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Powiat sanocki w okresie autonomii galicyjskiej

Rzemios³o i handel

Rozwój rzemios³a w II po³owie XIX wieku i na pocz¹tku XX na terenie powiatu sanockiego, jak i ca³ej 

Galicji, napotyka³ na liczne trudnoœci spowodowane g³ównie polityk¹ prowadzon¹ przez rz¹d austriacki, 

który wspiera³y ko³a ziemiañstwa galicyjskiego. Du¿ym utrudnieniem dla rozwoju rzemios³a by³a ogromna 

konkurencja ze strony silniej rozwiniêtych pañstw monarchii austro – wêgierskiej. Kraje te traktowa³y 

Galicjê jako rynek zbytu a zarazem Ÿród³o surowców.

 Kolejn¹ przeszkodê w rozwoju rzemios³a stanowi³ brak rodzimego kapita³u oraz bieda miejscowej 

ludnoœci, której nie staæ by³o na zakup produktów dostarczonych przez rzemios³o i przemys³. 

Rz¹d monarchii habsburskiej, uwa¿aj¹c system cechowy za przestarza³y, ustaw¹ z dnia 20 grudnia 1859 

roku zniós³ je, powo³uj¹c w ich miejsce zgromadzenia rzemieœlnicze. Likwidacja cechów polega³a

na rozwi¹zaniu ich jako organizacji zamkniêtych. Przesta³ obowi¹zywaæ przymus cechowy, organizacjom 

tym odebrano prawo, na mocy którego decydowa³y one o otwarciu b¹dŸ zamkniêciu warsztatu. Ustawa

ta przyznawa³a ponadto znaczne ulgi majstrom. Od tej pory mogli oni zaopatrywaæ siê w surowiec

u dowolnego dostawcy. Poza tym mieli prawo do swobodnego zbytu swoich towarów. Bardzo wa¿nym 

przywilejem by³o uzyskanie przez majstrów osobistych przywilejów politycznych. Dotychczas mieli je,

ale wy³¹cznie jako cz³onkowie cechu.

Du¿e zmiany dotknê³y istniej¹ce dotychczas stosunki pomiêdzy cechami a zwi¹zkami czeladniczymi.

Od tej pory czeladnicy byli podlegli w³adzom miejskim, a nie jak dotychczas, cechom. Organizacje

te przesta³y równie¿ pe³niæ rolê bractw religijnych.

Wszystkie te zmiany spowodowa³y wprowadzenie wolnej konkurencji. Od tej chwili czeladnik stawa³ siê 
1mistrzem, mia³ prawo za³o¿yæ w³asny warsztat, zatrudniæ czeladników i uczniów.  

Nale¿y stwierdziæ, ¿e zmiany te, na gruncie galicyjskim, mia³y charakter wrêcz rewolucyjny. Na

te rewolucyjne zmiany nie byli w ¿aden sposób przygotowani mieszkañcy tych terenów. Rzemios³o, zreszt¹ 

tak jak i przemys³ by³o zbyt s³abe, aby podo³aæ wolnej konkurencji. Co wa¿niejsze musia³o ono zacz¹æ 

zdobywaæ rynek dla swoich wyrobów przy bardzo du¿ej konkurencji ze strony zdecydowanie silniejszego 

rzemios³a w pozosta³ych krajów monarchii austro – wêgierskiej.

Niekorzystny wp³yw na rozwój rzemios³a i przemys³u mia³o zniesienie granicy celnej pomiêdzy Austri¹

a Wêgrami. Dosz³o do tego w roku 1849 oraz wprowadzenie rok póŸniej nowej taryfy celnej. Zniesione 
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zosta³y wówczas prawie wszystkie c³a na surowce, które by³y na teren Galicji zarówno wwo¿one i wywo¿one.

Równie¿ ujemny wp³yw na rozwój rzemios³a mia³ rozwój komunikacji, szczególnie powstanie kolei, która 

po³¹czy³a Galicjê z reszt¹ monarchii. Spowodowa³a ona zalew rynku galicyjskiego zdecydowaniem tañszym 

i lepszym jakoœciowo produktem.

Tak¿e stanowisko galicyjskiego ziemiañstwa mia³o niezwykle ujemny wp³yw na rozwój rzemios³a.

Ta grupa spo³eczna uwa¿a³a, ¿e rozwój przemys³u i rzemios³a odrywa³ rolnika od pracy na roli a tych by³o 

zdecydowanie zbyt ma³o. Poprawê sytuacji gospodarczej Galicji upatrywali wy³¹cznie w rozwoju 
2

gospodarstw wiejskich .

Prowincja ta nie by³a przygotowana na tak rewolucyjne zmiany. Ich wprowadzenie przyczyni³o siê

do stagnacji, jaka zapanowa³a w rzemioœle.

W okresie autonomii galicyjskiej rzemios³o niemal zanik³o w Jaœliskach. Produkcja kamieni ¿arnowych 

spad³a do niezbêdnego minimum. Podobnie przedstawia³a siê sytuacja cechu szewskiego i krawieckiego. 

Wytwórczoœæ cechowa zosta³a ograniczona do zaspokojenia w³asnych potrzeb. Jedynym dobrze 

prosperuj¹cym cechem by³ bednarski. Producenci wywozili swoje wyroby do Wêgier. Wymieniano je tam 

g³ównie na pszenicê. Rzemios³o zanik³o prawie zupe³nie, co w konsekwencji przyczyni³o siê do utraty rangi, 

jakie do tej pory mia³y miejscowe jarmarki. W okresie galicyjskim miasto mia³o prawo do 11 targów. 
3

Handlowano na nich g³ównie wyrobami rzemieœlniczymi i p³odami rolnymi . Przewa¿aj¹ca czêœæ 

mieszkañców utrzymywa³a siê z rolnictwa.

Podobnie przedstawia³a siê sytuacja w Sanoku. W okresie autonomii galicyjskiej dosz³o do upadku 

gospodarczego miasta. Wed³ug opisu zawartego w dziele „Opis historyczny Cechu Wielkiego Miasta 

Sanoka”, który pochodzi z roku 1848 i zosta³ napisany przez Maksymiliana Paczosiñskiego, majstra 

stolarskiego i cechmistrza Cechu Wielkiego, rzemios³o w mieœcie straci³o zupe³nie swoja wczeœniejsz¹ rangê:

„Dawniej miasto Sanok za polskich królów by³ bogatszy, mia³ kilka Jarmarków, mo¿nych mieszczan

i Rzemieœlników dostatek, którem Królowie nadawali przywileje na Cechy. I tak Cech wielki mia³ przywileie 

dawne od niepamiêtnych czasów, a gdy siê miasto spali³o, wiêc te cechowe przywileje od króla Zygmunta III – 

go, które dot¹d utrzymuje. W Sanoku dawniej istnia³y Cechy iak to I – szy Cech Wielki. 2 – gi Cech Kowalski,

3 – Cech Krawiecki, 4 – Cech Kóœmierski, 5 – Cech ZeŸnicki, 6 – Cech Szewski, 7 – Cech Tkacki, 8 – Cech 

Szenkarski, a gdy cechy upadaæ zaczê³y pomniejszy³o siê ich wiele i tak Cech Kowalski, Tkacki i Szenkarski 

z³¹czony zosta³ z wielkim cechem. Cech Kóœmierski z Krawieckim (...) Od 1838 zaczêli zemieœlnicy w Sanoku 

podupadaæ bo przed 1838 rokiem ieszcze iakotako Rzemieœlnikom siê powiod³o ale od 1838 roku zaczêli 

TOM IX 2006ROCZNIK Rymanowa Zdroju

2
 W. Saryusz – Zaleski, Dzieje przemys³u w by³ej Galicji 1804 – 1929 ze szczególnym uwzglêdnieniem 

historii rozwoju S.A. L. Zieleniewski i Fitzner – Gamper, Kraków 1930, s. 71 - 78.
3 B. Gajewski, Jaœliska. Zarys monograficzny, Krosno 1996, s. 61.

103



patentowi majstrowie nastawaæ i fuszery w Sanoku i na obko³a Sanoka i robotê podbierali maystrom i coraz 

mniej bywa³o asz w roku 1846 dnia 21 i 22 lutego sta³a siê Rewolucja w Galicyi zachodni od Krakowa

a¿ po Sanok i od tego czasu zupe³nie Rzemieœlnicy upadli tak daleko, i¿ kto zarobi³ na tylko na ¿ycie dzienne
4za szczêœliwego siê mia³.”

W roku 1867 w Sanoku rzemios³em zajmowa³o siê: 15 szewców, 14 lakierników, 4 kapeluszników,

6 stolarzy, 2 cukierników, 4 masarzy, 2 kamieniarzy, 1 garbarz, 2 rymarzy, 1 mosiê¿nik, 1 mydlarz,
51 kominiarz, 1 bednarz, 1 drukarz, 1 kowal, 1 krawiec, 1 kotlarz . Ponadto rzemios³em w tym roku trudni³o

siê 21 osób wyznania moj¿eszowego.

Chrzeœcijañscy rzemieœlnicy utworzyli w roku 1867 Fundusz Rzemieœlnicy. Na jego czele sta³ ka¿dorazowy 
6

przewodnicz¹cy Gminy Chrzeœcijañskiej Sanoka .

Pora¿ w okresie autonomii galicyjskiej by³ znany z garncarstwa. Mia³o ono cechy rzemios³a, ale nie dosz³o 

do powstania tutaj cechu. Trudni³o siê tym zajêciem wielu mieszkañców wsi. W II po³owie XIX wieku garnki 

z Pora¿a by³y bardzo znane i cenione. Zwano je „bielakami”. Nazwa ta by³a najprawdopodobniej zwi¹zana 

by³a z ich kolorem. W tym czasie, w miejscu zwanym do dziœ „Ko³em Pa³ackim” mieszkali bracia Pra³accy 

zajmuj¹cy siê garncarstwem. Z ich warsztatu wychodzi³y garnki dwojaki i „doniczki”, które s³u¿y³y

do przechowywania mleka. Ich cecha charakterystyczna by³ brak uszu. W wiosce wytwarzano ponadto 

naczynia o bardzo cienkich œciankach, pokrytych glazur¹. Na zdobienie sk³ada³ siê delikatny ornament, 

wykonywany pobia³k¹ oraz drobny stempelek z rytem, które tworzy³y delikatn¹ siateczkê. Mia³y one kolor 
7

naturalnej gliny. Mieszkañcy Pora¿u wozili je na targi do Przemyœla, gdzie cieszy³y siê ogromn¹ s³aw¹ .

Zmiany prawne, które nast¹pi³y w po³owie XIX wieku, mia³y niekorzystny wp³yw na rozwój i dzia³alnoœæ 

cechów. Równoczeœnie przyczyni³y siê do konsolidacji ju¿ istniej¹cych. Znalaz³o to odbicie miêdzy innymi

w jak najwierniejszym przestrzeganiu dawnych zwyczajów i sposobów wytwarzania.

Oœrodkiem miejskim, w którym cz³onkowie istniej¹cych cechów rzemieœlniczych dok³adali wszelkich 

starañ, aby w organizacjach tych nie dosz³o do wiêkszych zmian, by³o Lesko. Tutaj pod koniec XIX i na 

pocz¹tku XX wieku w dalszym ci¹gu istnia³y trzy du¿e cechy: krawiecki, szewski i kowalski. Oprócz tego 

dzia³alnoœæ rzemieœlnicza by³a reprezentowana przez: blacharzy, œlusarzy, stolarzy, szczotkarzy, rymarzy, 

krawców, szewców, introligatorów, piekarzy, fryzjerów, rzeŸników, murarzy, szklarzy, cieœli, lakierników, 

malarzy, geometrów, aptekarzy. Na pocz¹tku XX wieku pojawi³o siê kilka nowych zawodów. Wymieniæ

tu nale¿y miêdzy innymi: mechanika maszyn do szycia, œlusarza, zegarmistrza i doro¿karza. Dosz³o równie¿ 

TOM IX 2006ROCZNIK Rymanowa Zdroju

4 L. Pucha³a, Ksiêga znaleziona na strychu [ w:] Tygodnik Sanocki, 4 sierpnia 1995.
5
 AP w Krakowie, Teki Schneidra 1431, Spis wyborców z dn. 17 czerwca 1867.

6
 A. Zielecki, W epoce autonomii galicyjskiej [w:] Sanok. Dzieje miasta, red. F. Kiryk, Kraków 1995, s. 415.

7
 E.Kokoszka, Pora¿ zarys monograficzny, Krosno 2002, s. 60.

104



do zaniku niektórych zawodów. W omawianym okresie nie spotykamy ju¿ w Lesku bednarzy, ludwisarzy, 
8

garncarzy, olejarzy, hafciarzy, snycerzy, s³odowników, stelmachów, czapników i felczerów .

Pod koniec XIX wieku i na pocz¹tku XX znacznie podupad³o szewstwo i kuœnierstwo. Przyczyn¹ tego 

upadku by³a zagraniczna konkurencja oraz wzrost podatków. Pomimo niekorzystnej koniunktury

w Rymanowie nadal dominuj¹c¹ grup¹ rzemieœlników byli w³aœnie szewscy i kuœnierze. Nastêpn¹ grupê 
9

stanowili rzeŸnicy i masarze. W okresie miêdzywojennym stworzyli oni Stowarzyszenie Przemys³owe .

W powiecie sanockim bardzo czêstym zjawiskiem by³o zajmowanie siê dwoma rodzajami rzemios³a. Dla 

przewa¿aj¹cej czêœci mieszkañców nadal podstawowym Ÿród³em utrzymania by³o rolnictwo. Bieda i ogólna 

sytuacja gospodarcza czêsto zmusza³a ich do szukania dodatkowego Ÿród³a zarobkowania. Bardzo znany jest 

przypadek niejakiego Kaweckiego z Nowosielec, który w okresie letnim zajmowa³ siê ciesielk¹, natomiast 

zim¹ by³ szewcem.

Na terenie Zarszyna, Nowosielec i D³ugiego wœród rzemieœlników dominowali kowale i szewcy. By³o

to spowodowane zapotrzebowaniem mieszkañców na tego rodzaju us³ugi.

Oœrodkiem s³yn¹cym z szewstwa by³o Bukowsko. Charakterystyczna cech¹ w miasteczku, by³ fakt, ¿e

w okresie z³ej koniunktury dla rzemios³a, szewstwo przez ca³y czas rozwija³o siê. Dzia³alnoœæ rozpoczynali 

kolejni rzemieœlnicy. Pod koniec XIX wieku by³o ich oko³o 40. Czasem nawet po kilku w jednej rodzinie.

W tym samym czasie dosz³o w miejscowoœci równie¿ do rozwoju garbarstwa. By³ to drugi, wiêkszy oœrodek 

tego rzemios³a. Najwiêkszym w powiecie by³ oczywiœcie Rymanów. Pierwszym znanym garbarzem by³ 

Stanis³aw D¹browski. W roku 1868 by³o ich ju¿ trzech. Z garbarzami zwi¹zani byli malarze, 

najprawdopodobniej skór. W latach 1854-1858 znanych jest piêciu.

W drugiej po³owie XIX wieku w Bukowsku prê¿nie dzia³ali cieœle. Wi¹za³o siê to z rozwojem budownictwa. 

W tym okresie, bowiem zarówno w Bukowsku jak i terenach bardziej górzystych domy by³y budowane
10z drewna. Wraz ze stolarzami i ko³odziejami wêdrowali oni w poszukiwaniu pracy w górskie wioski .

Prawie wszystkie wyroby rzemios³a na terenie powiatu by³y sprzedawane na okolicznych jarmarkach

i targach, do urz¹dzania których poszczególne miejscowoœci prawa otrzyma³y we wczeœniejszym okresie.

Omawiaj¹c rzemios³o nie sposób nie wspomnieæ o niezwykle interesuj¹cym zjawisku, jakie wystêpowa³o

w Sanoku. Mowa tutaj o fiakrach. Niestety do tej pory zagadnienie to nie doczeka³o siê opracowania. Trudno  

wiêc ustaliæ dok³adn¹ datê powstanie doro¿ek w Sanoku jak i ich liczbê w poszczególnych latach. Na pewno 

ich pojawienie siê by³o zwi¹zane z budow¹ kolei.

W roku 1901 zosta³ opracowany i zatwierdzony przez starostwo regulamin obowi¹zuj¹cy ten rodzaj 
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zarobkowania. Sporz¹dzono go w zwi¹zku z licznymi naruszeniami porz¹dku, którego dopuszczali

siê fiakszy. Zjawiskiem czêstym by³o przymusowe wo¿enie klientów do hoteli, z którymi w³aœciciele doro¿ek 

zawarli porozumienie. Zdarza³y siê równie¿ przypadki wyrywania podró¿nym wysiadaj¹cym z poci¹gu 

toreb, aby w ten sposób wymusiæ na nich skorzystania w³aœnie z ich us³ug.

Opracowany regulamin dok³adnie okreœla³ prawa i obowi¹zki doro¿karzy. W Sanoku istnia³y na pocz¹tku 

XX wieku trzy klasy doro¿ek, które zosta³y dopuszczone do u¿ytku publicznego. By³y to:

Klasa I – doro¿ki lub za³ubnie ( sanki) parokonne

Klasa II - doro¿ki lub za³ubnie jednokonne

Klasa III – wózki pojedyncze, dwukonne i jednokonne

Doro¿karze byli zobowi¹zani do u¿ywania w zaprzêgach koni zdrowych i dobrze od¿ywionych. Same 

doro¿ki natomiast musia³y byæ czyste i utrzymywane w dobrym stanie. Powozy fiakierskie i doro¿karskie 

mia³y byæ wewn¹trz obite skór¹ ciemnego koloru, jednokolorowym suknem lub aksamitem. Wszystkie 
11powozy, doro¿ki i wózki zosta³y wyposa¿one w hamulec .

Ka¿dy doro¿karz zosta³ zobowi¹zany do noszenia czystego i schludnego ubrania. Surowo zabroniono 

palenia cygar, fajek i papierosów podczas wykonywania kursu z pasa¿erem. Wyj¹tek stanowi³a tutaj jedynie 

indywidualna zgoda podró¿nego.Ponadto doro¿karzom zosta³o zabronione zsiadanie z koz³a na dworcu 

kolejowym, aby nie mogli przyci¹gaæ si³¹ klientów. 

Wszystkie powozy w Sanoku musia³y stosowaæ siê do przepisów drogowych. Mówi³y one miêdzy innymi

o jeŸdzie lew¹ stron¹ drogi i zakazie wje¿d¿ania na chodnik.

Regulamin okreœli³ ponadto sztywne ceny, jakie obowi¹zywa³y wszystkich doro¿karzy. Taryfa ta podzieli³a 

jazdê na trzy kategorie:

1. Jazda zwyk³a - kursy w obrêbie miasta, od lub do dworca, na D¹brówkê i z powrotem oraz do fabryki 

wagonów i z powrotem. Taryfa wynosi³a w tym przypadku od 80 do 40 halerzy, w zale¿noœci od rodzaju 

doro¿ki.

2. Jazdy szczegó³owe - kursy na bale lub do teatru, które nie obejmowa³y czekania i by³y wykonywane przed 

pó³noc¹. Tutaj stawka waha³a siê od równie¿ od 80 – 40 halerzy. Natomiast za takie same kursy,

ale odbywaj¹ce siê ju¿ po pó³nocy pasa¿er p³aci³ od 1 korony do 60 halerzy. Do tej kategorii zosta³y równie¿ 

zaliczone wyjazdy z pogrzebem i weselem. Tutaj cena zale¿a³a jednak od „straconego czasu”.

3. Jazdy za wynagrodzeniem czasu. Przy tej kategorii dosz³o do rozró¿nienie jazdy nocnej (obowi¹zywa³a 

od godziny 21 do 5 w miesi¹cach od 1 kwietnia do koñca paŸdziernika i od 18 do 6 w pozosta³ych miesi¹cach) 

i dziennej. Op³ata by³a pobierana od ka¿dego kwadransa, przy czym najwy¿sza by³a przy pierwszym. 
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12
Wynosi³a od 60 – 30 halerzy w porze dziennej i 70 – 30 w porze nocnej .

Przemys³

Górnictwo

Ropa naftowa

Najwczeœniej odkrytymi z³o¿ami naturalnymi na terenie powiatu sanockiego by³a ropa naftowa. Naturalne 

wycieki ropy naftowej na Podkarpaciu mo¿na by³o spotkaæ ju¿ w najdawniejszych czasach. Œwiadcz¹ o tym 

miêdzy innymi nazwy wielu miejscowoœci i rzek, np. rzeka Ropa, miejscowoœci: Ropa, Ropica Dolna i Górna, 

Ropianka, Roki.

