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Streszczenie 

W artykule przedstawiono wyniki badań mgr. Eugeniusza Markiewicza – przed wojną czaso-
wo mieszkającego w Jabłonce, zawarte w nieopublikowanej rozprawie magisterskiej, w której 
przedstawił on stosunki gospodarczo-społeczne Jabłonki z uwzględnieniem innych czynni- 
ków, które miały wpływ na socjalno-ekonomiczne oblicze wsi w latach 1787–1941. 

Praca ta jest wzorowana na monografii prof. Jerzego Friericha Broniszów, wieś powiatu ropczyc-
kiego. (Monografia społeczno-gospodarcza)1, ponadto na pracy wybitnego historyka gospodarczego  
prof. Franciszka Bujaka Żmiąca, wieś powiatu limanowskiego. Stosunki gospodarcze i społeczne2. 

Rozprawa E. Markiewicza ukazuje nieznane już dzisiaj, lecz dobrze przez niego udokumen-
towane, oblicze wsi środkowonadsańskiej do 1941 r. i jest oparta w swej głównej części na  
badaniach empirycznych przeprowadzonych wśród mieszkańców Jabłonki i na kwerendzie akt 
urzędowych. Starsze dzieje wsi przedstawił w oparciu o literaturę i źródła drukowane. Pomy-
słodawcą tematu pracy był jej promotor prof. dr Adam Krzyżanowski, ekonomista, profesor  
i prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, prezes Polskiej Akademii Umiejętności, poseł na  
Sejm II RP. Warto tu wskazać, że praca nad tą monografią gospodarczo-społeczną Jabłonki  
została rozpoczęta pod koniec 1941 r., a więc niemal w połowie czasu okupacji i II wojny świa- 
towej, „gdy wszystkie uczelnie były nieczynne, a profesora za kontakt ze studentem prześla-
dowano”. Praca została „ukończona w brulionie w 1942 r.”, a prawie wszystkie spisy zostały 
dokonane w pierwszej połowie 1942 r.” Gromadzenie materiałów, szczególnie tych związanych  
z badaniami w terenie, odbywało się zatem niemal w warunkach konspiracyjnych, a wrodzona 
nieufność i „podejrzliwość, z jaką chłop jabłonecki odnosił się do wszystkich spisów, nauczony 
smutnym doświadczeniem, że po każdym wywiadzie, który gmina często przeprowadza, za- 
bierano mu krowę albo wysyłano dziecko na roboty” nie ułatwiała badaczowi zadania. Dzisiaj  
praca ta w dużej mierze ma charakter źródłowy. 

Słowa kluczowe: Eugeniusz Markiewicz, Jabłonka, wieś, Galicja, Podkarpacie, historia spo-
łeczno-gospodarcza 
 
 
 
 

                                                 
*  Ryszard Kondracki urodził się w 1938 r. w Jabłonce. Absolwent w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie 

na Wydziale Górniczym – Eksploatacja Podziemna Złóż. Przez 25 lat pracował w Zakładach Górniczych 
Kombinatu Górniczo-Hutniczego Miedzi w Lublinie. Obecnie na emeryturze. Zajmuje się amatorsko historią, 
geografią i militariami. 

1 J. Frierich, Broniszów, wieś powiatu ropczyckiego. (Monografia społeczno-gospodarcza), Warszawa 1933. 
2 F. Bujak, Żmiąca, wieś powiatu limanowskiego. Stosunki gospodarcze i społeczne, Kraków 1903. 
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JABLONKA VILLAGE IN THE STUDIES  
OF EUGENE MARKIEWICZ 

 

Summary 

The article presents the findings of the research undertaken by Eugene Markiewicz, a resi- 
dent of Jablonka, in the period of pre-World War II and during the German occupation. These 
findings are contained in a well documented, though unpublished, paper, which illustrates the 
village’s socio-economic relations in years 1787–1941. The aforementioned paper shows pro- 
ficiently the life of the village, which is unknown to us today. This work is based on official  
acts and an empirical research conducted among residents of Jablonka, meanwhile written  
literatures and printed sources form the basis of the earlier historical account of the village.  
The timeframe, within which this monograph was composed, is between late 1941 and 1942,  
i.e. in the midst of World War II when Poland was occupied, a time „when all universities were 
closed, and professors persecuted for having contacts with students”. These studies were,  
therefore, carried out under difficult conspiratorial circumstances. Moreover, the task of Eu- 
gene Markiewicz was further hampered by the innate distrustful and suspicious attitude of  
the villagers in responding to any form of empirical study, given that they had learned from  
the painful experience of others, whose belongings, after each interview conducted by German 
authorities, were either confiscated or they themselves, as young people, were sent to to Ger- 
many to be forced labour. This work, today, is considered as a source. 

Keywords: Eugene Markiewicz, Jabłonka, Galicia, village, country, Subcarpathian Province, 
story of the socio-economic 

 

1. Autor rozprawy 

Autorem prezentowanej pracy o Jabłonce jest  
doc. dr hab. Eugeniusz Markiewicz, wówczas jeszcze 
magister. Dane biograficzne autora przekazała dr 
Anna Niegłos-Markiewicz. 

Eugeniusz Markiewicz urodził się 10 czerwca 
1917 r. w Dzikowie w powiecie tarnobrzeskim, w nie-
zamożnej rodzinie (fot. 1). W dzieciństwie stracił  
ojca i brata. Szkołę powszechną i gimnazjum ogólno-
kształcące ukończył w Tarnobrzegu. W 1937 r. wraz 
ze śmiertelnie chorą matką przeniósł się do Krakowa  
i rozpoczął studia na Uniwersytecie Jagiellońskim na 
Wydziale Prawa, równocześnie studiując w Szkole 
Nauk Politycznych przy tymże uniwersytecie. 

Wybuch wojny uniemożliwił mu kontynuację 
nauki i zmusił do szukania możliwości zarobkowania 
zapewniającej egzystencję. Zatrudnił się jako korepe-
tytor dzieci rodziny Kraińskich w majątku ziemskim 
w Jabłonce (fot. 2). 
 

Fot. 1. E. Markiewicz w 1939 r. 
Źródło: Zbiory R. Kondrackiego 
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Fot. 2. Przed dworem w Jabłonce – w środku  
E. Markiewicz, po lewej córka Kraińskich 

Źródło: Zbiory R. Kondrackiego 

Pracując we dworze, równo-
cześnie podjął pracę w charakterze 
księgowego miejscowej spółdzielni 
(fot. 3). 
Podczas pobytu w Jabłonce Markie-
wicz zaangażował się w walczące 
podziemie. Z Jabłonki pochodził 
Romuald Rajs – chyba najbardziej 
kontrowersyjna i tragiczna postać, 
syn Stanisława Rajsa – rządcy w 
majątku p. Kraińskich w Jabłonce. 
Był on kolegą szkolnym ojca 
Ryszarda Kondrackiego. Urodził 
się 30 listopada 1913 r. w Jabłonce. 
Polski żołnierz – Związku Walki 
Zbrojnej – Armii Krajowej, pseudo-
nim „Bury” – dowódca 3 Brygady Wileńskiej Narodowego Zjednoczenia Wojskowego. 
Stracony został 30 grudnia 1950 r. w Białymstoku. 

W dniu wybuchu powstania warszawskiego 1 sierpnia 1944 r. przez Jabłonkę prze-
chodziła niemiecka kolumna pancerna. Ostrzelała ją eskadra samolotów sowieckich. 
Podczas ostrzału zginął, przed domem rodziców Ryszarda Kondrackiego, Rolf Peter 
Khmer. Był to jedyny żołnierz niemiecki, który zginął w czasie wojny w Jabłonce. Miał  
19 lat i był bardzo zdolnym kompozytorem. Utwory jego autorstwa zostały nagrane  
13 czerwca 1999 r. w Hamburgu3. 

Będąc w Jabłonce Markiewicz pozostawał  
w stałym kontakcie z prof. Adamem Krzyżanow-
skim i pod jego kierunkiem podjął pracę nauko- 
wo-badawczą nad ekonomiczną monografią wsi 
Jabłonka. W miarę możliwości kontynuował też 
studia na tajnych kompletach. W marcu 1945 r. 
złożył ostatni egzamin na Wydziale Prawa  
i Nauk Społeczno-Ekonomicznych Katolickie- 
go Uniwersytetu Lubelskiego, uzyskując tam 
dyplom i stopień magistra praw. W 1946 r. na 
podstawie prezentowanej tu pracy doktoryzował  
się na Uniwersytecie Jagiellońskim z zakresu 
ekonomii u prof. A. Krzyżanowskiego. 

Po zakończeniu II wojny światowej i okupacji 
niemieckiej, w poszukiwaniu pracy zawodo- 
wej, dotarł z żoną na Śląsk i rozpoczął pracę  
w przemyśle węglowym, któremu pozostał  

                                                 
3 Ryszard Kondracki, współautor artykułu, jest w posiadaniu nagrań utworów muzycznych Rolfa Petera 

Khmera. 

Fot. 3. E. Markiewicz – prawdopodobnie 
w 1941 r. Zdjęcie służbowe 

Źródło: Zbiory R. Kondrackiego 
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wierny do końca swego życia. 
Zajmował się problematyką eko-
nomiczno-finansową przemysłu 
węglowego. Równocześnie pod-
jął pracę dydaktyczną, wykłada-
jąc na wyższych uczelniach  
w Katowicach – Wyższej Szkole 
Ekonomicznej oraz Politechnice 
Śląskiej w Gliwicach. W 1964 r. 
pomyślnie odbył kolokwium ha-
bilitacyjne w Głównym Instytu-
cie Górnictwa. 

