąpi do budowy NOWEJ szkoły. Celem uzyskania potrzebnych 
funduszy uchwalono sprzedać ok. 10 morgów pola z dobra wiejskiego na 
tzw. Kamionce. Zaczęto gromadzić materiał budowlany: piasek, wapno, 
cegłę. Działaniami tymi sterował Społeczny Komitet w składzie: Franci-
szek Kornak (przewodniczący), Władysław Guzek, Bronisław Porada, 
Mieczysław Drupka. W lutym 1961 r. dokonano wstępnej lokalizacji 
nowej szkoły. Na ten cel wybrano plac na pastwisku, za mostem na 
Świerkowcu. Mieszkańcy zobowiązali się w ramach czynu społecznego 
wnosić świadczenia w gotówce, służyć konnym transportem oraz praco-
wać przy zadaniach niewymagających fachowców.

Komitet postanowił: cały budynek będzie podpiwniczony i nieco pod-
wyższony, przez co uzyska się 3 nowe izby, które przeznaczy się na pra-
cownie. Była to decyzja, niestety,  brzemienna w skutkach. Dzieciom 
przyszło uczyć się przez długie lata również w piwnicy, w salach ciem-
nych, o małych oknach, w sąsiedztwie kotłowni.
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Ze względu na zamknięcie drogi z Tajęciny do Zaczernia (rozbudowa lot-
niska), od września 1962 roku przyjęto do jasioneckiej  szkoły dzieci z Taję-
ciny z klas V-VII w liczbie 14.  W roku szkolnym 1964/65 jako mianowani 
nauczyciele rozpoczęli pracę Janina Drzał i Kazimierz Drzał. We wrześniu 
1965 roku do grona nauczycielskiego dołączyła Zofia Słabocha. Rok póź-
niej obowiązki kierownika szkoły Wydział Oświaty zlecił Kazimierzowi Drza-
łowi. Kierowane przez niego grono wzmocniła we wrześniu 1967 roku 
nauczycielka  zajęć praktyczno-technicznych i wychowania plastycznego 
Anna Mach. Ciągnąc ów wątek  kadrowy trzeba jeszcze dodać, że od roku 
1969/1970 roku naukę języka rosyjskiego prowadziła Maria Węgrzyn.

Na podstawie zarządzenia Ministerstwa Oświaty, szkoła w Jasionce 
została zreformowana i stała się ośmioklasową szkołą podstawową. Nie-
stety, przez to warunki pracy stały się jeszcze trudniejsze. Dysponując 4 
izbami lekcyjnymi trzeba było bowiem prowadzić zajęcia na 2 zmiany do 
godz. 16. 

Wreszcie ruszyły prace budowlane. W maju 1965 roku przystąpiono 
do wykopu fundamentów. W następnym roku w stanie surowym wycią-
gnięto mury, a budynek został przykryty. Wiosną 1968 roku przyspie-
szono roboty wykończeniowe. Wydział Oświaty przydzielił środki na zakup 
sprzętu szkolnego. Z budżetu szkoły zakupiono telewizor „Szeherezada”. 

20 października 1969 r. kierownik szkoły podjął decyzję przejścia do 
nowej szkoły  za mostem. Uczniowie z dużym entuzjazmem po tak długim 
oczekiwaniu przyjęli tę wiadomość. Chętnie pomagali przy przenoszeniu po-
mocy szkolnych do nowego budynku. Na piętrze ulokowano klasy młodsze 
od I do IV, na parterze klasopracownie: chemiczno-biologiczną, języka pol-
skiego i fizyczno-matematyczną. W suterenach były: pracownia zpt, klaso-
pracownia geograficzno-historyczna, zaś ostatnia sala spełniała funkcję sali 
projekcyjnej. Z braku odrębnej szatni na korytarzach umieszczono wieszaki. 

W okresie wczesnowiosennym w roku 1971 szkoła przeżyła dramat. 
Woda z roztopów zalała sutereny, w tym pracownie i izby lekcyjne. Zaszła 
konieczność wymiany parkietu. …W nowym roku szkolnym 1971/72 
do grona nauczycielskiego dołączają dwie nauczycielki: Marta Kozdrań-
ska oraz pisząca te słowa Józefa Sworszt. Przyjęto mnie zupełnie ina-
czej niż pana Zająca przed stu laty. Kiedy przyszłam do szkoły, by zapytać 
o pracę, nie zastałam kierownika. Wtedy jedna z pań ze współczuciem 
w głosie powiedziała: – Szkoda, że się pani spóźniła, wczoraj zatrudnili-
śmy nową sprzątaczkę. A ja na to: – Skończyłam studia filologii polskiej, 
mam jeszcze obronę pracy magisterskiej i chciałabym uczyć dzieci języ-
ka polskiego… . Pani oblała się rumieńcem, a ja postanowiłam przyjść 
jeszcze raz, by porozmawiać z władzą szkolną. I tak rozpoczęłam mą 
służbę w jasioneckiej szkole. 34 lata w jednym miejscu do emerytury.
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W roku szkolnym 1971/72 próg szkoły przekroczyło 270 uczniów, 
a nauka została podzielona na 3 okresy. Grono pedagogiczne liczyło 
10 nauczycieli. Od września 1973 r. przyłączono do szkoły w Jasionce 
uczniów klas V-VIII z Wólki Podleśnej. Władze szkolne przekonały społe-
czeństwo wsi Wólka o konieczności tychże zmian i zapewniły bezpłatne 
bilety MPK dla dojeżdżającej młodzieży. Szczególnie uroczyście zainau-
gurowano rok szkolny 1972/73 w Tajęcinie. Kierownik tamtejszej pla-
cówki Honorata Długokęcka odebrała klucze do nowego budynku. 

Życie przyniosło kolejne zmiany w składzie zespołu nauczycielskiego. 
Pracę rozpoczęła Stefania Kochanowicz, natomiast na emeryturę prze-
szła Zofia Chmurowicz. Równocześnie Zofia Słabocha objęła funkcję 
zastępcy dyrektora SP. Reasumując, w roku 1973/1974 grono na-
uczycielskie liczyło już 14 osób. Obok cytowanych wyżej, wchodziły doń: 
Elżbieta Bereś, Ewa Jędrzejczyk, Elżbieta Nowak, Emilia Wąsowicz. 
Niebawem dołączyli do nich: Ryszard Pietrzyk, Anna Puzio i Krystyna 
Homa.  Szkoła prowadziła 13 oddziałów, w tym potrójne oddziały klas 
piątych oraz podwójne klas VI, VII i VIII (ogółem 368 uczniów). Tak znacz-
ny wzrost liczby uczniów spowodowany był tym, że w latach 1973-1983 
szkoła w Jasionce pełniła rolę szkoły zbiorczej.

W grudniu 1972 roku funkcję przewodniczącej Komitetu Rodzicielskie-
go powierzono Zofii Miśtak. Pod jej przewodnictwem komitet rokrocznie 
organizował imprezy dziecięce: pasowanie pierwszoklasistów, andrzejki, 
zabawę noworoczną, święto sportu, Dzień Dziecka. Komitet Rodzicielski 
był również organizatorem Dnia Nauczyciela oraz Święta Kobiet.

W związku z całkowitą likwidacją punktu filialnego w Tajęcinie dzieci 
z tej wsi z klas I - VIII zostały objęte systemem zorganizowanego dowo-
żenia środkami MPK do Jasionki. Przydzielono etat opiekunki nad mło-
dzieżą dojeżdżającą (była nią Ilona Ataman (Bobulska),  oraz środki 
finansowe na sporządzenie drugiego śniadania. W roku 1977/1978 
w szkole zorganizowano oddział przedszkolny; jego opiekunką została no-
wo-zatrudniona Anna Baran (Warchoł).

 Drużyny harcerskie i zuchowe prowadziły różnorodną działalność nie 
tylko na terenie szkoły, ale również w środowisku. Były organizatorami 
różnego rodzaju imprez i uroczystości (np. mikołajki, andrzejki, przyrze-
czenie harcerskie, święto pieczonego ziemniaka). Drużyny realizowały 
zadania alertowe, organizowały wycieczki i biwaki, które odbywały się 
w byłej szkole w Tajęcinie wykorzystanej na harcówkę. W okresie waka-
cji aktywni harcerze uczestniczyli w obozach w Ulanowie, organizowa-
nych przez komendanta hufca ZHP w Trzebownisku, harcmistrza Józe-
fa Mierzwę. Zbiórki harcerskie odbywały się raz w tygodniu, a młodzież 
chętnie w nich uczestniczyła. Pamiętajmy, że prowadzili je nauczyciele 
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nieodpłatnie, poświęcając swój wolny czas, zdolności i siły. Ale jak sami 
zawsze podkreślali: warto było.

Szczupłość miejsca na tych łamach zmusza mnie do zaprezentowania 
jedynie zasadniczych zamian strukturalno-organizacyjnych, jakim podle-
gało życie szkoły. Natomiast nie wolno mi oszczędzać miejsca „kosztem” 
grona pedagogicznego, a więc osób decydujących o poziomie jasioneckiej 
edukacji. Stąd warto i trzeba odnotować – cytując za kroniką szkolną – 
następne decyzje kadrowe. Na emeryturę odeszły panie: Stanisława Bie-
niek, Maria Pietraszek, Maria Kuśnierz, Maria Węgrzyn. Do Rzeszowa 
przenieśli się: Krystyna Poźniak, Bogdan Pociask i Ewa Jędrzejczyk. 
W kolejnych latach ich miejsce zajęli: Agata Pokrzywa, Józefa Gołojuch, 
Lucyna Skiba, Beata Wieczorek, Marta Wyskiel, Renata Dziurgot, Elż-
bieta Orłoś, Dorota Gnyp, Krystyna Kostek, Marta i Piotr Kuligowie, 
Urszula Tuleja, Elżbieta Lech, Albert Koryl, Magdalena Midura, Doro-
ta Barczak, Alicja Cisło. Opiekunką świetlicy została Maria Ślęzak.

A co działo się w starej wiejskiej szkole przy drodze lubelskiej? Po grun-
townym remoncie, część najstarszą budynku zaadaptowano na wiejskie 
przedszkole, którego wieloletnim prowadzeniem i nadzorem nad persone-
lem zajęła się Irena Chorzępa. Dobudowana część od strony zachodniej 
również została poddana przeróbce. Na parterze swoje lokum miała teraz  
biblioteka, zaś na I i II piętrze odbywały się zajęcia klas z nauczania począt-
kowego. Późniejsza rozbudowa nowej szkoły, pod koniec lat 90. i wystar-
czająca baza lokalowa umożliwiła przeniesienie przedszkola i biblioteki do 
Zespołu Szkół (1997). Stary budynek szkolny został sprzedany i mieści się 
w nim firma „Megarolex”. Tylko mury pozostały świadkiem odległych już 
dziejów oświaty w Jasionce.

W roku szkolnym 1992/93 Szkoła Podstawowa w Jasionce liczyła 
265 uczniów podzielonych na 12 oddziałów. Do dyspozycji było dziewięć 
sal lekcyjnych i nietypowa sala gimnastyczna. Dwa oddziały klas młodszych 
uczyły się w punkcie katechetycznym przekazanym na zajęcia lekcyjne 
przez rodziców i ks. proboszcza Józefa Słysza. Wciąż doskwierał brak 
bazy sportowej, boisk, szatni, sal lekcyjnych. Do szkoły dowożone były au-
tobusem dzieci z Tajęciny;  dla nich potrzebna była świetlica na czas ocze-
kiwania przed wyjazdem. Zastępowała ją biblioteka szkolna mieszcząca 
się w bardzo skromnym lokum.

Budynek szkolny wymagał generalnego remontu. W tej sytuacji we 
wrześniu 1993 roku powstał Społeczny Komitet  Rozbudowy Szkoły. 
W jego skład weszli radni z Jasionki: Stanisław Sarama, Antoni Cisło, 
Kazimierz Pudło, Stanisław Rusznica oraz najbardziej aktywni rodzice. 
Mimo ogromnego zakresu prowadzonych intensywnie robót, szkoła na 
bieżąco realizowała działalność dydaktyczną, opiekuńczą i wychowawczą. 
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20 czerwca 1997 r. na posiedzeniu Rady Pedagogicznej poinformo-
wano, że decyzją Zarządu Gminy został utworzony Zespół Szkół w Ja-
sionce, w skład którego wejdzie szkoła podstawowa, przedszkole oraz 
biblioteka szkolno-wiejska. Było to możliwe, gdyż generalny remont do-
biegł finału: zmodernizowano starą część szkoły, dobudowano część od 
strony zachodniej. Powstała nowa sala gimnastyczna. Na wakacjach do 
Zespołu Szkół przeniesiono przedszkole. Na zastępcę dyrektora wójt za-
proponował Annę Pleśniak, która w jawnym głosowaniu Rady Pedago-
gicznej otrzymała jej akceptację. 

Uroczystość otwarcia i poświęcenia „nowej” szkoły odbyła się 11 listo-
pada 1997 r. w sali gimnastycznej. Mszę św. odprawił ks. biskup Edward 
Białogłowski. Homilię wygłosił ks. infułat Walenty Bal, rodak wsi Jasion-
ka. Bardzo dobre warunki pracy w zmodernizowanym obiekcie zachęciły 
pedagogów do wznowienia zajęć pozalekcyjnych w kołach zainteresowań 
i przyszkolnych organizacjach. Ambicją stało się lepsze przygotowanie 
uczniów do konkursów organizowanych w szkole i poza nią.

21 stycznia 1999 r., w związku z reformą systemu oświatowego, 
rozpoczęły się konsultacje z wójtem gminy Trzebownisko i dyrektorami 
szkół oraz rodzicami uczniów z Jasionki w sprawie utworzenia w Zespo-
le Szkół w Jasionce gimnazjum. Nastąpiło to uchwałą Rady Gminy z 19 
lutego 1999 r. Do obwodu tej szkoły należały: Jasionka, Tajęcina oraz 
Wólka Podleśna. Tym samym powstał prawdziwy „kombinat szkolny”. 
W roku 1999/2000 do szkoły uczęszczało 408 dzieci w ramach trzech 
oddziałów gimnazjum, trzynastu szkoły podstawowej oraz jednego od-
działu zerówki i jednego oddziału przedszkola. Pracowało 38 nauczycieli. 

Oprócz zajęć gimnastycznych wprowadzone zostały zajęcia korekcyj-
ne; odbywają się w sali do tego przeznaczonej i wyposażonej w odpowied-
ni sprzęt. Zarząd gminy przyznał dla szkoły w Jasionce świetlicę terapeu-
tyczną. W 2000 r. szkoła otrzymała pracownię komputerową w ramach 
projektu „Internet w każdym gimnazjum”. Sponsorem drugiej pracowni 
była firma amerykańska współpracująca z WSK – Rzeszów. Sporym 
echem odbił się też projekt promocyjno-edukacyjny o Unii Europejskiej, 
realizowany pod kierownictwem Krystyny Kostek i Marty Wyskiel. 

Kolejne lata to systematyczne wdrażanie reformy oświatowej, awans 
zawodowy nauczycieli, szkolenia w celu doskonalenia umiejętności. 
W ramach zajęć pozalekcyjnych zorganizowano Zespół Taneczny „Czte-
rolistna Koniczynka”. Grupę prowadziła Renata Poźniak, ucząc dzieci 
tańców regionalnych oraz tańca nowoczesnego. 

Na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 31 sierpnia 2001 r. dyr. 
szkoły Krystyna Homa wystąpiła z wnioskiem o nadanie szkole imienia Jana 
Pawła II. Uroczystość nadania imienia i poświęcenia sztandaru szkoły od-
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była się 16 października 2003 r. z udziałem ks. bpa Kazimierza Górnego. 
Przed uroczystością dyr. Krystyna Homa napisała list do papieża z prośbą 
o udzielenie papieskiego błogosławieństwa. Z Watykanu na czas dotarła 
cenna przesyłka. Ów dokument wisi na honorowym miejscu, obok tablicy 
pamiątkowej ufundowanej przez rodziców i wykonanej z płyty marmurowej.

Przyjmując imię Jana Pawła II jasionecka placówka znalazła się w za-
szczytnej rodzinie szkół noszących imię papieża Polaka. Braliśmy udział 
w zjazdach tych szkół zwoływanych w Wadowicach i w Częstochowie. 
Patron towarzyszy uczniom w zajęciach lekcyjnych, jest „obecny” pod-
czas świąt organizowanych w szkole oraz „towarzyszy” młodzieży na co-
rocznych wycieczkach „Śladami Jana Pawła II”. Wszak dewiza Ojca Świę-
tego skierowana do polskiej młodzieży zobowiązuje: „Musicie od siebie 
wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali”.

Józefa Sworszt

KADRA KIEROWNICZA SZKOŁY W JASIONCE

Imię i nazwisko Okres kierowania szkołą Stanowisko – uwagi

Ludwik Cybulski ok.1845 – 1848 nauczyciel

Franciszek
Ksawery Zając

1885 – 1924
kierownik Szkoły Ludowej, od 
1919 r. Szkoły Powszechnej 

Józef Schiffer 1924 – 1939 kierownik Szkoły Powszechnej

Stanisław
Wiśniowski

1940 – 1944 kierownik Szkoły Powszechnej

przerwa w zajęciach: gru-
dzień 1940 – czerwiec 1941

szkoła zajęta przez wojsko nie-
mieckie

przerwy w zajęciach: listopad 
1942 – marzec 1943, sty-
czeń 1944 – maj 1944

brak opału

Tadeusz Kloc 1944 – 1966 
kierownik Szkoły Powszechnej, 
od 1949 Szkoły Podstawowej

Kazimierz Drzał 1966 – 1991
kierownik Szkoły Podstawo-
wej, 1973-1983 dyr. Szkoły 
Zbiorczej

Elżbieta Bereś 1991 – 1992 dyrektor Szkoły Podstawowej

Krystyna Homa 1992 – 2008
dyrektor Szkoły Podstawowej,
od 1997 r. dyr. Zespołu Szkół

Nina Kitlińska 2008 - dyrektor Zespołu Szkół
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Nasi nauczyciele i wychowawcy w 1. połowie XX wieku

Rok szkolny 1928/29 Józef Schiffer – kierownik Szkoły Powszech-
nej, Maria Dziubińska (związana ze szkołą w Jasionce od r. 1928 do 
1968), Aleksandra Wiktorówna.

Rok szkolny 1940/41 Stanisław Wiśniowski – kierownik szkoły, Ma-
ria Dziubińska, Helena Kotowicz. 

Rok szkolny 1944/45 Tadeusz Kloc – kierownik szkoły, Maria Dziu-
bińska, Maria Kloc z Nowej Wsi, Stanisław Piątek z Tajęciny. 

W roku  2014/15 naukę i wychowanie prowadzą:

Nina Kitlińska – dyr. Zespołu Szkół – specjalność: pedagogika opie-
kuńczo-wychowawcza;

Katarzyna Słuja – zastępca dyrektora ZS  – wychowanie fizyczne;
Dorota Barczak –  nauczanie zintegrowane;
Katarzyna Birecka-Lech – nauczanie początkowe;
Elżbieta Dąbrowska – edukacja wczesnoszkolna;
Renata Dziurgot – filologia polska;
Magdalena Francikowska – filologia polska;
Agata Górecka – filologia polska;
Beata Guzek – pedagogika opiekuńczo-wychowawcza;
Dorota Gnyp – wychowanie muzyczne, bibliotekoznawstwo;
Justyna Haligowska  – filologia germańska;
Albert Koryl – wychowanie fizyczne;
ks. Kamil Kojder – teologia;
Marta Kulig – wychowanie fizyczne;
Piotr Kulig – wychowanie fizyczne;
Marzenna Knap – nauczanie zintegrowane;
Krystyna Łania – geografia, biologia, przyroda;
Magdalena Mamczur – filologia angielska;
Kazimiera Mazur – wychowanie przedszkolne;
Magdalena Midura – filologia angielska;
Alicja Moskwa – wychowanie fizyczne;
Elżbieta Orłoś – wychowanie plastyczne, bibliotekoznawstwo;
Agnieszka Ostafińska – teologia ogólna;
Joanna Pieczonka – edukacja wczesnoszkolna;
Renata Poźniak – matematyka;
Agata Rzeszutek – matematyka, informatyka;
Lucyna Skiba – nauczanie początkowe;
Małgorzata Techman – historia;
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Urszula Tuleja – nauczanie początkowe;
Jolanta Wesół – filologia angielska;
Beata Wieczorek – matematyka;
Monika Wilk – pedagogika opiekuńczo-wychowawcza;
Marta Wyskiel – chemia i technika.

WEJŚĆ W XXI WIEK

Codzienna intensywna eksploatacja przez setki użytkowników takiego 
obiektu, jakim jest kompleks budynków i obiektów stanowiących Zespół 
Szkół w Jasionce sprawia, iż niemal każdego roku wymagają one bie-
żącej konserwacji, a także rozbudowy.  Czyniono to sukcesywnie także 
w pierwszej dekadzie XXI wieku. W tym czasie m.in. dokonano general-
nego remontu sal dydaktycznych, szkolnej stołówki, sal przedszkolnych, 
biblioteki, a także suteren. Większość sal dydaktycznych wyposażono 
w nowy sprzęt. Powstały dwie nowe sale multimedialne na potrzeby nauk 
matematyczno-przyrodniczych, dysponujące m.in. tablicą interaktywną, 
projektorami i laptopami. Przeprowadzony został remont fragmentów 
dachu. Powstał nowy gabinet higienistki szkolnej.

Zmiany na lepsze objęły też przedszkolaków. Otrzymały one nowe 
nowoczesne mebelki i pomoce dydaktyczne. Ściany sal ozdobiono 
scenkami z bajek; patronem jednej jest Kubuś Puchatek, zaś drugiej 
– Myszka Miki. 

Spore zmiany wprowadzono w pracy świetlicy szkolnej. To ważne 
z uwagi na fakt, iż korzystało z niej ponad 70 uczniów. Najmłodsi mogą 
do niej zawitać już o godz. 6.30 i opuścić dopiero o 16.30. Wydzielono 
odrębne pomieszczenia dla zabaw ruchowych, do odrabiania lekcji, do 
zabaw twórczych, itp. Obok świetlicy ogólnej funkcjonuje świetlica profi-
laktyczno-wychowawcza, z dyżurującym psychologiem specjalistą.  

Warto jeszcze odnotować fakt, że od 2009 roku działa spółdzielnia 
uczniowska prowadząca sklepik. Odpadła więc konieczność wychodze-
nia uczniów na zakupy na zewnątrz. Bezpieczeństwu wychowanków 
służy też nowoczesny monitoring całego zespołu. Ładny wystrój i nowe 
wyposażenie otrzymał ponadto plac zabaw dla przedszkolaków; korzy-
stają z niego też dzieci z klas I - III. Ponieważ wśród uczniów modny stał 
się dojazd do szkoły rowerami, na placu pojawiły się specjalne stojaki na 
jednoślady. Przed szkołą wybudowano rozległy parking samochodowy, 
z którego korzystają rodzice i nauczyciele. Obowiązkiem wszystkich stała 
się troska o tereny zielone z rabatami kwiatowymi oraz o nowe ławeczki 
ustawione obok.
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Oświata w statystyce
• W roku szkolnym 2014/2015 w Zespole Szkół w Jasionce na-

ukę pobiera ogółem 286 uczniów.  Zajęcia prowadzi grono liczące 
33 nauczycieli. W Szkole Podstawowej uczy się 177 dziewcząt 
i chłopców w ramach 9 oddziałów. Do Gimnazjum (5 oddziałów) 
chodzi 109 uczniów. Przedszkole zaś liczy 73 dzieci (3 oddziały).

• Ze stołówki korzysta ogółem 165 wychowanków, w tym 46 przed-
szkolaków i 119 uczniów.  Dziennie stawki na posiłki dla najmłod-
szych skalkulowano na poziomie 4 zł, dla ich starszych koleżanek 
i kolegów – na poziomie 3 zł.  Na dofinansowanie posiłków w ubie-
głym roku szkolnym wydatkowano z budżetu gminy kwotę 18,5 
tys. złotych. 

• Najzdolniejsi uczniowie, a także dzieci z rodzin najuboższych otrzy-
mują wsparcie finansowe.  Stypendia wójta za dobre oceny w wy-
sokości 182 zł miesięcznie otrzymuje 10 osób. Natomiast na sty-
pendia socjalne wydatkuje się w przeciągu roku ponad 10 tys. zł.

SZKOŁA WŁASNOŚCIĄ WSZYSTKICH

Z biegiem lat na wsi rosła rola szkoły na wsi. Nade wszystko zaś 
zdecydowanej ewolucji ulegał stosunek radnych samorządu lokalnego, 
a także zwykłych obywateli Jasionki, Gęsiówki i Grondu do zadań szkoły, 
jej potrzeb materialnych, a także roli nauczycieli  w życiu społeczno-kultu-
ralnym oraz gospodarczym środowiska.  Świadomość, iż wykształcenie 
i osobista wiedza stanowią w nowych czasach warunek awansu zawodo-
wego i społecznego jednostki, coraz mocniej docierała do mentalności 
jasioneckiego chłopa.  Miał okazję przekonać się o tym również wieloletni 
kierownik szkoły Franciszek Zając, zwłaszcza pod koniec swej pracy w Ja-
sionce. Coraz częściej mógł liczyć na wsparcie lokalnej społeczności. 
Pomoc mieszkańców dla jego następców za „katedrą” wiejskiej szkółki 
nabrała szczególnego znaczenia i wymiaru w latach najtragiczniejszych 
dla narodu – podczas okupacji hitlerowskiej. Bez owej pomocy, choćby 
w postaci worka ziemniaków czy bańki mleka,  także egzystencja wiej-
skich nauczycielek z Jasionki byłaby wielce zagrożona. 

Rzecz jasna, praca nauczycieli wśród mieszkańców nie ograniczała 
się wyłącznie do spraw edukacji najmłodszych.  W okresie międzywojen-
nym XX wieku bardzo popularne stały się różne kursy szycia i pieczenia, 
głównie dla wiejskich dziewcząt i gospodyń. Miejscem ich spotkań była 
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zwykle szkolna izba. Ważnym elementem rozbudzania kulturalnych i ar-
tystycznych aspiracji jasioneckiej młodzieży była działalność kółka teatral-
nego realizowana pod auspicjami Towarzystwa Szkół Ludowych. 

Wszystkie te inicjatywy znalazły żyzną glebę po II wojnie i były kultywo-
wane przez cały okres lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych. Szkoła i jej 
ludzie stali się organizatorami różnych spotkań oraz kursów upowszech-
niających i uzupełniających wiedzę dorosłych. W czasach, gdy kino zajeż-
dżało do wsi raz na miesiąc, gdy telewizor był pojęciem jeszcze niezna-
nym, a głównym źródłem informacji o kraju i świecie były wieści płynące 
z popularnych „kołchoźników” oraz wyczytane w powszechnie prenume-
rowanych „Nowinach Rzeszowskich”, „Walce Młodych” czy „Przyjaciół-
ce”, na wykłady organizowane w ramach Uniwersytetu Powszechnego 
dla Dorosłych nie trzeba było specjalnie nikogo namawiać. 

Od lat sześćdziesiątych tradycją stały się imprezy i zabawy przygotowy-
wane przez Komitet Rodzicielski z okazji Dnia Nauczyciela, Dnia Kobiet, Dnia 
Matki. Aktyw skupiony w tym gronie inicjował różne akcje dla dzieci oraz gro-
na nauczycielskiego, w tym wycieczki szkolne, zabawy noworoczne, drobne 
prace remontowe, prace przy urządzeniu obiektów sportowych, itp. 

PROJEKTY PROMUJĄCE MISTRZÓW I OLIMPIJCZYKÓW

Ważnym elementem działalności programowej naszej szkoły stały się 
specjalistyczne projekty inicjowane przez organizacje pozarządowe i fun-
dacje, agencje państwowe i spółdzielcze, instytucje oświatowe i uczel-
niane. Część z nich współfinansowana jest z programów unijnych. Dzięki 
temu niemal każdego roku z inicjatywy nauczycieli specjalistów na teren 
szkoły „wprowadzane są” nowe interesujące przedsięwzięcia wychowaw-
czo-dydaktyczne. Warto odnotować te najbardziej masowe programy 
i akcje:

• projekt „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy” 
obejmujący uczniów klas pierwszych;

• międzynarodowy program badawczy GLOBE; m.in. uczniowie pro-
wadzą pomiary wybranych wskaźników klimatycznych, hydrologicz-
nych i glebowych; 

• program rządowy „Radosna szkoła”; pozyskano środki na zakup 
pomocy dydaktycznych o wartości 12 tys. złotych;

• projekt nauki języka francuskiego „Dzieci Europy z gminy Trzebow-
nisko”; 

• projekt edukacyjny „Z przedszkola w cyfrowy świat”; dzięki niemu 
placówka otrzymała nowy sprzęt komputerowy;
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•  projekt „Wyższy standard nauczania w gminie Trzebownisko” – 
zajęcia dla dzieci z kłopotami w przyswajaniu wiedzy, ale też dla 
uczniów szczególnie uzdolnionych; w ramach akcji przeprowadzo-
no ponad 500 godzin zajęć pozalekcyjnych; 

• projekt EDUSCIENCE kierowany do uczniów uzdolnionych w zakre-
sie nauk matematyczno-przyrodniczych, z wykorzystaniem innowa-
cyjnych metod i technologii; m.in. w maju 2014 w Jasionce odbył 
się piknik naukowy; dzieci uczestniczyły w eksperymentach i poka-
zach przygotowanych przez pracowników Instytutu Geofizyki PAN 
(patrz zdjęcia);

• projekt FENIKS rozbudzający zainteresowania naukami ścisłymi (in-
formatyka, matematyka, fizyka);

• program „Szkoła bez przemocy”, którego celem jest przeciwdziała-
nie zjawisku przemocy w polskich szkołach;

• programy kształtujące dobre nawyki żywieniowe wśród najmłod-
szych: akcja „Szklanka mleka”, program UE „Owoce w szkole”. 

Zarówno cytowane akcje i projekty, jak też wieloletnia praca pozalek-
cyjna nauczycieli opiekujących się szkolnymi kółkami i klubami zaintere-
sowań sprzyjają pozyskiwaniu młodzieży szczególnie uzdolnionej w da-
nej specjalności oraz promowaniu najlepszych w skali gminy, powiatu 
a nawet województwa. Na nagrodę i uznanie środowiska w ostatnich 10 
latach zasłużyło wielu naszych uczniów. Z konieczności, wymieńmy w ko-
lejności alfabetycznej tylko kilkunastu:

• Karol Błażej – 1. miejsce w woj. konkursie twórczości plastycznej 
„Anioł Tęczowaty” – Krasne 2009;

• Maciej Grata – ogólnopolski konkurs matematyczny – dziewiąte 
miejsce w kraju – 2011;

• Maciej Kitliński, Sara Dec, Dawid Tryka, Tomasz Stępień – 3. 
miejsce oraz Paweł Sala – 5. miejsce  w ogólnopolskim konkursie 
z matematyki PANDA 2012;

• Maciej Kitliński, Sara Dec i Paweł Sala – wyróżnienia w między-
narodowym konkursie matematycznym KANGUR 2012

• Piotr Micał – finalista wojewódzki w konkursie „Szkolna przygoda 
z funduszami europejskimi” – 2009;

• Karol Migut – nagroda indywidualna na ogólnopolskim festiwalu folk-
lorystycznej twórczości dziecięcej – Baranów Sandomierski 2009;

• Zuzanna Rykiel – 16. miejsce w skali kraju w międzynarodowym 
konkursie matematycznym GENIUS LOGICUS 2012;

• Klaudia Sala  –  Olimpiada „Myśli Jana Pawła II” – 2. miejsce w wo-
jewództwie oraz 5. miejsce w finale ogólnopolskim – 2011;
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• Paweł Sala z II A Gimnazjum – ogólnopolski konkurs chemiczny – 
trzynaste miejsce w kraju – 2011;

• Paweł Sala – finalista wojewódzkiego konkursu przedmiotowego 
z geografii – 2012;  

• Nagroda zespołowa – 2. miejsce dla grupy uczniów z klas VI A i VI 
B działających w szkolnym kole teatralnym, za spektakl o tematyce 
bożonarodzeniowej – festiwal „Dziecko w folklorze”  –  Baranów 
Sandomierski 2009.

Uczniowie z Jasionki odnoszą też sukcesy w rywalizacji sportowej. Dla 
pamięci potomnych odnotujmy m.in. medalowe miejsca w Powiatowej 
Gimnazjadzie w 2009 roku. Wśród nagrodzonych znaleźli się:

• Bartosz Drupka – 1. miejsce w skoku w dal;
• Patryk Kunysz – 1. miejsce w  biegu na 300 m;
• Sabina Ozga – 3. miejsce w rzucie oszczepem;
• Anna Milcarek – 3. miejsce w biegu na 100 m;
• Bartosz Drupka, Patryk Kunysz, Rafał Józefczyk, Tomek Sala 

– 1. miejsce w sztafecie 4x100 m chłopców;
• Paulina Noworól, Beata Rybińska, Anna Milcarek i Joanna Ślę-

zak – 3. miejsce w sztafecie 4x100 m dziewcząt;
• Drużyna w składzie: Rafał Józefczyk, Wiktor Siłka, Bartek Drupka, 

Kamil Ożóg, Damian Krzyśko, Tomasz Sala, Jakub Mach, Domi-
nik Kłęk, Dominik Gancarz, Łukasz Walat, Kamil Pilecki, Marcin 
Świderek, Damian Skała – 3. miejsce w unihokeju chłopców;

• Drużyna w składzie: Beata Rybińska, Aleksandra Koba, Kamila 
Słonka, Aleksandra Gołojuch, Joanna Ślęzak, Anna Tracz, Sabi-
na Mierzwa, Sylwia Guzek, Klaudia Pustelak, Sabina Ozga, Ane-
ta Jastrząb, Justyna Błądek – 3. miejsce w unihokeju dziewcząt.

  
Przy opracowaniu rozdziału sięgnięto po obszerne fragmenty kroniki 

szkolnej pisanej przez pierwszego kierownika szkoły Franciszka Zająca 
(tom I) oraz Kazimierza Drzała (tom II). Dla opisu działalności Zespołu 
Szkół w ostatnich latach wykorzystano materiały udostępnione przez 
byłą dyrektor Krystynę Homę oraz Ninę Kitlińską, kierującą placówką od 
2008 roku. 
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Franciszek Zając długo musiał przekonywać ludzi do potrzeby rozbudowy szkoły, której pierwszą siedzibą była mała izdebka 
w prywatnej kurnej chacie. W 1893 roku na Grondzie wyrosła nowa szkółka, już murowana. Młodzież opuściła ją dopiero 
w 1969 roku, gdy otwarto kolejny nowy obiekt przy drodze na Gęsiówkę. Obecny kształt tej placówki jest niewątpliwie speł-
nieniem testamentu Zająca oraz jego planów i marzeń o pięknej jasioneckiej szkole. 

Dokument nosi datę roku 1894. Zwierzchnicy młodego nauczyciela 
z Jasionki w służbowej opinii napisali: Bardzo dobry, uzdolniony, 
gorliwy i praktyczny nauczyciel; zachowuje się wzorowo, a z dwo-
rem, plebanią i gminą pozostaje we wzorowych stosunkach.

Początki oświaty w Jasionce wiążą się bezdyskusyj-
nie z osobą i pracą Franciszka Zająca. Przez 40 lat 
kierował szkołą ludową w tej wsi. Był wzorem wy-
chowawcy, nauczyciela oraz społecznika, którego 
działalność zapisała znaczącą kartę w kronice historii 
naszej miejscowości.

Świadectwo ukończenia kursu ogrodniczego. M.in. dzięki wyniesio-
nej z tamtych zajęć wiedzy oraz pracy nauczyciela w środowisku,  
chłopi z Jasionki zaczęli sadzić drzewka owocowe, a gospodynie 
pielęgnować kwiaty w przydomowych ogródkach.
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Końcówka lat siedemdziesiątych. Pamiątkowe zdjęcie na tle nowego budynku w kilka lat po jego otwarciu. Dziś to też zdjęcie 
archiwalne. Po modernizacji w latach 90. obiekt zupełnie zmienił oblicze.

Lata sześćdziesiąte. Dzieci ze swo-
imi wychowawcami na tle budynku 
starej szkoły na Grondzie. Obok 
kierownika Tadeusza Kloca sto-
ją długoletnie nauczycielki: Maria 
Dziubińska, która pracowała w la-
tach 1928 – 1968 (trzecia z lewej) 
i Zofia Chmurowicz (1946 – 1971) 
– pierwsza z lewej.
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Uczniowie klasy dru-
giej. Dobiega końca rok 
szkolny 1978/1979.

Maj to tradycyjnie miesiąc szkolnych wycieczek. W roku 1988 młodzi z Jasionki wybrali się  do Puław i  Kazimierza nad 
Wisłą. Towarzyszył im dyrektor SP Kazimierz Drzał (z prawej).

Do pamiątkowego 
zdjęcia stanęła 
klasa VIIIB. Jest 
rok 1980. Za 
moment absol-
wenci jasionec-
kiej podstawówki 
podejmą naukę 
w szkołach śred-
nich Rzeszowa.
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Szkoła w Jasionce zawsze starła się za-
służyć na miano placówki środowiskowej. 
Stąd liczne imprezy i akcje na rzecz miesz-
kańców, ścisła współpraca kierownictwa 
z Radą Rodziców oraz z władzami samorzą-
dowymi gminy i sołectwa. Na zdjęciu wy-
stęp z roku 1974; przyszła cała wieś.

Gośćmi uczniów są też nauczyciele eme-
ryci. Sekcji Zarządu Oddziału ZNP  prze-
wodzi Józef Mierzwa z Jasionki (na zdję-
ciu z lewej).

Nieistniejący już zespół „Czterolistna Koniczynka” był sztandarowym zespołem gminy. Grupę prowadziła Renata Poźniak, 
ucząc dzieci tańców regionalnych oraz tańca nowoczesnego. Występy „Koniczynek”  stawały się atrakcją wielu koncertów 
m.in. z okazji Dnia Matki.
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Współczesna szkoła to nowoczesna szkoła, przygo-
towująca do wyzwań XXI wieku. Nowoczesna nauka 
języków obcych, zajęcia z informatyki i obsługi PC 
czy lekcje przy wykorzystaniu tablicy interaktywnej, 
to w Jasionce standard.



67

Pod hasłem „Moja mała Ojczyzna” w szkole w Łukawcu odbywa się przegląd uczniowskich zespołów artystycznych z terenu 
gminy. Impreza, każdorazowo jest mocno obsadzona przez reprezentację ZS w Jasionce.  Także spektakl zaprezentowany 
w maju 2013 roku został wysoko oceniony przez jurorów.

Kolejny kurs i następny eg-
zamin. Kolejnych kilkudzie-
sięciu młodych jasiołczan 
otrzymało ważny dokument 
– kartę rowerową.

Jednym z przedsięwzięć realizowanych w szkole 
od roku 2012, a współfinansowanych ze środ-
ków UE jest projekt EDUSCIENCE, którego 
celem jest podnoszenie wiedzy uczniów w dzie-
dzinie nauk matematyczno-przyrodniczych 
i technicznych z wykorzystaniem innowacyjnych 
metod. Niektóre z fascynujących eksperymen-
tów zademonstrowali pracownicy Instytutu 
Geofizyki PAN w trakcie pikniku w maju 2014 r.



68

Obniża się wiek dzieci obejmowa-
nych szkolną edukacją. Dla wszyst-
kich kontakt ze szkołą w Jasionce 
jest przyjazny i bezstresowy. Wszak 
pierwsze ich kroki po szkolnych 
korytarzach mają miejsce, gdy ma-
luchy mają trzy, cztery latka. One na-
prawdę kochają swoje przedszkole.
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Koniec każdego roku szkolnego niesie 
garść emocji i wzruszeń. Zwłaszcza 
gdy otrzymuje się świadectwo zapeł-
nione najwyższymi ocenkami, jak to 
wyciągnięte z archiwum i pochodzące 
z roku 1951. Obok zdjęcia wykonane 
w czerwcu 2014 roku. Prymusi otrzy-
mali nagrody i specjalne dyplomy.
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JEDNA PARAFIA 
– JEDNA SPOŁECZNOŚĆ – JEDNA WIEŚ

W2016 roku parafia pw. św. Stanisława Kostki w Jasion-
ce obchodzić będzie piękny jubileusz 50-lecia istnienia. 
Erygowana została 11 czerwca 1966 roku. Obchody ju-

bileuszowe staną się zapewne również okazją do przypomnienia 
wielowiekowych dziejów Kościoła na tym terenie. Wszak to historia 
wiary rzymskokatolickiej wśród mieszkańców ziem okalających obec-
ny Rzeszów, a wiec także osadników znad Wisłoka, Czarnej, Świer-
kowca i Szuwarki. Kolebką naszego kościoła były parafie w Zaczerniu 
i w Stobiernej. Pisząc więc jego historię zobowiązani jesteśmy odno-
tować choć najważniejsze fakty z całego tego okresu. Cytowane niżej 
fakty zaczerpnęliśmy z kronik parafialnych, a także ustaleń autorów 
lokalnych opracowań monograficznych. 

KOLEBKA PRZEZ WIEKI

Wisłok stanowił niejako linię graniczną, do której sięgały wpływy tzw. 
państwa Wiślan oraz ze wschodu – Rusi Kijowskiej. W 1340 roku król Ka-
zimierz Wielki podjął kolejną wyprawę za Wisłok i San. Od tego momentu, 
jak konstatują historycy, dawna Ruś Czerwona już na wieki weszła w skład 
państwa polskiego. Prawosławie ustąpiło miejsca wyznaniu rzymskokato-
lickiemu. Powstały kolejne parafie podległe diecezji przemyskiej i papieżowi 
rzymskiemu. Przyspieszeniu uległa akcja osadnicza. Łącki proboszcz ks. 
Wawrzyniec Puchalski w  książce „Drobne dzieje Łąki”, wydanej w roku 
1892, napisał, że król zaludnił te tereny osadnikami z Mazurów. Nęciła 
je nie mało w te strony bogata gleba tutejsza. (…) I tak gdzie były niegdyś 
tylko bory i lasy, rozsiadły się liczne osady mazurskie. I tak, życiem nowem 
zawrzała rychło okolica cała. Dzieło to Kazimierza W.

Potwierdzeniem faktu, że przybywało mieszkańców, było ufundowanie 
przez nowego dziedzica Rzeszowa Jana Paszko zwanego Pakosławem 
herbu Półkozic, parafii na Staromieściu. Datuje się to na rok 1356. Para-
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fia staromiejska obejmowała wsie (osady) włości rzeszowskiej z północ-
nej jej strony. Zachowane do dziś źródła potwierdzają, iż w tym właśnie 
czasie do publicznego obiegu weszły tak bliskie nam nazwy jak: Jasiennik, 
Trzebownycza, Lanka, Saczyrna. Wszystkie one znalazły się w zasięgu 
staromiejskiej parafii. W obrębie rzeczek Czarna i Mrowla powstała nato-
miast osada „Slopyska” (poprzedniczka Nowej Wsi), jednakże ze względu 
na ciągnące się tu bagna i mokradła lokacja ta rychło upadła. 

W kolejnych dziesięcioleciach, w miarę powstawania następnych sta-
łych osad ludzkich, struktura administracji kościelnej ulegała ewolucji. 
W 1409 roku z parafii Staromieście wydzielono parafię Łąka, obejmu-
jącą: Łukawiec, Palikówkę i Stobierną, wraz z przyległymi przysiółkami 
(Gąsiówka, Grond). W 1439 roku erygowano parafię dla „wól pusz-
czańskich” w Zaczerniu. Granica parafii zaczerskiej oraz staromiejskiej 
opierała się na rzeczce Czarna. W tej sytuacji, mieszkańcy południowej 
części dzisiejszego sołectwa Jasionka (osady nazywanej na najstarszych 
mapach Jasiennik) znaleźli się pod administracją parafii w Zaczerniu. 

Źródłem informacji o przynależności parafialnej ludności są dokumen-
ty z wizytacji dekanalnych. Najstarszy zachowany pochodzi z 1638 roku. 
W dokumencie tym zapisano, że Grond liczył 100 mieszkańców, zaś cała 
parafia Łąka obejmowała wtedy 1450 wiernych. W sprawozdaniach z póź-
niejszych wizytacji przysiółek Grond przypisany był do Łukawca, zaś przy-
siółek Gąsiówka (dziś używa się formuły Gęsiówka) do Stobiernej. Obydwa 
wraz macierzystymi osadami podlegały, oczywiście, pod administrację 
parafii Łąka. W zestawieniu z roku 1785 liczbę ogółu parafian szacowano 
wówczas na 4590; najliczniejsza wieś to Łukawiec z Grondem – 1275, 
Stobierną wraz z przysiółkiem Gąsiówka zamieszkiwało 786 wiernych.

W drugiej połowie XVIII wieku, po kataklizmie zmiany koryta Wisłoka, 
ludność z części lewobrzeżnej niejako odcięta została od macierzystej pa-
rafii w Łące. To zaowocowało decyzją o erygowaniu w 1789 roku samo-
dzielnej parafii w Stobiernej. Jej częścią składową stały się przysiółki Gą-
siówka (Gęsiówka) i Grond, podobnie jak tereny Wólki pod Lasem. Wierni 
z dawnego Jasiennika pozostawali wciąż w obrębie parafii w Zaczerniu. 
Ów wielowiekowy podział utrzymał się formalnie aż do roku 1966. 

ZWIĄZANI Z ŁĄKĄ I STOBIERNĄ

Pierwsze łąckie kościoły były skromne. Drewniana świątynia konse-
krowana w 1595 roku, nosząca imię św. Marcina, miała już 3 ołtarze. 
W oktawę Bożego Ciała 1624 roku została obrabowana w trakcie na-
jazdu tatarskiego. Budowę kościoła murowanego rozpoczęto w roku 
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1690; ostatecznie nową świątynie pw. św. Onufrego konsekrowano 
w 1747 roku. Obiekt zaprojektował architekt Sanguszków, Paweł An-
toni Fontana, a wyposażył m.in. znany rzeźbiarz Tomasz Hunter. Nowy 
kościół otrzymał 5 ołtarzy. Utrzymanie parafii i kościoła ciążyło na wier-
nych, także z przysiółków Jasionki. W schyłkowej fazie doby feudalnej ple-
bania w Łące pobierała dziesięcinę snopową z obszarów należących do 
folwarku łąckiego, folwarku w Łukawcu oraz łanu należącego do folwar-
ku w Jasionce położonego za Wisłokiem. Ponadto, jak ustalili parafialni 
kronikarze, w drugiej połowie XVIII wieku do kasy plebańskiej na dzień 
św. Marcina wpływały świadczenia pieniężne za propinację oraz meszne 
w łącznej kwocie 187 złr, w tym z dwóch części Jasionki (Grond i Gą-
siówka) oraz z połowy Stobiernej – 20 złotych reńskich. 

Po utworzeniu parafii w Stobiernej (1789), droga jasiołczan do para-
fialnego kościoła nieco się skróciła. Świątynia murowana w Stobiernej 
pochodzi z roku 1891; wzniesiono ją tuż po pożarze kościoła drewniane-
go. Ogromny wysiłek materialny związany z kosztami budowy obciążył też 
parafian z Grondu i Gąsiówki (Gęsiówki). 

 
PIESZO DO ZACZERNIA

Od chwili powołania parafii w Zaczerniu (1439), przez ponad 500 lat 
do tamtejszej świątyni podążali wierni społeczności Jasiennika (południo-
wa część obecnego sołectwa Jasionka). Także oni nie ustawali w stara-
niach, aby godnie wypełnić obowiązki wobec całej wspólnoty wiernych 
parafii Zaczernie oraz administrującego nią proboszcza. Kiedy w 1803 
roku nowy proboszcz ks. Marcin Meszczyński, człowiek wykształcony 
i obyty w świecie, skłonił ówczesnego właściciela klucza łąckiego Alek-
sandra Morskiego do ufundowania w Zaczerniu nowego murowanego 
kościoła, mieszkańcy Jasionki wsparli – jak mogli – dzieło budowy. Po 
latach użytkowania świątynia domagała się gruntownego remontu. Prac 
tych podjął się w latach 1878 – 1886 ks.Władysław Glodt. Fundusze 
na ten cel pochodziły z dobrowolnych składek. Jak zapisano w kronice 
parafialnej, dziedzic Zaczernia Adam Jędrzejowicz własnym kosztem 
(400 złr) odnowił ołtarz główny, gmina Zaczernie ołtarz św. Sebastiana 
(300 złr), gmina Wysoka ołtarz św. Izydora (200 złr), Jasionka ołtarz 
Najświętszej Marii Panny Różańcowej (200 złr). Taką samą kwotę dali 
wierni z Nowej Wsi na renowację ołtarza Serca Jezusowego. 

Na miano niezwykłego budowniczego zasłużył inny zaczerski pro-
boszcz ks. Jan Guzy (wcześniej wikariusz w Staromieściu). W 1926 
roku rozpoczęto budowę stajni i spichlerza, jak również prace przy na-
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prawie muru okalającego plac kościelny. Większość robót została wy-
konana przez parafian, przy wydatnym wsparciu finansowym Jana Ję-
drzejowicza – kolatora zaczerskiego kościoła. W kronice parafialnej 
zanotowano: „Na szczególną zaś wzmianką zasługują naczelnicy gmin 
z Zaczernia, i z Nowej Wsi, i z Jasionki. W Zaczerniu był wówczas wój-
tem Jan Prusak, w Nowej Wsi Michał Bojda po śmierci śp. Augustyna, 
a w Jasionce Wojciech Pokrzywa.”

OCHRONKA I  DOM ZAKONNY SIÓSTR SŁUŻEBNICZEK

Z inicjatywy i przy materialnym wsparciu dziedzica Jasionki Stanisława 
Jędrzejowicza powstała we wsi ochronka dla biednych dzieci wraz z do-
mem zakonnym służebniczek starowiejskich. Siostry otworzyły swą pla-
cówkę 9 września 1892 r. Od początku w Ochronce funkcjonowała kapli-
ca pw. św. Heleny i św. Stanisława Kostki, którą w 1916 r. poszerzono, 
dobudowując z południowej strony niewielkie prezbiterium. Przeznaczona 
była ona dla fundatorów i dworu oraz dla wychowanków. Pozostali wierni – 
jak już wspomniano wcześniej – uczęszczali na nabożeństwa do kościołów 
parafialnych w Zaczerniu lub w Stobiernej. Tam też chrzcili swoje dzie-
ci, zawierali małżeństwa, grzebali zmarłych na przykościelnych cmenta-
rzach. Swoje życie religijne wiązali z kościołem parafialnym. Wielu miało 
daleko, drogę pokonywali pieszo, a co zamożniejsi furmanką. 

Przez wiele lat przy kaplicy sióstr posługiwał stały kapelan. W latach 
30. dwudziestego wieku przyjeżdżał już tylko, od czasu do czasu, ksiądz 
z Zaczernia. Siostry postarały się więc, by ochronce przydzielono kapła-
na emeryta. Wkrótce księża zamieszkali na stałe w pokoju ochronki. 
Najstarsi mieszkańcy Jasionki przywołują z pamięci wspomnienia o ks. 
Rzepeckim, ks. Stanisławie Nowackim, ks. Walentym Turzyńskim, 
ks. Mazurze, ks. Władysławie Kowalskim, ks. Piotrze Mielniku i ks. 
Antonim Niziole. 

W latach powojennych wierni coraz liczniej uczęszczali do kaplicy 
sióstr na nabożeństwa. Dlatego powiększono jej metraż burząc ścianę 
pokoju od strony północnej. Był to rok 1960.

11 czerwca 1966 r. ks. bp Ignacy Tokarczuk erygował parafię Ja-
sionka. Parafia objęła mieszkańców strony południowej należących do tej 
pory do Zaczernia. Rolę parafialnego kościoła pełnić musiała skromna 
kaplica sióstr służebniczek starowiejskich. W roku 1973 udało się za-
gospodarować na boczną kaplicę dla wiernych tzw. przybudówkę, zajętą 
w latach 50. przez GS na magazyn mąki. Cały budynek pokryto blachą 
i dobudowano sygnaturkę.
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4 października 1975 r. do Jasionki skierowano ks. Józefa Słysza jako 
wikariusza ekonoma z prawami proboszcza. Podjął pracę swoich poprzed-
ników, kładąc nacisk na organizowanie struktur życia religijnego parafii. 
Albowiem część wiernych, zwłaszcza starszych, nadal czuła się związana 
z Zaczerniem. Tak więc kaplica nie służyła już tylko siostrom zakonnym 
i dzieciom z ochronki. Zaczęła pełnić funkcję kościoła, choć ciasno w nim 
było, a szczególnie podczas doniosłych uroczystości, np. I komunii św., 
na pasterce czy rezurekcji. W roku 1976 kontynuowano roboty remon-
towe: podcięto zawilgocone mury kościółka, dano izolację, nowe tynki, 
nowe okna. Rok później urządzono nowy wystrój wewnętrzny prezbiterium 
i nową posadzkę lastrykową. Dekretem z dn. 9 listopada 1979 r. biskup 
przemyski przyłączył Tajęcinę do parafii w Jasionce. Mieszkańcy Tajęciny 
mieli teraz zdecydowanie bliżej do kościółka w Jasionce niż do kościoła 
w Zaczerniu, zwłaszcza po zagrodzeniu drogi przez lotnisko. 

Równocześnie, przez cały ten okres proboszcz Józef Słysz czynił sta-
rania o przyłączenie do parafii tzw. Kamionki (część wschodnia od strony 
Wólki) i Gęsiówki. Tutejsi wierni wciąż należeli do parafii w Stobiernej. 
Delegacje parafian kilkakrotnie jeździły z proboszczem do kurii biskupiej 
w Przemyślu w tej sprawie. Zgody jednak nie otrzymano. Być może zde-
cydował fakt, że powierzchnia kościółka to zaledwie 140 m2 i wciąż był to 
tylko zlepek przeróbek pomieszczeń mieszkalnych. 

SZKOŁA RAZEM, RELIGIA OSOBNO

Kolejnym problemem do rozwiązania była kwestia nauki religii zwłaszcza 
od roku szkolnego 1956/57, kiedy wyprowadzono religię ze szkół. Od tej 
pory katecheza mogła odbywać się w kościołach lub domach prywatnych. 
I tak dzieci z Kamionki, Grondu i Gęsiówki szły na religię do Stobiernej, zgod-
nie z przynależnością do parafii. Tam lekcje religii odbywały się w tzw. orga-
nistówce – budynku stojącym tuż przy kościele. Bywało, że w zimie musiało 
sie wychodzić z domu przed godz. 7 rano „po ciemku”, by zdążyć na czas 
i bez spóźnienia przybyć do szkoły. Uczniowie z Jasionki zaczerskiej mieli 
w tym czasie religię w ochronce. Szkoła razem, religia osobno. 

Sytuacja ta trwała 20 lat. Dopiero w roku 1976, zarządzeniem ks. 
biskupa, ks. Józef Słysz otrzymał polecenie prowadzenia nauki religii 
dla wszystkich uczniów zbiorczej szkoły w Jasionce. Wynajęto więc pry-
watny dom Tadeusza Wilka, aczkolwiek i tu warunki były ograniczone. 
Budynek drewniany, stary, małe okna, izby trudne do ogrzania w zimie. 
Równocześnie władze gminy wzywały właściciela do rozbiórki tego obiek-
tu, jako że „szpeci wizerunek wsi”. Pan Tadeusz odpowiadał na te monity 
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różnymi argumentami, a lekcje religii odbywały się nadal. Wciąż jednak 
uroczystości I komunii św. i bierzmowania organizowano zgodnie z przy-
należnością do danej parafii. 

W tej sytuacji zrodziła się myśl budowy punktu katechetycznego koło 
szkoły. W skład społecznego Komitetu Budowy weszli: sołtys wsi Andrzej 
Walat, Kazimierz Szczur, Henryk Mazur, Henryk Rudnik, Tadeusz Gu-
zek, Stanisław Sala, Józef Cisło, Jan Cyrek, Edward Wrzos, Janusz 
Rzeszutek, Marian Bąk, Stanisław Sliż, Jan Jaskuła. Po uzyskaniu for-
malnych pozwoleń, jesienią 1980 r. rozpoczęto prace pod nadzorem Ka-
zimierza Szczura. Zakupiono cegłę w Krzemienicy i Leżajsku, ściągnięto 
blachę z huty Katowice. Kiedy w grudniu 1981 roku wprowadzono stan 
wojenny, budynek stał przykryty. Jego poświęcenie nastąpiło późną jesienią 
1981 r. przy udziale ks. dziekana ze Stobiernej Mieczysława Szewczyka. 

Obiekt powstał dzięki dobrowolnym składkom mieszkańców całej Ja-
sionki, zwłaszcza rodzicom dzieci uczęszczających na lekcje religii. Pra-
cowali oni przy budowie jako pomoc majstrów. Podłogi, boazerię wyko-
nał stolarz z Wysokiej Głogowskiej, a okna i drzwi Tadeusz Jakubowski 
z Kamionki, tynki Marian Bąk. Nie było zadłużenia. Rozliczenie finansów 
prowadziła Eugenia Szczur.

Budynek stoi na parceli o powierzchni 8 a 81 m2 ofiarowanej parafii 
przez gromadę. Ma wymiary 13x11 m, mieści dwie sale wykładowe, 
kancelarię, szatnię i WC. W październiku 1982 roku jasioneckie dzie-
ci mogły kontynuować naukę religii w nowym punkcie katechetycznym. 
Wspólne działania podjęte przy tej inwestycji sprzyjały pokonaniu istnie-
jących podziałów społeczności wiernych. 

Pomocą w pracy katechetycznej służyły ks. proboszczowi siostry za-
konne. Warto przypomnieć ich imiona: s. Krystyna, s. Anna, s. Jo-
anna, s. Mariola, s. Genowefa. Ks. proboszcz Józef Słysz prowadził 
naukę religii do czasu przejścia na emeryturę w roku 1994. Prowadził 
katechezę w szkole wraz z siostrą zakonną przez kilkanaście lat. Choro-
ba zmusiła go do rezygnacji z tej pracy. Do parafii został przysłany ks. wi-
kary. Przejął część obowiązków ks. proboszcza, w tym nauczanie religii. 
Od kilku lat obowiązki katechetki świeckiej pełni Agnieszka Ostafińska.

STANĄŁ DOM PARAFIALNY

Trudne warunki mieszkaniowe sióstr i ks. proboszcza oraz niezwykła 
ciasnota pomieszczeń ochronki, w której przebywały dzieci, skłoniły do 
decyzji o budowie domu parafialnego. Dokumentację wykonał mgr inż. 
arch. Józef Żołyniak z Rzeszowa.
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W roku 1983 – niedaleko starej kaplicy – wzniesiono sutereny, po-
łożono płytę oraz mury parteru. W następnym roku pojawiło się pod-
dasze i dach pokryty blachą. W kolejnym roku założono stolarkę oraz 
wykończono wnętrze. Wszystkie prace niefachowe wykonali parafianie; 
pomocy nie odmówili mieszkańcy Kamionki, Grondu i Nowej Wsi. Posiłki 
dla robotników przygotowywały siostry zakonne. 

Budynek jest nieszablonowy. Przedzielony grubym murem w środku; 
po jednej stronie dom sióstr o powierzchni użytkowej 153 mkw., po dru-
giej plebania – 168 mkw. Finał prac miał miejsce 15 listopada 1987 r. 
Ks. proboszcz i siostry przenieśli się do nowego budynku, tam również 
swoje zajęcia rozpoczęły dzieci z ochronki. 17 kwietnia 1988 r. poświę-
cenia domu parafialnego dokonał ks. bp Stefan Moskwa.

Obecnie w budynku tym funkcjonuje Przedszkole Niepubliczne pw. 
„Ochronka św. S. Kostki”, prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Słu-
żebniczek NMP NP.

WE WŁASNYM KOŚCIELE 

W marcu 1994 r. ks. biskup powołał nowego proboszcza parafii Ja-
sionka. Został nim ks. Michał Leśniara. Poza obowiązkami duszpaster-
skimi powierzono mu zadanie budowy nowej świątyni oraz jednoczenia 
parafii, która dekretem z dn. 1 stycznia 1995 r. została powiększona 
o części wsi należące dotychczas do parafii w Stobiernej. Po wielu dys-
kusjach, biorąc pod uwagę ekspertyzę fachowców mówiącą o nieopła-
calności remontu istniejącej kaplicy sióstr, wybrano miejsce pod nową 
inwestycję. Wskazano na plac w centrum wioski, po dawnym boisku 
sportowym, obok Szkoły Podstawowej. 30 czerwca 1996 r. odbyło 
się poświęcenie placu pod budowę nowego kościoła przez bp. ordynariu-
sza Kazimierza Górnego. Prace ruszyły. W części fotograficznej naszej 
książki publikujemy kilka fotografii ilustrujących postęp robót. 

Równocześnie, by przyśpieszyć poprawę warunków lokalowych wier-
nych, zdecydowano o zaadaptowaniu na tymczasową kaplicę sali kate-
chetycznej zlokalizowanej opodal szkoły. Stało się to możliwe, gdyż nauka 
religii powróciła do szkół. Dla wielu osób z nowo utworzonej parafii skra-
cało to drogę na nabożeństwa niema l o połowę. 

27 czerwca 2002 r. kościół ku czci Matki Bożej Nieustającej Pomocy zo-
stał poświęcony przez ordynariusza ks. bp. Kazimierza Górnego. Od tego 
już czasu sprawowano w kościele msze święte, choć prace wciąż trwały. 
Równolegle, od 2007 roku prowadzi sie budowę nowej plebanii. W każ-
dą trzecią niedzielę członkowie Komitetu Budowy zbierali wśród parafian 
wolne datki na bieżące potrzeby. Po rozwiązaniu komitetu, składki na cele 
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budowlane zbierane są na tacę. Jest duża grupa ludzi sercem oddanych 
budowie. Stanisław Kowal wciąż dogląda wszystkiego bezinteresownie. 