Do najstarszych kopalñ na terenie powiatu nale¿a³y P³owce i Wañkowa. Z nich to ropa by³a wydobywana

w niezwykle prymitywny sposób ju¿ za ¿ycia Ignacego £ukasiewicza. W roku 1886 dzia³alnoœæ rozpoczê³a 

kopalnia Witry³ów – H³omcza, rok póŸniej Wara. Nieco póŸniej w £odynie, Polanie, Brzegach Dolnych, 

Zagórzu, Rajskim, Tarnawie – Wielopolu, Leszczowatym, Tokarni, G³êbokim, Tyrawie Solnej i Ropience.
13

W roku 1900 dzia³a³o 18 kopalñ .

Jednak eksploatacja ropy na szersz¹ skalê rozpoczê³a siê w pierwszej po³owie XIX wieku. Impuls da³o 

odkrycie Ignacego £ukasiewicza. Podj¹³ on na nowo, prowadzone jeszcze w XIX wieku, próby destylacji 

ropy naftowej. Prace te prowadzi³ wraz z Janem Zehem, w okresie swojej pracy w aptece Mikolascha. 

Mieszkaj¹cy w okolicy Borys³awia i Drohobycza ch³opi i kupcy eksploatowali i destylowali ropê na w³asn¹ 

rêkê, próbuj¹c jednoczeœnie zainteresowaæ ni¹ specjalistów. Jednak¿e próby te nie dawa³y ¿adnych 

rezultatów. Dopiero w roku 1852 dwaj ¯ydzi pochodz¹cy z Drohobycza, Abraham Schreiner i Lejba 

Stierman, zg³osili siê do Mikolascha proponuj¹c mu kupno destylowanej ropy. Równoczeœnie zwrócili siê oni 

z proœb¹ do aptekarza o okreœlenie przydatnoœci owego destylatu. Na przedmieœciach miasta funkcjonowa³a 

wówczas destylarnia, która by³a ich w³asnoœci¹. W niej to przeprowadzali destylacjê ropy, któr¹ kupowali
14od ch³opów mieszkaj¹cych w pobliskich wsiach . Mikolasch kupi³ od nich dwa cetnary austriackie destylatu

15i poleci³ swoim pracownikom Zehowi i £ukasiewiczowi rozgatunkowaæ go . Chcia³ bowiem uzyskaæ drogi 

wówczas olejek leczniczy. Próby powiod³y siê, dziêki czemu lek ten sta³ siê powszechnie dostêpny; twórcy 
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myœleli nawet o eksporcie. Prawdopodobnie w tym celu zawi¹zali oni spó³kê. Sam £ukasiewicz zakupi³ 

nawet kilka tysiêcy garncy ropy i po przetransportowaniu jej do Lwowa rozpocz¹³ wraz z Zehem dalsz¹ 

destylacjê. Uzyskany destylat rozes³ali do Wiednia, Pragi i Triestu. Zamówienia, jakie otrzymali by³y bardzo 

ma³e – od trzech do oœmiu funtów. To spowodowa³o, ¿e plany o eksporcie szybko upad³y. Wówczas 

£ukasiewicz rozpocz¹³ próby œwiecenia destylatem w lampie olejnej. Jednak by³a ona nieprzystosowana
16.do tego rodzaju surowca. Po d³ugich próbach blacharz Bratkowski skonstruowa³ odpowiedni¹ lampê  

W 1853 roku £ukasiewicz zaproponowa³ oœwietlenie za pomoc¹ lampy naftowej szpitala we Lwowie. Szpital 

zakupi³ od spó³ki Mikolasch – £ukasiewicz – Zeh 500 kg nafty dokonuj¹c w ten sposób pierwszej na œwiecie 

transakcji naftowej. Zeh i £ukasiewicz zg³osili wynalazek do Urzêdu Patentowego w Austrii. Patent 

otrzymali 2 grudnia 1853 roku. By³ on wa¿ny przez okres dwóch lat.

Na prze³omie lat 1853/1854 Ignacy £ukasiewicz przeniós³ siê do Gorlic. Rok póŸniej otworzy³ zak³ad 

destylacji ropy naftowej w Ulaszowicach. By³ to pierwszy tego typu zak³ad na œwiecie.

Wynalazek £ukasiewicza mia³ du¿y wp³yw na rozwój przemys³u po³udniowo – wschodniej czêœci 

póŸniejszego województwa rzeszowskiego. W aktach Izby Przemys³owo Handlowej z lat 1850 – 1858

w Krakowie znajduj¹ siê informacje, ¿e wyroby z asfaltu, oleju skalnego oraz nafty by³y prezentowane 

podczas wystawy monachijskiej. Pochodzi³y one z fabryki za³o¿onej przez w³aœciciela wsi Kobylanki 
17

Stanis³awa Jab³oñskiego . Bardzo szybko na tereny te zaczêli zje¿d¿aæ obcokrajowcy, którzy zak³adali spó³ki 

naftowe. Pocz¹tkowo ropa by³a wydobywana w sposób bardzo prymitywny. Z regu³y kopano do³y, z których 

rêcznie, za pomoc¹ ko³owrotków wyci¹gano ropê.

Pierwsza spó³ka naftowa zosta³a utworzona przez Ignacego £ukasiewicza, Karola Klobasa i Tytusa 

Trzecieskiego. Byli oni w³aœcicielami pierwszego szybu naftowego w Bóbrce, nazwanego „Wojciechem”. 

Ten niezwykle prymitywny szyb mia³ kwadratowy otwór o wymiarach 1,2 m x 1,2 m. Jego g³êbokoœæ 
18wynosi³a ok. 30 metrów . Do prac pog³êbiaj¹cych u¿ywano kilofów, d³ut i ³opat. Jedne z najstarszych szybów 

naftowych znajdowa³y siê w Harklowej, w powiecie jasielskim. Ich pocz¹tki datuje siê na rok 1863. 

Wiêkszoœæ szybów pocz¹tkowo znajdowa³a siê w rêkach prywatnych, natomiast w pierwszych latach XX 

wieku przesz³y pod zarz¹d spó³ek. Przyczyn¹ tego by³o zapotrzebowanie na dop³yw nowego kapita³u,

a te gwarantowali przede wszystkim zagraniczni przemys³owcy.
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Najwczeœniej odkrytym i eksploatowanym na skalê przemys³ow¹ z³o¿em ropy naftowej, w bezpoœrednim 

s¹siedztwie powiatu sanockiego by³o z³o¿e w Starej Wsi. Nale¿y ono do typu strukturalnego, warstwowego, 

litologicznie ograniczonego. Jest jednym z najstarszych na terenie Karpat. Pierwsze wzmianki o nim 

pochodz¹ z roku 1896. Wystêpowa³a tutaj charakterystyczna odmiana ropy – zwana „bia³¹”. 
3

Charakteryzowa³a siê ona bardzo niskim ciê¿arem w³aœciwym, który waha³ siê od 750 do 790 kg/m . Jest
19

to ropa zarówno parafinowa jak i bezparafinowa, która zawiera oko³o 0,0 – 4,4% parafiny . Bia³a ropa na 

terenie Starej Wsi zosta³a najpierw zlokalizowana na gruntach nale¿¹cych do rodziny Dytków. Ju¿ 1 lutego 

1892 roku W³adys³aw Pilszak podpisa³ umowê, która zezwala³a mu na poszukiwanie i wydobywanie „oleju 

skalnego” przez okres 18 lat. Odwiertów bia³ej ropy by³o na tym obszarze bardzo wiele. W roku 1912 

naliczono ich 995. Z³o¿ami ropy naftowej zlokalizowanych w okolicach Starej Wsi bardzo wczeœnie 

zainteresowali siê ludzie, którzy byli pionierami polskiego przemys³u naftowego. Nale¿a³ do nich Kazimierz 

Odrzywolski i Wac³aw Wolski. Oni to w roku 1891 w lesie biskupim dokonali pierwszych odwiertów. Rok 

póŸniej na tereny, gdzie stwierdzona zosta³a obecnoœæ „bia³ej ropy”, wkroczy³a belgijsko – galicyjska spó³ka 

naftowa „Sociece Anonyme Belge – Galizien des Petroles”. Prace prowadzili tutaj równie¿ dwaj Anglicy 

Robert Arthur Wright i Albert Muellar. Byli oni przedstawicielami angielskiej spó³ki, która dzia³a³a pod 

nazw¹ „Oil Investors Association Gesellschaft mit beschrankter Haftung”. Nie byli oni jednak¿e ostatnimi 

poszukiwaczami ropy na tym obszarze. W roku 1913 przyby³ tutaj Fryderyk Buchwald. Obj¹³ on 

kierownictwo pola „bia³ej ropy”, po szwagrze, którym by³ A. Muellar. Przyczyni³ siê on do znacznego 

podniesienia metod stosowanych podczas wydobywania ropy. S¹d Grodzki w Brzozowie dopiero 8 lutego 

1934 roku zatwierdzi³ powstanie spó³ki – firmy „Bia³a Ropa”. W sk³ad tej spó³ki weszli: Józef F. Buchwald, 

Wojciech Dydek, Ignacy Kucharski i Ludwik ̄ muda.

Ju¿ w roku 1890 E. Dunikowski napisa³, ¿e w Rudawce Rymanowskiej znajduje siê ma³a kopalnia ropy. 

Jednak¿e dalsze prace poszukiwawcze zosta³y na tym obszarze przerwane. Prowadzili je do roku 1939 

miêdzy innymi E. Dunikowski i J. Grzybowski.

Równie¿ pod koniec XIX wieku odkryte zosta³o z³o¿e w Strachocinie a w 1895 roku Mac Garvey rozpocz¹³ 

pierwsze wiercenia. Nie przekroczy³y one jednak¿e g³êbokoœci 700 m. Z tego te¿ powodu odnaleziono 

wówczas jedynie œladowe iloœci ropy oraz gazu. Podjête po raz drugi odwierty w roku 1927 przynios³y 

znaczne sukcesy. Wówczas to W. Rogala i B. Bujalski stali siê w³aœcicielami otworu „Strachocina 1”. 

Dowiercono siê wówczas na g³êbokoœci 788 m do z³ó¿ gazu ziemnego. Wydajnoœæ z³o¿a by³a du¿a i wynosi³a 
3100m /min.

Na prze³omie XIX i XX  wieku powsta³ otwór „Raport 1” na obszarze naftowym Tarnawa – Wielopole – 
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Zagórz. Prace prowadzi³ na tym terenie J. Noth. Pierwszy otwór zosta³ wywiercony w roku 1899 a w roku 

1907 wywiercono kilka otworów zarówno w okolicach Tarnawy, Wielopola i Zagórza.

Od roku 1883 rozpoczête zosta³y prace poszukiwawcze na obszarze Turze Pole – Zmiennica. Pierwsze 

odwierty nie osi¹gnê³y du¿ych g³êbokoœci. By³y to raczej studnie, które mia³y oko³o 40 m g³êbokoœci. £¹cznie 
20

do roku 1939 wykonano 133 odwierty .

£¹czne wydobycie na terenie tych czterech obszarów naftowych w latach 1874 – 1928 wynios³o 851.000 

ton. Dla porównania w tym samym czasie w Zag³êbiu Borys³awsko – Tustanowickim wydobyto 20.016.000 

ton ropy. Jednak przy powoli wyczerpuj¹cych siê zapasach ropy borys³awskiej nale¿a³o prowadziæ 

intensywne poszukiwania nowych terenów roponoœnych. Prace te sta³y siê bardzo wa¿ne zw³aszcza w okresie 

poprzedzaj¹cym wybuch II wojny œwiatowej.

Bardzo wczeœnie dosz³o do rozpoczêcia poszukiwañ ropy naftowej na terenie Bieszczadów. Pierwsze tego 

typu dzia³ania s¹ datowane na rok 1866. Natomiast eksploatacja tego surowca zosta³a rozpoczêta pod koniec 

lat siedemdziesi¹tych XIX wieku. Jedne z pierwszych kopalñ na tym terenie powsta³y w Uhercach, Polanie, 

Hoszowie, Rajskiem, Zagórzu – Tarnawie Dolnej – Wielopolu i Czarnej. Pocz¹tek ich dzia³alnoœci datuje
21siê na lata 1866 – 1897 .

Na terenie powiatu sanockiego i s¹siednich dzia³a³y równie¿ przetwórnie ropy naftowej – destylarnie. 
22

Najstarsza destylarnia o charakterze przemys³owym, powsta³a w Glinniku Mariampolskim w 1883 roku . 

Datê t¹ nale¿a³oby przyj¹æ za pocz¹tek przemys³u rafineryjnego w Polsce. Za³o¿ycielami jej byli 

Kanadyjczyk William Mac Carvey i Anglik John Simon Bergheim. Sprowadzili ich magnaci Gorayski, 

Klobassa, £ubieñski i Skrzyñski aby wprowadzili w ich szybach now¹ metodê wydobycia ropy, zwan¹ 
23

kanadyjsk¹ . Skonstruowali oni nowy typ rygu wiertniczego, który znacznie poprawi³ efektywnoœæ 

poszukiwañ nowych z³ó¿. Kiedy zapoznali siê z sytuacj¹ na tamtych terenach, podjêli decyzjê o budowie 

du¿ej destylarni, która by³aby w stanie przerobiæ wydobywan¹ w najbli¿szej okolicy ropê. Ju¿ w roku 1887 

zatrudnia³a ona oko³o szeœædziesiêciu osób, a przerobiono w niej rocznie 70.000 ton ropy. Surowiec by³ 
24sk³adowany i przerabiany w 44 kot³ach destylacyjnych . Natomiast 15 sierpnia 1895 roku rafineria sta³a siê 

czêœci¹ Galicyjsko – Karpackiego Towarzystwa Naftowego w Wiedniu, na czele którego sta³ August 

Garayski. Firma by³a niezwykle prê¿nym przedsiêbiorstwem, które w 1887 roku wybudowa³o w Galicji 
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pierwsze zbiorniki stalowe na ropê w Gliniku.

Przed pierwsz¹ wojn¹, w destylarni z ropy wydzielono jedynie tzw. „kamfinê” – naftê œwietln¹. Inne 

destylatory – jak benzyna, przy ówczesnym poziomie techniki i wiedzy, stanowi³y przeszkodê w procesie 

uzyskiwania ropy.

Do wybuchu drugiej wojny na terenach powiatu sanockiego i le¿¹cych w jego s¹siedztwie, dzia³a³o wiele 

rafinerii. Dok³adne ustalenie ich liczby, obecnie jest raczej niemo¿liwe. Przyczyn takiego stanu rzeczy jest 

kilka. Po pierwsze by³y to bardzo ma³e, lokalne destylarnie, które dzia³a³y przez krótki okres czasu.

Do rzadkoœci nie nale¿a³y równie¿ czêste zmiany w³aœciciela czy tworzenie nowych spó³ek. Na porz¹dku 

dziennym by³o wy³¹czenie zak³adu z produkcji, krótsze lub d³u¿sze przestoje. Czêsto po ponownym 

uruchomieniu, destylarnia pracowa³a pod zmienion¹ nazw¹. Zdarza³o siê, ¿e przestawa³y one istnieæ z dnia na 

dzieñ w wyniku po¿arów, które przy technicznych niedoskona³oœciach wybucha³y doœæ czêsto.

Ogólne zasady wydobycia ropy naftowej, zosta³y doœæ szybko uregulowane przez w³adze pañstwowe. 

Wydana 18 kwietnia1854 roku ustawa zezwala³a na wydobycie ropy ka¿demu, gdy¿ ropê naftow¹ zaliczono 

do kopalin. Zgodnie z prawem administracyjnym monarchii austro-wêgierskiej prawa w³asnoœci gruntu 

obejmowa³y teren do g³êbokoœci 6 metrów. Tak wiêc oznacza³o to, ¿e ropa, która wystêpowa³a na du¿ych 

g³êbokoœciach nie nale¿a³a do w³aœciciela gruntu.

Natomiast 23 maja 1854 zacz¹³ obowi¹zywaæ reskrypt, który okreœli³ stosunki prawne obowi¹zuj¹ce od tego 

momentu w górnictwie naftowym. Przewidzia³ on miêdzy innymi mo¿liwoœæ s¹dowego wyw³aszczenie 

w³aœciciela gruntu, który nie godzi³ siê na sprzeda¿ ziemi, na której stwierdzona zosta³a obecnoœæ ropy.

W pocz¹tkowym stadium realizacji, ustawa by³a respektowana przez obie zainteresowane strony. Jednak 

dosyæ szybko dosz³o do konfliktów na tym tle. W³aœciciele ziem, na której zosta³a odkryta ropa, sami 

próbowali prowadziæ wiercenia i wydobywaæ ropê. Doprowadzi³o to w rezultacie do bardzo niekorzystnego 

zjawiska. Zaczê³y powstawaæ ma³e manufaktury, które skutecznie hamowa³y rozwój du¿ych spó³ek. Aby 

zapobiec niekorzystnej sytuacji, rz¹d austriacki wyda³ kolejne zarz¹dzenie dotycz¹ce przemys³u naftowego. 

Ropa naftowa zosta³a uznana za zastrze¿on¹ ¿ywicê ziemsk¹. To zastrze¿enie spowodowa³o, ¿e trzeba by³o 

uzyskaæ specjalne pozwolenie na jej wydobycie. Przepis ten ze zrozumia³ych wzglêdów, spotka³ siê

z ogromnym niezadowoleniem w³aœcicieli ziemskich, którzy tym samym utracili prawo do du¿ych zysków. 

Szybko rozpoczêli starania maj¹ce na celu zniesienie owego rozporz¹dzenia. Sejm Krajowy wyda³ dekret, 

który wy³¹czy³ ropê naftow¹ z rodziny minera³ów zastrze¿onych. Zacytowania godne jest uzasadnienie 

opublikowane przez sejm odnoœnie uchylenia powy¿szej ustawy górniczej:

,,(...) nafta nie jest minera³em tak du¿ej wartoœci gospodarczej by czyniæ ja kopalin¹ zastrze¿on¹ i stosowaæ 

ewentualne wyw³aszczenie.”

Ustawê ratyfikowa³ sejm w Wiedniu 22 stycznia 1862 r. Od tej chwili dzia³aj¹ce na terenie Galicji spó³ki 

naftowe musia³y odkupywaæ roponoœne tereny od w³aœcicieli ziemskich po stale rosn¹cych cenach, lub 

wchodziæ z nimi w spó³ki.
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Ca³y przemys³ naftowy charakteryzowa³ siê brakiem istnienia jakichkolwiek struktur centralnych. By³a

to sytuacja niezwykle k³opotliwa dla pañstwa w momencie, gdy oba te surowce nabiera³y coraz wiêkszego 

znaczenia dla rozwoju gospodarczego kraju. Sytuacja uleg³a znacznej poprawie w roku 1919, kiedy to Sejm 

Rzeczpospolitej Polskiej przyj¹³ ustawê, która wprowadzi³a zasadê, ¿e tylko w³adze pañstwowe by³y 

upowa¿nione do budowy ruroci¹gów s³u¿¹cych do przesy³ania gazu ziemnego. Na podstawie tej uchwa³y 

powo³ane zosta³y dwa przedsiêbiorstwa:

Pañstwowe Gazoci¹gi - prowadz¹ce przesy³ i dystrybucje gazu ziemnego oraz Pañstwowe Zak³ady 

Naftowe, które prowadzi³y poszukiwania nowych z³ó¿ ropy naftowej i je eksploatowa³y.

Jednak do koñca XIX wieku wydobywana na terenie ca³ej Galicji ropa naftowa w iloœci oko³o 2/3 by³a 

przetwarzana na terenie Wêgier i Austrii. Wówczas to w³adze centralne powo³a³y do ¿ycia organizacje, 

których zadaniem statusowym by³o wspieranie przemys³u i przemys³owców. Powsta³y miêdzy innymi w: 

1899 – Krajowy Zwi¹zek Przemys³owy, 1903 – Centralny Zwi¹zek Galicyjskiego Przemys³u Fabrycznego, 

1904 – Liga Przemys³owa, 1910 – Bank Przemys³owy.

Dosz³o w tym okresie do zwiêkszenia krajowego funduszu przemys³owego z oko³o 1,5 ml w roku 1902

do 9,5 ml koron w roku 1912. Pieni¹dze te zosta³y przeznaczone zarówno na powiêkszenie kapita³u 
25

zak³adowego jak i udzielanie preferencyjnych kredytów, które mog³y otrzymaæ zak³ady przemys³owe .