Zmarł nagle, w 49 roku życia, 
18 września 1966 r. w Tarnobrze-
gu, w czasie uroczystości związanych z wmurowaniem pamiątkowej tablicy ku czci 
Podziemnej Organizacji „Jędrusie”, osierocając dwoje dzieci w wieku szkolnym (fot. 4). 

2. Okoliczności powstania rozprawy 

Prezentowana tu praca Eugeniusza Markiewicza Jabłonka wieś powiatu brzozow- 
skiego. Monografia społeczno-gospodarcza jest wzorowana na monografii prof. Jerzego 
Friericha – Broniszów, wieś powiatu ropczyckiego. (Monografja społeczno-gospodarcza),  
nadto na pracy wybitnego badacza historii gospodarczej prof. Franciszka Bujaka  
– Żmiąca, wieś powiatu limanowskiego. Stosunki gospodarcze i społeczne i ukazuje nie- 
znane już dzisiaj, lecz dobrze przez niego udokumentowane, oblicze Jabłonki – wsi 
środkowonadsańskiej do 1941 r. W swej głównej części została oparta na badaniach 
empirycznych przeprowadzonych wśród mieszkańców Jabłonki i na kwerendzie akt 
urzędowych. Starsze dzieje wsi przedstawił w oparciu o literaturę i źródła drukowane. 

Pomysłodawcą tematu pracy był jej promotor prof. dr Adam Krzyżanowski, 
ekonomista, profesor i prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, prezes Polskiej  
Akademii Umiejętności, poseł na Sejm II RP. Praca nad tą monografią gospodarczo- 
-społeczną Jabłonki została rozpoczęta pod koniec 1941 r., niemal w połowie czasu 
okupacji i II wojny światowej, „gdy wszystkie uczelnie były nieczynne, a profesora za 
kontakt ze studentem prześladowano”4, a „ukończona w brulionie w 1942 r.”5 „Pra- 
wie wszystkie spisy zostały dokonane w pierwszej połowie 1942 r.”6 Gromadzenie 
materiałów, szczególnie tych związanych z badaniami w terenie, odbywało się niemal  
w warunkach konspiracyjnych, a wrodzona nieufność i „podejrzliwość, z jaką chłop 
jabłonecki odnosił się do wszelkich spisów, nauczony smutnym doświadczeniem,  
że po każdym wywiadzie, który gmina często przeprowadza, zabierano mu krowę  

                                                 
4 E. Markiewicz, Jabłonka wieś powiatu brzozowskiego. Monografia społeczno-gospodarcza, maszynopis, Jabłonka  

1942, s. 2. Odpis z maszynopisu w posiadaniu autora. 
5 Ibidem, s. 2. 
6 Ibidem, s. 2. 

Fot. 4. Jedno z ostatnich zdjęć E. Markiewicza 
Źródło: Zbiory R. Kondrackiego 
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albo wysyłano dziecko na roboty”7, nie ułatwiała badaczowi zadania. Dzisiaj praca  
ta w dużej mierze ma charakter źródłowy. 

W pracy autor starał się przedstawić stosunki gospodarczo-społeczne Jabłonki, 
uwzględniając, w miarę możliwości wszystkie czynniki, które mają na nie wpływ. Jako 
metodę badań stosował przede wszystkim obserwację wszystkich zjawisk mających 
wpływ na stosunki gospodarcze i społeczne badanej wsi, wyciągając tą drogą odpo-
wiednie wnioski. Literatura, jaką rozporządzał odnośnie Jabłonki i okolicy, dotyczyła 
przeważnie historii. Nie wszystkie jednak okresy dziejów zostały tu przedstawione 
wyczerpująco. Autor odczuwał bowiem brak innych źródeł, względnie opracowań:  
aktów hipotecznych, spisów ludności, inwentarza żywego i martwego, operatu kata-
stralnego itd., które pozwoliłyby mu na bardziej pełne ukazanie panoramy historycznej 
Jabłonki i najbliższej okolicy. Wszystkie te dokumenty zostały zniszczone w czasie  
działań wojennych w 1939 r., albo też zostały wywiezione przez niemieckiego okupanta.  
Z konieczności więc musiał się ograniczyć do tych nielicznych, które się zachowały. 

Dlaczego autor wybrał jako przedmiot swych badań naukowych Jabłonkę? Wybrał  
ją jako wieś najbardziej mu znaną, a przy tym typową dla tutejszej okolicy. Mieszkając  
w niej przez kilka lat i stykając się bezpośrednio z tutejszymi mieszkańcami, poznał 
dobrze ich zalety, braki i bolączki. 

3. Z przeszłości Jabłonki dalszej i bliższej 

Ukazując tło historyczne Markiewicz sięgnął aż do XIV w., kiedy to ok. 1340 r.  
tak zwane Grody Czerwieńskie zostały przyłączone do Polski, na mocy układu wy-
szehradzkiego Kazimierza Wielkiego z Jerzym II Trojdenowiczem z 1338 r. Procesem 
inkorporacyjnym została objęta i ziemia sanocka, dlatego też Kazimierz Wielki w aktach  
z 1345 r., a następnie 1363 r. używał zwrotu castrum nostrum Sanok – miasto nasze  
Sanok. Za rządów Kazimierza Wielkiego „...rozkwita ta kraina, powstają nowe miasta  
i wsie. Ze wszystkich krajów garną się mieszkańcy na Ziemię Czerwieńską, do tych 
pustacizn, zwabieni urodzajnością tej ziemi i nadanymi swobodami, wolnością na  
przeciąg 25 lat, od podarków i danin. Ściągają się przybysze z Polski, Niemiec, Czech, 
Węgier, Rumunii, a nawet z Burgundii. Zakładają miasta na prawie magdeburskim  
i nowe wsie na prawie polskim, ruskim lub wołoskim”8. 

W 1370 r. ziemia sanocka, jak zresztą cała Ruś Czerwona w myśl umowy wyszeh-
radzkiej i budziszyńskiej przeszła pod panowanie węgierskie. Jako lenno otrzymał ją 
Władysław Opolski, który kolonizował te ziemie przybyszami z Zachodu, dążąc do 
stworzenia osobnego księstwa. Od 1377 r. Ruś Czerwona znajduje się pod rządami 
węgierskich starostów, ale już w 1387 r. Jadwiga objęła ją w posiadanie. Odtąd dzieje  
ziemi sanockiej były ściśle związane z historią Rzeczypospolitej aż do jej rozbiorów. 
Ziemia sanocka zaczyna się ponownie w szybkim tempie zaludniać. Puste obszary 
zapełniły się wsiami i miasteczkami. Władysław Jagiełło hojnie szafował ziemią. Nadto 
drobna szlachta z Mazowsza i Wielkopolski kupowała tanio ziemię i tu się osiedlała, 
rozwijając rolnictwo, handel i rzemiosło. 

                                                 
7 E. Markiewicz, Jabłonka wieś powiatu brzozowskiego…, op. cit., s. 9. 
8 Ibidem, s. 9. 
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Dzieje ziemi sanockiej to równocześnie dzieje Jabłonki. Wraz z rozwojem tej ziemi 
następuje i rozwój Jabłonki, choć oczywiście nie w tym samym stopniu. Pierwsza 
wzmianka o Jabłonce pochodzi dopiero z trzeciej ćwierci XV w. Prawdopodobnie  
jako osada istniała wcześniej, jakkolwiek nie znajdujemy na to żadnych danych. Nie 
wiadomo, kto i kiedy ją założył. 

Jabłonka, jak pisał Markiewicz, to wieś podgórska, leżąca w kotlinie śródkarpac- 
kiej, we wschodniej części Beskidów Zachodnich. Administracyjnie należała przed  
wojną do województwa lwowskiego i powiatu brzozowskiego. Z miastem powiatowym 
Brzozowem w czasie, gdy Markiewicz pisał swą monografię, była połączona dwiema 
drogami. Jedna to droga wojewódzka, biegnąca środkiem wsi ze wschodu na połu- 
dniowy zachód (gościniec Dynów – Grabownica, dzisiaj nr 835), która w Grabownicy 
łączy się z drogą Sanok – Brzozów (dzisiaj to droga nr 886). Odległość tą drogą od 
Brzozowa wynosi 12 km. Przed wojną gościniec ten dobrze utrzymany, lecz w maju  
1942 r. był zniszczony. Druga droga – krótsza (7 km), przed wojną powiatowa, zde-
klasowana na gminną, prowadziła ze wschodu na zachód, biegnąc początkowo przez  
las, a następnie wśród pól. Było to najkrótsze połączenie Jabłonki z Brzozowem  
i dlatego najbardziej uczęszczane, zwłaszcza przez pieszych. Do komunikacji koło- 
wej droga ta „przez las” nadaje się jedynie w okresach pogody, gdyż ze względu na 
gliniaste podłoże deszcze czynią ją niezdatną do użytku. Prace wstępne rozpoczęte  
przy budowie przed wojną nie są kontynuowane i dziś droga ta znajduje się, niestety,  
w stanie zupełnego zaniedbania. 