Kościół liczy 800 mkw. W centralnym miejscu świątyni umieszczony 
jest obraz MBNP malowany przez służebniczkę s. Marię Dorotę Kot po-
chodzącą ze Stobiernej. Kościół z roku na rok pięknieje. Zdobią go figury 
aniołów przy tabernakulum, stylowy ołtarz, ambonka, chrzcielnica, dwa 
boczne ołtarze i stacje Drogi Krzyżowej. Wygodne ławki służą zwłaszcza 
osobom starszym oraz dzieciom. Wszystkie nabożeństwa nareszcie nie 
w tłoku. W zimie działa ogrzewanie; nie odczuwa się chłodu.

W 2012 r. ogrodzono plac kościelny i wyłożono od strony frontowej kost-
ką kamienną. Cieszą oczy artystyczne klomby kwiatowe i alejki zaprojektowa-
ne przez architekta ogrodów. Przed świątynią ustawiono duże figury: Pana 
Jezusa i Michała Archanioła. Na ukończeniu jest budowa rozległej plebanii. 

POWOŁANIA KAPŁAŃSKIE I ZAKONNE Z TERENU JASIONKI

Z parafialnych dokumentów, a także z informacji dnia współczesnego 
wynika, że Jasionka dała Kościołowi kilkuosobową grupę swych najlepszych 
ziomków, którzy przywdziawszy strój duchownego, zdecydowali się służyć 
Bogu i ludziom. W gronie tym byli bądź dalej są (wykaz chronologiczny wg 
urodzin):

• siostra Maria Sutyła (imię zakonne Barbara), ur. w 1912 roku, 
zmarła w 1986. Służyła w Zgromadzeniu Zakonnym Sióstr Alber-
tynek w Krakowie;

• ksiądz infułat Walenty Bal (ur. 1920 – zm. 2002). Ukończył II 
Państwowe Gimnazjum i Liceum im. K. Morawskiego w Przemyślu 
(1939); absolwent Przemyskiego Seminarium Duchownego; świę-
cenia kapłańskie w 1944 roku. Był wikariuszem w parafii w Borku 
Starym, a następnie w rzeszowskiej farze. W latach pięćdziesią-
tych i sześćdziesiątych katecheta oraz rektor kościoła gimnazjal-
nego. W 1966 roku przystąpił do organizacji duszpasterstwa 
akademickiego w Rzeszowie. Od 1970 r. przez prawie trzydzieści 
lat był proboszczem parafii Świętego Krzyża przy kościele gimna-
zjalnym. Karany administracyjnie m.in. za organizowanie zbiórek 
pieniężnych na rzecz KUL i procesji bez zezwolenia. Po bezskutecz-
nych próbach legalnego przejęcia dla celów kultu kaplic św. Filipa 
Nereusza i św. Jana Nepomucena, użytkowanych przez Muzeum 
Okręgowe w Rzeszowie, w czerwcu 1979 r. zajął kaplice na wła-
sną rękę, za co został skazany na 1 rok więzienia w zawieszeniu 
oraz karę grzywny. W okresie 1983 – 1998 był dziekanem deka-
natu Rzeszów I. Kapelan Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów 
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Południowo-Wschodnich oraz Cechu Rzemieślników. Honorowy 
Obywatel Miasta Rzeszowa (1994). Odznaczony pośmiertnie Krzy-
żem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (2010);

• Ojciec Tadeusz Guzek (imię zakonne Wincenty), ur. 25.04.1944 r. 
Wstąpił do zakonu Braci Mniejszych (Bernardynów). Święcenia ka-
płańskie otrzymał w 1979 roku w Kalwarii Zebrzydowskiej. Wyje-
chał na misje do Afryki; przez 19 lat pełnił swoją posługę wśród 
plemion Konga. Obecnie przebywa w Belgii, w prowincji francu-
skiej;

• Ksiądz Ryszard Tokarz, ur. 12.05.1964 r. Wyświęcony 19 
czerwca 1992 roku. Obecnie proboszcz w parafii pw. Łukasza 
Ewangelisty w Mrowli.

• Siostra Monika Ożóg – ur. 13.12.1981 r., zakonnica Zgromadze-
nia Sióstr Służebniczek w Nowej Wsi.

KAPŁANI PARAFII pw. STANISŁAWA KOSTKI

Proboszczowie:

• ks. Józef Słysz – w latach 1975 – 1994;
• ks. Michał Leśniara – od roku 1994.

Wikariusze:

• ks. Dariusz Tylutki,
• ks. Roman Gawron,
• ks. Wincenty Kolbusz,
• ks. Kamil Kojder.

OSTATNIE MIEJSCE ZIEMSKIEJ WĘDRÓWKI

Cmentarze są świadectwem naszej tożsamości, potwierdzeniem na-
szych korzeni. Zgodnie z wielowiekową tradycją, miejscem ostatniego 
ziemskiego spoczynku wiernych są cmentarze parafialne. Do początku 
XIX wieku znajdowały się one tuż obok kościoła. Dopiero austriacki za-
borca nakazał wydzielenie cmentarzy z dala od zabudowań i właściwe 
ich urządzenie (ogrodzenie, wytyczenie kwater). Cmentarz w Łące od-
powiadający tym wymogom otwarto w 1833 roku, z tego też okresu 
pochodzą pierwsze pochówki na cmentarzach w Zaczerniu i Stobiernej. 
Tam też leżą prochy naszych przodków, w zależności od przynależności 
parafialnej. 
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Kiedy w roku 1966 erygowano parafię w Jasionce, również nasza spo-
łeczność zdecydowała o utworzeniu własnego cmentarza. Zlokalizowany 
został od strony zachodniej, po lewej stronie drogi na Wysoką Głogow-
ską na działce wydzielonej przez Gromadzka Radę Narodową. Miał status 
cmentarza komunalnego, zarządzanego przez GRN, a od 1973 r. przez 
Urząd Gminy. Cmentarz ogrodzono siatką na żelaznych słupkach. Tuż przy 
drodze stanął skromny dom przedpogrzebowy; odprawiano w nim całą 
uroczystość pogrzebową, łącznie z mszą świętą. Jednakże ze względu na 
szczupłość miejsca, w 1977 roku zdecydowano przenieść nabożeństwa 
do kościółka, a później do nowo wybudowanego kościoła. Na jasioneckim 
cmentarzu chowano jedynie część mieszkańców Jasionki; zgodnie z przy-
należnością parafialną ludzie z Gęsiówki, Grądu i Kamionki nadal grzebani 
byli na cmentarzu w Stobiernej. Dopiero w 1995 roku, z chwilą decyzji 
o zmianie granic parafii Jasionka i objęciu nimi całego sołectwa, dokonało 
się rzeczywiste zjednoczenie społeczności wiernych całej wsi. Od tej chwi-
li cmentarz parafialny jest wspólny dla wszystkich mieszkańców Jasionki 
i Tajęciny, chyba że rodzina zmarłego decyduje się pochować go w Sto-
biernej, bo tam np. pozostał rodzinny grobowiec. 

Na mocy porozumienia Urzędu Gminy Trzebownisko oraz Urzędu 
Parafialnego w Jasionce, 7 listopada 2000 roku miejscowy cmentarz 
przekazany został na własność parafii. Porozumieniem objęto teren 29 
arów starego cmentarza oraz 94 ary przyległego terenu z myślą o ko-
nieczności powiększenia nekropolii. W 2014 roku cmentarz otrzymał 
nowe solidne ogrodzenie; z przodu są to stalowe przęsła, z tyłu zaś siat-
ka zabezpieczona dołem wysokim betonowym murkiem.

Tuż przy głównym wejściu w pierwszym rzędzie stoi grobowiec mał-
żonków Heleny Zając (1903 – 1967) i Stanisława Zająca (1900 – 
1970). Pan Stanisław, żołnierz Legionów, syn długoletniego kierowni-
ka szkoły w Jasionce, był uczestnikiem podziemnych struktur AK. Na 
terenie szklarni Zająców odbywały się spotkania kierownictwa Placówki 
„Jabłoń” oraz żołnierzy plutonu IV. 

KRZYŻE NA ROZSTAJU DRÓG

Nieodłącznym elementem polskiego krajobrazu są liczne krzyże i ka-
pliczki. Od wieków towarzyszą podróżnym przemierzającym Polskę pie-
szo, taborem, potem dyliżansem bądź bryczką lub chłopskim wozem. 
W czasach, gdy trakt czy zwykła polna droga znaczona była nie ścieżką 
asfaltu, ale zwykłą koleiną, drewniane krzyże na rozstajach dróg pełniły 
rolę swoistego drogowskazu. Były zarazem miejscem spoczynku i odde-
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chu w przerwie wielomilowej podróży, a także okazją do modlitwy i zadu-
my nad celem ludzkiego pielgrzymowania. Pięknie ujęła to ludowa poetka 
Janina Pasek, kreśląc słowa wiersza: Jesteś drogowskazem kapliczko 
przydrożna, jesteś przypomnieniem dla pielgrzymów ziemi. Że Pan Bóg 
jest wszędzie, w każdziutkim zakątku, na rozstajnych drogach i w leśnej 
zieleni…

W miejsce drewnianego krzyża, który nie oparł się próbie czasu, 
stawiano kolejny i kolejny. Do świątka stojącego pod kopułą kapliczki do-
stawiano następnego, w dowód wdzięczności za łaski, jakich doczekał 
człowiek. Taki rodowód – podziękowania za szczęśliwy los, dla upamięt-
nienia rodzinnej bądź środowiskowej rocznicy, itp., ma wiele kapliczek 
fundowanych i stawianych w ważnych miejscach naszej wsi. W minio-
nych dziesięcioleciach kapliczki o podobnym charakterze i genezie stanę-
ły także na prywatnych posesjach, w przydomowych ogródkach. 

Mające kilkaset lat kapliczki, a nawet krzyże, sa często najstarszymi 
zabytkami kultury materialnej danej zbiorowości. Tak jest też w naszej 
gminie. W Jasionce do zabytków zaliczyć wypada m.in. betonowy krzyż 
przy drodze na Tajęcinę oraz pamiątkowy kamień z krzyżem znanym pod 
nazwą „Grunwald”, stojący przy dawnej drodze krajowej. 

W części fotograficznej skompletowaliśmy zdjęcia wszystkich jasio-
neckich krzyży i kapliczek. Są tam te najstarsze, ale też te ustawione 
w drugiej połowie XX wieku. Zdjęcia wykonała Józefa Sworszt.

KAPLICA NAJBLIŻSZA NIEBU

W kwietniu 2012 roku pierwszych pasażerów przyjął nowy terminal 
Portu Lotniczego Rzeszów – Jasionka. Obiekt na miarę potrzeb począt-
ków XXI wieku kosztował 140 mln złotych. Dzięki tej inwestycji kilkakrot-
nie wzrośnie tzw. przepustowość lotniska, jest możliwa równoczesna 
obsługa pasażerów trzech dużych samolotów. Terminal dysponuje bo-
wiem 17 stanowiskami odpraw. Na pierwszym piętrze budynku termi-
nalu urządzono kaplicę na użytek podróżnych. Nosi imię Jana Pawła II. 
Można tu skorzystać z modlitewników, książek i prasy religijnej. Dyżu-
rujący kapelan służy spowiedzią i dobrym słowem. Kaplica otwarta jest 
w godzinach pracy lotniska. W niedziele i święta odprawiane są tu msze 
święte.

Józefa Sworszt
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Przez wieki wiernym z terenów dzisiejszej Jasionki daleko było do 
parafialnego kościoła. Perspektywa kilkukilometrowej wyprawy 
do Zaczernia czy Łąki, potem zaś Stobiernej, pokonywanej pie-
szo, a w najlepszym przypadku furmanką, sprawiała, że uczest-
nictwo wielu w mszy świętej było ograniczone do okazji najważ-
niejszych. Do takowych należały na pewno uroczystości z okazji 
świat Bożego Narodzenia i Wielkiej Nocy oraz pierwszej  komunii 
i bierzmowania. O tym też traktują publikowane obok zdjęcia. Są 
kiepskiej jakości technicznej, jednakże ich walor dokumentacyjny 
zobowiązuje do udostępnienia ich czytelnikom.

Część dzieci z Jasionki przyjmowała I komunię w Zaczerniu. Rok 1960. Wśród uczniów m.in. ks. Mieczysław Szewczyk (w okularach). 

Rok 1946. Dzieci z Jasionki 
dostąpiły I komunii. 
Towarzyszą im jasioneccy 
nauczyciele. Z lewej stoi 
kierownik szkoły Tadeusz 
Kloc. Obok księży nauczy-
cielka Maria Kloc. Trzyma 
na kolanach sierotę Helenę 
Płonkę, której rodziców za-
mordowali hitlerowcy.
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Początek lat 50. Kościół w Trzebownisku jeszcze w budowie, wi-
zyta tutejszego rodaka bpa Wojciecha Tomaki ściągała też licznych 
wiernych z Jasionki.

Czerwiec roku 1960. Wśród uczniów z Jasionki, któ-
rych przygotowywał do I komunii ks. Mieczysław 
Szewczyk, był m.in. Jan Goclon.

Żeńcy z Jasionki uczestniczą w uroczystościach dożynkowych w  Zaczerniu. Rok 1970, przed parafialnym kościołem.
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Z chwilą powołania parafii Jasionka (rok 1966) a zwłaszcza przyjazdu w 1975 roku ks. Józefa Słysza, wierni z Jasionki mogli 
wreszcie cieszyć się, w zdecydowanej większości, własną wspólnotą. Całości dzieła dopełniła decyzja biskupa z 1995 roku 
o powiększeniu parafii o tereny Gęsiówki, Grondu i Kamionki. Mimo ciasnoty w dawnej kaplicy sióstr służebniczek, także 
uroczyste msze mogły odbywać się już na miejscu. Obok, wyjęte z archiwum zdjęcia z drugiej połowy lat 70.



87

Na tę historyczną chwilę Jasionka czekała długo. 30 czerwca 1996 roku ks. bp Kazimierz Górny poświęcił plac pod nowy ko-
ściół. Codziennie kilkadziesiąt osób pracowało przy wykopach pod fundamenty świątyni. W tle budynek Szkoły Podstawowej 
oraz mury wznoszonej sali gimnastycznej. 

Przebieg robót nadzorowali członkowie społecznego Komitetu Budowy i inżynierowie architekci. Nic nie zastąpi jednak 
gospodarskiego oka księdza proboszcza. Na zdjęciu ks. Michał Leśniara (w środku) w towarzystwie kościelnych: Józefa 
Warchoła (z lewej) i Stanisława Kowala.
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O takim widoku marzyli przez dzie-
siątki lat. Okazała bryła jasioneckiej 
świątyni daje już pojęcie o rozmia-
rach obiektu i jego kształcie. I choć to 
dopiero tzw. stan surowy, choć stoją 
jeszcze rusztowania, do finału bliżej 
niż dalej…

27 czerwca 2002 r. ks. bp Kazimierz Górny poświę-
cił kościół pod wezwaniem Matki Bożej Nieustającej 
Pomocy. W dowód wdzięczności – kwiaty od najmłod-
szych.

W czerwcu 1997 r. papież Jan Paweł II w czasie piel-
grzymki do Ojczyzny poświęcił kamień węgielny pod 
jasionecki kościół. Wmurowania kamienia dokonał 19 
lipca 1998 r. biskup ordynariusz.  Miejsce to przykrywa 
pamiątkowa tablica. 
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Strażacy w paradnych mundurach przy Grobie Pańskim, cudowna wielobarwna asysta procesji Bożego Ciała, niezwykłe 
korowody dożynkowe – trudno wyobrazić sobie te rytuały bez udziału naszych pań z Kół Gospodyń Wiejskich oraz jednostki 
OSP w Jasionce. Tak jest od dziesiątków lat, oby tak było zawsze…

Rok 2003. Gospodarzami dożynek byli Bronisława Szczur 
i Julian Guzek.

Dożynki diecezjalne w 2010 roku.
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Rok 1987. Asystę wieńca stanowią: Janina Myśliwska, Zofia Szczur, Bronisława Jastrząb i  Stanisława Grata.

W konkursie dożynkowym w  2011 r. w Radomyślu Wielkim wieniec przywieziony z Jasionki zajął drugie miejsce w kategorii 
wieńca religijnego.
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Cmentarz w Jasionce powstał w 1967 roku 
jako cmentarz komunalny. W 2000 roku 
przekazany został parafii. W pierwszym 
rzędzie – grobowiec małżeństwa Heleny 
i Stanisława Zająców. W 2014 roku cmen-
tarz otrzymał nowe, stosowne do tego 
miejsca ogrodzenie.

Współczesny wygląd ka-
plicy sióstr służebniczek, 
dawnej parafialnej świą-
tyni, po jej wielokrotnej 
rozbudowie i moderni-
zacji.
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Na kolejnych stronach skompletowaliśmy zdjęcia wszystkich jasioneckich krzyży i kapliczek.  Są te najstarsze, sięgające XIX 
wieku, oraz te ustawione w drugiej połowie wieku XX. Zdjęcia wykonała Józefa Sworszt. Oto ich szczegółowy opis zgodnie 
z naniesioną numeracją:

1. Drewniany krzyż sąsiadujący z obiek-
tami GS, niegdyś były to tereny jasio-
neckiego folwarku.

2. Ta kapliczka patronuje siedzibie sióstr 
służebniczek starowiejskich.

3. Kapliczka wybudowana przed II 
wojną na posesji stanowiącej dziś 
własność Genowefy Cieśli. 

4. Metalowy krzyż będący pod opieką 
rodziny Janusza Rzepki.

5. Współczesna kapliczka stojąca obok 
domu Józefa Tarały.

6. Droga na Tajęcinę. Zapewne przez 
setki lat podróżnych witał krzyż 
drewniany. Przed I wojną wybudo-
wano krzyż z betonu.
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7. Nazywany jako czarny krzyż. Być może upamięt-
nia jakieś wydarzenie komunikacyjne, jakie rozegra-
ło się w tym miejscu. Stoi przy drodze do Tajęciny.

8. Figurka św. Barbary, patronki górników. 
Wzniesiono ją przed obiektami PGNiG.

9. Drewniany krzyż wznosi się obok budynku przy-
chodni NZOZ Profamilia, przy dawnej trasie S19. 

10. Miejsce kultu „Grunwald” obok dawnej trasy 
lubelskiej. Pamiątkowy kamień ustawiono  w 1910 
roku, w 500. rocznicę bitwy grunwaldzkiej.
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11. Przed domem Teresy Kloc, przy drodze 
na Gęsiówkę stoi biały krzyż betonowy.

12. Na posesji Barbary Michalik „po-
zdrawia” przechodniów św. Antoni. 
Tę kapliczkę jego imienia ufundowano 
jeszcze w okresie międzywojennym. 

13. Czarny drewniany krzyż stoi na 
działce Aliny Nowak.

14. Nowa kapliczka na posesji Stanisława 
Szymańskiego.

15. Kapliczka dziękczynna postawiona 
przed domem Czesławy Guzek.

16. Skromna murowana kapliczka 
strzeże drogi w kierunku na Gęsiówkę. 
Stoi obok działki Stanisława Guzka. 
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WIEJSKIE GOSPODYNIE – DUMĄ JASIONKI
KRZEWICIELKĄ IDEI KGW BYŁA ANNA OŻÓG

W połowie lat 50. ubiegłego wieku powstała w Jasionce pierw-
sza organizacja kobieca w powojennej Polsce. Było to Koło Go-
spodyń Wiejskich. Założyła je Anna Ożóg, która przez kolejne 

trzy dziesięciolecia była jego przewodniczącą. Koło skupiało głównie ko-
biety zamieszkałe w południowej części Jasionki. Od początku członkinie 
koła „zaraziły” swoją aktywnością sąsiadów, inicjując wiele nowych akcji 
i przedsięwzięć służących ogółowi. W pierwszej kolejności, KGW po-
dejmowało kwestie nowoczesnego gospodarowania i oświaty rolniczej. 
Stąd, organizowanie kursów gotowania i pieczenia oraz kroju i szycia. 
Na szerokie audytorium i spore zainteresowanie pań mogły liczyć od-
czyty i szkolenia dotyczące racjonalnego żywienia, uprawy warzyw i ich 
przygotowania do spożycia, a także hodowli drobiu. Owocna okazała się 
współpraca z agronomem, a także z Gminną Spółdzielnią „SCh” i Kółkiem 
Rolniczym. Często korzystano z fachowych porad ówczesnego Ośrodka 
Postępu Rolniczego w Boguchwale. 

Z dochodów wypracowanych przy organizacji festynów i zabaw ta-
necznych zakupiono zastawę stołową na 150 osób oraz sprzęt wypo-
sażenia kuchennego i uruchomiono wypożyczalnię naczyń na wesela czy 
inne uroczystości i imprezy. Bazą dla działalności KGW i wypożyczalni 
był Dom Ludowy (dziś obiekt zajmowany przez NZOZ ALFAMED), w któ-
rym koło urządziło oraz wyposażyło kuchnię. Po zlikwidowaniu zlokalizo-
wanego w tym budynku Klubu Rolnika, w 1974 r. KGW odpowiadało za 
porządek i wystrój całego obiektu, który udostępniany był mieszkańcom 
na organizację wesel, zabaw tanecznych, imprez kulturalnych. W sali 
Domu odbywały się zebrania KGW, zebrania wiejskie, spotkania okolicz-
nościowe, m.in. z okazji Dnia Kobiet, Dnia Seniora, kursy i szkolenia rol-
nicze, seanse kina objazdowego, występy estradowe.

KGW podejmowało też inicjatywy mające na celu ułatwienie pracy wiej-
skiej gospodyni. Była to np. akcja zespołowego odchowu kurcząt, potem 
akcje zakupu i rozprowadzania kurcząt jednodniowych. Zakupiono dużą 
mechaniczną szatkownicę, z której korzystali wszyscy chętni. Cenna oka-
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zała się inicjatywa na rzecz wyposażenia gospo-
darstw domowych w kuchenki i butle gazowe. 

Każdego roku przygotowywany był wieniec do-
żynkowy. Po poświęceniu w kościele prezentowa-
ny był na dożynkach wiejskich i gminnych. Projek-
todawcą i głównym wykonawcą wieńców, z pomo-
cą koleżanek z KGW, była liderka koła Anna Ożóg.

Przewodnicząca Anna Ożóg była inicjatorką 
wielu innych przedsięwzięć we wsi, do których 
potrafiła zaangażować nie tylko członkinie koła, 
ale także pozostałych mieszkańców. Jako radna 
Gromadzkiej Rady Narodowej w Jasionce, a tak-
że przez dwie kadencje (w latach 1965 – 1973) 

Powiatowej Rady Narodowej w Rzeszowie, dobrze reprezentowała intere-
sy wsi, zabiegając o inwestycje, ochronę zdrowia, fachowe doradztwo dla 
rolników, kontraktację warzyw i owoców, rozwój oświaty i kultury. Zawsze 
służyła radą i pomocą każdemu, kto się do niej zwrócił. W uznaniu zasług 
w pracy społecznej i samorządowej Anna Ożóg odznaczona została odzna-
ką „Zasłużony dla Województwa Rzeszowskiego” (1969 r.) oraz Srebrnym 
Krzyżem Zasługi (1978 r.).

Pod koniec lat 90. działalność KGW, założonego przez Annę Ożóg, 
stopniowo wygasała, a po roku 2000 zupełnie zanikła.

Aleksandra Ożóg

KGW na Grondzie 

– w imię pracy, lepszego życia oraz szacunku dla tradycji

W roku 1968 Anna Ożóg namówiła koleżanki z Jasionki Grondu do za-
łożenia samodzielnego koła. Taką decyzję podjęto przy okazji organizacji 
kursu gotowania i pieczenia, wiosną 1968 roku. W kursie uczestniczyło 
30 kobiet i to one wybrały na pierwszą przewodniczącą KGW nr 2 Emilię 
Słonkę, gospodynię z Grondu. Wzorem innych kół, KGW nr 2 nawiązało 
ścisłą współpracę z Ochotniczą Strażą Pożarną i Kółkiem Rolniczym. To 
przy ich silnym wsparciu organizowano zabawy, dożynki, kursy, a za uzy-
skane fundusze kupiono zastawę stołową, która służyła podczas organi-
zowanych imprez, a także była wypożyczana mieszkańcom, szczególnie 
na uroczystości weselne. 

Lata siedemdziesiąte i osiemdziesiąte to bardzo prężny okres w dzia-
łalności koła. Oprócz organizacji kursów, okolicznościowych zabaw i im-

Zdjęcie z roku 2004.
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prez (Dzień Kobiet, Dzień Matki, dożynki), rozprowadzano wśród miesz-
kańców kurczęta jednodniowe i odchowane. Kobiety pomagały straża-
kom przy budowie Domu Strażaka, a w roku 1985 założyły 12-osobowy 
Zespół Śpiewaczy, prowadzony przez Józefa Brzyskiego z Nowej Wsi. 

Aby ułatwić życie mieszkańców koło zainicjowało akcję zakupu kuchenek 
gazowych na gaz butlowy. Dobra współpraca ze Strażą Pożarną zaowoco-
wała tym, że kobiety do dzisiaj mają w Domu Strażaka dobrze wyposażoną 
kuchnię i miejsce, gdzie mogą się spotkać lub zorganizować imprezy.

W latach 90. i na początku nowego stulecia oferta koła stała się jesz-
cze bogatsza i ciągle dostosowywana do zmieniającej się rzeczywistości. 
Zacieśniano współpracę z innymi kołami w gminie Trzebownisko, utrzy-
mywano bardzo dobre kontakty z Podkarpackim Ośrodkiem Doradztwa 
Rolniczego w Boguchwale, samorządem wszystkich szczebli oraz struk-
turami wojewódzkimi i krajowymi kobiecej organizacji. Dzięki temu człon-
kinie mogły uczestniczyć w takich imprezach jak „Święto Wina” w Jaśle, 
pokazy potraw regionalnych podczas imprezy AGROBIESZCZADY w Le-
sku i na AGROHURCIE w Rzeszowie. Jasioneckie gospodynie zawsze 
atrakcyjnie prezentują się na Święcie Pieczonego Ziemniaka, przyciąga-
ją uwagę na przeglądach wiejskich zespołów śpiewaczych, liczą się na 
scenach różnych imprez konkursowych – m.in. w kultywowaniu tradycji 
wielkanocnych czy bożonarodzeniowych.

Jedną z popularniejszych form działalności KGW stała się organizacja 
wycieczek krajoznawczych (Chorzów, Warszawa, Baranów Sandomier-
ski, Solina, Kazimierz Dolny, Krasiczyn, Komańcza, Łańcut), jak też wy-
cieczek do miejsc kultu religijnego, np. Częstochowa, Kałków – Godów, 
Święty Krzyż Licheń, Kalisz czy Stara Wieś.

Na stałe do kalendarza imprez organizowanych przez koło weszły 
gminne „Katarzynki” czy „Dzień Seniora”. Ten ostatni zawsze bardzo cie-
pło przyjmowany przez sędziwych uczestników – niejednokrotnie samot-
nych czy schorowanych. Staraniem przewodniczącej KGW Bronisławy 
Szczur w 2004 roku powstał zespół śpiewaczy „Jasiołczanie”, który pro-
wadzi Jacek Laska z Rzeszowa. Zespół uświetnia uroczystości wiejskie 
i uczestniczy w różnego rodzaju konkursach. W maju 2005 roku część 
członkiń KGW wstąpiła do kobiecej drużyny strażackiej zawiązanej przy 
jednostce OSP. 

Koło Gospodyń Wiejskich nr 2 w Jasionce świętowało już dwie okrą-
głe rocznice, to jest 35 i 40 lat działalności. Od założenia KGW nr 2 
funkcję przewodniczących koła pełniły następujące osoby:

Emilia Słonka 1968 – 1978
Zofia Nędza 1978 -1990
Bronisława Węglowska 1990 -1998
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Bronisława Drzał 1998 – 2000
Bronisława Szczur 2000 – 2012
Jolanta Gaweł od 2012.

W pełni zasadne jest stwierdzenie, że kobiety działające w KGW nr 2 
(dziś liczy ono 59 członkiń) wniosły znaczący wkład w rozwój społeczno- 
kulturalny i gospodarczy społeczności wsi Jasionka.

Maria Zdeb

KGW Gęsiówka, 

– podołać zmianom cywilizacyjnym na wsi

W latach 60. powstało kolejne koło, nazywane jako KGW nr 3. Sku-
piało panie mieszkające w północnej części wsi – na tzw. Gęsiówce. 
W roku 2008, po ustaniu aktywności i rozwiązaniu dawnego KGW nr 1 
(jego prezeską przez 30 lat była Anna Ożóg), KGW na Gęsiówce objęło 
również gospodynie z południowej części sołectwa. W gminnej struktu-
rze KGW funkcjonuje obecnie jako KGW Jasionka 1, natomiast panie 
z Grondu działają w ramach KGW Jasionka 2.

Gospodyniom z Gęsiówki przewodziły kolejno:
• Genowefa Guzek – lata 60. i 70. Panie organizowały składkowe za-

bawy karnawałowe i zabawy taneczne z innej okazji; dochód wzbo-
gacał kasę koła;

• Weronika Szczur – lata 70. W dalszym ciągu popularnością cie-
szyły się kursy gotowania i pieczenia. Z KGW ściśle współpracowa-
ło koło ZMW „Wici”. Wspólnie z młodzieżą i strażakami wychodzo-
no do czynów społecznych, m.in. przy budowie drogi;

• Krystyna Bąk – lata 80. Urządzano odczyty i kursy. Tradycyjnie 
zbierano się w Dniu Kobiet, z okazji Dnia Matki i Dnia Seniora;

• Eugenia Szczur – okres 1984 – 1988. Za jej kadencji dokonano 
remontu kuchni, podłączono wodę do świetlicy w Domu Ludowym, 
wymieniono podłogę i okna;

• Maria Waltoś – lata 1988 – 1992. W programie pracy koła: kursy 
kroju i szycia, gotowania i pieczenia, spotkania z lekarzem i kosme-
tyczką;

• Wiesława Drzał-Guzek – od 1992 roku. 
Zawsze dużą popularnością cieszyły się i cieszą wycieczki krajoznaw-

cze. Koło na Gęsiówce zasłynęło też z pięknych, atrakcyjnych wieńców 
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dożynkowych. Kilkakrotnie cudeńka te reprezentowały gminę na woje-
wódzkich przeglądach wieńców w Radomyślu. W roku 2010 jasionec-
ka delegacja przywiozła z tego przeglądu wyróżnienie II stopnia. W roku 
2011 drugą nagrodę przyznano za wieniec o treści religijnej. Sześć 
członkiń KGW, któremu przewodniczy Wiesława Drzał-Guzek, uhono-
rowano Orderami Serca Matkom Wsi. To uznanie m.in. dla takich akcji 
jak: zabawy mikołajkowe, jasełka, dla różnych przedsięwzięć charytatyw-
nych, jak pomoc dla powodzian oraz zbiórki na hospicja dla dzieci. Panie 
z  jasioneckiego KGW są ponadto stałymi uczestniczkami takich cyklicz-
nych imprez GOK jak wielkanocne spotkania „W bukszpanowej ozdobie”, 
Święto Pieczonego Ziemniaka, dożynki gminne, a także Konkurs Stołu 
Wigilijnego. 

Maria Zdeb
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Założycielką ruchu Kół 
Gospodyń Wiejskich w Jasionce 
po II wojnie była  Anna Ożóg. 
Patronowała tej działalności 
niemal do końca swego życia 
w 2007 roku. Wiele przedsię-
wzięć, które zainicjowała, kon-
tynuują dziś jej następczynie – 
członkinie KGW nr 1 oraz KGW 
nr 2. Prezentujemy w tym miej-
scu kilka zdjęć dokumentujących 
aktywność jasioneckich gospo-
dyń z epoki prezeski Anny Ożóg. 
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Wiesława Drzał-Guzek. Bronisława Szczur.

Przykład Anny Ożóg poświadcza, że na poziom aktywności każdej organizacji rzutuje w pierwszej kolejności osoba jej lidera. 
Potwierdza to również doświadczenie obecnie działających KGW w Jasionce.

Rok 2003. Tytuł honorowej przewodniczącej KGW otrzymują Bronisława Węglowska oraz Bronisław Drzał (obydwie z le-
wej). W środku Zofia Czaja – przewodnicząca Rady Krajowej KGW, z prawej wójt gminy Józef Fedan.
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Jasionka słynie z pięknych 
kobiet. Urodę tę dostrzeże 
każdy mężczyzna bez koniecz-
ności sięgania przez panie po 
nadzwyczajny strój. Jednakże 
dożynki bez gospodyń w cu-
downych gorsetach, to nie jest 
prawdziwe święto żniwiarzy. 
Przekonajmy się sami…
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Sierpień 2013. Dożynki gminne w Łukawcu. Wśród grupy wieńcowej z Jasionki ordynariusz rzeszowski ks. bp Jan Wątroba.

Dożynki diecezjalne 2012.
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Pokaz zwyczajów i jadła wielkanocnego w ramach spotkań „W bukszpanowej ozdobie”, to także radosne święto naszych gospo-
dyń. Z braku miejsca, tylko dwa sympatyczne zdjęcia z kolejnej edycji tej imprezy; w 2014 roku odbyła się w Wólce Podleśnej. 
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Równolegle z kultywowaniem tradycji 
przodków, nowoczesne gospodynie 
podnosza swą wiedzę i kwalifikacje, 
m.in., uczestnicząc w różnych projek-
tach i szkoleniach, choćby z zakresu 
BHW w gospodarstwie wiejskim.

Za chwilę rozpocznie się spotkanie z okazji Dnia 
Matki 2003. W kuchni krzątają się: Bronisława Kloc, 

Wanda Miazga i Józefa Ożóg.

Rok 2008. Tym razem autokar z turystkami Jasionki 
zajechał do Kazimierza nad Wisłą.

Kocha, nie kocha, oto jest pytanie. Andrzejowa 
wróżba prawdę ci powie. W roli lejącego wosk wójt 

Lesław Kuźniar.
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Chlubą Jasionki początku 
XXI wieku jest też zespół 
śpiewaczy „Jasiołczanie”. 
Zespół grupujący miłośni-
ków folkloru oraz pieśni pa-
triotyczno-religijnej również 
z okolicznych wiosek, jest 
częstym gościem imprez 
gminnych i różnych przeglą-
dów szczebla wojewódzkie-
go. Instruktorem grupy jest 
Jacek Laska.
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STO LAT W STRAŻACKIEJ SŁUŻBIE 

W1911 roku, uchwałą Rady Gminy Jasionka powołano w naszej 
miejscowości Ochotniczą Straż Pożarną. Do grona głównych 
inicjatorów i założycieli OSP zaliczyć wypada Stanisława Ję-

drzejowicza – marszałka powiatu i właściciela tutejszych dóbr, oraz Fran-
ciszka Zająca – kierownika szkoły. Funkcję honorowego prezesa organiza-
cji przyjął hr. Stanisław Jędrzejowicz. Oddziałem ratunkowym pokierował 
Jan Michno, zaś na czele oddziału wodnego-stanął Stanisław Cisło. Do 
składu pierwszej drużyny OSP weszło 12 strażaków ochotników. 

W początkowym okresie jednostka dysponowała 3 ręcznymi sikawka-
mi oraz sikawką dwukołową, która stanowiła własność folwarku i dworu, 
a którą użyczano w przypadku akcji ratowniczej. Rok później gmina zaku-
piła czterokołową sikawkę konną i umundurowanie. Na ówczesne czasy 
był to sprzęt dobrej jakości, którym jednostka mogła się poszczycić. 

W okresie międzywojennym OSP przyczyniła się do rozwoju życia kul-
turalnego wsi, urządzając przedstawienia, wieczory towarzyskie i zaba-
wy taneczne w miejscowym Domu Ludowym, znajdującym się przy skrzy-
żowaniu do Wólki pod Lasem. Dochód z imprez przeznaczono na zakup 
pierwszego sztandaru dla jednostki, poświęconego w 1935 r.

We wrześniu 1939 roku druhowie zostali zmobilizowani do walk obron-
nych. W trakcie okupacji hitlerowskiej przymusowo uczestniczyli w pra-
cach przy lotnisku. Jego budowę podjęli Niemcy w latach 1940 – 1941, 
przed atakiem na Związek Radziecki, tworząc na tym terenie wielką bazę 
Luftwaffe. Po ustaniu zawieruchy II wojny strażacy włączyli się w odbu-
dowę kraju oraz jego gospodarki. Zadbano też o nowe wyposażenie dla 
strażackiej drużyny. Zaraz po wojnie zakupiono m.in. nową motopompę. 
W 1950 r. przystąpiono do budowy nowej remizy strażackiej. Dzięki ofiar-
nej pracy druhów i całej miejscowej ludności inwestycja została ukończona 
cztery lata później.

Pod koniec lat 70., też w czynie społecznym, remizę strażacką pod-
dano gruntownej rozbudowie. Przekazanie do użytku kolejnych pomiesz-
czeń nastąpiło w roku 1981, w 70-lecie jednostki. Druhowie otrzymali 
wówczas wóz bojowy marki Żuk oraz sztandar związkowy. Funkcję preze-
sa pełnił wtedy Jan Grata, a naczelnikiem był Edward Drzał. 
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W 1998 r. dobudowano nowy boks garażowy. Cztery lata później, 
w 2002 r., z funduszy gminnych pozyskano używany wóz bojowy Star 
266. Natomiast z własnych środków zakupiono nową motopompę To-
hatsu, pompę szlamową, agregat prądotwórczy, drabinę wysuwaną, 
piły spalinowe oraz wymieniono całkowicie umundurowanie bojowe. 

W roku 2002 w budynku remizy wymieniono stolarkę okienną 
i drzwiową drewnianą na plastikową. Przeprowadzono remont sali do 
zabaw; sala otrzymała nowy wystrój. W roku 2010 – 2011 wykonano 
termoizolację budynku strażackiego i pomalowano blachę na dachu. 
Środki finansowe pochodziły w połowie z funduszy własnych, a w połowie 
z budżetu gminy. Dwa lata później, tj. w 2013 r., wykonano nową insta-
lację grzewczą c.o., zastosowano ogrzewanie podłogowe na części sali 
tanecznej oraz położono płytki ceramiczne. 

KIEROWNICZE FUNKCJE W OSP SPRAWOWALI m.in.:

• rok 1911 – Stanisław Jędrzejowicz – marszałek powiatu, właści-
ciel dóbr, honorowy prezes; Franciszek Zając – kierownik szkoły, 
naczelnik OSP; Jan Michno – komendant;

• rok 1935 – Jan Słonka – naczelnik; Cyryl Guzek – prezes;
• w latach 1955 -1965 – Emil Mazur – komendant;
• rok 1968 – Emil Mazur – naczelnik;
• rok 1971 – Antoni Michno – prezes, Cyryl Guzek – naczelnik;
• rok 1972 – Kazimierz Mazur – naczelnik;
• w latach 1973 – 1978 – Jan Grata – prezes; Edward Drzał – na-

czelnik;
• rok 1991 – Tadeusz Guzek – prezes; Edward Drzał – naczelnik; 
• rok 1997 – Wiesław Barczak – prezes; Andrzej Guzek – naczelnik; 
• w latach 2008 – 2014 Wiesław Barczak – prezes; Piotr Murias 

– naczelnik.
Wiosna 2015 rok. Aktualny skład Zarządu: prezes Wiesław Barczak, 

naczelnik Piotr Murias, skarbnik Sławomir Grata, gospodarz obiektu Ka-
mil Kłęk, z-ca prezesa Zbigniew Szczur, z-ca naczelnika Dorota Józefczyk, 
sekretarz Janusz Piwoński, kronikarz Wojciech Błażej.

W REALIACH XXI WIEKU

Jednostka OSP Jasionka jako jedna z nielicznych na terenie gminy 
prowadzi działalność gospodarczą, z której całkowity dochód przezna-
cza na doposażenie w sprzęt, utrzymanie i bieżące remonty okazałego 
Domu Strażaka. W budynku tym znajdują się lokale użyteczności publicz-
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nej, takie jak: sklep spożywczo-przemysłowy „Magdalenka”, punkt ap-
teczny, salon fryzjerski oraz sala taneczna z profesjonalnym zapleczem 
kuchennym. W ostatnich latach wizerunek budynku oraz otoczenia ule-
gły całkowitemu przeobrażeniu. Wokół obiektu położono kostkę bruko-
wą oraz asfalt na placu przed boksem garażowym, a także wymieniono 
stolarkę okienną, odnowiono elewację i dach. Przed obchodami jubile-
uszu 100-lecia OSP jednostka otrzymała nowy maszt flagowy, przed któ-
rym stanął cokół z figurą patrona św. Floriana. Dom Strażaka położony 
w centralnym punkcie wsi jest dziś jednym z okazalszych obiektów w na-
szej miejscowości.

Strażacy ochotnicy współpracują z Zespołem Szkół w Jasionce, orga-
nizując corocznie Turniej Wiedzy Pożarniczej. Atrakcją dla najmłodszych 
są pokazy sprawności i sprzętu strażackiego. Dobrze wyposażone za-
plecze kuchenne oraz duża sala taneczna sprzyjają organizacji w Domu 
Strażaka imprez okolicznościowych. Często przygotowują je i obsługują 
panie z Koła Gospodyń Wiejskich nr 2. Druhowie włączają się też w życie 
parafii. Kiedyś ofiarnie pomagali przy budowie nowej świątyni, teraz peł-
nią coroczną wartę przy Grobie Pańskim oraz zabezpieczają uroczysto-
ści kościelne, np. procesję z okazji Bożego Ciała. 

Rzecz jasna, podstawowym zadaniem statutowym OSP jest ochro-
na życia i mienia mieszkańców przed skutkami pożarów oraz różnych 
kataklizmów (powodzie, tornada). Druhowie biorą udział w 10 – 20 ak-
cjach bojowych rocznie. Są to pożary zabudowań, częściej podpalenia 
traw i nieużytków. Co kilka lat dają o sobie znać powodzie i podtopienia 
– na naszym terenie bądź w obrębie województwa. Coraz częściej trzeba 
uczestniczyć w akcjach ratowniczych na rzecz ofiar wypadków drogo-
wych. W skład Jednostki Operacyjno -Technicznej wchodzi 15 członków 
dobrze przeszkolonych, dysponujących nienagannym zdrowiem, wypo-
sażonych w specjalistyczny sprzęt. OSP ma ponadto 4 kierowców – ope-
ratorów sprzętu. 

W roku 2014 jednostka liczyła ogółem 60 druhów, w tym 10 dru-
hen wchodzących w skład kobiecej drużyny pożarniczej. Najbardziej 
zasłużeni druhowie OSP Jasionka: Franciszek Wilk, Michał Pokrzy-
wa, Franciszek Kornak, Bronisław Poźniak, Antoni Ślęzak, Walenty 
Michno, Antoni Michno, Mieczysław Szczur, Bronisława Drzał, Sta-
nisław Śliż, Tadeusz Szczur, Stanisław Wilk, Tadeusz Szwerluga, 
Czesław Wisz, Henryk Poźniak, Józef Lasota, Krzysztof Kamiński, 
Wojciech Kamiński, Ryszard Żywiec, Tadeusz Mazur, Kamil Kłęk, 
Sławomir Grata.
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OBCHODY JUBILEUSZOWE 

7 sierpnia 2011 roku uroczyście obchodzono jubileusz 100-lecia 
OSP. Prezes Wiesław Barczak odebrał nowy sztandar. Wójt Gminy Jó-
zef Fedan przekazał kluczyki do nowego samochodu strażackiego. W ko-
ściele parafialnym odprawiona została msza święta, poświęcono nowy 
sztandar i figurkę św. Floriana. Na placu przed remizą w trakcie uroczy-
stej zbiórki wręczono odznaczenia i medale. Druh Tadeusz Szwerluga 
otrzymał Złotą Odznakę Związku OSP RP za wieloletnią ofiarną służbę; 
jego staż członkowski w OSP Jasionka liczy ponad 40 lat; był jednym z bu-
downiczych Domu Strażaka oraz wieloletnim członkiem Zarządu. Wyróż-
niający się druhowie zostali odznaczeni innymi medalami resortowymi. 
Złotym Medalem „Za zasługi dla pożarnictwa” uhonorowano seniora dh. 
Jakuba Piwońskiego, srebrnym – Wiesława Barczaka, Piotra Muria-
sa i Czesława Wisza. Brązowy Medal otrzymali: Stanisław Babiarz, 
Ireneusz Grata i Tadeusz Trzeciak. Przedstawiciel wojewódzkiego kie-
rownictwa OSP druh Mieczysław Kot wręczył również dyplomy uznania 
od prezesa ZG ZOSP RP Waldemara Pawlaka. Dyplomy odebrali m.in. 
seniorzy druhna Bronisława Drzał oraz Tadeusz Szwerluga, a także 
Wiesław Barczak i Piotr Murias.

Józef Mierzwa
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XXI wiek przyniósł zasadniczą zmianę w planie zadań, jakie przychodzi podejmować strażakom ochotnikom. Jedynie 30 
proc. działań zajmują im klasyczne strażackie zadania: gaszenie pożarów zabudowań. Pozostałe to walka ze skutkami plagi 
wypalania traw, interwencje na drogach i pomoc ofiarom wypadków, oraz coraz częściej – akcje  pomocy ludziom w przy-
padku powodzi i huraganów. Publikowane zdjęcia wykonano na wiosnę 2012 roku (pożary traw na Stawach) i w maju 2010 
roku (powódź).
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Zachowało się bardzo niewiele zdjęć z przeszłości jed-
nostki. Dlatego zdecydowaliśmy się opublikować choć 
tych kilka, mimo ich kiepskiej jakości. Wszystkie ekspo-
nują sztandar OSP, bo to niejako strażacka relikwia. Tę 
najstarszą fotografię wykonano w 1935 roku, kolejną – 
w 1969 roku przed domem naczelnika Wawrzyńca Słonki. 
I zdjęcie trzecie – rok 1983.
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Szacunek środowiska do strażaków ochotników wynika choćby z faktu, że w tych szeregach nie ma miejsca na mięczaków, 
na ludzi bojaźliwych i egoistycznych.  Tacy też są jasioneccy druhowie. Dlatego w naszej książce nie może zabraknąć strony 
dla ich reprezentacji.

Cała jednostka liczy dziś 50 strażaków różnych specjalności.

Wiesław Barczak prezesuje Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Jasionce od 1997 roku.

Naczelnikiem jednostki od 2008 roku jest Piotr 
Murias.
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W maju 2004 roku na wniosek szefowej KGW2 Bronisławy Szczur strażackie mundury przywdziało jej  10 koleżanek. Zaraz 
pojechały na zawody do Wólki Podleśnej i wróciły z … pucharem.

Na tych chłopaków zawsze można liczyć. W składzie zastępu: Wiktor Siłka, Kamil Kłęk, Sławomir Grata i Piotr Goclon.
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11 sierpnia 2011 roku cała wieś świętowała jubileusz stulecia OSP. Była msza święta i poświęcenie nowego sztandaru, była 
uroczysta zbiórka przed Domem Strażaka z udziałem gości z całej okolicy, były odznaczenia i dyplomy. Jednakże najcenniej-
szym prezentem był nowy wóz bojowy ufundowany przez władze gminy.



119



120

Z KART KRONIKI LZS 
NA SPORTOWO, NA LUDOWO…

Młodzi zawsze lubili popisywać się tężyzną fizyczną. Nie ulega wąt-
pliwości, iż robili to również nasi dziadkowie i ojcowie, wypełnia-
jąc czas przy pasieniu domowych krasul. Na wiejskim pastwisku 

odnajdywali swe powołanie przyszli piłkarscy mistrzowie. Rzecz jasna, 
takie pojęcia jak Adidas czy markowa Puma były nieznane. Wystarczyły 
bose nogi, „szmacianka”, łuk sklecony z wierzbowego patyka, i ... do-
bre chęci. Do najpopularniejszych gier naszych pradziadków należały: 
zabawa w klasy, gra w „kiczkę”, „zośkę”, „kampę”, „cztery ognie”. Grano 
„szmaciankami”, pierwsze piłki skórzane trafiły z Ameryki od ziomków, 
którzy tam emigrowali za chlebem. Zimą grano w hokeja na sadzawkach 
i Wisłoku. Dla najmłodszych organizowano konne kuligi.

Spotkanie ze sportem wyczynowym miało miejsce w latach między-
wojennych za sprawą klubów funkcjonujących w pobliskim Rzeszowie. 
Popularny był boks, no i piłka nożna. Wielką sensację stanowiły zawsze 
wyścigi cyklistów urządzane na trasie do Sokołowa i Niska. Zorganizowa-
ną formułę aktywności sportowej dla młodzieży wiejskiej zaproponowały 
dopiero po II wojnie Ludowe Zespoły Sportowe. Najwcześniej skrzyknę-
li się młodzi piłkarze w Trzebownisku, Zaczerniu i Stobiernej. W latach 
pięćdziesiątych ubiegłego wieku drużyny LZS funkcjonowały niemal we 
wszystkich gromadach. W czerwcu 1953 roku w Radzie Powiatowej 
LZS wpisano do rejestru Ludowy Zespół Sportowy w Jasionce. 

 Niestety, brak z tego okresu jakiejkolwiek dokumentacji. W pamięci 
seniorów Klubu zachowały się jedynie następujące nazwiska piłkarzy wy-
stępujących w barwach Jasionki w tamtej dekadzie. Byli to m.in.: Julian 
Szczur, Mieczysław Mazur, Czesław Szczur, Edward Pokrzywa, Sta-
nisław Słonka, Tadeusz Słonka, Kazimierz Mazur. Pierwszym preze-
sem LZS był Cyryl Guzek. Do dziś wspomina się też, jak drużyna podró-
żowała na zawody furmanką powożoną przez kolejnego gospodarza we 
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wsi. W połowie lat 60., gdy zrodziła się koncepcja budowy nowej szkoły, 
sportowcom „podcięto nogi”. Decyzją Prezydium GRN plac sportowy od-
dano pod szkolną inwestycję. Klub zawiesił pracę na kilka lat.

Na początku lat 70. staraniem Jana Cyrka, Józefa Ślisza, Józefa 
Poźniaka, Kazimierza Pokrzywy, Stanisława Wilka, Tadeusza Pokrzy-
wy znów skompletowano drużynę piłkarską. Na pierwszych stronach 
pochodzącej z tamtych czasów Kroniki Sportowej Jasionki widnieją ta-
kie m.in. nazwiska zawodników: Jan Cyrek, Józef Ślęzak, Jan Poźniak. 
Tosiek Łyczko („Bakenbauer”), Henryk Czyrek, Stanisław Słonka, Z. 
Dróżdż, Józef Grabek, Tadeusz Pokrzywa, Jan Goclon, Józef Lasota. 

W GRONIE PREZESÓW KLUBU

Licząc od roku 1970, funkcje prezesów LZS pełnili: Józef Węgrzyn, 
Jan Cyrek i Stanisław Kołcz. W kolejnych latach klubem kierowali: Ka-
zimierz Pokrzywa, Tadeusz Pokrzywa, Andrzej Walat (1977), po nim 
Janusz Bator, Czesław Drzał i Kazimierz Trawka (kadencja 1986 – 
1993). Następne kadencje to lata prezesury Stanisława Śliża, Adama 
Krzyśki, Stanisława Rusznicy, Jana Gołojucha i Zbigniewa Szczura. 
Od 2004 do 2012 roku na czele Zarządu stał Jacek Cisło, od 2012 
roku Waldemar Pilecki.

Jak zanotował Stanisław Poźniak w prowadzonej przez 30 lat kro-
nice klubowej, rolę szatni pełnił na początku kantorek w budynku poczty 
(krzyżówka na Wólkę), później gnieździli się w pomieszczeniach starej 
szkoły, a następnie w budynku OSP. Druga już płyta boiska zajmowała 
tym razem plac za boiskami szkolnymi, przy drodze na Gęsiówkę (dziś 
w tym miejscu stoi kościół i plebania). Boisko odznaczone zostało sta-
rymi oponami samochodowymi. Zawodnicy gości przebierali się w zde-
zelowanym autobusie MPK postawionym tuż obok murawy stadionu. 
W trakcie rozgrywek sportowcy zawsze mogli liczyć na życzliwość dyrek-
cji pobliskiej szkoły; do ich dyspozycji oddawano sanitariaty, łazienki oraz 
jedną salę lekcyjną.

Decyzja o nowych obiektach z prawdziwego zdarzenia rodziła się przez 
kilka lat. Wreszcie na początku lat 90. za prezesury Kazimierza Trawki 
zapadła uchwała zarządu: budujemy pawilon. Sąsiednią działkę pozyskano 
z mienia wiejskiego. Część środków zgromadzono we własnym zakresie, 
organizując liczne zabawy i dochodowe festyny. Pomógł długoletni spon-
sor i patron jasioneckich piłkarzy – Zakład Rolniczo-Przemysłowy „Igloopol” 
Rzeszów. W 1993 roku roboty ruszyły pełnym tempem. Nowemu Zarzą-
dowi na czele z Adamem Krzyśką i Stanisławem Śliżem udało się zachę-
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cić do pracy społecznej przy pawilonie kilkunastoosobowa grupę działaczy 
i zawodników. Część prac wykonała grupa bezrobotnych skierowana tu 
przez Urząd Gminy. Za dwa lata główne pomieszczenia tętniły już życiem. 
Pawilon pomieścił dwie szatnie z natryskami, świetlicę, pokój dla sędziów, 
toalety, oraz 2-pokojowe mieszkanie dla gospodarza klubu.

W grudniu 1994 roku zebranie wiejskie zdecydowało o przekazaniu 
terenów starej płyty boiska pod budowę kościoła parafialnego. Nową pły-
tę zaś wyznaczono niedaleko, bliżej kółka rolniczego. Szybko wytyczono 
dwa boiska pełnowymiarowe. Całość terenu oświetlono. W ostatnim 
okresie wykonano wiele prac modernizacyjnych i remontowych. W la-
tach 2004 – 2012 (prezes Jacek Cisło) budynek docieplono, odno-
wiono blachę na dachu oraz elewacje. W latach 2012 – 2014 (prezes 
Waldemar Pilecki) odnowiono szatnie i natryski, zakupiono nowe płytki, 
nowy bojler, wykopano studnię celem poboru wody na zasilanie murawy 
w czasie upalnego lata. 

JASIONECKIE ORŁY

W okresie minionych 60 lat zespół piłkarski LZS, a od lat 90. jako 
LKS Jasionka, stał się miejscem frapującej sportowej przygody dla se-
tek młodych mieszkańców naszej wsi. Tutaj rodziły się piłkarskie talenty 
znane później w powiecie i w okręgu, tutaj zawiązywały się autentyczne 
męskie przyjaźnie. Dla wielu nastolatków klub sportowy był niejako kuźnią 
społecznikowskiego działania, swe pasje pracy dla środowiska realizowa-
li oni później w innych organizacjach służących mieszkańcom. 

Nie sposób wymienić wszystkich zasłużonych zawodników LKS. Oto 
nazwiska najczęściej cytowane na stronach klubowej kroniki: Stanisław 
Słonka, Mieczysław Słonka, Marek Migut, Józef Grabek, Józef Po-
rada, Jan Cyrek, Ryszard Musiał, Ryszard Cisło (znakomity obrońca 
– lata 70.), Wiesław Górak (bramkarz przez kilka sezonów), Czesław 
Wisz, Kazimierz Wilk (obrońca), Henryk Poźniak (król strzelców w la-
tach 70.), Józef Poźniak, Stanisław Śliż, Tomasz Skiba, Józef Laso-
ta, Mariusz Kłeczek, Jan Goclon (kier. zespołu, napastnik), Zbigniew 
Szczur, Grzegorz Rakuś, Waldemar Pilecki. Obowiązki trenerów reali-
zowali m.in.: Roman Bereś, Roman Stachowicz, Tadeusz Trześniow-
ski, Stanisław Warchałowski, Tomasz Skiba, Adam Tutak. Sympa-
tyczne zdjęcia niektórych z nich oraz ich kolegów, pochodzące z lat 70., 
publikujemy w części fotograficznej. 

Ze sprawozdania z lat 1986 – 1993 przypomnijmy nazwiska z pod-
stawowego składu drużyny: 
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• bramkarze: Tomasz Porada i Andrzej Siemrzuch;
• obrońcy: Ryszard Czyrek, Lesław Czyrek, Lesław Kuraś, Ry-

szard Fedko, Marek Migut, Kazimierz Wilk;
• pomocnicy: Andrzej Czyrek, Ryszard Kieś, Waldemar Pilecki, 

Krzysztof Raś, Tomasz Wróblewski;
• napastnicy: Aleksander Czyrek, Bogdan Grzesik, Marek Kuraś, 

Dariusz Lepionka, Piotr Pilecki.

Z klasy do klasy
• Po kilku sezonach w C klasie, w lipcu 1974 roku LZS Jasionka 

awansował do B klasy;
• Od sezonu 1983/1984 piłkarze z Jasionki grali w B klasie pod 

szyldem LZS „Igloopol” Jasionka; w sezonie 1987/1988 walczyli 
już w A klasie, by w następnym roku awansować do ligi okręgowej;

• Największym osiągnięciem jasioneckich piłkarzy była gra w klasie 
okręgowej (tzw. V liga). Pierwszy raz miało to miejsce w sezonie 
1988/1989, gdy prezesem LZS był Kazimierz Trawka. Nasi 
chłopcy radzi tam sobie całkiem nieźle, rywalizując z najlepszymi 
klubami w regionie przez całe 3 sezony; 

• W sezonie 1993/1994 powrót do A klasy; w tej lidze zespół z Ja-
sionki (występujący chwilowo pod nazwą Mors Jasionka) pozosta-
wał przez następnych 7 lat;

• Mały kryzys w pracy drużyny piłkarskiej. Sezon 2001/2002 oraz 
następny przyszło rozgrywać w B klasie i znów powrót do A klasy;

• Trener Adam Tutak mobilizuje piłkarzy z Jasionki; sezon 
2004/2005 znów grają w lidze okręgowej;

• Niestety, awans trwał krótko. Kolejne lata to skoki jak na trampoli-
nie – raz w górę, raz w dół – między klasą A a klasą B;

• W międzyczasie aż trzykrotnie orły z Jasionki odbierały Puchar Wój-
ta w dorocznym turnieju organizowanym przez gospodarza gminy;

• Przez sezon 2014/2015 drużyna piłkarska LKS Jasionka gra 
w gr. I klasy A. Na półmetku sezonu zajmuje środkowe siódme 
miejsce w tabeli. 

Laury dla zasłużonych działaczy LZS Jasionka
Nie jest sztuką wygrywać turnieje, kupować najlepszych zawodników 

i brylować na czołówkach gazet, gdy ma się przebogatych sponsorów 
i wsparcie wszelkiej maści celebrytów. Jest wielką sztuką wychowy-
wać nastolatków w duchu prawdziwej sportowej walki, gdy ma się im 
do zaoferowania jedynie kolorowe koszulki ufundowane przez gminnego 
przedsiębiorcę, i szkolny autobus użyczony jednorazowo na wyjazd do 
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sąsiedniej gminy. A w takich mniej więcej uwarunkowaniach działał przez 
dziesięciolecia wiejski sport. Ludziom, którzy się w tę pracę angażowali 
i angażują należy się wielkie uznanie i szacunek. Tymczasem mogą liczyć 
co najwyżej na dobre słowo i honorową odznakę. W 2006 roku Prezy-
dium Wojewódzkiej Rady Zrzeszenia LZS w Rzeszowie przyznało takie 
odznaki także naszym działaczom.

• Złotą Odznaką Honorową LZS uhonorowano Czesława Drzała;
• Srebrne Odznaki LZS otrzymali: Stanisław Śliż, Stanisław Ba-

biarz, Zbigniew Szczur, Waldemar Pilecki, Kazimierz Trawka;
• Brązową Odznakę przyznano Stanisławowi Saramie.

Styczeń 2015 roku
W skład Zarządu LZS wybranego w lipcu 2014 roku wchodzą:
• Waldemar Pilecki – prezes Zarządu,
• Artur Wrzos – wiceprezes
• Sławomir Guzek – skarbnik, 
• Zenon Starzec – sekretarz, 
• Marcin Kołcz – kierownik drużyny, 
• Paweł Mierzwa i Marcin Świder – członkowie.

W sezonie 2014/2015 w drużynie reprezentacyjnej seniorów gra-
ją: Zbigniew Szczur, Arkadiusz Sala, Łukasz Pietrasiewicz, Hubert 
Tutak, Grzegorz Rodzinka, Grzegorz Rakuś, Ireneusz Wnęk, Mariusz 
Pilecki, Kamil Pilecki, Adam Głodowski, Kamil Szczepański, Witold 
Wybraniec, Kamil Ożóg, Piotr Warzecha, Marek Haber. Trenerem 
jest Adam Tutak. W sezonie 2014/2015 jasioneccy piłkarze walczą 
w grupie I klasy A. Rundę jesienną drużyna zakończyła w środku tabeli, 
zajmując 7. miejsce.

W drużynie juniorów występują: Krystian Balawender, Maciej Ba-
naś, Karol Błażej, Kamil Cyrek, Maciej Grata, Adrian Krawczyk, Kac-
per Kulig, Mateusz Lech, Piotr Lenard, Jakub Kondeusz, Dominik 
Murias, Mateusz Rzeszutek, Bartłomiej Starzec, Sylwester Szwer-
luga, Karol Wrzos, Adrian Bielenda, Kacper Brzuszek, Krzysztof 
Dziągwa, Patryk Kijak, Grzegorz Porada. Drużynę trenują: Piotr Wa-
rzecha i Wacław Porada. 

Józef Mierzwa
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Wynotowane z kroniki LZS: Mecz LZS Jasionka – Polam Pogwizdów zakończył się wynikiem 5 : 1 dla naszych. Bramki strze-
lili: Eugeniusz Guzek, Józef  Porada, Tadeusz Pokrzywa, Henryk Poźniak, Jan Goclon. Piwo po meczu fundowali Edek Śliż 
i Stasiek Tarała. Stoją od lewej: Tadeusz Poźniak, Józef Porada, Marian Kołcz, Jan Goclon, Eugeniusz Guzek, Józef Poźniak, 
Ryszard Cisło, Tadeusz Pokrzywa. Siedzą: Józef Grabek, Henryk Poźniak, Jerzy Mazur.

Rok 1973. Jednym z liderów LZS po reaktywacji klubu 
był Kazimierz Pokrzywa.



127
Najwygodniejsza „taksówką” była furka 
powożona przez Tadka Kornaka i Józka 
Lasotę. 3 maja 1975 roku – mecz 
w Stobiernej. Wynik 2: 2.