Instytucje te znacznie przyczyni³y siê do rozwoju przemys³u naftowego, równie¿ na terenie powiatu 

sanockiego. Najwiêkszym bowiem problemem, z jakim bran¿a ta boryka³a siê, by³ brak funduszy oraz 

odpowiedniego ustawodawstwa. Prawne regulacje przynios³y efekty dopiero w okresie miêdzywojennym.

Rudy ¿elaza

Z³o¿a rudy ¿elaza w bliskim s¹siedztwie powiatu sanockiego, znajdowa³y siê miêdzy innymi w pobli¿u 

Cisnej i Do³¿ycy. Tutaj te¿ dzia³a³y kopalnie, w których eksploatowano surowiec. W kopalni w Cisnej sztolnia 

zosta³a wykuta w zboczu na po³udniowym stoku Solinki. Wed³ug miejscowej tradycji ci¹gnê³a siê ona przez 

wieœ Krywe a¿ po Przys³up. Natomiast w Do³¿ycy zosta³a zlokalizowana na po³udniowym stoku £opiennika. 

Wydr¹¿ono tutaj pochy³¹ sztolniê, z której wydobywano rudê. Nastêpnie wo³ami zwo¿ono j¹ do Cisnej.

Wraz z powstaniem kopalni rud ¿elaza, dzia³alnoœæ rozpoczê³y huty ¿elaza. Na pocz¹tku XIX wieku 

powsta³a jedna z pierwszych - w Cisnej. Zbudowa³ j¹ Jacek Fredro, ojciec s³ynnego Aleksandra. Rozpoczê³a 

produkcjê w roku 1804. Nie trwa³a ona jednak d³ugo, bo jej likwidacja nast¹pi³a ju¿ w roku 1864. Przerabia³a 

przede wszystkim miejscowe rudy, a zw³aszcza wydobywane na stokach £opienki i Lisznej. Przy hucie 
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dzia³a³a miêdzy innymi fryszerka, w której podnoszono jakoœæ uzyskanego ¿elaza oraz odlewnia i kuŸnia. 

Zabudowania nale¿¹ce do huty ci¹gnê³y siê na przestrzeni 3 km. By³o to spowodowane ukszta³towaniem 

terenu oraz, co wa¿niejsze, potrzeb¹ doprowadzenia do ka¿dego budynku produkcyjnego wody. Wielki piec 

zbudowano na terenie nale¿¹cym ju¿ do Lisznej. W jego s¹siedztwie znajdowa³ siê drewniany budynek, który 

najprawdopodobniej mieœci³ namiarowniê. W niej przygotowywano w odpowiednich proporcjach wsady

do wielkiego pieca. Ponadto znajdowa³ siê tu miech i piêæ budynków mieszkalnych przeznaczonych dla 

pracowników huty. Miech by³ napêdzany wod¹, któr¹ doprowadzono dwoma kana³ami o d³ugoœci 230

i 380 m.

Podstawowym produktem huty by³y wyroby u¿ytkowe. Zaliczano do nich miêdzy innymi krzy¿e nagrobne, 
26ogrodzenia nagrobków, piece ¿elazne, moŸdzierze aptekarskie i ró¿nego rodzaju narzêdzia .

Przemys³ maszynowy

Najwiêkszym zak³adem tej bran¿y na trenie powiatu sanockiego jak i okolicznych by³a Sanoka Fabryka 

Autobusów. Jej korzenie siêgaj¹ za³o¿onego przez dwóch ¿o³nierzy powstania listopadowego - Walentego 

Lipiñskiego i Mateusza Beksiñskiego, warsztatu.

Powsta³ on w 1832 roku. Pocz¹tkowo wykonywano w nim narzêdzia codziennego u¿ytku. Jednak¿e 

prawdziwym twórc¹ zak³adu by³ syn Walentego Lipiñskiego – Kazimierz. Zosta³ przez ojca wyznaczony

na spadkobiercê. Jednak nie przejawia³ w tym kierunku zainteresowañ. Poza tym by³ s³abym uczniem. 

Wyrzucono go z II klasy gimnazjum w Tarnowie. Wówczas rozpocz¹³ pracê jako terminator w zak³adzie ojca. 

Po kilu latach wyjecha³ do Pragi i Wiednia, aby tam przygotowaæ siê do objêcia kierownictwa zak³adem ojca. 

Uczyni³ to w roku 1886.

Bardzo szybko rozpocz¹³ jego rozbudowê. Potrzebne œrodki finansowe otrzyma³ od braci Schenk, 

przemys³owców z Pragi. Lipiñski pozna³ ich podczas swoich woja¿y po Europie. Zak³ad by³ modernizowany 
27w latach 1889 - 1890 roku. Powsta³y wówczas nowe budynki zlokalizowane przy ulicy Konarskiego .

Od roku 1891 zmieni³ siê doœæ znacz¹co profil produkcyjny zak³adu. Dot¹d bowiem podstawê produkcji 

stanowi³ sprzêt przeznaczony na potrzeby rozwijaj¹cego siê przemys³u naftowego. Rz¹d w Wiedniu d¹¿y³

w tym czasie do stworzenia na tym terenie sieci linii kolejowej. To w³aœnie by³o g³ównym powodem za³o¿enia 
28przez Lipiñskiego warsztatu kolejowego w Zagórzu. W nim to prowadzi³ naprawy taboru kolejowego .

Produkcja wytwórni znalaz³a uznanie, bowiem na Powszechnej Wystawie Krajowej we Lwowie w 1894 
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roku, jej produkty otrzyma³y z³oty medal. Lipiñski wystawi³ na niej g³ównie sprzêt gorzelniczy.

Po odniesieniu tak spektakularnego sukcesu, Lipiñski projektowa³ dalsz¹ rozbudowê. W tym celu prowadzi³ 

poszukiwania partnera, który sfinansowa³by te plany. W tym celu nawi¹za³ wspó³pracê z lwowskim Bankiem 
29Krajowym . Utworzono wówczas spó³kê pod nazw¹ „Pierwsze Galicyjskie Towarzystwo Akcyjne Budowy 

30Wagonów i Maszyn” . Dyrektorem Towarzystwa zosta³ Kazimierz Lipiñski. Od momentu powstania spó³ki 

do wybuchu wojny, produkcja obejmowa³a: maszyny parowe, kot³y parowe, przewoŸne zbiorniki na ropê, 

¿urawie parowe, beczkowozy, pog³êbiarki silnikowe, walce drogowe, p³ugi œnie¿ne, kuchnie polowe, stalowe 

³odzie ratunkowe.

Spó³ka podjê³a równie¿ decyzjê o budowie nowych obiektów zak³adowych. W tym celu zakupiono

9 morgów ziemi, po³o¿onych w Posadzie Olchowskiej. Budowê rozpoczêto w roku 1895. Jako pierwszy 

powsta³ dzia³ zwany „odlewark¹” a nastêpnie hala maszyn. Rok póŸniej do u¿ytku oddano miêdzy innymi 
31kuŸniê, stolarniê, œlusarniê, wagonowniê, magazyn i budynek administracyjny .

W roku 1902 spó³ka wst¹pi³a do austriackiego kartelu wagonowego. Decyzja by³a spowodowana coraz 

wiêksz¹ konkurencj¹, jednak jak siê okaza³o nietrafna. Zak³ad wyst¹pi³ z tego porozumienia ju¿ w roku 
32

1913 . Wówczas to dosz³o do po³¹czenia sanockiego zak³adu z wytwórni¹ Ludwika Zieleniewskiego, 

mieszcz¹c¹ siê w Krakowie. Zmianie uleg³a równie¿ nazwa - powsta³a „Spó³ka Akcyjna L. Zieleniewski 
33Sanoka Fabryka Wagonów” .

Po³¹czenie dwóch zak³adów przynios³o rewolucyjne zmiany administracyjne. Dzia³y: maszynowy, 

motorowy, odlewnia i wyrób narzêdzi zosta³y przeniesione do Krakowa. W Sanoku pozosta³ dzia³ wagonowy, 

tramwajowy i kolejek w¹skotorowych.

Do wybuchu I wojny œwiatowej dominowa³a produkcja zbiorników na wodê, kot³ów parowych oraz sprzêtu 

przeciwpo¿arowego. Rodzaj asortymentu zmienia³ siê niemal z roku na rok. Œwiadczy to o nieokreœlonej 

jeszcze linii produkcyjnej oraz trudnej sytuacji gospodarczej. Zak³ad musia³ bowiem podejmowaæ

siê produkcji bardzo zró¿nicowanego asortymentu, z regu³y mia³a ona charakter ma³oseryjnej lub 

jednorazowej. Wymaga³o to du¿ej fachowoœci ze strony pracowników firmy.

Jedynie œrodki transportu by³y wytwarzane w znacznych iloœciach. Zapowiada³o to ju¿ pewnego rodzaju 

specjalizacjê. Produkcja obejmowa³a przede wszystkim wozy, które s³u¿y³y do przewozu amunicji – tzw. 
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34
jaszczyki, walce drogowe czy wozy konne wykorzystywane przede wszystkim do transportu zwojów kabli .

Jednak to œrodki transportu szynowego sta³y siê z biegiem czasu podstaw¹ produkcji sanockiej fabryki. 

Dominowa³y wagony normalnotorowe, chocia¿ wytwarzano równie¿ w¹skotorowe.

Pierwszym krokiem na drodze przekszta³cenia warsztatu w przedsiêbiorstwo, by³o zrealizowanie 

zamówienia w 1891 roku na produkcjê czterech wagonów towarowych, które z³o¿y³y w³adze miasta 
35

Krakowa . Kiedy produkcja znalaz³a uznanie, przede wszystkim Komisji Austriackiego Ministerstwa Kolei, 

zaczê³y nadchodziæ coraz wiêksze zlecenia. Jednym z powa¿niejszych w tamtym okresie by³a budowa

50 wagonów towarowych wyposa¿onych w hamulec. Pocz¹tkowo dominowa³y zamówienia pañstwowe.

W roku 1892 rz¹d austriacki wyrazi³ zapotrzebowanie na 43 wagony pocztowe i 100 towarowych. Zaczê³o 

równie¿ wzrastaæ zapotrzebowanie na tego rodzaju produkcjê u odbiorców prywatnych. Jednym

z pierwszych by³o zlecenie na wykonanie wagonu – zbiornika do transportu spirytusu, które z³o¿y³o 
36Galicyjskie Akcyjne Towarzystwo Naftowe we Lwowie . 

Przemys³ przetwórczy

M³yny

Rozmieszczenie m³ynów na terenie powiatu by³o doœæ charakterystyczne. Wiêksze m³yny by³y rozrzucone 

wzd³u¿ linii kolejowej Gorlice - Sanok. Wp³yw na lokalizacjê mia³a gleba, która jest w tym pasie by³a 

urodzajna – st¹d wiêksze zbiory bardziej wymagaj¹cej pszenicy czy ¿yta, oraz dogodne po³o¿enie przy 

g³ównej trakcji komunikacyjnej. M³yny by³y budowane w pobli¿u wiêkszych miast, co zapewnia³o im zbyt.

Trudno jest dzisiaj ustaliæ dok³adn¹ liczbê m³ynów istniej¹cych w latach 1850 – 1939. Na podstawie 

materia³ów archiwalnych uda³o mi siê ustaliæ istnienie 40 m³ynów. Niezwykle trudno jest dokonaæ osobnego 

zestawienia dla okresu autonomii galicyjskiej oraz okresu miêdzywojennego. Jest to spowodowane brakiem 

szczegó³owych materia³ów Ÿród³owych, które pozwoli³y na dok³adne okreœlenie czasu dzia³alnoœci 

poszczególnych m³ynów. Poza tym zmiany administracyjne, jakie mia³y miejsce w latach 1850 – 1939 

spowodowa³y, ¿e przedstawione tutaj zosta³y m³yny znajduj¹ce siê na terenie powiatu sanockiego, leskiego

i brzozowskiego. 

W okresie miêdzywojennym widoczny jest powolny postêp w stosowanym napêdzie, który porusza³ 
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kamienie m³yñskie. Na terenie powiatu sanockiego jak i s¹siednich, zaczê³y siê pojawiaæ m³yny z napêdem 

motorowym. Pocz¹tki ich dzia³alnoœci by³y przewa¿nie bardzo skromne, spowodowane przede wszystkim 

wysokimi kosztami eksploatacji, które znacznie podnosi³y cenê produktów finalnych.

Tu¿ przed wybuchem II wojny œwiatowej na terenie powiatu sanockiego dzia³a³o ju¿ tylko 16 wiêkszych 

Trzeba jednak stwierdziæ, ¿e te, które dzia³a³y w latach 1850 – 1939, by³y bardzo czêsto ma³e i pracowa³y

z przerwami, zdarza³y siê miejscowoœci gdzie sta³y one nieczynne nawet przez kilka lat.

Karczmy

Pod koniec XVIII wieku i na pocz¹tku XIX dzier¿awcami licznych, na terenie Galicji karczm dworskich 

byli ̄ ydzi. W okresie tym coraz czêœciej pracowali oni na w³asny rachunek. Sami te¿ wznosili budynki, gdzie 

mieœci³a siê karczma.

Karczmy znajdowa³y siê pod koniec XIX wieku i na pocz¹tku XX, niemal w ka¿dej wiêkszej wsi,

a w le¿¹cych przy szlakach komunikacyjnych by³o ich nawet po kilka. Jednak zdecydowana wiêkszoœæ 
37.

mieœci³a siê w zwyk³ych cha³upach, bardzo prymitywnie wyposa¿onych

W Sanoku, pod koniec XIX wieku istnia³o wiele szynków. Na rynku by³ jeden, po jednym na Placu

Œw. Micha³a i przy ulicy Franciszkañskiej. Natomiast na ulicy znajdowa³y siê dwa szynki, przy ulicy 

Jagielloñskiej a¿ piêæ a przy ulicy Cerkiewnej - dwa. Ponadto w mieœcie alkohol by³ podawany w hotelowych 

restauracjach i kawiarniach. Mieœci³y siê one przy ulicy Koœciuszki, Jagielloñskiej i 3-go Maja. Istnia³y te¿ 

dwie winiarnie – przy ulicy 3 Maja i Nowej i jeden lokal, na ulicy Franciszkañskiej gdzie serwowano miód 

pitny. Tak, wiêc w roku 1913 w Sanoku istnia³y 23 punkty, gdzie mieszkañcy mogli zamówiæ napoje 

alkoholowe. Natomiast w roku 1910 w mieœcie drobnym handlem winem trudni³o siê 27 osób a drobnym 
38.

handlem trunków spirytusowych (w opieczêtowanych butelkach) – 14 osób

Karczma by³a wówczas miejscem, gdzie odbywa³y siê rodzinne uroczystoœci i wiejskie zabawy.

Szybki rozwój karczm rozpocz¹³ siê w latach dwudziestych XIX wieku. Spowodowane to by³o du¿ymi 

zmianami na wsi. Znacznie spad³a wówczas cena zbo¿a. Podstawow¹ roœlin¹ uprawian¹ przez w³aœcicieli 

maj¹tków na terenie powiatu sanockiego jak i prawie ca³ej Galicji, by³o w³aœnie zbo¿e. W wyniku 

niekorzystnej koniunktury, ziemianie zostali zmuszeni do przestawienia produkcji w swoich dobrach. Powoli 

zmienia³a siê struktura upraw rolniczych. Zaczêto sadziæ miêdzy innymi ziemniaki. Zbo¿e stawa³o siê coraz 

tañsze a jego eksport coraz mniej op³acalny. Dlatego te¿ zamiast je sprzedawaæ, przetwarzano na miejscu. 
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Pomimo wykupienia przez rz¹d austriacki w 1875 roku prawa do propinacji od w³aœcicieli ziemskich, mogli 

oni nadal utrzymywaæ jeden szynk.

Do zmian prawnych dosz³o 22 kwietnia 1889 roku. Wówczas to na mocy ustawy przesta³o obowi¹zywaæ 

prawo do propinacji. Przepis ten wszed³ w ¿ycie dopiero z dniem 1 stycznia 1911 roku. Mocy prawnej nabra³o 

wówczas co do wyszynku, drobnej sprzeda¿y i handlu trunkami. Osoba, która od roku 1911 chcia³a trudni

 siê przemys³em szynkarskim musia³a uzyskaæ koncesjê od w³adzy przemys³owej i w tym celu wnieœæ 
39podanie do c. k. Starostwa .

W II po³owie XIX wieku istnia³y spore problemy ze œci¹gniêciem nale¿noœci podatkowych od osób 

trudni¹cych siê wyszynkiem. Œwiadcz¹ o tym odezwy wydawane dwa razy do roku przez Powiatow¹ 

Dyrekcjê Skarbu. Przypomina³y one o ostatecznych terminach, do których nale¿a³o wnieœæ op³atê. By³a ona 

pobierana od wyszynku i drobnej sprzeda¿y napojów gor¹cych palonych, tj. spirytus, gorza³ka, rozolis, rum, 

likier itp. oraz od handlu prowadzonego przez przedsiêbiorców. Op³ata by³a wnoszona dwa razy do roku. 

Termin wp³aty za drugie pó³rocze by³ z regu³y wyznaczany na dzieñ 14 paŸdziernika, chocia¿ Zdarza³y

siê odstêpstwa od tej daty. Natomiast osoby, które chcia³y otworzyæ szynk, drobn¹ sprzeda¿ lub handel tymi 
40.artyku³ami, op³atê musia³y uiœciæ najpóŸniej na 14 dni przed oficjalnym otwarciem

W powiecie sanockim przed I wojn¹ œwiatow¹ tylko dwa miasta mia³y wy³¹czne prawo do propinacji

w obrêbie swoich gmin. By³ to Sanok i Mrzyg³ód. Dochody miast z propinacji wzros³y na pocz¹tku XX wieku 

znacznie. W latach 1869 – 1874 przeciêtny dochód z propinacji i op³at od napojów w Sanoku wynosi³ 18.220 

koron a w Mrzyg³odzie 478 koron.

Na terenie powiatu dzia³a³y równie¿ gorzelnie. Jedna z nich istnia³a w miejscowoœci £ukowe, w powiecie 

leskim. W³aœcicielem jej by³ Ischel Herzig. Zaplecze surowcowe gorzelni stanowi³y dobra tabularne

w £ukowcu wraz z folwarkiem.
41Druga gorzelnia rolnicza znajdowa³a siê w Myczkowcach. Bardzo czêsto zmienia³a ona w³aœcicieli .  

Stanowisko gorzelnika w roku 1909 zajmowa³ Eisig Landes. W tym samym czasie kontyngent produkcyjny 

z gorzelni wyniós³ 409,94 hl. Zaplecze dla zak³adu stanowi³y dobra tabularne w Myczkowcach wraz
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z folwarkiem.

Gorzelnia zaopatrywa³a dwie karczmy po³o¿one na terenie folwarku w Myczkowcach oraz jedn¹ na terenie 

dóbr tabularnych w Zwierzynie.

Gorzelnia rolnicza dzia³a³a równie¿ na terenie Niebieszczan. Jej w³aœcicielem w latach 1904 – 1908 by³ 

Kazimierz Jachimowski. Natomiast gorzelnikiem w roku 1909 Abraham Thier. W tym samym roku 

wyprodukowa³a 154,42 hl produktu. Zapleczem surowcowym dla gorzelni by³y dobra tabularne

w Niebieszczanach.

W roku 1909, w dniach 26 kwiecieñ do 2 maja, w³aœciciel gorzelni zorganizowa³ kurs praktyczny 

gorzelniany dla dziesiêciu w³aœcicieli i dzier¿awców gorzelñ. Prowadzony on by³ przez dyrektora Szko³y 

Gorzelniczej w Dublanach -  Tadeusza Chrz¹szcza.

Na terenie Olszanicy dzia³a³a w latach 1882 – 1889 gorzelnia rolnicza, która by³a w³asnoœci¹ Józefa Jordana.

W latach 1882 – 1912 dzia³a³a gorzelnia rolnicza w Rymanowie. Jej w³aœcicielami byli Potoccy. Dzier¿awi³ 

j¹ na pocz¹tku wieku XX Józef Kabriel. W tym samym czasie funkcjê gorzelnika sprawowa³ Marian Weiss. 

W roku 1912 gorzelnia zatrudnia³a piêciu robotników. Natomiast dane dotycz¹ce produkcji pochodz¹ z roku 

1909 i mówi¹ o 304,62 hl. Zapleczem surowcowym dla zak³adu by³y dobra tabularne rymanowskie wraz

z folwarkiem.
42Gorzelnia rolnicza w 1889 roku dzia³a³a na terenie Pielni. Jej w³aœcicielk¹ by³a Leopoldyna Horodyñska .