Komunikację z Sanokiem i Dynowem ułatwiał autobus pocztowy na linii Sanok  
– Przemyśl i drugi, mający mniejsze znaczenie z powodu odległości 6 km, dzielącej 
Jabłonkę od Grabownicy Starzeńskiej, a łączący Sanok, Grabownicę i Brzozów był  
mało używany. 

Gminą zbiorową dla Jabłonki była Dydnia. Tam też znajdowała się parafia. Według 
podziału wprowadzonego przez okupanta wchodziła w skład powiatu krośnieńskie- 
go, z tym że ekspozytura starostwa mieściła się nadal w Brzozowie. Gmina i parafia 
podczas okupacji pozostały bez zmian. Zarząd gminy zbiorowej, poczta, telefon, 
posterunek policji mieściły się w Dydni odległej o 8 km. 

Pierwsza wzmianka o Jabłonce znajduje się w Aktach Grodzkich i Ziemskich pod  
datą 26 kwietnia 1468 r., gdzie jest mowa o procesie Stanisława z Dynowa z Pawłem  
i Mikołajem z Dydni o rozgraniczenie pól Jabłonki i Wydrnej. Wynika z tego, że  
Jabłonka należała do właścicieli Dydni: et Dednya Vidrna et Yaplonka ipsorum Pavli  
et Nicolai. Nazwa Jabłonka pochodzi od jabłoni, w które prawdopodobnie wieś ta  
kiedyś obfitowała. „Przypuszczenie to potwierdza istniejąca od niepamiętnych cza- 
sów pieczęć gminna wykonana w drzewie […], a przedstawiająca drzewo jabłoni”.  
W powiecie brzozowskim jest wiele miejscowości biorących swe nazwy od drzew czy 
krzewów: Brzozów, Malinówka, Orzechówka, Trześniów, Buków, Jesionów, Grabow- 
nica, Grabówka i inne. 

Raz pojawiła się nazwa Iablonycza. Ale nie chodzi tu o Jabłonicę Ruską, leżącą  
po prawej stronie Sanu, ani też o Jabłonicę Polską, o czym jednoznacznie świadczy  
zapis z dnia 29 stycznia 1499 r. 
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Z zapisu z 6 czerwca 1480 r. wiadomo o istnieniu w Jabłonce 12 kmieci (kmetho- 
nes): Syzawa, Zaniecz, Szefenak, Iwanicz, Klimek, Sydor, Iwan, Kuch, Boniek, Staszek, 
Szafernak i Jakub Bambel. Wśród tych kmieci osiadłych w Jabłonce Markiewicz  
wskazuje na dwa nazwiska ruskie i dwa niemieckie. Pozostałe nazwiska uważa zaś za 
polskie. Ten skład narodowościowy wskazuje na ożywiony ruch kolonizacyjny Niemców 
oraz zasięg kolonizacji ruskiej poza San, czyli na jego lewym brzegu. Częste wśród 
współczesnych mu mieszkańców Jabłonki nazwisko Sabat, zdaniem Markiewicza, 
świadczy, że nie brakło również na tym terenie osadników z Węgier, a do dziś żyjącą 
rodzinę Jatczyszynów Markiewicz wywodził od Tatarów. 

Nie udało się Markiewiczowi znaleźć żadnych wcześniejszych wskazówek po-
zwalających na odtworzenie sytuacji demograficznej Jabłonki przed połową XIX w. 
Zastosowanie mnożnika Pawińskiego, że w II poł. XVI w. na jeden łan przypadało 11–12 
osób, jest jego zdaniem niepewne, ponieważ przyjmując, że Jabłonka liczyła w tym  
czasie 12 kmieci, trudno ustalić, czy byli oni osadzeni na łanach czy też i półłankach. 

Również co do obszaru Jabłonki dane pochodzą z II poł. XIX w. Słownik geograficzny 
Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich podaje, że w Jabłonce wielka własność 
zajmowała 180,38 ha, a mniejsza 259,26 ha. 10 lat później dwór miał 166,70 ha, wieś  
297,36 ha. Na skutek dobrowolnej parcelacji dworu w latach 1886–1936 nastąpił  
znaczny wzrost ziemi ornej na rzecz wsi – ponad 80 ha w ciągu ok. 60 lat. Około  
1860 r. Jabłonka liczyła w tym czasie 919 parcel gruntowych (szczepowych) i 146  
parcel budowlanych. W 1936 r. było 1821 parcel gruntowych i 235 parcel budowlanych. 
Dowodzi to częstości działów rodzinnych w Jabłonce i idącego z tym rozdrobnienia 
gospodarstw. Nowa klasyfikacja gruntów z 1937 r. nie została wprowadzona do  
operatu, a podczas wojny cały ten materiał zaginął, podobnie jak większość operatu 
katastralnego i hipoteki. 

4. Demografia wsi 

Metryki urodzonych i zmarłych zachowały się od sierpnia 1787 r. i od tego do- 
piero czasu można badać ruch ludności, z wyjątkiem lat 1825–1837, dla których jest  
brak danych dotyczących urodzin. Liczba urodzin stale wzrasta zwłaszcza w latach  
1787–1792, przy czym wobec bardzo silnej śmiertelności ogólna liczba zgonów w tych 
pięciu latach przewyższa liczbę urodzeń. Począwszy od 1840 r., liczba urodzeń wyraź- 
nie wzrastała, a wyjątkowy spadek w 1848 r. wiązał się z panującą w 1847 r. cholerą 
azjatycką. Zmarło wówczas 70 ludzi. Od 1890 r. przyrost naturalny jest wysoki, co  
ma związek z polepszeniem się sytuacji gospodarczej na skutek emigracji, co widać  
zwłaszcza na początku XX w., kiedy emigranci zasilają wieś pieniężnie. Silny spadek 
urodzeń nastąpił w latach 1914–1918. Śmiertelność znów się wzmogła w latach  
1914–1915, kiedy panowały tyfus, szkarlatyna i cholera. 

Lata międzywojenne charakteryzował stały wzrost liczby urodzeń dochodzącej  
w 1927 r. do 53 osób. Lata kryzysu demograficznego przypadły na okres kryzysu 
gospodarczego. Przyczyniła się do tego panująca w 1931 r. epidemia czerwonki.  
Podobnie i ostatni okres poprzedzający II wojnę światową znamionował wyraźny  
spadek urodzeń – zaledwie 27 narodzin w 1939 r. Rok 1940 przyniósł 47 urodzeń,  
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a 1941 tylko 29. Według spisu urzędowego 
z 1938 r. Jabłonka liczyła 1082 miesz- 
kańców. 

Według zaś autorskiego spisu, jaki 
Markiewicz przeprowadził w pierwszych 
dniach maja 1942 r., Jabłonka liczyła 1098 
mieszkańców – 526 mężczyzn i 572 ko-
biety. Na 1000 mężczyzn wypadało 1087 
kobiet. Najliczniejszą grupę (ponad 27%) 
stanowiły dzieci w wieku do 10 lat, na-
stępną młodzież w wieku 10 do 20 lat. 
Małą liczbę osób między 20 a 30 rokiem 
życia (10,56%) tłumaczy przymusowym 

wyjazdem na roboty do Niemiec. Liczną grupę stanowiła ludność w wieku 30–40 lat 
(16,12%). Ludzi starych powyżej 70 lat było ogółem 29 osób (13 mężczyzn, 16 kobiet)  
w tym czworo powyżej 80 lat (fot. 5). 

Najwięcej żonatych wśród mężczyzn i zamężnych wśród kobiet przypadało na wiek 
30–40 lat życia. Kawalerów i panien powyżej 50 roku życia nie było. Wdowców było  
12, wdów 56. Wdowcy na ogół żenili się powtórnie, wdowy zaś rzadko wychodziły 
ponownie za mąż. Markiewicz odnotował tylko trzy takie przypadki. 

Dla mężczyzn i kobiet najczęstszym wiekiem wstępowania w związki małżeń- 
skie był wiek 20–30 lat. U mężczyzn małżeństwo poniżej 20 roku życia należało do 
wyjątków, u kobiet stanowiło 19,3%. Małżeństwa nieletnich były rzadko. W latach  
1917–1940 na 186 małżeństw odnotował Markiewicz tylko dwa związki nieletnich. 
Powyżej 60 roku życia zarówno mężczyźni, jak i kobiety bardzo rzadko wstępowali  
w związki małżeńskie. Jedyny wyjątek to małżeństwo dwukrotnego wdowca, żenią- 
cego się po raz trzeci w 81 roku życia. 

Największa śmiertelność została odnotowana wśród grupy niemowląt do 1 roku. 
Wynosiła ona 25,8%. Drugie miejsce z kolei przypadało starcom powyżej 70 roku życia  
– 23,5%, następnie osobom w wieku 60–70 roku życia – 12,5%. Najmniej umierało 
młodzieży w okresie pomiędzy 10 a 20 rokiem życia. 

Podczas wojny, co wynika z autorskiego spisu ludności wsi przeprowadzonego  
przez E. Markiewicza, drastycznie spadła liczba ludzi młodych, między 20 a 30 rokiem 
życia – do 10,56%, co należy tłumaczyć przymusowym wyjazdem wielu ludzi z tego 
przedziału wiekowego na roboty do Niemiec. 