Trzej przyjaciele z boiska…

Trampkarze starsi 
w czerwcu 2006 roku.



128 22 czerwca 2013 roku, w 60-lecie powstania 
pierwszego klubu LZS, na jubileuszowe spo-
tkanie poproszono seniorów drużyny piłkarskiej 
oraz ich obecnych następców. Gościem spor-
towców był szef Podkarpackiego Związku Piłki 
Nożnej Kazimierz Greń. Wręczono pamiątkowe 
statuetki, dyplomy i medale. Złotą Honorową 
Odznaką udekorowano prezesa Waldemara 
Pileckiego.

Młodziki przed spotkaniem ze Stobierną. 
Rok 2002.
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Seniorzy w czerwcu roku 2013.

Zawodnicy drużyny juniorów w sierpniu 2012 r.
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SPÓŁDZIELCZOŚĆ
SZANSĄ NA LEPSZE ŻYCIE

Na przełomie XIX i XX wieku wśród ludności wsi coraz większe 
uznanie zyskiwał ruch spółdzielczy. Zespołowe gospodaro-
wanie i wspólne działanie stało się szansą na poprawę bytu 

mieszkańców i rozwój cywilizacyjny środowiska. Zrozumieli to również 
chłopi z podrzeszowskich wsi. Rolnicze organizacje samopomocowe 
kształtowały się już pod koniec XIX wieku, śladem doświadczeń przywie-
zionych z zachodniej Europy. Najpierw upowszechniły się kasy pożyczko-
we, na początku XX wieku spółki mleczarskie oraz kółka rolnicze. Na na-
szym terenie najwcześniej powstały spółki mleczarskie w Zaczerniu i Łu-
kawcu (rok 1906), potem w Trzebownisku i Nowej Wsi (1907); w Łące 
spółka mleczarska podjęła działalność w roku 1912. Już w 1903 roku 
w Zaczerniu założono Kółko Rolnicze oraz kółkowy sklep. Przykład ten 
zachęcił sąsiadów. Dwa lata później (1905) ruszyły kółka rolnicze w Łu-
kawcu, Łące, Jasionce, Trzebownisku i Stobiernej. 

W legitymacji członkowskiej Kółka Rolniczego z roku 1911 (Legity-
macya na trzechlecie 1911 – 1913 – patrz część fotograficzna) tak 
definiowano prawa i obowiązki członka: Pierwszym obowiązkiem jest 
płacić regularnie wkładki do Kółka. Drugim obowiązkiem wystrzegać się 
karczmy, natomiast uczęszczać na zgromadzenia Kółka, tam wspólnie 
się naradzać i pouczać o poprawnej gospodarce, zająć się godziwą za-
bawą. Trzecim obowiązkiem czytać „Przewodnika Kółek rolniczych”, ko-
rzystać z jego rad i pracować nad podniesieniem swego gospodarstwa, 
a innych do starannej pracy na roli zachęcać. Czwartym obowiązkiem 
jest wspólnie ze wszystkimi członkami Kółka ku polepszeniu dobrobytu 
swej gminy pracować i we wszystkim popierać działalność swego Kółka 
i Towarzystwa Kółek rolniczych. Piątym obowiązkiem – zapotrzebowania 
swe wspólnie pokrywać, a więc kupować zbiorowo przez Kółko rolnicze 
nawozy sztuczne, nasiona, pasze treściwe, maszyny, węgiel, itd., gdzie 
zaś sklep Kółka rolniczego istnieje z niego tylko pobierać towary… (patrz 
również część fotograficzna).
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KÓŁKO ROLNICZE

Bez wątpienia Kółko Rolnicze w Jasionce istniejące od 1905 roku 
funkcjonowało też w okresie międzywojennym. Brak jednak archiwal-
nych dokumentów ilustrujących charakter oraz zakres tej działalności. 
Sięgając po kroniki KR z ościennych miejscowości, zwłaszcza Łukawca, 
gdzie zachowała się oryginalna kronika prowadzona od pierwszych lat 
XX wieku, można powiedzieć: Chłopi starali się, na miarę możliwości 
finansowych, mechanizować prace w gospodarstwie. Od I wojny używa-
no młynków do czyszczenia ziarna młóconego cepami. W okresie mię-
dzywojennym pojawiły się młockarnie napędzane kieratem. W latach 
trzydziestych Kółko Rolnicze w Łukawcu zakupiło m.in. dwa kultywatory, 
siewnik ręczny, żmijkę do czyszczenia ziarna oraz siewnik 10-rzędowy, 
a także wagę dziesiętną. KR upowszechniało też oświatę rolniczą. Or-
ganizowano kursy i odczyty. U kilku członków KR powstały wzorcowe 
gnojownie cementowe. Seniorzy wspominają: – W mniejszych gospo-
darstwach wszystkie roboty wykonywano ręcznie. Sprzęt rolniczy to 
pług i brona, później radła, sierp a następnie kosa. Konne kosiarki za-
stępowały żniwiarzy z kosami dopiero po roku 1945, zaś pierwszy kom-
bajn zajechał na miejscowe pola w latach siedemdziesiątych minionego 
wieku…

Także po II wojnie indywidualne gospodarstwa rolne mogły liczyć na 
wsparcie sprzętowo-maszynowe miejscowego kółka rolniczego. W la-
tach 1950 – 1954 zadania te realizowała ponadto jednostka pod nazwą 
Gminny Ośrodek Maszynowy w Jasionce. Dysponował on specjalistycz-
nymi maszynami i sprzętem rolniczym, np. w 1952 r. na stanie GOM 
było 9 żniwiarek, 2 snopowiązałki, 1 młocarnia, 1 traktor, kilka siewni-
ków. W 1954 roku liczba żniwiarek wzrosła do 14, były 3 snopowiązałki, 
4 młocarnie, 2 motory spalinowe i 4 elektryczne. 

Pierwszym dokumentem kółkowym z lat sześćdziesiątych, na jaki 
natrafiliśmy była legitymacja KR wystawiona w styczniu 1961 roku na 
nazwisko Marii Guzek (patrz część fotograficzna). Baza kółka znajdo-
wała się wtedy na Gęsiówce obok domu ludowego. W 1962 roku Kół-
ko, z Funduszu Rozwoju Rolnictwa, zakupiło 2 ciągniki z przyczepami, 2 
młocarnie oraz drobny sprzęt. Dwa lata później udało się wstawić je do 
wybudowanych w tym celu pomieszczeń i wiat.

W 1965 roku prezesem KR był Julian Guzek, a jednym z działaczy 
kółkowych Tadeusz Goclan. Ważnym elementem działalności gospo-
darczej ówczesnego Kółka stał się wyrób materiałów budowlanych, tj. 
różnej wielkości pustaków, dachówek, betonów, elementów na silosy, 
betonowych słupków. W 1966 r. wybudowano na pobliskim mieniu wiej-
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skim nowe obiekty: garaże, wiaty, zaplecze socjalne, i tu przeniesiono 
bazę. Wybrano nowego prezesa. Został nim Walenty Michno. Na sta-
nie znajdowały sie m.in.: ciągniki – 5, pługi ciągnikowe – 4, kultywatory 
– 2, opryskiwacze – 3, snopowiązałki – 1, kosiarki konne – 2, siewniki 
konne – 5. Kółko nadal zajmowało się wyrobem materiałów budowla-
nych, równocześnie w większym zakresie realizowało usługi rolnicze czy 
kowalsko-ślusarskie. 

W styczniu 1970 r. Kółko Rolnicze w Jasionce, liczące wtedy 183 
członków (w tym 98 członkiń KGW), jako samodzielna jednostka ule-
gło marginalizacji. Była to decyzja administracyjna, a nie podyktowana 
względami ekonomicznymi. W myśl forsowanej odgórnie tendencji, 
majątek Kółka w Jasionce oraz innych KR na terenie gminy prze-
kazano pod zarząd utworzonej właśnie Spółdzielni Kółek Rolniczych 
w Trzebownisku. W Jasionce funkcjonowała natomiast baza tej Spół-
dzielni (baza sprzętowa) obsługująca rolników z Jasionki, Wólki i Ta-
jęciny. Kierownikami Międzykółkowej Bazy Maszynowej byli kolejno: 
Kazimierz Trawka w latach 1972 – 1978 r., Władysław Wołoszyn 
(1978 – 1982), Ryszard Pokrzywa (1982 – 1989), Józef Jakubow-
ski (1989 – 1992). 

Międzykółkowa Baza Maszynowa w Jasionce obsługiwała ogółem 
597 gospodarstw. Miała do dyspozycji sporą liczbę maszyn i urządzeń, 
w tym (stan na rok 1972): dziewięć ciągników, 13 przyczep, 8 młoc-
karń, 8 pras do słomy, 5 kosiarek. Obok usług typowo rolniczych, w ra-
mach bazy działalność prowadziły: żwirownia na Wisłoku, betoniarnia, 
kuźnia, odchowalnia brojlerów (rocznie 7300 kurcząt). MBM dyspono-
wała funduszami na działalność kulturalno-oświatową, które przezna-
czano m.in. na organizację wycieczek dla członków KR i KGW (np. na 
dożynki centralne do Warszawy), na zakup sprzętu sportowego czy fo-
tograficznego dla młodzieży, na wspieranie działalności Kół Gospodyń 
Wiejskich.

Spółdzielnię Kółek Rolniczych w Trzebownisku zlikwidowano w marcu 
1992 roku. Zaraz potem reaktywowano samodzielne Kółko Rolnicze 
w Jasionce. Kółko przejęło część sprzętu po rozwiązanej Spółdzielni. 
Funkcję prezesa reaktywowanego KR objął Antoni Cisło. Od 2012 roku 
teren, na którym zlokalizowana jest baza KR, stał się własnością An-
toniego Cisły. Oprócz usług rolniczych, KR wykonuje usługi komunalne 
i budowlane. Z myślą o tej sferze działalności zakupiono nowy sprzęt: 
koparki, samochód ciężarowy, zagęszczarki.

Józef Mierzwa
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SPÓŁKA MLECZARSKA – RZEKA MLEKA

Dziś słowo Jasionka kojarzy sie z lotniskiem. Tak będzie pewnie przez 
dziesięciolecia. Tymczasem, jeszcze pół wieku temu, innym znakiem roz-
poznawczym wsi nad Świerkowcem i Szuwarką były krasule chodzące 
po rozległych jasioneckich pastwiskach, oraz płynąca stąd rzeka mleka 
zalewająca mleczarnię w Staromieściu. 

Już w przewodniku statystycznym z 1870 roku pod hasłem „pastwi-
ska” w rubryce większa własność (dworska) zapisano – 21 mórg niżnoau-
striackich, mniejsza własność (chłopska) – 308 mórg. W okolicy jedynie 
Stobierna dysponowała tak rozległymi pastwiskami. I tak było przez wie-
ki, jeszcze dziś na stanie sołectwa Jasionka widnieje 138 ha pastwisk. 
Tyle, że na początku XXI wieku krasul na nich naprawdę niewiele. Obrazki 
setek pasących się tu krów należą pewnie już do przeszłości.

W ewidencji folwarku w Jasionce sporządzonym w 1820 roku zapi-
sano 40 krów. W 1912 roku tenże folwark miał na stanie 135 sztuk 
bydła, w tym bydło rasowe z Moraw. Śladem dworu poszli chłopi, wpro-
wadzając do swych stajni kolejne krasule. Skupem mleka oraz pomocą 
hodowcom bydła zajmowała się Spółka Mleczarska, powstała najpraw-
dopodobniej koło roku 1910. Brak potwierdzenia tego faktu w dostęp-
nych dokumentach; tak można przypuszczać, skoro podobne spółki 
w Trzebownisku oraz w Nowej Wsi powstały w roku 1907. Dla potrzeb 
dostawców urządzono zlewnię. Ta najstarsza funkcjonowała w obiekcie 
zajmowanym obecnie przez sklep „Wodnik”. Drugą postanowiono wybu-
dować na Grondzie; w maju 1961 roku zebranie wiejskie przeznaczyło 
na ten cel działkę na mieniu wiejskim, w okolicach dzisiejszej remizy OSP. 
Zlewnia ta ruszyła w 1962 roku; zlewniarzami byli: Bronisław Rokita, 
Emil Mazur i Janusz Rzeszutek.

Hodowla krów i produkcja mleka była przez dziesięciolecia podstawo-
wym źródłem dochodów tutejszych rolników. W listopadzie 1967 roku 
sołtys Walenty Michno sprawozdawał: – Na pastwiskach pasie się 160 
koni, 380 sztuk bydła i 100 szt. gęsi… Spis z roku 1970 wykazał, że 
całe pogłowie bydła wynosi blisko 700 sztuk, a koni 230. Stan trzody 
w roku 1972 – 260 sztuk. Statystycznie skup od jednej krowy określano 
na poziomie 1100 litrów. W latach siedemdziesiątych doszły pieniążki 
uzyskiwane z produkcji warzyw odstawianych na skalę przemysłową do 
rzeszowskiej „Alimy”. 

Działalność spółek mleczarskich, wspierana przez poczynania kółek 
rolniczych, wpisała się mocno w życie gospodarcze środowiska, była 
istotnym czynnikiem szerzenia oświaty rolniczej oraz aktywizowania 
produkcji w chłopskich gospodarstwach. Z braku wiarygodnych doku-
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mentów o funkcjonowaniu Spółki w Jasionce, posłużę się interesującymi 
zapiskami zasłużonej działaczki spółdzielczej Zofii Obacz z Trzebowniska. 
To naprawdę fascynująca lektura!W pierwszych latach dowożono do Sta-
romieścia tylko 3 bańki. Z biegiem czasu zaufanie do spółdzielni wzrasta-
ło, zwłaszcza, że wypłaty były regularne, a gospodarze lubili „brać grosz 
kupką”. Po I wojnie zdecydowanie przybyło krów w chłopskich oborach. 
Do Staromieścia jechały już dwie furmanki, specjalnie dostosowane do 
transportu 30 – 40 baniek o pojemności 30 – 40 litrów. Sprowadzano 
prelegentów na szkolenia jak żywić i pielęgnować krowy mleczne. W la-
tach trzydziestych zaczęto siać koniczynę oraz mieszanki traw szlachet-
nych, a nawet niektórzy siali wysoko wydajną lucernę. Nawiązano kon-
takty ze szkołą w Miłocinie, gdzie zakupiono m.in. buhaja zarodowego. 
W latach trzydziestych, gdy kryzys zaglądał do wielu domów, zintensyfi-
kowano hodowlę krów. Do mleczarni jechało już cztery furmanki; mleko 
odstawiano z blisko 300 gospodarstw. Obiór mleka zaczynał się w zlew-
ni już po godzinie czwartej. Jak 14 – letnia dziewczyna też dźwigałam 20 
– litrowe bańki pokonując pieszo kilometr do naszej zlewni. Spieszyłam 
się, aby zdążyć jeszcze do szkoły. 

Spółka mleczarska prowadziła również działalność asekuracyjną. Za 
zgodą członka, na specjalnym funduszu gromadzone były drobne kwoty 
od każdej sztuki. W przypadku gdy gospodarz tracił krowę żywicielkę bo 
zachorowała, mógł liczyć na dopłatę do kupna następnej. Spółka zaopa-
trywała rolników w węgiel opałowy; odbiór prosto z wagonu, wychodziło 
znacznie taniej niż na składzie. W podobny sposób zaopatrywano chło-
pów w otręby. Spółka rozprowadzała nasiona buraków pastewnych, ko-
niczyny czerwonej, końskiego ząbu, lucerny. 

Wojna i drastyczne kontyngenty na rzecz okupanta zdziesiątkowały 
stado. Po dwie sztuki ostały się jedynie u bogatszych gospodarzy. Wiele 
obór stało pustych. Przyszło zaczynać od zera. W połowie lat pięćdzie-
siątych mleko znów płynęło pełnym strumieniem. Znów 3 – 4 furmanki 
jechały do mleczarni. 

Tyle wspomnienia Zofii Obacz. Dla kronikarskiego porządku trzeba 
dodać: mleczny boom w gminie Trzebownisko trwał do lat osiemdziesią-
tych XX wieku. Zorganizowanego skupu mleka z gospodarstw indywidu-
alnych zaprzestano w Jasionce w początkach lat 90. Wtedy też zupełnie 
zanikła jasionecka rzeka mleka. W 1984 roku nad Czarną w Trzebow-
nisku ruszyła nowa fabryka Rzeszowskiej Spółdzielni Mleczarskiej. W la-
tach 80. RESMLECZ przerabiał 90 mln litrów mleka rocznie, głównie 
z terenu powiatu rzeszowskiego; dostawy z samej gminy Trzebownisko, 
w tym z Jasionki, stanowiły jedną czwartą planu skupu Spółdzielni. W lip-
cu 2012 roku RESMLECZ stał się oddziałem filialnym Spółdzielni MLEKO-
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VITA. W 2015 roku znaczną część surowca dla zakładu w Trzebownisku 
dowozi się aż z Lubelskiego. Bo dziś krasula w krajobrazie Jasionki to 
obraz prawie nieobecny. Jasioneckie „stado mleczne” policzyłby pewnie 
na palcach rąk.

Ryszard Bereś

BANK SPÓŁDZIELCZY

Pierwszą próbą działania samopomocowego w sferze bankowości i fi-
nansów na naszym terenie było zorganizowanie w 1874 r. w Zaczerniu 
Kasy Zapomogowej nazwanej „Poratunek”. W 1880 r. kasa zbankruto-
wała; znowu przez wiele lat chłopi zapożyczali się u Żyda – karczmarza. 

Na początku XX wieku na obszarze dzisiejszej gminy znów doszło do 
bardzo ożywionej działalności instytucji spółdzielczo-bankowych. W 1890 
r. założono Spółkę Oszczędności i Pożyczek w Łące. W 1892 r. zorgani-
zowano podobną Spółkę w Zaczerniu. W Stobiernej Spółka podjęła świad-
czenia w 1904 roku, natomiast w Trzebownisku – w roku 1911.

I wojna przerwała działalność Spółek. Jednakże tuż po odzyskaniu 
niepodległości, w latach 1919 – 1920 wznowiła aktywność Kasa Stef-
czyka. Swym zasięgiem objęła ona również mieszkańców Jasionki oraz 
Wólki pod Lasem. Pożyczki przyznawano raz w tygodniu kolegialnie, przy 
udziale przedstawicieli poszczególnych wsi. Wpisowe do Kasy w okresie 
międzywojennym wynosiło 1 zł, a jeden udział 10 zł, wkłady oprocento-
wane były na 5%, pożyczki na 6%. 

Po wyzwoleniu, w 1944 roku, administrację kredytów przejęła Gminna 
Kasa Spółdzielcza w Rzeszowie. Obsługę finansowo-kredytową naszego 
terenu prowadził jednoosobowy Punkt Kasowy; mieścił się w b. dworze Ję-
drzejowicza, w późniejszym okresie przeniesiony został do budynku Gmin-
nej Spółdzielni w Jasionce. Zasięgiem obejmował nie tylko wsie należące 
do gminy Trzebownisko, ale również odległy Miłocin oraz Staromieście. 
Punkt prowadził Tadeusz Guz ze Stobiernej; przepracował w nim 29 lat. 

W następnych latach utworzono Punkt Kasowy w Łące. Z chwilą re-
aktywowania w 1973 roku gminy zbiorczej w Trzebownisku, Punkt Kaso-
wy w Jasionce przekwalifikowano na filię Banku Spółdzielczego Rolników 
i Rzemieślników w Rzeszowie. Na kierownika filii powołano Bronisławę 
Drzał, funkcję księgowej pełniła Anna Goclan, a kasjera Antonina Czar-
nik. Filię zlokalizowano w prywatnym budynku mieszkalnym. 

W następnych latach rozszerzono kompetencje oddziału Banku Spół-
dzielczego. Placówka ta prowadziła pełną obsługę oszczędnościowo-roz-
liczeniową ludności oraz instytucji, w tym budżetu terenowego. Zdyna-
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mizowano działalność kredytową. Zwiększyła się obsada placówki; liczyła 
ona już wtedy 9 osób: Bronisława Drzał – jako kierownik, Anna Goclan 
– księgowy, Eugenia Szymańska – referent rozliczeniowy, Bronisława 
Bielenda – referent kredytowy, Emilia Urban – ref. oszczędnościowy, 
Stanisława Barczak – likwidator, oraz Antonina Czarnik i kasjerzy: Jó-
zefa Kawa oraz Tadeusz Guz.

W 1979 r. oddział przeniesiono do budynku wiejskiego po byłej Gro-
madzkiej Radzie Narodowej (obiekt przy krzyżówce na Wólkę). Dzięki roz-
ległym robotom modernizacyjnym warunki lokalowe znacznie się popra-
wiły: wydzielono sale operacyjne oraz pokój dla księgowej i kierownika. 
Oddział istniał do 1985 roku. 

21 marca 1985 roku Rada Nadzorcza z jej przewodniczącą Jadwigą 
Poradą powołała Zarząd samodzielnego Banku Spółdzielczego w Jasionce 
w składzie: Bronisława Drzał – dyrektor i prezes Zarządu, Józef Łukasz 
– zastępca prezesa, Bronisław Pieczonka – członek. Już dwa lata później 
Rada Nadzorcza podjęła decyzję o budowie własnego budynku Banku na 
działce zakupionej od GS „SCh”. Prace ruszyły na wiosnę 1989 roku, a za-
kończono je na jesieni 1990 roku.

W związku z koniecznością zwiększenia dostępności usług bankowych 
dla mieszkańców Łąki i Łukawca, w 1992 r. ruszył stały punkt kasowy BS 
w Łące. W okresie tym Bank rozwinął znacząco działalność depozytową 
i kredytową. W sierpniu 1994 roku na emeryturę odeszła Bronisława 
Drzał. Funkcję prezesa BS objął Bronisław Ciasnocha z Łąki. 

Przełom wieków obfitował w gorące dyskusje dotyczące przyszłości 
i miejsca sektora bankowości spółdzielczej. W tamtych latach upadł lub 
połączył się z innymi prawie co drugi bank spółdzielczy. Kierownictwo BS 
Jasionka zdecydowało o dalszym samodzielnym funkcjonowaniu placówki. 
Budynek będący siedzibą BS poddano w latach 2007 – 2008 gruntownej 
modernizacji i unowocześnieniu, m.in. z myślą o obsłudze osób niepełno-
sprawnych. Celem sprostania wymogom kapitałowym narzuconym przez 
NBP, jasionecki Bank musiał do 2010 roku zgromadzić fundusze własne 
na poziomie co najmniej 1 mln euro. Zadanie to zostało z nadwyżką zreali-
zowane; obecnie środki te wynoszą około 2,5 mln euro. W drugiej deka-
dzie XXI wieku Bank Spółdzielczy w Jasionce z powodzeniem realizuje za-
dania banku gminnego. Punkty kasowe BS funkcjonują: w Łące, Zaczerniu 
i Trzebownisku. Mieszkańcy Jasionki, Trzebowniska i Zaczernia mają do 
dyspozycji nowoczesne bankomaty BS.

Bank Spółdzielczy w Jasionce oferuje podstawowe usługi depozytowe 
i kredytowe. Prowadzi obsługę rachunków w walucie polskiej i obcej, trady-
cyjnie i za pomocą Internetu. W styczniu 2015 roku w skład Zarządu BS 
Jasionka wchodzili: Bronisław Ciasnocha – prezes, Mieczysław Błoniarz 



139

– zastępca prezesa oraz jako członkowie: Bronisława Bielenda, Agniesz-
ka Śliz i Hubert Zdeb. Radą Nadzorczą kierował Stanisław Ryś.

 Józef Mierzwa
  

GMINNA SPÓŁDZIELNIA „SAMOPOMOC CHŁOPSKA”

Na terenie Rzeszowszczyzny szczególnie istotnym przyczynkiem dla 
działalności „Samopomocy Chłopskiej” były idee spółdzielczości szerzone 
w latach międzywojennych, a propagowane przez ruch ludowy i młodzież 
wiciową. Po wyzwoleniu w 1944 roku najaktywniejszymi orędownikami 
spółdzielczości rolniczej na naszym terenie byli ludowi i lewicowi działa-
cze chłopscy z Jasionki, Stobiernej, Wólki pod Lasem i Trzebowniska. 
Za bazę do tej działalności obrano majątek tzw. resztówki; chodzi o po-
zostałość po parcelacji dworu i folwarku Jędrzejowiczów. Majątek ten 
obejmował obszar 10 ha (6 ha park, 4 ha – ogród warzywny) i częściowo 
zniszczone budynki (pałac, obora, spichlerz zbożowy, gorzelnia).

Gminną Spółdzielnię zarejestrowano 20 sierpnia 1946 roku w Sądzie 
Rejonowym w Rzeszowie, z udziałem członkowskim 100 zł i wpisowym 
5 zł. W skład pierwszego Zarządu weszli: Mateusz Cieśla ze Stobiernej 
– przewodniczący, Wojciech Szczygieł (Jasionka) – zastępca przewodni-
czącego, Stanisław Majcher (Stobierna) – sekretarz, oraz członkowie: 
Dominik Obacz (Trzebownisko) i Stanisław Jakubowski (Wólka pod La-
sem). Na czele pierwszej Rady Nadzorczej GS stanął Jakub Bielenda ze 
Stobiernej.

Na początku spółdzielnia ograniczyła się do uruchomienia sklepu z tek-
styliami, garnkami i drobnymi artykułami gospodarstwa domowego w Ja-
sionce. Rozpoczęto również sprzedaż cementu, nawozów i węgla. Na 
przełomie 1947/48 GS przejęła od Spółdzielni Spożywców 11 sklepów: 
w Jasionce, Łukawcu, Nowej Wsi, Tajęcinie, Terliczce, Trzebownisku, 
Wólce pod Lasem i Zaczerniu. Dystrybucja towarów odbywała się trans-
portem konnym. Pierwszy samochód „Lublin” Spółdzielnia zakupiła dopie-
ro w roku 1958. Początkowo służył tylko do przywożenia towarów z Rze-
szowa, a rozwożenie do sklepów odbywało się w dalszym ciągu transpor-
tem konnym. 

Arbitralną decyzją władz wojewódzkich, w roku 1951 Gminna Spół-
dzielnia przekazała cały majątek „resztówki” w użytkowanie nowo utworzo-
nej Rolniczej Spółdzielni Wytwórczej „Postęp” w Jasionce. Od tej chwili za 
użytkowanie powierzchni i budynków, spółdzielcy z GS musieli płacić czynsz 
dzierżawczy. Dodatkowym „ciosem” dla Spółdzielni była rezygnacja z usług 
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GS Jasionka wsi Trzebownisko i Zaczernie; społeczności te przyłączyły się 
do nowo powstałej Gminnej Spółdzielni „SCh” w Rzeszowie; powrót do GS 
w Jasionce nastąpił w roku 1963 – Trzebownisko i w 1973 – Zaczernie. 

Mimo wszystko udało się przetrwać ów trudny okres. Zdecydowano się 
budować własne zaplecze. Na zakupionej 82-arowej działce wybudowano 
magazyny: nawozów (1962 rok) oraz zbożowy (1963 rok). W latach 60. 
Spółdzielnia kupiła następne parcele gruntowe w Łące i w Jasionce z prze-
znaczeniem na dalszą rozbudowę zaplecza magazynowego i usługowego 
(skup żywca, zboża, sprzedaż środków ochrony roślin, obiekty piekarni). 
Spółdzielnia poszerzyła swoją ofertę o skup i usługowe solenie skór suro-
wych. Do 1989 roku była jedynym podmiotem na rynku wiejskim zaopa-
trującym mieszkańców w artykuły spożywcze, rolnicze i przemysłowe, 
a także jednym z niewielu prowadzącym skup artykułów rolnych, zwłasz-
cza żywca i zbóż.

W latach osiemdziesiątych Spółdzielnia posiadała: 2 piekarnie (Jasion-
ka, Łąka), 2 bazy magazynowe (Jasionka, Łąka), 9 samochodów (6 do-
stawczych, 2 ciężarowe, 1 przewóz osób). GS prowadziła 30 placówek 
handlowych, usługi szklarskie, naprawy sprzętu RTV, instalacji wod.- kan., 
skup płodów rolnych i żywca, jaj, skór surowych, przemiał zboża. Wspie-
rając życie społeczno-kulturalne GS patronowała działalności dwu Klubów 
Rolnika. Ważną płaszczyzną promocji idei spółdzielczości wśród najmłod-
szych były spółdzielnie uczniowskie funkcjonujące we wszystkich szkołach 
naszej gminy. Członkami statutowymi GS było wówczas 2701 mieszkań-
ców. Jednostka zatrudniała 133 osoby.

Pogarszająca się sytuacja społeczno-ekonomiczna i gospodarcza kra-
ju, niedostateczna podaż towarów oraz reglamentacje wielu z nich – to 
spowodowało poważne zaburzenia w funkcjonowaniu Spółdzielni. Począ-
tek lat 90. przyniósł transformację ustrojową, w tym urynkowienie go-
spodarki. Również te zmiany zaciążyły na kondycji GS. Jednostka nie była 
w stanie sprostać rosnącej konkurencji, drastycznie zmalała rentowno-
ści Spółdzielni, w niektórych latach zanotowano spore straty. Kolejne 
Zarządy Spółdzielni starały się temu zaradzić z różnym skutkiem. 

W roku 1994 funkcję prezesa objął Zbigniew Dec. Dzięki trudnym 
decyzjom o likwidacji nierentownych placówek handlowych, zaniechaniu 
części inwestycji, wprowadzeniu nowych form zarządzania itp., już w na-
stępnym roku Spółdzielnia osiąga niewielki zysk i małą stabilizację. Ceną 
za to było ograniczenie zakresu działalności i uszczuplenie majątku. 

W roku 2013 Gminna Spółdzielnia „SCh” w Jasionce posiadała ma-
jątek o wartości rynkowej kilku mln zł. Zatrudniała 54 osoby, zrzeszała 
116 członków. Działalność gospodarcza spółdzielni to głównie handel 
oraz produkcja pieczywa. Kapitałem nie do przecenienia w Spółdzielni 
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zawsze byli i są jej członkowie. Dzięki nim mieszkańcy wsi i rolnicy mogli 
zaspokoić swoje potrzeby życiowe, a nawet kulturalne. Spółdzielnia i jej 
członkowie z całą pewnością wydatnie przyczynili się do rozwoju gminy 
i poszczególnych sołectw, w tym zwłaszcza Jasionki. Stąd trwałe miej-
sce GS „SCh” Jasionka w historii sołectwa.

Dla celów dokumentacyjnych przypomnijmy kolejnych prezesów Za-
rządu GS Jasionka: Mateusz Cieśla (w okresie 1946 – 1948), Franci-
szek Tomaka (1948 – 1956), Franciszek Kamiński (1956 – 1960), 
Franciszek Staszowski (1960 – 1966), Marian Kopeć (1966 – 1973), 
Jan Dziadosz (1974 – 1977), Feliks Baj (1977 – 1985), Mieczysław 
Siwiecki (1985 – 1989), Mieczysław Kot (1990 – 1991), Jan Sier-
żęga (1992 – 1993). Od 1994 roku prezesem Zarządu jest Zbigniew 
Dec, a członkami Zarządu Bożena Kandyjewska i Jan Kurdziel. 

Maria Zdeb

ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA „POSTĘP”

Z chwilą zakończenia działań wojennych 1944 – 1945 zaczął się two-
rzyć nowy ład społeczny i ustrojowy. Podstawy polityki rolnej władzy ludo-
wej zakładały przekształcenie drobnych gospodarstw chłopskich w duże 
gospodarstwa spółdzielcze, które wykorzystując ówczesną wiedzę na-
ukową i techniczną, mogłyby się szybciej rozwijać. Aby zachęcić rolni-
ków do tego modelu gospodarowania wykorzystano do agitacji wszystkie 
struktury administracji państwowej oraz przychylne władzy siły polityczne 
i społeczne. W późniejszym czasie wykorzystano również nacisk ekono-
miczny (głównie obowiązkowe dostawy produktów rolnych wprowadzone 
w 1951 r.). Czynnikiem sprzyjającym akcji uspółdzielczania był nadmiar 
siły roboczej na wsi, wynikający z jej przeludnienia i małych zasobów zie-
mi. Trzeba bowiem pamiętać, że większość najlepszych ziem w Jasionce 
należała przed wojną do dworu. Tezę tę potwierdzają dokumenty założy-
cielskie i deklaracje członkowskie Spółdzielni „Postęp”. Protokoły komisji 
szacunkowej wkładów gruntowych wykazują, że większość potencjalnych 
członków posiadała niewielkie ilości ziemi, a były też osoby bezrolne. 

W listopadzie 1950 r. zorganizowała się grupa 21 osób, głównie z Ja-
sionki, i wydała oświadczenie o celowości utworzenia spółdzielni produk-
cyjnej. 28 grudnia 1950 r. zarejestrowana została Rolnicza Spółdzielnia 
Wytwórcza „Postęp” w Jasionce. Pierwszym przewodniczącym Zarządu 
został Walenty Bal, zaś członkami Zarządu Zofia Kuźniar i Wojciech 
Drzał (wszyscy z Jasionki). 22 września 1951 r. Prezydium Wojewódz-
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kiej Rady Narodowej w Rzeszowie wydało orzeczenie przekazujące w Za-
rząd RSP w bezpłatne użytkowanie nieruchomość rolną w składzie:

• grunty PFZ położone w Jasionce o pow. 4,57 ha stanowiące rolne 
działki poparcelacyjne majątku Jasionka;

• grunty pofolwarczne majątku Jasionka o pow. 13,40 ha;
• „resztówkę” Jasionka o pow. 12,50 ha z częściowo zniszczonymi 

budynkami mieszkalnymi i gospodarczymi, oborą, stajnią, cieplar-
nią, gorzelnią i spichlerzem;

• drzewostan owocowy (80 szt. jabłoni, 5 grusz, 22 czereśnie i wi-
śnie, 10 orzechów);

• drzewa i krzewy parkowe (409 szt.).

Przez długi czas gospodarka spółdzielni prowadzona była w sposób 
tradycyjny, przy małym poziomie nakładów. Ten sposób gospodarowania 
zaspokajał głównie potrzeby produkcyjne gospodarstwa oraz konsump-
cyjne jego członków. Bardzo niewiele produktów trafiało na rynek. Pier-
wotnie skupiono się na produkcji mleka, zboża i warzyw. Dopiero w po-
łowie lat sześćdziesiątych poszerzono produkcję o opas młodego bydła 
rzeźnego (bukaty) oraz zmieniono profil produkcji ogrodniczej – głównie 
na uprawę pomidorów i dyni dla przetwórstwa oraz uprawę szklarniową 
goździków.

Zdecydowany rozmach w działalności spółdzielni wiąże się z latami 
siedemdziesiątymi. Najpierw poszerzono działalność o filie w Błażowej 
i Przewrotnem, a w następnych latach zwiększono areał upraw poprzez 
wykup gruntów od rolników indywidualnych i zasobów Państwowego Fun-
duszu Ziemi oraz wydzierżawionych od PLL „LOT” (wywłaszczone przez 
państwo w latach 50. pod potrzeby lotniska).

Stan użytkowanych gruntów rolnych w latach 1950 – 2014

ROK 1950 1971 1973 1975 1977 1987 2003 2014

HA 21 28 156 287 617 854 645 405

Równocześnie rozpoczęto inwestycje zmierzające do rozwinięcia pro-
dukcji zwierzęcej i polepszenia warunków mieszkaniowych i socjalnych 
członków spółdzielni.

W latach 70. wybudowano: 
• 2 budynki bukaciarni na 312 stanowisk (1975 r.);
• 2 budynki brojlerni na 24 tys. kurcząt w rzucie (1 wsad styczeń 

1976 r.);
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• budynek fermy krów typ UO-500 na 480 stanowisk z zapleczem 
gospodarczym (stodoła, silosy, waga pojazdowa, stacja paliw, 
oczyszczalnia ścieków, warsztaty naprawcze);

• 2 bloki mieszkalne dla 36 rodzin i garaże;
• rozpoczęto budowę fermy drobiu – I etap na 120 tys. kurcząt 

w rzucie w Wysokiej Głogowskiej.

W okresie tym poszerzono działalność statutową spółdzielni o pro-
wadzenie usług (grupa remontowo – budowlana i grupa rekultywacyj-
na) oraz o produkcję trzody chlewnej w przejętej od Zakładów Mięsnych 
w Rzeszowie tuczarni w Łące. Uruchomiono także produkcję masarską 
w przejętym od Gminnej Spółdzielni „SCh” w Głogowie Młp. małym zakła-
dzie wędliniarskim. Produkowane z własnego surowca wyroby sprzeda-
wano w sklepie zakładowym w Rzeszowie po cenach kalkulacyjnych.

Pod koniec lat siedemdziesiątych odłączyły się od spółdzielni w Jasion-
ce filie w Błażowej i Przewrotnem, jako samodzielne jednostki. W 1978 
roku spółdzielnia otrzymała sztandar i została odznaczona Orderem 
Sztandaru Pracy II klasy.

Lata osiemdziesiąte to trudny okres w działalności spółdzielni. Kryzys 
gospodarczy w kraju, rozregulowany rynek, pogarszająca się w szybkim 
tempie opłacalność produkcji rolnej, zwłaszcza bydła i mleka, zmusiły 
kierownictwo do poszukiwania nowych źródeł dochodu. W tym okresie 
uruchomiono tucz gęsi w Wysokiej Gł., a później chów niosek na jaja 
spożywcze. Coraz bardziej nierentowna obora krów mlecznych dopro-
wadziła do decyzji o likwidacji stada i modernizacji obiektów pod produk-
cję drobiarską w oparciu o własne stado reprodukcyjne i wylęgarnię pi-
skląt. Równocześnie, pod koniec lat 80. Spółdzielnia wykupiła od Agencji 
Nieruchomości Rolnych tuczarnię świń w Wysokiej Gł., w której utrzy-
mywano 50 macior i odchowywano rocznie ok. 1000 prosiąt oraz 400 
tuczników na rzeź.

Początek lat 90. to przestawianie działalności na produkcję dro-
biarską i uruchomienie ubojni drobiu. Zdecydowano o sprzedaży miesz-
kań członkom spółdzielni. W roku 1999 spółdzielnia zmodernizowała ko-
tłownię, instalując pierwsze na Podkarpaciu kotły na biomasę o mocy 600 
kW. Zakupiono również nowy sprzęt do gromadzenia słomy, 2 kombajny 
i sprzęt uprawowo – siewny. W całym wymienionym okresie Spółdzielnia 
prowadziła produkcję roślinną (pszenica, żyto, owies, kukurydza, rzepak, 
buraki) oraz usługi dla rolników. Dla przykładu w roku 2004 w spółdzielni 
pracowało ok. 60 osób, a jej działalność skupiała się na prowadzeniu 
produkcji roślinnej na łącznym obszarze 639 ha. Produkcja zwierzęca, 
która obejmowała trzodę chlewną i drób, dała następujące efekty (dane 
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z roku 2004): prosięta – 777 szt. tuczniki – 530 szt., sprzedaż piskląt 
– 405 tys. szt., kury nioski – 21 tys. szt., produkcja jaj – ponad 2,7 mln 
szt., ubojnia drobiu – 68 tys. szt. (141 560 kg).

Późniejsze lata to przystosowanie produkcji (rozmiaru i rodzaju) do 
koniunktury rynkowej, gustów odbiorców, wymagań higieniczno-sani-
tarnych, a także dyrektyw Unii Europejskiej. Następstwem tych zdarzeń 
była rezygnacja z produkcji trzody chlewnej oraz uprawy buraków, jak też 
likwidacja ubojni drobiu. 

Stan na koniec 2013 roku: w spółdzielni jest 42 członków, udział okre-
ślony w statucie Spółdzielni to 1000 zł. Spółdzielnia gospodaruje na 408 
ha gruntów rolnych, a głównym kierunkiem jest produkcja drobiarska, 
tj. tucz brojlerów (kurniki w Jasionce), a także produkcja jaj konsump-
cyjnych w oparciu o własne pasze (kurniki w Wysokiej Gł.). Produkcja 
roślinna nastawiona jest na potrzeby własne, a nadwyżki niewykorzysta-
ne w chowie drobiu są sprzedawane innym odbiorcom. RSP „Postęp” 
w Jasionce jest jedyną w gminie i jedną z nielicznych w regionie rolniczą 
spółdzielnią produkcyjną działającą nieprzerwanie od 65 lat. Dobrze za-
rządzana przynosi corocznie zysk jej członkom. Firma jest dobrze zinte-
growana ze społecznością wsi Jasionka.

Przewodniczący – prezesi RSP „Postęp” w Jasionce: Walenty 
Bal 1950 – 1952, Jan Małecki 1952 – 1953, Wojciech Szczygieł 
1953 – 1954, Bronisław Pokrzywa 1956 – 1963, Michał Ożóg 
1963 – 1966, Wojciech Sowiński 1966 – 1969, Kazimierz Wita-
lec 1969 – 1974, Jan Gajdek 1974 – 1980, Jerzy Łoś – 1980, 
Maria Zdeb 1980 – 1981, Franciszek Sieniawski 1981 -1983, 
Anna Niewińska 1983 – 1984, Józef Fedan 1984 – 2002.

Od roku 2003 w skład Zarządu wchodzą: Czesław Żak – prezes, oraz 
jako członkowie Barbara Grajewska-Szybisty, Mirosław Kot, a także 
Jerzy Kowal, który był członkiem Zarządu w latach 2007 – 2011.

 Maria Zdeb
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Przez dziesiątki lat KÓŁKO ROLNICZE świadczyło usługi 
mechanizacyjne i transportowe drobnym gospodarstwom 
rolnym na terenie Jasionki i okolic. Prowadziło też szeroką 
działalność produkcyjną, wspierając tak nienasycony rynek 
materiałów budowlanych. Zasługą działaczy kółkowych było 
szerzenie wiedzy rolniczej oraz nowoczesnych metod gospo-
darowania. Zmiana charakteru gospodarki gminy i zanik ty-
powej drobnotowarowej produkcji rolniczej spowodowały, że 
straciło ono rację dalszego funkcjonowania. Czy odnajdzie się 
w nowej rzeczywistości?
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Dawny Dom Ludowy na krzyżówce na Wólkę ma szczególne zasługi dla wsi. Mieścił wiele różnych ważnych dla środowiska 
instytucji: posterunek żandarmerii, siedzibę Gromadzkiej Rady, szatnię LZS. Najdłużej gościł pocztę i tak jest do dziś. W la-
tach 1976 – 1990 w obiekcie tym funkcjonował też  BANK SPÓŁDZIELCZY, póki nie przeniósł się do własnego budynku. 

Rok 1977. Przed ówczesną siedzibą BS stanęła jego załoga 
wraz z szefami z Zarządu rzeszowskiego: Franciszek Zawada, 
Roman Pomorski, Bronisława Drzał (kierowniczka oddziału),  
Eugenia Szymańska, Teresa Dziągwa, Bronisława Bielenda, 
Bronisława Maślanka, Anna Goclon, Helenka Bojda.
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Bank Spółdzielczy w Jasionce za-
bezpiecza obsługę finansowo-ka-
sową znacznej części podmiotów 
gospodarczych z terenu gminy. 
Zyskuje też coraz liczniejszą rze-
szę klientów indywidualnych. Jest 
konkurencyjny wobec innych po-
dobnych placówek. Oby tak dalej!
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W kapitalistycznej rzeczywistości XXI wieku ży-
wot GMINNEJ SPÓŁDZIELNI „SCh” nie należy 
do łatwych. Z pozycji monopolisty na rynku 
gminy, GS stał się jednym z kilku większych jed-
nostek handlowych. GS może jednak liczyć na 
grupę wiernych stałych klientów, którym bliski 
jest od lat. Oby nigdy go nie opuścili! Z myślą 
o nich, ale też młodych czytnikach, poniżej krót-
ka wędrówka po 70-letniej historii tej zasłużonej 
placówki.

Brygada zmianowa 
w spółdzielczej piekarni 
z kierowniczką Wiesławą 
Kazik. Pieczywo z nalepką 
GS Jasionka nie potrzebu-
je reklamy!

Rok 1964. Na szkoleniu z zakresu BHP spotkali 
się sprzedawcy z terenu całej gminy.

Rok 1961. Sklep w Tajęcinie powstał z inicja-
tyw Salomei Zając.

Jubileuszowe spotkanie z okazji 55-lecia GS 
prowadzi Mieczysław Kot – przewodniczący RN 
w latach 1976 – 1984. Z lewej prezes Zarządu 
GS od 1994 r. Zbigniew Dec.
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Kolektywne gospodarowanie w rolnictwie nie ma w Polsce mocnych tradycji, zwłaszcza w regionach Polski wschodniej. 
Chlubnym wyjątkiem od tej reguły jest funkcjonująca od prawie 60 lat RSP „Postęp” w Jasionce. Radzi sobie nieźle, mimo 
przeciwności losu, jak choćby pamiętna powódź w 2010 roku.
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LOTNISKO I JEGO OKOLICE

Jasionka od dziesięcioleci kojarzona jest przede wszystkim z lotni-
skiem oraz portem lotniczym, który obsługuje pasażerów z całej po-
łudniowo-wschodniej Polski oraz ze Słowacji i Ukrainy. Jego korzyst-

ne usytuowanie zarówno pod względem geograficznym, jak i meteorolo-
gicznym, a także fakt znakomitej infrastruktury technicznej, w jaką został 
wyposażony, zwłaszcza w ostatnich latach, podniosło go do rangi lotniska 
zapasowego dla innych tego typu obiektów w kraju. 

W obrębie lotniska oraz okolicy znajdują się m.in. takie instytucje 
i obiekty jak: Ośrodek Kontroli Ruchu Lotniczego, Ośrodek Kształce-
nia Lotniczego Politechniki Rzeszowskiej, Aeroklub Rzeszowski, jeden 
z ośmiu w Polsce radarów meteorologicznych. Nie bez znaczenia jest 
również fakt usytuowania w pobliżu lotniska – przylotniskowej Strefy S1 
Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego AEROPOLIS. Chcie-
libyśmy, dla poszerzenia wiedzy obecnego, jak i przyszłego Czytelnika, 
przybliżyć historię oraz stan posiadania wszystkich tych podmiotów.

PORT LOTNICZY RZESZÓW – JASIONKA

Początki istnienia rzeszowskiego lotniska sięgają roku 1940, kiedy to 
okupant niemiecki dla celów wojennych rozpoczął budowę drogi starto-
wej o długości 1200 m i szerokości 40 m oraz całej infrastruktury lotni-
skowej. Główna budowa trwała równo rok; lotnisko bowiem musiało być 
gotowe na czerwiec 1941 roku do ataku III Rzeszy na ZSRR.

Na lotnisku zlokalizowano 3 hangary; największy stanął w okolicy obec-
nego AEROKLUBU, oraz murowany budynek komendantury. Lotnisko 
posiadało własne zasilanie elektryczne, urządzenia nawigacyjne oraz po-
łączenia telefoniczne z innymi lotniskami na terenie południowo-wschod-
niej Polski. Wybudowano też własne studnie głębinowe, pozyskując wodę 
z ogromnego zbiornika podziemnego.

Do większości prac fizycznych przy budowie lotniska Niemcy wykorzy-
stywali przymusowo mieszkańców okolicznych wsi, a także junaków w ra-
mach tzw. Baudienstu oraz Żydów ściągniętych z rzeszowskiego getta. 
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W okresie od jesieni 1942 r. do stycznia 1943 r. z lotniska w Jasion-
ce bez przerwy startowały niemieckie bombowce i myśliwce obierające 
kurs na front wschodni. Trwała bowiem jedna z największych bitew II 
wojny światowej – batalia na froncie stalingradzkim. 

Na przełomie lipca i sierpnia 1944 r. uciekający faszyści nie oszczędzili 
lotniska. Przed odejściem wszystko z premedytacją zniszczyli i praktycz-
nie przestały istnieć zarówno urządzenia nawigacyjne, pas startowy, drogi 
kołowania i hangary oraz cała infrastruktura techniczno-bytowa, w tym 
także baraki znajdujące się na pastwisku w okolicach dzisiejszego kościoła 
i szkoły w Jasionce; pozostały po nich tylko głębokie leje, utrzymujące się 
wiele lat po wojnie.

Po przejściu frontu, na początku sierpnia 1944 roku, na pozostałym 
skrawku lotniska wylądowały pierwsze radzieckie sanitarki. Przez cały 
okres od sierpnia 1944 do stycznia 1945 roku trwały prace naprawczo 
– remontowe przywracające lotnisku funkcjonalność, a potem zaczęły 
pojawiać się pierwsze loty cywilne, w tym słynna „DAKOTA” z biało-czer-
woną szachownicą. 

Powojenną historię lotniska organizuje i buduje wojsko, gdyż głównie 
celom militarnym służyło przez pierwszych kilkanaście lat powojennych. 
Z chwilą powstania Układu Warszawskiego Jasionka stała się jednym z lot-
nisk dla sił powietrznych UW. W tym też czasie (rok 1963) podjęto decyzję 
o budowie nowoczesnej płyty startowej. 

Nowa płyta powstała w północnej części lotniska i służyła solidarnie dla 
potrzeb floty powietrznej Układu Warszawskiego, a także lotnictwu cywil-
nemu. W zaistniałej sytuacji lotnisko miało dwóch zarządców. Częścią za-
chodnią administrowało wojsko, a wschodnią cywile. Taki stan utrzymywał 
się praktycznie do 1990 r. 

Istotnym etapem w dziejach rzeszowskiego lotniska był rok 1959 i prze-
jęcie go przez Zarząd Portów Lotniczych i Lotnictwa Komunikacyjnego. 
W tym okresie wybudowano m.in.: dworzec lotniczy, płytę postojową, drogi 
kołowania, nową drogę startową (rok 1963) oraz wieżę kontroli ruchu. Był 
to okres rozkwitu połączeń krajowych z Warszawą, Gdańskiem, Poznaniem, 
Koszalinem, Wrocławiem oraz Szczecinem. W 1974 r. lotnisko w Jasion-
ce otrzymało status portu międzynarodowego i możliwość przyjmowania 
oraz odpraw samolotów w komunikacji międzynarodowej. W 1987 roku 
zarządzanie nad Lotniskiem przejęło Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty 
Lotnicze”. W latach 90. Polskie Linie Lotnicze „LOT” zawiesiły połączenia 
z Rzeszowem. Sytuacja poprawia się dopiero pod koniec lat 90. i później-
szych, wraz z pojawieniem się na polskim rynku tanich linii lotniczych i uru-
chomieniem połączenia CARGO. To początek prosperity dla „Jasionki”. Wy-
budowano budynek administracyjno-techniczny, stację paliw, drugą płytę 
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postojową oraz zmodernizowano i wydłużono drogę startową. W grudniu 
2007 roku powołana zostaje spółka Port Lotniczy „Rzeszów – Jasionka”, 
która od lipca 2009 roku przejęła zarządzanie lotniskiem.

Zdecydowane przyspieszenie przynosi rok 2010. W Jasionce trwa za-
sadnicza zmiana infrastruktury, tj. rozbudowa płyt postojowych, budowa 
nowego terminalu, rozbudowa zaplecza technicznego, budowa i rozbudo-
wa dróg kołowania wraz z drogami szybkiego zejścia z pasa, budowa płyty 
i hangarów dla przeglądu i naprawy samolotów, rozbudowa CARGO.

W kwietniu 2012 roku oddano do użytku nowy supernowoczesny termi-
nal pasażerski. Powstał głównie ze środków pochodzących z Unii Europej-
skiej. Przepustowość terminalu wynosi 720 pasażerów w ciągu godziny, 
a docelowo może osiągnąć poziom 1400 pasażerów. Terminal ma 17 
stanowisk odpraw, a wyjście na płytę prowadzi przez 4 bramy, w tym jedną 
ze specjalnym rękawem. W roku 2013 odprawiono z podrzeszowskiej Ja-
sionki 590 tys. pasażerów, a docelowo zakładana jest maksymalna prze-
pustowość 1,8 mln pasażerów rocznie.

Teren lotniska to powierzchnia 650 ha. Lotnisko dysponuje pasem star-
towym o długości 3200 m i szerokości 45 m (wybudowano go w 2005 
roku), co plasuje go na drugim miejscu wśród lotnisk krajowych. Obiekt 
wyposażony jest w nowoczesną aparaturę nawigacyjną i oświetleniową, co 
oznacza, że wszystkie typy samolotów mogą lądować i startować z nasze-
go lotniska. Potwierdzeniem mogą być loty transportowego kolosa „RU-
SŁANA” oraz F16 i rosyjskich Migów.

Lotnisko w Jasionce ma bardzo korzystne usytuowanie pod względem 
geograficznym i meteorologicznym. Cechuje go największa w kraju liczba 
dni lotnych oraz ukształtowanie terenu – płaskie podejścia i brak przeszkód 
naturalnych. Obok lotniska znajduje się jeden z ośmiu w Polsce radarów 
meteorologicznych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, który na 
bieżąco śledzi i ostrzega o zjawiskach pogodowych. 

Lotnisko od niedawna posiada własny parking samochodowy, zarówno 
dla samochodów osobowych, jak i dla autobusów. Ogółem to 600 miejsc. 
Dojazd do lotniska odbywa się dwustronnie: od strony zachodniej poprzez 
dawną drogę krajową nr 9, a od wschodniej poprzez drogę krajową nr 19. 
Atutem rzeszowskiego lotniska jest ponadto fakt, iż kilkaset metrów od 
pasów startowych biegnie autostrada A 4.

W roku 2014 regularne połączenia z Jasionki obsługiwały: PLL LOT, 
EUROLOT, LUFTHANSA i RYANAIR. W rozkładzie prawie codziennie 5 
połączeń z Warszawą, ponadto loty do: Birmingham, Barcelony, Bristo-
lu, Dublina, East Midlands, Frankfurtu, Glasgow, Londynu, Manchesteru, 
Oslo, Paryża, Rzymu i włoskiej Trapani. W sezonie organizowane są loty 
czarterem na południe Europy. 
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OŚRODEK KONTROLI RUCHU LOTNICZEGO

Dopełnieniem ambitnych przedsięwzięć w obrębie lotniska jest nowo 
wybudowany Ośrodek Kontroli Ruchu Lotniczego. Inwestycja kosztowała 
24 mln złotych i była dofinansowana z unijnego Programu Operacyjne-
go Infrastruktura i Środowisko. Ośrodek oddano do użytku 20 września 
2013 roku. W jego skład wchodzi 6-kondygnacyjna wieża kontroli lotów 
z salą operacyjną oraz 2-kondygnacyjny budynek przeznaczony pod za-
plecze administracyjno-techniczne. 

Wieża ma 33 metry wysokości i jest trzykrotnie wyższa od starej. Wy-
różnia się elewacją z blachy tytanowo-cynkowej. Ma ponad 1,7 tys. mkw. 
powierzchni użytkowej. Ulokowane wewnątrz stanowiska kontrolerskie 
wyposażono w nowoczesny system radiokomunikacyjny oraz sprzęt tele-
informatyczny i teletransmisyjny. Pracuje tu 20 osób, w tym 2 kobiety.

AEROKLUB RZESZOWSKI

Dla mieszkańców Jasionki Aeroklub stanowi integralną część lotniska, 
bo zawsze był i jest w jego sąsiedztwie. Początek Klubu przypada na wio-
snę 1946 roku. Wojenna zawierucha „przypędziła” do Rzeszowa grupę 
pilotów. Pojawił się pomysł stworzenia klubu lotniczego. Tak to wspomina 
pierwszy jego instruktor Teofil Kępka: – Wśród powojennych pionierów 
rzeszowskiego lotniska znaleźli się m.in.: Tadeusz Mączyński – instruk-
tor z przedwojennej Bezmiechowej, Eugeniusz Kowalski, Tadeusz Kra-
jewski, Tadeusz Wierzbicki, Jan Gołubiew, Bogusław Kulas, Stanisław 
Tauter, Tadeusz Ferenc, Eugeniusz Biłyk, Aleksander Malak.

Pierwszym prezesem Aeroklubu został wojewoda Jan Mirek. Pierw-
szym pilotem – instruktorem Teofil Kępka, a pierwszym mechanikiem 
Stanisław Tauter. Natomiast pierwszą bazą stała się podrzeszowska 
Jasionka i jej poniemieckie lotnisko wojskowe, a pierwszymi samolotami 
dwa zdemobilizowane kukuruźniki. 

To w Aeroklubie Rzeszowskim grupowali się pasjonaci lotnictwa z na-
szego regionu, zawodowcy i amatorzy w sportach lotniczych – w nawiga-
cji, szybownictwie, spadochroniarstwie i akrobatyce. W Aeroklubie po-
znawali abecadło latania, by po kilku czy kilkunastu latach sięgnąć po me-
dale najlepszych na świecie. Złotą listę mistrzów Polski, Europy i świata 
otwiera Wacław Nycz – 16 medali w lataniu precyzyjnym, w tym 4 złote 
(1985, 1987, 1991, 1992). Był pilotem PLL LOT; zginął w wypadku 
samochodowym 17 kwietnia 2013 r.

Wybitnym pilotem Aeroklubu był również Witold Świadek. Zdobył 
11 medali mistrzostw świata i Europy w lataniu rajdowym i precyzyjnym 
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w konkursach indywidualnych i drużynowych. Zginął w Emiratach Arab-
skich 15 maja 1990 r. w czasie lotu służbowego, jako szef personelu 
latającego WSK-Rzeszów. Jan Baran wywalczył pięć medali. Zawodowo 
związany był z WSK-Rzeszów, a potem z PLL LOT. Zginął w 1984 roku 
w katastrofie Wilgi w Irlandii.

W lidze mistrzów jest też miejsce dla Marka Kachaniaka, a w jego 
kolekcji jest m.in. 8 medali, w tym drużynowego mistrza świata w lataniu 
precyzyjnym, a także w lataniu rajdowym (2000 r. i 2009 r.).

Jakże długa jest ta lista mistrzów z Jasionki. Obok wyżej wymienionych 
dodać trzeba nazwiska m.in.: Krzysztofa Wyskiela, Janusza Trzecia-
ka, Bolesława Gargały, Henryka Rozwadowskiego, Janusza Maca, 
Juliana Ziobry czy Wacława Czyża. Natomiast wśród nauczycieli i szko-
leniowców warto wymienić m.in. takie nazwiska jak Mariana Złamańca, 
Stanisława Wiśniewskiego, Mirosława Nalepy, Teofila Kępki, Marka 
Zagórskiego czy Tadeusza Gancarza. I jeszcze dwa nazwiska – najbar-
dziej wspominanych szefów Aeroklubu: Romana Przepióry i Bronisła-
wa Janusa. 

Okresy największej świetności Aeroklubu przypadają na lata 60. i 70. 
ubiegłego stulecia, kiedy to rzeszowscy skoczkowie zdominowali polski 
sport spadochronowy, a w Jasionce rywalizowali szybownicy. Odbywały się 
zloty zespołów akrobacyjnych i były to lata naznaczone medalami. Szkolenie 
młodych fanów sportów lotniczych w całości finansowało wtedy państwo. 
Każdy młody pasjonat latania miał szanse zostać „Ikarem przestworzy”.

Obecnie jest to sport raczej elitarny, finansowany w większości przez 
wkład własny uczestników i przez bogatych sponsorów. 

OŚRODEK KSZTAŁCENIA LOTNICZEGO
POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ

W południowej części „Jasionki” obok lotniska funkcjonuje Ośrodek 
Kształcenia Lotniczego Politechniki Rzeszowskiej, jedyna tego typu pla-
cówka w kraju. Pierwsi absolwenci otrzymali dyplomy w 1981 r., w tym 
Tadeusz Wrona, bohater awaryjnego lądowania Boeinga na warszaw-
skim Okęciu 1 listopada 2011 roku.

Historia Ośrodka sięga roku 1977, kiedy to podjął działalność Ośro-
dek Szkolenia Personelu Lotniczego (OSPL) jako integralna jednostka 
Politechniki Rzeszowskiej. Do dyspozycji studentów i instruktorów odda-
no wtedy samoloty An-2, PZL-110 Koliber, PZL-104 Wilga oraz M-20 
Mewa. Od kwietnia 1990 r. szkoła ta nosi nazwę Ośrodka Kształcenia 
Lotniczego Politechniki Rzeszowskiej (OKL).
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W 1992 r. OKL zakupił symulator lotów typu FNPT II i w tym okre-
sie samoloty An-2 i PZL-104 Wilga zostały zastąpione samolotami TB-9 
TAMPICO i TB-20 TRYNIDAD. Również na potrzeby Ośrodka przekazano 
w 1992 r. tzw. stary Port Lotniczy. Budynek po gruntownej adaptacji 
stał się siedzibą kierownictwa OKL oraz miejscem zajęć teoretycznych 
dla studentów. Obok funkcjonuje Dom Studenta Aviata.

W pierwszej dekadzie XXI wieku ze środków UE zakupiono 7 samo-
lotów (5 jednosilnikowych Liberty XL 2 oraz 2 dwusilnikowe maszyny 
Piper). Rozbudowano i zmodernizowano obiekty Ośrodka; m.in. OKL 
wzbogacił się o własny 900-metrowy pas startowy oraz dwa nowe han-
gary. Zakupiono supernowoczesny symulator lotów. Stało się to możliwe 
dzięki programowi „Rozwój Polski Wschodniej”. OKL otrzymał w ramach 
projektu „Rozbudowa i doposażenie OKL” blisko 40 mln złotych.

W Ośrodku zajęcia ze studentami prowadzi 14-osobowa kadra pi-
lotów – instruktorów, mających do dyspozycji łącznie 20 samolotów. 
Wszystkie te działania umożliwiły zwiększenie liczby miejsc na I roku 
szkolenia lotniczego z 15 do 26. Podsumowując, w minionych 35 latach 
prawie 600 absolwentów otrzymało w Jasionce licencję pilota zawodo-
wego II kat.

PODKARPACKI PARK NAUKOWO -TECHNOLOGICZNY
AEROPOLIS (STREFA S1 – PRZYLOTNISKOWA)

Usytuowanie w Jasionce przylotniskowej strefy S1 – Podkarpackiego 
Parku Naukowo-Technologicznego AEROPOLIS spowodowało, że tereny 
te stały się jednym z najbardziej atrakcyjnych miejsc pod inwestycje w po-
łudniowo-wschodniej Polsce.