Taki sam zak³ad produkcyjny istnia³ w miejscowoœci Procisne. Wed³ug danych z roku 1852, sta³a ona

na brzegu potoku Smolniczek. By³ to wówczas drewniany budynek o wymiarach 34,6 x 8,6 m. Przed rokiem 

1880 zosta³ wybudowany nowy budynek, do którego zak³ad zosta³ przeniesiony. Sta³ on nieco bli¿ej ujœcia 

potoku. W roku 1914 gorzelnia ju¿ nie istnia³a.

W latach 1852 – 1888 na terenie Stupoœcian dzia³a³a gorzelnia, która nale¿a³a do maj¹tku Stupoœciany 

Dolne. Wed³ug spisu z roku 1852 by³y to dwa drewniane budynki, po³o¿one na prawym brzegu potoku 
43Wo³osate .

Natomiast w roku 1906 zbudowana zosta³a z kamienia piaskowego gorzelnia w Jurowcach. By³a ona 

po³o¿ona kilkadziesi¹t metrów od dworu. Nale¿a³a do rodziny S³oneckich. Brak danych nie pozwala
44.

na otworzenie jej dalszych losów

Na terenie powiatu dzia³a³y równie¿ browary. Najwiêkszy znajdowa³ siê w Posadzie Zarszyñskiej. 
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Pocz¹tkowo budynek browaru by³ drewniany, ale podczas po¿aru spali³ siê i odbudowany zosta³ ju¿ jako 

murowany. W roku 1859 przerabia³ on oko³o 3 tysiêcy korcy jêczmienia i przynosi³ 3 tysi¹ce dochodu. Jan

i W³adys³aw Wiktor w wyniku zad³u¿enia stracili browar. Odkupi³ go od nich Zucker i Spó³ka wraz

z Rosenblindem. Ten ostatni w roku 1926 sprzeda³ go Scheinerom – ojcu i synowi. Prowadzili oni browar do 
45.

roku 1939. Produkowa³ on wówczas oko³o 910 tysiêcy piwa rocznie

W Buku dzia³a³ do wybuchu I wojny œwiatowej browar, który nale¿a³ do dworu. Woda do produkcji piwa 

by³a czerpana ze Ÿród³a, które nigdy nie zamarza³o. Do zabudowañ browaru nale¿a³y równie¿ du¿e piwnice, 

w których przechowywane by³o piwo.

Kolejny browar produkowa³ piwo na terenie ̄ urawin. W roku 1582 by³y to dwa drewniane budynki. Le¿a³ 
46

nad potokiem Krywa .

Olejarnie

Do przemys³u przetwórczego nale¿y zaliczyæ równie¿ olejarnie. By³y to doœæ pospolicie wystêpuj¹ce 

przetwórnie. Czêsto mia³y charakter domowej produkcji.

W okresie miêdzywojennym przemys³ ten na terenie by³ej Galicji Wschodniej prze¿ywa³ swój rozkwit. 

Zwi¹zany by³ z niskim poziomem ekonomicznym wsi, równie¿ na terenie powiatu sanockiego. Poza tym 

obszar ten by³ zamieszka³y w znacznej czêœci przez ludnoœæ nale¿¹c¹ do Koœcio³a wschodniego. Przestrzegali 

oni bardzo rygorystycznie nakazanych postów, których by³o wiele. Wszystko to spowodowa³o, ¿e spo¿ycie 

oleju na tych obszarach by³o du¿e, bo siêga³o 15 – 20 l rocznie na jedn¹ rodzinê. Istniej¹ce olejarnie 

produkowa³y prawie wy³¹cznie na w³asny u¿ytek. By³o to spowodowane stosowaniem przestarza³ych pras

do wyciskania oleju. Pod koniec XIX wieku i na pocz¹tku XX, powstawa³y coraz to nowe olejarnie, czêsto 

dzia³a³o ich nawet kilka w jednej miejscowoœci.

Zaznaczyæ jednak nale¿y, ¿e sytuacja taka panowa³a zw³aszcza we wschodniej czêœci powiatu, gdzie 

dominowa³a ludnoœæ wyznania greko – katolickiego.

W okresie autonomii galicyjskiej olejarstwo pod wzglêdem technicznym sta³o na bardzo niskim poziomie. 

Wprawdzie pod koniec XIX wieku na terenie powiatu sanockiego zaczê³y pojawiaæ siê prasy œrubowe, ale nie 

by³o to zjawisko powszechne. Nadal dominowa³y prasy ze œrub¹ dokrêcan¹ przy pomocy dwuramiennej 

dŸwigni. Tak wyposa¿ona olejarnia dzia³a³a miêdzy innymi w latach trzydziestych XX wieku w Pobiednie 

ko³o Sanoka. Rozpowszechnienie pras œrubowych przypad³o na lata dwudzieste i trzydzieste XX wieku. 
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Wówczas to powsta³a miêdzy innymi olejarnia, wyposa¿ona w metalowe œruby w Polañczyku.

Równie¿ w latach trzydziestych do u¿ytku wesz³y prasy fabryczne o kszta³cie kot³a z pokryw¹, która by³a 

dokrêcana œrub¹. Pomimo du¿ego zainteresowania nimi nadal u¿ywane by³y prasy klinowe

z podwy¿szonymi taranami. W okresie II wojny œwiatowej na terenach górskich wyposa¿onych w nie by³o 
47

oko³o 30% olejarni .

Jedn¹ z najwiêkszych na terenie powiatu jasielskiego by³a olejarnia w Jaœle. Za³o¿ona zosta³a w 1937 roku

z kapita³em zak³adowym 35.000 z³. Do spó³ki przyst¹pi³ równie¿ magistrat miasta, wnosz¹c kapita³
48w wysokoœci 500 z³ .

Do przemys³u przetwórczego zaliczyæ nale¿y równie¿ fabrykê konserw, która powsta³a w Lesku. Zas³uguje 

ona na uwagê miêdzy innymi i z tego powodu, ¿e by³ to pierwszy tego typu zak³ad na terenie powiatu.

Jej za³o¿ycielem by³ Robert Barañski. Odkupi³ j¹ Aleksander Œli¿yñski. Zak³ad prosperowa³ coraz lepiej.

W efekcie w roku 1903 zdoby³ w Wiedniu pierwsz¹ nagrodê za swoje wyroby.Nie by³o to jedyne odznaczenie.

Fabryka produkowa³a konserwy miêsne w puszkach otwieranych kluczykiem. Nale¿a³y do nich miedzy 

innymi: bigos myœliwski, gulasz wo³owy, flaczki warszawskie, polêdwica z kapust¹ i dodatkiem soczewicy, 

kie³basa polska i inne. Zak³ad w roku 1912 zatrudnia³ czterech pracowników. Na jego wyposa¿eniu 
49znajdowa³ siê miedzy innymi motor pasowy o mocy 4 KM .

Przemys³ budowlany

Istniej¹cy na terenie powiatu przemys³ budowlany zaspokaja³ lokalne zapotrzebowanie na ten rodzaj 

materia³ów i us³ug. Najliczniej by³ on reprezentowany przez cegielnie, produkuj¹ce ceg³y, dreny i dachówki. 

By³y to najczêœciej ma³e zak³ady, zatrudniaj¹ce kilka osób, w których produkcja opiera³a siê przede 

wszystkim na pracy rêcznej. Tereny te posiada³y przed wybuchem II wojny œwiatowej niemal niewyczerpalne 

pok³ady gliny.

Jedna z pierwszych cegielni powsta³a oko³o 1846 roku w Posadzie Zarszyñskiej. Bogate z³o¿a gliny zosta³y 

tutaj odkryte znacznie wczeœniej. Sam zak³ad rozpocz¹³ pracê ze wzglêdu na rozpoczêt¹ budowê szko³y

i koœcio³a. Znajdowa³a siê pod zarz¹dem dworu. Produkowa³a rocznie oko³o 3,5 ml sztuk ceg³y.

Po ukoñczeniu budowy obu obiektów – w roku 1882, zak³ad przesta³ produkowaæ. Natomiast w jej pobli¿u 
50

by³o wypalane wapno, które sprowadzano z okolicznych miejscowoœci .
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Bardzo powszechne by³o organizowanie cegielni w chwili rozpoczêcia jakichœ wa¿niejszych inwestycji 

budowlanych. Sytuacja taka ma³a miejsce równie¿ w Sanoku, kiedy to w latach osiemdziesi¹tych XIX wieku 

rozpoczêto budowê koœcio³a, koszar, gimnazjum, pa³acu Rylskich i wielu prywatnych domów. Burmistrzem 

w Sanoku zosta³ wówczas wybrany Artur Goldhammer. Najwa¿niejsz¹ inwestycj¹ podczas jego kadencji 

by³a budowa koszar wojskowych dla jednego batalionu piechoty przy ulicy A. Mickiewicza. Miasto na cel ten 

zaci¹gnê³o po¿yczkê w wysokoœci 60 tys. koron. W roku 1899 oddana zosta³a do u¿ytku Szko³a Wydzia³owa.

Aby zabezpieczyæ odpowiednie dostawy budulca powsta³y wówczas cegielnie w Sanoku, Rymanowie

i Zas³awiu.

Kolejny burmistrz miasta Sanoka Aital Wituszyñski na pocz¹tku XX wieku zbudowa³ fabrykê rur 

betonowych, p³yt chodnikowych i krawê¿ników. Do ich wytwarzania u¿ywany by³ beton. Produkcjê fabryki 
51

przeznaczono do budowy w mieœcie systemu kana³ów, chodników i ulic .

Oko³o 1910 roku powsta³a cegielnia Antoniego Wilka w Sanoku, wyposa¿ona w piec o pojemnoœci 6 tys. 

cegie³ oraz szeœæ suszarni do suszenia ceg³y. Maksymaln¹ zdolnoœæ cegielni oceniono na 800 tys. cegie³, 100 

tys. dren i 100 tys. ceg³y pustej. Podczas kampanii wrzeœniowej 1939 roku zosta³a spalona przez Niemców. 
52Rok póŸniej odbudowano zniszczony piec i w 1941 roku podjê³a produkcjê zatrudniaj¹c 17 osób . W tym 

samym roku skradziono z cegielni sprzêt pomocniczy i zak³ad musia³ zaprzestaæ produkcji.

Antoni Wilk i Jan Urban w roku 1914 og³osili, ¿e uruchamiaj¹ w Sanoku na „Wójtostwie” fabrykê 
53

dachówek. Mia³a ona byæ napêdzana motorem benzynowym o sile 30 HP .

Oœrodkiem najbardziej cenionych, nie tylko w powiecie, muratorów i kamieniarzy, by³ Rymanów. Przybyli 

oni do miasta pod koniec XVIII wieku, kiedy trwa³a budowa koœcio³a parafialnego. PóŸniej wielu z nich 

osiedli³o siê na terenie miasta.

Znaczna czêœæ mieszkañców Rymanowa, co roku w okresie wiosenno – letnim, wêdrowa³a na Wêgry, aby 

tam naj¹æ siê do ró¿nego rodzaju prac budowlanych. Z przysió³ka £azy udawa³a siê tam „ca³a ludnoœæ mêska 
54(...) pozostawiaj¹c gospodarstwa pod opiek¹ kobiet, które same ora³y, sia³y i zbiera³y plony” .

Atutem rymanowskich budowniczych by³a znajomoœæ wznoszenia murów. Opanowali oni t¹ umiejêtnoœæ 
55

ju¿ pod koniec XVIII wieku .

W mieœcie dzia³a³a w okresie miêdzywojennym firma œwiadcz¹ca us³ugi budowlane, braci 

Nadziakiewiczów. To oni wznieœli miêdzy innymi budynek „Soko³a” i nowej szko³y w Rymanowie, 
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gimnazjum w Ustrzykach Dolnych oraz sanatorium „Excelsior” w Iwoniczu Zdroju. Zak³ad posiada³ równie¿ 

w³asn¹ stolarniê, która specjalizowa³a siê w wykonawstwie stolarki budowlanej.

Stwierdziæ nale¿y, ¿e rozwój budownictwa a wraz z nim zak³adów i firm œwiadcz¹cych tego rodzaju us³ugi, 

przypad³ na okres miêdzywojenny. Nie by³o to jednak zjawisko masowe. Kryzys gospodarczy lat 

trzydziestych zdecydowanie spowolni³ rozwój tej bran¿y.

Transport

Drogi bite

Koniec wieku XIX i pocz¹tek XX, to okres powstania i rozwoju kolei na terenie powiatu sanockiego, 

leskiego i brzozowskiego. Transport kolejowy by³ zdecydowanie najtañszym œrodkiem przewozu zarówno 

osób jak i towarów. Przez teren powiatu sanockiego bieg³y drogi ko³owe, które ³¹czy³y go z ca³ym krajem. 

Podstawowym traktem by³ tak zwany „goœciniec cesarski nr 1”. £¹czy³ on ca³e terytorium Galicji

z Wiedniem.

Przez Sanok natomiast bieg³ „goœciniec nr 2”. Zwano go popularnie „goœciñcem podkarpackim”. Wiód³ on

z Ko³omyi przez Dalatyn, Nadwórn¹, Stanis³awów, Ka³usz, Dolinê, Bolechów do Stryja. Ze Stryja mo¿na 

by³o udaæ siê do Lwowa lub na Wêgry przez Skole, Tuchlê. Goœciniec wiód³ dalej do Chyrowa a stamt¹d 

wprost w kierunku Sanoka. Goœciniec podkarpacki nie nale¿a³ do najlepiej utrzymanych, ale by³ bardzo 

piêknie po³o¿ony, bieg³ przez niezwykle urokliwe miejsca:

„Goœciniec podkarpacki bieg³ ku zachodowi, z licznymi odga³êziami, którymi mo¿na by³o przekroczyæ 

³añcuch Karpat i udaæ siê na po³udnie, ku Wêgrom. W zimie drogi te z powodu wielkich opadów œniegu 

stawa³y siê nieprzejezdne, czasem udostêpniano je w ten sposób, ¿e przeprowadzano stado wo³ów, aby 

udepta³y zaspy œnie¿ne”. 

Goœciniec podkarpacki z Sanoka bieg³ przez Rymanów, Krosno, Jas³o, Biecz do Nowego S¹cza. Nastêpnie 

w Bia³ej ³¹czy³ siê z goœciñcem nr 1.

W Lesku natomiast krzy¿owa³y siê dwie drogi – goœciniec z Sambora do Sanoka z w¹sk¹, krêt¹ i kamienista 

drog¹, która wiod³a do mostu na Sanie. Dalej prowadzi³a do Baligrodu i na Wêgry. W zimie trasa ta by³a 
56

zupe³nie nieprzejezdna .
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Kolej 

Pierwsze plany budowy kolei w ko³ach rz¹dowych austriackich datowane s¹ na rok 1854. Jednak wówczas 

pierwszeñstwo otrzyma³a budowa Ciskiej Drogi ¯elaznej. Do pomys³u powrócono po raz drugi dopiero

w roku 1864. Wówczas to do rz¹du w Wiedniu z inicjatyw¹ wyst¹pi³ Wydzia³ Krajowy, Lwowska Izba 

Handlowa i Lwowskie Stowarzyszenie Gospodarcze. Domaga³y siê one udzielenia koncesji na budowê 

po³¹czenia kolejowego, które mia³oby po³¹czyæ Galicjê z pozosta³ymi terenami nale¿¹cymi do monarchii 

habsburskiej. Wed³ug tych projektów mia³o ono biec z Koszyc przez Duklê do Przemyœla. Druga linia 

kolejowa mia³aby natomiast po³¹czyæ Koszyce z Tarnowem przez Rzeszów i Muszynê.

Plany te po raz trzeci sta³y siê przedmiotem dyskusji w ko³ach rz¹dowych, po przegranej wojnie monarchii 

habsburskiej z Prusami. Wówczas to Austria utraci³a czêœæ Œl¹ska. Jedn¹ z podstawowych przyczyn tej klêski 

by³ brak po³¹czenia kolejowego Wêgier z Galicj¹. Tak, wiêc dopiero cele strategiczne spowodowa³y 

rozpoczêcie wstêpnych prac maj¹cych doprowadziæ do budowy kolei. Najpierw powo³ana zosta³a grupa 

in¿ynierów, która pracowa³a na zlecenie Generalnej Inspekcji. Przeprowadzi³a ona badania w terenie, które 

sta³y siê podstaw¹ do opracowania dok³adnej trasy przebiegu nowego po³¹czenia kolejowego i zaplanowania 

kosztów budowy. Efektem jej prac by³o powstanie dwóch koncepcji przebiegu linii kolejowej:

1. Koszyce – dolina rzeki Topla – £upków – Przemyœl

2. Koszyce – Dukla – Przemyœl

W tym samy czasie powsta³y dwa, nawzajem zwalczaj¹ce siê towarzystwa, które ubiega³y siê o uzyskanie 

koncesji na budowê nowego po³¹czenia kolejowego. Na czele pierwszego sta³ ksi¹¿ê Adam Sapieha. 

Opowiada³ siê on za budow¹ kolei, która przebiega³aby przez Duklê. Drugie ko³o optowa³o za tym, by tory 

bieg³y przez £upków. Ostatecznie zwyciê¿y³ projekt reprezentowany przez hr. Adama Potockiego, czyli 
57po³¹czenie Galicji z monarchi¹ austro – wêgiersk¹ przez £upków .

Budowa kolei zosta³a zatwierdzona przez izbê ni¿sz¹ parlamentu 7 maja 1869 roku a przez izbê wy¿sz¹

20 maja 1869 roku. Wówczas to dosz³o do wystawienia dokumentów koncesyjnych dla przedsiêbiorstwa, 

które by³o odpowiedzialne za jej budowê. W³aœcicielem powsta³ego przedsiêbiorstwa by³o Towarzystwo 

Akcyjne Pierwszej Wêgiersko – Galicyjskiej Kolei ¯elaznej. Objê³o ono w³asnoœæ dnia 14 czerwca 1869 

roku, oraz Austriackie Koleje Pañstwowe, które sta³y siê w³aœcicielem kolei 2 sierpnia 1892 roku.

Ostateczna trasa kolei bieg³a z Koszyc przez Humenne- Miedzilaborce – £upków – Zagórz do Przemyœla.

Budowa mia³a mieæ charakter prywatny. Otrzyma³a natomiast gwarancje pañstwa. O prawo do jej 
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wybudowania ubiega³y siê dwie spó³ki: ksiêcia Adama Sapiehy i hrabiego Adama Potockiego. Ostatecznie 

przetarg wygra³ hr. Potocki. Do spó³ki przy³¹czyli siê hrabia August Su³kowski i hrabia wêgierski Aladar 

Andrassy. Rz¹d w Wiedniu udzieli³ gwarancji kredytowych w wysokoœci 50.000 guldenów na jedn¹ milê 

torów.

Ukoñczenie ca³ej inwestycji by³o przewidziane na trzy lata. Prace zosta³y rozpoczête w marcu 1870 roku. 

Odcinek galicyjski by³ budowany przez przedsiêbiorstwo hr. Karola Mier, natomiast wêgierski przez braci 
58Braun .

Budowa odcinka kolei biegn¹cego przez tereny Galicji zosta³a podzielona na piêæ odcinków i tunel, który 

powsta³ na granicy. Ich ³¹czna d³ugoœæ wynosi³a 146,3 km. Najd³u¿szy odcinek mia³ d³ugoœæ 70,3 km i ³¹czy³ 

Komañcze z £upkowem. Natomiast najkrótszym by³ graniczny tunel o d³ugoœci 1,6 km.

Na najwiêksze problemy natury technicznej natrafiono przy budowie tunelu. Okaza³o siê, bowiem,

¿e pod³o¿e jest tam bardzo twarde. Musiano sprowadziæ fachowców z W³och, którzy byli w stanie prowadziæ 

dalsze prace w tych trudnych warunkach. Na tym nie zakoñczy³y siê problemy z t¹ nietypow¹ budowl¹.

W celu utwardzenia nasypu musiano sprowadzaæ granit z Czech i Górnej Austrii, poniewa¿ miejscowy 

kamieñ karpacki by³ zbyt miêkki.

Przy jego wznoszeniu œmieræ ponios³o wielu robotników, do czego przyczyni³a siê ciê¿ka praca, trwaj¹ca 

latem nawet 16 godzin, jak i liczne wypadki. Ca³a linia zosta³a uroczyœcie oddana do u¿ytku 20 maja 1874.