10% ogólnej liczby mieszkańców urodziło się poza Jabłonką. Najwięcej takich  
osób pochodziło z Wydrnej – 20% urodzonych poza Jabłonką. Z Dydni pochodziło  
14,5%, z Niebocka 13,6% a z Grabownicy 9,9% tak zwanych przystaszów. Wśród nich 
znaczną przewagę miały kobiety, bo aż 85% małżeństw było zawieranych z osobami  
z innych wsi, to małżeństwa z kobietami urodzonymi poza Jabłonką. Na 166 mał- 
żeństw mieszkających w Jabłonce 95, czyli 57,27% było takich, z których albo mąż,  
albo żona pochodzili spoza Jabłonki. W 4 przypadkach oboje małżonkowie pochodzili  

Fot. 5. Mieszkańcy Jabłonki. 

Zdjęcie z pocz. lat 40. XX w. 

Źródło: Zbiory R. Kondrackiego 
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z obcych wsi. Były to przypadki, kie-
dy jedna z osób nabyła gospodar-
stwo w Jabłonce, a następnie zawar-
ła małżeństwo z osobą ze swojej wsi. 

Pod względem narodowościo-
wym ludność Jabłonki przed wojną  
i w czasie okupacji była jednolita, 
polska. Wszyscy też posiadali polską 
przynależność państwową. Przed 
1880 r. było kilkanaście rodzin 
narodowości ruskiej, należących do 
parafii greckokatolickiej w Izdeb-
kach. W latach 1880–1890 wszyscy 
grekokatolicy przeszli do kościoła 
rzymskokatolickiego i mimo blis-
kości wsi, w których Rusini stano-
wili poważny odsetek, cała wieś była 
narodowości polskiej. 

Pod względem wyznania 99% ludności należało do Kościoła rzymskokatolickiego9. 
Resztę stanowili Żydzi i sekta Badaczy Pisma Świętego. Żydzi w Jabłonce mieszkali  
od niepamiętnych czasów. Kiedyś żyło tu osiem rodzin żydowskich. Część jednak 
wyemigrowała w latach 1912–1914 do Ameryki, a część w 1918 r. przeprowadziła się  
do innych wsi. Badacze Pisma Świętego w Jabłonce pojawili się za sprawą reemigrantów 
powracających z Ameryki. Sektę tę zainicjował we wsi około 1920 r. Wojciech Dmitrzak.  
W okresie wojny mieszkało jeszcze dwie rodziny badaczy Pisma Świętego. 

We wsi występowały liczne przypadki powtarzających się nazwisk, a także 
przezwiska, względnie lokalne określenia dla odróżnienia osób i rodzin o tym sa- 
mym nazwisku. Dmitrzaków było 28 rodzin, Sokołowskich – 21, Cyparskich – 12, 
Pajęckich – 12, Myćków – 9, Sabatów – 8, Tyczków – 7, a Piegdoniów, Łukaszyków, 
Stareńczaków, Krzysików i Kondrackich po 6 rodzin. Znane były i powszechnie uży- 
wane przezwiska: „Leśniak” – przodek tej rodziny był leśnikiem; „Granatyr” – ktoś  
z rodziny służył w grenadierach; „Lokaj” – od zawodu dziadka pracującego we dworze; 
„Niemczyk”, „Nędzyk”, „Klamuta”. By dokładnie określić danego człowieka, używano 
określeń pochodzących od położenia geograficznego: „z góry wsi”, „spod dworu” „z za-
rzekówki” (za rzeką), względnie od zajęć: „z młyna”, „z murarzówki”, a także takich  
jak: ”z Harendy” – Leonka z Harendy, „z Waśkówki”, „z Jakubówki”, „z paryji” itp. 
Przezwiska i określenia były w codziennym użyciu zarówno u mieszkańców Jabłonki,  
jak i u okolicznych mieszkańców. 

Stan zdrowia mieszkańców Jabłonki przed wojną Markiewicz oceniał bardzo  
wysoko, w porównaniu z okresem wojny i okupacji niemieckiej. Sytuacja pogorszy- 
ła się wyraźnie w czasie lat wojennych, na co jego zdaniem wpłynęły: niedostatek 

                                                 
9 Rocznik diecezjalny z 1938 r. podaje, że w Jabłonce mieszkało 860 katolików obrządku łacińskiego, 

Schematyzm Diecezji Przemyskiej ob. łac. na rok 1938, Przemyśl 1938, s. 67. 

Fot. 6. Zdjęcie ślubne rodziców Ryszarda Kondrackiego, 
1937. Po prawej proboszcz z Dydni  

ks. kan. Kazimierz Lach 
Źródło: Zbiory R. Kondrackiego 
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pożywienia, brak okrycia, butów, wysokie ceny opału itp. Odnotowano we wsi kilka 
wypadków gruźlicy nabytej i rozwiniętej w latach okupacji. Niemałą tu rolę odgrywało 
odżywianie się mlekiem odtłuszczonym z tak zwanej centryfugi. Przymus oddawania 
kontyngentu mleka był tak wielki, że w 90% gospodarstw spożywano wyłącznie mleko 
chude, niepełnowartościowe. 

Najbliższy lekarz prowadził praktykę lekarską w Dydni, ale z jego porad miesz- 
kańcy Jabłonki nieczęsto korzystali, nawet gdy podczas wojny wieś dotknięta była 
kilkakrotnie epidemiami czerwonki. Leczono wyłącznie domowymi środkami. We wsi  
był felczer cieszący się ogromnym wzięciem w okolicy i jeden „dentysta” ograniczający  
się do usuwania zębów, podobno bardzo zręcznie. 

We wsi było 10 kalek względnie ułomnych: trzy niemowy, jeden beznogi, jedna 
kobieta ze sztywną nogą, jedna osoba bez stopy, jedna osoba bez ręki i jedna z krzy- 
wym kręgosłupem. Poza przypadkami niemoty od urodzenia, wszystkie inne kalectwa 
były nabyte. 

Najwięcej było we wsi gospodarstw 4–6-osobowych. Około 67% ludności – 740  
osób – mieszkało w gospodarstwach 4–7-osobowych. Przeciętnie na jedno gospo- 
darstwo przypadało 5,06 „głów” razem z czeladzią, czyli służbą gospodarską. Liczba  
osób żyjących z jednego gospodarstwa stale wzrastała, przy równoczesnym mnożeniu  
się liczby gospodarstw, co niezbicie wskazywało na postępujące ich karłowacenie. 
Gospodarstwa powyżej 2 ha, a poniżej 4 ha stanowiły 27,65%, natomiast liczące od  
4 do 5 ha i 5 do 10 ha jedynie 5,07%, a więc 1/20 wszystkich gospodarstw. We wsi  
było tylko jedno gospodarstwo, które liczyło ponad 5 ha. Gospodarstw najmniejszych,  
nieprzekraczających 1 ha powierzchni było 63, czyli 29,03%. W 1886 r. było ogółem  
130 gospodarstw, a 50 lat później, w 1942 r. było ich już 217, a więc o 87 więcej. Go-
spodarstwa te były mocno rozczłonkowane. Tylko dwa gospodarstwa powyżej 2 ha 
powierzchni były w jednym kawałku. 217 gospodarstw posiadało swe areały w 613 
kawałkach. Najczęstszymi sposobami przenoszenia własności ziemi były: dziedziczenie, 
darowizna i kupno. Wśród rodzajów spadkobrania najbardziej rozpowszechnione było 
dziedziczenie beztestamentowe, następnie kodycyl, a tylko wyjątkowo testament. 

5. Z Jabłonki w świat 

Wiele osób pochodzących z Jabłonki od XIX w. emigrowało nie tylko poza wieś 
rodzinną, ale także opuszczało kraj. Pierwsi emigranci wyjechali z Jabłonki wkrótce  
po zniesieniu pańszczyzny w latach 1860–1880. Najwcześniejsza fala emigrantów 
kierowała się ku Mołdawii, traktowanej do pracy w tamtejszych gorzelniach. Była to 
emigracja o charakterze sezonowym. Wyjeżdżano na jesieni i powracano na wiosnę. 
Obejmowała tylko mężczyzn w młodym wieku. W sumie w emigracji tej, która trwała 
przez kilkanaście lat, brało udział 20–30 ludzi. Drugą, znacznie liczniejszą, bo obejmu- 
jącą niemal wszystkie rodziny, a niejednokrotnie i kilka osób z jednego gospodarstwa, 
była masowa emigracja na Węgry. Jej początki sięgają czwartej ćwierci XIX w. Trwała  
ona do wybuchu I wojny światowej. Podobnie jak i poprzednia obejmowała jedynie 
mężczyzn w wieku od 17 do 55 roku życia. Okres jej największego nasilenia przypa- 
dał na lata 1890–1910. Przyczyną tej emigracji był brak możliwości utrzymania się  
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z posiadanego gruntu, a także chęć zdobycia gotówki na dokupienie pola i na spłaty 
familijne. W wielu wypadkach zarobione pieniądze były przeznaczone na koszty  
podróży do Ameryki. Ta emigracja znacznie przyczyniła się do wzrostu majątku 
mieszkańców Jabłonki, dzięki stosunkowo łatwemu zarobkowi. Robotnicy bowiem  
w porównaniu z płacami, jakie otrzymywali z miejscowego folwarku, byli dobrze 
wynagradzani. Przeciętnie robotnik w miesiącach zimowych zarabiał na Węgrzech  
30–40 koron, a w miejscowości rodzinnej mógł zarobić zaledwie 80 koron rocznie. 
Pieniądze zarobione na Węgrzech przeznaczane też były w dużej części na budowę 
domów. Dzięki temu dał się zauważyć postęp uzewnętrzniający się w budownictwie 
domów dwuizbowych. Pod tym więc względem Jabłonka wyprzedziła sąsiednie wsie. 
Zaprzestano budować chaty dymne przez tych, którzy pracowali na Węgrzech. Już  
po roku 1920 nie było we wsi ani jednej chaty kurnej. 