Rejon ten charakteryzuje się dużą dostępnością dla komunikacji drogo-
wej. W pobliżu znajduje się bowiem węzeł komunikacyjny autostrady A4 
i drogi ekspresowej S19 (w przeszłości „Via Baltica”), co w dobie oszczęd-
ności czasu ma bardzo duże znaczenie organizacyjno-ekonomiczne.

Powierzchnia strefy S1 to obszar ok. 70 ha. Teren jest uzbrojony w dro-
gi wewnętrzne, sieć wodociągową, kanalizację sanitarną i deszczową oraz 
sieć elektroenergetyczną. Całość Parku objęta jest specjalną Strefą Eko-
nomiczną EURO PARK – MIELEC. Firmy inwestujące mają więc możliwość 
uzyskania ulgi w podatku dochodowym nawet do 70% zainwestowanego 
kapitału. Teren strefy S1 objęty jest miejscowym planem zagospodarowa-
nia przestrzennego, co znacznie ułatwia i przyspiesza proces inwestycyjny.

Działalność gospodarczą prowadzą tu firmy z szeroko pojętej branży 
lotniczej. Ponadto działają tu przedsiębiorstwa z branży elektromaszyno-
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wej, elektronicznej i informatycznej. Naukową bazą dla tych branż jest 
największa uczelnia techniczna południowo-wschodniej Polski – Politech-
nika Rzeszowska. 

Większość z 70 ha powierzchni strefy S1 jest już wykorzystana. 
W sumie produkuje już 10 zakładów, a kilka następnych rozpoczęło 
swoją budowę. Szacuje się, że wartość dotychczasowych inwestycji 
to kwota prawie pół miliarda złotych. W sumie w najbliższych latach 
powstanie w tym rejonie ok. 3 tysięcy miejsc pracy. Trzeba też uzupeł-
nić, że wszystkie inwestycje w AEROPLOIS charakteryzują się wysokim 
poziomem innowacyjności, wykorzystaniem wysoko wykwalifikowanych 
kadr oraz przestrzeganiem zasad ochrony środowiska.

W roku 2014 na terenie AEROPOLIS funkcjonowały:
• BorgWarner Turbo Systems Poland Sp. z o.o. Zakład ten jest 

częścią amerykańskiego koncernu o tej samej nazwie z siedzibą 
w stanie Michigan. Od stycznia 2009 r. fabryka w Jasionce do-
starcza cztery modele turbosprężarek do silników 1.3 JTD dla fir-
my Powertrain w Bielsku-Białej. Natomiast od czerwca 2010 r. 
rozpoczęto seryjną produkcję turbosprężarek do silników FORDA, 
które są dostarczane do fabryk w Bridgend na terenie Wielkiej Bry-
tanii oraz hiszpańskiej Walencji. Zakład zatrudnia ok. 250 osób;

• Vac Aero powstał jako drugi kanadyjski zakład w Polsce. Zajmu-
je się termiczną obróbką metali. Docelowo planuje zatrudnienie 
w granicach 50 osób;

• MTU Aero Engines Polska jest firmą niemieckiego koncernu. 
Rozpoczęła działalność w Jasionce w 2009 roku. Zabudowana 
powierzchnia zakładu wynosi ponad 18 tysięcy mkw. Pracuje tu 
prawie 500 osób, w tym kilkudziesięciu inżynierów przeszkolo-
nych w Monachium. Produkują m.in. łopatki do silników samo-
lotu Airbus A 320 i do największego samolotu pasażerskiego 
na świecie Airbus 380. Firma MTU Polska dalej rozbudowuje 
swój jasionecki zakład. Inwestycja kosztować będzie w sumie 40 
mln euro, dodatkowo zatrudnienie znajdzie 250 osób. W nowej 
części produkowane będą elementy do lotniczych silników turbo-
wentylatorowych najnowszej generacji tzw. GTF. Polska będzie 
jedynym centrum dla całego koncernu MTU i jednym z nielicznych 
miejsc w Europie, gdzie będą produkowane moduły do wszystkich 
nowych silników; 

W AEROPOLIS inwestuje również amerykański gigant lotniczy – kon-
cern Goodrich Corporation. W filii koncernu będą wytwarzane podwo-
zia do samolotów, a zatrudnienie znajdzie ok. 250 osób;
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Obok wymienionych, w strefie S1 funkcjonują też inne zakłady, takie 
jak informatyczny OPTeam, który zatrudnia ponad 180 osób czy zakład 
produkujący narzędzia Zelnar. 

Na terenie strefy trwa realizacja innej sztandarowej inwestycji firmowa-
nej przez Urząd Marszałkowski i Rzeszowską Agencję Rozwoju Regional-
nego. Uwagę przyjezdnych zwraca rosnąca bryła przyszłego Centrum Wy-
stawienniczo-Kongresowego. To bardzo oryginalny projekt. Będzie koszto-
wać ok. 134 mln zł, też współfinansowany przez UE. Ma to być największa 
tego typu placówka w regionie. Mimo opóźnień w budowie już zaplanowano 
pierwsze imprezy – powinny mieć miejsce w styczniu 2016 roku. 

Emilia Drąg 
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Wasyl Bodżukjan dopiero co opuścił Ukrainę ogarniętą wojną. Spacerując po terminalu lotniska w Jasionce nie może ukryć 
fascynacji: – Jak tu nowocześnie i europejsko, jak blisko wielkiego świata… Gdy mówi to, za jego plecami, nad sylwetką 
parkującego kolosa RUSŁANA, pojawia się w ćwiczebnym locie nie mniej słynny BLACK HAWK rodem z mieleckiej wytwórni.

W ostatnich latach lotnisko w Jasionce wzbogaciło się o fantastyczne obiekty i zostało wyposażone w specjalistyczną apa-
raturę, stając się portem lotniczym na prawdziwie europejskim poziomie. Jasionka gotowa jest przyjmować największe 
samoloty i miliony pasażerów rocznie. 
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Na obszarze 610 ha zlokalizowano m.in. 
piękny terminal z 17 stanowiskami odpraw, 
pas o długości 3200 m, drogi kołowania 
i place postojowe, supernowoczesny system 
oświetlenia nawigacyjnego i naprowadzania 
maszyn. 
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We wrześniu 2013 roku oddano 
do użytku nową wieżę kontroli lo-
tów. Sześciokondygnacyjny obiekt 
o konstrukcji monolityczno-żelbe-
towej powlekany blachą tytanowo-
-cynkową mieści sale operacyjne, 
a także pomieszczenia socjalno-
-wypoczynkowe. Na szczycie jest 
taras widokowy. Obiekt kosztował 
prawie 20 mln zł pochodzących ze 
środków UE. 
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Aeroklub Rzeszowski okres swej największej prosperi-
ty ma zapewne dawno za sobą. Za takowy należy uznać 
dekady lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych, kie-
dy to jego  przedstawiciele  zajmowali czołowe miejsce 
w Europie i w świecie w sportach lotniczych – byli najlepsi 
w akrobatyce samolotowej, w szybownictwie, spadochro-
niarstwie. Tak znakomite sukcesy to efekt talentu młodych 
pasjonatów lotnictwa prowadzonych przez grono wspa-
niałych instruktorów, a nade wszystko niezapomnianych 
kierowników AR Romana Przepióry i Bronisława Janusa.

Rok 1985. W mistrzostwach 
Polski rozegranych w Jasionce 
na podium stanęli (od lewej): 
Krzysztof Wyskiel, Wacław 
Nycz, Maciej Białek, Włodzimierz 
Skalik, Witold Świadek, Bogdan 
Wójtowicz. 

Wacław Nycz (na zdjęciu z lewej) – 16 medali 
w lataniu precyzyjnym, w tym 3 złote indywidu-
alnego mistrza świata. Marek Kachaniak – w jego 
kolekcji jest m.in. 8 medali, w tym drużynowego 
mistrza świata w lataniu precyzyjnym, a także 
w lataniu rajdowym.
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Z południowej strony płyty lotniska usadowił się Ośrodek 
Kształcenia Lotniczego Politechniki Rzeszowskiej – jedyna 
tego typu placówka w Polsce. W okresie 35 lat swej dzia-
łalności wypuściła prawie 600 absolwentów z licencją pilota 
zawodowego II kat. Studenci i ich instruktorzy mają do dys-
pozycji supernowoczesną bazę, m.in. symulator lotu oraz 20 
dobrej klasy samolotów szkoleniowych. 
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Tuż obok lotniska funkcjonuje kolejny 
obiekt będący chlubą Podkarpacia i gminy 
Trzebownisko. To strefa S1  Parku Naukowo 
-Technologicznego AEROPOLIS. W okresie 
niemal 10 lat zainwestowało tu 10 znanych 
firm najwyższych technologii, w tym m.in. 
BorgWarner, produkujący turbosprężarki do 
silników. 
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znacznie poszerzył moce 
produkcyjne oraz wzboga-
cił się o nowoczesny kom-
pleks budynków Centrum 
Technicznego (Rzeszów 
Technical Center)  mieszczą-
cy pracownie projektowe, 
biura, warsztaty, stanowiska 
testowe oraz stacje badawcze. 
Kwotę 40 mln zł pozyskano ze 
środków unijnych w ramach 
Programu Operacyjnego 
Rozwój Polski Wschodniej. 
Po rozbudowie fabryka Borg 
Warner w Jasionce zatrudnia 
ok. 600 osób.

W maju 2014 roku kierownictwo koncernu Borg Warner przekazało 30 tys. zł na rzecz Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży 
Sprawnej Inaczej w Trzebownisku. To kolejna darowizna tej firmy na potrzeby osób niepełnosprawnych.

Na terenie strefy trwa 
realizacja Centrum 
W y s t a w i e n n i c z o -
Kongresowego. Jak 
widać, to bardzo ory-
ginalny projekt. Będzie 
kosztować ok. 134 mln 
zł, też współfinanso-
wany przez UE. Ma to 
być największa tego 
typu placówka w re-
gionie.  
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FIRMY NAM PRZYJAZNE

Młodzi jasionczanie, którzy dwadzieścia czy dziesięć lat temu wyjechali 
za pracą na zachód Europy, wróciwszy dziś do domu  nie mogą się 
nacieszyć. Wioska nabrała rumieńców, wypiękniała, polubiła nowo-

czesność i wygodę. Przyciągają wzrok wystawne wille w nowych osiedlach, 
m.in. na  Grondzie, na Stawach, czy zupełnie nowe na Kamionce.  Ich miesz-
kańcami są również ludzie napływowi, którzy Jasionkę obrali za miejsce swej 
drugiej Małej Ojczyzny. Będzie ich więcej. Przygotowano do sprzedaży kolej-
nych 35 działek na mieniu wiejskim. Wiele też dzieje się w Centrum - dawne 
chałupy otrzymały nowe elewacje i kolorową blachodachówkę. Trwa stopnio-
wa modernizacja dróg wewnętrznych oraz rozbudowa ciągów chodnikowych, 
choć mieszkańcy zasadnie narzekają, że dzieje się to w tempie ślimaka.

Pielęgnując to, co wieś zbudowała w powojennej Polsce (podstawowe 
urządzenia komunalne, „wymiana” domów drewnianych na murowane, sieć 
obiektów użyteczności publicznej), jasiołczanie skrzętnie wykorzystali warun-
ki, jakie stworzyła transformacja ustrojowa po 1989 roku oraz pełne urynko-
wienie gospodarki. Nie było potrzeby przekonywać ich do hasła: weźcie spra-
wy we własne ręce. Jeszcze w 1985 roku stan pogłowia krów wynosił w so-
łectwie 369 sztuk, trzody – 157, owiec – 61. W miejsce kilkuset drobnych 
chłopskich „przedsiębiorstw”, w których produkowało sie świnki czy krówki, 
oraz wysyłało do „Alimy” kolejne partie pomidorów i fasolki powstało kilkadzie-
siąt nowoczesnych firm, tyle że z rolnictwem niewiele mających wspólnego. 

Czas na konkrety. Jest początek 2015 roku. Na terenie wsi Jasionka ist-
nieje 347 gospodarstw rolnych (powyżej 1 ha); tylko część z nich produkuje 
i to wyłącznie na własne potrzeby. Równolegle zarejestrowanych jest ponad 
100 firm prowadzących indywidualną działalność gospodarczą. Zdecydowa-
na większość zajmuje się klasycznym handlem oraz usługami, m.in. w branży 
budowlanej (10), w zakresie usług motoryzacyjnych (6), usług zdrowotnych 
(9).  Działa kilka drobnych zakładów rzemieślniczych (usługi elektryczne, ślu-
sarskie, krawieckie, fryzjerskie). Do dyspozycji pozostają 3 firmy transporto-
we oraz 7 warsztatów samochodowych. Typową produkcję prowadzi m.in. 6 
firm stolarsko – tapicerskich.

Niektóre z firm zdecydowały się odpowiedzieć na apel zespołu redakcyjne-
go i wesprzeć finansowo nasze wydawnictwo, przekazując na konto wydawcy 
drobne kwoty darowizn. Tytułem rewanżu prezentujemy skromne wizytówki 
naszych darczyńców.
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Usługowy Zakład Stolarski,
Krzysztof Pokrzywa, Jasionka 157
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JAK BYĆ ZDROWYM?

Zanim mieszkańcy Jasionki doczekali się profesjonalnej placówki 
służby zdrowia, musieli na własną rękę radzić sobie w przypadku 
choroby swojej lub kogoś bliskiego. Stosowano więc takie zabie-

gi jak pijawki, stawianie baniek i oczywiście ziołolecznictwo. W lżejszych 
dolegliwościach radą służyły siostry zakonne. W przypadkach ciężkich 
ratunku szukano u lekarzy specjalistów w Rzeszowie. Ale to był ogromny 
koszt. Znane było powiedzenie: „sprzedam krowę i będę się leczyć”.

Pierwsza placówka zdrowia pod nazwą „Punkt felczerski” powstała 
w Jasionce w latach 50. dwudziestego wieku. Punkt zajmował ok. 50 
mkw. i mieścił się na piętrze dawnego dworku Jędrzejowiczów. Pla-
cówka dysponowała: rejestracją razem z poczekalnią oraz gabinetem 
ogólnym wraz z zabiegowym. Natomiast stomatolog miał do dyspozycji 
oddzielny gabinet z wejściem z korytarza. Po kilku latach nastąpiła zmia-
na – przystosowano poddasze i tam też przyjmował Adam Hoszowski, 
technik dentystyczny.

W drugiej połowie lat pięćdziesiątych powstał samodzielny Ośrodek 
Zdrowia organizacyjnie podlegający Prezydium Powiatowej Rady Naro-
dowej. Szefem placówki był dr Stanisław Suliński dojeżdżający z Rze-
szowa i pracujący w Wydziale Zdrowia Woj. Rady Narodowej. Ośrodek 
przejął pomieszczenie dawnego punktu felczerskiego w dworku Jędrze-
jowiczów. 

Od samego początku pracował w ośrodku jako felczer Władysław 
Drabik. Kiedy pod koniec lat 60. rozpoczął studia medyczne, opiekę nad 
chorymi podjęli inni lekarze: Zdzisław Kuźniar, Adam Albert, Jerzy Ko-
cyłowski. Powstał także gabinet pediatryczny, w którym przyjmowała Ali-
cja Chorzępa. Jako stomatolog pracę rozpoczęła Iwona Smołkowska, 
a jej asystentką została Józefa Lorenowicz. Jedyną pielęgniarką w gabi-
necie lekarskim była Maria Chorzępa (Woźniak). Wkrótce wspomogła 
ją Zofia Pieczonka.

W ośrodku panowały niezwykle uciążliwe warunki: pomieszczenia 
ogrzewały piece kaflowe, brakowało bieżącej wody, sanitariaty pozosta-
wały na zewnątrz budynku. Przeciekał dach, a na jakikolwiek remont zgo-



170

dę musiał wyrazić wojewódzki konserwator zabytków. Skromne też po-
zostawało wyposażenie gabinetów, a narzędzia, np. strzykawki czy igły, 
sterylizowano przez gotowanie w destylowanej wodzie. Inny zapamiętany 
z tamtych lat szczegół. Leczenie zębów odbywało się praktycznie bez znie-
czulenia. Pamiętajmy też o tym, że stan uzębienia, zwłaszcza u dzieci, był 
wówczas fatalny. Żniwo zbierała próchnica, jako konsekwencja niewłaści-
wego odżywiania i braku higieny; rzadko które dziecko myło zęby.

Utrzymanie należytej czystości w ośrodku w tych siermiężnych wa-
runkach wymagało ogromnego wysiłku i pracowitości osoby sprzątającej 
– Zofii Pokrzywy. W piecach paliła już o 5 rano, a po zakończeniu pracy 
lekarzy sprzątała gabinety. Prała i prasowała fartuchy, prześcieradła, 
serwety. Wodę nosiła w wiadrach na piętro ze studni. Zofia Pokrzywa 
przepracowała w ośrodku ponad 40 lat. Należy jeszcze wspomnieć, że 
zaopatrzenie w podstawowe leki, środki opatrunkowe, środki czystości, 
dezynfekcyjne, szczepionki było obowiązkiem pielęgniarek, które przywo-
ziły je z ZOZ-u i sanepidu, dźwigając to wszystko w siatkach. Rzecz jasna, 
głównym środkiem lokomocji był dla nich autobus. 

Dojazd do chorych zgłoszonych na wizyty domowe odbywał się furman-
kami. Jako ciekawostkę podam, że pewnego razu rodzina chorego przysła-
ła po lekarza furmankę ciągnioną przez woły. Tak dowożone też były pielę-
gniarki do szkół do szczepień dzieci. W zimie zamiast furmanek używano 
sani. Chodzi tu głównie o dojazd do Wólki Podleśnej i Tajęciny. Gdy było to 
możliwe, takim środkiem lokomocji dowożono nieraz chorych do lekarza. 
Na furmance lub saniach otulano pacjenta pierzyną, by zniósł niewygody 
takiego transportu. 

Do lat 70. dwudziestego wieku porady lekarskie dla rolników były płatne; 
nie korzystali oni z ubezpieczeń zdrowotnych. Koszt wizyty to 25 zł. Chory 
otrzymywał pokwitowanie, a pieniądze były odprowadzane do kasy ZOZ-u. 
Na początku lat siedemdziesiątych, decyzją ekipy Edwarda Gierka, wszyst-
kich rolników i ich rodziny objęto ubezpieczeniem zdrowotnym. Była to fun-
damentalna decyzja, bardzo pozytywnie przyjęta przez środowisko wiejskie.

Na wniosek władz Spółdzielni Produkcyjnej w Jasionce, Ośrodek Zdro-
wia został na początku lat siedemdziesiątych wyprowadzony z dworku 
i zajął część budynku Domu Ludowego (dziś NZOZ ALFAMED). Dzięki 
temu warunki lokalowe zmieniły się na lepsze. Obiekt wyposażony był 
już bowiem w centralne ogrzewanie, bieżącą wodę, dużą poczekalnię, 
sanitariaty w budynku. Urządzono przestrzenne gabinety. Mieszkańcy 
Jasionki z zadowoleniem przyjęli tę zmianę. W kolejnych latach pracę 
podjęli młodzi lekarze: Piotr Compała, Robert Niemiec, Kazimierz Sto-
piński. Miejsce Marii Molędy (stomatolog) zajęła Maria Słomska. Orga-
nizacyjnie ośrodek podlegał pod ZOZ nr 2 w Rzeszowie.
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Funkcję pielęgniarki środowiskowej od 1974 r. pełniła Maria Woź-
niak. Do jej obowiązków należały szczepienia ochronne, odwiedziny no-
worodków i ludzi w podeszłym wieku, wykonywanie zabiegów zleconych 
przez lekarzy w domu chorego, gdzie dojeżdżała rowerem, nawet w zi-
mie, i to nie tylko po terenie Jasionki. Rowerem, przy kilkunastostop-
niowym mrozie, docierała także na Wólkę Podleśną oraz do Tajęciny. 
Wyczulona na ludzką biedę, którą wielokrotnie widziała, często interwe-
niowała w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej o przyznanie zapomogi 
i wszelkiej pomocy. Przepracowała w Jasionce w służbie drugiego czło-
wieka 40 lat. Odeszła na emeryturę w 1999 roku. Jej obowiązki przejęła 
Elżbieta Ślęzak. Równie długo służyła chorym pielęgniarka Józefa Lore-
nowicz, która z domu do pracy dojeżdżała przez dłuższy okres autobusa-
mi: z Błażowej do Rzeszowa, a stąd do Jasionki.

W roku 2000 dr Władysław Drabik przeszedł na zasłużoną emerytu-
rę po ponad 40 latach pracy w Jasionce. Mieszkańcy wsi darzyli go sza-
cunkiem i widzieli w nim lekarza, który swoją wiedzą i ofiarnością zawsze 
gotów był przyjść z pomocą choremu – w dzień, a bywało, że w środku 
nocy. Znał doskonale swoich pacjentów, interesował się warunkami ich 
życia, starał się ulżyć choremu w cierpieniu. Zmarł w 2011 r. po długiej 
chorobie. Spoczywa na cmentarzu na Pobitnem.

W NIEPUBLICZNYCH ZOZ

Kolejną znaczącą zmianę w funkcjonowaniu jasioneckiej służby zdro-
wia przyniósł rok 2004. Wtedy to podjął działalność Niepubliczny Zakład 
Opieki Zdrowotnej ALFAMED. W styczniu 2007 roku ruszyła natomiast 
kolejna niepubliczna placówka – NZOZ PROFAMILIA z siedzibą w nowo-
czesnej przychodni zlokalizowanej na Grondzie. Obydwa zakłady świad-
czą usługi na rzecz pacjentów nieodpłatnie, na zasadzie umowy z Naro-
dowym Funduszem Zdrowia. Ponadto dla zainteresowanych oferują też 
leczenie i usługi odpłatnie. Oto krótka prezentacja obydwu placówek.

NZOZ ALFAMED
Wykaz poradni funkcjonujących w Niepublicznym Zakładzie Zdrowot-

nym ALFAMED:
• poradnia dziecięca – lek. med. Robert Nieniec, specjalista chorób 

dziecięcych,
• poradnia ogólna (przyjmują specjaliści medycyny rodzinnej),
• poradnia ginekologiczno-położnicza (specjaliści położnictwa i gine-

kologii),
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• poradnia laryngologiczna (specjalista otolaryngolog – pacjenci są 
przyjmowani ze skierowaniem),

• poradnia neurologiczna (specjalista neurolog),
• poradnia logopedyczna,
• pracownia USG (USG jamy brzusznej, tarczycy),
• gabinet położnej środowiskowo-rodzinnej,
• gabinet zabiegowy z punktem szczepień,
• punkt pobrań badań laboratoryjnych,
• gabinet fizjoterapii (pełna gama usług przy użyciu najnowocześniej-

szego sprzętu).

Współwłaścicielami ośrodka są dr Robert Niemiec i dr Anna Ka-
mińska. Zajmowany budynek jest wydzierżawiony od Urzędu Gminy. 
Wyremontowana została ta część, która wcześniej należała do Domu 
Ludowego. Uzyskano metraż pozwalający na urządzenie dodatkowego 
gabinetu ogólnego, laryngologicznego i nowoczesnej rehabilitacji. Ca-
łość powierzchni użytkowej to ok. 400 m2.

NZOZ PROFAMILIA
Przy drodze krajowej 19, niedaleko Megaroleksu stoi budynek, który 

od niedawna jest dumą wioski. Na placu zakupionym od pana Tadeusza 
Słonki została wybudowana nowoczesna przychodnia, której właścicie-
lem jest dr nauk med. Krzysztof Zyś. Obiekt zasilany jest w energię elek-
tryczną m.in. poprzez fotooogniwa.

PROFAMILIA jako Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, której 
współwłaścicielami są dr Krzysztof Zyś i dr Mariusz Litwa, powstała 
w styczniu 2007 r. Przychodnia, dzięki podpisanym umowom z Podkar-
packim Oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia, oferuje pacjentom 
bezpłatną podstawową oraz specjalistyczną i stomatologiczną opiekę 
zdrowotną. Wachlarz usług specjalistycznych jest wciąż powiększany. 
Opiekę zdrowotną pacjentom zapewnia ponad 15-osobowy zespół me-
dyczny przy wykorzystaniu nowoczesnego sprzętu. Są to lekarze pod-
stawowej opieki zdrowotnej – fachowcy z zakresu pediatrii i interniści 
oraz lekarze specjalizujący się w takich dziedzinach jak: kardiologia, 
stomatologia, ginekologia, otolaryngologia, rehabilitacja, fizjoterapia, 
ultrasonografia. Kadrę tę uzupełnia grono doświadczonych pielęgnia-
rek i położnych. 

Usługi stomatologiczne świadczone są w ramach kontraktu z NFZ 
oraz prywatnie. Jakość usług podwyższa wysokiej klasy sprzęt do radio-
wizjografii; endometr pozwala na elektroniczny pomiar długości kanału 
protetycznego. W trosce o komfort najmłodszych pacjentów, podczas 
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wizyt na ekranie umieszczonym nad fotelem wyświetlane są kreskówki 
i filmy dla dzieci.

 
Poradnia ginekologiczna oferuje m.in.: 

• badania cytologiczne
• USG
• porady z zakresu antykoncepcji 
• bezbolesne leczenie chorób kobiecych. 

Gabinet rehabilitacji i fizjoterapii proponuje takie usługi jak m.in.:
• masaż leczniczy
• magnetoterapię (magnetronik)
• ultradźwięki
• krioterapię
• światłoterapię
• laseroterapię
• elektroterapię. 

Poradnia otolaryngologiczna zapewnia usługi z zakresu chorób nosa, 
uszu, gardła, krtani, zatok. Na stronie internetowej poradni napisano: 
Jako jedyni na Podkarpaciu posiadamy nasopharyngoskop, tj. sprzęt do 
fiberoskopii – bezbolesnego oglądania jamy nosowo – gardłowej i krtani. 

Józefa Sworszt

Przy spisywaniu najstarszej historii jasioneckiej służby zdrowia korzy-
stałam z wiedzy i osobistych doświadczeń Marii Woźniak, która przez 40 
lat, do 1999 roku, pełniła funkcję pielęgniarki środowiskowej. Obecną 
działalność placówek służby zdrowia zaprezentowano w oparciu o dane 
udostępnione na stronach internetowych Niepublicznych Zakładów Opie-
ki Zdrowotnej – NZOZ ALFAMED i NZOZ PROFAMILIA. 
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Historia profesjonalnej służby zdrowia w Jasionce 
liczy sobie 60 lat. Przez pół wieku była to działal-
ność państwowych (uspołecznionych) placówek 
opieki zdrowotnej; najpierw tylko punktu felczerskie-
go, a następnie samodzielnego Ośrodka Zdrowia. 
W 2004 roku podjął pracę Niepubliczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej ALFAMED (ma swe poradnie w Jasionce 
– zdjęcia obok, Zaczerniu i Stobiernej), zaś w 2007 
roku ruszył NZOZ PROFAMILIA, który prowadzi swe 
placówki w Jasionce (zdjęcia na kolejnej stronie) 
i w Trzebownisku. 
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KALENDARIUM TEJ ZIEMI PO ROK 1918

9 – 6 tys. lat p.n.e. Z tego okresu pochodzą materialne dowody 
(m.in. narzędzia krzemienne) przebywania i zamieszkiwania człowieka 
na naszym terenie. Zajmował się on myślistwem, zbieractwem, rybo-
łówstwem. Pokrywająca te tereny gęsta Puszcza Sandomierska bogata 
w drzewostan liściasty (dominowały dęby, graby i buki), a także pełna 
zwierzyny i runa leśnego, stwarzała ku temu przyjazne warunki. 

6 – 2 tys. lat p.n.e. Nasi prapraprzodkowie przeszli do gospodarki 
kopieniaczej. Zaczęli uprawiać rolę i budować stałe ziemianki. Las stop-
niowo ustępował pod toporami osadników. Skutecznie trzebili (karczo-
wali) oni puszczę. Z tą też czynnością kojarzy się nazwy wsi Trzebowny-
cza (Trzebownisko), Trzebuska. Trzeboś.

Ok. 2000 – 1000 lat p.n.e. Nad strugami pojawiły się pierwsze sta-
łe osady liczące kilka chałup drewniano-gliniastych. Dokumentują to wy-
kopaliska z terenu obecnej Jasionki i Terliczki. W 2005 roku, w trakcie 
przygotowań do budowy autostrady A4, w Terliczce natrafiono na śla-
dy starej studni. Badania potwierdziły, iż dąb użyty do jej budowy ścięto 
ok. roku 870 p.n.e. Czasy te historycy nazywają epoką łużycką. W roku 
1968, podczas wykopów pod wodociągi na podwórzu gospodarstwa 
państwa Lechów w Jasionce (ostatnie zabudowania na granicy z Wólką) 
natrafiono na stare cmentarzysko sprzed 4 tys. lat p.n.e. Wykopano 
kilkanaście glinianych pojemników z prochami zmarłych. W poszczegól-
nych urnach pozostały drobne pamiątki po zmarłych: koraliki z kamycz-
ków, metalowe obrączki, igły z kości, nożyki kamienno-metalowe; po tym 
archeolodzy określili, kogo prochy w danym miejscu złożono – mężczyzny 
czy kobiety.

IX wiek n.e. Prawdopodobnie po linię Wisłoka sięgały wpływy tzw. 
państwa Wiślan z centrum w Krakowie. Tereny na wschód ciążyły ku 
Rusi Kijowskiej. Jeszcze przez wieki między władcami jednoczącymi ple-
miona Wiślan, Polan i Lechitów a książętami ruskimi trwały walki o zie-
mię pasa przygranicznego oraz o panowanie nad osiadłą tu ludnością. 
Można domniemywać, że za panowania Władysława Łokietka, który 
doprowadził do częściowego scalenia ziem polskich i koronował się na 
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króla w 1320 roku, mieszkańcy osady wyrastającej na przyszłe miasto 
Rzeszów oraz osadnicy z sąsiednich skupisk identyfikowali się z polskim 
państwem i jego królem. Jeszcze mocniej więzy te zacieśniły się za Kazi-
mierza Wielkiego: ziemie te stały się bezspornie własnością króla. 

XII – XIV wiek. Przez nasze tereny biegła najstarsza droga na kie-
runku wschód – zachód, nazywana szlakiem puszczańskim bądź ruskim. 
Mieszkańcy Trzebowniska jeszcze przez wieki wspominali o tzw. szero-
kiej drodze. Zdaniem Janusza Kurtyki (Dzieje Rzeszowa, t.1), trasa ta 
biegła od Trzciany przez Świlczę do Przybyszówki, potem wzdłuż Przyrwy 
do Staromieścia. Następnie droga skręcała na północ, zgodnie z kory-
tem Starej Przyrwy (obecny bieg Wisłoka), przekraczała ją pod Trzebow-
niskiem i kierowała się na wschód, może przez Łąkę, a nawet Łukawiec, 
by następnie wzdłuż łuku Starego Wisłoka podążyć do przeprawy pod 
Strażowem, i kierować się dalej na Przeworsk. Szlakiem tym podążały 
wyprawy książęce i coraz częściej powozy kupieckie oraz stada wołów 
pędzone z Rusi. 

Lata 1340 – 1341. Po kolejnej wyprawie na wschód króla Kazimie-
rza Wielkiego, Ruś Czerwona (obecne Podkarpacie) już na wieki we-
szła w skład państwa polskiego. Prawosławie ustąpiło miejsca wyznaniu 
rzymskokatolickiemu. Powstały kolejne parafie podległe diecezji przemy-
skiej i papieżowi rzymskiemu. W osadzie Łąka na potrzeby drużyny kró-
lewskiej polskiego władcy prowadzona była hodowla koni. W sąsiedniej 
Terliczce wytwarzano uprząż końską; od terlicy (drewniany szkielet sio-
dła) wywodzi się być może nazwa tej miejscowości. Jak pisał łącki pro-
boszcz, ks. Wawrzyniec Puchalski w „Drobnych dziejach Łąki”, książce 
wydanej w roku 1892, król zaludnił te tereny osadnikami z Mazurów. 
Nęciła je nie mało w te strony bogata gleba tutejsza. (…) I tak gdzie były 
niegdyś tylko bory i lasy, rozsiadły się liczne osady mazurskie. I tak, ży-
ciem nowem zawrzała rychło okolica cała. Dzieło to Kazimierza W.

Rok 1354. Z tego roku pochodzi najstarszy dokument, który doty-
czy również osadników mieszkających na terenie współczesnej Jasionki. 
Chodzi o przywilej Kazimierza Wielkiego dla Jana Pakosławica, ryce-
rza ze Stróżysk, nadający mu za zasługi dla państwa polskiego oraz jego 
władców włość rzeszowską rozciągającą się na 30 mil wokół Rzeszo-
wa. Jan Pakosławic dał początek rodowi Rzeszowskich. Pod koniec XIV 
wieku wszystkie osady w okolicy miały status wsi lokowanych na prawie 
niemieckim. Liczyły średnio 30 – 40 rodzin. 

Wiek XIV. Ksiądz Puchalski pisze: Ustała królewszczyzna, a Łąka sta-
ła się w r. 1354 własnością prywatną Rzeszowskich. I wtedy też wiodło 
się dobrze Mazurom naszym. (…). Nie więcej jak dwadzieścia wieśnia-
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czych chat mogło tu być wtedy, nie więcej jak sto mieszkańców mogło 
zaludniać wtedy tą przestrzeń. (…) Mieli więc mieszkańcy tutejsi miejsca 
dość na pola i ogrody i pszenicy dość, aby ją galarami w świat daleki wy-
syłać. (…) Później, było już inaczej. I częste i groźne napady dzikich hord 
przeróżnych nie pozwalały już mieszkańcom naszym używać w spokoju 
błogosławiących owoców i pracy i mienia.

Przed rokiem 1374. Świadectwem rozwijania się akcji osadniczej 
było ufundowanie przez nowego dziedzica Rzeszowa parafii na Staromie-
ściu, obsługującej wsie (osady) włości rzeszowskiej z północnej jej strony.

Przed końcem XIV wieku. Prawdopodobnie już wtedy na skraju pusz-
czy osadzono Kamyszyn, Rudną, Zaczernie i Trzebownisko, zaś w pusz-
czę osadnicy zapuścili się jedynie wzdłuż potoku nazwanego przez nich 
Stobierną, nad którym ulokowano wieś o tej samej nazwie. Po 1390 
roku powstały wsie Jasiennik (Jasionka) i „Slopyska” (dała później zaczą-
tek Nowej Wsi). Lokacja woli „Slopyska” wkrótce upadła.

Koniec XIV wieku. Jak ustalił Janusz Kurtyka w „Dziejach Rzeszowa” 
t.1, w źródłach pisanych nazwy: Łąka, Łukawiec, Palikówka, Stobierna 
pojawiły się w roku 1409. Już wtedy w Łukawcu funkcjonował młyn, 
a w Łące karczma. Najstarsze zapisy nazw: Jasionka, Trzebownisko, 
„Slopyska” stwierdzono na dokumentach datowanych na rok 1416.

Rok 1409. Jan Feliks z Przybyszówki wyłączył część uposażenia pa-
rafii staromiejskiej i ufundował nową parafię w Łące obejmującą także Łu-
kawiec, Palikówkę i Stobierną. W akcie erekcyjnym napisano m.in.: „Da-
jemy, darowujemy i niniejszym udzielamy rządcy tego kościoła: (…) dwa 
stajania w Łukawcu, (…) młyn i staw w Łukawcu i drugi staw obok rzeki 
Czarna”. W trosce o przyszłe dochody parafii fundator zaznaczył: „Życzy-
my sobie nadto, aby drugiego młyna (…) w granicach jej na szkodę tegoż 
kościoła nie stawiano i nie budowano” Natomiast pod władaniem probosz-
cza parafii staromiejskiej w 1416 roku znalazły się Jasiennik i „Slopyska”. 
W 1439 roku zaś te dwie osady weszły w obręb nowo utworzonej parafii 
w Zaczerniu. Objęła ona ponadto dwie inne wole puszczańskie: Wysoką 
i Szlachciną Wolę (późniejszy Głogów Młp.). W następnych dekadach 
rozrastająca się osada Jasiennik znalazła się pod wpływem dwu parafii: 
mieszkańcy z części południowej uczęszczali do kościoła w Zaczerniu, ci 
z części wschodniej i północnej do kościoła łąckiego. 

Połowa XV wieku. Osadnicy lokowani na prawie niemieckim dyspo-
nowali gruntem na tzw. prawie zakupnym, mogli więc go przekazywać 
następcy, a także sprzedawać, ale za zgodą pana – właściciela danej 
włości. Najważniejszą grupą chłopów we wsi, a zarazem najbogatszą, 
byli kmiecie gospodarujący na 1 łanie (ok. 17 ha). Obok kmieci gospo-
darowali zagrodnicy; dysponowali zwykle małymi poletkami, co najwyżej 
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ćwierć łana (ok. 4 ha). Nie mogąc się na tym utrzymać, zmuszeni byli 
podejmować pracę w folwarku. Biedotę wiejską stanowili komornicy 
i czeladź; nie dysponując własną zagrodą ani ziemią, mieszkali kątem we 
dworze lub u bogatych chłopów (kmieci), w zamian za pracę i strawę. 
W Wólce, Jasionce i Stobiernej występowali też tzw. budnicy; to osad-
nicy leśni zajmujący się przerobem runa leśnego. Zapis z roku 1434 
potwierdza, że kmiecie z Jasionki trzymali w pobliskich lasach barcie. 
Ziemię uprawiano w tzw. systemie trójpolówki. Wśród zbóż najwięcej 
wysiewano owsa i żyta. Upowszechniła się uprawa roślin strączkowych, 
głównie grochu. Hodowano bydło, drób i nierogaciznę. W pracach po-
lowych z biegiem lat woły zastępowano końmi. Kmieć gospodarujący na 
łanie posiadał najczęściej konia lub 2 – 3 woły, 2 – 3 krowy oraz kilka 
cieląt i źrebiąt na sprzedaż.

Stulecia XIV – XV. Przez stulecia chłopi byli ekonomicznymi niewol-
nikami właściciela majątku, a także – w jakimś stopniu – kościoła. Wyra-
żało się to znaczną daniną w pieniądzu i w towarze, a także obowiązkiem 
pracy na obcym polu. W czasie gospodarki czynszowej (XIV – XV wiek) 
obciążenie wynosiło zwykle 12 groszy z łanu oraz w naturze po 3 korce 
pszenicy, żyta i owsa z łanu rocznie. W dokumencie założycielskim pa-
rafii Łąka z 3 lutego 1409 roku Jan Feliks Rzeszowski zapisał na rzecz 
plebana m.in.: Podajemy dziesięcinę snopową z pól naszych dworskich 
i w Łące i pobór zwyczajnie sep zwany i czynsz nasz rzeczny zwany rzecz-
ne od każdego kmiecia po 12 groszy i jedną walną zaporę na Wisłoku dla 
plebana. Meszne zaś, kmiecie naszych wsi w Łące, Stobiernej, Palików-
ce z każdego łanu po jednej miarze żyta i drugiej owsa dawać mają.

Pierwsze stulecia po lokacji wsi. Na czele osady lokowanej na pra-
wie niemiecko-magdeburskim stał sołtys. Jego prawa określał dokument 
lokacyjny. Początkowo urząd sołtysa piastowany był dożywotnio. Sołtys 
zwolniony był z pańszczyzny, otrzymywał od pana 3 łany gruntu zwolnio-
nego od podatku. Do jego obowiązków należały: zbieranie czynszu należ-
nego panu, dbanie o porządek na wsi, opieka nad zwierzyną leśną.

1496 r. Andrzej Rzeszowski, syn Jana Rzeszowskiego zwane-
go Średnim Łąckim, zmuszony został zastawić osady z terenu parafii 
Łąka, Zaczernie i Staromieście na rzecz Jana Pileckiego, syna woje-
wody ruskiego, w zamian za pożyczkę w wysokości 3600 florenów. Po-
nieważ Rzeszowscy nie byli w stanie wykupić tego zastawu, włości te 
ok. roku 1518 stały się własnością rodu Pileckich. Wkrótce Pileccy 
skupili w swym ręku klucze dóbr: Przeworsk, Łańcut, Tyczyn, Łąka, So-
kołów. Mieszkali w rezydencji w Łące. Pileccy i ich potomkowie władali 
tymi terenami do lat trzydziestych XVII wieku. Od 1644 roku klucz łącki 
(w tym tereny Jasionki) znalazł się w posiadaniu Lubomirskich z Łańcu-
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ta. Później, około roku 1720, klucz łącki w skład którego wchodziło 10 
wsi (Łąka, Łukawiec, Jasionka et. Gąsiówka, Palikówka, Trzebownisko, 
Terliczka, Wysoka ad Łąka, Wola Łukawska, Zaczernie, Wola Niedźwie-
dzia) stał się własnością litewskiego rodu Sanguszków. 

Wiek XVI. Życie osadników zmagających się z przeciwnościami natury 
(leśne pustkowia, bagna i mokradła w dorzeczu rzek Czarna, Mrowla, Sta-
ra Przyrwa i Stary Wisłok) co jakiś czas zakłócane było przez najazdy i kon-
flikty wojenne, tak ze strony najbliższych sąsiadów jak i nacji orientalnych. 
Szczególnie groźne były ataki hord tatarskich. M.in. odnotowano ich na-
jazd w roku 1502 i 1524 – wtedy to Tatarzy splądrowali kościół w Łące. 

Lata 1607 – 1610. Trwał spór sąsiedzki pomiędzy właścicielami 
dóbr w Łące (Opalińscy) a Stanisławem Stadnickim z Łańcuta (znany 
w literaturze jako Diabeł Łańcucki). Spór, którego pretekstem był …pies, 
doprowadził do wojny sąsiedzkiej angażującej okoliczną szlachtę, służbę 
dworską oraz licznych najemników. Dwór w Łące oraz okoliczne osady 
stały się miejscem kilkakrotnych grabieży i najazdów ludzi Stadnickiego, 
którzy palili domostwa, grabili i mordowali mieszkańców. W 1610 roku 
w potyczce pod Tarnawą oddziały Opalińskiego pokonały Stadnickiego, 
który wówczas zginął. 

1624 r. Straszliwe spustoszenia poczynił 2-tysięczny czambuł Tata-
rów budziackich Kantymira Murzy. Sam Rzeszów udało się obronić. Jed-
nakże pożoga i śmierć dotarły wtedy do okalających miasto wsi. Ówcze-
sny właściciel Rzeszowa, kasztelan sandomierski Mikołaj Spytko Ligę-
za, pisał: „Popaleli kościoły i dwory w popiół obrócili. Bydła nie brali, tylko 
ludzie, a drugich w pień ścinali, a konie brali, a okrutnie paleli”. Z daw-
nych opowieści naszych przodków wynika, że część z nich próbowała 
się chronić przed najeźdźcą, uciekając na bagna wokół Czarnej Rzeki. 
Do tamtych wydarzeń nawiązuje zapewne powiedzonko „Kaśka Maryna 
uciekaj, bo Tatary jadą”. Niewiele ostało się gospodarstw, długo jeszcze 
straszyły pogorzeliska chałup, karczm, młynów i browarów 

Wieki XVII – XVIII. Z nastaniem gospodarki folwarczno-pańszczyźnia-
nej jeszcze bardziej wzrosło obciążenie mieszkańców wsi wobec dwo-
ru. Chłopi, oprócz czynszu, zmuszani byli do codziennej pracy na polu 
pańskim (nawet w niedzielę), według ustalonych norm. Przykładowo, 
w 1785 roku w Zaczerniu spośród istniejących 61 gospodarstw kmie-
cych i 36 zagrodniczych większość odrabiała pańszczyznę w wymiarze 
53 – 78 dni rocznie. Obok ręcznych prac polowych inne robocizny to 
m.in.: podwody (praca z własnym zaprzęgiem), stróże, zwózka drewna 
z lasu, naprawa grobli. Stałe obciążenie wobec kościoła to dziesięcina 
polowa snopowa lub pieniężna i meszne (zwykle 1 korzec zboża z włóki), 
a także świętopietrze na rzecz kurii papieskiej. Np. za czasów probostwa 
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ks. Franciszka Nowickiego, dziesięcina z Łąki i Łukawca wynosiła: żyta 
kóp 70, pszenicy 92, jęczmienia 46, owsa 81, hreczki 8, grochu 6, wyki 
6, bobu 2, prosa snopów 39 i ziemniaków 190 korcy. Do tego dochodził 
znaczący podatek wobec państwa, tzw. pobór. W wieku XVII pojawił 
się podatek zwany podymne (od zamieszkałych domów) i pogłówne, jako 
podatek osobisty. Kmiecie płacili po 3 grosze za siebie i po 1 groszu 
za żonę i każde dziecko. Jak obliczyli kronikarze Zaczernia (Zaczernie 
dawniej i dziś, wyd. 1988), obowiązkowe i powszechne czynsze i daniny 
wobec pana, plebana oraz państwa stanowiły blisko 20 proc. wartości 
zbiorów każdego gospodarstwa chłopskiego. 

1651 rok. W „Rejestrze pogłównego ziemi przemyskiej”, wśród da-
nych podatkowych klucza łąckiego, znajduje się następująca adnotacja 
odnośnie do Jasionki z Gąsiówką: łany kmiece – 2, młyn korecznik – 1, 
karczma – 1, zagrodnicy – 13, komornicy z bydłem – 5, komornicy bez 
bydła – 4, rzemieślnicy – 2. W podobnym dokumencie z roku 1713 od-
notowano: ilość chałup – 40, młyny – 1, gospodarstwa kmiece – 24, 
gospodarstwa zagrodnicze – 12, gospodarstwa chałupnicze – 16. Dla 
porównania, w sąsiednich wsiach liczba chałup wynosiła: Łukawiec Gór-
ny – 67, Łukawiec Dolny – 45, Trzebownisko oraz Góra – 46, Terliczka 
– 24, Zaczernie – 44, Wysoka – 64. Stałym siedliskiem chłopskiej rodziny 
były tzw. chaty kurne (dymne); zbudowane z bali, kryte słomą, bez komina 
i pieca, z jedną izbą, w której w zimie trzymano też bydło, aby było cieplej; 
na środku izby rozpalano ognisko, pomieszczenie oświetlano łuczywem. 

Połowa sierpnia 1744 r. Po wielodniowej ulewie wystąpiły wody Wi-
słoka, zalewając Rzeszów i wszystkie osady położone nisko nad rzeką. 
Ustępujące wody wyżłobiły nowe koryto śladem strugu Przyrwa, a potem 
rzeki Czarnej. Przed tym kataklizmem rzeka Czarna była zdecydowanie 
dłuższa – od Nowej Wsi płynęła łukiem (dzisiejszym korytem Wisłoka) 
pod obecną Wólkę Podleśną i dalej na wschód po Wolę Dalszą, gdzie 
wpadała do starego Wisłoka. Przekonuje o tym nazwa wsi Czarna. Po 
dawnym korycie Wisłoka pozostało istniejące do dziś stare Wisłoczysko. 
Przed 1744 rokiem wsie Łukawiec i Łąka leżały na lewym brzegu Wisło-
ka, dziś zajmują tereny po prawej stronie rzeki. Zmiana koryta Wisłoka 
spowodowała też modyfikację drogi tranzytowej z Krakowa na Lwów. Do 
czasów owej powodzi ten ważny szlak handlowy biegł, jak podaje dr Józef 
Świeboda, lewym brzegiem Wisłoka przez trzebowniskie Błonia i dalej na 
Łąkę, Strażów i Łańcut. Ponadto nowy potężny Wisłok odciął od dworu 
oraz macierzystej parafii w Łące mieszkańców lewobrzeżnej Wólki. Nie 
była to już skromna rzeczułka Czarna, którą przekraczano w bród. W tej 
sytuacji, z chwilą powołania w 1789 roku parafii w Stobiernej, zostali do 
niej przypisani także wólczanie.
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Połowa XVIII wieku. W „Drobnych dziejach Łąki” ks. Wawrzyniec Pu-
chalski stwierdził: Klęska po powodzi odbiła się niemało na dochodach 
plebańskich, wtedy bowiem odpadła dziesięcina z młyna w Palikówce, 
który ze sobą wody uniosły. Jeszcze i drugą stratę poniósł wtedy pleban. 
Stracił staw w Terliczce, staw i młyn w Łukawcu, które wodą swą zasi-
lała rzeczułka Czarna. Teraz ją Wisłok pochłonął. Ślady koryta dawnego 
rzeczułki tej widać do dzisiaj na polach Terliczki i całego Łukawca, aż tam 
koło dworu. To plaga jedna, a druga – pomór na bydło. W oborze plebań-
skiej zginęło wtedy krów inwentarskich 3, jałówek 2, wołów 2, to jest cały 
inwentarz plebański…

Kolejne dziesięciolecia XVIII wieku. Zmiana koryta Wisłoka zinten-
syfikowała nieco ruch na rzece. Fakt spławności Wisłoka potwierdził już 
Jan Długosz w swej kronice z XV wieku. Prof. Wincenty Pol, geograf 
z krakowskiego UJ, w pracy wydanej w 1851 roku stwierdził, że statki 
(tratwy) pływały od Rzeszowa w dół rzeki, a szybkość spływu dochodziła 
do 6 – 7 mil dziennie. Drogą wodną transportowano Wisłokiem, potem 
Sanem, a następnie Wisłą głównie: drzewo budowlane, drzewo opało-
we, dalej zboże, płótno, owoce i wyroby garncarskie. 

Rok 1775. Południowe tereny Rzeczypospolitej, znajdujące się od 
roku 1772 po zaborem austriackim, objęte zostały Paktem „Urbarium 
terezjańskie”. Zakazano najbardziej krzywdzących nadużyć ze strony 
dworu, m.in. zwolniono chłopów z obowiązku zakupu w karczmie gorzałki, 
zakazano kar cielesnych, uregulowano kwestię kar pieniężnych, zabronio-
no pańszczyzny w niedzielę i święta, wprowadzono ulgi dla ludzi chorych. 
Ustawy z 1781 i 1782 r. poszły zdecydowanie dalej: ograniczono wymiar 
pańszczyzny do 3 dni w tygodniu, ograniczono osobiste poddaństwo chło-
pa, który mógł teraz ożenić się bez zgody pana, zmienić zawód, odejść 
ze wsi pod warunkiem znalezienia zastępcy. Poważny problem stanowił 
wprowadzony w 1787 roku zakaz podziału gruntów; gospodarstwo obej-
mował najstarszy syn. Zakaz ten zniesiono dopiero w roku 1868. 

1780 rok …Wisłok ma wysokie brzegi. Oba strumienie które tworzą 
staw we wsi i napędzają młyn, przybierają przy wielkiej wodzie tak moc-
no, że poprzez pewien czas nie da się przejść również groblą; strumień 
który idzie ze Stobiernej, ma powyżej wsi 3 kroki szerokości i dno piasz-
czyste, w kierunku stawu staje się jednak bardzo zabagniony – tak opisy-
wali układ wodny w okolicach Jasionki autorzy map sporządzonych w la-
tach 1779 – 1783 na potrzeby armii austriackiego zaborcy. W innym 
miejscu austriacki topograf opisując ten teren zauważył: lasy – w stronę 
Wólki są kawałkami małe zarośla olchowe; owe zarosła są bardzo za-
bagnione w wąwozach i nad strumieniem, który idzie z Wólki, dlatego 
też nie prowadzi tamtędy żadna droga; drogi – prowadzą wzniesieniami, 
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są całkowicie mocne, piaszczyste i z tego względu dobre do pokonania; 
góry – miejscowość leży w dolinie i jest zdominowana przez wzgórza po 
obu stronach…

Lata osiemdziesiąte XVIII wieku. Z dokładnej lektury cytowanej mapy 
(patrz w części fotograficznej), wchodzącej w skład tzw. zbioru map von 
Miega wynika, że gros chałup przylega do głównego traktu na Sokołów. 
Inne dwa skupiska zabudowań towarzyszą drodze na Wysoką oraz przez 
tzw. Gąsiówkę. Autorzy map nie omieszkali zaznaczyć całego kompleksu 
zabudowań jasienieckiego folwarku (dzisiejszy Dwór). Cała okolica to te-
reny podmokłe i bagienne. Na mapie zaznaczono rozległy zbiornik wod-
ny po zachodniej stronie traktu sokołowskiego od drogi do dzisiejszego 
ośrodka zdrowia aż po drogę do obecnej szkoły. Dalej ku północy, do 
lewej strony drogi przylegają podmokłe łąki.

Rok 1781. W wyniku sprzedaży majątek klucza łąckiego nabyli od 
Sanguszków hrabiowie Morscy, zamieszkując, jak poprzednicy, w pa-
łacu w Łące. Publikowany w części fotograficznej tej książki fragment 
„Wyciągu tabularnego dóbr Gąsiówka i Gront Zofii z hr. Potockich”, spo-
rządzonego ok. roku 1839, przywołuje m.in. zapis notarialny z 26, 27 
i 30 stycznia 1781 r. dot. zbycia majątku Sanguszków na rzecz Alek-
sandra Morskiego za kwotę 860 tys. złotych polskich. Zapis ten wylicza 
następujące dobra: Łąka, Palikówka, Trzebowisko, Nowa Wieś, Terlicz-
ka, Łukawiec, Wólka, Pogwizdów, Jasionka oraz Gąsiówka, Zaczernie, 
Górka et Wysoka. 

Rok 1784. Galicja otrzymała ustawy stopniowo porządkujące funk-
cjonowanie samorządu wiejskiego. Na czele wsi stał wójt wybierany na 
zebraniu gromady na 2 – 3 lat, zatwierdzany przez dziedzica. Pomagała 
mu Rada Gromadzka z 7 ławnikami (przysiężnymi). Zebrania gromadzkie 
odbywały się zwykle w karczmie, w dworze albo w domu wójta. Zadania 
Rady: sądzenie, ściąganie podatków, kontrola wywiązywania się z pańsz-
czyzny, bezpieczeństwo we wsi. Tak ukształtowany samorząd zarządzał 
majątkiem gminnym, na który składały się wspólne pastwiska, łąki i las. 

1785 rok. Dokładny spis wiernych w diecezji przemyskiej wykazał, że 
w Jasionce (w części przynależącej do parafii Zaczernie) mieszka 159 
dorosłych wyznawców wiary rzymskokatolickiej oraz 89 dzieci.

Rok 1820. Zachował się oryginał dokumentu „Inwentarz Folwarku 
Jasienieckiego i Poddanych do tego należących” sporządzony w czerw-
cu 1820 roku (patrz reprodukcje w części fotograficznej). Zawiera on 
imienny spis kmieci (najbogatsi chłopi, zwykle 1 łan – ok. 17 ha), zagrod-
ników (niewielkie gospodarstwo na utrzymanie rodziny – zwykle ok. 3 – 4 
ha), budników gruntowych (dawni osadnicy leśni, też z kawałkiem ziemi) 
oraz „komornicy w swych chatach” (najbiedniejsi, bez ziemi), z terenu 
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wsi Jasionka, Nowa Wieś i Wólka, z wyszczególnieniem powinności wo-
bec dworu. Z dokumentu tego wynika, że najbogatsi chłopi gospodarzyli 
jedynie w Jasionce (61 gospodarstw kmiecych). Brak natomiast kmieci 
w pozostałych wymienionych wsiach. Najwięcej było rodzin zagrodników: 
Jasionka – 39, Wólka – 37, Nowa Wieś – 46. Budnicy gruntowi żyli 
w Jasionce – 19 rodzin i Wólce – 36. Ponadto spisano „komorników 
w swych chatach”: Jasionka – 28 rodzin, Wólka – 10, Nowa Wieś – 8. 

Lata dwudzieste XIX stulecia. Prezentowany w części fotograficz-
nej oryginał „Inwentarza Folwarku Jasienieckiego” zawiera też szczegó-
łowy opis dóbr dworskich. W grupie budynków wymienia się: folwark, 
gumno, obora i spichlerz. Spis bydła skarbowego wyszczególnia: krowy 
– 40 sztuk, buhaj – 1, owce – 200 sztuk. Folwark dysponował sprzętem 
gospodarczym w tym spisano m.in.: młynek trybowy – 1 szt., przetaki 
łyczane – 5 szt., litry snopkowe – 2, sanie – 1, jarzmo do zaprzęgania 
wołów – 13 szt., drabiny dachowe – 3 szt., widły grabowe do słania – 5 
szt., widły drewniane do gnoju – 2, skopce do dojenia – 6 szt., a także 
maśnica, cebrzyk do płukania masła i beczka do wożenia mleka.

Ok. roku 1818. Morscy mieszkali w pałacu w Łące. Ignacy Morski 
związany do swej śmierci w 1819 roku z Zofią Czosnowską, ostatnią 
towarzyszką jego życia, podarował jej m.in. folwark w Jasionce jako „pe-
wien ustronny zakątek”. Zofia, która po śmierci Morskiego przejęła cały 
klucz łącki, zdecydowała się przystąpić do budowy swej nowej rezydencji 
w Jasionce. Powstał okazały, jak na tamte czasy, dwór oraz park. 
Była to budowla w stylu romantycznym.

Przełom lat dwudziestych i trzydziestych XIX wieku. Właścicielka 
klucza łąckiego Zofia Oborska (nazwisko po Antonim Oborskim, jej kolej-
nym mężu), prowadząc rozrzutne i światowe życie bardzo zadłużyła swój 
majątek do tego stopnia, iż doszło do jego licytacji. Łąka, Łukawiec, Pa-
likówka, Terliczka, a także Pogwizdów przeszły do Potockich z Łańcuta, 
pozostałe wsie: Trzebownisko, Jasionkę, Zaczernie, Górkę, Nową Wieś, 
Wólkę pod Lasem i Załęże nabyła w latach 1820 – 1831 rodzina ziemska 
Jędrzejowiczów. Ostateczna sprzedaż Jasionki nastąpiła w roku 1836.

Lata 1830 – 1831. Mieszkańców Galicji zdziesiątkowała epidemia cho-
lery. Jak zapisano w kronice parafii zaczerskiej: Cały czerwiec i lipiec ludzie 
codziennie do kościoła się schodzili, wszyscy się spowiadali, aby na śmierć 
gotowymi byli. Do Rzeszowa przyszła cholera 1 sierpnia i prawie przez je-
den tydzień kilka set ludzi zmiotła a osobliwie Żydów. Umyślnie do wywoże-
nia trupów z miasta zrobiony był wóz na kształt skrzyni, do którego zmarłych 
kładli i na błonie wywozili… Brak danych z terenu Jasionki, ale w niedalekiej 
Łące w całej parafii zmarło wtedy 458 mieszkańców. Tyfus głodowy, który 
szalał w latach 1847 – 1849, pochłonął życie aż 550 łąckich parafian. 
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Rok 1848. W zaborze austriackim zniesiono pańszczyznę i poddań-
stwo. Chłopi stali się pełnoprawnymi właścicielami ziemi, która była w ich 
posiadaniu od roku 1820. Państwo zobowiązało się wypłacić dziedzicom 
odszkodowanie za utratę robocizny i danin poddańczych. Uwłaszczenie 
chłopów oznaczało koniec potęgi ekonomicznej i samowoli szlachty oraz 
magnaterii. 

Koniec lat czterdziestych. Po śmierci Ludwika Jędrzejowicza 
w 1848 r., majątek przejęli synowie. Starszy syn Henryk dostał Jasion-
kę i Wólkę, Jan Kanty – pozostałą część dóbr. 

1849 r. Sporządzono szczegółowy plan zbudowań i obiektów fizjogra-
ficznych Jasionki Kolorowy plan wykonany piórkiem austriackiego urzędni-
ka zatytułowany „JASIONKA, GRONT u GESIOWKA in Galizien”, jest bar-
dzo dokładny i szczegółowo oddaje układ ówczesnej wsi (patrz część foto-
graficzna). Zdecydowana większość wytyczonych dróg i traktów pozostała 
w tym samym miejscu do dziś. Brak stałej drogi do Wólki. Wyraźnie widać 
trzy skupiska domostw (przy drodze na Wysoką), na Gęsiówce oraz na 
Grondzie (między szosą sokołowską a Szastarką). Zupełny brak zabudowy 
na Grondzie z prawej strony traktu na Sokołów. Zwraca uwagę bardzo 
rozbudowany kompleks zabudowań dworskich i folwarcznych.

1. połowa XIX wieku. Typowy dom kmiecia: chata niska, z drewna, kry-
ta słomą, rzadko gontami. Dom składał się zwykle z jednej izby, wyjątkowo 
z dwóch. Do izby wchodziło się przez sień, z sieni były też wejścia do stajni. 
W izbie mieszkalnej chodziło się po glinianym klepisku, drewniane podłogi 
wprowadzono dopiero w następnym stuleciu. W zimie do izby wganiano 
na noc krowy, aby było cieplej. Budowano tzw. chaty dymne, bez komi-
nów. Kominy, wznoszone z drogiej cegły, to „wynalazek” z drugiej połowy 
XIX wieku. Wtedy też w izbie pojawił się piec kuchenny, zaś w sieni piec 
chlebowy. Wodę do konsumpcji czerpano ze studni z „żurawiem”.

Zrywy powstańcze 1830 i 1863 roku nie wzbudziły specjalnego za-
interesowania podrzeszowskich chłopów. Czołową rolę w przygotowaniu 
i przeprowadzeniu powstania listopadowego 1830 r. odegrał urodzony 
w Stobiernej (1804) Ludwik Nabielak. To on poprowadził atak chorą-
żych na Belweder, potem brał udział w bitwach pod Grochowem i Iga-
niami, za co otrzymał Złoty Krzyż Virtuti Militari i awans na porucznika. 
Historia powstania listopadowego odnotowała też udział w nim Jana 
Kantego Jędrzejowicza, od 1848 roku właściciela tutejszych folwarków 
(po ojcu Ludwiku). Walczył on pod dowództwem gen. Henryka Dembiń-
skiego, dosłużył się stopnia porucznika oraz Srebrnego Krzyża Zasługi. 
Jan Kanty Jędrzejowicz wraz z bratem Henrykiem włączyli się w latach 
czterdziestych w organizację kolejnego ogólnonarodowego powstania. 
W tym celu w 1845 roku gościli w dworze w Zaczerniu Edwarda Dem-
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bowskiego. Jędrzejowiczowie wyrazili akces do formowanego w Krako-
wie Komitetu Rewolucyjnego. Poczynania te ukróciły władze austriackie. 
Henryk trafił do więzienia. 