Wraz z powstaniem samej linii kolejowej, wznoszona by³a ca³a infrastruktura. W latach 1872 – 1892

w powstanie kolei a nastêpnie w jej rozwój zosta³o zainwestowane 639.948.660 koron. W latach 1872 – 1888 

prawie piêciokrotnie zwiêkszy³a siê liczba pasa¿erów, którzy korzystali z nowo wybudowanej linii kolejowej. 

Œwiadczy³o to o potrzebie istnienia takiego po³¹czenia. Najwiêcej osób korzysta³o z przejazdów trzeciej 

klasy.

W roku 1889 I Wêgiersko – Galicyjska Kolej og³osi³a bankructwo. Odcinek biegn¹cy przez obszar Galicji 

zosta³ przejêty przez Dyrekcjê Ruchu Kolejowego we Lwowie.

Kolej, która po³¹czy³a £upków z Przemyœlem, by³a pierwsz¹ drog¹ ¿elazn¹ ³¹cz¹c¹ Galicjê z Wêgrami

i reszt¹ monarchii austriackiej. Mia³a ona du¿e znaczenie gospodarcze oraz zdecydowanie wiêksze – 
59

strategiczne. Po³¹czy³a, bowiem twierdzê obronn¹, jak¹ by³ wówczas Przemyœl z centrum pañstwa .

W wyniku pogarszaj¹cych siê stopniowo stosunków pomiêdzy Austro – Wêgrami a Rosj¹, zatwierdzony 

zosta³ projekt budowy kolei, która po³¹czy³aby Galicjê Wschodni¹ z Zachodni¹. Pocz¹tkowo planowano,
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¿e bêdzie to równie¿ inwestycja prywatna. Pomimo licznych zabiegów nie znaleziono inwestorów. Z tego te¿ 

powodu rz¹d austriacki przeznaczy³ na jej budowê œrodki z bud¿etu pañstwa.

W ten sposób dosz³o do powstania Galicyjskiej Kolei Transwersalnej, która prowadzi³a ze Stró¿ przez Biecz 

– Jas³o – Krosno – Sanok do Nowego Zagórza. Na ca³ym odcinku wzniesione zosta³y jedynie cztery mosty:

w Besku na Wis³oku, pomiêdzy stacjami Jedlicze i Tarnowiec na rzece Jasio³ce, w okolicach Jas³a na Wis³oku 

i ostatni na rzece Ropie.

W roku 1893 parlament w Wiedniu podpisa³ ustawê, która mia³a na celu popieranie budowy kolei, tzw. 

ni¿szego rzêdu, czyli lokalnych po³¹czeñ. Z inicjatyw¹ budowy takiej linii musia³a wyst¹piæ lokalna 

spo³ecznoœæ. Wówczas zgody mog³o udzieliæ pañstwo. Jednak, aby mog³a ona powstaæ 1/3 kapita³u 

zak³adowego danego po³¹czenia musieli pokryæ zainteresowani obywatele wraz z pañstwem.

W taki w³aœnie sposób mia³a powstaæ linia kolejowa ³¹cz¹ca Brzozów z Rymanowem. Sejm podj¹³ uchwa³ê 

o jej budowie 8 paŸdziernika 1908 roku. Projekt ten mia³ jednak zdecydowanie wiêcej przeciwników ani¿eli 

zwolenników. Przeciwnym by³ miedzy innymi pose³ na Sejm Stapiñski, który postulowa³ budowê linii 

kolejowej, ale z Brzozowa do Krosna. Biuro kolejowe Wydzia³u Krajowego przeprowadzi³o wyliczenia 

dotycz¹ce projektu zg³oszonego przez pos³a Stapiñskiego. Wyniki tych prac wykaza³y jednoznacznie,

¿e musia³aby ona byæ d³u¿sza o 20 km w zwi¹zku, z czym koszty jej budowy wzros³yby o ponad 3.000.000 

koron. Wówczas Stapiñski zleci³ burmistrzowi Krosna wykonanie obliczeñ i pomiarów dotycz¹cych 

projektowanego odcinka Brzozów – Rymanów. Efekt tych prac okaza³ siê niezwykle ciekawy. Otó¿ okaza³o 

siê, ¿e linia ta z finansowego punktu widzenia by³a nie tylko niepotrzebna, co wrêcz szkodliwa. Musiano by, 

co roku dop³acaæ do niej kilkanaœcie tysiêcy koron.

Natomiast zwolennikiem budowy odcinka Brzozów – Rymanów by³ pose³ i marsza³ek powiatu 

brzozowskiego Mieczys³aw Urbañski oraz burmistrz miasta Brzozowa – Marin. Ten ostatni od wielu lat 

prowadzi³ w Brzozowie handel ró¿nymi towarami. Obawia³ siê, ¿e w przypadku po³¹czenia Brzozowa

z Sanokiem, wiêkszoœæ kupców omija³oby Brzozów, co mog³oby staæ siê przyczyn¹ upadku jego 

przedsiêbiorstwa. Pomimo wielu przeciwwskazañ, projekt budowy linii kolejowej ³¹cz¹cej Brzozów

z Rymanowem, znalaz³ du¿e poparcie wœród cz³onków Wydzia³u Krajowego. W rezultacie dosz³o nawet do 

obni¿enia planowanych kosztów jej budowy do 80.000 koron. Pomimo bardzo trudnej wówczas sytuacji 

finansowej, powziêta zosta³a uchwa³a, ¿e wszelkie œrodki potrzebne na pokrycie tej inwestycje zostan¹ 

wyasygnowane z bud¿etu pañstwowego. Wybuch I wojny œwiatowej przerwa³ dalsze starania dotycz¹ce 
60budowy tego po³¹czenia .
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Na terenie powiatu sanockiego pod koniec XIX wieku i na pocz¹tku XX, budowane by³y kolejne odcinki 

kolejki w¹skotorowej. Taki charakter mia³a linia ³¹cz¹ca Majdan z Nowym £upkowem. Pocz¹tkowo by³a ona 

planowana jako kolej normalnotorowa. Jednak w wyniku protestów pos³ów w parlamencie wêgierskim, 

postanowiono, ¿e bêdzie to kolej w¹skotorowa. Jej budowê rozpoczêto w 1890 roku. Inwestorem 

przedsiêwziêcia by³a spó³ka austriackich przedsiêbiorców. Pewne udzia³y mia³ te¿ urz¹d Miasta Lwowa. Nad 

ca³oœci¹ budowy czuwa³ in¿. Albin Zazula z Jaros³awia. Zatrudnienie przy niej znalaz³o oko³o 300 osób.

Na stacji koñcowej powsta³ budynek stacyjny, parowozownia, magazyn na ró¿nego rodzaju towary wraz

z ramp¹ prze³adunkow¹ oraz dwa budynki mieszkalne dla pracowników fizycznych.

Ca³a inwestycja zosta³a oddana do u¿ytku 21 stycznia 1898 roku. Linia kolejowa liczy³a 25 km d³ugoœci

a szyny mia³y szerokoœæ 760 mm. Tabor sk³ada³ siê z piêciu wagonów czteroosiowych, 15 osobowych, 70 lor 

o ³adownoœci 6 – 7 ton ka¿da i 100 wagoników k³onicowych. Do wybuchu I wojny œwiatowej kolejka 

kursowa³a dwa razy dziennie. W pierwszym roku wojny, okupant wysadzi³ dwa mosty i przepusty kolejowe. 

Pomimo wielu zniszczeñ, kolejka ju¿ w roku 1918 kursowa³a jak przed wojn¹. Dosz³o natomiast do zmiany 

w³aœciciela. Zosta³ nim Zarz¹d Okrêgowej Kolei Pañstwowej we Lwowie. Fragment linii kolejowej, 

pomiêdzy Balnic¹ a Solink¹, zosta³ poprowadzony w taki sposób, ¿e po zmianie granic w roku 1918 dwu 

kilometrowy odcinek bieg³ ju¿ na terenie Czechos³owacji. Pomimo tego, tory nie zosta³y przed³u¿one a ka¿dy 

poci¹g by³ eskortowany przez Stra¿ Graniczn¹. Dopiero kolejna zmiana granic, która mia³a miejsce

1 wrzeœnia 1938 roku, spowodowa³a, ¿e ca³a kolejka znalaz³a siê znów na obszarze Rzeczpospolitej. Wraz

z up³ywem lat, jej gospodarcze znaczenie by³o coraz mniejsze. W latach trzydziestych wykonywa³a ona ju¿ 

tylko jeden kurs dziennie – do Majdanu i z powrotem.

Na pocz¹tku XX wieku powsta³ kolejny odcinek kolei w¹skotorowej, który po³¹czy³ Majdan ze Smerekiem, 

a dok³adniej z jego przysió³kiem – Beskidem. Najpierw zosta³o wybudowane po³¹czenie Majdan – Kalnica. 

Wstêpne projekty wykonano ju¿ w roku 1895. Odcinek ten mia³ d³ugoœæ 15,2 km. Zosta³ wybudowany 

wed³ug norm, które obowi¹zywa³y w tym czasie w austriackim kantonie Steymark.

Budowê sfinansowali w³aœciciele le¿¹cych tu¿ przy torach, lasów. Nale¿a³y one do maj¹tków 

zlokalizowanych na terenie Cisnej i Kalnicy. Stacja koñcowa by³a po³o¿ona na b³oniach w pobli¿u dworu

w Kalnicy. Tam, bowiem znajdowa³ siê du¿y tartak parowy, do którego doprowadzono 120 metrowy odcinek 

torów. U³atwia³ on transport drewna. Koñcowy przystanek by³ wyposa¿ony w cztery tory. Znajdowa³a siê 

poza tym obrotnica, ¿uraw wodny i miejsce przeznaczone do mycia parowozów. Stacja uzyska³a po³¹czenie 

telefoniczne z Majdanem. Powsta³o ono w latach 1900 – 1904.

Natomiast w latach 1908 – 1909 zosta³a wybudowana odnoga Szpickiery – Smerek – Beskid. Budowê 

sfinansowa³o Towarzystwo „Holz Handels Aktiengesellschaft in Wien”. By³o ono w³aœcicielem maj¹tku 

ziemskiego zlokalizowanego na terenie Smereka. Obejmowa³ on teren 2.855 ha, który w wiêkszoœci 
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61
poroœniêty by³ przez lasy. Kolejka jeŸdzi³a do roku 1936 .

Na terenie s¹siedniego powiatu, na pocz¹tku XX wieku zbudowana zosta³a kolej normalnotorowa, 

prowadz¹ca ze Lwowa przez Sambor do Sianek. Jej najtrudniejszy, bo górski odcinek powsta³ w latach 1904 – 

1906. Linia ta przez prze³¹cz U¿ack¹ mia³a po³¹czenie z kolej¹ wêgiersk¹. Liczy³a ona 167,123 km d³ugoœci. 

Posiada³a du¿e znaczenie gospodarcze. To ni¹ przewo¿one by³o drewno, które na pocz¹tku XX wieku sta³o 

siê materia³em eksportowym. Z po³¹czenia tego korzysta³y przede wszystkim wsie le¿¹ce w jej pobli¿u. 

Ponadto w znacznym stopniu przyczyni³a siê ona w latach trzydziestych do rozwoju turystyki na tych 
62

obszarach . 

Instytucje wspomagaj¹ce rozwój gospodarki na terenie powiatu

Rozwój przemys³u i rzemios³a w okresie z³ej koniunktury gospodarczej potrzebowa³ instytucji 

wspieraj¹cych go, zw³aszcza pod wzglêdem finansowym.

Na terenie powiatu sanockiego w roku 1904 dzia³a³y nastêpuj¹ce towarzystwa kredytowe:

1.Towarzystwo kredytowe dla handlu i przemys³u

2. Towarzystwo eskontowe i handlowe

3. Komercyonalny zak³ad kredytowy w Sanoku

4. Towarzystwo kredytowe i oszczêdnoœci w Sanoku

5. Powiatowe Towarzystwo Zaliczkowe w Sanoku

6. Towarzystwo bankowe dla handlu i przemys³u w Sanoku

7. Towarzystwo wzajemnego kredytu „Beskid”

8. Kasa zaliczkowa w Sanoku

9. Filia na Rodnej Torhowli w Sanoku

10. Towarzystwo kredytowe i oszczêdnoœci w Zarszynie

11. Towarzystwo kredytowe dla handlu i przemys³u w Zagórzu

12. Towarzystwo kredytowe i oszczêdnoœci w Odrzechowej

13. Spó³ka oszczêdnoœci i po¿yczek w Posadzie Olchowskiej

14. Towarzystwo Zaliczkowe w Rymanowie wraz z agend¹ w Jaœliskach

15. Katolicka Kasa dla rzemieœlników i rolników w Rymanowie
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16. Towarzystwo kredytowe dla handlu i przemys³u w Rymanowie

17. Towarzystwo kredytowe i oszczêdnoœci w Rymanowie

18. Towarzystwo kredytowe i oszczêdnoœci w Jaœliskach

19. Spó³ka oszczêdnoœci i po¿yczkowa w Klimkówce

20. Towarzystwo kredytowe i oszczêdnoœci w Bukowsku

21. Towarzystwo Zaliczkowe w Bukowsku

Zap³aci³y one wówczas ³¹cznie 2.003 koron 55 halerzy podatku. Najwiêcej zap³aci³o w roku 1902 

Powiatowe Towarzystwo zaliczkowe w Sanoku. Tu¿ za nim by³o Towarzystwo zaliczkowe w Rymanowie, 

nastêpne Towarzystwo kredytowe i oszczêdnoœci w Sanoku a na czwartym miejscu znalaz³o siê Towarzystwo 

kredytowe dla handlu i przemys³u w Sanoku. Pozosta³e 17 towarzystw p³aci³o poni¿ej 100 koron podatku. 

Wiêkszoœæ z nich znajdowa³o siê w rêkach ¿ydowskich.

 Do instytucji zajmuj¹cych siê udzielaniem kredytów nale¿a³y kasy gminne. Ich stan obrazuje poni¿sze 

zestawienie:

 Ruch spó³dzielczy na terenie ziem Rzeczpospolitej mia³ bardzo du¿e tradycje. Jego pocz¹tki siêgaj¹ osoby 

Stanis³awa Staszica, który w roku 1811 zakupi³ dobra hrubieszowskie w ziemi lubelskiej. Nastêpnie 

wszystkich mieszkaj¹cych tam w³oœcian zwolni³ od wszelkich ciê¿arów pañszczyŸnianych. Otrzymali oni 

prawie równie dzia³ki ziemi, których powierzchnia nie przekracza³a jednak 60 morgów. Ka¿dy, kto otrzyma³ 

takie nadanie, musia³ zadeklarowaæ, ¿e co roku bêdzie wnosi³ do wspólnej kasy 2 z³ote z jednej morgi. 

Ponadto Staszic utworzy³ „Hrubieszowskie Towarzystwo Rolniczego ratowania siê wspólnie od nieszczêœæ”. 

Wszyscy obdarowani ziemi¹ musieli zobowi¹zaæ siê do dziedzicznej przynale¿noœci do tego stowarzyszenia. 

Ponadto ka¿dy z nich nie móg³ posiadaæ wiêcej ani¿eli 100 morgów. Nadwy¿ka musia³a byæ sprzedana 

podczas licytacji innym cz³onkom Towarzystwa. Cz³onkowie byli poza tym solidarnie odpowiedzialni
63za terminowe op³acanie podatków od gruntów .

 Na prze³omie XIX i XX wieku na terenie wsi powiatu sanockiego dosz³o do du¿ych zmian. Dotyczy³y one 

przejœcia od gospodarki pañszczyŸnianej do towarowej. Liczne klêski elementarne, które nêka³y 

mieszkañców powiatu przyczyni³y siê w znacznej mierze do strat, jakie ponios³o rolnictwo. Na odbudowanie 

gospodarstw ich w³aœciciele potrzebowali kapita³ów. W II po³owie XIX wieku drobni w³aœciciele korzystali

z ró¿nego rodzaju lichwiarskich kredytów. Posiadacze du¿ych gospodarstw byli w znacznie lepszym 

po³o¿eniu, poniewa¿ mogli oni korzystaæ z pomocy Galicyjskiego Towarzystwa Kredytowego, które 
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64
powsta³o w roku 1841 .

Na ziemiach monarchii habsburskiej od roku 1855 zaczê³y powstawaæ spó³ki Raiffeisena. Prowadzi³y one 

dzia³alnoœæ kredytowo – oszczêdnoœciow¹ dla ludnoœci wiejskiej. W miastach w tym samym okresie 

powstawa³y towarzystwa zaliczkowe typu dr  H. Schulzego. Pierwsza spó³ka typu Raiffeisena w Polsce 

powsta³a w roku 1890 a za³o¿y³ j¹ Franciszek Stefczyk.

Kasy Stefczyka by³y spó³dzielniami z nieograniczon¹ porêk¹. Ich celem statutowym by³o „gospodarcze 

podniesienie cz³onków przez prowadzenie wspólnego przedsiêbiorstwa, oraz podniesienie ich poziomu 

moralnego i kulturalnego.” Natomiast przedmiotem ich dzia³alnoœci by³o „krzewienie oszczêdnoœci przez 

przyjmowanie wk³adek oszczêdnoœci na oprocentowanie, udzielanie cz³onkom po¿yczek na potrzeby 

rolnicze, przemys³owe i handlowe, za³atwianie czynnoœci wchodz¹cych w zakres obrotów pieniê¿nych, 

propaganda spó³dzielczoœci rolniczej i popieranie dzia³alnoœci innych Spó³dzielni oraz wspó³udzia³ w pracy 

kulturalno – oœwiatowej.”

Podstawowym Ÿród³em dochodów Spó³dzielni by³ fundusz obrotowy, który sk³ada³ siê z udzia³ów 

cz³onków, wk³adek oszczêdnoœci, po¿yczek zaci¹gniêtych przez Spó³dzielniê, odsetek od po¿yczek 
65

udzielanych cz³onkom przez Spó³dzielniê .

Materia³y archiwalne dotycz¹ce dzia³alnoœci Kas Stefczyka w powiecie sanockim, maj¹ charakter 

szcz¹tkowy. Z tego te¿ powodu szczegó³owe opracowanie tego tematu w chwili obecnej jest bardzo 

utrudnione.

Spó³dzielnia w Zagórzu zosta³a powo³ana w roku 1902. Natomiast statut Kasy zmieniono 1 stycznia 1926 

roku. Zmiany te dotyczy³y miêdzy innymi jêzyka. Urzêdowym sta³ siê polski. Zarz¹d sk³ada³ siê

z Prze³o¿onego, jego zastêpcy, kasjerki i trzech cz³onków, którzy byli wybierani spoœród cz³onków 

Spó³dzielni. Musieli oni byæ Polakami i wyznawcami religii rzymsko – katolickiej. Wybierani byli 
66

bezwzglêdn¹ wiêkszoœci¹ g³osów .

Natomiast w Zarszynie zebranie za³o¿ycielskie Spó³ki oszczêdnoœci i po¿yczek odby³o siê 8 listopada 1909 

roku. Zwo³a³ je ksi¹dz Boles³aw Teœniarz i on obj¹³ chwilowo stanowisko przewodnicz¹cego, na które zreszt¹ 

zosta³ na pierwszych zebraniu wybrany przez Walne Zgromadzenie. I Walne Zebranie przyjê³o 25 cz³onków.

Najni¿sza kwota wk³adu oszczêdnoœciowego wynosi³a 1 koronê. Stopa procentowa od wk³adu 

oszczêdnoœciowego zosta³a okreœlona na 5% a stopa procentowa od po¿yczek dla cz³onków na 6,5%.

Liczba cz³onków stopniowo zwiêksza³a siê do wybuchu I wojny œwiatowej. Spadek liczebnoœci wyst¹pi³
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w okresie dzia³añ wojennych, kiedy wiêkszoœæ mê¿czyzn zosta³a powo³ana do wojska. W okresie 

miêdzywojennym powoli wzrasta³a liczba cz³onków, jednak dopiero w drugiej po³owie lat trzydziestych 

dosz³o do du¿ego wzrostu liczebnoœci kasy.

Dziêki staraniom Franciszka Stefczyka w roku 1909 powsta³a centralna Kasa Spó³ek Rolniczych z siedzib¹ 

we Lwowie.
67Od roku 1899 do wybuchu I wojny œwiatowej liczba spó³ek systematycznie wzrasta³a . 
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Miêdzy wojnami (1918 – 1939)

Przemiany demograficzne

Po odzyskaniu niepodleg³oœci, Sanok zosta³ stolic¹ powiatu. Sk³ada³ siê on ze 129 gmin i 9 obszarów 

dworskich. Najwiêkszymi oœrodkami miejskimi na terenie powiatu by³ Sanok i Rymanów. Na terenie powiatu 
2mieszka³o 102146 osób. Gêstoœæ zaludnienia wynosi³a 81 osób na jeden km . Dok³adniej przedstawia

to tabela.