Trzecią, największą emigracją, której skutki odbiły się najgłębiej na życiu gospo- 
darczym i kulturalnym Jabłonki była emigracja do Stanów Zjednoczonych Ameryki 
Północnej. Zapoczątkował ją w 1884 r. bednarz Wojciech Dmitrzak i trwała do roku  
1914. Obejmowała zarówno mężczyzn, jak i kobiety. Dziewczęta emigrowały głównie  
w celu zawarcia związku małżeńskiego z narzeczonym, który wcześniej tam wyjechał.  
W przeciwieństwie do poprzednich emigracji raczej miała ona charakter stały – nie-
sezonowy. Najkrótszy pobyt trwał najmniej jeden rok. Wyjeżdżano prawie z każdego 
domu, nawet po kilka osób. W wielu wypadkach dorobiono się znacznych sum, które 
przysyłano, względnie przywożono i nabywano całe gospodarstwa lub dokupywano 
gruntu. Zdarzały się wypadki zastawu pola w celu zdobycia gotówki potrzebnej na 
podróż. Pożyczek tych udzielała ludność miejscowa, wyjątkowo Żydzi. Wielu wyje- 
chało za pieniądze pożyczone w Towarzystwie Zaliczkowym w Brzozowie. Większość 
jednak wyjeżdżała dzięki inicjatywie członków rodzin znajdujących się już za morzem, 
którzy ułatwiali emigrację przez opłacanie bliskim kosztów podróży, staraniem o po-
trzebne dokumenty, wyszukiwaniem odpowiednich warunków pracy. Sugestywnie 
działały też zachęcające wiadomości o dobrobycie osiągniętym przez współziomków  
na obczyźnie. Ogółem do USA wyjechało, licząc samych dorosłych, 151 osób; z czego  
do kraju powróciło na stałe 46 osób. Sześć rodzin (wszyscy członkowie) sprzedało 
gospodarstwa i emigrowało z Jabłonki. Emigracja zamorska podniosła stopę życiową, 
przyczyniła się do powstania nowych gospodarstw, pomnożenia inwentarza żywego  
i martwego oraz podniosła technikę gospodarowania. Nadto odciążyła przeludnie- 
nie wsi, przyniosła podniesienie poziomu kultury i oświaty, a także nauczyła cenić 
wartość pracy i przedsiębiorczości. Za ujemne skutki tej emigracji Markiewicz uznał 
odpływ najdzielniejszych i najbardziej przedsiębiorczych jednostek oraz nowinkar- 
stwo religijne. Emigracji do Kanady Markiewicz odnotował jeden lub dwa przypadki. 

Mniejsze znaczenie miały emigracje do Francji, Łotwy i Niemiec, a z krajowych na 
Śląsk i Polesie. Emigracja do Francji rozpoczęła się po I wojnie światowej, obejmując 
mężczyzn i kobiety. Cieszyła się znaczną popularnością. Sezonowy charakter miała 
emigracja do Łotwy i Niemiec. Początki obu emigracji miały miejsce w roku 1936  
i trwały przez dwa sezony letnie. Obie też miały oblicze typowo rolnicze. Udział w nich 
wzięło łącznie około 40 osób – przeważnie młodzieży. Największą popularnością  
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w ramach emigracji krajowej cieszył się Śląsk Cieszyński. Wyjeżdżano tam po I wojnie 
światowej, kiedy utrudniona była emigracja do Ameryki. W sumie wyjechało tam 30  
osób do pracy w górnictwie. Wszyscy niemal jednak po pewnym czasie powrócili. Na 
Polesie wyjeżdżano niejednokrotnie na pobyt stały do pracy na roli. Ruch ten objął  
15–20 osób, z których dwie rodziny tam pozostało. Ruch migracyjny do miast był 
stosunkowo słaby. Ogółem do miasta wyjechało 18 osób. 

Znacznie więcej, bo 69 osób wyjechało na przymusową emigrację do Niemiec  
w charakterze robotników rolnych. Akcję tę rozpoczęły władze okupacyjne w lutym  
1940 r., kiedy to na wieś został nałożony pierwszy przymusowy kontyngent ludzi. 
Kontyngenty te były stale nakładane. Przed tą „emigracją” ludność jak najbardziej się 
broniła, co wywoływało represje. Z punktu widzenia gospodarczego Markiewicz uznałby 
ją za korzystną, gdyby nie minimalna płaca, liche odżywianie oraz złe traktowanie. 

6. Zabudowa wsi 

Budownictwo w Jabłonce uległo dużym zmianom pod wpływem ruchów migracyj-
nych i emigracyjnych. Wcześniej panowały tradycyjne formy architektoniczne. Był to  
typ polski z dachem czterospadkowym, z dymnikami mniej lub więcej rozwiniętymi  
i okapem. Do II wojny przetrwało jeszcze około 60 takich budynków. W nowszych 
budynkach stosowano z reguły dach dwuspadowy ze szczytami. Jako nawiązanie do 
dawnego stylu zachowano ładny, oblatujący okap, czasem też i dach naczółkowy. Mimo 
że miejsce strzechy zajęła dachówka, domy te przyjemnie harmonizowały z okolicą  
i zachowały swoisty styl. Domów takich wzniesiono do wybuchu II wojny światowej 
ponad 50, co dobrze świadczyło o zmyśle estetycznym mieszkańców. Reszta budowli,  
w ocenie Markiewicza, to brzydkie i nieudolne naśladownictwa form obcych, bez  
wyrazu i poczucia proporcji. Za przykład udanego połączenia stylu podhalańskiego  
z nadwiślańskim uznał piękny kościółek wybudowany przez miejscowych cieśli według 
planu inż. Bogdana Tretera10, doskonale zharmonizowany z otoczeniem. 

Niemal wszystkie domy, z wyjątkiem jednego, były konstrukcji drewnianej, wień-
cowej. Najstarsze chaty składały się z izby, sieni, stajni i komory pod jednym dachem. 
Bardzo szeroka sień służyła jako boisko do młócenia zboża cepem. W izbie były dwa  
okna o wymiarach 70 x 70 cm lub 80 x 80 cm, podzielone na dziewięć kwadratowych  
szybek. Drzwi były jednoskrzydłowe, niskie, zazwyczaj już na żelaznych zawiasach i z 
żelaznymi zamkami, choć można było znaleźć jeszcze kilka przykładów drzwi z drew-
nianymi zamkami i zamykanych z zewnątrz również drewnianym kluczem. W jednej 
chacie, prawdopodobnie najstarszej we wsi, zamontowane były drzwi umieszczone na 
drewnianych wrzeciądzach. Przy budowie tych drzwi nie użyto ani jednego gwoździa,  
ani też kawałka żelaza. Podłóg w starych chatach nie było, lecz jedynie ubita glina. 

 

                                                 
10 E. Markiewicz podał błędnie nazwisko Tretter. Bogdan Treter (1886–1945) – architekt, konserwator zabytków, 

malarz, autor projektów kościołów w Niegowici i Węglówce, willi w Mydlnikach, Lanckoronie i Krzeszowi-
cach, schroniska na Jaworzynie, domów mieszkalnych. Architekt wnętrz, malarz i grafik. W latach 1933–1939 
konserwator zabytków sztuki dla województw krakowskiego i kieleckiego. http://www.artlist.pl (dostęp: 
11.08.2014). 
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Drugi typ chat, najbardziej powszechny, posiadał oprócz izby, izdebkę, po dru- 
giej stronie budynku stajnię naprzeciw izby i komorę naprzeciw izdebki. Sień była 
znacznie węższa, gdyż boisko znajdowało się obok budynku. Zboże w obu typach  
chat przechowywano na strychu. Nowy typ chat pojawił się w Jabłonce około 1890 r.  
i posiadał przeważnie komin. Okna były większe i otwierały się na zawiasach. W iz-
debkach była podłoga, tragarze zasłonięte powałą z cienkich desek, zwaną podsi- 
bitką. Życie rodzinne skupiało się w izbie, a izdebka była przeznaczona na przyjęcie 
znaczniejszych gości, czasem na sypialnię gospodarzy. Do bielenia chat z zewnątrz  
i wewnątrz używano marglu. 

Po I wojnie światowej pojawił się trzeci, mało popularny typ zabudowy. Domy  
te były nieco wyższe, nie posiadały przybudówek, izdebka i komora zostały powięk- 
szone kosztem izby i stajni, a długą sień przedzielano na dwie części, z których jedna 
używana była jako kuchnia letnia. Stajnia pozostała pod tym samym dachem, co część 
mieszkalna. W lecie życie domowe koncentrowało się w letniej kuchni, w zimie w izbie. 
Druga izba miała charakter reprezentacyjny. Domy te w zimie wymagały dużo opału. 