Rok 1850. We dworze w Jasionce zamieszkał Henryk Jędrzejowicz 
(żył w latach 1818 – 1875) ze swą wybranką Marią Angellą Hoffman. 
W skład jego majątku wchodziły włości w Jasionce i Wólce. Po śmierci 
Henryka schedę po ojcu przejął syn Stanisław (żył 1848 – 1913). Był 
posłem do Sejmu Krajowego Galicji, przez 35 lat zasiadał w rzeszowskiej 
Radzie Powiatowej, pełniąc m.in. funkcję jej marszałka. Staraniem Sta-
nisława, u schyłku XIX wieku dwór w Jasionce został gruntownie przebu-
dowany, wg projektu krakowskiego architekta Tadeusza Stryjeńskiego. 
Budynek otrzymał wieżę przylegającą do aneksu południowo-wschodnie-
go. Po likwidacji wieżyczki klatki chodowej, całość znacznie powiększono, 
nadając budowli cechy pałacu. Otaczał go starannie utrzymany park. Do 
rezydencji prowadziła brama wjazdowa. Obok rozbudowano też zespół 
folwarczny.

Okres lat 1862 – 1867. Sejm Galicyjski uchwalił gruntowną re-
formę systemu samorządu wiejskiego. Ustawa z 5 marca 1862 roku 
określiła podstawy organizacji gminy na obszarze Galicji; ustawa z 12 
sierpnia 1866 r. zdefiniowała reguły ordynacji wyborczej. Na członków 
Rady Gminnej, liczącej od 8 do 36 radnych mogli być wybrani podatni-
cy płacący określoną kwotę podatku. Spośród radnych Rada wyłaniała 
zwierzchność gminną: wójta i co najmniej 2 przysiężnych. Samorząd 
miał prawo i obowiązek: zarządzać majątkiem gminy, czuwać nad bez-
pieczeństwem obywateli oraz ich mienia, czynić starania o budowę 
dróg, mostów, zapewnić straż polową, zorganizować służbę ppoż., eg-
zekwować przestrzeganie przepisów sanitarnych, czuwać nad obyczaj-
nością publiczną, zapewnić opiekę ubogim, organizować szkolnictwo, 
itp. Zwierzchność gminna wykonywała zarazem zadania zlecone przez 
władzę polityczną (starostwo); chodzi o ściąganie podatków i władzę 
policyjną. Relacjonując funkcjonowanie nowych władz samorządowych 
Stanisław Rząsa z Zaczernia tak pisał w swych wspomnieniach: Znie-
sienie pańszczyzny i wprowadzenie nowej administracji przez rząd au-
striacki dawało ludności znaczne swobody. Upowszechnił się zwyczaj 
codziennego dodawania w pacierzu słów ”Boże chroń naszego cesa-
rza”. Wójt nie był zależnym od pana, ponieważ był urzędnikiem pań-
stwowym. Z dworem jednak zawsze się liczono, gdyż można tam było 
otrzymać pracę. Samorząd gminny nie mógł ingerować w funkcjono-
wanie tzw. obszarów dworskich. Były to jednostki samoistne podlega-
jące bezpośrednio starostwu. Rangę gmin katastralnych otrzymały na 
naszym terenie wsie: Jasionka, Łąka, Łukawiec, Miłocin, Nowa Wieś, 
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Stobierna, Staromieście, Terliczka, Trzebownisko wraz z Górką, Wól-
ka Pod Lasem i Zaczernie wraz z Tajęciną. 

Koniec lat sześćdziesiątych XIX w. Z dostępnych źródeł można 
wnioskować, iż pierwszym wójtem gminy katastralnej Jasionka był Szy-
mon Bal, z włościańskiej rodziny związanej z tym terenem od dziada pra-
dziada. Po nim funkcję tę przejął jego syn Wojciech Bal. Zaś syn Wojcie-
cha, Piotr Bal, od 1911 roku sprawował obowiązki pisarza gminnego. 
Na funkcji tej dotrwał do roku 1933, do chwili powołania dużej zbiorczej 
gminy w Trzebownisku. 

Lata siedemdziesiąte XIX wieku. Utwardzono drogę krajową Rze-
szów – Sokołów – Nisko. Regularnie kursowały tym traktem wozy pocz-
towe, w okresie międzywojennym – pierwsze autobusy. Gościniec obsa-
dzono lipami aż do samego dworu w Jasionce. Drzewa przylegające do 
lotniska wycięto w czerwcu 1941 roku, w przeddzień ataku III Rzeszy na 
Związek Radziecki.

1872 rok. Wydany w Krakowie „Przewodnik statystyczno-topogra-
ficzny” charakteryzuje „Jasionkę z Gęsionką i Grontem” (takiej nazwy uży-
to w tym opracowaniu) następująco. Liczba mieszkańców – 1144 (wg 
spisu z 1870 roku), grunty orne mniejszej własności 982 mórg niżno-
austriackich, grunty orne większej własności – 516 mórg, łąki i ogrody 
– łącznie 241 mórg, pastwiska 483 morgi. W rubryce właściciel – Hen-
ryk Jędrzejowicz.

XIX wiek. Ukształtował się typowy sposób ubierania się mieszkań-
ców. Podstawowe elementy świątecznego stroju kmiecia to spodnie i ka-
mizelka z niebieskiego sukna. Na to nakładano brązową sukmanę z weł-
nianego samodziału. Na głowie kapelusz słomkowy, buty z cholewami. 
W zimie zakładano biały kożuch i czapkę dłubankę. Strój roboczy to gacie 
parciane, długa koszula wypuszczana na portki i często sięgająca kolan. 
W lecie zwykle chodzono boso. Świąteczny strój kobiecy: długa szeroka 
spódnica, zapaska, kaftanik, chustka na głowę wiązana przez panny pod 
brodą, a przez mężatki w czepiec. Na szyi obowiązkowo naturalne czer-
wone korale. Ubiór do roboty to: długa koszula, długa i szeroka spódnica 
zwana fartuchem, zapaska, stanik.

Lata osiemdziesiąte i następne dekady. Mieszkańcy podrzeszow-
skich wsi szukają chleba na obczyźnie. Tak opisał to w parafialnej kro-
nice ks. Wawrzyniec Puchalski: Z rokiem obecnym (1881) rozpoczyna 
się emigracja tutejszego ludu, najpierw do Kongresówki i na Podole ro-
syjskie, a potem i do Ameryki. Jest to zło konieczne. Ludność tutejsza 
rośnie z każdym rokiem, brakuje już ziemi do ich wyżywienia… Coraz 
częściej celem wyjazdów była Ameryka. Brat ściągał brata, kuzyna, są-
siada. Jak ustalili kronikarze Trzebowniska, wielu podrzeszowskich imi-
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grantów pierwsze swe kroki kierowało do osady Zachodnia Seneka nad 
brzegiem jeziora Erie, niedaleko Buffalo. W 1909 roku osada otrzymała 
prawa miejskie i nazwę Lackawanna. Tam znajdowali schronienie m.in. 
w domach noclegowych prowadzonych przez Jana Tomakę, imigranta 
z Trzebowniska, oraz jego żonę Weronikę.

Rok 1879. Wśród informacji odnotowanych przez „Szematyzm Kró-
lestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkiem Księstwem Krakowskiem” z datą 
1879, w dziale „Kasy pożyczkowe gminne” jest także Kasa w Jasionce 
z majątkiem założycielskim 223 zł. Zadaniem kasy było „udzielanie nie-
szczęściami dotkniętym gospodarzom zapomóg za pomocą pożyczek”. 
W 1900 roku kasy pożyczkowe gminne zostały zastąpione kasami typu 
Raifeisena. Tuż przed I wojną kasy przemianowano na Spółkę Oszczęd-
ności i Pożyczek. Od lat dwudziestych XX wieku upowszechniła się nazwa 
Kasa Stefczyka. 

Okres lat 1878 – 1886. Za probostwa w zaczerskiej parafii ks. Wła-
dysława Glodta, przystąpiono do gruntownych prac remontowych kościo-
ła. Fundusze na ten cel pochodziły z dobrowolnych składek. Jak zapisano 
w kronice parafialnej, dziedzic Zaczernia Adam Jędrzejowicz własnym 
kosztem (400 złr) odnowił ołtarz główny, gmina Zaczernie ołtarz św. Se-
bastiana (300 złr), gmina Wysoka ołtarz św. Izydorwa (200 złr), Jasionka 
ołtarz N. Marii Panny Różańcowej (200 złr), zaś wierni z Nowej Wsi złożyli 
się (200 złr) na renowację ołtarza Serca Jezusowego.

Koniec lat siedemdziesiątych. Znaczną część płodów rolnych wy-
twarzanych w folwarku Jasionka oraz w pozostałych folwarkach Jędrze-
jowiczów przetwarzano we własnych zakładach. Młyn wodny na Czarnej 
dysponował aż 3 kamieniami. Najnowsze urządzenia zakupiono również 
do gorzelni, bo ta przysparzała nadzwyczajnego dochodu (prawo propi-
nacji posiadał właściciel dóbr dworskich). Stanisław Jędrzejowicz już 
ok. 1880 roku zainstalował tu motor parowy wytwarzający prąd (ma-
gazynowany w akumulatorach) dla celów oświetlenia dworu i folwarku. 
Wyszynk jasienieckiej i zaczerskiej okowity oraz zaczerskiego piwa pro-
wadzono przede wszystkim w miejscowych karczmach. Szczególną po-
pularnością wśród przejezdnych cieszyła się karczma na nowowiejskim 
pastwisku oraz na Grondzie (dziś przy krzyżówce na Wólkę), stojące na 
ruchliwym trakcie na Sokołów.

Początek lat osiemdziesiątych. Również kmiecie z Jasionki za-
pragnęli mieszkać w chałupach lepiej wyposażonych i obszerniejszych. 
Powszechne do tej pory chaty dymne powoli ustępowały chatom z ce-
glanym kominem i ceglanym piecem. Domy budowano z drewnianych 
bali utykanych mchem, w rogach osadzonych na dużych kamieniach uło-
żonych w węgieł. Dom kryty był słomą uplecioną w tzw. kiczki. W więk-
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szości wciąż były to chaty jednoizbowe, z której wychodziło się do sieni, 
a z sieni do komory oraz stajni. W następnych latach domy stawały się 
obszerniejsze (dwie izby oraz komora). Pod koniec wieku upowszechniło 
się oświetlenie naftowe, zaś w bogatszych gospodarstwach glinianą po-
lepę zastępowała podłoga z desek. 

14 lipca 1884 r. W dworze w Jasionce marszałek powiatu Edward 
Jędrzejowicz zebrał właścicieli gruntów nękanych przez wylewającego 
wody Wisłoka. Obecny był m.in. hr. Alfred Potocki z Łańcuta. Porozu-
miano się co do konieczności utworzenia spółki wodnej, której celem bę-
dzie regulacja Wisłoka od Rzeszowa po ujście do Sanu. 

2 października 1885 r. W starej chałupie zakupionej od chłopa Mi-
chała Mroczki przez hr. Stanisława Jędrzejowicza rozpoczęła działal-
ność szkoła ludowa w Jasionce. Na naukę zapisano 63 dzieci. Zajęcia 
prowadził sprowadzony ze Strzyżowa młody nauczyciel Franciszek Zając.

Koniec XIX wieku. Plagą galicyjskich wsi, zwykle drewniano-słomia-
nych, o gęstej zabudowie, były pożary. 14 sierpnia 1888 roku kataklizmu 
pożaru doświadczyli ludzie z Trzebowniska. Spłonęły dwie trzecie zabudo-
wań (cała południowa połać wsi), w tym zboże dopiero co ściągnięte z pól. 
Szczególnie tragiczny okazał się rok 1891. W Zaczerniu spłonął browar, 
zaś w Łące 95 domów. Ks. Wawrzyniec Puchalski w kronice łąckiej pa-
rafii zanotował: O godzinie 2. po południu zakurzyła się strzecha Marcina 
Gawła tuż naprzeciw plebańskiego ogrodu (…) Wnet 95 domów mieszkal-
nych, oprócz stodół, w jeden zlały się ogień. Jam ocalał dzięki kierunkowi 
wiatru (…) Z ogorzałych nikt nie był asekurowanym, tylko jeden żyd, któ-
ry tu miał własną chałupę… Zagrożenie pożarowe skłoniło mieszkańców 
do organizacji jednostek strażackich. Jako pierwsza w okolicy powstała 
Ochotnicza Straż Pożarna w Zaczerniu (1905). Rok później (1906) zor-
ganizowała się OSP w Trzebownisku, rok 1911 to data urodzin jednostki 
OSP w Jasionce.

9 września 1892 r. W Jasionce powstał dom zakonny służebniczek 
starowiejskich. Na potrzeby sióstr oraz dworu wybudowano skromną 
kaplicę. Siostry otwarły ochronkę dla biednych dzieci, w której codzien-
ną opiekę znaleźli najmłodsi mieszkańcy Jasionki. W różnym okresie ko-
rzystała z niej grupa od kilkunastu do kilkudziesięciu, nawet 40 dzieci. 
Rodzice przed pójściem w pole odprowadzali swe pociechy do ochron-
ki, a zabierali je do domu wieczorem. Drugie śniadanie dzieci przynosiły 
z domu, obiad dostawały na miejscu. Pierwsze państwowe przedszkole 
(jednooddziałowe) otwarto w Jasionce we wrześniu 1979 roku w odre-
montowanej starej szkole. 

3 kwietnia1893 r. Na placu gminnym na tzw. Grondzie, przy drodze 
krajowej, obok dworskich moczarzysk przystąpiono do budowy szkoły. 
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Cegłę wypalono w urządzonej na pastwisku cegielni. 26 września obiekt 
uroczyście poświęcono, a dwa dni później w sali szkolnej już trwały za-
jęcia. W budynku mieściło się też skromne mieszkanie dla nauczyciela. 
Ponieważ szybko okazało się, że obiekt nie mieści wszystkich dzieci, za-
padła decyzja o otwarciu od września 1904 r. drugiej sali w kancelarii 
gminy. Szkoła otrzymała drugą siłę nauczycielską.

Lata dziewięćdziesiąte XIX wieku. Jak wynika z zapisów w kronice 
szkolnej, w dawnej karczmie (budynek przy krzyżówce na Wólkę), po 
przebudowie, otwarto pierwszą na tym terenie placówkę pocztową, 
w pozostałych izbach urządzono mieszkania dla fornali. Na początku XX 
wieku budynek wydzierżawiono żandarmerii. W „Najnowszym skorowi-
dzu miejscowości Królestwa Galicyi” z 1914 roku przy nazwie Jasionka 
k. Rzeszowa zapisano: Urząd Pocztowy – loco. W spisie posterunków 
żandarmerii jest też posterunek w Jasionce. W okresie międzywojen-
nym w obiekcie tym młodzież miała też świetlicę. Budynek, nazywany Do-
mem Ludowym, po II wojnie był dalej siedzibą poczty (tak jest też w 2015 
r.), oraz mieścił kancelarię GRN (w latach 1955 – 1972), a potem loka-
le Banku Spółdzielczego.

Początek XX wieku. Wśród ludności wsi coraz większe uznanie zy-
skiwał ruch spółdzielczy. Zespołowe gospodarowanie i wspólne działanie 
stało się szansą na poprawę bytu mieszkańców i rozwój cywilizacyjny śro-
dowiska. Zrozumieli to również chłopi z podrzeszowskich wsi. Rolnicze 
organizacje samopomocowe kształtowały się już pod koniec XIX wieku, 
śladem doświadczeń przywiezionych z zachodniej Europy. Najpierw upo-
wszechniły się kasy pożyczkowe, na początku XX wieku spółki mleczar-
skie oraz kółka rolnicze. Na naszym terenie najwcześniej powstały spółki 
mleczarskie w Zaczerniu i Łukawcu (rok 1906), w Trzebownisku i No-
wej Wsi (1907); w Łące spółka mleczarska podjęła działalność w roku 
1912. Już w 1903 roku w Zaczerniu założono Kółko Rolnicze oraz kółko-
wy sklep. Przykład ten zachęcił sąsiadów. Dwa lata później (1905) ruszy-
ły kółka rolnicze w Łukawcu, Łące, Jasionce, Trzebownisku i Stobiernej. 

17 stycznia 1901 r. Jakub Wisz dotarł do Ameryki i - jak wielu jego 
kolegów z Trzebowniska, Nowej Wsi, Łąki czy Jasionki – osiedlił się w kil-
kutysięcznej osadzie Lackawanna koło Buffalo. Pracował przy remoncie 
lokomotyw. Inni znajdowali zatrudnienie przy wytopie stali i formowaniu 
szyn w Kompanii Stalowej. Z biegiem lat wchodzili w miejscowy biznes. 
Rodzina Dodolaków otworzyła sklep spożywczy, Beresiowie mieli mle-
czarnię, Tomakowie dorobili się składu drzewnego i węglowego, tawer-
ny oraz hali do nauki tańca. Jan Tomaka z żoną Weroniką prowadzili 
dwa domy noclegowe; tutaj znajdowali dach nad głową imigranci znad 
Wisłoka i Czarnej.
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Jesień roku 1906. Obok Kółka Rolniczego, które powstało w roku 
1906, ważne miejsce w działalności rolniczej wsi Jasionka zaczęła od-
grywać Spółka Mleczarska. Mleko z całego powiatu odbierała założona 
w 1905 roku Spółdzielnia Mleczarska w Staromieściu. Początkowo dosta-
wy były skromne; do Staromieścia odwożono kilka baniek. Z czasem rol-
nicy nabrali zaufania do Spółdzielni, zwłaszcza gdy regularnie otrzymywali 
należność za sprzedane mleko, bo, jak mówiono, dobrze jest „brać grosz 
kupką”. Liczącym się dostawcą mleka do Staromieścia był miejscowy fol-
wark w Jasionce. 

Lipiec – sierpień 1910 r. W 500. rocznicę bitwy pod Grunwaldem w po-
drzeszowskich wsiach zorganizowano patriotyczne manifestacje. W niektó-
rych miejscowościach, m.in. w Jasionce, Łukawcu, Stobiernej, Zaczerniu, 
Trzebownisku i Palikówce stanęły pomniki (obeliski) grunwaldzkie. 

1 września 1910 r. W „Dzienniku Rozporządzeń c.k. Starostwa” 
nr 17 ukazał się komunikat, iż Rada Szkolna Okręgowa i Starostwo 
w Rzeszowie przyznają do użytku szkoły w Jasionce na rok szkolny 
1910/1911 podręczniki dla młodzieży ubogiej. Były to następujące po-
zycje: „Mała historya biblijna”, „Szkółka dla młodzieży” – cz. I - V, a także 
„Rachunki” – cz. II – IV. Łącznie ubodzy uczniowie w Jasionce otrzymali 
do dyspozycji 28 egz. tych podręczników. Równocześnie ukazał się ko-
munikat, iż w roku szkolnym 1910/1911 jednoklasowa Szkoła Ludo-
wa w Jasionce może otworzyć dwie klasy nadetatowe.

1911 r. Śladem Zaczernia i Trzebowniska drużyna strażacka zor-
ganizowała się też w Jasionce Funkcję honorowego prezesa organizacji 
przyjął hr. Stanisław Jędrzejowicz. Oddziałem ratunkowym pokierował 
Jan Michno, zaś na czele oddziału wodnego stanął Stanisław Cisło. Do 
składu pierwszej drużyny OSP w Jasionce weszło 12 strażaków ochot-
ników. W początkowym okresie jednostka dysponowała 3 ręcznymi si-
kawkami oraz sikawką dwukołową, która stanowiła własność folwarku 
i dworu, a którą użyczano w przypadku akcji ratowniczej. Rok później 
gmina zakupiła czterokołową sikawkę konną i umundurowanie.

31 marca 1912 r. Jednoklasowa szkoła w Jasionce otrzymała sta-
tus szkoły dwuklasowej. Dodatkowe dwie sale lekcyjne urządzono w prze-
budowanych pomieszczeniach szkoły: dolną salę podzielono na dwie izby, 
oraz zajęto na naukę pokój mieszkalny dla nauczyciela. 

Wiosna 1912 r. Folwark w Jasionce miał na stanie 135 sztuk bydła, 
w tym bydło rasowe z Moraw. Wciąż utrzymywała się też dobra renoma 
stadniny koni w Jasionce liczącej ponad 100 sztuk, szczycącej się końmi 
wyścigowymi rasy angielskiej. 

31 lipca 1914 r. Austria ogłosiła powszechną mobilizację rezerwi-
stów. Podlegali jej mężczyźni w wieku 21 – 42 lat. Szacując, w całym 
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okresie I wojny do armii austriackiej wcielono ok. 200 mieszkańców Ja-
sionki. Na potrzeby ck. armii wieś musiała oddać ponadto spore ilości 
koni i podwód. 

Okres I wojny światowej. Przez rzeszowskie wsie kilkakrotnie prze-
mieszczały się wojska walczących stron. W 3 tygodnie od wybuchu woj-
ny Austriacy wycofali się pod natarciem Rosjan, którzy pozostali na tym 
terenie do wiosny 1915 roku. Po wycofaniu się Moskali, teren ten stał 
się zapleczem armii austriacko-węgierskiej. Ludność musiała dostarczać 
żywność i żołnierzy dla frontu aż do końca wojny. Austriacy rekrutowali 
coraz to nowe roczniki, brali rekrutów niemal z każdego domu, były liczne 
ofiary. W latach 1914 – 1920 w działaniach wojennych zginęło 68 żoł-
nierzy – mieszkańców Zaczernia. Brak szczegółowych danych dot. innych 
wsi. Z parafialnych statystyk wynika, że w latach 1915 – 1920 rokrocznie 
notowano ujemny przyrost naturalny (liczba urodzeń w całym tym okre-
sie była mniejsza od liczby zmarłych i zabitych na wojnie). Na frontach 
I wojny walczył m.in. Stanisław Zając, syn pierwszego kierownika szkoły, 
kapitan artylerii pułku legionowego, oraz Stanisław Grata – legionista, 
i Józef Grata – uczestnik walk na froncie włoskim; obydwaj pochowani na 
cmentarzu w Stobiernej. 

Przy redagowaniu KALENDARIUM JASIONKI wykorzystano, 
oprócz źródeł archiwalnych, fakty i ustalenia poczynione przez au-
torów poszczególnych rozdziałów tematycznych tej książki, a także 
niektóre zapisy zawarte w podobnych rozdziałach opracowań mono-
graficznych o Trzebownisku i Nowej Wsi wydanych w 2013 roku.

Ryszard Bereś
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Wiek XV. Szkic włości rzeszowskiej z drugiej polowy XV wieku opracowany przez dr. Janusza Kurtykę, rys. R. Halicki (I tom 
„Dziejów Rzeszowa”, Rzeszów 1994).

Rok 1820. W związku z koniecznością licytacji i sprzedaży zadłużonych dóbr klucza łąckiego, sporządzono szczegółowy spis 
inwentarzowy m.in. folwarku w Jasionce, obejmującego tereny Jasionki, Wólki i Nowej Wsi. Obok reprodukcja tego doku-
mentu zawierającego spis jasioneckich kmieci, zagrodników i budników gruntowych. Inwentarz zapisywał też powinności 
poddanych oraz stan budynków dworskich.
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Ok. roku 1840. Wyciąg tabularny ma-
jątku Zofii Czosnowskiej-Oborskiej do-
tyczący dóbr Gąsiówka i Gront (orygi-
nalna pisownia). Spis rozpoczyna zapis 
przywołujący fakt sprzedaży w 1781 
roku klucza w składzie: Łąka, Palikówka, 
Trzebownisko, Nowawieś, Terliczka, 
Łukawiec, Wólka, Pogwizdów, Jasionka 
z Gąsiówką, Zaczernie, Górka i Wysoka, 
na rzecz Aleksandra Morskiego.  
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Przełom XIX i XX wieku. Typowa chata rodziny chłopskiej w Jasionce.

Wiek XIX. Okolice nad Szastarką 
i Świerkowcem wyglądały zapewne 
tak jak krajobraz na załączonych 
zdjęciach, wykonanych zresztą już 
w XXI wieku: wiele terenów po-
krytych dziką gęstwiną krzaków 
i drzew, gliniaste rozjeżdżone trakty 
i ścieżki, częste ostoje bagien i sta-
wów.
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Grobowiec Jedrzejowiczów 
z Jasionki usytuowany 
obok kościoła i kaplicy 
w Zaczerniu.

Ok. 1880 roku, staraniem hr. Stanisława Jędrzejowicza dwór w Jasionce został gruntownie przebudowany wg projektu 
krakowskiego architekta Tadeusza Stryjeńskiego. Całość znacznie powiększono, nadając budowli cechy pałacu. Otaczał go 
starannie utrzymany park. Folwark w Jasionce otrzymał motor parowy wytwarzający prąd (magazynowany w akumulato-
rach) dla celów oświetlenia dworu i obiektów gospodarczych. Zdjęcie współczesne.

Rok 1875. Hr. Stanisław Jędrzejowicz po 
śmierci swego ojca Henryka objął majątek 
w Jasionce i zamieszkał w tamtejszym dwo-
rze. Żył w latach 1848 -1913. Był posłem do 
Sejmu Krajowego Galicji, przez 35 lat zasiadał 
w rzeszowskiej Radzie Powiatowej, pełniąc 
m.in. funkcję jej marszałka. Był człowiekiem 
światłym i gospodarnym.

Ok. 1870 roku. Hrabia 
Stanisław Jędrzejowicz oże-
nił się z Heleną Stojowską 
(1853 – 1931). Nie mieli 
potomstwa.
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2 października 1885 r. Grupa 63 dzieci rozpoczęła naukę 
w szkole ludowej w Jasionce. Nauczycielem i pierwszym jej 
kierownikiem aż do przejścia na emeryturę w 1924 roku był 
Franciszek Zając. Przez cały ten okres prowadził on kronikę 
szkolną. Zachowała się do dziś, będąc bezcennym dokumen-
tem jasioneckiej oświaty oraz historii wsi i jej mieszkańców.

Lipiec r. 1910. Także 
w Jasionce odbyły się 
uroczystości 500-lecia 
bitwy grunwaldzkiej. Na 
Grondzie, na krzyżówce 
niedaleko szkoły, usta-
wiono ogromny kamień 
z pamiątkowym napi-
sem. Po II wojnie, na 
kamieniu posadowiono 
metalowy krzyż.

Ok. roku 1902. Franciszek Zając wraz ze swą mał-
żonką Anną oraz synami: starszym Tadeuszem oraz 
Stanisławem (w beciku). 

Marzec 1890 roku. Odpowiedź Banku Krajowego we Lwowie w sprawie pożyczki na budowę 
nowej szkoły. Wkrótce na Grondzie stanął nowy budynek murowany, pokryty paloną dachówką, 
o dwu pokojach, kuchni, sieni od frontu i sionki od północnej strony, tudzież o dużej sali szkol-
nej. Nowy rok szkolny zaczęto 28 września 1893 roku już w nowej szkole.
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Rok 1914.  Państwa uczestniczące w I woj-
nie sięgały po coraz to nowe roczniki   re-
krutów. Niemal z każdego domu w Jasionce 
poszedł ktoś na front. Wielu, niestety, nie 
wróciło. Oto m.in. mieszkańcy sąsiedniej 
Nowej Wsi – Piotr Wantrych i Walenty 
Wantrych w mundurach armii austrio-
-węgierskiej. Zdjęcie pochodzi ze zbiorów 
rodzinnych Anny Srokowej.

Rok 1911. Początek 
XX wieku to czas 
tworzenia się licznych 
organizacji spółdziel-
czych zwłaszcza na 
wsi. W 1906 roku, 
podobnie jak w są-
siednich wsiach 
podjęło pracę Kółko 
Rolnicze. Oto za-
chowana książeczka 
członka KR  (o pra-
wach i obowiązkach 
członków KR przeczy-
taj w rozdziale o spół-
dzielczości).

Rok 1916. Na froncie włoskim w I Brygadzie 
Legionów Polskich walczył m.in. Stanisław 
Zając z Jasionki, syn kierownika szkoły. Oto 
kartka, jaką wysłał z frontu do rodzinnego 
domu.
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KALENDARIUM 1918 – 1939

Zima 1918/1919. Wójtowie podjęli werbunek ochotników do two-
rzącego się Wojska Polskiego. Kierowani oni byli do 6. pułku ułanów 
w Rzeszowie oraz innych jednostek, biorących udział w walkach z od-

działami ukraińskimi atamana Semena Petlury, a potem z wojskami bolsze-
wickimi. Za ochotnikami poszli poborowi powołani do obowiązkowej służby 
wojskowej, którą wprowadziła w grudniu 1918 roku Rada Regencyjna. 

Wrzesień 1919 r. Po odzyskaniu niepodległości, dotychczasowe jed-
noklasowe Szkoły Ludowe zmieniły nazwę na Szkoły Powszechne. Obowią-
zywał czteroletni program nauczania. Obok nauki czytania i pisania, religii, 
języka polskiego i rachunków, w trzecim i czwartym roku dochodziły lekcje 
rysunku, śpiewu, robot ręcznych (dla dziewcząt) i gimnastyki (dla chłop-
ców). Podstawowym wyposażeniem ucznia oddziału początkowego była 
tabliczka – prostokątna drewniana płytka, oprawiona w ramki, pomalowa-
na na czarno, z zaznaczonymi liniami na jednej stronie i kratką na drugiej. 
Uczeń pisał rysikiem, a mazał szmatką bądź gąbką morską. W drugiej kla-
sie pisano już w zeszycie, najpierw ołówkiem, potem atramentem. 

Rok 1920. Kraj podnosił się z wojennych zniszczeń, goił rany. Wyrazem 
normalizacji życia publicznego i podejmowania przez odrodzone państwo 
polskie swych funkcji był rejestracja wszystkich poborowych i rezerwistów 
zakończona przez Powiatową Komendę Uzupełnień w Rzeszowie w 1920 
roku. Każdy dorosły mężczyzna zdolny do służby wojskowej, otrzymał ksią-
żeczkę wojskową. Znajdowały się w niej szczegółowe o nim adnotacje. Np. 
na rysopis składały się dane dotyczące: włosów, oczu, brwi, nosa, ust, bro-
dy, twarzy. Obok znajdował się odcisk kciuka. W książeczce były też m.in. 
rubryki: udział w wojnach, pobyt na froncie, udział w ważniejszych bitwach 
(patrz: reprodukcja książeczki wojskowej z 1920 r. w części fotograficznej).

15 lipca 1920 r. Parlament odrodzonej Rzeczypospolitej uchwalił 
przeprowadzenie parcelacji niektórych majątków obszarniczych za odszko-
dowaniem oraz odpłatną sprzedaż tej ziemi chłopom. W gminie Trzebow-
nisko dotyczyło to majątków w Łukawcu, Stobiernej i Terliczce, spośród 
12 dworów w całym powiecie wyznaczonych do parcelacji. Dokonała tego 
Powiatowa Komisja Ziemska, w skład której wchodził m.in. Jan Jędrzejo-
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wicz, właściciel dworu w Zaczerniu. Parcelacja w Łukawcu i Terliczce trwa-
ła kilka lat i sfinalizowano ją dopiero w 1926 roku. 

Sierpień 1920 r. Aby ratować finanse państwa dźwigającego ciężar 
wojny z bolszewikami, rząd RP rozpisał pożyczkę państwową. Była to po-
życzka długoterminował, na 5 proc a jej termin obowiązywania określono 
datami – od 30 sierpnia 1920 do 30 sierpnia 1965 r.

30 września 1921 r. Główny Urząd Statystyczny RP podał, że według 
I spisu powszechnego przeprowadzonego 30.09.1921 r., gmina (kata-
stralna) Jasionka liczyła 1357 mieszkańców, w tym 605 mężczyzn i 752 
kobiety. Wojna poczyniła znaczące straty. Rachunki dokonane tuż przed 
wybuchem I wojny cytowały bowiem liczbę 1414 mieszkańców (dane na 
rok 1914). Ubyło więc 57 osób. 1306 mieszkańców spisanych w roku 
1921 podało, że są wyznania rzymskokatolickiego, 51 – mojżeszowego. 
Wieś posiadała 319 budynków mieszkalnych.

Rok 1921. Trzebownisko otrzymało przeprawę mostową przez Wi-
słok. Drewniany most miał 6 rzędów podpór, chronionych osłonami. Był 
to najbliższy przejazd mostem przez rzekę. W sąsiedniej Nowej Wsi prze-
prawa na drugi brzeg odbywała się dzięki promowi obsługiwanemu przez 
człowieka z Terliczki. Na rzece (w okolicach dzisiejszej kładki) rozwieszona 
była lina prowadząca, a na prawym brzegu stała budka dla schronienia się 
promiarza. 

Rok 1922. Zmarły w 1913 roku dziedzic Jasionki Stanisław Jędrze-
jowicz nie pozostawił potomka. Przez okres wojny majątkiem zawiadywała 
wdowa, Helena Jędrzejowicz. W 1922 roku zdecydowała się zapisać do-
bra Jasionki i Wólki swemu krewniakowi z linii Jędrzejowiczów staromiej-
skich 6-letniemu Stanisławowi (żył w latach 1916 – 1998). Zamieszkał 
w jasioneckim dworze ok. roku 1930, ściągając tu z pałacu w Staromie-
ściu swych rodziców Jana i Marię z d. Tyszkiewicz. Jan był już wtedy ban-
krutem, m.in. folwark w Trzebownisku został zlicytowany, a grunty rozprze-
dane kmieciom.

Listopad 1922 r. Znaczący wpływ na poglądy członków kół młodzie-
ży, ale też dorosłych mieszkańców wsi uzyskał na naszym terenie ruch 
ludowy. Już w wyborach do parlamentu w listopadzie 1922 roku w okrę-
gu rzeszowskim na 7 mandatów aż 5 uzyskali kandydaci partii chłopskiej. 
Jeszcze mocniej poglądy te zradykalizowały się po przewrocie majowym 
w 1926 roku i odsunięciu od władzy Wincentego Witosa. 

Lipiec – wrzesień 1923 roku. Lato to tradycyjnie miesiące, w których 
odbywało się najwięcej wesel. Zanim młodzi stanęli przed ołtarzem, urzą-
dzano oświadczyny, zwykle w obecności rodziców oraz swata, który za-
chwalał kandydata na męża. Potem następowały zmówiny, czyli ustalenie 
przez rodziców posagu młodych. Następnie dawano księdzu na zapowie-
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dzi. Na uroczystości weselne młodzi zapraszali osobiście – młody jeździł 
konno ze starszym swatem, młoda ze starszą drużką. Przez dwa dni trwały 
wygrywiny pod oknami… Na stoły weselne podawano barszcz bądź rosół 
z ziemniakami, kaszę jęczmienną, pierogi z kapustą, bułki pszenne i masło 
na talerzach, później przekładańce z makiem i marmoladą, suchy ser na 
przetaku, białą kawę, piwo z beczki i wódkę… W maju nie organizowano 
wesel, bo takie małżeństwa były nieszczęśliwe. Rzadkie też były wesela 
w czerwcu. Zwyczaje weselne z naszego terenu pięknie utrwalili: Józef Ryś 
w „Weselu łąckim” i Stanisław Rząsa w „Weselu zaczerskim”.

Czerwiec 1924 r. Kierownik szkoły Franciszek Zając, po 40 latach pra-
cy wśród jasioneckiej młodzieży przeszedł na emeryturę. Wkrótce zacho-
rował i po namowie syna Stanisława, mieszkającego od zakończenia wojny 
w stolicy, wyjechał na leczenie do warszawskich klinik. Zmarł w 1928 roku.

Czerwiec 1924 r. Paul Tomaka, syn Jana Tomaki, trzebowniskiego 
imigranta, ukończył farmację na amerykańskim uniwersytecie Buffalo, 
i powrócił do rodzinnego domu w Lackawannie, niewielkiej osadzie koło Bu-
fallo, którą upodobali sobie imigranci znad Wisłoka. Tutaj Paul uruchomił 
aptekę i prowadził ją do roku 1950. W roku 1935 wybrany został na urząd 
burmistrza Lackawanny. Do dziś w tym 20-tysięcznym miasteczkiem rzą-
dzi burmistrz pochodzenia polskiego. 

Rok 1925. Nowy proboszcz Zaczernia ks. Jan Guzy (wcześniej wika-
riusz w Staromieściu) był wyjątkowym gospodarzem. Angażował się w pra-
ce przy kościele i plebańskim gospodarstwie, ale też w inwestycje służące 
całemu środowisku. W 1926 r. rozpoczęto budowę stajni i spichlerza, jak 
również prace przy naprawie muru okalającego plac kościelny. Większość 
robót została wykonana przez parafian, przy wydatnym wsparciu finanso-
wym Jana Jędrzejowicza – kolatora zaczerskiego kościoła. W kronice pa-
rafialnej zanotowano: „Na szczególną zaś wzmiankę zasługują naczelnicy 
gmin z Zaczernia, i z Nowej Wsi, i z Jasionki. W Zaczerniu był wówczas 
wójtem Jan Prusak, w Nowej Wsi Michał Bojda po śmierci śp. Walente-
go Augustyna, a w Jasionce Wojciech Pokrzywa. Trzeba im tu przyznać, 
że dzięki nim właśnie budowa szła sprawnie i bez kłopotu, na co obcy, pra-
cujący koło budowy patrzyli z podziwem i powiadali sobie – u nas by tak nie 
przyszły” .

1 września 1927 r. Decyzją kuratora okręgu szkolnego lwowskiego od 
roku 1927/1928 szkołę dwuklasową w Jasionce przeorganizowano na 
placówkę trzyklasową. 

Rok 1927. Dotychczasowe Spółki Oszczędności i Pożyczek przyjęły na-
zwę Kas Stefczyka. 

Wrzesień 1928 r. W kronice szkolnej zanotowano m.in. informacje 
o zbiorkach na szkolnictwo za granicą – na Spiszu i Orawie, o akcji wysyła-
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nia kartek i życzeń z okazji urodzin Józefa Piłsudskiego i prezydenta Ignace-
go Mościckiego oraz o akcji „święto sadzenia drzew”. Odnotowując ten fakt 
ówczesny kierownik szkoły Józef Schiffer podkreśla: „Że szkoła może być 
dobrym przykładem dla gminy możemy widzieć z dotychczasowej pracy by-
łego kierownika (Franciszka Zająca). Przed jego przybyciem w całej gminie 
nie było sadów. Dziś już niektórzy gospodarze pozakładali, wprawdzie nie 
wszyscy, ale początek już zrobiony”.

8 listopada 1928 r. Na posiedzeniu rzeszowskiej Rady Miejskiej dysku-
towano m.in. o potrzebie wybudowania w okolicach miasta lotniska przelo-
towego, głównie z myślą o samolotach latających na trasie Kraków – Lwów. 
Wstępnie zadecydowano, iż powstanie ono na polach Trzebowniska. Plany 
te nigdy nie doczekały się realizacji. Lotnictwo wpisało się w tę ziemię 12 lat 
później, w 1940 roku, za sprawą niemieckiego okupanta, który na polach 
między Nową Wsią a Jasionką wybudował lotnisko tranzytowe dla sił po-
wietrznych Luftwaffe. W trakcie bitwy stalingradzkiej Jasionka pełniła rolę 
lotniska wypadowego dla sił powietrznych 6. armii gen. Paulusa. 

Cały okres międzywojenny. Głównym źródłem utrzymania mieszkań-
ców była praca na roli, zwykle w małych 2 – 3-hektarowych gospodar-
stwach. Dzieci z rodzin wielodzietnych szły na służbę do bogatszych kmieci. 
W części domostw ważnym elementem wyposażenia był warsztat tkacki, 
na którym wytwarzano tkaniny z lnu w celu zbycia. Jak wiele wsi, tak i na-
sza w zakresie szycia, robienia butów czy stolarki była w znacznym, zakre-
sie samowystarczalna. Nie brakowało bowiem talentów ze „złotą rączką”, 
aczkolwiek ekipy cieśli trzeba było zamawiać z półrocznym wyprzedzeniem. 
Wciąż podstawowym surowcem w budownictwie mieszkalnym było drew-
no. Domy liczyły już dwie i trzy izby, kryto je dachówką. W latach dwudzie-
stych pojawiła się m.in. moda na małe ganeczki z rzeźbionymi filarkami, 
kolorowymi szybkami, wymyślną ornamentyką wycinaną z drewna. Do 
ogrzewania pomieszczeń i gotowania posiłków służyły piece kaflowe, bu-
dowane zwykle z piecem piekarskim. Zajmowały jedną trzecią kuchni, po-
siadały tzw. zapiecek – miejsce wylegiwania się dzieci i seniorów. Źródłem 
oświetlenia były lampy naftowe. Zwykle stajnia znajdowała się pod jednym 
dachem z częścią mieszkalną, oddzielnie stawiano stodoły.

Piątek, 19 lipca 1929 r. Wielkim wydarzeniem, także dla mieszkań-
ców Jasionki, była wizyta w niedalekim Zaczerniu prezydenta RP prof. 
Ignacego Mościckiego. Swą obecnością uświetnił on powiatowy przegląd 
ochotniczych straży pożarnych, w którym uczestniczyła również nasza dru-
żyna OSP. 

Koniec lat dwudziestych. Ruszyło stałe połączenie samochodowe 
Rzeszów – Sokołów Młp. Dwa razy w ciągu dnia szutrowym gościńcem na 
Sokołów przejeżdżał autobus. W tym samym czasie powstała linia telefo-
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niczna łącząca Rzeszów z Sokołowem. W archiwum Szkoły w Nowej Wsi 
zachowało się pismo przesłane w styczniu 1934 roku przez powiatowego 
inspektora oświatowego w sprawie „szkód wyrządzanych przez młodzież 
na trasach telefonicznych”. W drugą stronę poszła odpowiedź: „Kierownik 
szkoły przeprowadził z uczniami odpowiednią pogadankę”. Na wieś docie-
rały też inne nowości ówczesnej techniki. 

Zima roku 1929/1930. Polskę nawiedziła bardzo ostra zima. W kro-
nice szkoły w Terliczce zanotowano: Mrozy w naszej okolicy dochodziły do 
wysokości 45 stopni niżej zera. Rozpoczęły się w styczniu, wzmagały się 
cały luty, dochodząc do punktu kulminacyjnego przy końcu lutego i w pierw-
szych dniach marca. Zima też obfitowała w wielkie masy śniegu, które na 
wiosnę topniejąc czyniły masy wód, zalewając na naszym niskim terenie 
wszystko. Ostra zima wyniszczyła sporo drzew owocowych, zwłaszcza tę 
niewielką część drzew uszlachetnionych, szczepionych. 

Początek lat trzydziestych. Kryzys ekonomiczny odbił się również na po-
ziomie życia mieszkańców podrzeszowskich wsi. Niektórzy próbowali szu-
kać chleba za granicą, wyjeżdżając na „saksy” na zachód Europy. Do części 
domów zajrzała nędza i głód, zwłaszcza na przednówku. W rodzinach mniej 
zamożnych dzieci nie znały smaku cukru, mięso jadło się od wielkiego świę-
ta. Tradycyjny jadłospis to: barszcz, ziemniaki, kapusta, kwaśne mleko, ma-
ślanka, w bogatszych domach – nabiał, jaja. Ważne miejsce w jadłospisie 
zajmowały m.in. potrawy z grochu, stąd w okolicy sporo zagonów z bobem. 
Przypadł on do gustu zwłaszcza ludziom z Łukawca. Nic wiec dziwnego, iż 
do łukawian przylgnęło gwarowe określenie bobiorze, zaś do nowowsian 
suhajcorze (suhajka – zupa z rzepy). Chłopaków z Wólki nazywało się grzy-
biorze, a tych z Trzebowniska i z Zaczernia – kumosy oraz żytnioki. 

5 maja 1932 r. Wobec powszechnej biedy i ogromnego przeludnie-
nia galicyjskiej wsi, nastroje wśród chłopów uległy znacznej radykalizacji. 
Po zjednoczeniu ruchu ludowego w 1931 roku i powstaniu Stronnictwa 
Ludowego, partia ta urosła do najpotężniejszej siły opozycyjnej wobec en-
decji i tzw. ruchu BBWR. Coraz więcej zwolenników zyskiwał lider SL Win-
centy Witos, już wtedy niekwestionowany przywódca chłopów. W 1932 
roku dwukrotnie odwiedził on powiat rzeszowski, m.in. 5 maja uczestniczył 
w wiecu zorganizowanym na pastwisku Golonkówka, między Łukawcem 
a Łąką. Charyzmatyczny chłopski lider, b. polski premier II RP, głosił bar-
dzo radykalne tezy; m.in. postulował likwidację wielkiej własności rolnej bez 
odszkodowania. Na wiecu w Łące przyjęto rezolucję domagającą się roz-
wiązania sejmu i senatu, i rozpisania nowych wyborów. W każdej gminie 
miało powstać koło SL. 

Lipiec 1932 r. Wincenty Witos przyjechał też do sąsiedniej Nowej Wsi 
gdzie odbyła się uroczystość poświęcenia i nadania jego imienia miejsco-
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wemu domowi ludowemu. Na pastwisku ludowcy zorganizowali wielki wiec 
z udziałem blisko 15 tys. chłopów z rzeszowskiego i 6 sąsiednich powia-
tów. Wraz z Witosem pojawiło się całe kierownictwo SL: Pluta, Pawłowski, 
Kloc. Przybyli też przedstawiciele lewicy socjalistycznej i komunistycznej 
z Rzeszowa i z terenu. Lewica miała silne zaplecze organizacyjne w Trze-
bownisku, gdzie już od połowy lat dwudziestych działało koło KPP. Jak rela-
cjonował „Piast” w nr. 29 z 27 lipca, zgromadzeni uczcili pamięć chłopów 
zabitych podczas zajść z policją w Łapanowie i Lubli. Wiec w Nowej Wsi tak 
wspomina Maria Czyrek: – Mnie przypadło zadanie wygłoszenia wierszyka 
na powitanie gości. Miałam na sobie białą sukienkę z zieloną kokardką, 
którą uszyła mi siostra. Nikt we wsi nie miał białych bucików, więc poży-
czono je dla mnie w sąsiedniej wsi. W ogromnym upale na bryczce otoczo-
nej przez młodzież na koniach, przyjechaliśmy do wsi. Poproszono pana 
posła i towarzyszące mu osoby do domu Agnieszki Woźniak, aby goście 
się umyli. Bo wszyscy byli pokryci kurzem, bo gościniec to same dołki i wy-
stające kamienie. Potem była msza święta w starej szkole (karczmie) na 
pastwisku, pamiętam tylko zielone sztandary. Potem obiad w parterowym 
domu ludowym, który z tyłu miał dobudowaną remizę; w niej stała ręczna 
sikawka… 

1 września 1932 r. Po tzw. reformie jędrzejowiczowskiej, szkoła 
w Jasionce posiadała status szkoły powszechnej II stopnia; realizowała 
program 7 klas w cyklu sześcioletnim. Wg zapisów w kronice szkolnej, 
w roku 1932/1933 nauka odbywała się w ramach 7 oddziałów. Liczyły 
one odpowiednio: I oddział – 30 uczniów, II – 23, III – 40, IV – 30, V – 23, 
VI – 17, VII – 5. Zajęcia prowadzili: Józef Schiffer, jako kierownik szkoły, 
Maria Dziubińska i nowo mianowana Aleksandra Wiktorówna.

Jesień 1932 r. Nasze tereny stały się ważnym ogniwem na mapie dzia-
łań Stronnictwa Ludowego. Niemal w każdej miejscowości zorganizowały 
się koła tej partii. Przewodniczącym koła SL w Jasionce był Marcin Goclon. 
W gronie ok. dwudziestu ludowców byli m.in.: Ludwik Goclon, Jan Wilk, 
Franciszek Wilk, Julian Guzek. 

Poniedziałek, 19 czerwca 1933 r. Policja próbowała szykanować 
mieszkańców Wólki pod Lasem za zabór drzewa z borów ordynacji łań-
cuckiej. Na odsiecz wólczanom przybyło kilkuset chłopów z sąsiednich 
gromad, w tym najwięcej mieszkańców z Łukawca oraz z Jasionki. Oddział 
policji otwarł ogień do zebranych, zabijając sześć osób. Zginęli mieszkańcy 
Łukawca: Józef Chmiel, Jan Kuras, 17-letnia Stanisława Tomaka i Sta-
nisław Wiącek oraz Antoni Pietraszek z Wólki. Inny łukawianin Wojciech 
Miś w trakcie starć został ciężko ranny; zaszła konieczność amputacji nogi. 
Kula śmiertelnie ugodziła również komendanta posterunku w Jasionce Jó-
zefa Rejmana, który znajdował się w tłumie. Kierownik szkoły w Terliczce 
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Tomasz Lis zanotował w swej kronice: „Na drugi dzień po manifestacyjnym 
pogrzebie oddziały policji i wojska otoczyły dokoła wieś Łukawiec, aresztu-
jąc wszystkich mężczyzn. Zebrano ich na pastwisku w Łukawcu Górnym, 
ustawiono czwórkami i prowadzono przez Terliczkę i prom do Jasionki, 
a stamtąd samochodami do Rzeszowa na śledztwo”. Jesienią 1933 roku 
przed Sądem Okręgowym w Rzeszowie postawiono 42 chłopów oskarżo-
nych o spowodowanie zajść w Wólce. Uniewinniono 11, pozostali otrzyma-
li kary więzienia. Najbardziej aktywny Andrzej Kokoszka z Wólki trafił do 
więzienia na 3 lata. Wydarzenia w Wólce na długo zapadły w świadomość 
polityczną rzeszowskich chłopów. Wymownym tego potwierdzeniem były 
m.in. wybory w 1935 roku, generalnie zbojkotowane przez chłopów. Jak 
podał „Piast”, do urn poszło co najwyżej 15 proc. uprawnionych. W Wólce 
nikt nie głosował.

14 lipca 1934 r. Śladem Ustawy z 23 marca 1933 r. o częściowej 
zmianie ustroju samorządu terytorialnego, Minister Spraw Wewnętrznych 
14 lipca 1934 r. wydał rozporządzenie o podziale powiatu rzeszowskiego 
w woj. lwowskim na gminy wiejskie (tzw. zbiorowe). W skład gminy wiej-
skiej Trzebownisko z siedzibą w Trzebownisku weszło 11 dotychczasowych 
samodzielnych gmin wiejskich: Jasionka, Łąka, Łukawiec, Miłocin, Nowa 
Wieś, Stobierna, Staromieście, Terliczka, Trzebownisko, Wólka pod La-
sem i Zaczernie. Odtąd miejscowości te otrzymały status gromad. Urzę-
dowy spis gmin podawał, że gmina wiejska Trzebownisko zajmowała po-
wierzchnię 112,97 ha, posiadała 3003 budynki i liczbę ludności 13 951. 
Wchodziła w skład powiatu rzeszowskiego w woj. lwowskim. Gminy przeję-
ły całe szkolnictwo powszechne. Samorząd gminny przejął też zarząd nad 
drogami gminnymi oraz bezpieczeństwem obywateli.

Koniec lipca 1934 r. Wskutek bardzo intensywnych 4-dniowych opa-
dów region nawiedziła największa od lat powódź. Poprzednia dokuczliwa 
powódź, choć mniejszej skali, miała miejsce w 1924 roku. Wisłok osiągnął 
rekordowy stan – 730 cm. W Trzebownisku woda porywa drewniany most 
– jedyną w okolicy stałą przeprawę przez rzekę, łączącą gromady lewobrzeż-
nej i prawobrzeżnej części gminy. Woda przelała się niziną od mostu po Spi-
ny i popłynęła 2-metrowej wysokości falą na pola między Łąką a Łukawcem. 
Ludzie z trwogą obserwowali porwane kłody drzewa, niesione przez nurt 
zżęte snopy, potopione zwierzęta, fragmenty porwanych zabudowań. 

7 października 1934 r. Rada Gminna w Jasionce, a także Rady w Za-
czerniu, Terliczce, Nowej Wsi i Łukawcu wystosowały apel do władz nowej 
gminy zbiorowej w Trzebownisku w sprawie konieczności budowy mostu 
na Wisłoku na linii trasy Nowa Wieś – Terliczka – Łańcut. Część mieszkań-
ców uważała, iż po zniesieniu przez powódź mostu w Trzebownisku należy 
rozważyć odbudowę przeprawy przez Wisłok w innym miejscu – właśnie 
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na linii Nowa Wieś – Terliczka. Postulaty te pozostały bez echa, odbudo-
wany porze ekipę cieśli z Palikówki, trzebowniski most otwarto znów na 
wiosnę 1937 roku.

Lata trzydzieste. Większości mieszkańców nie stać było na wizytę 
u rzeszowskiego lekarza. Do miasta zawożono chorego w ostateczności. 
Najczęściej korzystano z pomocy domorosłych „medyków”. Dużym do-
świadczeniem dysponowały siostry zakonne służebniczek starowiejskich. 
Zawsze miały przy sobie zapas różnych ziół. Do porodu zaś woziło się po-
łożną Mazurową z Grondu. 

Piątek, 14 grudnia 1934 r. Odbyły się wybory do nowej Rady Gminnej 
(gminy zbiorowej) składającej się z wójta, podwójciego (zastępca wójta), 
ławników i radnych. W gminie Trzebownisko (powyżej 10 tys. mieszkań-
ców) wybrano 3 ławników i 20 radnych. Nowa gmina wiejska (tzw. zbioro-
wa) przejęła całe szkolnictwo powszechne, zarząd nad drogami gminnymi 
oraz czuwanie nad bezpieczeństwem obywateli. Pierwszym wójtem nowej 
(dużej) gminy Trzebownisko został Michał Pieniążek, organista z Łąki, po 
nim funkcję tę objął pod koniec 1936 roku dotychczasowy podwójci Jan 
Kret. Piastował ją do końca okupacji hitlerowskiej. Sekretarzem gminy zo-
stał Stanisław Janda z Nowej Wsi.

Jesień 1934 – wiosna 1935 r. Szkody powodziowe dawały o sobie 
znać przez wiele miesięcy. Skutki kataklizmu uwidoczniły się zwłaszcza na 
kiepskich drogach. W tej sytuacji pod groźbą kary egzekwowano powin-
ność szarwarkową. Był to ustawowy obowiązek świadczeń w naturze po-
legających na fizycznej pracy przy budowie i utrzymaniu dróg publicznych. 
Wisłok przynosił straty i szkody, ale dla niektórych był też źródłem docho-
dów, z racji pozyskiwania piasku i żwiru, a nawet łowienia ryb. Rzeka toczy-
ła wody czyste, niemal przeźroczyste. Z brzegu można było obserwować 
przesuwające się pod prąd ławice ryb, głównie świnek, brzan i jelców. Cha-
rakterystyczną rybą dla tego fragmentu rzeki były miętusy – ryby dorszo-
wate. Część ryb konsumowano w domu, resztę sprzedawano Żydom, dla 
których była to podstawowa potrawa.

Połowa lat trzydziestych. Członkowie koła ZMW „Wici” wspierali ak-
cje społeczno-polityczne ludowców, ale też rozwijali tak bardzo potrzebną 
działalność edukacyjno-kulturalną. Prowadzono szkolenia z zakresu przy-
sposobienia rolniczego, organizowano imprezy sportowe, przygotowywano 
uroczystości z okazji świąt religijnych i państwowych. Szczególnym wydarze-
niem były zawsze występy artystyczne, a zwłaszcza przedstawienia teatral-
ne przygotowywane pod okiem nauczycieli. W repertuarze znalazły się takie 
sztuki jak m.in.: „Chata za wsią”, „Pałka Madeja”, Sobkowa zagroda”. 

Dekada lat trzydziestych. Gdy nastolatkowie angażowali się w Kole 
Młodzieży, próbując m.in. swych sił aktorskich i tanecznych, ich młodsze 
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rodzeństwo w wolnych chwilach – poza pomocą w gospodarstwie i niań-
czeniu niemowlaków – wyżywało się w różnych zabawach rekreacyjno-spor-
towych. Kiczka, skowronek, świnka, skok w dal i wzwyż, jazda konna na 
oklep – to konkurencje oraz inne atrakcyjne zajęcia, które wypełniały niejed-
no popołudnie zwłaszcza chłopców. Dziewczęta bawiły się gałką z sierści 
końskiej, albo zabawiały w „zośkę”, w klasy, w „kradzione jaja” lub chowa-
nego. Z chwilą wprowadzenia zajęć z wychowania fizycznego w szkole upo-
wszechniły się zabawy z piłką na pastwisku. 

Styczeń 1937 r. Rolnicy starali się, na miarę możliwości finansowych, 
mechanizować prace w gospodarstwie. Od I wojny używano młynków do 
czyszczenia ziarna młóconego cepami. W okresie międzywojennym po-
jawiły się młockarnie napędzane kieratem, potem silnikiem spalinowym. 
Seniorzy wspominają: – W mniejszych gospodarstwach wszystkie roboty 
wykonywano ręcznie. Sprzęt rolniczy to pług i brona, później radła, sierp 
i dopiero całkiem później kosa. Konne kosiarki zastępowały żniwiarzy z ko-
sami dopiero po roku 1945, zaś pierwszy kombajn zajechał na miejscowe 
pola w latach siedemdziesiątych… 

1 kwietnia 1937 r. Czasopismo „Zew Rzeszowa” donosiło o otwarciu 
nowego mostu na Wisłoku. Gazeta informowała: Pod Trzebowniskiem wy-
budowano na drodze gminnej do Łąki most drogowy 84 m długości, o 7 
przęsłach 12 – metrowych każde. Most postawiono w miejscu dawnego, 
zerwanego przez powódź w 1934 r. Otwarcia mostu dokonał p. Starosta 
Bernatowicz wraz z inż. Jareckim, kier. Pow. Zarządu Drogowego w Rze-
szowie. Nowy most był dziełem ekipy Jana Świebody z Palikówki. Ta sama 
brygada naprawiała tę samą przeprawę 7 lat później. 31 lipca 1944 roku, 
Niemcy uciekający przed Armią Czerwoną wysadzili bowiem dwa przęsła. 

16 – 25 sierpnia 1937 r. Na apel kierownictwa SL spora część miesz-
kańców poparła Wielki Strajk Chłopski polegający na wstrzymaniu się od 
sprzedaży płodów rolnych i dowozu żywności do miast. Już w pierwszym 
dniu strajku zakład w Staromieściu nie otrzymał mleka ze zlewni w Stobier-
nej, Nowej Wsi, Jasionce, Trzebownisku, Łące i Łukawcu. Prym w akcjach 
wiedli młodzi z ZWM „Wici’, którymi w powiecie kierował Stanisław Szybi-
sty ze Stobiernej. Między Jasionką a Nową Wsią na gościńcu stanęła war-
ta, która nie przepuszczała łamistrajków. I tym razem doszło do policyjnych 
szykan zwłaszcza wobec liderów kół. 

Rok 1938. Wielką sensacją, zwłaszcza dla chłopaków z całej okolicy był 
fakt lądowania na dworskich polach jasioneckiego folwarku (w okolicach 
dzisiejszej stacji benzynowej) samolotu. Dwupłatowiec natychmiast otoczy-
ła chmara nastolatków. Był w tej grupie też 12-letni Edek Czyrek z Nowej 
Wsi: – Na pilota i jego ubiór patrzyliśmy z zaciekawieniem, jak na wysłan-
nika z kosmosu. Przywiózł 3 panów. Wkrótce pojawiła się dworska brycz-
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ka i zabrała całą ekipę do dworu w Jasionce. Ponoć byli to bliscy znajomi 
Jędrzejowicza… Potem długo jeszcze opowiadano niestworzone rzeczy, 
jak to na polach wyładował „gawron”. Nikt wtedy nie przypuszczał, że za 
kilka lat, tutejsze pola staną się już na zawsze miejscem startów i lądowań 
samolotów, najpierw wojskowych, a potem – po zakończeniu II wojny, także 
cywilnych. 

Wiosna 1939 r. Dla młodych szukających zarobku nadarzyła się nie-
zwykła okazja. Na wiosnę 1939 r. ruszyły przyjęcia do uruchamianych 
w ramach COP nowych rzeszowskich fabryk. Najwięcej robotników zatrud-
niły: Fabryka Obrabiarek poznańskiej spółki Cegielski (po wojnie „Zelmer”) 
oraz Wytwórnia Silników PZL (dzisiaj WSK), która w czerwcu 1939 wypu-
ściła pierwsze silniki do bombowców „Łoś”. 

Lipiec 1939 r. Setki gapiów, zwłaszcza najmłodszych, ściągnął rado-
sny orszak podążający głównym traktem ze staromiejskiego pałacu do 
dworu w Jasionce. To właściciel miejscowego majątku 23-letni Stanisław 
Jędrzejowicz wprowadzał żonę Irenę Bielską. Tak to postrzegła Maria 
Czyrek: Wyległa cała Jasionka i pół Nowej Wsi. Siostry z ochronki przypro-
wadziły dzieci z kwiatami. Przy kapliczce, która stoi w rogu ogrodu Balów, 
państwo młodzi zeszli ze specjalnej bryczki, która miała siedzenia wzdłuż, 
i zostali przywitani przez służbę folwarczną chlebem i solą. Potem brycz-
ki w asyście banderii (młodzi na koniach) przepiękną aleją lipową, która 
ciągnęła się od Bojdów aż do pałacu i nie brakowało ani jednego drzewa 
w szeregu, pojechali do dworu… Janina Kozioł (z d. Bieniek) wspominając 
tamto wydarzenie dodaje: – Ludzie gadali, że wybranka młodego dziedzica 
to Niemka. Być może była Ślązaczką. Słyszałam jej rozmowę z księdzem, 
mówiła pięknie po polsku… Z pierwszego małżeństwa Stanisław Jędrzejo-
wicz miał 2 córki Zofię i Marię. Po wojnie osiadł w Warszawie. Pracował 
jako główny projektant w Instytucie Przemysłu Mięsnego. Zmarł w marcu 
1998 roku.

Przy redagowaniu KALENDARIUM JASIONKI wykorzystano, oprócz 
źródeł archiwalnych, fakty i ustalenia poczynione przez autorów po-
szczególnych rozdziałów tematycznych tej książki, a także niektóre 
zapisy zawarte w podobnych rozdziałach opracowań monograficznych 
o Trzebownisku i Nowej Wsi wydanych w 2013 roku.