Ludnoœæ powiatu sanockiego, brzozowskiego i leskiego wed³ug spisu z dnia 30 wrzeœnia 1921 roku:

�ród³o: Pierwszy Powszechny Spis Rzeczypospolitej z dn. 30 wrzeœnia 1921 roku, Województwo 

Lwowskie, Warszawa 1927, s. 10 - 11.

Jak widaæ z powy¿szego zestawienia, Sanok by³ powiatem o najwiêkszej liczbie mieszkañców. Nie by³ 

natomiast najgêœciej zaludnionym. Znacznie pod tym wzglêdem przewy¿sza³ go powiat brzozowski, gdzie
2na 1 km  mieszka³o 115,7 osób. Natomiast posiada³ najwiêkszy odsetek osób mieszkaj¹cych w miastach.

Dziesiêæ lat póŸniej liczba mieszkañców powiatu sanockiego zwiêkszy³a siê o 9.732 osób. Jednak 

najwiêkszy wzrost zosta³ zanotowany w powiecie leskim – 18.886; w powiecie brzozowskim natomiast 

wzrost ten wyniós³ 3892 mieszkañców. W roku 1931 powiat sanocki by³ zamieszka³y przez 111899 osób.

Na terenie powiatu sanockiego w latach 1921 – 1931 znacznie wzros³a liczba budynków. Dotyczy

to zw³aszcza miast. Liczba budynków w miastach wzros³a o 338. Podczas gdy w tym samym okresie

w miastach powiatu leskiego zosta³o wybudowanych 170 budynków, zaœ w brzozowskim zaledwie 63. Sam 

Sanok by³ najwiêkszym miastem w tej czêœci II Rzeczpospolitej. Znacznie przewy¿sza³ pod wzglêdem liczby 
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68mieszkañców takie miasta jak Brzozów, Krosno czy Lesko .

Powiat sanocki nale¿a³ do województwa lwowskiego. Nadal utrzymywa³ wiêzi administracyjne, 

gospodarcze oraz kulturalne z Lwowem. Ponadto nadal istnia³o lepsze po³¹czenie kolejowe ze wschodni¹ 

czêœci¹ województwa ani¿eli zachodni¹.

Rolnictwo

W okresie miêdzywojennym rolnictwo powiatu sanockiego charakteryzowa³o siê du¿ym rozdrobnieniem 

gospodarstw rolnych. By³o to spowodowane przeludnieniem wsi a co siê z tym wi¹¿e nieustannym 

dzieleniem i tam ma³ych gospodarstw wœród liczne potomstwo.

Za przyk³ad mo¿e pos³u¿yæ wieœ Nadolany. Przewa¿a³y tu gospodarstwa ma³e licz¹ce oko³o 2 mórg ziemi, 

ponad 40% gospodarstw zosta³o zaliczonych do tak zwanych gospodarstw œrednich o powierzchni 2 – 6 mórg, 
69

a tylko 10% to gospodarstwa du¿e, które obejmowa³y oko³o 6 – 10 mórg . Tak ma³e gospodarstwa nie mog³y 

utrzymaæ wielodzietnych rodzin. Równie¿ hodowla przynosi³a niewielkie korzyœci.

Na terenie powiatu dominuj¹ gleby bielicowe, natomiast w dolinach rzecznych znajduj¹ siê urodzajne 

mady. W porównaniu z powiatem leskim i brzozowskim, uprawy  zajmowa³y najwiêkszy obszar w³aœnie

w powiecie sanockim. 

Najwiêcej powierzchni na terenie powiatu by³o przeznaczane pod zasiew owsa. Drugim zbo¿em pod 

wzglêdem powierzchni zasiewów by³o ¿yto. Na trzecim miejscu dopiero znajdowa³a siê pszenica. 

Najbardziej urodzajnym zbo¿em na terenie powiatu by³o ¿yto. Plony z jednego hektara wynosi³y 9,5 q. 

Jednak zdecydowanie najwiêksze plony przynosi³y buraki cukrowe – 168 q z ha i ziemniaki – 132 q z ha. 

Pomimo tak dobrych urodzajów buraków cukrowych, zajmowa³y one najmniejszy area³. By³o

to spowodowane brakiem komunikacji a zw³aszcza linii kolejowych, którymi mo¿na by by³o przewoziæ

je do jedynej w tej czêœci cukrowni w Przeworsku.

Znaczna czêœæ zbó¿, uprawiana na terenie powiatu, by³a zu¿ywana jako pasza dla byd³a. Hodowla 

zajmowa³a bardzo znacz¹ce miejsce w gospodarce powiatu. Obrazuje to tabela.
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�ród³o: GUS Statystyka Polski, Seria C, Zeszyt 92, Statystyka Rolnicza 1937, s. 94.

Na terenie powiatu sanockiego dominowa³a hodowla byd³a rogatego. Przy czym nale¿y zauwa¿yæ, ¿e 

przewa¿a³a na terenie powiatu leskiego. By³o to spowodowane zarówno ma³o urodzajn¹ gleb¹ w powiecie 

leskim oraz znacznymi nieu¿ytkami, które siê tam znajdowa³y. W porównaniu z oœciennymi powiatami, 

sanocki dominowa³ w hodowli koni i kóz.

Hodowla owiec na tych terenach by³a zwana amatorsk¹. Z tego te¿ powodu na pocz¹tku lat trzydziestych, 

w³adze wojewódzkie zmniejszy³y liczbê tzw. powiatów czo³owych do czterech. W województwie lwowskim 

zaliczono do nich: Drohobycz, Lesko, Sanok i Sokal. Poza tym w trzech powiatach urz¹dzane by³y przegl¹dy 

owiec: Sanoku, Sokalu i Drohobyczu. W tych samych powiatach zosta³o zorganizowanych 12 kó³ hodowli 

owiec. Ponadto w powiecie sanockim zosta³y zorganizowane trzy owczarnie:

- owczarnia rasy morino – precoco

- owczarnia rasy karaku³ów
70- owczarnia za³o¿ona z zadaniem selekcjonowania miejscowych ciemnych owiec górskich .

Nale¿y stwierdziæ, ¿e rolnictwo na terenie powiatu sanockiego, w okresie miêdzywojennym 

charakteryzowa³o siê du¿¹ pracoch³onnoœci¹. By³o to spowodowane ubóstwem panuj¹cym na wsi. Rolnicy 

nie mieli pieniêdzy na zakup nowoczesnych maszyn. Ponadto nadal wieœ by³a przeludniona. To równie¿ 

hamowa³o wprowadzenie mechanizacji rolnictwa.

Rzemios³o i handel

Rzemios³o w omawianym okresie nie prze¿ywa³o prosperity gospodarczej. G³ówn¹ przyczyn¹ takiego 

stanu rzeczy by³o przede wszystkim powstanie przemys³u fabrycznego. Niektóre bran¿e nie wytrzymywa³y 

Liczba zwierz¹t hodowlanych na terenie powiatu sanockiego, leskiego i brzozowskiego w roku 1937:
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70 Sprawozdanie wojewody lwowskiego za rok 1932/33 z dzia³alnoœci administracji ogólnej i samorz¹dowej 

na obszarze województwa lwowskiego, Archiwum Muzeum Historycznego w Sanoku, sygn. 4329.

powiat brzozowski

powiat leski

powiat sanocki

Konie

7.608

12.559

13.644

Byd³o rogate

36.136

56.850

46.885

Trzoda chlewna

7.649

11.450

9.978

Owce

439

13.313

8.788

Kozy

1.409

2.069

3.838
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konkurencji z towarami wytwarzanymi przez zak³ady przemys³owe. Produkcja przemys³owa by³a masowa

a przez to zdecydowanie tañsza. Przyk³adem mo¿e byæ Sanok, gdzie liczba szewców zmniejszy³a siê z 44 

mistrzów w roku 1922 do 21 w roku 1937. Tutaj konkurencj¹ by³a firma „Bata”.

W roku 1937 w Sanoku pracowa³a nastêpuj¹ca liczba rzemieœlników w poszczególnych bran¿ach: drzewnej 

i budowlanej – 10, metalowej – 14, w³ókienniczej – 37, masarskiej i rzeŸniczej – 37, spo¿ywczej – 10, 
71skórzanej 15, piekarniczej – 11 .

Na terenie powiatu dosz³o równie¿ do zmian narodowoœciowych w gronie rzemieœlników. Przed wybuchem 

I wojny œwiatowej dominowali ¯ydzi. Wielu z nich uciek³o obawiaj¹c siê wojsk rosyjskich a ci, którzy 

pozostali czêsto w wyniku zawieruchy wojennej stracili znaczn¹ czêœæ swojego dobytku.

Równie widoczna by³a konkurencja pod wzglêdem narodowoœciowym w handlu. Tak¿e w tej dziedzinie 
72znacznie wzrós³ udzia³ Polaków .

Inna by³a sytuacja ludnoœci zajmuj¹cej siê rzemios³em zamieszka³ej na wsi. W Mrzyg³odzie a¿ do wybuchu 

II wojny œwiatowej ca³y handel skupiony by³ w rêkach ¿ydowskich. Zajmowa³o siê nim 12 rodzin. We wsi 

dzia³a³a spora grupa rzemieœlników. Do roku 1939 by³o ich: 16 garncarzy, 4 szewców, 2 krawców, 2 piekarzy, 

3 rzeŸników, 4 kowali, 1 stolarz, 5 ko³odziejów i 1 bednarz. Najliczniejsz¹ grupê stanowili garncarze. Jednak 

ich liczba stopniowo mala³a. Sprzedawali swoje wyroby na okolicznych jarmarkach i targach. Sam Mrzyg³ód 

mia³ prawo do organizowania 12 jarmarków rocznie.

Oko³o roku 1880 zosta³ tutaj za³o¿ony Cech Wielki, który zrzesza³ 180 cz³onków. W roku 1939 liczba

ta zmniejszy³a siê do 100. Tu¿ przed wybuchem II wojny œwiatowej brat cechowy wp³aca³ na rzecz cechu 

jednorazow¹ sk³adkê w wysokoœci 15 z³, a ponadto uiszcza³ tak¹ sk³adkê jeszcze dwa razy do roku. Drugim, 
73

pod wzglêdem liczby cz³onków by³ cech kowalski. W okresie miêdzywojennym dzia³a³y tutaj cztery kuŸnie .

Równie¿ w Mrzyg³odzie, jeszcze w okresie autonomii galicyjskiej rozwinê³o siê rzemios³o drzewne. 

Wyrabiano tutaj miêdzy innymi wrzeciona. Ich produkcjê rozpoczynano tu¿ po zakoñczeniu ¿niw, poniewa¿ 

najwiêksze zapotrzebowanie na nie notowano przed œwiêtami Bo¿ego Narodzenia. Prawie w ka¿dym domu 

wyrabiano ³y¿ki. Inne drewniane przedmioty wykonywa³y jedynie 3 – 4 rodziny, specjalizuj¹ce siê w tego 

typu produkcji. W okresie miêdzywojennym tylko 3 doros³ych mê¿czyzn nie wyrabia³o ³y¿ek, z czego jeden 

by³ kowalem. Tak du¿a liczba rzemieœlników zajmuj¹cych siê wyrobem tego typu przedmiotów bra³a siê
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71 Informator chrzeœcijañski. Wykaz firm handlowych, przemys³owych..., s. 15 - 19.
72
 W. So³tys, Pomiêdzy wojnami œwiatowymi 1918 – 1939 [w:] F. Kiryk, Sanok..., s. 535.

73
 Sprawozdanie z obozu naukowego zorganizowanego przez rzeszowskie Muzeum Okrêgowe w Mrzyg³odzie 

w sierpniu 1958 roku, rzemios³o i handel w Mrzyg³odzie, Sanok 1959, Archiwum Muzeum Historycznego

w Sanoku, sygn. 163, s. 5.
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z faktu, ¿e rozpoczêcie takiej produkcji nie wymaga³o ¿adnych inwestycji i móg³ j¹ wykonywaæ ka¿dy, kto 

posiada³ odpowiednie umiejêtnoœci.

W Nadolanach w okresie miêdzywojennym znaczna czêœæ mieszkañców trudni³a siê produkcj¹ ró¿nego 

rodzaju przedmiotów codziennego u¿ytku: ³y¿ek, ³y¿ek do pierogów, wrzecion, niecek, szufli do czyszczenia 

ziarna, wieszaków na ubrania, zabawek, ko³atek, solniczek itp. Jedna rodzina trudni³a siê wyrobem 
74drewnianych „chodaków” – sabotów .

Znaczna czêœæ wyrobów by³a nadal sprzedawana na targach w Sanoku, Bukowsku, Rymanowie, 

Brzozowie, Lesku, Kroœnie, Dukli czy Baligrodzie. Funkcjonowa³ poza tym tak zwany handel domokr¹¿ny. 

W okresie miêdzywojennym najczêœciej by³ on spotykany we wsiach bojkowskich – okolice Ustrzyk, 

Baligrodu, Cisnej czy Wetliny. Poza tym po zakoñczeniu I wojny œwiatowej zaczê³y tworzyæ siê grupy osób, 

których podstawowym zajêciem by³o skupowanie wyrobów rzemieœlniczych i ich sprzeda¿.

Upadek rzemios³a na wsi by³ zwi¹zany równie¿ z rozwojem przemys³u. Tam, bowiem osoby, które nie mia³y 

sta³ego zajêcia na wsi, znalaz³y zatrudnienie. Przemys³ „wch³ania³” nadwy¿ki si³y roboczej, jakiej na wsi nie 

brakowa³o.

W okresie miêdzywojennym powsta³a na terenie powiatu sanockiego sieæ punktów sprzeda¿y wyrobów 

tytoniowych i spirytusowych Polskiego Monopolu.

Liczba czynnych punktów sprzeda¿y wyrobów monopolowych i tytoniowych Polskiego monopolu w roku 

1932 na terenie powiatu sanockiego, leskiego i brzozowskiego:

�ród³o: Statystyka Polski, GUS, Seria B, Zeszyt 5, Statystyka Przedsiêbiorstw Handlowych w Polsce 1932, 

Warszawa 1932, s.20.
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74 D. Blin – Olbert, Rzemios³o drzewne w doliniañskiej wsi Nadolany [w:] Materia³y MBL, nr 29, 1986, s.125.

ogó³em

230

297

361

hurtownie

3

4

4

Sprzeda¿ wy³¹cznie 

niedetaliczna

61

69

70

Sprzeda¿ detal.wraz 

z innymi artyku³ami

166

224

287

z wyszynkiem

48

47

72

bez 

wyszynku

17

10

9

ogó³em

65

57

81

Powiat

Brzozów

Lesko

Sanok

Liczba czynnych punktów sprzeda¿y wyrobów tytoniowych Liczba czynnych punktów sprzeda¿y 

wyrobów spirytusowych
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Najlepiej rozwiniêt¹ sieæ punktów, gdzie mieszkañcy mogli zakupiæ wyroby tytoniowe jak i spirytusowe 

posiada³ powiat sanocki. Tytoñ i jego pochodne by³y sprzedawane w 361 punktach, przy czym dominowa³y 

punkty, gdzie by³y one dostêpne wraz z innymi artyku³ami. Równie¿ najwiêcej punktów sprzeda¿y wyrobów 

spirytusowych posiada³ powiat sanocki. Dominowa³y zdecydowanie miejsca gdzie zakup by³ po³¹czony

z wyszynkiem.

Przemys³ 

Górnictwo

Ropa naftowa

Dokonuj¹c charakterystyki przemys³u naftowego na terenie powiatu sanockiego, który w okresie 

miêdzywojennym zacz¹³ siê intensywnie rozwijaæ, nale¿y zaznaczyæ, ¿e powstawa³y na tym obszarze w 
75.

omawianym okresie, tak zwane „sio³a naftowe”  By³y to tereny roponoœne, wzd³u¿ których zak³adano 

kopalnie ropy naftowej.

Najbardziej wysuniêtym w kierunku pó³nocnym by³o sio³o Wary, gdzie wydobywana by³a jeszcze w XIX 

wieku ropa i gaz ziemny. Na po³udnie od niego powsta³o kolejne, które ci¹gnê³o siê od miejscowoœci 

Witry³ów – Obarzym – Tyrawa Solna do Stankowej.

Nastêpne bra³o pocz¹tek w Starej Wsi i obejmowa³o swoim zasiêgiem Brzozów – Humniska – Grabownicê 

– Lalin – Falejówkê – Trepczê – Sanok – Za³u¿. By³o to jedno z najwiêkszych i najwydajniejszych sió³ 

naftowych, zarówno na terenie powiatu sanockiego jak i s¹siednich. Na po³udnie od niego rozci¹ga³o siê sio³o 

biegn¹ce przez Zmiennicê – Turzepole – Górki – Strachocinê – Jurowce – P³owce – Stro¿e – Wielopole – 

Tarnawê Doln¹.

Ropa naftowa o najwy¿szym gatunku wystêpowa³a na linii Grabownica – Humniska – Stara Wieœ. W swoim 

sk³adzie zawiera³a nawet do 40% benzyny. Poza tym podczas destylacji mo¿na by³o otrzymaæ wysokiej 
76

jakoœci smary niestygn¹ce .

Produkcja ropy naftowej na poszczególnych terenach roponoœnych zdecydowanie wzros³a w okresie 

miêdzywojennym. Nieznacznie zmala³a jedynie na terenach ju¿ wyeksploatowanych. Dotyczy³o to miêdzy 

innymi Bóbrki.
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75
 Terminu tego u¿y³ w swojej pracy T. Kuraœ, pt. „Powstanie kolei na Podkarpaciu”.

76
 T. Kuraœ, Powstanie kolei na Podkarpaciu..., s. 133
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Wydobycie ropy naftowej w latach 1929 – 1939:

Zestawienie w³asne na podstawie danych B. Fleszar, Polski przemys³ naftowy 1926 – 1945, Krosno 1946, 

s.8.

Tak wiêc w latach 1929 – 1939 obszarami o najwiêkszej produkcji ropy naftowej sta³y siê Grabownica - 

Stara Wieœ, Bóbrka – Równe oraz Iwonicz - Po³udnie.

Wydobycie w tym okresie cechowa³a niebywa³a intensywnoœæ. Najwa¿niejszy dla w³aœciciela odwiertu by³ 

sta³y wzrost wydobycia. Czêsto odbywa³o siê to kosztem póŸniejszej eksploatacji, która po pewnym czasie, 

znacznie spada³a. Drug¹ przyczyn¹ sta³ego wzrostu wydobycia ropy naftowej, by³y prowadzone wówczas 

odwierty. Porównanie wydobycia w poszczególnych kopalniach z prowadzonymi tam odwiertami daje 

bardzo ciekawe wyniki.
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Obszar produkcyjny

Klêczany – Stara Wieœ

Iwonicz Po³udnie

Bóbrka – Równe

Iwonicz Pó³noc

£ê¿any – Targowiska

D³ugie

Rudawka Rymanowska 

– Tokarnia 

Zmiennica – Turze Pole

Grabownica – Stara Wieœ

Strachocina

Zagórz–  Wielopole

Mokre – Rajskie

Tyrawa Solna

1929

17

2.790

6.657

434

34

___

310

1.729

9.894

___

___

594

___

1930

41

3.287

10.483

341

17

___

293

2.353

12.226

___

41

562

___

1931

33

3.124

14.906

417

12

___

235

2.640

16.626

___

572

577

39

1932

53

2.847

15.692

407

8

___

218

2.725

15.628

___

290

625

129

1933

27

3.264

11.930

275

14

___

260

2.729

14.604

___

239

809

286

1934

34

4.196

10.697

255

3

___

203

2.701

14.986

___

137

633

657

1935

109

4.368

9.694

238

65

___

148

2.326

12.028

6

49

711

648

1936

85

4.294

7.740

223

75

1

155

2.326

11.387

7

300

988

410

1937

66

4.057

7.633

231

343

___

147

22.435

11.641

8

279

1.040

646

1938

97

4.107

6.765

339

___

21

234

3.750

11.356

5

406

1.157

2.522

1939

412

4.856

6.133

432

___

41

543

3.818

10.460

3

632

1.707

2.488
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Wiercone metry na poszczególnych obszarach produkcyjnych:

�ród³o: Zestawienie w³asne na podstawie danych zawartych w B. Fleszar, Polski przemys³ naftowy..., s. 18.