Tuż przed II wojną światową budownictwo uległo zmianie. Usunięto stajnię, a w  
jej miejsce pojawiła się trzecia izba. Belki od zewnątrz i od wewnątrz były ciosane,  
a odstępy między nimi utykano mchem i wyrównywano gliną rozrobioną z plewami. 
Jeżeli dom nie został oszalowany deskami – zazwyczaj szalowano tylko zewnętrzną, 
frontową ścianę – bielono go wapnem. Wstawiano dwuskrzydłowe drzwi z filunkami  
i normalnymi klamkami oraz zamkami. 

7. Gospodarstwo wiejskie 

Do podstawowych narzędzi rolniczych przeciętnego gospodarza należał pług –  
pług starego typu był cały drewniany, również drewniana była okładnica, nowy typ  
zaś posiadał drewnianą grządziel, żelazną słupicę, takiż lemiesz, płużę i okładnicę – 
brony, kolca, wóz, sanie, młynek, sieczkarnia, żarna, taczka i uprząż, oraz szereg  
drobnych narzędzi, jak: widły, grabie, motyki, kosy, siekiery itp. 

E. Markiewicz przytacza opowiedzianą mu przez stelmacha, w którego rodzinie  
od kilku pokoleń uprawiano to rzemiosło, historię ewolucji wozu. „Po wyprawie 
Napoleona na Moskwę w okolicy tutejszej panował wielki głód i ludność jeździła po  
zboże aż do Tarnopola. Do wypraw tych używano wozów wyłącznie drewnianych,  
nawet zamiast dzisiejszego żelaznego kolucha do naszelników, posługiwano się  
koluchem drewnianym, które przygotowywano w następujący sposób. W rosnącym  
dębie, grubym około 10 cali wydrążano otwór w kształcie jaja 3–4 cm głęboki i tak 
pozostawiano drzewo przez dwa lata. Przez ten czas soki zalewały otwór, wygładzając 
brzegi. Następnie wycinano kawał dębu wraz z otworem, obrabiano i osadzano luźno  
na dyszlu. Kolucha wyrabiane w ten sposób były podobno bardzo trwałe. W 20–30  
lat później zaczęto używać tzw. „wozów sztabowych”. Nazwa pochodzi od żelaznych 
sztab, którymi łączono dzwona przy spojeniach. Około 1873 r. zaczęto kuć koła 
jednolitymi obręczami, po 1880 r. zastępowano już osie drewniane żelaznymi. Do 
hamowania używano kawałka drewna, przywiązanego do rozwory tzw. „suki”. Był to  
0,5 m pień, najczęściej olszynowy, wydrążony w kształcie koryta, który podsuwano  
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pod tylne koło. Przy hamowaniu koło spoczywało w korycie, którego zewnętrzna,  
płaska strona zwiększała tarcie, sunąc jak sanie po ziemi”. 

Sań używano w Jabłonce nie tylko w zimie, ale i w innych porach roku, zwłaszcza  
do zwożenia snopów i ziemniaków z pól położonych na stokach gór. Oprócz tych  
znane były tzw. broniaki, służące do wywozu bron w pole. W porównaniu z innymi 
saniami były bardzo lekkie. Wozy oraz sanie wykonywano i kuto na miejscu. 

Młynki posiadało jedynie 15 gospodarstw. Pierwszy młynek do czyszczenia  
zboża pojawił się we wsi w ostatnim dziesięcioleciu XIX w. Otrzymał go kucharz od 
właściciela dworu. Bardzo ważną rolę w każdym gospodarstwie, zwłaszcza podczas  
II wojny światowej, odgrywały żarna, które znajdowały się niemal w każdym domu,  
a czasem nawet posiadano nawet dwoje żaren. Do rżnięcia sieczki używano dawniej 
żelaznych skrzynek, składających się ze stalowego noża i drewnianej skrzynki. Nóż 
naciśnięty ręką i nogą rżnął słomę. Walcowe sieczkarnie pojawiły się ok. 1890 r.,  
a rozpowszechniły się przed I wojną światową. Młocarni było sześć – cztery ręczne  
i dwie motorowe. Pojawiły się ok. 1900 r. Posiadali je tylko zamożni gospodarze. 

Wszystkie gospodarstwa posiadały po jednej krowie. Po dwie krowy chowano  
w gospodarstwach 2–5 ha. Po trzy krowy chowano w gospodarstwach 3–5 ha, pięć  
krów miało tylko jedno gospodarstwo, najzamożniejsze. Mała ilość gospodarstw 
posiadająca 2–3 krów podczas II wojny światowej wynikała z faktu, że przy wyzna- 
czaniu kontyngentu sołtys starał się zabierać krowy z tych gospodarstw, gdzie było ich 
więcej. Rzadko się zdarzało, aby przeznaczał jedyną krowę. Żywienie bydła w Jabłonce  
nie stało na wysokim poziomie. W lecie krowy pasły się na kiepskich pastwiskach,  
po rowach i pustych ugorach. Krowy wypędzano na pastwisko od początku maja do  
końca października ok. godziny 600 rano, a zganiano do stajni ok. 900 lub 1000. W stajni 
zamożniejsi karmili krowy koniczyną lub mieszanką, biedniejsi zaś trawą uzbieraną  
w lesie. Wczesną jesienią paśli bydło na ścierniskach, później na młodej koniczynie.  
W zimie natomiast prawie wszystkie krowy były żywione sieczką ze słomy z małym 
dodatkiem buraków pastewnych względnie ziemniaków. Grysu rogaciźnie nikt nie  
dawał, bo był przeznaczony dla świń i kur. Mleczność krów była zatem niska. Rocz- 
na wydajność wahała się od 1200 do 1800 l, przy 2,0 do 3,2% zawartości tłuszczu.  
Krowy też, szczególnie podczas okupacji, na skutek braku koni, były używane jako  
siła zaprzęgowa. 

W ostatnim ćwierćwieczu XIX stulecia chowano w Jabłonce tylko 12 koni. Większość 
gospodarstw posługiwała się wołami, których było ok. 33 par. Praca z wołami zupeł- 
nie zanikła ok. 1910 r. Na początku wojny było ich tylko kilka w folwarku. Ilość koni 
natomiast szybko wzrastała. W 1925 r. hodowano ich ok. 150. Używano ich do prac 
zarobkowych przy wywózce drewna z lasu jabłoneckiego do tartaku w Krzemiennej, 
desek z tartaku do Sanoka i szutru (żwiru) z Sanu na gościńce państwowe. Po 1930 r.  
ilość koni stopniowo zmniejszyła się na skutek ustania tej formy zarobku. W 1939 r.  
było w Jabłonce 95 koni. Asenterunek dokonany przez wojsko polskie, a następnie  
pobór za minimalną opłatą przez okupanta sprawiły, że już w 1940 r. ilość koni wraz  
ze źrebiętami spadła do 73, a według spisu urzędowego z maja 1942 r. koni dorosłych 
chowano 58 sztuk, źrebiąt zaś 5. 



Wieś Jabłonka w badaniach Eugeniusza Markiewicza 

259 

 
Hodowla trzody chlewnej przed 1914 r. stała o wiele wyżej niż w 1939 r. Gospo-

darstwa nie były tak rozdrobnione, a przy niskich cenach zboża zysk był większy niż  
w czasach międzywojennych. I wojna światowa zniszczyła kompletnie hodowlę świń  
w Jabłonce. Pozostało zaledwie kilka sztuk. Tuż przed wojną w 1939 r. było 85 sztuk  
świń, lecz pogłowie trzody szybko spadało i w grudniu 1940 r. było tylko 33 sztuki,  
a w maju 1942 r. zaledwie 17 sztuk. 

Hodowla kóz do II wojny światowej nigdy nie przekroczyła 5 sztuk w całej wsi. 
Dopiero w czasie wojny liczba kóz wzrosła do 14, do czego przyczyniło się zabieranie 
krów na kontyngent. Owce zaczęto hodować dopiero w czasie okupacji, gdyż domowe 
wyroby z wełny zastępowały kupowaną dawniej odzież. We wsi było 18 sztuk owiec.  
Z drobiu chowano najczęściej kury. W 1941 r. kur i kogutów było 1248 – średnio 6–10  
w gospodarstwie, gęsi 95, kaczek 14, indyków 5. Kur rasowych było niewiele – kil-
kanaście sztuk zielononóżek, 10 sztuk minorek i 15 sztuk karmazynów. Hodowla  
królików rozpowszechniła się silnie w czasie II wojny światowej, ze względu na skórki  
i tanie mięso wyłącznie na użytek domowy. Gołębi w Jabłonce nikt nie chował. 

Ze zbóż i roślin strączkowych uprawiano: żyto ozime i jare, pszenicę i jęczmień  
ozimy i jary, owies, groch, fasolę i proso. Z okopowych: ziemniaki, buraki pastewne, 
kapustę i brukiew. Z roślin przemysłowych len i konopie, a z pastewnych koniczynę, 
mieszanki z owsa, wyki i jęczmienia. Jęczmień ozimy i proso zaczęto siać dopiero po  
I wojnie światowej. Obornik zajmował pierwsze miejsce w stosowaniu nawożenia,  
w latach 30. XX w. zaczęto nawozić też gnojówką. Nawozy sztuczne pojawiły się  
w Jabłonce na początku XX w., lecz na większą skalę zaczęto je używać po I wojnie 
światowej. Podczas II wojny światowej zużycie nawozów sztucznych gwałtownie  
zmalało na skutek wyłączenia ich z wolnego handlu. 