Ryszard Bereś
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Rok 1919 i następne. Z dalekich stron wracali uczestnicy walk 
frontowych I wojny. Wśród nich m.in. Wawrzyniec Poźniak. 
Kilkudziesięciu mieszkańców Jasionki zostało jednak na placu 
boju. Wyrazem normalizacji życia w państwie była rejestra-
cja poborowych oraz wydawanie książeczek wojskowych, już 
z godłem RP, a także obowiązkowa służba w armii niepod-
ległej Rzeczypospolitej. W latach 30. odbywał ją Jan Bieniek 
z Nowej Wsi, ożeniony w Jasionce w rodzinie Zająców (zięć 
Stanisława Zająca) – zdjęcie u góry.
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Rok 1921. Kraj odbudowy-
wał się z wojennych zgliszcz. 
W Trzebownisku stanął solidny 
drewniany most na Wisłoku, jedy-
na w tej okolicy przeprawa łącząca 
wioski z obydwu stron rzeki.

Bardzo powoli zmieniał się standard 
życia mieszkańców wsi. Większość 
prac w gospodarstwie wciąż wyko-
nywano ręcznie. Namiastką mecha-
nizacji był kierat i młynek do czysz-
czenia ziarna młóconego cepami.
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Lata trzydzieste. Kółko Rolnicze podjęło produkcję materiałów budowlanych, głównie betonowej dachówki. Dzięki temu słomia-
ne strzechy przechodziły do lamusa. Natomiast podstawowym materiałem do budowy ścian wciąż pozostawało drewno. Tylko 
okna wstawiano szersze, wpuszczające do środka więcej światła. Pod takim oknem usadowiła się wielopokoleniowa rodzina 
Poźniaków: senior Kazimierz, jego syn Wawrzyniec, synowa Aniela i wnuki. Szczytem budowlanej mody stawały się ganeczki ze 
zdobionymi okienkami,  drzwiami i kolorowymi szybkami (powojenne zdjęcie ze zbiorów Elżbiety Ząbek z Łukawca). 
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W budynku Domu Ludowego na krzyżówce urządzono posterunek policji. Komendantem posterunku pozostawał Stanisław 
Rejman. Odegrał on tragiczną rolę w wydarzeniach w Wólce pod Lasem w 1933 roku (czytaj Kalendarium). Aby uzmysłowić, 
jak wyglądało umundurowanie stróżów prawa, sięgnęliśmy po zdjęcie ze zbiorów z terenu sąsiedniego Łukawca.

Autentyczne książeczki członkowskie Kasy 
Stefczyka oraz Spółki Mleczarskiej zachowane 
w zbiorach Jana Kucaby z Trzebowniska. Równie 
cennym dokumentem w naszej historycznej ko-
lekcji jest pismo gratulacyjne z 1924 roku skie-
rowane przez ordynariusza przemyskiego ks. bpa 
Karola Józefa Fishera na ręce kierownika szkoły 
w Jasionce Franciszka Zająca z okazji jubileuszu 
40-lecia jego pracy zawodowej. 
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W długie zimowe wieczory młodzi wypełniali czas 
spotkaniami w Domu Ludowym bądź w szkole na 
próbach nowych sztuk teatralnych. Do żelaznego re-
pertuaru należały jasełka, a także takie sztuki jak m.in. 
„Królewna przedmieścia”, „Pałka Madeja”, „Żywot świę-
tej Genowefy”, „Sąsiedzi”. Z braku zdjęć ilustrujących tę 
działalność w Jasionce, wykorzystaliśmy fotografie ze 
zbiorów kronikarzy Łąki i Łukawca.
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Rok 1938. Dziedzic Jasionki Stanisław Jędrzejowicz w sierpniu zaręczył się z hrabianką Ireną Bielską. Oto fotografie do-
kumentujące ten fakt ściągnięte ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego. Między młodą parą siedzi hr. Stanisław 
Czarnecki, wuj Ireny Bielskiej. Na drugim zdjęciu: spotkanie z rodami arystokracji polskiej w pałacu w Gogolewie; młodzi 
z wujem w centrum w drugim rzędzie. 
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Latem 1939 roku hr. Jędrzejowicz 
wprowadził wybrankę swego ser-
ca do dworu w Jasionce (czytaj 
Kalendarium). Przejazdowi radosne-
go orszaku pary młodych towarzy-
szyła od Nowej Wsi asysta banderii 
(zdjęcie ze zbioru Elżbiety Ząbek). 
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KALENDARIUM 1939 – 1944

Sierpień – wrzesień 1939 roku. Lato 1939 roku było upalne i zapo-
wiadało dla gospodarki rolnej obfite zbiory. W niedzielę 27 sierpnia 
w Jasionce odbywała się uroczystość poświęcenia Domu Ludowego 

im. gen. Józefa Hallera. Po południu zorganizowano festyn. W trakcie za-
bawy rozeszła się wieść o ogłoszonej właśnie powszechnej mobilizacji. Około 
dziewiątej wieczorem do wsi dotarł goniec z wezwaniami mobilizacyjnymi. 
Wszyscy mieli niezwłocznie zgłosić się do swych jednostek, zgodnie z dyspo-
zycjami widniejącymi na imiennych kartach powołania. Nazajutrz rano zapła-
kane matki i żony żegnały swych mężczyzn idących na wojnę. 

3 września 1939 r. Pierwsze samoloty niemieckie pojawiły się nad 
Rzeszowem rankiem 2 września. Już 3 września lotnicy Luftwaffe ostrzeli-
wali mieszkańców podrzeszowskich wsi pracujących w polu. W tej sytuacji 
zaprzestano wypasu bydła na pastwiskach, ukradkiem przewożono paszę 
z pola do obory. Maria Czyrek z Nowej Wsi napisała w swoich wspomnie-
niach: Nieświadomi zagrożenia patrzyliśmy z podwórka na lecące nisko 
niemieckie samoloty z czarnym krzyżem. Krążyły nad gościńcem, którym 
w stronę Lublina szli uciekinierzy, m.in. pracownicy Cegielskiego z Rzeszo-
wa. Już w pierwszych dniach wojny w naszym pobliżu spadły 3 bomby: jedna 
upadła na pastwisko, druga zniszczyła zaporę regulującą dopływ wody do 
młyna, trzecia trafiła w dom Gratów. Lotnicy Luftwaffe, kierując się mapami 
operacyjnymi, na których w obrębie wsi Łąka widniała nazwa Zakład, obrali 
sobie za cel m.in. zabudowania zakładu dla sierot. Na szczęście, bomby chy-
biły, trafiając w pobliskie stawy. 

8 września 1939 r. Do podrzeszowskich wsi dotarły cofające się fronto-
we jednostki Wojska Polskiego. Była to piechota wzmocniona artylerią lekką 
z moździerzami. Pod wieczór część oddziałów odeszła w kierunku Czarnej. 
Razem z cofającym się wojskiem pojechało kilkanaście chłopskich zaprzęgów. 

9 września 1939 r. Dziewięć dni po wybuchu wojny oddziały Wehrmach-
tu zajęły Rzeszów.

25 września 1939 r. W Jasionce Niemcy zajęli szkołę na kwatery. Po-
rozbijano szafy i zniszczono niektóre pomoce naukowe: globus, portrety, 
godło, biblioteczkę oraz dwie mapy, skradziono kompas, ucierpiały ławki. 
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Wkrótce zaczęły się zajęcia; prowadziły je panie Maria Dzubińska i pani Ba-
ranowa. 

Początek października 1939 r. Do domu wróciła część żołnierzy walk 
frontowych. Powracali też ci, którzy zdecydowali się uciekać przed hitlerow-
cami na wschód. 

Listopad 1939 r. Pionierem w organizacji podziemnych struktur zbroj-
nych na terenie gminy Trzebownisko był Wojciech Kuraś z Łukawca, sier-
żant zawodowy WP. W tym samym czasie w Zaczerniu zawodowi wojsko-
wi Józef Porada i Stanisław Pukała też zorganizowali samodzielną grupę 
konspiracyjną. Były to pierwsze kroki zmierzające do budowy na tym terenie 
struktur polskiego państwa podziemnego. Od stycznia 1940 roku siły woj-
skowe podległe rządowi RP na Zachodzie nosiły nazwę Związek Walki Zbroj-
nej; w lutym 1942 roku ZWZ przemianowano na Armię Krajową (AK). 

Początek roku 1940. Niemiecki okupant podjął decyzję o budowie lotni-
ska polowego między Nową Wsią a Jasionką, po lewej stronie drogi z Rze-
szowa na Sokołów i Nisko. Grunty te należały do folwarku w Jasionce i były 
własnością Jędrzejowiczów. Nie była to lokalizacja przypadkowa. Jak należy 
przypuszczać, znalazła się w niemieckich planach strategicznych dotyczą-
cych podboju centralnej i wschodniej Europy, jeszcze przed napadem III Rze-
szy na Polskę. Lotnisko w Jasionce, nazywane zwykle Reichshof, miało mieć 
charakter tranzytowy w lotach na wschód. Dysponowało znakomitymi wa-
runkami meteorologicznymi (lotnymi). A co najważniejsze, leżało w bardzo 
bliskiej odległości od Rzeszowa. W planach Niemców, Polskie Zakłady Lot-
nicze (PZL – późniejsze WSK) uruchomione w ramach COP (tuż prze wojną 
fabryka wypuściły pierwsze silniki do „Łosi”), miały produkować silniki samo-
lotowe na potrzeby Luftwaffe. I tak się też stało. Poprzez „Jasionkę” silniki 
do Junkersów trafiały do fabryk na terenie III Rzeszy, a także do zakładów 
remontujących te maszyny na okupowanym terytorium Związku Radzieckie-
go (m.in. w Mikołajewie na Ukrainie).

Wiosna 1940 r. Już w zimie do Niemiec wyjechały pierwsze transporty 
Polaków kierowanych tam na przymusowe roboty. Na początku ta forma 
eksterminacji narodu dotyczyła głównie bezrobotnych według gminnych „spi-
sów bezrobotnych”. Wiosną 1940 r. przymusowa branka na roboty w rol-
nictwie i przemyśle III Rzeszy przybrała charakter masowy, a organizowały ją 
niemieckie urzędy pracy Arbeitsamt. 

Marzec 1940 r. Na gruntach Nowej Wsi i Jasionki Niemcy rozpoczę-
li roboty przy wytyczaniu i urządzaniu lotniska. Do przymusowych prac wy-
znaczano mieszkańców okolicznych wsi. Wkrótce ściągnięto też Żydów 
z rzeszowskiego getta. Podstawowy plac lotniskowy to rozległy kompleks 
pól należący do Jędrzejowiczów i częściowo okolicznych chłopów położony 
po zachodniej stronie drogi na Nisko pomiędzy zabudowaniami Nowej Wsi 
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i Jasionki. Do tej pory od strony południowej (dobre gleby) uprawiano m.in. 
buraki cukrowe i pszenicę, od strony Jasionki (gleby bardziej piaszczyste) – 
owies, ziemniaki. Wysiedlono mieszkańców kilkunastu numerów Nowej Wsi 
i Zaczernia. Wkrótce na lewym brzegu potoku Czarna, od placu obecnego 
OKL oraz ogrodów Lechów i Tomaków w kierunku zachodnim, wyrosło ok. 
30 baraków. Zlokalizowano w nich biura, kuchnię, stołówkę, aptekę, sani-
tariaty i łaźnie, gabinet lekarski. W innych urządzono magazyny wszelkiego 
sprzętu. W ziemi znalazły się dwa ogromne zbiorniki na paliwo, urządzono 
trzy baseny przeciwpożarowe. Przy drodze na Zaczernie – wzdłuż lotniska 
stanął murowany budynek komendantury lotniska. Grupa fachowców z nie-
mieckich firm realizujących oraz nadzorujących prace budowlane kwatero-
wała w wielu domach Nowej Wsi, w domach wschodniej części Zaczernia, 
a także w kwaterach zajętych w Jasionce (także w zabudowaniach dwor-
skich). Kwaterujących budowlańców szybko zastąpili niemieccy oficerowie 
oraz cywilni fachowcy z obsługi i dowództwa lotniska.

Kwiecień 1940 r. Z polecenia por. Edwarda Brydaka, komendanta 
obwodu ZWZ, Franciszek Lang oraz Stanisław Wiśniowski „Wrzos” (kie-
rownik szkoły w Jasionce) przystąpili do koordynacji istniejących grup kon-
spiracyjnych z terenu całej gminy. Przyjęto plan objęcia wpływami Związku 
wszystkich sołectw. To był początek placówki, która w następnych miesią-
cach przyjęła kryptonim „Jabłoń”.

27 czerwca 1940 r. Zarządzeniem generalnego gubernatora zniesiono 
rady gmin. Gminami zarządzali wójtowie mianowani przez starostę. W gmi-
nie Trzebownisko wójtem pozostał Jan Kret i pełnił tę funkcję do końca oku-
pacji. Sekretarzem gminy był Stanisław Janda z Nowej Wsi.

Wrzesień 1940 r. Okupant zintensyfikował roboty przy lotnisku. Utwo-
rzono obóz pracy dla ok. 300 Żydów. Jak wspomina Bronisław Jakubow-
ski z Wólki, miejscem ich zakwaterowania był hangar. Otrzymywali głodowe 
wyżywienie. Toteż rzucali się na śmietnisko koło kuchni niemieckiej, by wy-
grzebać resztki kapusty i chleba. W 1941 roku obóz przeniesiono na przy-
legające do lotniska tereny leśne, jesienią 1942 roku Żydów wywieziono do 
Boru i rozstrzelano. Jak ustalił dr Andrzej Rurak, miejsce Żydów w prowizo-
rycznym obozie zajęli jeńcy radzieccy. 

Październik 1940 r. Na polecenie Michała Beresia z kierownictwa 
ZWZ Rzeszów-Północ, Jan Bieniek wraz z kolegami z Nowej Wsi i Jasionki 
śledzili przebieg prac przy płycie lotniska. Roboty te realizowała francuska 
firma. Piotr Tomaka z Nowej Wsi znający biegle francuski, nawiązał kon-
takt z francuskimi robotnikami i zasugerował zaniżanie cementu w betonie. 
Nadwyżki cementu zabierali wozacy z Terliczki i Nowej Wsi. Jako zapłatę 
Francuzi otrzymywali kiełbasę i nabiał. Jak zapisał w swej relacji Władysław 
Bieniek „Olsza”, inna forma sabotażu polegała na dostarczaniu piasku za-
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nieczyszczonego mocno mułem; wykonana z takiego surowca płyta miała 
kiepską jakość.

Grudzień 1940 r. Znów w szkole w Jasionce zakwaterowali się żołnierze 
niemieccy. Tak było do końca roku szkolnego. Okupant przygotowywał się do 
wojny ze Związkiem Radzieckim.

Listopad 1940 r. Na lotnisku prawie gotowy był już pas betonowy o dłu-
gości 1200 m i szer. 40 m, niemal od samego gościńca na Nisko w kie-
runku zachodnim. Obok głównej płyty betonowej powstała drewniana kon-
strukcja drugiego pasa (ok. 750 x 30 m). Wytyczono też drogi kołowania 
oraz postoju samolotów, pokryte zwykle masą bitumiczną. Jako materiał 
utwardzający wykorzystywano gruz ze zburzonych żydowskich kamienic 
w Rzeszowie. Lotnisko posiadało własne zasilanie w energię elektryczną, 
własne wodociągi; wykopano studnie, pozyskując wodę z ogromnego natu-
ralnego zbiornika pod ziemią. (Zlokalizowane tu ujęcie służy dziś całej gmi-
nie). Od strony Rzeszowa doprowadzono specjalną napowietrzną sieć tele-
foniczną łączącą nowe lotnisko z innymi lotniskami na Podkarpaciu, m.in. 
z krośnieńską Moderówką. Wg relacji części świadków tędy prowadziła 
też linia telekomunikacyjna Berlin – front wschodni. Niebawem w krajobraz 
okolicy wpisały się sylwetki 3 hangarów. Oprócz dwu zbiorników na paliwo 
(wielkości wagonu kolejowego) zlokalizowanych niedaleko hangarów, dwa 
zbiorniki zapasowe zakopano przy drodze Lubelskiej (dzisiaj parking hotelu 
Wellness&SPA). W następnych miesiącach wykonano ponadto inne obiek-
ty towarzyszące lotnisku. I tak, za Sokołowem, w lasach Górna powstał 
ośrodek szkoleniowo-wypoczynkowy dla pilotów Luftwaffe. W Górnie zlo-
kalizowano dowództwo organizowanego na tym terenie ogromnego poli-
gonu doświadczalnego Truppenübungsplatz Luftwaffe Górno. W tym celu 
okupant przystąpił do masowych wysiedleń. Z zaplanowanych 43 miejsco-
wości, wysiedlenia objęły 31 wsi z 4 powiatów, na więcej hitlerowcom nie 
starczyło czasu. Kilka wysiedlonych rodzin znalazło schronienie w domach 
mieszkańców gminy Trzebownisko. 

Kwiecień roku 1941. Zaraz po świętach wielkanocnych Niemcy zarzą-
dzili modernizację drogi z Rzeszowa do Jasionki. Wówczas to nawierzchnia 
otrzymała pierwszy dywanik asfaltowy. Zajęła się tym specjalistyczna ekipa 
francuskich drogowców. Okupant maksymalnie przyśpieszył budowę lotni-
skowej bazy. W trzeciej dekadzie czerwca do Jasionki, która na niemieckich 
mapach widniała pod nazwą Reichshof, ściągnięto kilkanaście eskadr jun-
kersów i messerschmittów. Od strony północnej (dziś stoją tu bloki) wyzna-
czono miejsce postoju dla bombowców. To była zapowiedź operacji, która 
weszła do historii II wojny pod nazwą „Barbarossa”. 

Niedziela, 22 czerwca 1941 r. Wczesnym rankiem mieszkańców całej 
okolicy obudził ryk samolotów startujących z jasioneckiego lotniska. O godzi-
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nie 3.15 rozpoczął się atak III Rzeszy na Związek Radziecki. Dopiero w dzień 
ludzie zauważyli, że nocą ścięto wszystkie lipy przy drodze na Nisko.

14 lutego 1942 r. Związek Walki Zbrojnej przemianowany został na 
Armię Krajową. Komendantem placówki AK w gminie Trzebownisko został 
kierownik szkoły w Jasionce Stanisław Wiśniowski „Wrzos”. Zastępował 
go Włodzimierz Maurer „Bór”. W skład komendy placówki weszli ponad-
to: Stanisław Porada (oficer ds. uzbrojenia), z Łukawca Wojciech Kuraś, 
który przyjął pseudonim konspiracyjny „Orzeł” i pełnił równocześnie zadania 
kwatermistrza Placówki, Franciszek Mroczka odpowiedzialny za łączność 
oraz Anatol Iłkiewicz – obsługa stacji nadawczo-odbiorczej. W kierownic-
twie oddziału był też Marian Tomczyk „Sęp”, specjalista z zakresu lotnic-
twa. Placówka o kryptonimie „Jabłoń” liczyła pięć plutonów; łącznie, w całym 
okresie wojny, grupowała – jak wyliczył Franciszek Sagan, autor monografii 
o AK – ok. 280 zaprzysiężonych żołnierzy. Nie we wszystkich wioskach udało 
się stworzyć samodzielne plutony, gdyż w Stobiernej i Trzebownisku część 
mieszkańców była mocno związana z przedwojenną lewicą. Najliczniejszy plu-
ton AK w maksymalnym składzie108 osób, powstał w Zaczerniu (dowódca 
Stanisław Pukała). Pluton w Łące (Antoni Magierski) skupiał w całym okre-
sie wojny 53 żołnierzy. Pluton nr I wspólny dla Nowej Wsi i Trzebowniska 
(Jan Bieniek) gromadził 44 żołnierzy, na stanie plutonu Łukawiec – Terliczka 
(Edward Babiarz) znalazły się ogółem 42 osoby. Do Plutonu nr IV Jasionka 
– Stobierna, którym kierował Jan Słonka, udało się zwerbować i zaprzysiąc 
29 żołnierzy. W obrębie gminy zbiorowej Trzebownisko, na terenie plebanii 
w Staromieściu zlokalizowano kryjówkę, gdzie przechowywano część doku-
mentacji dowództwa ZWZ, a potem AK miasta, powiatu oraz Inspektoratu. 
Z Inspektoratem ZWZ – AK ściśle współpracował Stanisław Jędrzejowicz 
z Jasionki. Do jesieni 1943 r. był on szefem organizacji pomocniczej tzw. 
Uprawy, zrzeszającej ziemian wspierających finansowo podziemne struktu-
ry AK. 

Luty 1942 – sierpień 1944 r. Działający w konspiracji zaprzysiężeni 
żołnierze AK przechodzili szkolenie bojowe, gromadzili broń, rozprowadza-
li ulotki i prasę podziemną, prowadzili nasłuch radiowy. Prasę pobierano 
z punktu kontaktowego zlokalizowanego w folwarcznej cieplarni, a wydawał 
ją ogrodnik Władysław Szymański z Zaczernia. Uwzględniając cały okres 
hitlerowskiej okupacji, na stanie Plutonu IV Stobierna – Jasionka widniało 
ogółem 29 żołnierzy: ze Stobiernej – 22 i 7 z Jasionki. Dowódcą oddziału był 
Jan Słonka, a później plut. Józef Bieniek, brat Jana z Nowej Wsi. Funkcję 
zastępcy dowódcy pełnił Stanisław Drupka ps. Wiatr ze Stobiernej. Jak po-
daje Franciszek Sagan, autor monografii o AK w obwodzie rzeszowskim, po-
wołując się na dane przekazane przez Stanisława Zająca oraz Juliana War-
choła, członkami plutonu nr IV byli następujący mieszkańcy Jasionki i Wólki 
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(w kolejności alfabetycznej): Bronisław Cisło (Wólka Podleśna), Maria Dziu-
bińska „Sarna”, Włodzimierz Mauer „Bór” (był zastępcą komendanta Pla-
cówki „Jabłoń”), Franciszek Mroczka, Włodzimierz Szymański, Stanisław 
Wiśniowski „Wrzos” (dowódca Placówki „Jabłoń”) oraz Stanisław Zając, 
syn Franciszka, b. długoletniego kierownika szkoły. Według tego samego 
źródła, w szeregach plutonu nr 2 z terenu Stobiernej działali: Jan Bednarz 
„Flinta”, Stanisława Bielecka „Anielka”, Józef Drupka „Kłos”, Maria Drupka 
„Bławatek”, Stanisław Drupka „Wiatr”, Franciszek Durek „Grajek”, Bole-
sław Dziągwa „Imadło”, Kazimierz Dziągwa „Ząb”, Józef Górak „Rogacz”, 
Antoni Puzio, Michał Rydz, Bronisław Sierżęga „Pszczoła”, Mieczysław 
Sierżęga „Ćmiel”, Leon Sokołowicz „Pyrka”, Franciszek Sytuła, Julian 
Warchoł „Osa”, Edward Wiącek „Kowadło”, Franciszek Wilk „Brzoza I”, Ja-
kub Wilk „Brzoza”, Jan Wilk „Buk”, Stanisław Wilk, Wojciech Wilk „Zając”.

Koniec maja 1942 r. Niemiecki okupant nasilił akcje wywózki polskiej 
młodzieży na przymusowe roboty w głąb Rzeszy. Do robót przymusowych 
w rolnictwie i przemyśle III Rzeszy w całym okresie okupacji wysłano – jak 
zapisał szkolny kronikarz – ogółem 89 mieszkańców Jasionki.

Czerwiec 1942 r. Swe struktury organizacyjne tworzy również lewicowy 
ruch oporu. W gminie Trzebownisko PPR i jej zbrojna formacja Gwardia Lu-
dowa, największe wpływy miały wśród mieszkańców Trzebowniska i Stobier-
nej (Krzywe). Na czele tworzących się piątek GL stanął Stanisław Szybisty 
ze Stobiernej, przed wojną aktywny działacz ZMW „Wici”. 

Lato roku 1942. Ludzie zatrudnieni na lotnisku z uwagą śledzili zacho-
wanie się niemieckich pilotów i mechaników. Lądujące samoloty, wielekroć 
ze śladami przebytej walki powietrznej, mocno okaleczone, były najlepszym 
świadectwem trwających na froncie wschodnim śmiertelnych zmagań. 
Niemcy włączali do nich również swych sojuszników. Na lotnisku spotyka-
no żołnierzy rumuńskich, węgierskich (samoloty z białym krzyżem), a nawet 
lotników włoskich. Szczegółowe informacje o stanie lotniska przekazywali 
w stałych meldunkach zatrudnieni tam mieszkańcy okolicznych miejscowo-
ści, zakonspirowani w AK. Dowódca plutonu Trzebownisko – Nowa Wieś 
Jan Bieniek w swych wspomnieniach wymienia m.in.: Zofię Kloc, Francisz-
ka Augustyna, Stanisława Poźniaka, Marię Błoniarz. Sporządzili oni plany 
rozmieszczenia baraków i bunkrów. Spisywali liczbę samolotów i ich rodzaje, 
stan obsługi i ochrony lotniska, rozmieszczenie artylerii przeciwlotniczej i ka-
rabinów maszynowych. 

Koniec lipca 1942 r. W meldunkach z lotniska kierowanych do dowódz-
twa AK starano się też odnotowywać przyloty znaczących polityków i do-
wódców III Rzeszy. Symptomem takich wizyt były nadzwyczajne środki bez-
pieczeństwa i dodatkowa ochrona wokół lotniska. W Jasionce kilkakrotnie 
lądował feldmarszałek Hermann Goering, dowódca Luftwaffe. Udokumen-
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towano także wizytę na tym lotnisku asa niemieckich lotników (104 strącone 
samoloty) najmłodszego niemieckiego generała Adolfa Gallanda. Towarzy-
szyły jej pokazy lotnicze, zawody w strzelaniu do kwietnych bukietów. Gość, 
jako główny inspektor lotnictwa myśliwskiego, wizytował też ośrodek pilotów 
w Górnie. 

2 września 1942 r. Wójt Jan Kret zlecił sołtysom, aby przekazali rol-
nikom następujący komunikat: W myśl zrządzenia Gubernatora Okręgu 
Krakowskiego producentom nie wolno, pod rygorem kary, zbierać zielonych 
pomidorów. Dla wypadków wyjątkowych wymagane jest pisemne zaświad-
czenie powyższej władzy. Ponadto producentów jarzyn należy uwiadomić 
o tem, że wydawanie premii ustanowionych w formie papierosów i wódki 
będą bezwzględnie wydawane. Producenci jarzyn winni próżne flaszki z wód-
ki bezwzględnie przynieść ze sobą, ponieważ bez zwrotu odpowiednich na-
czyń dalsze premie nie mogą być wydawane.

Październik 1942 r. Swe struktury podziemnie tworzyli też ludowcy. 
Wkrótce grupy Batalionów Chłopskich, obok struktur AK oraz piątek Gwardii 
Ludowej, były w gminie Trzebownisko trzecim liczącym się nurtem walki kon-
spiracyjnej z hitlerowskim okupantem. Jak ustalił dr Andrzej Rurak, żołnierze 
spod znaku Batalionów Chłopskich zorganizowali kilka akcji sabotażowych 
i dywersyjnych, m.in. rozbili mleczarnię w Łukawcu, bimbrownię w Wólce 
Podleśnej, napadli na punkt odbioru żywca kontygentowego. Komendan-
tem gminnym BCh był Jan Kopeć, zaś oddziałem specjalnym BCh dowodził 
Stanisław Głowiak z Łukawca. Natomiast w skład trójki politycznej „Rocha” 
wchodził m.in. Marcin Goclon z Jasionki, przedwojenny aktywny działacz SL.

Jesień 1942 – styczeń 1943 r. Z lotniska w Jasionce bez przerwy star-
towały bombowce i myśliwce, obierając kurs na front wschodni. Trwała jedna 
z największych i najkrwawszych bitew II wojny – batalia na froncie stalingradz-
kim. Wspominając tamten czas na lotnisku, Edward Szczepanik z Trzebowni-
ska zapamiętał m.in. ogromne drewniane szybowce do transportowania nie-
mieckich żołnierzy, sprzętu oraz żywności. Do szybowców, holowanych przez 
ciężkie samoloty, ładowano m.in. termosy z gorącymi ziemniakami parowany-
mi w gorzelni w Jasionce. Było to zaopatrzenie dla żołnierzy otoczonych w ko-
tle stalingradzkim. Szybowce uwalniano dopiero w okolicach linii frontu. Broni-
sław Jakubowski z Wólki, który pracował wtedy jako robotnik w rejonie płyty 
startowej, napisał: Miałem możliwość obserwacji przylatujących samolotów 
transportowych z rannymi żołnierzami; wielu nabawiło się ciężkich odmrożeń. 
Niesprawne, uszkodzone w locie samoloty często kozłowały poza pasem, co 
przynosiło kolejne śmiertelne ofiary. Wśród Niemców obsługujących lotnisko 
rosło zdenerwowanie, widać było coraz większy niepokój i agresję... 

Październik 1942 r. W swych wspomnieniach dowódca Plutonu Trze-
bownisko – Nowa Wieś Jan Bieniek ps. Pantera zanotował: Jasionka stała 
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się główną bazą zaopatrzeniową front wschodni, w szczególności miejsca 
okrążenia Niemców. Stąd starowały superfortece ośmiomotorowe ciągną-
ce szybowce giganty załadowane czołgami, armatkami, bronią, amunicją, 
żywnością, odzieżą, lekarstwami. Otrzymałem specjalne zadanie rozszy-
frowania radiostacji na lotnisku, tj. odczytania danych znajdujących się na 
wskaźnikach wewnątrz obiektu. Zadanie wprost niewykonalne. Radiostacja 
pilnowana była przez kilku żołnierzy uzbrojonych w czterolufowe karabiny ob-
rotowe na stojakach. Przypadek zrządził, że zaszła pilna potrzeba wykonania 
wewnątrz radiostacji naprawy stolarskiej. Niemiec z obsługi lotniska wziął do 
pomocy fachowca stolarza Franciszka Augustyna z naszego plutonu. On to 
w trakcie naprawy odpisał na kawałku deski dane z tablic, po czym schował 
deseczkę do torby z narzędziami. Dane te przekazane drogą wojskową po-
zwoliły służbom wywiadowczym koalicji rozszyfrowywać meldunki o startach 
z Jasionki kolejnych niemieckich transportów na front wschodni. Mając te 
informacje lotnictwo ZSRR mogło namierzyć kursy superfortec i szybow-
ców. Znaczna ich część, dzięki temu nie dotarła do celu. 

Grudzień 1942 r. Echem rozniosła się po okolicy informacja o napadzie 
na kasę gminy w Trzebownisku; zabrano pieniądze pochodzące z podatków. 
Akcji dokonał oddział partyzancki Gwardii Ludowej „Iskra” pod dowództwem 
Józefa Bielendy ze Stobiernej. Wkrótce głośno było o następnych akcjach 
gwardzistów. W nocy z 19 na 20 lutego 1943 partyzanci z „Iskry” napadli na 
komisariat policji granatowej w Głogowie Młp. i rozbroili jego załogę, a także 
zdemontowali urządzenia kolejowe na stacji Rudna Wielka, powodując prze-
rwę w ruchu pociągów na tej ważnej trasie. W tym samym miesiącu 1943 
roku partyzanci przeprowadzili brawurowy atak na rzeszowski Arbeitsamt 
i zniszczyli dokumenty dotyczące wywozu Polaków na przymusowe roboty. 

Okres 1942 – 1943. Różne były metody pozyskiwania broni dla jedno-
stek poziemnego ruchu oporu. Część wyposażenia pochodziła ze zrzutów (je-
den z nich miał miejsce latem 1943 r. w lasach Bud Głogowskich). Udało się 
też pozyskać trochę broni, rozbrajając niemieckich żołnierzy w trakcie akcji 
sabotażowych. Były też przypadki odkupienia pistoletów od obsługi lotniska, 
zwłaszcza Ślązaków. Z lotniska szmuglowano też amunicję i środki opatrun-
kowe. Gabriel Cieśla, mieszkaniec Zaczernia, wspominał jak – w ramach 
szarwarku – wywoził gruz poza obszar strzeżony. W gruzie i śmieciach ukryta 
była broń wyniesiona z lotniczego magazynu. Broń przewożono do magazynu 
głównego placówki „Jabłoń” w majątku w Jasionce. Broń transportował też 
m.in. Jakub Wilk ze Stobiernej, zaopatrujący sklepy wiejskie w towary. Jan 
Bieniek ps. Pantera w swych wspomnieniach napisał: Pluton we własnym 
zakresie zdobył na lotnisku 40 karabinów, 1 pistolet maszynowy, 2 pistolety 
oraz kilkaset granatów. Część broni była przechowywania w specjalnie wyko-
nanym bunkrze na polach mego ojca między Nową Wsią a Zaczerniem. 
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Zima 1942/43 r. Rzeszowska komenda AK zorganizowała własną pod-
ziemną produkcję broni w kilku miejscach, m.in. w Zakładzie Ślusarsko-Me-
hanicznym Józefa Nędzy w Staromieściu. W przedsięwzięciu uczestniczyli 
zatrudnieni tam zaprzysiężeni żołnierze AK, m.in. Edward Czyrek i Antoni 
Rybak z Nowej Wsi, z Trzebowniska: Kazimierz Tomasik i Marian Ćwiok, 
a także Stanisław Wilk i Bolesław Dziągwa ze Stobiernej. Pracował tam 
również Stanisław Szczepanik z Trzebowniska, związany z lewicą. Produk-
cję granatów podjęto na początku 1943 roku. W połowie tego roku, po ty-
godniach prób, przystąpiono do produkcji magazynków do karabinów „sten”. 

Cały okres okupacji hitlerowskiej. Rolnicy gnębieni byli drastycznymi 
kontyngentami nakładanym przez okupanta. Za niewywiązanie się z obo-
wiązku odstawienia nałożonej kwoty produktów rolnych groziły ostre sankcje 
finansowe i karne, łącznie z wysłaniem do obozu. Taki los spotkał m.in. Wła-
dysława Kloca z Górki; zginął w obozie w Oranienburgu. W latach 1940 
– 1941 roczne obciążenia kontyngentami wszystkich rolników gminy Trze-
bownisko wynosiły w zbożu 4585 kwintali, zaś w ziemniakach prawie 14 
tys. kwintali. Jasionka była zobowiązana dostarczyć 441 q zboża i 1060 q 
ziemniaków. W latach 1943/44 obciążenia te wzrosły prawie dwukrotnie. 
Maria Czyrek z Nowej Wsi wspominała: – Płacili za to małą ilością pienię-
dzy, za to dużą ilością wódki. Za jedną oddaną sztukę otrzymywaliśmy 10 
litrów wódki… Jak pisali kronikarze Zaczernia, aby zminimalizować ciężar 
kontyngentów, stosowano różne metody, m.in. z mleka przeznaczonego dla 
Niemców odciągano tłuszcz, a nawet rozcieńczano je wodą.

Luty 1943 r. Klęska pod Stalingradem, znaczące straty w ludziach 
zwłaszcza na froncie wschodnim spowodowały, że w Niemczech werbowa-
no do wojska młodsze roczniki i starszych mężczyzn. W III Rzeszy zaczęło 
więc brakować rąk do pracy. W lutym sołtysi otrzymali od okupanta roz-
kaz, żeby wyznaczyć na przymusowe roboty kolejne grupy młodych Polaków, 
głównie synów i córki najbiedniejszych rolników. 

Marzec 1943 r. Choć każdy dzień wojny przynosił tragiczne wieści o ter-
rorze okupanta, to marcowe obławy gestapo urządzane w niedalekim Trze-
bownisku napawały grozą. W nocy z 19 na 20 marca gestapo najechało 
domy Kogutków, Beresiów, Rzucidłów, Poradów, Duszów, Tomaków, 
Wiszów; zabrano 19 mieszkańców Trzebowniska, następnej nocy – 6. 
Aresztowani zostali najbliżsi i krewni Franciszka Beresia i Józefa Kogutka, 
okręgowych działaczy Polskiej Partii Robotniczej i Gwardii Ludowej. Część 
z nich trafiła do obozów i nigdy już do domu nie powróciła.

Okres 1942 – 1944. Ważną sferą działalności podziemnego państwa 
było tajne nauczanie. Ośrodkiem tajnego nauczania w całej gminie kierowali 
prof. Józef Stopa z Zaczernia oraz kierownik szkoły w Trzebownisku Sta-
nisław Marczyk, a w skład komisji egzaminacyjnej wchodzili Tadeusz Kloc 
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z Zaczernia i Józef Leja, kierownik szkoły z Łukawca. Jak podaje Franciszek 
Sagan, w ramach tajnego nauczania szkołę średnią ukończyło w gminie 
Trzebownisko 16 osób. 

Czwartek, 8 lipca 1943 r. Mieszkańcy całej gminy zostali poruszeni ko-
lejnym dramatem, tym razem sąsiadów ze Stobiernej. Podczas pacyfikacji, 
w odwecie za zaangażowanie mieszkańców w walkę z okupantem, niemiec-
cy siepacze zastrzelili 17 osób, w tym wszystkich mężczyzn o nazwisku Szy-
bisty. Wśród ofiar znalazł się też Antoni Szybisty z Jasionki, jako iż obławę 
Stobiernej przeprowadzono już od zabudowań na Grondzie – przy moście 
na Świerkowcu. Tego lipcowego dnia spalono żywcem rodziców Stanisława 
Szybistego. To kara za to, że ich syn odważył się działać w ruchu oporu. 
Stanisław Szybisty, przedwojenny działacz ZMW „Wici”, konspirację zaczy-
nał w Związku Walki Zbrojnej (AK). Później jednak, najbliżsi koledzy z lewicy 
komunistycznej (m.in. Józef Kogutek z Trzebowniska) skłonili go do zmiany 
przynależności konspiracyjnej. Bliższa stała się mu idea walki z faszystami 
w ramach tworzących się grup Gwardii Ludowej. Wkrótce awansował na 
szczeblu dowódczym, został komendantem okręgowym GL na Podkarpacie. 

Grudzień 1943 r. W Trzebownisku i w Nowej Wsi doszło do rozmów 
między przedstawicielami działających w konspiracji ugrupowań politycz-
nych, w sprawie wspólnej walki z okupantem hitlerowskim. W spotkaniach 
tych i rozmowach uczestniczyli m.in.: członkowie Gwardii Ludowej Wincenty 
Tomaka i Władysław Dusza, oraz przedstawiciele rzeszowskiego Inspekto-
ratu Armii Krajowej, m.in. Władysław Martynuska ps. „Zagroda” ze Sta-
romieścia. Choć oficjalnie do takiej współpracy nie doszło, to nieformalnych 
kontaktów nigdy nie zaniechano. 

Wiosna 1944 r. Znów do wielu domów zajrzał głód. Wojna bardzo moc-
no przetrzebiła również pogłowie krów – przez lata podstawę egzystencji 
tutejszych gospodarstw. Okupant w ramach kontyngentów odbierał kolejne 
„żywicielki” chłopskich rodzin – każdego miesiąca z obór ubywało nawet po 
10 sztuk. Przy końcu wojny w większości stajni pozostało co najwyżej po 
jednej sztuce. 

Koniec lipca 1944 r. Zwiastunem końca okupacji stało się pojawienie 
niemieckich oddziałów frontowych ze wschodu. W drugiej dekadzie lipca na 
lotnisko ściągnięto ludzi z okolicznych wsi do kopania rowów od strony pół-
nocnej i wschodniej oraz okopów przysłaniających plac postojowy bombow-
ców (dzisiaj teren bloków). W ostatnie dni lipca przystąpiono do niszczenia 
pasów startowych (płytę zaminowano i odpalono ładunki, czyniąc kilkadzie-
siąt lejów). Wysadzono też 3 istniejące hangary. 28 lipca bateria niemieckiej 
artylerii przeciwlotniczej okopanej w Terliczce do obrony lotniska w Jasionce 
uciekła ze wsi. Wcześniej zrabowała 16 koni, 10 wozów, 2 krowy i 2 świnie. 
Z Grondu i Gęsiówki zabrano 24 konie, 23 wozy, 10 sztuk bydła.
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29 lipca 1944 r. Pierwsze oddziały Armii Czerwonej, w ramach operacji 
oskrzydlania Rzeszowa od północy i południa, nadeszły na nasz teren w so-
botę, 29 lipca od strony Głogowa i Sokołowa. Przez następne 3 dni przez 
Jasionkę przebiegała linia frontu – od Zaczernia przez Tajęcinę aż do mostu 
na Świerkowcu. Dwór i budynki folwarczne znajdowały się wciąż w rękach 
Niemców, na Grondzie i Gęsiówce już okopali się Rosjanie. Przez cały czas 
trwała wymiana ognia, co spowodowało spore straty w budynkach. Ogień 
strawił 6 domów, wiele uległo uszkodzeniu. Po wysadzeniu hangarów wyle-
ciały szyby niemal we wszystkich domach. Wskutek wysadzenia mostu na 
Świerkowcu ucierpiała szkoła; poleciały szyby i część dachu.

30 lipca 1944 r.. Czołowe uderzenie na Rzeszów miało jednak nastąpić 
od wschodu. W niedzielę, 30 lipca, wojska radzieckie wyzwoliły Soninę, Wolę 
Dalszą, Łańcut i Kraczkową. W godzinach popołudniowych dotarły do Łąki, 
Łukawca, a następnie Terliczki. Żołnierze 23. korpusu piechoty 60. Armii 
(dowódca gen. Paweł Kuroczkin), wchodzącej w skład I Frontu Ukraińskiego, 
zajęli stanowiska na prawym brzegu Wisłoka. Przygotowywano się do forso-
wania rzeki. Równolegle z oddziałami piechoty przegrupowywały się podod-
działy artylerii. W uliczkach na Łukawcu Dolnym okopały się stanowiska hau-
bic, a także artylerii rakietowej (wyrzutnie katiusz). We wtorek, 1 sierpnia, 
rano wycofujący się Niemcy wysadzili dwa przęsła mostu w Trzebownisku.

1 sierpnia 1944 r. „Pantera” zebrał swoich ludzi na końcu Nowej Wsi 
od strony Zaczernia. Było ich ośmiu. Polscy żołnierze czekali na rozkaz za-
jęcia lotniska. Taki rozkaz nie dotarł. W powojennych notatkach dowódcy 
czytamy: Tymczasem Józef Kołcz zameldował, że w części staromiejskiej 
Niemcy zabierają konie i wycofują ludzi. Pod osłoną starej rzeki i wałów, obok 
pastwiska oraz zboża natarliśmy na Niemców. Uciekli w popłochu. Wtedy 
i my wycofaliśmy się i ukryliśmy broń w rządkach ziemniaków. Nagle nastąpił 
ostry ostrzał artyleryjski od Zaczernia, z równoczesnym natarciem piechoty 
pod osłoną dwu czołgów. Kryliśmy się między chałupami. Gdy Niemcy znów 
się pojawili, wszystkich mężczyzn ustawiono pod ścianą i zrewidowano w po-
szukiwaniu broni. Pytaniom, gdzie partyzanci, nie było końca… Każdy z nas 
miał przy sobie przepustkę pracownika lotniska. To nas uratowało przed eg-
zekucją... 

Wtorek, 1 sierpnia 1944 r. Wspomina Maria Czyrek z Nowej Wsi: 
Ruscy byli już za Wisłokiem i kryli się za mendlami skoszonego zboża. Przed 
wieczorem Niemcy wygonili wszystkich mieszkańców Nowej Wsi. Mówili, że 
wieś ma być spalona. Rodziny się pogubiły. Jedni poszli na Górkę, drudzy 
do Zaczernia, a my udaliśmy się do krewnych w Trzebownisku. W oborach 
pozostały zwierzęta. Z Trzebowniska obserwowałyśmy łunę nad wsią rozja-
śniającą nocny horyzont. Modliliśmy się i płakali. Koło północy wszystko uci-
chło i znieruchomiało, jakby czuwała nad nami opatrzność. Skoro świt, z są-
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siadką pobiegłyśmy do swych domów. Stały całe. Okna i drzwi pootwierane, 
w ścianach dziury po pociskach. Wszędzie tylko rozpościerał się swąd spa-
lenizny. Uciekający Niemcy podpalili wszystkie baraki polotniskowe, zbiorniki 
z paliwem i składowane hałdy węgla. Mimo że od zabudowań mieszkalnych 
dzieliło je często kilkanaście metrów, nie odnotowano większych strat w po-
bliskich gospodarstwach. Jedynie zapaliła się stodoła Władysława Bieńka. 
Weszłam do domu, a za mną ruski żołnierz. Mokry do pasa, bo przeszedł 
Wisłok w bród, zniszczony mundur, karabin zawieszony na szyi. Pytał, gdzie 
Giermańcy. Niemcy opuścili wieś jakieś 3 godziny wcześniej. 

2 sierpnia 1944 r. W środę, 2 sierpnia, bardzo wczesnym rankiem 
żołnierze 23. korpusu gen. mjr. M. Grigorowicza sforsowali Wisłok. W wal-
kach na tym terenie zginęło 13 żołnierzy Armii Czerwonej. Pochowano ich 
na trzebowniskich błoniach, na prawym brzegu Wisłoka; później zwłoki prze-
niesiono na Cmentarz Wojskowy w Wilkowyi.

Środa, 2 sierpnia 1944 r. W godzinach rannych cały teren gminy był 
już wolny od niemieckich okupantów. Na polecenie dowódcy placówki „Ja-
błoń” żołnierze AK założyli biało-czerwone opaski. Po dwóch dniach przyszło 
polecenie ich ściągnięcia. W staromiejskim kościele odbył się pogrzeb ofiar 
frontu. Z relacji Marii Czyrek z Nowej Wsi: – Kościół uprzątnięty tylko ze 
szkła. A na posadzce kilkanaście trumien, takie paczki zbite naprędce z de-
sek. Wśród ofiar głównie mieszkańcy Trzebowniska, gdzie w trakcie walk 
frontowych zginęło 12 osób. W Nowej Wsi zginęła mała Stefcia Musiał, 
którą rozerwał ruski pocisk, i 17-letni Tadeusz Kloc, syn Andrzeja, trafiony 
na podwórku rodzinnego domu przez snajpera... 

Koniec II wojny. Faszystowska niewola mieszkańców Jasionki trwała do-
kładnie 1792 dni. We wrześniu 1939 r., na różnych frontach II wojny oraz 
wskutek eksterminacji okupanta, życie straciło kilkanaście osób związanych 
z naszą miejscowością. W kronice szkoły wymieniono tylko kilka nazwisk, 
tych, którzy polegli na miejscu: Władysława Pokrzywy lat 23, Antoniego 
Szybistego lat 26, Andrzeja Mazura lat 34, Jana Piecucha i Franciszka 
Żyrodzkiego. Mieszkańcy Jasionki walczyli na wszystkich frontach II wojny, 
doświadczyli losu jeńców w stalagach, przeszli obozy koncentracyjne, poznali 
smak niewolniczej pracy w niemieckich fabrykach oraz w majątkach bauerów. 

Przy redagowaniu KALENDARIUM JASIONKI wykorzystano, oprócz 
źródeł archiwalnych, fakty i ustalenia poczynione przez autorów poszcze-
gólnych rozdziałów tematycznych tej książki, a także niektóre zapisy za-
warte w podobnych rozdziałach opracowań monograficznych o Trzebow-
nisku i Nowej Wsi, wydanych w 2013 roku.

Ryszard Bereś



2291 września 1939  r. Na pustym ugorze koło 
zaczerniańskiego cmentarza wylądowały 
trzy samoloty RWD – 8. Należały do 5. plu-
tonu łączności Armii „Karpaty”. W sobotę 
z samego rana maszyny wykonały szereg 
lotów łącznościowych. Po południu odle-
ciały na wschód.

Przez cały rok 1940 trwały prace przy budowie lotniska frontowego Luftwaffe w Jasionce. Na lewym brzegu Czarnej wzdłuż 
drogi do Zaczernia stanęło kilkanaście baraków mieszczących zaplecze dla kadry i obsługi lotniska. Kilkanaście baraków 
ustawiono też od strony zabudowań Jasionki. Lato 1941 roku, Weronika Guz zbiera snopy zboża na polu koło ochronki.

Widok na parkujące samoloty rozpościerał się z okien okolicznych domostw Jasionki i Nowej Wsi niemal do końca okupacji 
hitlerowskiej. Messerschmitty stanowiły podstawowy samolot myśliwski Luftwaffe. W Zakładach Lotniczych w Rzeszowie, 
uruchomionych tuż przed wojną, hitlerowcy podjęli produkcję silników Junkers. Lotnisko w Jasionce stało się ważnym 
strategicznym  lotniskiem III Rzeszy w batalii podboju wschodniej Europy.
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Lotnisko w Jasionce z racji jego znaczenia strategicznego dla frontu 
wschodniego znajdowało się pod baczną obserwacją polskiego ruchu 
oporu, głównie żołnierzy AK z plutonu i Placówki „Jabłoń”, działającego 
na terenie Nowej Wsi i Jasionki. Dowódcą tego plutonu był Jan Bieniek 
ps.”Pantera” z Nowej Wsi. Utrzymywał on ścisłe kontakty z kolegami 
z konspiracji z Jasionki i Stobiernej.

Jan Bieniek ożeniony w Jasionce, właśnie w cieplarni Zająców urządził punkt spotkań i narad żołnierzy AK. Tutaj też odbiera-
no ulotki i gazetki konspiracyjne. Drugi taki punkt mieścił się w cieplarni dworskiej. Publikowane obok zdjęcia bohaterskich 
żołnierzy podziemia są prezentowane publicznie po raz pierwszy.
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Rzeszowska komenda AK zorganizowała własną podziemną produkcję broni w kilku miejscach, m.in. w Zakładzie Ślusarsko- 
Mechanicznym Józefa Nędzy w Staromieściu. Mieścił się w okolicy obecnego ronda na ul. Marszałkowskiej W przedsięwzięciu 
uczestniczyli zatrudnieni tam zaprzysiężeni żołnierze AK, m.in. Edward Czyrek i Antoni Rybak z Nowej Wsi, Kazimierz Tomasik 
i Marian Ćwiok z Trzebowniska, a także Stanisław Wilk i Bolesław Dziągwa ze Stobiernej. Pracował tam również Stanisław Szczepanik 
z Trzebowniska, związany z lewicą. Stąd wywieziono kilka tysięcy sztuk granatów oraz magazynków do karabinów „sten”. Na ar-
chiwalnym zdjęciu wykonanym ok. roku 1943 od lewej: Antoni Rybak, Stanisław Wilk, Józef Nędza „Kowadło”, Bolesław Dziągwa. 

Lotnisko znajdowało się pod lupą żołnierzy polskiego podziemia, z drugiej zaś strony gmina Trzebownisko był obiektem wnikli-
wej penetracji służb bezpieczeństwa okupanta. Również przez fakt bardzo aktywnego zaangażowania jej mieszkańców w działal-
ność konspiracyjną AK, ale też w akcje ruchu ludowego oraz ugrupowań lewicowych. W Trzebownisku i Stobiernej mieściły się 
punkty kontaktowe Polskiej Partii Robotniczej i Gwardii Ludowej. Penetracja tych struktur przez gestapo nasiliła się zwłaszcza 
w 1943 roku.  Konsekwencją była m.in. pacyfikacja Stobiernej w lipcu i zamordowanie 17 mieszkańców. Gestapo wielokrotnie 
najeżdżało na Trzebownisko, w wyniku czego aresztowano 25 osób, w tym całą rodzinę Kogutków. Część z nich trafiła do obo-
zów i nigdy już do domu nie powróciła. Franciszek Bereś został skazany na karę śmierci; zginał w Oranienburgu. 
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NA NIELUDZKIEJ ZIEMI

To była połowa listopada 1944 roku. Wyprowadzono wszystkich 
z celi i załadowano do samochodów stojących na dziedzińcu rze-
szowskiego zamku. Transport w obstawie żołnierzy NKWD ruszył 

w nieznane. Strach odebrał im mowę: czy jadą w swą ostatnią drogę?  Po 
blisko 3-godzinnej podróży i odrzuceniu plandeki, pojawiła sie nadzieja. To 
nie las i miejsce egzekucji. Znaleźli się w jakichś koszarach ze stajniami na 
konie. J. zauważył kilku znajomych z tej samej Placówki „Jabłoń”. W następ-
nych dniach zwożono samochodami kolejnych aresztowanych i lokowano 
w stajniach…

Po tygodniu do odzieży, w jakiej zabrano ich z domu, każdy otrzymał żoł-
nierski płaszcz poniemiecki i czapkę. W nocy załadowano wszystkich do wa-
gonów, po 42 do każdego. Dopiero na stacji dowiedzieli się od kolejarzy, że 
znajdują się w Przemyślu i jadą do Rosji, ale gdzie, nikt nie wie…. 

Po 2 tygodniach przez Moskwę dobił transport do Borowinki, miejsco-
wości wysuniętej daleko na północ, aż pod Archangielskiem. Ich domem na 
wiele miesięcy miał stać się wielki obóz jeniecki koło osady Jagolsk. Wcze-
śniej, do pierwszych lat wojny, przebywali tu obywatele Związku Radzieckie-
go, którzy „narazili się” władzy. Całość otoczona drutem, wieżyczkami, stale 
strzeżona przez żołnierzy NKWD z psami. W obozie tym przebywało ok. 15 
tys. Polaków z terenu całej Polski – od generała do prostego żołnierza, od 
profesora do zwykłego robotnika. Zdarzali się ludowcy, komuniści i socjali-
ści. Zresztą nikt nikogo o poglądy nie pytał, tu wszyscy byli równi… 

Rozdzielono ich do długich ziemianek pokrytych darnią. Do każdej po 
40 więźniów. W środku cztery rzędy piętrowych pryczy, bez światła, wody, 
bez sienników, poduszek i koców, gołe dechy. Znajomi trzymali się razem. 
W ziemiance nr 5 spotkali się chłopcy z Rzeszowskiego. J. zebrał kolegów 
z plutonu i Placówki AK: pięciu na górnej pryczy, pięciu na dolnej. Potem 
też trzymali się razem i razem wspierali, także w tych chwilach najstraszliw-
szych. Był w tej grupie: ojciec narzeczonej J., dowódca Placówki „Jabłoń”, 
jego zastępca, dowódcy plutonów, kilku żołnierzy…

Dwa razy w ciągu dnia odbywała się powierka, czyli sprawdzanie stanu 
osobowego. Kuchnię obsługiwali jeńcy niemieccy. Na każdego więźnia przy-
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padała norma dzienna: 55 dkg chleba razowego, płaska łyżeczka cukru oraz 
rano i wieczór na ziemiankę wiadro zupy, czyli przegotowanej wody z garścią 
pszenicy lub kilkoma kawałkami suszonych ziemniaków. Brakowało wody do 
mycia, mydła, przyborów do golenia. Jeńcy, bo tak też Polaków nazywano, 
chodzili w tym, w czym zabrano ich z domu. W rogu ziemianki  wiadro służą-
ce za ubikację. Wszystko tonęło w niesamowitym zaduchu i smrodzie. Wszy 
cięły na okrągło. To był nieludzki koszmar. Wegetacja obliczona na stopnio-
we wyniszczenie organizmu głodem i zimnem. Ludzie ginęli z ciała. Pierwsi 
nie wytrzymali najsłabsi – osoby starsze…

J., człowiek rezolutny, zaryzykował i zgłosił swoich kolegów do służby przy 
ochronie części magazynowej obozu. To stało się wybawieniem, także od 
głodu.  Każdy z nich, wychodząc na ochronę obiektu ubierał kożuch, walonki, 
czapkę, zmiana następowała co dwie godziny. Za pomoc Niemcom obsłu-
gującym kuchnię (dostarczanie drewna opałowego), otrzymywali dodatkowe 
wiadro zupy trochę gęściejszej. Potem grupa spod Rzeszowa stanęła chęt-
nie do innych prac gospodarczych – przy sadzeniu ziemniaków, zaś jesienią, 
która zaczynała się z początkiem września i trwała tylko 3 – 4 tygodni – przy 
zbiorze płodów w ogrodzie komendanta obozu oraz kiszeniu kapusty. Wtedy, 
dodatkowo, zawsze wpadło coś do brzucha…

 Pod koniec lutego 1945 roku w obozie 531 zjawiła się komisja lekarska; 
mówiono, że będą wysyłać do Polski. Wyselekcjonowano kilkuset więźniów, 
mogących jeszcze pracować i wysłano do … pobliskich kopalń glinki i węgla. 
Tą pierwszą Niemcy nazywali obozem śmierci. Ci, którzy stamtąd wracali to 
nie byli ludzie – to sczerniałe kościotrupy. Kopalnianą windą zwożono ludzi do 
korytarzy; zewsząd ciekła woda. Po całodniowym pobycie „górnicy” wyjeżdża-
li zupełnie przemoczeni. Na powierzchni, gdzie panowała syberyjska zima, 
ubrania błyskawicznie marzły na kość. W takim stanie więźniowie spędzali 
noc w nieogrzewanych barakach. Najtrwalszy osobnik wytrzymywał tydzień. 
Tak wymordowano tysiące ludzi bez egzekucji i wystrzałów…

9 maja 1945 roku Rosjanie cieszyli się ze zwycięskiej wojny. Dla wię-
zionych na nieludzkiej ziemi Polaków gehenna trwała dalej. Jedyna zmiana 
to usunięcie z ubrań literki „W” i przyszycie literki „I”. Już nie było polskich 
jeńców. Byli internowani. Ale za kilka tygodni, mimo wszystko, doświadczyli 
oznak zmiany na lepsze. Zarządzono akcję odwszenia i zagoniono wszystkich 
do bani. Wreszcie po 9 miesiącach każdy dostał świeżą bieliznę i odzież po 
żołnierzach niemieckich. Od tej pory łaźnia i zmiana bielizny obowiązywały raz 
na miesiąc…

Na jesieni 1946 roku J. znalazł się w grupie polskich więźniów, których 
przewieziono w inne miejsce, kilkaset kilometrów dalej – za Uralem. Był to 
obóz pod nazwą „15 km” w pobliżu dużych zakładów zbrojeniowych „Urał-
maszt Zawod”. W porównaniu do poprzedniego miejsca zsyłki, J. oraz trzy-
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mający razem z nim koledzy z Placówki znaleźli tu warunki prawie że „hote-
lowe”: baraki otynkowane, łóżka z siennikami, kocami i poduszkami, światło 
elektryczne, co tydzień zbiorowa kąpiel i czysta bielizna. Tylko racje żywno-
ściowe bez zmian. Wszyscy codziennie wychodzili do pracy: w sowchozach, 
w fabryce zbrojeniowej, w cegielni. J. był szanowany nawet przez komen-
danta obozu i miejscowe władze cywilne – kierował 100-osobową brygadą 
budującą domki jednorodzinne…

Z początkiem października 1947 roku komendant NKWD poinformował: 
– Za tydzień wracacie do Polski… Podstawiono wagony z pryczami. O chwili 
tej marzyli każdej nocy spośród ponad tysiąca spędzonych pod rosyjskim nie-
bem. W Brześciu zatrzymali się w obozie na kwarantannę. Ten miesiąc był 
dla nich dłuższy niż poprzednie 3 lata. Kiedy znaleźli się wreszcie w Terespo-
lu, wzruszenie odbierało rozum. Każdy klęczał na ziemi i witał się z POLSKĄ.

Nie wszystkim dane było wrócić. Na wieki w obcym kraju spoczęli żołnie-
rze z jasioneckiej i nowowiejskiej JABŁONI: Sz. S. P. W. T.  Ci co przeżyli, 
całując polską ziemię podziękowali Bogu, i odmówili za towarzyszy syberyj-
skiej odysei modlitwę „Wieczny odpoczynek”. Kierownik pociągu dał sygnał 
odjazdu do Białej Podlaskiej. Z Lublina obrali kurs na Rzeszów…

Publikowany tekst jest dziennikarskim streszczeniem 36-stronnico-
wego maszynopisu zatytułowanego „Wspomnienia”, wystukanego gdzieś 
w połowie lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku. Jan Bieniek (ur. 6 czerw-
ca 1914  r. w Nowej Wsi) pozostawił ów materiał swym najbliższym. 
Tekst to specyficzny. Nie ma w nim nazwisk, są jedynie inicjały. Tekst pi-
sany jest w trzeciej osobie. Jak należy domniemywać, autor wspomnień 
jest w nich ukryty pod literką J. To wymowny ślad połagrowskiej skazy 
i znamię tamtych powojennych czasów jakże dramatycznych i niespra-
wiedliwych dla ludzi 
z akowskim rodowo-
dem. Pan Jan nigdy 
nie ufał tamtej władzy, 
nosił w sobie ludz-
ką bojaźń do końca 
swych dni. Zmarł 10 
kwietnia  1988 roku. 
Leży na wilkowyjskim 
cmentarzu.
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KALENDARIUM 1944 – 1989

Początek sierpnia 1944 r. Rosjanie postanowili jak najszybciej 
uruchomić lotnisko w Jasionce, choć Niemcy tuż przed jego 
opuszczeniem dokonali maksymalnej dewastacji obiektu (wysa-

dzono pas betonowy oraz zryto pasy trawiaste, a także spalono wszyst-
kie baraki). Niezwłocznie przystąpiono do rozminowywania terenu oraz 
wyrównywania łąk. Na polecenie radzieckiego komendanta wojennego, 
już od 2 sierpnia do prac tych dowożono mieszkańców z okolicznych 
miejscowości. Codziennie sołtysi wyznaczali do tych robót kilkudziesięciu 
młodych mieszkańców. Relacja Edwarda Szczepanika z Trzebowniska: 
– Już 3 sierpnia duży fragment pasa trawiastego (ok. 200 m) był w mia-
rę gotowy. Koło południa wylądowały dwa ruskie samoloty sanitarki (dwu-
płatowce). Za sterami kobiety. Zabrały rannych i odleciały na wschód. 
W następnych dniach, aby wydłużyć pas wybronowano pole w stronę 
Zaczernia... 