Jak widaæ wiercenia mia³y bardzo œcis³y zwi¹zek z produkcj¹ ropy. Bowiem wraz ze wzrostem wierconych 

metrów, wzrasta³o wydobycie ropy i przeciwnie, brak wierceñ powodowa³ spadek wydobycia. Zdarza³o siê, 

¿e wykonane odwierty przynosi³y efekty w nieco póŸniejszym terminie. Jednak iloœæ wywierconych

i pog³êbionych otworów oraz wydobycie ropy w latach 1929 – 1939 s¹ ze sob¹ œciœle powi¹zane i wykazuj¹ 

du¿¹ zale¿noœæ.

Gaz ziemny

Na terenie powiatu sanockiego i s¹siednich, gaz wystêpowa³ na linii miast: Ustrzyki – Sanok – Krosno – 

Jas³o – Gorlice – Limanowa - to tak zwane zachodnie zag³êbie gazowe. Pocz¹tkowo gaz by³ traktowany jako 

produkt uboczny, utrudniaj¹cy wydobywanie ropy. Czêsto po dowierceniu siê do z³o¿a ropy naftowej, 
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Obszar

Produkcyjny

Bóbrka - Równe

Grabownica 

– Stara Wieœ

Klêczany – Stara Wieœ

Iwonicz – Po³udnie

Iwonicz – Pó³noc

Rudawka Rymanowska

 – Tokarnia

Zmiennica – Turze Pole

Strachocina

Zagórz – Wielopole

Tyrawa Solna

1929

2.505

3.600

309

.

418

510

980

396

642

.

1930

2.366

3.094

616

831

.

459

1.855

401

646

73

1931

3.756

2.779

29

734

197

20

2.135

.

193

289

1932

2.982

3.908

.

33

102

404

1.186

.

206

358

1933

3.249

4.570

.

309

106

592

263

650

21

610

1934

2.015

1.604

76

819

239

360

15

596

.

511

1935

1.187

2.149

575

1.311

318

253

.

.

.

540

1936

888

2.055

1.175

3.819

438

.

222

58

.

221

1937

2.347

1.285

453

1.278

1.228

19

1.206

66

.

212

1938

1.236

2.175

1.121

1.432

1.419

490

1.976

.

222

757

1939

538

3.016

229

1.436

1.453

680

1.374

154

370

664

Wiercone metry
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nastêpowa³a erupcja gazu, a dok³adniej zgazowanej ropy. By³o to przyczyn¹ wielu trudnych do ugaszenia 

po¿arów. W póŸniejszym okresie rozpoczêto stosowaæ prymitywne narzêdzia w celu oddzielenia gazu
77od ropy. Pierwszy udokumentowany odwiert zosta³ wykonany w 1912 roku w Bia³kówce ko³o Krosna .

Natomiast na terenie powiatu sanockiego na pocz¹tku XX wieku powsta³o w rejonie Górek i Strachociny 

zag³êbie gazowe. By³y tam eksploatowane dwa szyby, które nale¿a³y do Spó³ki Akcyjnej „Galicja” z siedzib¹ 

w Strachocinie. Wydobywany na tym obszarze gaz ziemny stwarza³ du¿e mo¿liwoœci dla dopiero 

rozwijaj¹cego siê w powiecie przemys³u. Odkrycie z³ó¿ gazu ziemnego na terenie Strachociny mia³o miejsce 

w roku 1928. Pierwszym zak³adem, który wykorzysta³ nowe Ÿród³o energii by³a Fabryka Wagonów, Fabryka 

Akumulatorów i Fabryka Gumy. Gaz by³ równie¿ u¿ywany przez odbiorców prywatnych mieszkaj¹cych przy 
78

ulicy Sienkiewicza i Koœciuszki. Budynki te znajdowa³y siê, bowiem w pobli¿u biegn¹cego gazoci¹gu .

Odkryte z³o¿a gazu w latach 1920 – 1939 w zachodnim zag³êbiu naftowym:

�ród³o: Zestawienie w³asne na podstawie danych zawartych w B. Fleszar, Polski przemys³ naftowy..., s.8.

.

Na odkrytym najpóŸniej z³o¿u gazu ziemnego w rejonie Strachociny, w latach trzydziestych, wydobycie 

by³o najwiêksze. Drugim w kolejnoœci by³ obszar Humnisk. 
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77 K. Nycz, Przemys³ gazu ziemnego [w:] Historia polskiego przemys³u gazowego..., s.15.
78 K. Nycz, 80 lat Zak³adu Gazowniczego w Jaœle..., s. 36.

Nazwa z³o¿a

Brzezówka

Jaszczew

Mêcinka

„Kraj – 1” S¹dkowa k. Jas³a

Strachocina – „Polmin – 1”

Rok odkrycia

1917

1917

1917

1922

1928
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�ród³o: T. Kuraœ, Powstanie kolei na Podkarpaciu..., s.132.

Niezwykle interesuj¹co przedstawia³o siê wydobycie gazu ziemnego na terenie powiatu sanockiego

na pocz¹tku roku 1939. Dzia³a³o tutaj wówczas piêæ obszarów produkcyjnych.

Wydobycie gazu na terenie powiatu sanockiego (od pocz¹tku roku 1939 do lutego):

Wydobycie gazu ziemnego w powiatach sanockim i brzozowskim w roku 1936:

�ród³o: Karpacki Instytut Geologiczno – Naftowy, Kopalnictwo Naftowe w Polsce 1939, Warszawa – 

Borys³aw – Lwów 1939, s. 43 – 46.
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Kopalnia

Grabownica Starzeñska

Grabownica Starzeñska

Humniska

Humniska

Stara Wieœ

Strachocina

Turzepole

Zmiennica

W³aœciciel

„Grabownica” Towarzystwo Wiertnicze

„Galicja”

Humniska

Brzozów

„Grabownica”

Towarzystwo Wiertnicze

„Starowsianka”

„Galicja”

„Polmin”

W. Piêkoœ

3
Wydobycie gazu /m /

200.000

126.000

84.000

336.000

22.000

2.600.000

42.000

35.000

Obszar produkcyjny

Dukla – Zboiska

Rudawka Rymanowska 

– Tokarnia

Klimkówka – Rymanów

Zagórz – Wielopole

Górki - Strachocina

Razem

3Produkcja /tys. m /

450

383

91

2

1.390

2.316

Firma

„Podkarpacie”

„G³êbokie”

J. Longschamps

„Galicja”

„Polmin”
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3
Tak wiêc na terenie piêciu obszarów produkcyjnych, w okresie dwóch miesiêcy wydobyto 2 316 tys. m  gazu 

3
ziemnego. Natomiast w tym samym okresie z rejonu Sobniów – S¹dkowa pozyskano 8 229 tys. m , a z terenu 

3 79
Brzozowa – Grabownicy 1 247 tys. m  tego surowca .

Opanowanie techniki wydobycia gazu ziemnego, bardzo szybko przyci¹gnê³o na tereny jego wystêpowania 

kapita³ zagraniczny. Powsta³y pierwsze spó³ki, których g³ównym celem by³o pomna¿anie zainwestowanego 

kapita³u. Najwiêkszymi tego typu przedsiêbiorstwami by³y: „Ma³opolska” – Grupa Francuskich Towarzystw 

Naftowych, Przemys³owych i Handlowych w Polsce, „Galicja” – Galicyjskie Towarzystwo Naftowe Spó³ka 

Akcyjna w Drohobyczu i „Polmin” – Pañstwowa Fabryka Olejów Mineralnych we Lwowie.

Umiejêtnoœæ bezpiecznego wydobycia gazu rozpoczê³a etap budowy gazoci¹gów. Pierwszy zosta³ 

zbudowany w 1916 roku, by³ to gazoci¹g przesy³owy o d³ugoœci 16 km, który doprowadza³ gaz z kopalni 

Jaszczew do rafinerii nafty w Jedliczu. Zosta³ on póŸniej przed³u¿ony do elektrowni w Mêcince i do rafinerii 
80nafty Stawiarskiego . 

Powsta³e do 1935 roku gazoci¹gi w zachodnim zag³êbiu naftowym:

�ród³o: K. Nycz, Przemys³ gazu ziemnego [w:] Historia polskiego przemys³u gazowego..., s.31.
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Lwów 1939, s. 43 – 46
80
 Tam¿e, s.31.

Odcinek gazoci¹gu

Roztoki - Krosno

Roztoki – Glinik Mariampolski

Krosno - Targowiska

Targowiska – Iwonicz Zdrój

Górki - Sanok

Górki – Turze Pole

Nieg³owice – Glinik Mariampolski

Krosno - £ê¿any

£ê¿any – Miejsce Piastowe

Miejsce Piastowe – Iwonicz Zdrój

Rok budowy

1916 - 1920

1919 - 1920

1920

1920 - 1921

1935

1934

1919 - 1920

1920 - 1921

1920 - 1921

1920 - 1921

D³ugoœæ (km)

16,3

32,3

7,3

12,3

19,3

8,5

27

7,3

3,5

8,8
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W 1922 roku rozpoczêto budowê gazoci¹gu od szybu IV w Dobrucowej, pow. jasielski, do ju¿ istniej¹cego 

gazoci¹gu Mêcinka – Jas³o. W³adze województwa wyda³y w tym samym roku pozwolenie na budowê 

trzeciego ju¿ gazoci¹gu S¹dkowa – Dobrucowa. Wykonawc¹ tego przedsiêwziêcia by³o Galicyjskie 
81Karpackie Towarzystwo Naftowe z siedzib¹ w Kroœnie .

Równie¿ na terenie powiatu sanockiego dosyæ szybko rozpoczêto budowê gazoci¹gów. W latach 

trzydziestych powsta³y dwa: Górki – Sanok i Górki – Turze Pole.

 

Gazoci¹gi na terenie powiatu sanockiego powsta³e w latach trzydziestych:

�ród³o: K. Nycz, 80 lat Zak³adu Gazowniczego w Jaœle, Jas³o 2000, s. 24.

Rozwijaj¹cy siê przemys³ naftowy by³ dla powiatu sanockiego jedyn¹ szans¹ na wydobycie siê

z wielowiekowej stagnacji gospodarczej. Ludnoœæ tych terenów zajmowa³a siê przede wszystkim 

rolnictwem, „g³ód pracy” by³ bardzo silny. Rozwój gospodarczy utrudnia³ brak polskiego kapita³u 

prywatnego b¹dŸ zainteresowania ze strony pañstwa. Dlatego dominowa³ obcy. W okresie miêdzywojennym 

sytuacja nieco siê poprawi³a. Polscy przedsiêbiorcy znacznie umocnili swoj¹ pozycjê jako inwestorzy 
82

przemys³u gazowego. Kapita³ obcy posiada³ oko³o 40%, w³oœciañski 10 %, miejscowy 50% .

Do roku 1920 na terenie kraju nie dzia³a³o ¿adne jednolite przedsiêbiorstwo bran¿owe, które zajmowa³oby 

siê organizacj¹ i wydobyciem gazu ziemnego. Istnia³o natomiast kilka spó³ek czy ma³ych zak³adów, które 

trudni³y siê eksploatacj¹ zarówno gazu jak i ropy naftowej. Zajmowa³y siê one równie¿ przetwarzaniem tych 

surowców oraz ich zbytem.

Dzia³a³a jedna firma, która prowadzi³a poszukiwania nowych pok³adów gazu i ropy naftowej. By³o

to Galicyjskie Karpackie Towarzystwo Akcyjne z siedzib¹ w Wiedniu. Ponadto na terenie powiatu 
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Odcinek 

gazoci¹gu

Górki 

– Sanok

Górki 

– Turze Pole

Œrednia 
normatywna 

/mm/

125/100

80/50

Rok 

budowy

1935

1934

D³ugoœæ

/km/

8,5

8,5

Ciœnienie 
normatywne 

mpa/atm/

1,0 (10)

1,0 (10)

Kierownik 
budowy

In¿. Mieczys³aw 
Majewski

In¿. Mieczys³aw 
Majewski
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sanockiego, jasielskiego i brzozowskiego istnia³y przedsiêbiorstwa zajmuj¹ce siê eksploatacj¹ gazu 

ziemnego i ropy naftowej oraz prowadzeniem zak³adów bran¿owych. Na przyk³ad w Brzozówce, niedaleko 

Jas³a eksploatowana by³a kopalnia „Gaz” – Sekcja II, która nale¿a³ do Gwarectwa Naftowego w Potoku. 

Natomiast kilka zak³adów, które zajmowa³y siê przetwarzaniem gazu i ropy naftowej, oraz produkcj¹ 

zaspokajaj¹c¹ zapotrzebowanie przemys³u gazowego i naftowego na ró¿nego rodzaju produkty by³a Spó³ka 

Akcyjna „Nafta”.

Zarz¹d Gazoci¹gów mia³ swoj¹ siedzibê w Jaœle. W roku 1927 dosz³o do po³¹czenia Pañstwowych 

Zak³adów Naftowych i powsta³ej nieco wczeœniej Pañstwowej Fabryki Olejów Mineralnych. Nowe 
83.

przedsiêbiorstwo przyjê³o nazwê „Polmin”. Dyrekcja generalna od tej chwili mieœci³a siê we Lwowie

Tak wiêc gaz zaczyna³ powoli stawaæ siê surowcem wykorzystywanym przez miejscowy przemys³.

Nie by³o to jeszcze zjawisko masowe, ale przyczyn tego nale¿y szukaæ miêdzy innymi w jeszcze ma³ej 

œwiadomoœci mieszkañców powiatu dotycz¹cej wykorzystania tego nowoczesnego Ÿród³a energii.

Przemys³ chemiczny

Do bran¿y chemicznej nale¿y zaliczyæ powsta³¹ w 1931 roku fabrykê „Sanok – Spó³ka dla Przemys³u 

Gumowego S. A.” Jej za³o¿ycielami i zarazem w³aœcicielami byli bracia dr Karol i dr Oskar Schmidt, 

obywatele niemieccy mieszkaj¹cy w Wiedniu. Zosta³a ona zaliczona do zak³adów produkuj¹cych na potrzeby 
84

wojska .

Przy budowie hal fabrycznych zatrudnieni zostali bezrobotni, grupa bardzo liczna w okresie œwiatowego 

kryzysu gospodarczego. Natomiast specjaliœci, niezbêdni do uruchomienia produkcji zostali sprowadzeni

z Zak³adów Chemicznych Dêbica S.A.

Budowa zak³adu zosta³a rozpoczêta w 1937 roku, a Ÿród³em finansowania sta³o siê Polskie Zjednoczenie 
85 86

Producentów Spirytusu oraz poznañski „Stomil” . Spor¹ czêœæ przedwojennej za³ogi stanowi³y kobiety .

Produkcja do wybuchu wojny obejmowa³a taki asortyment jak: ebonit (guma twarda), gumowe artyku³y 

formowe, kity, kleje, mieszanki gumowe do wyrobu taœm elastycznych, pasy pêdne klinowe i klinowe bez 

koñca, pasy z nak³adkami gumowymi, pasy pêdne balatoidowe z przek³adniami p³óciennymi, podk³adki do 

spinaczy pasów, rury i mufy do gazu, rurki, p³yty, prêty ebonitowe, szczeliwo kauczukowe z wk³adkami 

gumowymi, transportery i taœmy transporterowe, wa³ki gumowe, guma reparacyjna, obcasy gumowe
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87
i podeszwy, tkaniny gumowe . Oprócz tego wprowadzono do produkcji specjalny rodzaj gumy porowatej – 

tzw. laticel, któr¹ wykorzystywano do wype³niania wnêtrz siedzeñ w œrodkach lokomocji. Firma otrzyma³a 

zamówienie od angielskiego koncernu na produkcjê wê¿y do hamulców w wagonach towarowych. 

Powierzono jej poza tym gumowanie polskiego balonu stratosferycznego, który by³ wówczas najwiêkszym 
88

balonem tego typu na œwiecie . Zlecenia te œwiadczy³y o du¿ej znajomoœci najnowszych technologii 

pracowników jak i renomie, jak¹ zak³ad wówczas siê cieszy³.

Spó³ka zosta³a zaliczana do grupy producentów zaopatruj¹cych wojsko. Wykonywa³a dla niego miêdzy 

innymi maski przeciwgazowe. Nie by³a to oczywiœcie ca³a gama produktów wykonywanych dla armii, ale 

pozosta³y asortyment by³ objêty œcis³¹ tajemnic¹ wojskow¹ i do dnia dzisiejszego istniej¹ spore trudnoœci

w œcis³ym odtworzeniu jego sk³adu. Zak³ad w ramach Centralnego Okrêgu Przemys³owego (COP – u) zosta³ 
89na piêtnaœcie lat zwolniony z p³acenia podatków oraz uzyska³ du¿e ulgi wzglêdem Skarbu Pañstwa .

Po zajêciu zak³adu, okupant wywióz³ wszystkie maszyny i urz¹dzenia potrzebne do produkcji

a w budynkach mieœci³a siê szko³a podoficerska Wehrmachtu oraz intendentura. W trakcie wycofywania siê 
90

armii niemieckiej, hale fabryczne i inne obiekty zosta³y prawie doszczêtnie zniszczone .

Przemys³ maszynowy

W roku 1936 zosta³y opracowane dwa plany inwestycyjne: cywilny i wojskowy. Ze wzglêdu na sytuacjê 

miêdzynarodow¹ priorytetem by³y wówczas sprawy zwi¹zane z obronnoœci¹ pañstwa i rozwojem si³ 

zbrojnych. Plan cywilny, obejmuj¹cy okres od lipca 1939 roku do czerwca 1940 roku przewidywa³ 

nastêpuj¹cy podzia³ wydatków na inwestycje wojskowe i cywilne.

Planowane inwestycje na cele cywilne i wojskowe w latach 1936 – 1940 (rok 1935=100):
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Lata

1936/1937

1937/1938

1938/1939

1939/1940

Inwestycje cywilne

100

158

170

102

Inwestycje wojskowe

100

183

210

171
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�ród³o: K. Krzy¿anowski, Wydatki wojskowe Polski lat 1918 – 1939, Warszawa 1976, s. 152.

Natomiast opracowany w tym samym czasie plan w Sztabie G³ównym Wojska Polskiego, przewidywa³ 

zainwestowanie w rozwój obronnoœci pañstwa do roku 1942 prawie 4.760 ml z³otych, co dawa³o œrednio 
91

oko³o 800 ml z³otych rocznie . W latach 1936 – 1939 podjêto decyzje o rozbudowie przemys³u 

zbrojeniowego i zlokalizowaniu go w wid³ach Wis³y, Sanu i Dunajca. By³a to realizacja pomys³u z lat 

dwudziestych o budowie trójk¹ta bezpieczeñstwa. Ostatecznie obj¹³ on swoim zasiêgiem 46 powiatów 

czterech województw: kieleckiego, krakowskiego, lubelskiego i lwowskiego o ³¹cznej powierzchni 59 951 
2  92

km .
93

Inwestycje Centralnego Okrêgu Przemys³owego zamknê³y siê kwot¹ oko³o 2 miliardów z³otych . Bardzo 

du¿e znaczenie dla COP – u mia³o zag³êbie kroœnieñsko – jasielskie. Dziêki inwestycjom z lat 1938 – 1939
94

w rejonie tym dosz³o do du¿ego o¿ywienia gospodarczego . Zanotowany zosta³ du¿y wzrost wydobycia gazu 

ziemnego. Mia³ on, bowiem uniezale¿niæ energetycznie ten obszar. W 1939 roku trwa³y prace koñcowe przy 

budowie gazoci¹gu na linii Roztoki – Lublin i jego odga³êzieniach, m. in. do Rzeszowa. Do wrzeœnia 1939 
95roku gazyfikacja rejonu COP poch³onê³a 20 ml z³otych . Priorytetem w COP – ie by³a budowa i rozwój 

przemys³u zbrojeniowego. Zaplecze jego stanowi³ przemys³ chemiczny. Zlokalizowany on zosta³ w Dêbicy

i okolicach, Sarzynie, Krajowicach, Sanoku, Jaœle i Pustkowie.

Przemys³ maszynowy na terenie powiatu sanockiego w okresie miêdzywojennym by³ reprezentowany przez 

fabrykê wagonów zwan¹ popularnie „Sanowagiem”.

Lata pierwszej wojny œwiatowej wytwórnia przetrwa³a nie bez strat. Zniszczeniu uleg³a czêœæ budynków

i ogrodzeñ. Zachowany zosta³ przedwojenny profil produkcyjny zak³adu.