W okresie międzywojennym zwiększyła się głębokość orki. Dawniej orano na głę-
bokość 4 cali (10 cm), z czasem do głębokości 10 cali (12,5 cm). Jeszcze na początku  
XX w. w większości gospodarstw orano w wąskie zagony przeważnie sześcioskibowe. 
Uprawę zagonową zachowano, lecz zagony stały się znacznie szersze, a w większości 
gospodarstw orano już w szerokie składy. Dawniej nie stosowano podorywek. Przed 
wybuchem II wojny światowej niezaoranych ściernisk nikt na zimę już nie pozostawiał. 
Wyjątkowo tylko przez kilka tygodni wypasano ścierniska, a następnie je zaorywano. 

W zależności od warunków atmosferycznych prace polowe rozpoczynano na po-
czątku marca, a niekiedy, jak w 1941 r., dopiero na początku maja. Normalnie okres  
robót wiosennych przypadał na koniec marca i kwiecień. Po zimach ostrych roboty 
wiosenne rozpoczynają się kilka tygodni wcześniej niż po łagodnych. Prace jesienne 
rozpoczynały się zaraz po sprzęcie zbóż, a więc w sierpniu, a nawet pod koniec lipca  
i trwały aż do śniegu względnie do nadejścia przymrozków. 

Selekcję zboża do siewu przeprowadzano w sposób tradycyjny. Już w czasie  
zwózki z pola wybierano dorodniejsze snopy i odkładano je na bok. Po dniu Matki  
Bożej Zielnej – 15 sierpnia – snopy te omłacano, co w miejscowym żargonie nazywano 
przecieraniem. Zboże to młynkowano dwukrotnie, następnie przesiewano przetakami,  
co zastępowało trierowanie i tylko niektórzy chłopi wozili zboże do folwarku, gdzie  
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bez opłaty je trierowali. Wyczyszczone zboże na ogół bajcowano siarczanem miedzi  
przez moczenie zboża w rozczynie siarczanu przez polewanie tym rozczynem zboża 
rozsypanego na klepisku. Ilości wysiewu żyta, pszenicy i jęczmienia ozimego wahała  
się od 10 do 12 miarek na jedną morgę czyli, 170–200 kg/ha. Owsa na 1 ha wysiewano 
240–280 kg. Czystej odmiany zboża prawie nikt nie posiadał z powodu mieszania 
gatunków wysiewanych na niewielkim obszarze. Największą popularnością cieszyło  
się żyto mikulickie ze względu na długą słomę, której brak odczuwano. Zaopatrywano  
się w nie w okolicznych dworach, szczególnie 1936 r. po klęsce gradobicia. 

Do I wojny światowej do żęcia zbóż ozimych używano wyłącznie sierpów ząbko-
wanych. Koszono tylko jęczmień i owies. Około 1939 r. większość już używała kosy, 
również przy życie i pszenicy. Pod koniec czerwca zbierano jęczmień ozimy. Żyto  
zaś w drugiej połowie lipca, a pszenicę w pierwszej połowie sierpnia. Jęczmień jary 
koszono razem z pszenicą. Owsy, jare żyto i pszenicę w drugiej połowie sierpnia. 
Wszystkie zboża koszono na pręt do ściany – za każdym kosiarzem szła odbieraczka, 
która odbierała żyto i pszenicę i wiązała je w snopy. Snopy te układano w półkopki  
po 20 snopków w tzw. węgły i przykrywano większym snopem – czapką. W mendle 
układali zboże tylko nieliczni. Jęczmień i owies koszono na cienką pomieć, wiążąc  
je po kilku dniach. 

Koniczynę skoszoną w pokosy przewracano w celu szybszego przeschnięcia, po  
czym zgrabywano ją i układano w małe kopy. Niektórzy używali do tego celu kozłów.  
Po kilku dniach ponownie przerzucano kopy, pozostawiano przez dzień, a przed wie-
czorną rosą kopiono ponownie i pozostawiano przez dwa tygodnie do wysuszenia. 

Sadzenie ziemniaków wczesnych przypadało na pierwszą połowę kwietnia, późnych 
zaś na drugą połowę. W przypadku złej pogody sadzono ziemniaki nawet do końca  
maja. Na sadzeniaki wybierano drobne bulwy lub krajano na dwie, trzy części, zależnie  
od ilości oczek. W czasie okupacji z powodu braku ziemniaków odkrawano te części,  
które posiadały odpowiednią ilość oczek i przesypywano je popiołem, przechowując  
je w ten sposób do czasu sadzenia. 

Wydajność z hektara była niska. Dla gminy Dydnia w 1938 r. wynosiła ona:  
pszenica ozima – 7,5 q/ha, żyto ozime – 10,7 q/ha, jęczmień jary – 7,0 q/ha, owies –  
8,7 q/ha, ziemniaki – 110,0 q/ha, W Jabłonce wydajność ta była niższa niż średnia  
dla całej gminy ok. 10%. 

Do I wojny światowej sadownictwo rozwijało się słabo. Szczepiono tylko jabłonie, 
natomiast grusze, śliwy, czereśnie były nieuszlachetniane. Wielkie straty w tym i tak 
ubogim sadownictwie poczyniła zima 1928/1929 r., kiedy to zmarzło około 70% drzew 
owocowych. To zniechęciło gospodarzy do zakładania sadów i stąd odczuwano w Ja-
błonce duży brak owoców, poza dzikimi czereśniami. Dopiero w 1941 r. sprowadzono  
z Dzikowa 2040 sztuk trzyletnich szlachetnych odmian drzewek owocowych – 1000  
grusz i 1040 jabłoni. Sady, w przeciwieństwie do ogródków warzywnych i kwiatowych, 
które posiadały parkany sztachetowe lub chrustowe, rzadziej z żywopłotu, z reguły  
nie były ogrodzone. Warzywnictwo było na bardzo niskim poziomie. Do I wojny 
światowej sadzono tylko kapustę, trochę buraków ćwikłowych i marchwi. Później 
rozpowszechniła się cebula, pietruszka, ogórki, a nawet i pomidory. Warzywniki były 
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umieszczane tuż przy domu. Warzywnictwo popularyzowało we wsi Koło Gospodyń 
Wiejskich. Warzywa uprawiano wyłącznie na własny użytek. 

8. Handel, rzemiosło i prace zarobkowe 

Handel i rzemiosło ograniczało się do obrębu wsi. Rzemieślnicy miejscowi byli  
bez kwalifikacji, a znajomość rzemiosła nabyli albo podczas krótkiej praktyki w ob- 
cym zakładzie, albo też została ona im przekazana z ojca na syna. Swego zawodu  
nie traktowali jako wyłączne źródło utrzymania. Rzemiosła nie wykonywali przez  
cały rok, a jedynie gdy nie było prac polowych. Był tylko jeden stelmach, bezrolny,  
który najpierw pracował w miejscowym dworze, a następnie założył warsztat we wsi,  
z którego utrzymywał się dwa lata. Niemal wszyscy rzemieślnicy uczyli się rzemiosła  
na miejscu. Byli to: sześciu stolarzy, czterej cieśle, czterej kowale, pięciu murarzy  
i blacharzy, dwóch szewców, trzech krawców w tym jeden wykwalifikowany, dwie 
krawcowe wykwalifikowane i 48 kobiet posiadających maszyny do szycia, trzech  
rymarzy – dwóch z nich trudniło się tapicerstwem na potrzeby dworów i kopalni  
ropy naftowej. Liczną grupę stanowili szczególnie podczas okupacji niemieckiej  
garbarze, spośród których kilku praktykowało w garbarniach w Ameryce. Ponadto  
było trzech tkaczy, jeden ślusarz pracujący w kopalni ropy naftowej w Grabownicy,  
trzech szoferów – w czasie okupacji bezrobotnych, dwóch kołodziei, jeden koszy- 
karz, jeden betoniarz, jeden introligator i jeden domorosły zegarmistrz. Niektóre  
zawody uaktywniły mocniej się dopiero w czasie okupacji na skutek warunków życia  
– garbarstwo, tkactwo, przędzenie i w wyniku przybycia do Jabłonki rzemieślników  
z Poznańskiego i Małopolski Wschodniej. Działał też niewielki młyn, tartak wodny  
na jedną piłę i dwie ręczne olejarnie. 

U początków autonomii galicyjskiej nie było w Jabłonce żadnego sklepu, a je- 
dynie dwa wyszynki – własność dworu, dzierżawione przez mieszkańców Jabłonki.  
W jednym z nich powstał maleńki sklepik. W 1902 r. zorganizowano sklepik Kółka 
Rolniczego, który jednak słabo się rozwijał i ulegał kilkakrotnej likwidacji w ciągu 
niespełna 40 lat. Później dwa sklepy prywatne, prowadzone początkowo przez Ży- 
dów, następnie wykupione przez katolików. Na początku 1942 r. została założona 
Spółdzielnia Spożywców podporządkowana oddziałowi „Społem” w Sanoku, lecz 
okupant wyłączył wiele towarów z wolnego handlu. Handlem nadto zajmowało się 
czterech pośredników, w tym trzech handlarzy końmi. 