Wtorek, 22 sierpnia 1944 r. W domu Władysława Ruszla w Trze-
bownisku zebrała się Gminna Rada Narodowa, zdominowana przez 
ugrupowania lewicowe. Na przewodniczącego Rady wyznaczono Igna-
cego Warchoła ze Stobiernej. Ustalono, że władzę wykonawczą spra-
wował będzie – póki co – dotychczasowy wójt (od 1936 roku) Jan 
Kret. Wkrótce jednak obowiązki wójta przejął Ignacy Warchoł. W lipcu 
1945 r. rozdzielono funkcję przewodniczącego GRN i wójta. Na prze-
wodniczącego Rady wybrano Wincentego Konia z Łukawca (sprawo-
wał tę funkcję przez rok). 23 sierpnia 1945 roku, 25-osobowa Rada 
w tajnym głosowaniu wybrała wójta. Startowało 3 kandydatów, w tym 
Marcin Goclon z Jasionki. Dotychczasowy wójt Ignacy Warchoł prze-
grał z Piotrem Tomaką z Nowej Wsi. Wójt Tomaka i pozostali człon-
kowie Zarządu reprezentowali Stronnictwo Ludowe (późniejsze ZSL). 
W składzie Rady, utworzonej na zasadzie oddelegowania, obok ludzi SL 
znalazło się trzech członków PPR, dwóch PPS, a także przedstawiciele: 
Związku Walki Młodych, ZMW „Wici”, Związku Samopomocy Chłopskiej, 
OSP i spółdzielczości. W protokołach powojennej Gminnej Rady Narodo-
wej w Trzebownisku (istniała do końca 1954 r.) odnotowano ponadto 
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następujących przedstawicieli Jasionki (wykaz chronologiczny): Marcin 
Goclon, Jan Pokrzywa, Franciszek Lech, Wojciech Szczygieł, Walen-
ty Bal, Aniela Drzał, Józef Sowa, Tadeusz Kloc.

23 września 1944 r. Dla jasioneckich dzieci rozpoczął się nowy rok 
szkolny. W budynku szkoły nauczyciele i uczniowie mieli jednak do dyspo-
zycji tylko jedną salę. Resztę sal i mieszkanie kierownika zajęli czerwono-
armiści z wojsk lotniczych. W połowie października uczniowie znów we-
szli do drugiej klasy. Uchwałą zebrania wiejskiego opodatkowano się po 
30 zł od morgi ziemi na zakup szyb; starczyło na zaszklenie okien w sali 
i korytarzu na piętrze, na paterze dziury w oknach przyszło zatkać dyktą. 

Cały sierpień 1944 r. „Jasionka” przysposabiała się do roli lotniska 
przyfrontowego, którą pełniła do stycznia 1945 r. Dość sprawnie na-
prawiono betonowy pas startowy. Szybko uporano się z zalaniem dziur 
w płycie betonowej, ponieważ do wysadzenia płyty Niemcy użyli zwykłych 
bomb; wyrządzone szkody okazały się stosunkowo niewielkie, zniszcze-
niu uległa jedynie górną warstwa betonu. Połatano drogi kołowania, 
usypano wały ochronne. Po zatrzymaniu się frontu na Wisłoce, Armia 
Czerwona urządziła wokół Rzeszowa cały węzeł lotnisk przyfrontowych. 
Obok „Jasionki”, samoloty stały w Łukawcu (na tzw. łąkach pańskich), 
w Zaczerniu, w Mrowli (na tzw. Rękawku), na polach Zalesia – w okolicy 
obecnej al. gen. W. Sikorskiego. 

Rok 1944 i następne. Z miesiąca na miesiąc narastała fala prześla-
dowań i represji ze strony NKWD oraz polskiego Urzędu Bezpieczeństwa 
Publicznego wobec dowódców, a później szeregowych żołnierzy Armii Kra-
jowej. Na porządku dnia były aresztowania, mroczne śledztwa, finalizowane 
także wyrokami śmierci. 3 września aresztowano m.in. zastępcę komen-
danta Placówki „Jabłoń” Włodzimierza Maurera z Jasionki. UB zatrzy-
mało też Stanisława Jędrzejowicza; zwolniono go po sześciu tygodniach. 
Aresztowanych przetrzymywano w lochach rzeszowskiego zamku. W paź-
dzierniku Urząd Bezpieczeństwa aresztował m.in. Stanisława Zająca, syna 
Franciszka, b. długoletniego kierownika szkoły. Stanisław, absolwent I gim-
nazjum w Rzeszowie, w czasie I wojny uczestnik walk na froncie włoskim, był 
kapitanem I pułku artylerii legionowej. Po wojnie zamieszkał w stolicy, gdzie 
studiował malarstwo, był znanym warszawskim plastykiem wystawiającym 
w „Zachęcie”. Powrócił do Jasionki pod upadku powstania warszawskiego. 
W szklarni Zająców zięć Stanisława Zająca Jan Bieniek z Nowej Wsi orga-
nizował spotkania żołnierzy AK (patrz galeria fotograficzna). 

Jesień 1944 r. Trwała akcja mobilizacyjna w szeregi formowanej 
w Rzeszowie II Armii WP. Wśród „ochotników” byli m.in. żołnierze Armii 
Krajowej; niektórzy w ten sposób chcieli się uchronić przed ewentualny-
mi represjami ze strony organów bezpieczeństwa. 
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Połowa listopada 1944 r. Transport kilku ciężarówek z grupą żoł-
nierzy Armii Krajowej, więzionych od września w rzeszowskim Zamku, 
wyruszył na wschód. W Przemyślu uformowano transport kolejowy, któ-
rym kilkuset polskich patriotów – bojowników państwa podziemnego AK, 
pod nadzorem funkcjonariuszy i żołnierzy NKWD, wywieziono do łagru 
pod Archangielskiem. Potem część z nich znalazła się w obozie interno-
wanych na Uralu. Jak wspominał uczestnik tego transportu Jan Bieniek 
z Nowej Wsi, wśród uwięzionych na tej nieludzkiej ziemi bez żadnego 
sądu i wyroku, znalazło się 11 członków Placówki „Jabłoń” z terenu na-
szej gminy. Franciszek Sagan, autor wydanej w 2000 roku książki „ZWZ 
– AK Obwód Rzeszów” wymienia miejsca zsyłki rzeszowskich AK-owców. 
Były to łagry: Riazań, Jagolsk, Swierdłowsk, Stalinogród, Badajew. Po-
daje zarazem 104 nazwiska wywiezionych z terenu obwodu rzeszow-
skiego, w tym m.in.: Edwarda Babiarza „Nemo” (pochodził z Jasionki, 
był dowódcą plutonu AK Łukawiec – Terliczka), Ludwika Cieśli (Tajęcina), 
Bronisława Cisły (Wólka Podleśna; uciekł podczas transportu), Stani-
sława Dyni (Tajęcina), Wojciecha Kurasia (Łukawiec), Włodzimierza 
Maurera (Jasionka), Stanisława Noworóla (Zaczernie), Stanisława 
Pukały (Zaczernie), Stanisława Szwagla. W transporcie był też Stani-
sław Zając z Jasionki, który po półtorarocznej gehennie w łagrze wrócił 
do domu. Pozostali żyjący więźniowie, a tylko połowie z nich udało się 
przetrzymać to piekło, w listopadzie 1947 roku wrócili do Polski. (Zapis 
fragmentów wspomnień Jana Bieńka z syberyjskiej odysei publikujemy 
w odrębnym rozdziale tej książki pod tytułem „Na nieludzkiej ziemi”). 

7 grudnia 1944 r. W myśl Dekretu PKWN o reformie rolnej, rozpo-
częto parcelację majątku w Jasionce. Cześć nadziałów otrzymali fornale 
i najbiedniejsi chłopi z Jasionki. Część posiadłości majątku Jędrzejowi-
czów przydzielono chłopom ze Stobiernej, na ich prośbę. Także Szkoła 
Podstawowa w Jasionce otrzymała kawałek pola o pow. 0,77 ha (patrz 
dokumenty w części fotograficznej). Fragment majątku dworskiego 
przeszedł na Skarb Państwa. Resztówka w Jasionce obejmowała 10 ha 
(6 ha park, 4 ha ogród warzywny), a także budynki: pałac, obory, spi-
chlerz zbożowy, gorzelnię. Najpierw „resztówka” użytkowana była przez 
Gminną Spółdzielnię „SCh”, potem przejęła ją Rolnicza Spółdzielnia Pro-
dukcyjna „Postęp” w Jasionce. W 1997 r. pałac znalazł się w rękach 
prywatnych.  Nowy właściciel zaadaptował go na hotel i restaurację pod 
nazwą „Dwór Ostoya”.

Wiosna roku 1945. Po ofensywie styczniowej Armii Czerwonej, lą-
dowiska polowe uległy likwidacji. Przywrócone do pełnej używalności 
lotnisko w Jasionce stopniowo przejęło zadania portu cywilnego. Były to 
loty nieregularne, najpierw z Lublina, potem na kierunku Warszawa. Po 
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wznowieniu działalności przez PLL LOT w sierpniu 1945 r., Rzeszów uzy-
skał w miarę regularną linię z Warszawą. 

17 czerwca 1945 r. W całej gminie odbyły się wybory sołtysów. 
W tajnych wyborach na sołtysa Jasionki wybrano Cyryla Guzka, jego za-
stępcą został Franciszek Wilk. Obydwaj deklarowali przynależność do 
Stronnictwa Ludowego. W zebraniu uczestniczyły 143 osoby na 480 
uprawnionych. Na Guzka oddano 84 głosy, na Wilka 18 (patrz dok. w czę-
ści fotograficznej. 

Wrzesień 1945 r. Z kroniki szkoły: Nauka w rok szkolnym 1945/46 
rozpoczęła się 4 września. Do szkoły poszło 235 uczniów. Liczba sił na-
uczycielskich – 5. Ponieważ dwie izby nadal sa zajęte przez wojska sowiec-
kie (lotnictwo) musiano połączyć klasę VI i VII; nauka odbywa się w dwu 
wolnych salach. Dopiero 12 maja wojsko definitywnie opuszcza szkołę. 

Lipiec roku 1946. Wójt gminy Trzebownisko Piotr Tomaka z No-
wej Wsi, członek Stronnictwa Ludowego, został ciężko ranny w wyniku 
zbrojnego zamachu. Na stanowisku wójta gminy zastąpił go Piotr Wisz 
z Trzebowniska; piastował ten urząd do 1950 roku. Na stanowisko pod-
wójciego wybrano natomiast Wojciecha Szczygła z Jasionki. Zaś we 
wrześniu 1946 roku, decyzją Komisji Międzypartyjnej, przewodniczą-
cym Prezydium GRN został Ludwik Walat z Nowej Wsi.

4 sierpnia 1946 r. W Jasionce odbyła się uroczystość poświecenia 
strażackiej motopompy. Jednostka OSP zapłaciła za nią 75 tys. złotych, 
zebranych dzięki szczodrości mieszkańców.

20 sierpnia 1946 r. Podjęła działalność Gminna Spółdzielnia „Sa-
mopomoc Chłopska” w Jasionce, która do 1990 roku była w gminie 
monopolistą na rynku rolnym (sprzedaż towarów konsumpcyjnych, prze-
mysłowych oraz do produkcji rolnej, kontraktacja i skup płodów rolnych, 
gastronomia, usługi bytowe). Wkrótce GS Jasionka przejęła wszystkie 
inne jednostki spółdzielcze na terenie gminy.

3 września 1946 r. W nowym roku szkolnych czynnych jest już 7 
klas; każda klasa uczy się osobno. Liczba dzieci 238, nauczycieli – 6. 
Mają do dyspozycji 4 izby lekcyjne.

Maj 1949 r. Z kroniki szkolnej: Dla szkoły zakupiono radioodbiornik 
za 34 650 zł. Ponieważ wieś nie została zelektryfikowana, z radioodbior-
nika nie można korzystać. 

Lato roku 1949. Mieszkańcy wsi z zainteresowaniem przyjęli zapro-
szenie na publiczną imprezę na lotnisku. W ramach Tygodnia Ligi Lotni-
czej odbyły się skromne pokazy akrobacji samolotowych. 

Zima 1949/1950 r. W ramach ogólnokrajowej akcji likwidacji anal-
fabetyzmu, także w gminie Trzebownisko zorganizowano kursy nauki 
czytania i pisania dla dorosłych. Zajęcia, trwające od października 
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1949 do marca 1950 roku, prowadzili kierownicy szkół. Kursami objęto 
kilkunastu dorosłych mieszkańców gminy.

Marzec 1950 r. Zniesiono zarządy gmin z wójtem na czele, a ich kom-
petencje przekazano w całości radom narodowym: Prezydium Gminnej 
Rady Narodowej oraz jego przewodniczącemu. Przewodniczącym Prezy-
dium GRN w Trzebownisku został Jan Urban z Wólki pod Lasem, reprezen-
tujący Zjednoczone Stronnictwo Ludowe; pełnił tę funkcję do 1954 roku.

Jesień 1950 r. Strażacy przystąpili do budowy nowej remizy. Stanę-
ła poniżej kamienia grunwaldzkiego, przy drodze na most na Świerkow-
cu. Prace zakończono w 1954 roku. Pod koniec lat 70. remizę poddano 
gruntownej przebudowie. Kolejną generalną modernizację Domu Stra-
żaka przeprowadzono na początku XXI wieku.

Sierpień – grudzień 1950 r. Wyrazem narastającej stalinizacji 
polskiej gospodarki była próba powszechnej kolektywizacji naszego 
rolnictwa. Wtedy to działalność podjęła Spółdzielnia Produkcyjna w Ja-
sionce, w Zaczerniu, a także Spółdzielnia Produkcyjna „Wyzwolenie” 
w Trzebownisku. 

28 grudnia 1950 r. W sądzie zarejestrowana została Rolnicza Spół-
dzielnia Wytwórcza „Postęp” w Jasionce. Pierwszym przewodniczą-
cym Zarządu został Walenty Bal, zaś członkami Zarządu Zofia Kuźniar 
i Wojciech Drzał (wszyscy z Jasionki). 22 września 1951 r. Prezydium 
Wojewódzkiej Rady Narodowej w Rzeszowie przekazało Zarządowi RSP 
w bezpłatne użytkowanie grunty oraz „resztówkę” po rozparcelowanym 
folwarku, razem ok. 30 ha gruntów oraz obiekty gospodarcze. 

Jesień roku 1951 r. Obowiązkowe dostawy usankcjonowano usta-
wowo. Ceny oferowane rolnikom daleko odbiegały od cen rynkowych. 
Szczególnie dotkliwie odczuwały to duże gospodarstwa. Za zwłokę w re-
alizacji dostaw groziły sankcje administracyjne. Obowiązkowe dostawy, 
kojarzone z kontyngentami z czasów okupacji, były przedmiotem ostrej 
krytyki i wrogo usposabiały ówczesnych rolników do nowej władzy. For-
malnie obowiązek ten zniesiono na początku lat siedemdziesiątych.

Rok 1952. Co tydzień w kancelarii GRN w Trzebownisku odbywały 
się narady sołtysów. Uczestniczył w nich też sołtys Jasionki, Jan Słon-
ka. Z zachowanych protokołów wynika, iż żelaznym tematem tych od-
praw były kwestie realizacji obowiązkowych dostaw, zbiórki rat podatku 
gruntowego, kontraktacji oraz sprawy doraźne, np. wyjazd mężczyzn do 
pracy w przemyśle, wyjazd chętnych osadników na ziemie zachodnie, 
pomoc dla dzieci koreańskich. Odnotowano też m.in. przygotowania 
do gminnych dożynek zaplanowanych w Jasionce na dzień 31 sierpnia, 
a także akcję poszukiwania stonki (odbyła się 4.06. i 19.08.). W proto-
kole narady sołtysów z dnia 15.08.1952 r. zanotowano: „W gromadzie 
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Jasionka był fotograf. Sołtys gromady nie raczył zająć się tym, żeby po-
szukać noclegu dla fotografa i poczęstować obiadem”.

31 sierpnia 1952 r. Nigdy nie zaniechano tradycji urządzania doży-
nek kończących najważniejszą batalię o chleb – doroczne żniwa. Tego 
dnia Jasionka była gospodarzem gminnych dożynek. Na uroczystość 
przybyły na wozach drabiniastych grupy wieńcowe z terenu całej gminy.

Październik 1952 r. Do domów w Jasionce dotarło wreszcie radio. 
Założono i uruchomiono sieć radiofoniczną emitującą drogą przewodo-
wą program Polskiego Radia oraz audycje własne Ekspozytury PR w Rze-
szowie. W szkole zainstalowano dwa punkty odbiorcze. Popularne „koł-
choźniki” gościły w naszych domach do końca lat sześćdziesiątych.   

Czerwiec 1953 r. W Radzie Powiatowej LZS zarejestrowano oficjal-
nie zespół LZS w Jasionce. Na miejsce boiska sportowego wybrano 
tereny mienia wiejskiego przy drodze na Gęsiówkę (dziś stoi tu szkoła). 
Zespół funkcjonował do połowy lat sześćdziesiątych, gdy teren sportowy 
zajęto pod „tysiąclatkę”. LZS Jasionka (od roku 1990 LKS) reaktywował 
pracę w roku 1970. 

7 marca 1954 r. Na zebraniu sołtys Jan Słonka apelował do rolni-
ków: – Zarządzam bielenie stajen, po osiedlach wyczyścić różne zanie-
czyszczenia z całej zimy, jak również gnojniki, aby były ułożone w pryzmy. 
Dopilnować, aby gnojówka, jak to widzimy w niektórych osiedlach nie 
uciekała z gnojnika na drogę. To wszystko w tym tygodniu uporządko-
wać, ponieważ pójdzie komisja sanitarno-porządkowa i kto się nie podpo-
rządkuje, odpowie administracyjnie.

Wrzesień 1954 r. Na wystawę rolniczą w Rzeszowie wybrali się też 
przedstawiciele gospodarzy z Jasionki. W grupie tej znaleźli się: Zofia 
i Franciszek Guzkowie, Józef Pietraszek, Marcin Lech i Walenty Ko-
peć. Na specjalnym stoisku prezentowali płody przywiezione z Jasionki: 
buraki cukrowe i pastewne, kapustę, konopie, ziarna zbóż. 

20 listopada 1954 r. Historyczny dzień dla Jasionki. Po raz pierwszy 
w szkole i w chłopskich chałupach zabłysły żarówki. Wcześniej prąd do-
tarł do zabudowań Trzebowniska (1947) i Nowej Wsi (1953).

5 grudnia 1954 r. Ustawą z 25 września 1954 roku wprowadzono 
nowy podział administracyjny kraju (obowiązywał do końca roku 1972). 
Powstały gromady, jednostki małe i słabsze ekonomicznie, zarządzane 
przez Gromadzkie Rady Narodowe, na czele z przewodniczącym. Teren 
gminy zbiorowej Trzebownisko został przez Wojewódzką Radę Narodo-
wą podzielony na 6 gromad. Były to gromady: Łukawiec, Łąka, Jasionka 
(obejmująca sołectwa Jasionkę i Wólkę), Stobierna, Zaczernie i Trzebowni-
sko (w jej skład wchodziły sołectwa Trzebownisko, Nowa Wieś i Terliczka). 
W następnych latach dokonano korekty granic gromad; m.in. włączono do 
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gromady Jasionka wieś Tajęcina, a od 1 stycznia 1969 r. włączono do gro-
mady Jasionka gromadę Stobierna. Pierwsze wybory do GRN w Jasionce 
(liczyła 20 radnych) odbyły się 5 grudnia 1954 r. Na pierwszej sesji GRN 
w dniu 21 grudnia 1954 r. wybrano przewodniczącego Prezydium GRN 
w Jasionce – został nim Jan Urban.

1 stycznia 1955 r. Siedzibą władz Gromadzkiej Rady Narodowej w Ja-
sionce został Dom Ludowy na Grondzie (naprzeciw szkoły). Drugą część 
Domu zajmowała poczta. W związku z reformą podziału administracyjne-
go wsi, zniesiono funkcję sołtysa. Zastąpił go pełnomocnik wsi; został nim 
Józef Pietraszek. Funkcję sołtysa wsi przywrócono w roku 1958. 

 Rok 1955. Również stałym tematem dyskusji na zebraniach Gro-
madzkiej Rady Narodowej były sprawy egzekucji obowiązkowych do-
staw: mleka, ziemniaków żywca. Każdy radny zobligowany był „dopingo-
wać” gospodarzy na przydzielonym mu terenie wsi.

Ok. roku 1955 powstało Jasionce Koło Gospodyń Wiejskich. Jego 
organizatorką i przez 30 lat niekwestionowaną liderką była Anna Ożóg. 
Koło inicjowało wiele akcji na rzecz unowocześniania gospodarstw do-
mowych oraz szerzenia oświaty rolniczej. Pani Anna projektowała i wy-
platała oryginalne wieńce dożynkowe, które były wystawiane na licznych 
konkursach dożynkowych w całej okolicy. 

Luty 1956 r. W Jasionce uruchomiono Ośrodek Zdrowia. Mieścił 
się w kilku małych pomieszczeniach na piętrze dawnego dworku Jędrze-
jowiczów. Na wizyty domowe do Wólki i Tajęciny lekarzy dowożono fur-
mankami bądź saniami.

Rok 1956. Lotnisko miało dwóch zarządców. Zachodnią częścią ad-
ministrowało wojsko, zaś wschodnią PLL LOT. Z chwilą powstania Ukła-
du Warszawskiego w 1955 roku Jasionka stała się jednym z lotnisk sił 
powietrznych UW. Dowództwo WP zdecydowało o konieczności budowy 
nowej nowoczesnej płyty startowej. Powstała w północnej części lotni-
ska, spełniając kryteria floty powietrznej Układu. Oczywiście służyła także 
lotnictwu cywilnemu, przede wszystkim PLL LOT. Niemal każdego lata 
odbywały się tutaj zgrupowania i ćwiczenia eskadr lotnictwa wojskowe-
go, także ZSRR.

Rok 1957. W miejsce drewnianego mostu na Wisłoku w Trzebow-
nisku pojawił się metalowy, służący mieszkańcom całej gminy i przejezd-
nym do roku 2011. W listopadzie 2011 roku, Skanska oddała do użytku 
nowy most, szerszy i bardziej nowoczesny. 

Marzec 1958 r. Przywrócono funkcję sołtysa wsi, wybieranego na 3 
lata przez zebranie wiejskie. Został nim Stefan Grabek.

Jesień 1959 r. Rozpoczęto budowę Domu Ludowego w południowej 
części wsi (w roku 2015 to lokum NZOZ).
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Lipiec 1960 r. Zebranie wiejskie podjęło uchwałę w sprawie budowy 
nowej szkoły. Na zakup materiałów budowlanych pójdą środki ze sprze-
daży 10 morgów pola na Kamionce. Wkrótce wybrano miejsce pod nową 
szkołę; miał to być plac na pastwisku za mostem na Świerkowcu, gdzie 
rozgrywali mecze piłkarze LZS. Na czele Społecznego Komitetu stanął 
Franciszek Kornak, Bronisław Cisło został wiceprzewodniczącym, se-
kretarzem Bronisław Pokrzywa, zaś Mieczysław Drupka skarbnikiem. 
W 1965 roku nastąpiła zmiana – przewodniczącym Komitetu został 
Emil Mazur.

27 maja 1961 r. Zebranie wiejskie podjęło uchwałę o przekazaniu 
z mienia wiejskiego działki w rejonie remizy OSP pod budowę zlewni 
mleka na rzecz Spółdzielni Mleczarskiej w Staromieściu. Stanowisko ze-
brania potwierdziła formalnie Gromadzka Rada Narodowa w Jasionce. 
Zlewnię tę uruchomiono w 1962 roku. Była to druga tego typu placówka 
na wsi. Od lat międzywojennych stara zlewnia funkcjonowała w południo-
wej części wsi (dziś w tym obiekcie czynny jest sklep „Wodnik”). Zlewnia-
rzami byli m.in.: Bronisław Rokita, Emil Mazur, Janusz Rzeszutek.

Wiosna 1962 r. W kronice Szkoły Podstawowej w Jasionce pod ad-
notacją: „wieści o środowisku” zapisano: Z funduszu Rozwoju Rolnictwa 
Kółko Rolnicze zakupiło nowy sprzęt, m.in. dwa ciągniki z przyczepami 
i dwie młockarnie. Wybudowano wiaty dla maszyn.

1 stycznia 1963 r. W związku z wybudowaniem nowego pasa na lotni-
sku Jasionka odcinającego mieszkańcom Tajęciny bliski dojazd do Zaczer-
nia, Tajęcina z dniem 1 stycznia 1963 r. przeszła z gromady Zaczernie do 
gromady Jasionka. 

Rok 1964. Na Gęsiówce stanął w stanie surowym nowy Dom Kultu-
ry, później potocznie nazywany świetlicą. Obiekt oddano do użytku dopiero 
w roku 1968.

Maj 1965 r. Realna stała się wreszcie budowa nowej szkoły. W maju 
wykonano wykopy pod fundamenty, we wrześniu ruszyły roboty murarskie. 
Nowym przewodniczącym Społecznego Komitetu został Emil Mazur.

Luty 1966 r. W związku ze śmiercią Jana Urbana, dotychczasowego 
przewodniczącego GRN w Jasionce, funkcję tę objął Tadeusz Pokrzywa. 

11 czerwca 1966 r. Ordynariusz przemyski ks. bp Ignacy Tokar-
czuk wydał dekret powołujący parafię w Jasionce, obejmującą południo-
wą część Jasionki (tzw. zaczerskiej). Rolę parafialnego kościółka pełniła 
skromna kaplica sióstr służebniczek starowiejskich. 

Sierpień 1966 r. Kolejny raz przypomniał o sobie zdradliwy Wisłok. 
Region dotknięty został powodzią o skali tej z 1934 roku. Przyroda dra-
matycznie reagowała na szkodliwą, nierozważną działalność człowieka za-
nieczyszczającego środowisko, nadmiernie ingerującego w prawa natury; 
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chodzi o odprowadzanie ścieków komunalnych i przemysłowych wprost 
do rzeki oraz o nadmierną eksploatację kruszywa. W latach siedemdzie-
siątych życie w rzece prawie zamarło. Na wielu odcinkach Wisłok stał się 
brudnym, śmierdzącym korytem.

Wrzesień 1966 r. Szkoła w Jasionce otrzymała status ośmiolatki. 
Trudne warunki pracy nauczycieli i uczniów jeszcze bardziej się skompliko-
wały. Do dyspozycji 8 oddziałów pozostawały 4 sale lekcyjne; nauka odby-
wała się na dwie zmiany, do godziny 16. Przyspieszenie realizacji nowego 
lokum dla szkoły stało się punktem honoru miejscowych gospodarzy.

Rok 1966. W wydawnictwie komisji ds. nazewnictwa przy Urzędzie 
Rady Ministrów pod hasłem Jasionka wymieniono poprawne nazwy części 
wsi (przysiółków) oraz obiektów fizjograficznych. Jako części wsi zacytowa-
no: Brodkowice, Gęsiówka, Gliniaki, Grąd, Kamionka, Kmiecie, Podmalce, 
Tajęcina, Zagrody. W rubryce „obiekty fizjograficzne” podano: Badunie (pa-
stwisko), Balawskie (pastwisko), Brodek (sadzawka), Ciaśnina (przesmyk 
pastwisko), Dębina, (pole), Dwór, Działy (pole), Gać (nieużytki), Grzędy 
(pole), Jasiennik (pastwisko), Kamieńskie (pastwisko), Kopanina (pole), Łąki 
(pole), Ług (sadzawka), Niskie (pole), Nowa Rzeka (szuwary), Pasieka (łąki), 
Podwólcze (pole), Popielice (pole), Potoki (łąki), Przyrwa (sadzawka), Skot-
nica (droga), Staw (pole), Stogowisko (pastwisko), Ścieżka (pole), Trzcianka 
(pole), Wielkie Łąki, Wisłoczysko, Wyrwaniec. Mimo takich ustaleń Komisji, 
autorzy książki zdecydowali się na nazwę Grond jako powszechnie akcepto-
waną i używaną w codziennych rozmowach mieszkańców.

12 listopada 1967 r. Sołtys wsi Walenty Michno w swoim sprawoz-
daniu referował: – Jasionka liczy 1 439 mieszkańców i 325 gospodarstw 
rolnych, mienie wiejskie obejmuje ok. 100 ha. Dochód z traw i spaśnego 
w 1965 r. – 120.500 zł, w 1966 r. – 95.300 zł. Na pastwiskach wypasa 
się 160 koni, 380 sztuk bydła i 100 szt. gęsi. Wykonano drogę przez Ja-
sionkę, obok Domu Ludowego.

Wiosna 1968 r. Także panie z Grondu postanowiły zorganizować wła-
sne koło KGW. Pierwszą przewodniczącą została Emilia Słonka. Panie 
z Grondu starały się współpracować, ale i zgodnie rywalizować z grupą 
KGW z południowej części wsi, któremu od lat pięćdziesiątych przewodziła 
Anna Ożóg.

Jesień 1968 r. Po kilku latach starań i ciężkiej społecznej pracy otwo-
rzyła swe podwoje wiejska świetlica na Gęsiówce. Mieszkańcy otrzymali 
obiekt godny organizacji dużego wesela, przybyło miejsce na tradycyjne za-
bawy i wieczorki taneczne. Przez pewien okres funkcjonował tu Klub Prasy 
i Książki, a nawet wiejska biblioteka. Obecnie obiekt ten – nazywany jako 
Dom Ludowy na Gęsiówce – jest siedzibą Koła Gospodyń Wiejskich nr 1 
w Jasionce.
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20 października 1969 r. Choć nie wyschła jeszcze farba i do wykona-
nia pozostała część prac wykończeniowych, kierownik Szkoły Podstawowej 
Kazimierz Drzał podjął decyzję o przeniesieniu zajęć do budynku nowej 
szkoły. Podwoiła się liczba sal lekcyjnych, uczniowie otrzymali klasopracow-
nie. Kilka tygodni wcześniej odeszła ze składu grona pedagogicznego Ma-
ria Dziubińska. Po 40 latach służby nauczycielskiej w Jasionce przeszła na 
emeryturę.

1 stycznia 1969 r. dokonano ponownej zmiany granic gromady Ja-
sionka. W jej skład weszła z dniem 1 stycznia dotychczasowa gromada 
Stobierna. Przewodniczącą GRN w Jasionce została Bronisława Drzał (od 
25.01.1969 r.).

Styczeń 1970 r. Na bazie Kółka Rolniczego w Jasionce ruszyła Mię-
dzykółkowa Baza Maszynowa; swym zasięgiem objęła także Wólkę Podle-
śną i Tajęcinę. Obsługiwała ogółem prawie 600 gospodarstw. Obok usług 
typowo rolniczych, w ramach bazy działalność prowadziły: żwirownia na 
Wisłoku, betoniarnia, kuźnia, odchowalnia brojlerów (rocznie 7300 kur-
cząt). MBM funkcjonowała do 1992 roku.

27 stycznia 1970 r. Zmarł Stanisław Zając, syn Franciszka, pierwsze-
go kierownika szkoły. Absolwent I gimnazjum w Rzeszowie, kapitan I pułku 
artylerii legionowej. Po I wojnie osiadł w stolicy. Był znanym warszawskim 
plastykiem, wystawiał w „Zachęcie”. Po powstaniu warszawskim wrócił do 
Jasionki. W 1945 r. aresztowany przez UB i wywieziony na półtora roku do 
syberyjskiego łagru. Zajmował się ogrodnictwem. Grobowiec Stanisława 
Zająca i jego żony Heleny (zm. w 1967 r.) znajduje się w pierwszym rzędzie 
jasienieckiego cmentarza.

Wakacje roku 1970. Od tego roku szkoła w Jasionce stawała się 
w okresie wakacji miejscem wypoczynku kolonijnego dzieci z dużych aglo-
meracji przemysłowych, głównie ze Śląska.

Rok 1970. W kronice szkolnej zapisano m.in.: Gminna Spółdzielnia uru-
chomiła własną piekarnię. Znów zebrała się drużyna piłkarska LZS i przy-
stąpiła do rozgrywek ligowych. Bronisław Pokrzywa i Stanisław Ożóg jako 
pierwsi z Jasionki zakupili samochody bagażowe do dystrybucji produktów 
ogrodniczo-warzywnych. Liczna grupa jasioneckich rolników zawarła z „Ali-
mą” umowy kontraktacyjne na dostawy pomidorów, fasolki szparagowej 
oraz truskawek. Rosną też dostawy mleka do Spółdzielni w Staromieściu; 
pod względem skupu mleka Jasinka przoduje w powiecie… W roku 1970 
stan pogłowia bydła wynosił 700 sztuk. Statystycznie skup mleka od jednej 
krowy – 1100 litrów.

30 września 1971 r. Kilka tysięcy wiernych z całej okolicy żegnało na 
zaczerskim cmentarzu emerytowanego proboszcza ks. dziekana Jana Gu-
zego, administrującego parafią w Zaczerniu przez ponad 40 lat. W imie-



246

niu miejscowych księży – rodaków, których wychował kilkunastu, mowę 
żałobną nad jego trumną wygłosił ks. Józef Pustelak.

25 października 1971 r. Z dużym zadowoleniem przyjęła wieś znie-
sienie obowiązkowych dostaw. Kolejnym krokiem na tej drodze było upo-
wszechnienie umów kontraktacyjnych, co zapewniało rolnikom zbyt pro-
dukowanych płodów rolnych po korzystnych cenach. Dekada lat siedem-
dziesiątych, oceniania jako okres bardzo korzystnych decyzji dla polskiego 
rolnictwa, zaowocowała też powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym 
ludzi rolnictwa indywidualnego. Zaś w 1982 roku weszła w życie ustawa 
o ubezpieczeniu społecznym (emerytalno-rentowym) rolników i ich rodzin.

19 maja 1972 r. W pobliżu domu Walentego Skały w Nowej Wsi wy-
znaczono start ostry XIII etapu jubileuszowego XXV Wyścigu Pokoju na tra-
sie Rzeszów – Lublin. Przy drodze lubelskiej ustawiła się niemal cała wieś, 
w tym liczna grupa uczniów. Szczególnie owacyjnie pozdrawiano polską 
drużynę i jej kapitana Ryszarda Szurkowskiego. Doping okazał się skutecz-
ny. Szurkowski jako pierwszy minął metę w Lublinie. 

Marzec 1972 r. Wiejska gospodyni z Jasionki Stefania Pokrzywa 
zajęła I miejsce w konkursie sztuki ludowej woj. rzeszowskiego w dziale 
plecionkarstwa. Zachwyt jurorów wzbudził kunszt jej palców; z wikliny, ze 
słomy i traw wyplata różnego rodzaju koszyki i naczynia na użytek własny 
i dla sąsiadów. Niektóre wyroby, jak choćby naczynia, pudełeczka, misy 
czy talerze, wyplatane ze słomy techniką spiralną (warkocze słomy łączone 
wikliną), znalazły zastosowanie jako formy użytkowe i dekoracyjne. Ludowa 
artystka z Gęsiówki była zapraszana na liczne wystawy i imprezy w kraju.

16 października 1972 r. „Nowiny Rzeszowskie” w okazjonalnym arty-
kule o Aeroklubie Rzeszowskim piszą: Plejadzie polskich skoczków przewo-
dzą teraz wybitni zawodnicy rzeszowskiego „chowu”: Henryk Rozwadow-
ski, Janusz Mac, Wacław Czyż, Jacek Hałoń, Jan Bober.

1 stycznia 1973 r. Znów przywrócono do życia gminy zbiorowe. Ja-
sionka stała się jednym z 10 sołectw gminy Trzebownisko. Organem wyko-
nawczym Gminnej Rady Narodowej został naczelnik gminy wybierany przez 
Radę. Funkcję tę pełnili kolejno: Bronisław Dubiel z Łąki, Stanisław Kowal-
ski z Rzeszowa, Stefan Koczot z Trzebowniska i Jan Kościak z Rzeszowa. 

Jesień 1973 r. Obsługi kredytowej mieszkańców wsi podjęła się filia 
(potem oddział) Banku Spółdzielczego Rolników i Rzemieślników w Rze-
szowie. W 1985 roku jego miejsce zajął samodzielny BS w Jasionce.

Lata siedemdziesiąte. Kilkuset mieszkańców Jasionki tzw. chłoporo-
botników, autobusami zakładowymi i PKS dojeżdżało codziennie do pracy 
w WSK, „Zelmerze”, w dziesiątkach innych zakładów i instytucji Rzeszowa. 

21 października 1973 r. Na zebraniu wiejskim wnioskowano, aby wy-
kończyć i przystosować na gabinety lekarskie niezagospodarowaną część 
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Domu Ludowego w południowej części wsi oraz wyremontować parterową 
część budynku starej szkoły z przeznaczeniem na przedszkole. Wkrótce do 
Domu Ludowego przeniósł się Ośrodek Zdrowia. Po latach, w 2004 roku, 
w Domu Ludowym otworzył swe gabinety NZOZ ALFAMED.

1 stycznia 1974 r. Lotnisko Rzeszów – Jasionka otrzymało rangę lotni-
ska międzynarodowego i możliwość przyjmowania oraz odpraw samolotów 
w komunikacji międzynarodowej. Od czasu do czasu odbywały się loty czar-
terowe do Włoch (m.in. transport koni i cieląt), do Moskwy (truskawki) oraz 
do Bułgarii (loty turystyczne) Ze względu na szczególnie korzystne warunki 
lotne (statystycznie ponad 300 dni w roku) rzeszowskie lotnisko pełniło rolę 
lotniska zapasowego dla Warszawy. W ruchu krajowym „Jasionka” posiada-
ła regularne połączenia z Warszawą, Gdańskiem, Poznaniem, Koszalinem, 
Wrocławiem i Szczecinem. Obsługiwała blisko 100 tys. pasażerów rocznie.

4 października 1975 r. Do Jasionki przybył ks. Józef Słysz jako wika-
riusz ekonom z prawami proboszcza. Nabożeństwa odprawiał w dawnej 
kaplicy zakonnej, która po modernizacji i rozbudowie pełniła rolę parafial-
nej świątyni.

20 lutego 1977 r. Śladem Trzebowniska i Nowej Wsi, także miesz-
kańcy Jasionki zdecydowali się wyposażyć swe domy w zbiorową sieć wo-
dociągową. W lutym zebranie wiejskie wybrało 37-osobowy Komitet Bu-
dowy Wodociągu, którego przewodniczącym został Józef Jakubowski. 
Budowę prowadzono etapami, najpierw powstał zbiornik wody i hydrofor-
nia, później ujęcie. Pierwszą studnię zlokalizowano na działce Aeroklubu. 

1 lipca 1977 r. Na lotnisku podjął działalność Ośrodek Szkolenia Per-
sonelu Lotniczego (OSPL) jako integralna jednostka Politechniki Rzeszow-
skiej. Głównym zadaniem OSPL było szkolenie grup studentów na potrzeby 
lotnictwa komunikacyjnego, głównie PLL LOT. Do dyspozycji studentów i in-
struktorów oddano samoloty: An-2, PZL-110 Koliber, PZL-104 Wilga oraz 
M-20 Mewa. Pierwsi absolwenci otrzymali dyplomy w 1981 roku, w tym 
Tadeusz Wrona, dziś  kapitan, bohater awaryjnego lądowania Boeinga 
na warszawskim Okęciu 1 listopada 2011 roku.   Od 1977 roku Ośrodek 
wypuścił prawie 600 absolwentów z licencją pilota zawodowego II kat. Od 
kwietnia 1992 roku ta jedyna w Polsce placówka nosi nazwę Ośrodek 
Kształcenia Lotniczego Politechniki Rzeszowskiej (OKL). 

17 września 1978 r. Nasza wieś była miejscem dożynek wojewódzkich. 
Obecny na imprezie minister rolnictwa Józef Tejchma odznaczył Rolniczą 
Spółdzielnię Produkcyjną „Postęp” w Jasionce „Sztandarem Pracy” I klasy.

9 listopada 1979 r. Biskup przemyski przyłączył do parafii Jasionka 
Tajęcinę. Jasionecki proboszcz ks. Józef Słysz czynił nieustannie starania, 
aby do parafii przyłączyć też wiernych z Kamionki, Grondu i Gęsiówki. Stało 
się to dopiero w styczniu 1995 roku. 
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Wrzesień 1979 r. Po remoncie parteru starej szkoły otwarto tak po-
trzebne we wsi jednooddziałowe przedszkole. Placówką kierowała Irena 
Chorzępa. Obok umieszczono wiejską bibliotekę publiczną, która funkcjo-
nowała od stycznia 1957 r.

Październik 1980 r. Podjęto prace przy budowie punktu katechetycz-
nego tuż koło szkoły. Obiekt poświęcono rok później. Nauka religii mogła 
wreszcie odbywać się w przyzwoitych warunkach.

Jesień 1980 r. Akcje strajkowo-protestacyjne, które latem 1980 roku 
ogarnęły cały kraj, mocno rozbudziły nastroje również mieszkańców naszej 
gminy, przede wszystkim ludzi zatrudnionych w największych rzeszowskich 
fabrykach: WSK i „Zelmerze”. W domach toczyły się zacięte dyskusje. 
Młodzi mówili o zmianie systemu, starsi, pomni słów prymasa Stefana 
Wyszyńskiego, wypowiedzianych w trakcie uroczystości na Jasnej Górze 
w sierpniu 1980 roku, ostrzegali przed radykalizmem. Wszyscy marzyli 
o poprawie warunków życia i lepszym zaopatrzeniu rynku w towary. Z na-
dzieją więc przyjęto podpisanie porozumień ze stoczniowcami 31 sierpnia 
oraz zgodę władz na powstanie niezależnych związków zawodowych. 

18 lutego 1981 r. Ludzie nie kryli satysfakcji, bo po 47 dniach strajku 
i okupacji budynku b. WRZZ w Rzeszowie podpisano ze stroną rządową tzw. 
Porozumienia Rzeszowsko-Ustrzyckie. Wśród sygnatariuszy porozumienia 
był Józef Ślisz z Łąki. Władza zgodziła się na rejestrację NSZZ Rolników 
Indywidualnych; Ślisz znalazł się w Komitecie Założycielskim rolniczej „S”.

Lato 1981 r. Po gruntownej przebudowie remizy przekazano do użytku 
nowe pomieszczenia, w tym powiększoną salę na zebrania i zabawy. Z oka-
zji jubileuszu 70-lecia jednostki OSP druhowie otrzymali samochód „Żuk” 
oraz nowy sztandar.

Listopad 1981 r. Telewizja donosiła o kolejnych strajkach, tymczasem 
zbliżała się zima, zaś w magazynach placówek szkolnych na terenie gminy 
zapasy węgla mogły starczyć ledwie na kilka dni. W sklepach GS chleba 
z piekarni w Jasionce nie brakowało, ale wszystko inne było na kartki: m.in. 
mięso (to śladem postulatów ze Stoczni Gdańskiej), ale też cukier, masło, 
mąka, kasza. Ustawiały się długie kolejki przed każdą dostawą papierosów 
i mydła. Dziennik Telewizyjny jakby przygotowywał na najgorsze, informując 
o fiasku rozmów wielkiej trójki (Jaruzelski – Glemp – Wałęsa). 

Niedziela, 13 grudnia 1981 r. W Polsce ogłoszono stan wojenny. 
Wielu rezerwistów dostało wezwania do natychmiastowego stawienia się 
do swych jednostek wojskowych. Na drodze do Rzeszowa, w okolicy bazy 
PTHW (dziś ARiMR oraz giełda rolno-spożywcza) na kilka tygodni ustawio-
no szlaban i punkt kontrolny złożony z milicjantów i żołnierzy. Prawie co-
dziennie okolicę przemierzały z wyciem syren kolumny milicyjnych „nysek”, 
stacjonujących w Zaczerniu w jednostce ZOMO. Pracownicy Aresztu w Za-
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łężu przynosili zatrważające informacje o nowych transportach osób inter-
nowanych, dowożonych niemal z całej Polski południowej. Od godz. 22 do 
6 rano przez kilka tygodni obowiązywała godzina policyjna, złagodzona na 
czas świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku. W grudniu 1981 r. inter-
nowano w całym kraju ok. 5 tys. czołowych działaczy „Solidarności”, w woj. 
rzeszowskim – 103. Większość zwolniono po 2 – 3 miesiącach.

Listopad – grudzień 1982 r. Odrodziła się nadzieja. 14 listopada wró-
cił do domu Lech Wałęsa. Także z Załęża zaczęły nadchodzić pomyślne 
wieści. Władze podjęły decyzje o zwolnieniu przed świętami Bożego Naro-
dzenia 1982 roku wszystkich internowanych. 31 grudnia 1982 roku stan 
wojenny został zawieszony, a 22 lipca 1983 roku zniesiony. Pozostawił on 
jednak trwałe rany w świadomości społecznej i postawach ludzi. Do dziś 
ocena celowości jego wprowadzenia, podobnie jak rzetelna ocena całego 
45-lecia Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, mocno dzieli Polaków.

Rok 1983. W krajobraz naszej ziemi wpisał się 230 – metrowy komin 
Elektrociepłowni Załęże, zasilającej Rzeszów. 

4 września 1983 r. Tłumy fanów lotnictwa z całego regionu oglądało 
w Jasionce fantastyczny pokaz lotniczy z okazji 40-lecia LWP i 45-lecia 
przemysłu lotniczego na Rzeszowszczyźnie. Mimo kiepskiej pogody lotnicy 
nie zawiedli. Szczególnie podobał się balet śmigłowców i popisy precyzji lą-
dowania na Wildze w wykonaniu naszych mistrzów: Jana Barana, Wacła-
wa Nycza i Witolda Świadka.

Rok 1984. W Trzebownisku wyrosły obiekty Rzeszowskiej Spółdzielni 
Mleczarskiej, najstarszej w regionie, założonej jeszcze w 1906 roku. W la-
tach osiemdziesiątych RESMLECZ przerabiał 90 mln litrów mleka rocznie, 
głównie z terenu powiatu rzeszowskiego; dostawy z samej gminy Trzebow-
nisko, w tym z Jasionki, stanowiły jedną czwartą planu skupu Spółdzielni. 
Wśród 300-osobowej załogi, od samego początku znaczny odsetek stano-
wili mieszkańcy naszej gminy. W lipcu 2012 RESMLECZ stał się oddziałem 
filialnym Spółdzielni MLEKOVITA.

Rok 1985. Mimo głębokiego kryzysu dotykającego polską gospodarkę 
centralnie planowaną i sterowaną, ważnym źródłem dochodów mieszkań-
ców gminy Trzebownisko pozostawało wciąż rolnictwo i produkcja rolna. 
Stan pogłowia krów w Jasionce wynosił 369 (w gminie 3532), stan trzody 
chlewnej – 157 (w gminie 2339). 

Połowa lat osiemdziesiątych. Dystrybucja wielu artykułów wciąż objęta 
jest reglamentacją kartkową. Mimo to Gminna Spółdzielnia „SCh” stara 
się łagodzić deficyt, sprowadzając dodatkowe partie towarów od produ-
centów z terenu województwa. GS dysponowała wtedy 30 punktami han-
dlowymi i usługowymi (usługi szklarskie, RTV, wod.- kan.). Dobrą renomą 
cieszyło się pieczywo z własnych piekarni w Jasionce i w Łące.
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21 września 1985 r. W miejsce oddziału BS powstał samodzielny 
Bank Spółdzielczy w Jasionce. Jego szefową została Bronisława Drzał. 
W 1987 roku przystąpiono do budowy siedziby Banku, jesienią 1990 roku 
obiekt był gotowy.

Lato 1985 r. Prasa doniosła o wielkim sukcesie Wacława Nycza z Ae-
roklubu Rzeszowskiego, który zdobył tytuł mistrza świata w lataniu pre-
cyzyjnym. To najbardziej utytułowany zawodnik z tej drużyny. W swej karie-
rze zawodniczej „wylatał” 16 medali, w tym 3 złote (1985, 1987 i 1992). 
Zginął w wypadku samochodowym w kwietniu 2013 roku w wieku 59 lat. 
Równie piękne sukcesy w mistrzostwach świata, Europy i Polski odnosi-
li: Witold Świadek – 11 medali, Marek Kachaniak – 8, Jan Baran – 5. 
Obok sportów samolotowych nasze lotnisko dało młodym talentom szansę 
sięgnięcia po najwyższe kwalifikacje w szybownictwie, spadochroniarstwie, 
modelarstwie. Takie nazwiska jak m.in.: Antoni Schabowski, Janusz Trze-
ciak, Henryk Rozwadowski, Bolesław Gargała, Wacław Czyż, Krzysztof 
Wyskiel weszły do historii polskiego sportu. Każdy ich sukces cieszył także 
mieszkańców całej naszej gminy, bo zawsze to było nasze lotnisko, bo to 
byli i są nasi chłopcy.

17 kwietnia 1988 r. Ks. bp Stefan Moskwa dokonał poświęcenia 
domu parafialnego, który stanął niedaleko starej kaplicy sióstr służebni-
czek. Zdecydowanie poprawiły się warunki pracy i życia księży, sióstr a tak-
że dzieci z ochronki.

Piątek, 8 lipca 1988 r. Nad okolicą przeszła ogromna wichura, poczy-
niając wiele szkód. Poleciały dachy i ściany kilkunastu budynkach. Z pierw-
szą pomocą ruszyli nasi strażacy! 

Sierpień 1988 r. Piłkarze LKS rozpoczęli nowy sezon w lidze okrę-
gowej. Prezes Kazimierz Trawka miał uzasadnione powody do satysfak-
cji. Nasi reprezentanci rywalizowali z najlepszymi klubami w regionie przez 
całe trzy sezony. Kolejny raz podopieczni Adama Tutaka powrócili do V ligii 
na sezon 2004/2005.

Przy redagowaniu KALENDARIUM JASIONKI wykorzystano, 
oprócz źródeł archiwalnych, fakty i ustalenia poczynione przez au-
torów poszczególnych rozdziałów tematycznych tej książki, a także 
niektóre zapisy zawarte w podobnych rozdziałach opracowań mono-
graficznych o Trzebownisku i Nowej Wsi wydanych w 2013 roku.

Ryszard Bereś
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Listopad 1944 r. Wśród 104 żołnierzy AK z terenu obwodu rze-
szowskiego aresztowanych przez NKWD i wywiezionych do łagru 
pod Archangielskiem było 11 członków Placówki „Jabłoń” z gmi-
ny Trzebownisko, w tym m.in.: Jan Bieniek z Nowej Wsi,  Edward 
Babiarz „Nemo” (pochodził z Jasionki, był dowódcą plutonu AK 
Łukawiec – Terliczka), Ludwik Cieśla (Tajęcina), Bronisław Cisło 
(Wólka Podleśna; uciekł podczas transportu), Stanisław Dynia 
(Tajęcina), Wojciech Kuraś (Łukawiec), Włodzimierz Maurer 
(Jasionka), Stanisław Noworól (Zaczernie), Stanisław Pukała 
(Zaczernie), Stanisław Szwagiel (Trzebownisko). W transporcie 
był też Stanisław Zając z Jasionki, który po półtorarocznej gehen-
nie w łagrze wrócił do domu. Pozostali żyjący więźniowie, a tylko 
połowie z nich udało się przetrzymać to piekło, w listopadzie 1947 
roku wrócili do Polski.

Stanisław Zając  – autoportret. Jan Bieniek, szkic wyko-
nany ręka S. Zająca, jego 
teścia.

Grudzień 1944 r. Majątek folwarku Jasionka został roz-
parcelowany. Większość gruntów otrzymali małorolni 
i bezrolni mieszkańcy Jasionki oraz Stobiernej. Działkę 
o powierzchni 0, 77 ha przydzielono Szkole Podstawowej. 
Tzw. resztówka (ok. 10 ha) przeszła na własność GS, 
a następnie Spółdzielni Produkcyjnej.

Sierpień 1946 r. Ochotnicza Straż Pożarna w Jasionce otrzymała nową motopompę. Zapłacono za nią 75 tys. złotych, zebra-
nych dzięki szczodrości mieszkańców. W uroczystości poświecenia motopompy wzięła udział cała wieś.
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stąpili do budowy nowej remi-
zy. Stanęła poniżej kamienia 
grunwaldzkiego, przy drodze 
na most na Świerkowcu. Prace 
zakończono w 1954 roku. Pod 
koniec lat 70. remizę podda-
no gruntownej przebudowie. 
Kolejną generalną moderniza-
cję Domu Strażaka przeprowa-
dzono na początku XXI wieku. 
Publikowane zdjęcie wykonano 
w roku 2014.

Rok 1955. Parafię Zaczernie odwiedził 
biskup przemyski. Czcigodnego gościa wi-
tali też wierni z Jasionki. Na uroczystości 
wybrała się m.in. odświętnie udekorowana 
grupa młodych rowerzystów.

Rok 1962. Kolejny rocznik jasioneckich dzieci dostąpił I Komunii Świętej. Uczniów z terenów podległych parafii w Zaczerniu 
przygotowywał ks. Mieczysław Szewczyk.
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Rok 1959. Oddano do użyt-
ku budynek odpraw pasa-
żerskich portu lotniczego 
Jasionka. Budynek mieścił 
ponadto zarząd lotniska 
oraz wieżę kontroli lotów. 
Wcześniej, w 1956 roku, 
„Jasionka” otrzymała nowy 
pas startowy; służył także 
wojskom lotniczym.  

Rok 1961. Wiele problemów udawało się rozwiązywać metodą prac społecznych. Do budowy drogi, domu ludowego czy 
nawet sklepu wychodziło pół wsi. Tak jak w Tajęcinie.  Z inicjatywy Salomei Zając miejscowa społeczność postanowiła 
wybudować wiejski sklepik i przekazać go w użytkowanie GS Jasionka.

Rok 1954. Przez wiele powojennych lat jedyną placówką przedszkolną w Jasionce była ochronka prowadzona przez siostry 
służebniczki.



254

Początek lat sześćdziesiątych. Stopniowo, choć jeszcze 
bardzo powoli, udaje się mechanizować prace w rol-
nictwie. Na konną kosiarkę jednak stać było niewielu. 
Wehikuł oglądali z zazdrością także gospodarze z sąsied-
nich wsi. Podstawowym źródłem dochodów rolników 
pozostawała hodowla krów i produkcja mleka. W listo-
padzie 1967 roku sołtys Walenty Michno sprawozdawał: 
– Na pastwiskach pasie się 160 koni, 380 sztuk bydła 
i 100 szt. gęsi… Spis z roku 1970 wykazał, że całe 
pogłowie bydła wynosi blisko 700 sztuk, a koni 230. 
Statystycznie skup od jednej krowy określano na po-
ziomie 1100 litrów. W latach siedemdziesiątych doszły 
pieniążki uzyskiwane z produkcji warzyw odstawianych 
na skalę przemysłową do rzeszowskiej „Alimy”. 
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Czerwiec 1966 roku. Erygowano parafię Jasionka z części wsi przynależnej do parafii w Zaczerniu. W następnym roku, 
decyzją administracyjną, przy drodze do Tajęciny i na Wysoką, zlokalizowano wiejski cmentarz komunalny. W 2000 roku 
nekropolia przekazana została parafii. W 2014 roku cmentarz otrzymał nowe, stosowne do tego miejsca ogrodzenie.
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Lipiec 1974 r. Po kilku se-
zonach w C klasie, drużyna 
LZS Jasionka awansowała do 
B klasy. To było prawdziwe 
święto. W kolejnym sezonie 
chęć gry w drużynie wyraziło 
następnych kilkunastu chło-
paków…

Rok 1970. Po reaktywacji dzia-
łalności LZS rolę szatni klubo-
wej pełnił kantorek w Domu 
Ludowym, tuż obok pomiesz-
czeń poczty. Tu też był punkt 
zbiórek piłkarskich kibiców, 
którzy towarzyszyli swym 
idolom także w meczach wy-
jazdowych. Wtedy szykowano 
furmankę i w drogę…

Dekada gierkowska przysporzyła nieco nadziei na łatwiejsze i dostatniejsze życie. Przybyło grosza w domowych budżetach 
mieszkańców wsi, a to głównie za sprawą płynącej stąd „rzeki mleka”  oraz kontraktacji warzyw i owoców dla „Alimy”. 
Przybyło też towarów na półkach GS-owskich sklepów. Modne stały się spółdzielnie uczniowskie przysposabiające młodych 
do akcji oszczędzania i wspólnego gospodarowania. 
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Rok 1970. W wieku 70 lat 
zmarł Stanisław Zając. Jego 
rodzinny dom założony przez 
legendarnego Franciszka 
Zająca, pierwszego kierowni-
ka jasioneckiej szkoły, spełnił 
ważną rolę w okresie okupacji 
hitlerowskiej. Zięć Stanisława 
– Jan Bieniek z Nowej Wsi 
dowodził plutonem AK „pe-
netrującym” także lotnisko 
Luftwaffe. W szklarni Zająców 
odbywały się spotkania i na-
rady żołnierzy podziemia, 
tutaj też zlokalizowano punkt 
odbioru prasy konspiracyjnej.

Luty 1977 r. Zebranie wiejskie wybrało 37-osobowy Komitet Budowy Wodociągu, któ-
rego przewodniczącym został Józef Jakubowski. Wieś opodatkowała się od numeru. 
Budowę prowadzono etapami, najpierw powstał zbiornik wody i hydrofornia, później 
ujęcie. Pierwszą studnię zlokalizowano na działce Aeroklubu. 
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1 lipca 1977 r. Na lotnisku podjął dzia-
łalność Ośrodek Szkolenia Personelu 
Lotniczego (OSPL) jako integralna jednost-
ka Politechniki Rzeszowskiej. Głównym 
zadaniem OSPL było szkolenie grup stu-
dentów na potrzeby lotnictwa komunikacyj-
nego, głównie PLL LOT.
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1 stycznia 1973 r. Znów powrócono do struktury dużych gmin zbiorczych. Gmina Trzebownisko liczy 10 sołectw, z małymi 
wyjątkami tych samych, co gmina założona w 1934 roku (ubyło Staromieście i Miłocin, przybyła Tajęcina). Jasionka to 
drugie pod względem powierzchni sołectwo; obejmuje 1568 ha.

Żmudna praca instruktorów i utalentowanej rzeszowskiej młodzieży 
przynosi efekty. Zawodnicy naszego Aeroklubu przywożą kolejne tytu-
ły mistrzowskie. Jest w tym gronie Wacław Nycz, trzykrotny złoty me-
dalista mistrzostw świata w lataniu precyzyjnym (1985, 1987, 1992).

Rok 1988. Witold Świadek to także mistrz latania precyzyjnego. W raj-
dowych mistrzostwach świata zdobył indywidualnie złoty medal, dwu-
krotnie wszedł w skład złotej drużyny. Wielokrotny mistrz Polski. 

Lat siedemdziesiąte. Niebo nad Jasionką coraz 
bardziej gościnne. „Jasionka” posiadała regularne 
połączenia z Warszawą, Gdańskiem, Poznaniem, 
Koszalinem, Wrocławiem i Szczecinem. Obsługuje 
blisko 100 tys. pasażerów rocznie. Równocześnie 
setki fanów sportów samolotowych uczęszcza co 
miesiąc na zajęcia do Aeroklubu, uzyskując pod 
okiem znakomitych instruktorów uprawnienia spa-
dochronowe czy szybowcowe. 
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Rok 1980. W programie im-
prez urządzanych w Domu 
Ludowym na Gęsiówce były 
oczywiście mikołajki. Dzieci 
wychodziły zachwycone; 
w paczkach znajdowały nad-
zwyczajne prezenty, choćby 
prawdziwe czekoladki zamiast 
wyrobów czekoladopodob-
nych.

Rok 1981. Choć 
Polska ogarnięta 
falą strajków i pro-
testów, tradycji 
trzeba być wiernym. 
Uroczystości do-
żynkowe w sierpniu 
1981 roku. 

Dzięki pracom melioracyjnym 
udało się w znacznym stopniu 
zagospodarować duże połacie 
zabagnionych i podmokłych 
terenów Jasionki.
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KALENDARIUM 1989 – 2015

3 czerwca 1989 r. Zmiany ustrojowe w państwie znalazły żywe po-
parcie społeczne również w gminie Trzebownisko. W pierwszych, 
w pełni demokratycznych wyborach do Senatu w czerwcu 1989, 

mandat senatora uzyskał Józef Ślisz z Łąki, działacz podziemnej „Soli-
darności” Rolników Indywidualnych, na wiosnę 1989 r. uczestnik obrad 
„Okrągłego Stołu” (zasiadał w zespole ds. pluralizmu związkowego). W la-
tach 1989 – 93 był wicemarszałkiem Senatu; 1989 – 92 przewodniczą-
cy PSL „Solidarność”, a w 1992 – 94 – przewodniczący Krajowej Rady 
Politycznej Stronnictwa Ludowo-Chrześcijańskiego. Zmarł w 2001 roku. 

Kwiecień roku 1990. Ośrodek Kształcenia Personelu Lotniczego 
zmienił nazwę na Ośrodek Kształcenia Lotniczego Politechniki Rzeszow-
skiej (OKL PR). W 1992 roku OKL zakupił symulator typu FNPT II. W tym 
samym czasie samoloty An-2 i PZL-104 Wilga zostały zastąpione samo-
lotami TB-9 TAMPICO i TB-20 TRYNIDAD. W 1992 roku, po otwarciu 
nowego pawilonu odpraw towarowo-pasażerskich (od strony Tajęciny), 
na potrzeby Ośrodka przekazano tzw. stary Port Lotniczy. Budynek po 
gruntownej adaptacji stał się siedzibą kierownictwa OKL i miejscem za-
jęć teoretycznych studentów.

15 maja 1990 r. Z dalekich Emiratów Arabskich nadeszła tragicz-
na wiadomość o śmierci Witolda Świadka, jednego z najwybitniejszych 
pilotów Aeroklubu. Zginął w czasie lotu służbowego, jako szef personelu 
latającego WSK Rzeszów. Głęboka żałoba pogrążyła całe środowisko, 
także społeczność Jasionki. W swej karierze sportowca i szkoleniowca 
w latach 1978 – 1986 Witold Świadek zdobył 11 medali mistrzostw 
świata i Europy w lataniu rajdowym i precyzyjnym w konkurencjach indy-
widualnych i drużynowych. 

 27 maja 1990 r. W wyniku reformy ustroju samorządu terytorial-
nego podjęły działalność nowo wybrane Rady Gmin, wyposażone w sze-
rokie kompetencje uchwałodawcze, gwarantujące im rolę faktycznego 
gospodarza terenu. Przewrócono instytucję wójta i zarządu jako orga-
nów wykonawczych RG. 27 maja 1990 roku odbyły się wybory według 
nowej ordynacji. Wyłoniono 26 radnych w okręgach jednomandato-
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wych. Władzę w gminie Trzebownisko zdominowało Stronnictwo Kon-
serwatywno-Ludowe, obsadzając większość mandatów w RG. Funkcję 
przewodniczącego Rady powierzono Władysławowi Prucnalowi z Wólki 
Podleśnej. W Jasionce mandat radnego RG uzyskali: Stanisław Jacek, 
Stanisław Sarama i Stanisław Mazur. Na pierwszym posiedzeniu Rady 
na wójta wybrano Jana Tomakę z Nowej Wsi. 