Podczas okupacji niemieckiej około 70 ludzi wyjechało do Niemiec, kilkunastu 
chłopców służyło przymusowo w junackich hufcach pracy, 15 mężczyzn dziennie  
było zajętych przymusowymi pracami, ale nie brakowało rąk do pracy, a raczej był ich 
nadmiar. Stosunkowo dużą liczbę rąk do pracy zatrudniał folwark, gdzie cała służba  
była miejscowego pochodzenia. Również wszystkie roboty akordowe i dniówkowe  
w przeważnej części wykonywali mieszkańcy Jabłonki. Przed II wojną światową  
służba stała służyła głównie za naturalia „na ordynarię”. Dniówki płacono przeważnie 
gotówką, w wysokości zależnej od rodzaju pracy. Sezonowe roboty polne wykonywały 
dziewczęta godzone miesięcznie za 15 zł i utrzymanie. Czas pracy trwał od 700 rano  
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do zachodu słońca. Robotnik dostawał 3–4 razy dziennie jedzenie, takie jak furman 
pracujący końmi, ale bez dodatku w postaci wódki. 

9. Oświata i kultura 

Do 1910 r. nie było we wsi szkoły na 
skutek przeszkód ze strony chłopów. Kiedy 
około 1870 r. rząd galicyjski chciał wybudo-
wać szkołę, chłopi tutejsi zobowiązali się 
do odrobienia pewnych szarwarków, w za-
mian za zaniechanie tego planu. Do 1910 r. 
2–3 gospodarzy posyłało po jednym dziec-
ku do szkoły w Niebocku i Dydni. Do 
chwili otwarcia szkoły w Jabłonce czytać i 
pisać uczyli prywatnie miejscowi chłopi, 
którzy sztukę tę posiadali, za wynagrodze-
nie w naturze lub pieniądzach. Liczba 
analfabetów w Jabłonce była duża, a anal-
fabetyzm był częściowo wtórny. Przed 
wybuchem II wojny światowej istniała 
szkoła drugiego stopnia, sześcioklasowa  
z trójką nauczycieli (fot. 7). Przy szkole 
działało początkowo koło amatorskie, 
przekształcone w Związek Strzelecki, które 
urządzało co roku kilka przedstawień  
– w lecie na wolnym powietrzu, a w zimie 
w domu gromadzkim. 

Dużą rolę w życiu wsi odegrało Kółko 
Rolnicze oraz powstałe w 1932 r. Koło Gos-
podyń Wiejskich. Kółko Rolnicze prowa-
dziło działalność handlową – sklep i sze-
rzyło oświatę rolniczą – pogadanki, do-
świadczalne poletka konkursowe. Koło 
Gospodyń prowadziło szereg kursów szycia, trykotarstwa ręcznego, przetworów owoco-
wych i jarzynowych. 

Do 1939 r. działał zbudowany w 1925 r. przez mieszkańców Jabłonki, przy po- 
mocy Biura Odbudowy Kraju – subwencja pieniężna i miejscowego dworu (budulec)  
dom gromadzki. Pierwsza stała biblioteka została założona w 1911 r., uległa ona  
jednak zniszczeniu w czasie I wojny światowej. Następną założyło Koło Młodzieży  
przy miejscowym Kółku Rolniczym, zakupując kilkadziesiąt książek beletrystycznych  
i fachowych. Były to dzieła beletrystyki przede wszystkim polskiej. Książki te cieszyły  
się dużym powodzeniem, wędrując z rąk do rąk. Czytała je głównie młodzież, ze star-
szego pokolenia zaledwie kilka osób. Jeszcze podczas okupacji można było znaleźć  
na wsi kilkanaście egzemplarzy tej biblioteki, zniszczonej przez okupanta. 

Fot. 7. Od lewej: długoletni sołtys Jabłonki 
Franciszek Myćka, w środku nauczycielka  
Zofia Szelest (w latach 1939–1940 kierow- 

niczka szkoły w Krzywem) oraz Paraniak – 
prawdopodobnie nauczycielka z Jabłonki 

Źródło: Zbiory R. Kondrackiego 
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10. W rodzinie i gronie przyjaciół 

Życie rodzinne miało wiele cech patriarchalnych. Ojciec był jedyną wyrocznią we 
wszystkich ważniejszych sprawach. On decydował o zawodzie dzieci i wpływał na  
wybór małżonka. Dzieci do rodziców zwracały się przez „Wy”. Do starszych dzieci na 
ogół odnosiły się z szacunkiem. Kłótnie małżeńskie były częste, ale błahe. Na ogół  
pożycie rodzinne było poprawne. Pieniądze zarobione przez nieletnie dzieci były 
oddawane rodzicom. 

Życie towarzyskie kwitło głównie podczas uroczystości rodzinnych. Imieniny  
nawet najbiedniejszego gospodarza obchodzono gwarno i wesoło, często przesadnie.  
Poza tym organizowano wieczorki kobiet z kądzielami. Dołączali do nich mężczyźni, 
przynosząc wódkę, a gospodyni dawała skromną zakąskę, zjawiał się wiejski muzykant  
z harmonią lub skrzypcami i zabawa trwała nawet do późnej nocy przeplatana śpiewem  
i wódką. Markiewicz stwierdzał, że wódki podczas okupacji było za dużo, gdyż niemal 
każde gospodarstwo pędziło samogon, ludność rozpijała się, niejednokrotnie nawet 
dzieciom dawano alkohol. Przed wojną urządzano często zabawy taneczne i festyny 
cieszące się liczną frekwencją. Dochód z tych imprez przeznaczano na pożyteczne cele  
(np. budowa kościoła). W czasie wojny zabaw publicznych nie urządzano. Wesela przed 
wojną były bardzo huczne i trwały cały tydzień z wyjątkiem piątku. W czasie wojny 
ograniczano je do jednego dnia. Zachowano wiele tradycji i zwyczajów świątecznych  
i okolicznościowych (fot. 8). 

Religijność była głęboka i powszechna. Markiewicz pisał, że „poza nielicznymi 
jednostkami obałamuconych ‘badaczy’, cała ludność jest praktykująca”11, a dowodem 
dojrzałości i rozsądku była jednogłośna uchwała wszystkich mieszkańców w sprawie 
zlikwidowania ostatniej karczmy. Od tego czasu nie było wyszynku w Jabłonce. Nie- 
stety, podczas okupacji pijaństwo rozpleniło się. 

 

 

Fot. 8. Mieszkańcy Jabłonki z lat 30. XX w. prawdopodobnie podczas dożynek. 
W środku w białym stroju sołtys Franciszek Myćka 

Źródło: Zbiory R. Kondrackiego 

                                                 
11 E. Markiewicz, Jabłonka wieś powiatu brzozowskiego…, op. cit., s. 141. 
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Mieszkańcy Jabłonki od niepamiętnych czasów mieli wyrobione poczucie solidar-
ności i obowiązku pomocy, zwłaszcza w wypadkach klęsk elementarnych. Gdy komuś 
spłonął dom, wieś starała się mu ułatwić odbudowę, pomagając w zwózce drzewa, 
składając słomę na poszycie, pomagając w pracy. Podobnie spieszono z pomocą, gdy 
biedakowi padło bydlę, lub zdarzyło się inne nieszczęście. 

Ubiór mieszkańców Jabłonki nie posiadał specjalnych cech i nie używano miej-
scowego stroju ludowego. Ubierano się na modę miejską. 

Starzy ludzie pamiętali czasy, kiedy sypiało się na piecach. W okresie między-
wojennym pojawiły się łóżka, chociaż w niedostatecznej zwykle ilości – w jednym  
łóżku sypiało zwykle po dwie osoby, a w liczniejszych rodzinach używano do spania 
drewnianych kanap, które w dzień służyły jako ławy do siedzenia. Sienniki stosowano 
rzadko. Spano na słomie przykrytej płócienną płachtą. Jako nakrycie służyły pierzyny  
i koce. W każdej izbie był stół i po 2–3 krzesła. Do siedzenia używano też ławeczek.  
W każdym domu były półki lub szafka na naczynia, często i kredens. Szafę na ubrania, 
czasem nawet dwie, posiadała większość gospodarzy. Wykonywane były wszystkie  
przez miejscowych majstrów, z różnych gatunków drzewa, zwykle malowane, wyjąt-
kowo politurowane. Przed wojną zaczęto kupować krzesła fabryczne. Prawie każdy  
dom posiadał zegar ścienny – wahadłowy. Do oświetlenia domów używano lamp 
naftowych, do gospodarstwa latarni podwórzowych. Jako paliwo służy nafta, a w  
czasie okupacji także nieczyszczona ropa naftowa. Dawne gliniane naczynia zastąpiły 
żelazne i emaliowane, a miejsce glinianych misek i drewnianych łyżek zajęły talerze 
fajansowe i emaliowane, miseczki i blaszane lub aluminiowe łyżki. Coraz częściej 
używano widelców i noży. Chaty zamiatano raz na dzień, a podłogi zmywano raz  
na tydzień. 

Zaprezentowana praca docenta Eugeniusza Markiewicza posiada dzisiaj, w odnie-
sieniu do czasów znanych mu z autopsji i przeprowadzonych badań empirycznych, 
charakter źródłowy. Stanowi też ewenement w historiografii tego regionu. Żadna  
inna wieś nie ma takiego opracowania źródłowego dla czasów międzywojennych  
i okresu okupacji. W wymiarze mikroregionu – dolina środkowego Sanu – posiada 
niewymierną wartość historiograficzną. 
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