20 lipca 1990 r. Na załęskich polach po raz pierwszy odbył się targ 
samochodów. Przyjechało blisko 400 wozów; dominowały duże fiaty, 
„maluchy” i polonezy. Hitem były owoce cytrusowe oraz napoje w pusz-
kach. Z biegiem lat giełda koło elewatora stała się największym targowi-
skiem samochodów na Podkarpaciu. Można tu kupić dosłownie wszyst-
ko – od elektroniki, po obuwie i zabawki. Dziś na niedzielne handlowanie 
zjeżdża do tysiąca samochodów z całego regionu i Polski, często zakłó-
cając sen i spokój okolicznych mieszkańców.

25 października 1990 r. Rada Gminy w Trzebownisku jako pierw-
sza w województwie podjęła decyzję o przejęciu ze Skarbu Państwa 
wszystkich wodociągów na terenie gminy. Od tej pory stały się one mie-
niem komunalnym. Powołane do życia w grudniu 1990 roku Gospodar-
stwo Pomocnicze przy UG przystąpiło do stopniowej modernizacji sie-
ci, przyjmując jako zadanie docelowe centralizację ujęć do dwu studni 
– w Łące oraz przy OKL. W tym momencie także sieć obsługująca Ja-
sionkę i Stobierną ze wspólnego ujęcia na terenie Aeroklubu, wymagała 
zdecydowanych działań zaradczych; zasolenie wody z tej studni znacznie 
przekraczało dopuszczalne normy.

Niedziela, 2 czerwca 1991 r. Podczas IV pielgrzymki do Ojczyzny 
w dniach 1 – 9 czerwca 1991 roku papież Jan Paweł II odwiedził m.in. 
Rzeszów, Przemyśl i Lubaczów. 2 czerwca ok. godziny 9 samolot z Oj-
cem Świętym wylądował na lotnisku w Jasionce. Na trasie przejazdu 
z Jasionki przez Nową Wieś, Trzebownisko do Rzeszowa witali Go owa-
cyjnie mieszkańcy gminy, a także tysiące przyjezdnych przybyłych z całe-
go regionu. W pobliżu granicy gminy Trzebownisko i miasta Rzeszowa, 
na wprost wjazdu do firmy farmaceutycznej Sanofi Biocom, Jan Paweł II 
przesiadł się z rządowej limuzyny do papamobile. Przemierzając główne 
ulice miasta, udał się na plac przed obecną katedrą diecezjalną, gdzie 
odprawił mszę świętą. 

1 lipca 1991 r. Także w kiosku „Ruch” w Jasionce pojawił się pierw-
szy numer prywatnej gazetki „Nowiny z naszej gminy”, wydawanej przez 
red. Ryszarda Beresia z Trzebowniska. Na szpaltach nr 1 i 2 m.in. na-
stępujące tytuły: Prezydent RP L. Wałęsa pozdrawia Trzebownisko, Pla-
ny wójta Tomaki, Telefon w każdym domu?, Koniec gehenny z wodą… Ile 
wart jest majątek J. Ślisza? Kto rządzi w samorządzie, Pielgrzymowanie 
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ks. Kalinki… Łącznie do rąk czytelników w całej gminie trafiło 15 nume-
rów w średnim nakładzie 600 egz. 

Lipiec roku 1991. W roku 1988 centrala telefoniczna na jasio-
neckiej poczcie (CR 15190) umożliwiała połączenie z 21 abonentami 
z Jasionki, Stobiernej, Wólki, Nowej Wsi i Wysokiej. W samej Jasion-
ce telefonem dysponowali: Apteka, Bank Spółdzielczy, GS, szkoła oraz 
4 abonenci prywatni. Już w 1990 roku, dzięki staraniom Społecznych 
Komitetów Telefonizacji, w całej gminie uruchomiono kilka nowych cen-
tral; liczba zarejestrowanych aparatów w gminie wzrosła do 400. Także 
w Jasionce, z inicjatywy grupy społeczników na czele ze Stanisławem 
Saramą, zawiązano Społeczny Komitet. Do Zarządu Komitetu weszli po-
nadto: Antoni Suzek, Stanisław Jacek, Józef Mierzwa, Zenon Słabo-
cha i Andrzej Szwerluga. Ostatecznie jednak przyjęto ofertę Spółdzielni 
Telekomunikacyjnej WIST w Łące, zarejestrowanej w lipcu 1991 roku. 
Zebrano zgłoszenia od 380 przyszłych abonentów. Prace przy telefoni-
zacji wsi ruszyły w maju 1993 roku. Rok później sieć służyła już miesz-
kańcom. Po 15 latach działalności WIST obsługiwała już ponad 10 tys. 
abonentów w 35 miejscowościach z terenu 11 gmin. W gminie Trze-
bownisko telefony WISTA w 2005 roku posiadały 4 tys. gospodarstw. 
I kto by pomyślał, że zaledwie kilka lat później (rok 2015) telefon stacjo-
narny stanie się dla wielu anachronizmem i przeżytkiem.

27 października 1991 r. W wyniku samorozwiązania się tzw. Sejmu 
Kontraktowego, odbyły się kolejne wybory do parlamentu. Znów rekordo-
we poparcie zebrał Józef Ślisz z Łąki, wicemarszałek Senatu, startujący 
z listy nr 13 Komitetu Wyborczego Porozumienia Ludowego. Głosowało 
na niego 78 582 wyborców, tj. prawie co trzeci dorosły mieszkaniec 
województwa.

Marzec 1992 r. Oddano do rozruchu nowoczesną hydrofornię 
OKL Jasionka. Po kilku miesiącach smaczna i zdrowa woda czerpana 
z nowych studni popłynęła rurociągiem PCV 225 w pierwszej kolejno-
ści do Nowej Wsi i Trzebowniska. Jesienią 1992 r. mieszkańcy tych 
miejscowości odetchnęli; skończyła się gehenna z chronicznym brakiem 
i racjonowaniem wody. Woda z ujęcia przy OKL wkrótce dotarła też do 
odbiorców w Jasionce i Stobiernej; dotychczasowe ujęcie koło Aeroklu-
bu przyjęło rolę przepompowni. W 1993 roku połączono sieci wodocią-
gowe Jasionki i Wólki Podleśnej z uwagi na konieczność natychmiasto-
wego zamknięcia studni w Wólce.

Lipiec roku 1992. Liczba mieszkańców gminy przekroczyła 16 tys. 
W Jasionce mieszkało już 1847 osób.

Rok 1992. Po trzydziestu latach Port Rzeszów – Jasionka doczekał 
się wreszcie nowego pawilonu odpraw zlokalizowanego w północnej czę-
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ści lotniska od strony Tajęciny. W opuszczonych pomieszczeniach stare-
go portu rozgościła się załoga gminnego Komisariatu Policji. Później bu-
dynek przejęła Politechnika Rzeszowska, aby po gruntownym remoncie 
zlokalizować tu siedzibę OKL. Niestety, nowy pawilon odpraw nie ożywił 
ruchu lotniczego. Zła koniunktura gospodarcza sprawiła, iż zawieszono 
regularne połączenie pasażerskie ze stolicą. Odbywały się jedynie loty 
czarterowe pasażerskie i cargo m.in. do Azerbejdżanu i Gruzji. Taka sy-
tuacja trwała do roku 1998.

15 września 1992 r. Po pięciu latach starań i kłopotów, zwłaszcza 
z pozyskaniem materiałów oraz wytyczeniem trasy inwestycji, udało się 
zapalić znicz gazowy, co było znakiem uruchomienia w Jasionce wiej-
skiej sieci gazociągu. Sfinalizowanie budowy było zasługą i sukcesem 
15-osobowego grona członków Społecznego Komitetu. Na jego cze-
le stał Hubert Zdeb, funkcję wiceprzewodniczącego pełnił Kazimierz 
Szczur, skarbnika Kazimierz Pudło, a księgowego Stanisław Sarama.

Rok 1993. Przy wsparciu władz gminy przystąpiono do rozbudowy 
szkoły. Społecznym Komitetem kierował Kazimierz Pudło, wiceprzewod-
niczącym był Antoni Cisło, a skarbnikiem Ryszard Dworak. Wyrósł nowy 
segment od strony zachodniej, młodzież otrzymała do dyspozycji pełnowy-
miarową salę gimnastyczną. Roboty trwały prawie cztery lata. Powstały 
wreszcie warunki, aby do szkoły przenieść przedszkole i bibliotekę.

Lato 1993 r. Także sportowcy zdecydowali o rozbudowie swojej bazy. 
Podjęto prace przy nowym pawilonie. Za dwa lata służył już piłkarzom. Po-
mieścił dwie szatnie z natryskami, świetlicę, pokój dla sędziów, toalety. 

Maj 1993 r. Wójt gminy Jan Tomaka z Nowej Wsi powołany został 
na stanowisko wicewojewody rzeszowskiego. Na fotelu gospodarza gmi-
ny zastąpił go Wacław Kuziara, dotychczasowy dyrektor szkoły z Wólki 
Podleśnej.

Marzec 1994 r. Nowym proboszczem parafii Jasionka został ks. 
Michał Leśniara. Administruje parafią powiększoną od stycznia 1995 
r. o część wsi przynależnej dotąd do parafii Stobierna. 

5 czerwca 1994 r. Zebranie wiejskie podjęło uchwałę o budowie 
kanalizacji. Ukonstytuował się 21-osobowy Społeczny Komitet. Na jego 
czele stanęli: Stanisław Jacek jako przewodniczący, Tadeusz Czer-
wiński i Franciszek Zuba jako wiceprzewodniczący i Bronisława Drzał 
w roli księgowej. W tym celu mieszkańcy Jasionki opodatkowali się od 
numeru. Koszt całości inwestycji wyliczono na kwotę 3 mln 638 tys. zło-
tych, z tego jedną czwartą stanowiły środki zebrane od mieszkańców. 
Pozostałe fundusze (2,7 mln) pozyskano z Fundacji Polsko-Niemieckiej, 
programów PHARE oraz ASAL. Pierwsze zabudowania podłączono do 
sieci w roku 1997. 
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19 czerwca 1994 r. W kolejnej kampanii samorządowej wybierano 
24 radnych RG w 24 okręgach jednomandatowych, w tym trzech rad-
nych z Jasionki. O te 3 mandaty ubiegało się 9 kandydatów. W okręgu nr 
11 mandat otrzymał Antoni Cisło, w okręgu nr 12 – Stanisław Sarama, 
zaś w okręgu nr 13 – Bronisława Drzał. Rada znów ponownie powie-
rzyła funkcję wójta Janowi Tomace z Nowej Wsi (zastępcą był Wacław 
Kuziara). W kadencji 1998 – 2002 obowiązki wójta pełnił Tadeusz Dynia 
(Zaczernie), a od 2002 roku – w wyniku wyborów powszechnych – Józef 
Fedan, zamieszkały w Wólce, wcześniej przewodniczący RSP „Postęp” 
w Jasionce. 

Rok 1995. Odnotowano symptomy dalszej stopniowej ewolucji 
gospodarki gminy – z rolniczo-przemysłowej na przemysłowo-rolniczą. 
Zjawiska te objęły też Jasionkę, gdzie pogłowie zwierząt spadło więcej 
niż o połowę. Według danych z 1995 roku, liczba krów w porównaniu 
z 1985 rokiem zmniejszyła się we wsi z 369 do 125, w gminie stado to 
zmniejszyło się z 3532 do 1589. Tendencje spadkowe zanotowano też 
w hodowli trzody. W 1985 roku hodowano w Jasionce 157 sztuk świń, 
dziesięć lat później – już tylko 65. W gminie odpowiednio: 2339 i 1450. 
Stado owiec zmalało z 61 sztuk do 18. 

Lato 1995 r. Do koniunktury na rynku rolnym stara się też dosto-
sować Spółdzielnia Produkcyjna. Podjęto decyzje o rezygnacji z hodowli 
trzody oraz zejściu z uboju drobiu. Głównym kierunkiem działalności spół-
dzielców pozostaje tucz brojlerów oraz produkcja jaj. 

Wiosna 1996 r. Znów większy ruch na lotnisku. Zapadła decyzja 
o wznowieniu stałych połączeń pasażerskich „Jasionki” ze stolicą. Na je-
sieni 1998 r. doszło do integracji rzeszowskiej linii z lotami za Atlantyk.

30 czerwca 1996 r. Poświęcenie placu pod budowę nowego ko-
ścioła parafialnego. Wybrano miejsce w centrum wsi, przy drodze na 
Gęsiówkę, obok Szkoły Podstawowej.

20 czerwca 1997 r. Decyzją Zarządu gminy powołano Zespół 
Szkół w Jasionce. W jego skład weszły: Szkoła Podstawowa, przed-
szkole, biblioteka. W związku z reformą systemu oświatowego, od roku 
1999/2000 Zespół powiększył sie o Gimnazjum, obejmujące wówczas 
również uczniów z Wólki Podleśnej.

10 października 1998 r. Kolejne wybory samorządowe – na ka-
dencję 1998 – 2002. Do Rady, której przewodniczył Andrzej Stopa 
z Zaczernia, z terenu Jasionki weszli: Stanisław Babiarz, sołtys wsi od 
1996 roku, Stanisław Ożóg (237) i Adam Sworszt (379).

7 listopada 2000 r. Cmentarz w Jasionce, istniejący od 1967 roku 
jako cmentarz komunalny, przekazany został na własność parafii pw. 
św. Stanisława Kostki.
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23 września 2001 r. Znów mieszkaniec gminy zdobył mandat parla-
mentarny. Po Józefie Śliszu z Łąki (Senat 1989 – 1993), mandat posła 
otrzymał Jan Walenty Tomaka z Nowej Wsi, były długoletni wójt gminy. 

27 czerwca 2002 r. Pod przewodnictwem ks. bpa Kazimierza Gór-
nego odbyła się uroczystość poświęcenia nowego kościoła parafialne-
go ku czci Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

Rok 2002. Dom Strażaka kolejny już raz przechodzi gruntowną mo-
dernizację. Wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, bardziej gustowny 
wystrój otrzymała sala zabaw. W kolejnych latach na zewntrz wykonano 
termoizolację, w środku zaś założono nową instalację c.o. 

16 października 2003 r. Zespół Szkół w Jasionce otrzymał imię Jana 
Pawła II. W uroczystości uczestniczył ordynariusz diecezji rzeszowskiej 
ks. bp Kazimierz Górny. Z tej okazji uczniowie i nauczyciele otrzymali 
specjalny dokument z Watykanu. 

Środa, 4 września 2002 r. Po 3 latach budowy oddano do użytku kry-
tą pływalnię FALA, pierwszy obiekt Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji 
w Nowej Wsi. Inwestycja kosztowała 11 mln, gros pochodziło z budże-
tu gminy. Pływalnia (niecka duża) ma standardowe wymiary 25x12,5 m. 
Obok jest niecka mała (dla dzieci) oraz 60-metrowa zjeżdżalnia. Miłośnicy 
pływania mają też do dyspozycji: saunę, solarium, siłownię, bufet. Z obiek-
tów bezpłatnie korzysta młodzież szkolna, także z Jasionki. 

27 października 2002 r. Po październikowych wyborach samorzą-
dowych w 15-osobowej Radzie Gminy, której przewodnictwo objął Sta-
nisław Ryś z Trzebowniska, znalazło się dwóch mandatariuszy Jasionki. 
Byli to: Stanisław Babiarz i Antoni Cisło. Mandat wójta, obsadzany po 
raz pierwszy w wyborach bezpośrednich, otrzymał Józef Fedan, w la-
tach 1983 – 2002 prezes Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej „Postęp” 
w Jasionce.

Wiosna 2004 roku. Z inicjatywy przewodniczącej KGW na Grondzie 
Bronisławy Szczur zawiązała się grupa śpiewacza „Jasiołczanie”. Gru-
pie patronuje trzebowniski GOK. Od początku zespół prowadzi Jacek La-
ska z Rzeszowa. Zespół z powodzeniem reprezentuje gminę na licznych 
przeglądach folklorystycznych. Był uczestnikiem kilku edycji festiwalu 
„Dolina Łącka”, jest zawsze atrakcją różnych imprez z okazji dni miejsco-
wości, dożynek czy środowiskowych pikników.

Maj 2004 r. Panie z KGW chcą też dzielnie wspomagać swych mę-
żów stających do walki z żywiołami natury. Chcą udowodnić, że do twa-
rzy im jest również w strażackim mundurze. W OSP powstaje drużyna 
kobieca, a na jej czele występuje oczywiście szefowa KGW na Grondzie 
Bronisława Szczur. Pierwszym ogniowym egzaminem dzielnych druhen 
są zawody w Wólce Podleśnej (patrz część fotograficzna).
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19 marca 2005 r. Po nagłym ociepleniu i gwałtownym topnieniu 
śniegu, nastąpił znaczny przybór wód. Przerwany został wał ochronny 
w Jasionce; zalanych zostało wiele pół, łąk i pastwisk. 

2 – 8 kwietnia 2005 r. Żałoba narodowa po zgonie papieża Polaka 
Jana Pawła II. W dniu pogrzebu o godz. 8 w kościele parafialnym odpra-
wiono mszę żałobną. W chwili rozpoczęcia uroczystości pogrzebowych 
w Watykanie, strażacy włączyli syreny alarmowe oraz klaksony samo-
chodów.

Kwiecień roku 2005. Dzięki dotacji budżetowej (61 mln złotych) 
„Jasionka” otrzymała pas o długości 3200 m, (najdłuższy w Polsce po 
„Okęciu”), umożliwiający lądowanie największych samolotów komunika-
cyjnych świata, a także drugą drogę kołowania i płytę postojową.

Rok 2006. Na terenach w pobliżu lotniska „Jasionka” utworzony zo-
stał Park Naukowo-Technologiczny AEROPOLIS. Strefa przylotnisko-
wa S1 objęta przywilejami specjalnej strefy ekonomicznej szybko staje 
się miejscem inwestowania kilkunastu znaczących firm z branży lotni-
czej i maszynowej, reprezentujących najnowocześniejsze technologie. 
W 2015 roku pracowało już 10 fabryk, w tym m.in.: Borg Warner, 
Vac Aero, MTU, Goodrich Corporation. Szacuje się, że wartość dotych-
czasowych inwestycji to kwota prawie pół miliarda złotych. Zatrudnie-
nie w strefie S1 w najbliższych latach powinno osiągnąć poziom 3 tys. 
miejsc pracy – najnowocześniejszych w Polsce.

12 listopada 2006 r. Po 4-letniej kadencji, znów odbyły się wybory 
samorządowe. Już w I turze głosowania funkcję wójta gminy Trzebowni-
sko powierzono ponownie Józefowi Fedanowi z Wólki Podleśnej (otrzy-
mał poparcie 72,7 proc. głosujących). Do 15-osobowej Rady Gminy 
mieszkańcy sołectw Jasionka i Tajęcina wybrali: sołtysa Jasionki Stani-
sława Babiarza oraz Jacka Cisłę. Na I sesji Rady Gminy w dniu 27 li-
stopada na przewodniczącego RG wybrano ponownie Stanisława Rysia 
z Trzebowniska.

Rok 2007. Po NZOZ ALFAMED funkcjonującym od 2004 roku, 
przybyła kolejna niepubliczna placówka opieki zdrowotnej w Jasionce. 
W przestronnym nowym obiekcie na Grondzie otworzył swe podwoje 
NZOZ PRO FAMILIA (szczegóły w rozdziale: Jak być zdrowym ?)

18 grudnia 2007 r. Znowu zmiany na lotnisku. Nowym jego gospo-
darzem została spółka prawa handlowego „Port Lotniczy Rzeszów – Ja-
sionka”. W chwili podpisania umowy 53 proc. udziałów w spółce należa-
ło do Województwa Podkarpackiego, a 47 proc. do PP „Porty Lotnicze”.

14 grudnia 2008 r. We dworze „Ostoya” odbyła się VI edycja spotka-
nia „Wokół wigilijnego stołu”. W konkursie tradycyjnych potraw stołu wigilij-
nego i ciasta świątecznego wzięło udział 11 zespołów. 
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Rok 2010. Bank Spółdzielczy rozszerza formy i zakres obsługi miesz-
kańców. W Jasionce, Zaczerniu i Trzebownisku do dyspozycji klientów 
oddano czynne całodobowo nowoczesne bankomaty. Upowszechnia 
się też internetowa obsługa kont.

Wiosna roku 2010. Wreszcie przystąpiono do budowy autostrady 
A4. Dla części mieszkańców gminny zaczął się trudny czas: warczące 
i dymiące maszyny, tumany kurzu pokrywające wszystko wokół, zniszczo-
ne drogi dojazdowe. Owe dolegliwości szczególnie odczuli mieszkańcy 
Nowej Wsi, Jasionki, a zwłaszcza Terliczki. Prace na „odcinku łukawsko 
– łąckim” rozpoczęły się z dużym opóźnieniem. Ostatecznie przerwano je 
w 2012 roku, zrywając umowę z dotychczasowym wykonawcą odcinka 
Rzeszów – Jarosław. 

Koniec pierwszej dekady XXI wieku. Stopniowo poprawia się stan wód 
Wisłoka. Zdecydowane przyspieszenie w realizacji inwestycji wodno-kana-
lizacyjnych, budowa licznych oczyszczalni ścieków i inne tego typu przed-
sięwzięcia na rzecz ochrony środowiska, możliwe głównie dzięki środkom 
z Unii Europejskiej, owocują konkretnymi efektami. Do Wisłoka powróciło 
życie, czego potwierdzeniem niewidziane dawno gatunki ryb. Przyznają 
to okoliczni wędkarze. Jeden z nich Józef Gunia z Łąki zauważa: – Woda 
jest zdecydowanie czystsza. Do Wisłoka znów powrócił miętus. Poza tym, 
najczęściej trafia się: leszcz, kleń, płoć, okoń, brzana, certa i szczupak. 
Niestety, wciąż trudno jest o lina, karpia czy piękną rybę jaź. Nie mówiąc 
już o rakach; szkoda, bo dzieci znają to stworzenie tylko z obrazka. Znów 
rozmnożyły się bobry. Robią sporo szkód, ale takie ich życie…. 

18 czerwca 2010 r. Wisłok osiągnął poziom porównywalny z po-
wodzią z 1934 roku. Przy moście w Trzebownisku pomiar wskazywał 
7 metrów. Wszystkie tereny niżej położone wzdłuż całego biegu rzeki 
zostały zalane. Z brzegów wystąpiły również mniejsze dopływy: Świer-
kowiec, Mrowla, Czarna. Skutki kataklizmu odczuli mieszkańcy, ale też 
budowniczowie autostrady A4. Dla strażaków to był to znów prawdziwy 
egzamin sprawności i ofiarności. 

7 sierpnia 2010 r. Odbyły się uroczystości jubileuszowe 100-lecia 
OSP w Jasionce. Prezes Wiesław Barczak odebrał nowy sztandar dla 
jednostki. Wójt Józef Fedan wręczył też kluczyki do nowego samochodu. 
Przed remizą stanął nowy maszt flagowy oraz cokół z figurką patrona 
św. Floriana. 

10 listopada 2010 r. Odbyły się kolejne wybory samorządowe. O dwa 
mandaty RG z Jasionki oraz Tajęciny ubiegało się ośmiu kandydatów. 
Radnymi zostali: sołtys Stanisław Babiarz (wystawiony przez KWW Sa-
morządowe Porozumienie Wyborcze) oraz Józef Mierzwa (KW PSL). 
Józef Mierzwa pełnił w tej kadencji funkcję wiceprzewodniczącego Rady. 
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Na czele RG stanęła Bogusława Czachor z Zaczernia. Józef Fedan za-
trzymał fotel wójta już na 3. 

10 grudnia 2010 r. Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji wzbogacił 
się o kolejny piękny obiekt. Jest to kryta hala tenisowa z dwoma korta-
mi. Inwestycja kosztowała 4,8 mln złotych, z czego 1,7 mln wyasygno-
wała UE. 

19 czerwca 2011 r. Po raz pierwszy sołtysa i Radę Sołecką wyło-
niono w powszechnych tajnych wyborach. O poparcie na funkcję sołtysa 
ubiegali się: dotychczasowy sołtys Stanisław Babiarz i Józef Mierzwa. 
Zwyciężył ten pierwszy. O miejsca w 5-osobowej Radzie Sołeckiej rywali-
zowało 13 kandydatów. Zasiedli w niej: Jacek Cisło, Kazimierz Chmiel, 
Piotr Murjas, Edward Śliż i Jacek Szostek.

14 listopada 2011 r. Po 6-miesięcznej budowie SKANSKA oddała 
do użytku nowy piękny most na Wisłoku w Trzebownisku. To nadal 
najważniejsza przeprawa łącząca lewo- i prawobrzeżną część gminy. 
Nowy most zastąpił żelaznego staruszka z 1957 roku. Inwestycja kosz-
towała 8 mln złotych. Most ma długość 85,5 m i szerokość 10 m. 
Nośność 40 ton. 

17 kwietnia 2012 r. Pierwszych pasażerów przyjął nowy terminal 
lotniska Jasionka. Obiekt godny miana budowli XXI wieku zrealizowała 
firma SKANSKA S.A. w okresie 15 miesięcy. Dzięki tej inwestycji kilka-
krotnie wzrośnie tzw. przepustowość lotniska. Terminal dysponuje bo-
wiem 17 stanowiskami odpraw; kosztował ok. 140 mln złotych, pocho-
dzących w większości z funduszy UE. Kosztowne były też inne zrealizo-
wane w tych latach inwestycje: zmodernizowane płyty postojowe, drogi 
kołowania, oświetlenie. 

11 lipca 2012 r. Wielu mieszkańców Jasionki z racji obcowania z sa-
molotami od urodzenia może być domorosłymi ekspertami w tej dzie-
dzinie. Cieszy ich każda pozytywna zmiana na lotnisku, zauważają każdy 
nowy lotniczy nabytek. W ostatnich latach ich uwagę zwróciły nowe pięk-
ne samoloty szkoleniowe dla studentów. W lipcu 2012 roku OKL zakupił 
bowiem kolejny cenny egzemplarz – samolot Piper PA-28R-201 Arrow 
III. Stało się to możliwe dzięki programowi „Rozwój Polski Wschodniej”; 
OKPL otrzymał w ramach projektu „Rozbudowa i doposażenie OKL” bli-
sko 40 mln złotych. Pieniążki wykorzystano na zakup 7 samolotów (5 jed-
nosilnikowych Liberty XL2 oraz 2 dwusilnikowych maszyn Piper ), super-
nowoczesnego symulatora lotów oraz na rozbudowę obiektów Ośrodka, 
w tym na 900-metrowy betonowy pas startowy. Zajęcia ze studentami 
prowadzi 14-osobowa kadra pilotów instruktorów. Teraz mają do dys-
pozycji łącznie 20 samolotów. Działania te umożliwiły zwiększenie liczby 
miejsc na I roku szkolenia lotniczego z 15 do 26.
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Poniedziałek, 10 września 2012 r. Wprawdzie obyło się bez prze-
cięcia wstęgi i telewizyjnych kamer, ale fakt jest faktem! Wreszcie mamy 
gminną autostradę! Po 2 latach i 6 miesiącach prac „Mostostal” przeka-
zał inwestorowi GDDKiA 7-kilometrowy odcinek autostrady A4. W tym 
momencie był to jedyny oddany do użytku fragment tej arterii na odcinku 
Tarnów – Korczowa. Na 7-kilometrowym odcinku zrealizowano: 8 wia-
duktów, 3 mosty, dwa węzły, kilka fragmentów przebudowanych dróg po-
wiatowych i gminnych, niezbędne zabezpieczenia (bariery, osłony, ogro-
dzenia). Gotowy był też najdłuższy na Podkarpaciu 512-metrowy most na 
Wisłoku. Zadbano też o zieleń wokół arterii, o zbiorniki wodne, a nawet 
o nowe nasadzenia. Ten fragment autostrady kosztował 442 mln złotych, 
blisko 60 proc. środków pochodziło z funduszy europejskich.

Kwiecień 2013 r. Trwają tak oczekiwane roboty przy rozbudowie 
i modernizacji oczyszczalni ścieków w Nowej Wsi. Finał tej inwestycji 
to koniec 2014 roku. 

30 kwietnia 2013 r. Po utwardzeniu podłoża w rejonie tzw. Dębiny 
i ustabilizowaniu nawierzchni, oddano do użytku fragment obwodnicy od 
Terliczki do ronda Jacka Kuronia na Załężu, biegnący obok giełdy i ele-
watora. Natężenie ruchu na dawnej S19 przez Jasionkę i Nową Wieś 
nieco osłabło. 

22 czerwca 2013 r. W 60-lecie powstania w Jasionce pierwszego 
klubu LZS, na jubileuszowe spotkanie poproszono seniorów jasioneckiej 
drużyny piłkarskiej oraz ich współczesnych następców. Gościem spor-
towców był szef Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej Kazimierz Greń. 
Wręczono pamiątkowe statuetki, dyplomy i medale. Złotą Honorową Od-
znaką udekorowano prezesa Waldemara Pileckiego. 

27 maja 2014 r. W przeddzień Dnia Dziecka wychowankowie Sto-
warzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży Sprawnej Inaczej w Trze-
bownisku obdarowani zostali niecodziennym prezentem. Firma Borg 
Warner Poland Sp. z o.o. – przemysłowa wizytówka Parku Naukowo – 
Technologicznego AEROPOLIS w Jasionce przekazała na rzecz naszego 
Stowarzyszenia 30 tys. złotych. To część nagrody finansowej, jaką zało-
ga jasioneckiej fabryki otrzymała od amerykańskiego koncernu w dowód 
uznania faktu przepracowania miliona godzin bez wypadku. Nagrodę, 
którą stanowiła statuetka oraz kwota 20 tys. dolarów, wręczył James 
Verrier - president&chief Egzecutive Officer Borg Warner Inc., 27 maja 
na uroczystym spotkaniu w Jasionce. Niezwłocznie miejscowe kierow-
nictwo Borg Warner przekazało czek z nagrodą na ręce szefowej Stowa-
rzyszenia Teresy Tomakowej.

Czerwiec 2014 r. Zakończyły się prace modernizacyjne przy stud-
niach oraz stacji uzdatniania wody przy OKL Jasionka. Wzrosły moż-
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liwości zlokalizowanych tu studni: ich maksymalna wydajność to teraz 
4 tys. m sześc. ma dobę, co zabezpieczy potrzeby mieszkańców lewo-
brzeżnej części gminy Trzebownisko na wiele lat. Inwestycja kosztowa-
ła 6,7 mln złotych, z czego prawie 4 mln to dofinansowanie środkami 
z zewnątrz (głównie unijnymi). Woda z Jasionki jest wyjątkowo smaczna 
i zdrowa, nie wymaga żadnej „kuracji chemicznej”, dociera z ogromnego 
podziemnego zbiornika biegnącego „rogalem” od okolic Stalowej Woli 
przez Leżajsk, Jasionkę aż po Dębicę.

Październik – listopad 2014 r. Trwały przygotowania do wyborów 
samorządowych, zarządzonych na 16 listopada. Kampania przebiegała 
pod znakiem szczególnej rywalizacji z uwagi na fakt, iż Józef Fedan, od 
12 lat gospodarz gminy, zdecydował się przejść na emeryturę. Do walki 
o fotel wójta stanęło 7 kandydatów (w tym z Jasionki Sławomir Porada). 
Natomiast o mandaty w 21-osobowej Radzie walczyło aż 128 kandyda-
tów, w tym siedemnastu z Jasionki. W trakcie kampanii padło wiele 
postulatów i obietnic, m.in. w sprawie budowy w Jasionce nowocze-
snego przedszkola oraz dalszej modernizacji dróg. 

Listopad 2014 r. W II turze głosowania, 30 listopada, rywalizację 
o fotel wójta gminy Trzebownisko wygrał Lesław Kuźniar ze Stobiernej, 
dotychczasowy zastępca wójta. Po raz pierwszy od 20 lat wybory do 
Rady Gminy odbyły się w okręgach jednomandatowych. W Jasionce 
w okręgu nr 10 zwyciężył Sławomir Guzek, kurator sądowy, wystawiony 
przez KWW Gmina z Przyszłością. Natomiast w okręgu nr 11 wygrał 
przedsiębiorca Jacek Szostek z KWW Porozumienie Samorządowo – 
Gospodarcze „Razem”. Na przewodniczącą Rady wybrana została Mał-
gorzata Kowal z Wólki Podleśnej. 

Luty 2015 r. Jasionka czeka na kolejną strategiczną inwestycją dla 
tego środowiska. Chodzi o drogowe połączenie lotniska z autostradą 
oraz obwodnicą Rzeszowa, zapewniające na wiele lat sprawny dojazd 
i wyjazd osób i towarów. Chodzi też o bezpieczne i sprawne poruszanie 
się w tej strefie mieszkańców sołectwa. W 2013 roku, po protestach 
mieszkańców i licznych spotkaniach konsultacyjnych, przyjęto wersję 
projektu (patrz szkic w części fotograficznej). Inwestycja ma być reali-
zowana w 4 etapach. Przewiduje się przedłużenie drogi wojewódzkiej 
869, biegnącej z Rudnej, z zachodu na wschód równolegle do A4 wzdłuż 
lotniska i Parku AEROPLIS, aż do zachodniego z S19 (rondo na trasie 
do Wólki). Jak zakłada projekt z 2013 roku, droga ta poleci bezkolizyj-
nym wiaduktem nad obecnymi obiektami Aeroklubu. Następnie polami 
Spółdzielni Produkcyjnej dotrze do wspominanego zjazdu z S19. Droga 
wojewódzka 869 od Rudnej i drogi warszawskiej aż po wjazd na węzeł 
w Jasionce to w przyszłości dwie jezdnie dwupasmowe. Poniżej wiaduktu 
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po którym ma biec droga 869, (nieopodal ochronki i kaplicy) zbudowane 
zostanie rondo umożliwiające mieszkańcom dojazd do domów oraz zlo-
kalizowanych w pobliżu instytucji (BS, GS, sklepy). W publikacjach praso-
wych na temat całej inwestycji drukowanych w 2013 roku zapewniano, 
że będzie ona gotowa do roku 2015. Dziś wiemy, że plany te nabiorą 
realnych kształtów, jeśli zadanie znajdzie dofinansowanie z nowego roz-
dania środków UE.

Przy redagowaniu KALENDARIUM JASIONKI wykorzystano, 
oprócz źródeł archiwalnych, fakty i ustalenia poczynione przez au-
torów poszczególnych rozdziałów tematycznych tej książki, a także 
niektóre zapisy zawarte w podobnych rozdziałach opracowań mono-
graficznych o Trzebownisku i Nowej Wsi wydanych w 2013 roku.

Ryszard Bereś
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Po transformacji ustrojowej i reformie sa-
morządu terytorialnego w 1990 roku, nowe 
władze gminy gros dostępnych środków prze-
znaczyły w pierwszej kolejności na rozbudowę 
i modernizację bazy oświatowej oraz budo-
wę nowoczesnej infrastruktury komunalnej. 
W tym imponującym planie inwestycyjnym 
znalazła sie też szkoła w Jasionce (zakończenie 
rozbudowy w 1997 roku). Dzięki temu w 2015 
roku wszystkie szkoły w gminie dysponują 
znakomitymi warunkami lokalowymi do nauki 
i wychowania. Powstają nowe przedszkola; 
po Wólce i Łukawcu, w następnej kolejności 
otrzymają je: Stobierna, a potem Jasionka. 
W latach dziewięćdziesiątych Jasionka została 
zgazyfikowana oraz skanalizowana.
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W minionym ćwierćwieczu gmina wzboga-
ciła się też o scentralizowany system zaopa-
trzenia gospodarstw w wodę oraz system 
odbioru ścieków. Sieć wodno-kanalizacyjna 
jest stale modernizowana i rozbudowy-
wana. Inwestycje podjęte w lewobrzeżnej 
części gminy w latach 2013 – 2015 (m.in. 
przy ujęciu przy OKL w Nowej Wsi oraz 
oczyszczalni ścieków) zabezpieczą potrzeby 
mieszkańców  na kolejnych kilkadziesiąt lat. 
Trzeba dodać, iż woda z naszych studni jest 
znakomitej jakości bez potrzeby uzdatniania 
jej chemią; ceny za wodę i ścieki należą do 
najniższych w okolicy.

Oddany w listopadzie 2011 roku nowy most w Trzebownisku na Wisłoku łączący wsie prawobrzeżnej i lewobrzeżnej części 
gminy kosztował 8 mln złotych. Jest nadzieja, że będzie dobrze służył środowisku także w XXII stuleciu.  
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Dożynki w 2008 roku przebiegały 
w budującej atmosferze. Cała spo-
łeczność cieszyła się  z postępu prac 
przy nowym kościele. Trwające od 
dwu lat prace budowlane przynosiły 
widoczne efekty.

Mury wyszły z ziemi. Chętnych do 
pomocy nie brakowało. Oprócz 
parafian do pracy dochodzili ludzie 
nawet z Nowej Wsi zaczerskiej. 
Świadkiem ich ofiarności i trudu był 
ustawiony obok drewniany krzyż.

Rok 2008.  O takim widoku marzyli przez dziesiątki lat. Okazała bryła jasioneckiej świątyni daje już pojęcie o rozmiarach 
obiektu i jego kształcie. I choć to dopiero tzw. stan surowy, choć stoją jeszcze rusztowania, do finału bliżej niż dalej…
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Rok. 2014. Swe dziesięciolecie „Jasiołczanie” uczcili bardzo udanym występem na przeglą-
dzie folklorystycznym „Dolina Łącka”. Zresztą harmonogram ich koncertów jest naprawdę 
mocno napięty: a to dożynki, a to piknik rodzinny, a to znów Dzień Seniora i Dzień Kobiet.

Rok 2007. Młodzi też mają 
ambicje artystyczne. Ozdobą 
licznych imprez w szkole, 
na wsi, ale też w całej gmi-
nie stał się zespół taneczny 
„Czterolistna Koniczynka” 
prowadzony przez nauczy-
cielkę Renatę Poźniak. 
Fachowego wsparcia udzielił 
GOK.

Rok 2004. Z inicjatyw go-
spodyń z Grondu zawią-
zał się  zespół śpiewaczy 
„Jasiołczanie”. Do dziś 
prowadził go z sukcesami 
Jacek Laska z Rzeszowa. 
Swe wokalne pasje reali-
zują w tej grupie artyści 
z Jasionki oraz z sąsied-
nich wsi. W 2005 roku 
zespół był oklaskiwany 
m.in. na przeglądzie 
w Tyczynie. 
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W pamięci człowieka kodują się w pierwszej ko-
lejności najpiękniejsze chwile z jego życia. Do 
takich bez wątpienia należy okres dzieciństwa 
i młodości, w tym lata spędzone wśród szkol-
nych przyjaciół i wspaniałych, mądrych wycho-
wawców. Dzisiejsi milusińscy za lat 40 pokażą 
tę książkę swoim dzieciom. I z łezką w oku 
wspominać będą panią Justynę, Sebastiana czy 
Monikę z gimnazjalnej IB….
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Pełne urynkowienie gospodarki oraz transformacja spo-
łeczno-ustrojowa po roku 1990, spowodowały zasadnicze 
zmiany w wielu dziedzinach naszego życia, w tym w sferze 
usług zdrowotnych czy bankowości. Główny ciężar opie-
ki zdrowotnej nad mieszkańcami gminy spoczywa dziś na 
niepublicznych zakładach Alfamed oraz ProFamila, współ-
finansowanych przez NFZ. Raz do roku ich szefowie infor-
mują Radę Gminy o funkcjonowaniu swych placówek (na 
zdjęciu dr Mariusz Litwa na sesji RG w  lutym 2014 r.). 
Ogromny postęp nastąpił również w działalności bankowej. 
Także klienci BS Jasionka mogą korzystać ze swego knota 
poprzez Internet, mają też do dyspozycji trzy bankomaty. 
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7 sierpnia 2011 r. jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Jasionce skończyła 100 lat. Jest jedyną we wsi organizacją dzia-
łającą nieprzerwanie przez cały wiek. Z okazji jubileuszu ówczesny wójt gminy Józef Fedan przekazał  kulczyki do nowego 
wozu bojowego.
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Trampkarze, najmłodsi pasjonaci piłki nożnej w Jasionce, są nadzieją LKS na to, że niedługo nazwa klubu znów znajdzie się 
na liście tabeli ligi okręgowej.
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Nikt nie może mieć wątpliwości! Życie we wsi bez naszych gospodyń z KGW byłoby monotonne i bezbarwne. To one decy-
dują o tym, co znajdzie się na naszym stole, w co zainwestujemy wspólne pieniążki i  ...  jaki humor będą mieli panowie…



282
Sierpień 2013 r. Dożynki gminne 
w Łukawcu. Takie imprezy zbli-
żają ludzi z różnych środowisk. 
Jest okazja porywalizować, ale 
też uzgodnić wspólne plany na 
przyszłość.

Terliczka, Wólka, Jasionka i Łukawiec przewodzą w okolicy w liczbie nowo budowanych domów.

Stanisław Babiarz jest 
osobą znaną i szanowa-
ną we wsi oraz w gminie. 
Przez cztery kadencje był 
radnym, przez 18 lat peł-
nił funkcję sołtysa. Jego 
„oczkiem w głowie” jest 
pasieka z okazałym sta-
wem i pływającą … wyspą.
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Maj 2010 rok. Wisłok znów okazał swe groźne oblicze. W Trzebownisku przy moście poziom wody zbliżył się do rekordo-
wego stanu z roku 1934.
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Pracownicy Borg Warner nie 
szczędzą grosza na wspieranie 
akcji charytatywnych i pomoc 
osobom niepełnosprawnym. 
W lipcu 2014 roku zaprosili 
na piknik rodzinny wychowan-
ków Stowarzyszenia Pomocy 
Dzieciom i Młodzieży Sprawnej 
Inaczej z Trzebowniska.

W roku 2014 i 2015 potencjał strefy 
przylotniskowej Podkarpackiego Parku 
Naukowo-Technologicznego AEROPOLIS 
w Jasionce znów wzbogacił się o nowe 
inwestycje m.in. o nowe obiekty MTU oraz 
Borg Warner. W sumie w najbliższych 
latach zatrudnienie we wszystkich produ-
kujących tu firmach ma wynieść prawie 
3 tys. pracowników. W prezentowanych 
obok halach MTU wytwarza się łopatki 
do silników samolotu Airbus A 320 i do 
największego samolotu pasażerskiego na 
świecie Airbus 380.
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Efektowny Terminal Portu Lotniczego w Jasionce obecny jest w folderach wielu krajów świata. W 2013 roku w krajobrazie 
Jasionki zaistniał inny ciekawy obiekt – to supernowoczesna wieża kontroli lotów. 
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Szkoda, że pokazy samolotowe w Jasionce to dziś rzadkość. Mimo wszystko każda taka impreza uzmysławia, jak wciąż 
popularna jest w naszym regionie tematyka lotnicza. Nawet pokazy modeli ściągają tłumy.

Równie tłoczno zrobi się 
wkrótce przy innym ważnym 
obiekcie zlokalizowanym pod 
niebem Jasionki. Regionalne 
Centrum Wystawienniczo-
Kongresowe ma ruszyć w ob-
rębie parku AEROPOLIS z po-
czątkiem 2016 roku.

Wciąż aktualnym tematem 
pozostaje sprawa nowo-
czesnej arterii drogowej 
łączącej lotnisko i Park 
Technologiczny z auto-
stradą A4 oraz drogą S19. 
Prezentowany szkic zawiera 
ostatnią wersję projekto-
wanego rozwiązania.  Czy 
zostanie zrealizowany i w ja-
kim kształcie przekonamy 
się za lat naście. A może 
jednak wcześniej?
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Dwór Ostoya to renomowana placówka hotelowo-gastronomiczna ale też miejsce Międzynarodowego Konkursu Stołu 
Wigilijnego i Ciasta Świątecznego organizowanego przez WDK w Rzeszowie i GOK w Trzebownisku. W 2014 roku miała 
miejsce XI edycja tej pięknej imprezy. Gości z kraju i z zagranicy podejmowali m.in. gospodarze gminy z przewodnicząca RG 
Małgorzatą Kowal i wójtem Lesławem Kuźniarem.
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Lokale Ostoyi oraz teren jasioneckiego parku są również miejscem licznych imprez integracyjnych oraz uroczystości rodzinnych. 

Stałym gościem spotkań bożo-
narodzeniowych w Ostoyi jest 
grupa z lwowskiego Kolegium 
Przemysłu Spożywczego 
i Przetwórczego.

Grudzień  2012 roku. 
Na festiwal przy wigi-
lijnym stole przyjechali 
górale z Sądecczyzny. 
Grupa z Ptaszkowej, 
gm. Grybów, od kilku 
lat przyjaźni się z gospo-
dyniami z Nowej Wsi. 
Poznali się za sprawą 
imprezy w Ostoyi.
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Jako nieliczni w Polsce mamy gminną autostradę. Siedmiokilometrowy odcinek od Zaczernia po Terliczkę służy zmotory-
zowanym od 10 września 2012 roku. Wtedy to zrobiono publikowane zdjęcie. Drugie wykonał Igor Bubin z Ukrainy jeszcze 
w maju 2011 roku, gdy trwały intensywne prace przy nasypie. To największa inwestycja komunalna w dziejach Podkarpacia. 
Jest rok 2015. Autostradą A4 można przejechać z Rzeszowa do Krakowa. Kiedy dostępny będzie odcinek do samego przej-
ścia granicznego w Korczowej?  Pewnie dopiero na początku 2017 roku.
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JASIONKA
W OCZACH NASTOLATKÓW

Są przyszłością tego środowiska. To oni – najmłodsi obywatele 
Jasionki, kształtować będą dalsze kierunki jej rozwoju i decy-
dować o jej miejscu na mapie gospodarczej i społeczno – kul-

turalnej regionu. Czy wieś może na nich liczyć? Czy współcześni nasto-
latkowie podołają wyzwaniom, jakie przyniosą kolejne dekady XXI wieku? 
Cóż, prawdziwa odpowiedź na te pytania znana będzie za pięćdziesiąt 
albo i sto lat. Jesteśmy jednak przekonani, że i wtedy nasza książka znaj-
dzie wiernych czytelników najpewniej wśród wnuków dzisiejszych nasto-
latków.

Póki co, im właśnie zadaliśmy kilka prostych pytań. Jak w ich oczach 
wypada Jasionka roku 2015? Autorami cytowanych opinii i ocen są 
uczniowie Zespołu Szkół: z klasy VI B Szkoły Podstawowej oraz z kilku 
klas Gimnazjum. 

Co myślisz, gdy słyszysz słowo Jasionka?
• To najdoskonalsze miejsce na świecie! Blisko do Rzeszowa, może-

my korzystać z kin, teatrów, z marketów (Kacper Kulig);
• Co myślę? W pierwszej kolejności: Eryk, kumple, potem bank, 

szkoła … (Adrian Bielenda);
• Nazwa ta kojarzy mi się z zaciszem domowym, z miejscem, gdzie 

czuję się naprawdę bezpiecznie, w tym dosłownym, ale też w ogól-
nym znaczeniu (Piotr Lenard);

• Myślę tak: to mój dom, przyjaciele, dzieciństwo, z tą ziemia związa-
ne będą na zawsze wspomnienia z najpiękniejszych lat mego życia 
(Daria Midura);

• Słowo Jasionka to takie miejsce na ziemi, w którym mieszkam od 
lat i chcę tu pozostać jak najdłużej (Piotr Gołojuch); 

• Lotnisko, dom, basen, szkoła, klub sportowy, kościół (Piotr Wesół);
• Jasionka to mój dom, rodzice, przyjaciele – po prostu moja Mała 

Ojczyzna (Karolina Kurnyta);
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• To moje gniazdo rodzinne, przecież tu mieszkają też moi dziadko-
wie (Zuzanna Rykiel); 

• Gdy słyszę słowo Jasionka myślę o rodzinie (Gabriela Litwin);
• To miejsce mojego dzieciństwa. Jestem dumny, że mieszkam 

w Jasionce (Bartłomiej Starzec).

Co Ci się najbardziej podoba we wsi?
• Naszym skarbem są pola, łąki i lasy oraz przepływająca rzeczka 

(Patrycja Sala);
• Podoba mi się, że w naszym środowisku pamięta się o seniorach, 

organizując Dzień Matki czy Dzień Babci i Dziadka (Kacper Kulig);
• Chlubą Jasionki jest Ochotnicza Straż Pożarna (Dominik Cisło); 
• Wszystko jest w jednym miejscu i wszędzie jest blisko (Hubert 

Frohlich);
• Najbardziej podoba mi się Sylwia (Mateusz Lech);
• Uwielbiam jeździć pod okolicy rowerem i szukać nowych fascynują-

cych miejsc (Krystian Balawender);
• Podoba mi się ładny kościół (Jan Dworak);
• W pobliżu jest Wisłok i małe lasy, można tu atrakcyjnie wypocząć 

(Patrycja Rudawska);
• Wiele miejsc, choćby na stawach, przyciąga zaciszem oraz nieska-

żoną naturą łąk (Weronika Warchoł);
• Wokół są znakomite warunki do jazdy rowerem, biegania oraz inny 

sportów (Ania Barczak);
• To fajnie, że są superboiska do grania w piłkę nożną i kosza (Kamil 

Burak);
• Cenię „Dni Jasionki”, kiedy w jednym miejscu spotyka się cała wieś 

(Jola Kowalska).

Co Cię tutaj irytuje i jest powodem do wstydu?
• Wstydzę się za wandali, którzy niszczą przystanki i szpecą elewa-

cje wulgarnymi napisami (Kacper Kulig);
• Irytują mnie kierowcy, którzy nie zatrzymują się na przejściu, aby 

mnie przepuścić (Jola Kowalska);
• Brakuje mi chodników na Gęsiówce (Maciej Ataman);
• Nie mogę pojąć, dlaczego w zimie u nas nie odśnieżają (Kacper 

Ledwożyw);
• Złoszczę się, że we wsi nie ma „Orlika” oraz sklepu na Kamionce 

(Sylwester Szwerluga);
• Irytuję się małą liczbą ludzi w autobusach (Michał Micał);
• Martwię się słabymi wynikami piłkarzy z LKS (Eryk Pustelak);
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• Straszne są te dziury w drogach i wciąż niewiele chodników (Da-
mian Migut);

• Nocą wieś tonie w ciemnościach, wciąż jest za mało latarni przy 
drogach (Gabriela Lech);

• Najbardziej denerwuje mnie szkoła (Jakub Nycz);
• Wstydzę się za skrzyżowanie przy Delikatesach (Wiktoria Sworszt);
• Wciąż powodem do wstydu są śmiecie walające się wzdłuż drogi 

i wokół wielu domów (Izabela Kocur);
• Brak pizzerii czy kawiarenki dla młodych (Natalia Marszał); 
• Denerwuje mnie zepsuty plac zabaw i brak rozrywek dla dzieci (Iza-

bela Żywiec);
• Dlaczego tak wiele działek porasta dzika trawa, dlaczego zamiast 

chaszczy wycina się dorodne drzewa … (Magdalena Gąska).

Co jest chlubą, takim znakiem rozpoznawczym Jasionki?
• LOTNISKO – tak twierdzą niemal wszyscy uczestnicy naszej ankiety;
• Ludzie, ludzie, ludzie (Dominik Nabożny);
• Park technologiczny AEROPOLIS, to najnowocześniejsze miejsce 

w Polsce (Krzysiek Micał);
• Możemy też pochwalić się dworem OSTOYA (Zuzanna Rykiel);
• Chlubą Jasionki jest lotnisko i strefa ekonomiczna, ponieważ po-

wstaje tam coraz więcej nowoczesnych miejsc pracy, dzięki czemu 
maleje bezrobocie wśród młodych (Jakub Kondeusz).
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JAK POWSTAŁA TA KSIĄŻKA ?

W 2013 roku, z inicjatywy Stowarzyszenia Przyjaciół Trzebowniska, 
przy wsparciu władz samorządowych gminy i pomocy finansowej fun-
duszy UE, do rąk czytelników trafiły dwa interesujące opracowania mo-
nograficzne – o Trzebownisku oraz o Nowej Wsi. To zachęciło grupę 
społeczników z Jasionki do działań, których finałem miało być podobne 
wydawnictwo opiewające wielowiekową historię oraz współczesne do-
konania naszego środowiska. Pierwszym, który pomyślał o tej inicjaty-
wie był Józef Mierzwa, emerytowany nauczyciel. Udało mu się zebrać 
kilkuosobowy zespół społeczników gotowych podjąć trud zbierania mate-
riałów i kreślenia poszczególnych rozdziałów wydawnictwa. W skład tej 
grupy weszli:

JÓZEF MIERZWA – były dyrektor Szkoły Podstawowej 
w Trzebownisku w latach 1985 – 1996, szef sekcji 
emerytów przy Zarządzie Oddziału ZNP, wiceprzewod-
niczący Rady Gminy w kadencji 2010 – 2014.

ALEKSANDRA OŻÓG – emerytowana nauczycielka, 
były pracownik Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.

 
JÓZEFA SWORSZT – emerytka, nauczycielka dyplomo-
wana Zespołu Szkół w Jasionce, mgr filologii polskiej.
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MARIA ZDEB – emerytka, były pracownik Podkarpac-
kiego Urzędu Wojewódzkiego w Wydziale Rolnictwa 
i Ochrony Środowiska.

EMILIA DRĄG – emerytka, były pracownik Urzędu Wo-
jewódzkiego w Rzeszowie – obsługa Wojewódzkiego Ze-
społu Poselskiego, z wykształcenia prawnik.

RYSZARD BEREŚ z Trzebowniska, dziennikarz „Nowin” 
w latach 1973 – 1991, były doradca wojewodów pod-
karpackich. Redaktor podjął się zadania skompletowa-
nia całości i nadania materiałom profesjonalnej redak-
cyjnej oprawy.

Sama inicjatywa, jak i skład autorski uzyskały pełną akceptację zebrania 
wiejskiego w dniu 15 września 2013 roku. Ów fakt pomógł niewątpliwie 
twórcom opracowania w dotarciu do materiałów źródłowych oraz skłonił 
seniorów do wspomnień z lat młodości. Deklaracje maksymalnego wspar-
cia złożyli szefowie działających w sołectwie organizacji i instytucji. Nieobo-
jętni pozostali miejscowi przedsiębiorcy, prowadzący indywidualną dzia-
łalność gospodarczą; część z nich zasiliła konto wydawnictwa drobnymi 
sumami. To ważny gest, wszak wydanie 300-stronicowej książki, choćby 
w symbolicznym nakładzie, nawet bez grosza honorarium dla autorów, to 
dziś przedsięwzięcie warte kilkudziesięciu tysięcy złotych.

Dziękując za społecznikowską postawę grupy naszych przedsiębior-
ców – ich wykaz publikujemy w oddzielnym miejscu – szczególnie ser-
deczne słowa kierujemy w stronę gospodarzy naszej gminy oraz służb 
samorządowych pozyskujących środki unijne. To dzięki ich operatyw-
ności udało się otrzymać dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej 
w wysokości 17 476 zł na realizację projektu „Wydanie monografii miej-
scowości Jasionka” w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych stra-
tegii rozwoju”, objętego Programem Obszarów Wiejskich na lata 2007 
– 2013. Roli wydawcy książki podjęło się Stowarzyszenie Przyjaciół Pod-
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karpackiej Rodziny Szkół imienia Jana Pawła II, którego członkiem, a od 
niedawna siedzibą jest Zespół Szkół w Jasionce.

Dofinansowanie przedsięwzięcia, a także drobne darowizny otrzyma-
ne przez Stowarzyszenie od firm w łącznej wysokości 2100 zł, umożliwią 
wydrukowanie jedynie ok. 150 egzemplarzy książki. Tak skromny nakład 
wydawnictwa o Jasionce wykorzystany zostanie w akcji promocji środo-
wiska oraz całej gminy. Stowarzyszenie zamówiło i opłaciło powielenie do-
datkowego nakładu w wysokości 300 egz. Wyrażamy przekonanie, że Czy-
telnicy, odbierając swój egzemplarz zwrócą Stowarzyszeniu ten wydatek, 
przekazując na jego rzecz stosowną darowiznę. W jakiej wysokości? Koszt 
druku jednego egzemplarza książki w ramach dodatkowego nakładu, zo-
stał wyceniony przez kierownictwo firmy RS DRUK na poziomie 49 zł. Jest 
to naprawdę minimalna wycena przy publikacjach tego typu i tej skali.

Książka ta pod względem formalnym nie zabiega o miano monogra-
fii. Jej autorom obce są naukowe aspiracje. Czym więc jest? To raczej 
swoisty pamiętnik ludzi zakochanych w swym gnieździe rodzinnym, od-
danych bez reszty spuściźnie swych Ojców. Sięgając do ludzkiej pamięci, 
do archiwów, ale też zbiorów rodzinnych, sporządziliśmy rejestr faktów 
i wydarzeń najważniejszych dla całej historii Jasionki. 

Mówiąc zaś konkretnie – kreśląc KALENDARIUM WSI oraz poszczegól-
ne rozdziały problemowe tego wydawnictwa oparliśmy się na ustaleniach 
cytowanych w pracach naukowych, a także w publikacjach o charakterze 
publicystyczno-pamiętnikarskim (lista poniżej). Ważnym źródłem wiedzy 
o dziejach wsi w XX wieku były kroniki oraz inne materiały (dokumenty, 
fotografie) udostępnione nam przez organizacje i instytucje działające we 
wsi: Koła Gospodyń Wiejskich, OSP, Ludowy Klub Sportowy, parafię i or-
ganizacje przykościelne, Zespół Szkół, inne jasioneckie instytucje i firmy, 
m.in. Bank Spółdzielczy, Gminną Spółdzielnię oraz RSP „Postęp” .

Jednakże największy walor miały żywe relacje bezpośrednich świad-
ków wydarzeń z przeszłości, tak z terenu Jasionki, jak i Nowej Wsi. Cen-
nym źródłem tego wydawnictwa były  dokumenty i archiwalne zdjęcia ze 
zbiorów rodzinnych dostarczone przez uczniów Zespołu Szkół w Jasion-
ce, w tym m.in. przez Aleksandra Altuccini i Jakuba Kondeusza. Zaś 
dla odtworzenia historii lotniska bardzo przydatne okazały się materiały 
zgromadzone w izbie tradycji OKL Politechniki Rzeszowskiej. Wszystkim 
serdecznie dziękujemy. Bez Państwa pomocy ta książka nie zeszłaby 
z drukarskich maszyn. 

Mamy świadomość, iż do spisanych wspomnień i opracowań  tema-
tycznych, a także do zrekonstruowanego kalendarium wsi mogły wkraść 
się błędy – w imionach, nazwiskach czy datach. Niektóre godne odnoto-
wania fakty mogliśmy nawet pominąć. Wszak pamięć ludzka jest ulotna. 
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Dlatego będziemy wdzięczni za wszystkie krytyczne uwagi i wytknięte po-
myłki. Zostaną uwzględnione w erracie, którą udostępnimy na łamach 
Internetu. 

      
Zespół redakcyjny

Jasionka, luty 2015 roku

   

   

NASZE ŹRÓDŁA – wykaz najważniejszych pozycji

• Praca zbiorowa, Dzieje Rzeszowa, t. 1 – 3, Rzeszów 1994-1995-
2001;

• Praca zbiorowa Ksiądz Infułat Walenty Bal 1920-2002. Duszpa-
sterz w Rzeszowie, Rzeszów 2009;

• Praca zbiorowa, Zaczernie dawniej i dziś, Rzeszów 1988;
• Praca zbiorowa, Rolnictwo w Polsce – RSP, tom II, Warszawa 

2003; 
• Praca zbiorowa, Z dziejów wsi i parafii Łąka 1409 – 2009, Trze-

bownisko 2010;
• Tygodnik CZS „SCh” Rolnik Spółdzielca, nr z 31.08.1986;
• Wydawnictwo „Dzieje Łąki”, Lwów 1917;
• Wydawnictwo Echo Religijne Zaczernia, nr 33, sierpień 1996;
• Zbigniew Dec, 60 lat GS „Samopomoc Chłopska” w Jasionce, Rze-

szów 2006;
• Jan Bieniek, Relacja dowódcy plutonu, maszynopis 7. str., ok. 

1975;
• Jan Bieniek, Wspomnienia, maszynopis 36. str., ok. 1980;
• Maria Czyrek, Autobiografia, wydruk komputerowy 33 str., 2005;
• Kazimierz Firlej, Podchorąży kampanii wrześniowej, Rzeszów 

1997;
• Rudolf Gliński, Spod znaki „Iskry”, Warszawa 1972;
• Bronisław Jakubowski, Wólka Podleśna, Rzeszów, 2006;
• Franciszek Kotula, Tamten Rzeszów, Rzeszów 1985; 
• Tadeusz Kowalski, Ruch ludowy w powiecie rzeszowskim, Warsza-

wa 1973;
• M. Lech, B. Skała, Dzieje parafii w Zaczerniu, Rzeszów 1999;
• Jan Łopuski, Losy AK na Rzeszowszczyźnie sierpień – grudzień 

1944, Rzeszów 1990; 
• Danuta Pustelak, Ród Jędrzejowiczów, Rzeszów 2011;
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• Andrzej Rurak, Ludność gminy Trzebownisko ongiś i dziś, Rzeszów 
1997;

• Stanisław Rząsa, Zaczernie, wspomnienia z przeszłości, 1997;
• Franciszek Sagan, ZWZ – AK Obwód Rzeszów, Rzeszów 2000;
• O. Jan Maria Sochocki, Terliczka, pradzieje, historia, dzień dzisiej-

szy, Terliczka 2009;
• Maciej Stopa, Andrzej Stopa, Zaczerska straż pożarna, Zaczernie 

2005;
• Witold Szymczyk, Zwycięskie lato, Rzeszów 1977;
• Kazimierz Wilk, Armia Krajowa w Staromieściu, Rzeszów 2001;
• Stanisław Zabierowski, Rzeszowskie pod okupacją hitlerowską, 

Warszawa 1975.
• Materiały archiwalne zgromadzone w Archiwum Państwowym 

w Rzeszowie.
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