W roku 1926 zak³ad otrzyma³ rz¹dowe zamówienia. Rok póŸniej dosz³o do fuzji spó³ek L. Zieleniewskiego

i W. Fitzner, K. Gamper. W rezultacie sanocka spó³ka znów zmieni³a nazwê na „Zjednoczone Fabryki Maszyn 
96

Kot³ów i Wagonów L. Zieleniewski – Fitzner Gamper S. A” .

Pod koniec lat dwudziestych zak³ad rozpocz¹³ produkcjê samochodów podró¿niczych o drewnianych 

szkieletach montowanych na podwoziach w³oskiej „Lanci”. Zak³ad skonstruowa³ poza tym kilka prototypów, 
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które wesz³y póŸniej do produkcji masowej. By³ to miêdzy innymi wykonany po raz pierwszy w 1919 roku 

wagon baga¿owy typu „F”, w 1921 roku wagon trzyosiowy ogrzewany typu „O”, w 1925 roku czteroosiowy 
97wagon typu „Chxz” .

Produkcja w Sanockiej Fabryce Autobusów w okresie miêdzywojennym:

�ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych zawartych w Autosan, red. A. Or³owski, s. 14 - 20.

Po zakoñczeniu dzia³añ wojennych, zatrudnienie wynosi³o 1700 osób, natomiast w okresie œwiatowego 
98kryzysu gospodarczego, spad³o zaledwie do kilkudziesiêciu .

Tu¿ przed wybuchem wojny, zak³ad otrzyma³ zamówienie rz¹dowe na budowê wagonów w³asnej 

konstrukcji napêdzanych silnikiem spalinowym.

W czasie okupacji fabryka wyprodukowa³a oko³o 5 tys. nowych wagonów, 1 tys. naprawi³a oraz wykona³a 

180 tys. sztuk noszy sanitarnych dla armii niemieckiej. Nosi³a wówczas nazwê „Zieleniewski Maschinen und 

Wagonbau – Gesellschaft mbH Werk – Sanok”.

Dziêki temu sanocka fabryka uzyska³a zwolnienie zak³adu na okres piêtnastu lat od p³acenia podatków. 

Zosta³a zlokalizowana w bliskim s¹siedztwie starej fabryki wagonów. Zaliczono j¹ do zak³adów 

produkuj¹cych na potrzeby wojska. Z tego te¿ powodu asortyment, który by³ tu produkowany, zosta³ objêty 

tajemnic¹ wojskow¹. Wiadomo, ¿e produkowano tutaj w roku 1938 dzia³ka przeciwlotnicze, szybkostrzelne, 

przyczepy do ewakuacji czo³gów oraz konne kuchnie polowe.

Równie¿ w ramach inwestycji COP – u powsta³a w Sanoku Fabryka Obrabiarek. Zosta³a ona zlokalizowana 

w s¹siedztwie starych budynków fabryki wagonów. Otrzyma³a ona status zak³adu wojskowego, 

produkuj¹cego na potrzeby armii polskiej. Z tego te¿ powodu jej asortyment zosta³ objêty œcis³¹ tajemnic¹ 

wojskow¹. Obecnie wiadomo, ¿e w roku 1938 produkowane by³y w fabryce miêdzy innymi dzia³ka 
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Rodzaj produkcji

Wagony towarowe

Wagony tramwajowe
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8,5 tys.
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przeciwlotnicze, szybkostrzelne, przyczepy przeznaczone do ewakuacji czo³gów oraz konne kuchnie 
99

polowe .

Transport

Po odzyskaniu przez Polskê niepodleg³oœci, odcinek Stró¿e – Jas³o by³ej kolei Transwersalnej, znalaz³ siê 

pod zarz¹dem Dyrekcji Okrêgowej w Krakowie, sama stacja Nowy Zagórz i Zagórz wraz z odcinkami do 
100Chyrowa i £upkowa by³a administrowana przez Dyrekcjê Okrêgow¹ Kolei Pañstwowych we Lwowie .

Lata trzydzieste dla powiatu sanockiego, brzozowskiego, kroœnieñskiego, przemyskiego, przeworskiego

i dobromilskiego, by³y okresem intensywnych starañ dotycz¹cych powstania nowej linii kolejowej, która 

po³¹czy³aby Przeworsk z Sanokiem. Zwolennicy budowy tej kolejki wysuwali kilka powa¿nych argumentów 

przemawiaj¹cych za powstaniem takiego po³¹czenia. Jednym z podstawowych by³ fakt coraz szybszego 

rozwoju przemys³u naftowego, którego jedynym hamulcem by³ brak dogodnego po³¹czenia z reszt¹ kraju. 

Dowo¿enie ropy naftowej i gazu ziemnego czy te¿ gazoliny furmankami do najbli¿szej stacji kolejowej, by³o 

uci¹¿liwe i znacznie podwy¿sza³o koszty eksploatacji. Straty podczas transportu siêga³y czêsto 10%.

Du¿y deficyt spowodowany brakiem po³¹czenia kolejowego zanotowa³a kopalnia w Witry³owie. By³a ona 

oddalona o 33 km od Sanoka. Równie¿ miejscowoœci gdzie zosta³o stwierdzone wystêpowanie ropy naftowej 

b¹dŸ gazu znacznie mog³y skorzystaæ na tego typu po³¹czeniu. Nale¿y tutaj wymieniæ miêdzy innymi tereny 

w pobli¿u Lalina, Jurowiec czy Falejówki.

Istniej¹ce drogi ko³owe, które ³¹czy³y stacje kolejowe z poszczególnymi wsiami, by³y z regu³y w bardzo 

z³ym stanie technicznym. Te dojazdowe trakty okresami by³y zupe³nie nieprzejezdne, zw³aszcza zim¹. Poza 

tym, znaczna czêœæ transportu na linii pó³noc – po³udnie odbywa³a siê furmankami b¹dŸ samochodami 

towarowymi. Nale¿y ponadto wspomnieæ, ¿e istnia³o regularne po³¹czenie ko³owe pomiêdzy Brzozowem, 

Tarnowem, Rzeszowem, Przemyœlem, Sanokiem, Jas³em, Krakowem i Katowicami, które przewozi³o 

towary.

Natomiast transport osób odbywa³ siê przy u¿yciu furmanek. W roku 1936 miesiêcznie pasa¿erów do 
101

Przemyœla, Jaros³awia, Przeworska i Rzeszowa w obydwie strony przewioz³o oko³o 1000 furmanek . Jak 
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widaæ ludnoœæ powiatu sanockiego, kroœnieñskiego i brzozowskiego czêsto podró¿owa³a.

Budowa linii kolejowej, która po³¹czy³aby Sanok z Przeworskiem i bieg³aby przez Brzozów i Dynów, 

mog³aby wp³yn¹æ w doœæ znacz¹cy sposób na rozwój handlu na terenach tych powiatów.

Jednak projekt ten natrafi³ na liczne przeszkody. Jak siê okaza³o, najwiêksz¹ by³ brak zainteresowania tego 

rodzaju inwestycj¹ przedsiêbiorców naftowych, którzy mieli swoje kopalnie na terenach le¿¹cych

w s¹siedztwie projektowanej linii. Pod uwagê by³y tutaj brane dwa g³ówne przedsiêbiorstwa dzia³aj¹ce na 
102obszarze powiatu sanockiego i brzozowskiego, tj. „Polmin” i „Galicja” . Trudno dzisiaj stwierdziæ 

zasadnoœæ tych zarzutów. W efekcie linia ta nie zosta³a wybudowana.

Powsta³y równie¿ projekty budowy linii w¹skotorowej, która po³¹czy³aby Sanok z Przemyœlem. Linia

ta mia³aby biec wzd³u¿ Sanu. Wa¿nym argumentem jej powstania by³y cele strategiczne. £¹czy³aby siê ona

w Dynowie z w¹skotorow¹ kolejk¹ Dynów – Przeworsk. Dziêki temu Sanok uzyska³by bezpoœrednie 

po³¹czenie z Przeworskiem oraz dosz³oby do po³¹czenia go z magistral¹ kolejow¹ Kraków – Lwów, 

ewentualnie Lwów – Warszawa. Plany przewidywa³y równie¿ po³¹czenie nowej linii z istniej¹cym ju¿ 

po³¹czeniem Sanok – Zagórz – £upków. Sporz¹dzony zosta³ równie¿ wstêpny kosztorys dotycz¹ce 

przed³u¿enia tego traktu kolejowego z zapomnian¹ ju¿ niemal kolejk¹ Stupoœciany – Sokoliki, która

w Siankach ³¹czy³a siê z kolej¹ normalnotorow¹ relacji Sambor – Sianki. Od tej g³ównej trasy nowa linia 

kolejowa mia³aby biec dolin¹ Sokolinki lub Wetlinki. Przez Kalnicê i Strubowiska ³¹czy³aby siê z lini¹ 

w¹skotorow¹ prowadz¹c¹ z £upkowa do Cisnej. Plany przewidywa³y objêcie oko³o 30.000 km2 obszaru 

wid³ami kolejki. Teren ten le¿a³by wówczas w wid³ach torów kolejowych. Jedno ramie tej linii 

rozpoczyna³oby siê u ujœcia rzeki Solinki do Sanu i dalej bieg³o do Sokolik. Drugie natomiast mia³o biec 

dolin¹ Solinki do Cisnej. Niejako trzonem ca³ego po³¹czenia planowano uczyniæ odcinek linii 
103normalnotorowej relacji Przemyœl – Zagórz. Po³¹czenie obu kolejek przewidywano w Uhercach .

Ta nowa linia kolejowa mia³a podnieœæ mobilnoœæ polskich wojsk. Armia uzyska³aby, bowiem bezpoœrednie 

po³¹czenie tej czêœci pañstwa ze stolic¹. Niezwykle wa¿kimi argumentami przemawiaj¹cymi za budow¹ tej 

linii by³o podniesienie rolnictwa na tym obszarze, znaczny wzrost eksploatacji drzewa z terenów 

Bieszczadów, zw³aszcza po niezwykle mroŸnej zimie roku 1928/29, która spowodowa³a znaczne straty

w lasach. Nie mo¿na by³o wykorzystaæ wszystkiego drzewa, przed ostatecznym jego obumarciem, bowiem 

istnia³y ogromne k³opoty z transportem. Po³¹czenie to pozwoli³oby poza tym na eksploatacjê wystêpuj¹cego 
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tutaj w du¿ych iloœciach kamienia budowlanego i drogowego. Ponadto umo¿liwi³oby na rozpoczêcie 

wydobywania ropy naftowej w miejscowoœciach Polany, Chrewt, Rajskie i Studenne.

Pomimo wielu niew¹tpliwych korzyœci wynikaj¹cych z budowy takiego po³¹czenia jego powstanie nie 

dosz³o do skutku.

Jak widaæ z powy¿szego krótkiego zarysu sytuacji kolejnictwa na terenie powiatu sanockiego i okolicznych, 

trudnoœci transportowe by³y bardzo du¿e. Nadal obszar ten by³ z tego powodu bardzo zaniedbany,

co oczywiœcie musia³o rzutowaæ na rozwój ca³ej gospodarki powiatu. Równie¿ drogi ko³owe nie 

przedstawia³y siê najlepiej. Wed³ug mapy drogowej z roku 1935 na terenie powiatu nie powsta³y ¿adne nowe 

po³¹czenia ko³owe w omawianym okresie. Tak zwan¹ „osi¹ powiatu” by³a droga nr 10 biegn¹ca z Chyrowa 

przez Lesko, Zagórz, Sanok, Rymanów, Krosno i Jas³o. Wiêkszoœæ dróg na terenie powiatu zosta³a zaliczona 

do „dróg bitych w dobrym stanie”. Nale¿y jednak podkreœliæ, ¿e sieæ drogowa by³a bardzo s³aba. Od granicy 

ze S³owacj¹ bieg³ do Sanoka trakt przez Komañczê, Szczawne i Zagórz. Na granicy ³¹czy³ siê on z g³ównym 

szlakiem drogowym wiod¹cym przez Medzilaborce, Kosice i U¿horad. Ponadto Sanok mia³ po³¹czenie 

ko³owe z Brzozowem przez Grabownicê. Równie¿ posiada³o je Bukowsko. Licz¹ca 13 km szosa bieg³a do 

Szczawnego, natomiast ponad 14 km odcinek ³¹czy³ Bukowsko z Sanokiem. Miejscowoœæ posiada³a ponadto 

bity trakt, utrzymany w dobrym stanie, biegn¹cy do Rymanowa. Droga ko³owa d³ugoœci oko³o 66 km ³¹cz¹cy 
104Sanok z Przemyœlem przez Birczê .

Nale¿y jednak stwierdziæ, ¿e wszystkie te po³¹czenia powsta³y w okresie autonomii galicyjskiej. Ca³a sieæ 

drogowa powiatu nie zaspokaja³a jego podstawowych potrzeb w zakresie przewozu osób i towarów.

Omawiaj¹c infrastrukturê nie sposób nie wspomnieæ o us³ugach pocztowych, telegraficznych

i telefonicznych, które by³y dostêpne wy³¹cznie dla mieszkañców Sanoka. Mogli oni wysy³aæ miedzy innymi 

listy zwyk³e, wartoœciowe jak i przesy³ki polecone, przekazy pocztowe i telegramy. Miasto mia³o równie¿ 

po³¹czenie telefoniczne. Dok³adnie przedstawia to tabela.

Statystyka pocztowa, telegraficzna i telefoniczna dla miasta Sanoka z roku 1931:
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�ród³o: GUS, Statystyka Polski, Seria C, Zeszyt 10, Statystyka Pocztowa, telegraficzna i telefoniczna 1933, 

Warszawa 1934, s.56.

Mieszkañcy miasta i okolicznych miejscowoœci znacznie wiêcej wysy³ali przesy³ek poleconych ani¿eli ich 

otrzymywali. Ró¿nica by³a doœæ znaczna – bo wynosi³a a¿ 32.627 paczek. Natomiast zupe³nie odwrotna by³a 

sytuacja z listami wartoœciowymi i paczkami. Wiêcej ich przychodzi³o ani¿eli by³o w mieœcie nadawanych, 

przy czym ró¿nica ta nie by³a a¿ tak du¿a, wynosi³a bowiem 5.579. Ciekawie jeszcze przedstawia siê 

statystyka dotycz¹ca rozmów telefonicznych. Zdecydowanie wiêcej by³o rozmów miejscowych ani¿eli 

miêdzymiastowych.

Organizacje wspieraj¹ce rozwój przemys³u i rolnictwa

Na terenie powiatu sanockiego w okresie miêdzywojennym nadal dzia³a³y Kasy Stefczyka. Nale¿y jednak 

stwierdziæ, ¿e rola ich nie by³a ju¿ tak dominuj¹ca jak przed wybuchem I wojny œwiatowej. Z³o¿y³o siê na taki 

stan rzeczy kilka przyczyn. Po pierwsze powstanie pañstwa polskiego, po tak d³ugim okresie niewoli 

spowodowa³o po³¹czenie ze sob¹ ziem, które przez ponad sto lat funkcjonowa³y w trzech ró¿nych systemach 

administracyjnych. Stworzenie centralnego systemu zarz¹dzania pañstwem wymaga³o czasu. Brak miêdzy 

innymi jednolitej waluty, spowodowa³ du¿e zamieszanie monetarne. Po za tym kryzys gospodarczy lat 

trzydziestych przyczyni³ siê do spadku zaufania ludzi do oszczêdzania i ca³ego systemu bankowego czy 

kasowego.

Na wsiach panowa³ kryzys a ch³opi byli zad³u¿eni. Ich zdolnoœci p³atnicze by³y bardzo ograniczone. Z tego 

te¿ powodu Kasy Stefczyka udziela³y po¿yczek tylko wówczas, kiedy zdoby³y odpowiednie fundusze

w bankach.

Na przyk³ad w Uhercach (powiat leski) w roku 1939 Kasa Stefczyka liczy³a 382 cz³onków, z czego
105

33 zalega³o z wp³at¹ zadeklarowanych udzia³ów .

Krótkotrwa³e po¿yczki terminowe udziela³y trzy instytucje: Bank Polski, Bank Gospodarstwa Krajowego

i Pañstwowy Bank Rolny. Stopniowo mala³a te¿ liczba samych Kas. Kredytowanie rolnictwa uleg³o znacznej 

poprawie dopiero w latach 1923 – 1928. Wówczas to Kasy prowadzi³y wy³¹cznie akcjê po¿yczkow¹. Nie 

zwiêksza³y swoich funduszy a jedynie zad³u¿a³y siê w Centralnej Kasie Spó³dzielni Rolniczych. Akcja 

po¿yczkowa nasili³a siê w okresie kryzysu gospodarczego. Sytuacja Kas uleg³a poprawie dopiero pod koniec 

lat trzydziestych, tu¿ przed wybuchem wojny. Wp³yw na ten stan rzeczy mia³o utrzymanie stabilnej z³otówki 
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oraz zorganizowana przez Pañstwo akcja odd³u¿ania Kas.

Do Kas Stefczyka w okresie miêdzywojennym mogli nale¿eæ wy³¹cznie wyznawcy chrzeœcijanizmu, którzy 

nie byli cz³onkami innych spó³dzielni. Wstêpuj¹cy do stowarzyszenia cz³onek musia³ podpisaæ deklaracjê,

w której zobowi¹zywa³ siê do uiszczenia op³aty wpisowej oraz co najmniej jednego udzia³u. Statut 

przewidywa³ cztery przypadki ust¹pienia cz³onka ze spó³dzielni: dobrowolne wyst¹pienie, przesiedlenie siê 

poza okrêg dzia³alnoœci spó³dzielni, wykluczenie i œmieræ.

Natomiast wykluczenie z grona cz³onków stowarzyszenia mog³o nast¹piæ w siedmiu przypadkach: je¿eli 

utraci³ on prawo do rozporz¹dzania w³asnym maj¹tkiem, gdy przyst¹pi³ do innej spó³dzielni, je¿eli by³ 

postawiony przed s¹d o zwrot otrzymanej z kasy po¿yczki lub procentów nale¿nej od niej, gdy by³ karany za 

„zbrodniê lub przestêpstwo z chciwoœci pope³nione, je¿eli dopuœci³ siê czynu niehonorowego, nie 

przestrzega³ praw obowi¹zuj¹cych w stowarzyszeniu, gdy trudni³ siê lichw¹”.

Ka¿da Kasa Stefczyka posiada³a organy zarz¹dzaj¹ce. Nale¿a³y do nich: Zarz¹d, Rada nadzorcza, Walne 
106Zebranie .

Równie¿ w okresie miêdzywojennym na terenie Sanoka dzia³alnoœæ prowadzi³a Komunalna Kasa 

Oszczêdnoœci Królewskiego Wolnego Miasta Sanoka. Za³o¿ona zosta³a przez gminê Sanok 18 grudnia 1903 

roku. Natomiast 24 lutego dosz³o do zmiany nazwy tej instytucji i jej statusu. Powsta³a wówczas Komunalna 

Kasa Oszczêdnoœci Miasta Sanoka.

Kolejna zmiana statusu mia³a miejsce dnia 13 kwietnia 1927 roku. Wówczas to ukaza³o siê rozporz¹dzenie 

Prezydenta Rzeczypospolitej dotycz¹ce dzia³alnoœci tego rodzaju instytucji. Jej podstawowym zadaniem 
107

by³o „u³atwienie oszczêdnoœci i ich oprocentowanie oraz uprzystêpnienie ludnoœci taniego kredytu” .

Status Komunalnej Kasy Oszczêdnoœci Miasta Sanoka zosta³ zmieniony po raz kolejny postanowieniem 

Zwi¹zku Komunalnych Kas Oszczêdnoœciowych we Lwowie dnia 29 lipca 1937 roku. Zwi¹zek zatwierdzi³ 

nowy status Kasy, który zosta³ uchwalony przez Radê Miejsk¹ 15 czerwca 1937 roku. Po tych zmianach 

formalnych Kasa swoj¹ dzia³alnoœci¹ obejmowa³a teren gminy miasta Sanoka oraz tereny, gdzie dzia³a³y 

oddzia³y lub zbiorcze Kasy. Mog³a ona otwieraæ i prowadziæ oddzia³y, zbiornice, kantory wymiany i zak³ady 
108zastawnicze (lombardy). Siedzib¹ Kasy pozosta³ Sanok. Kapita³ zak³adowy wynosi³ 50.000 z³ .
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Rusini mieli na terenie powiatu tak zwane kooperatywy, a w Sanoku bardzo dobrze prosperuj¹cy Bank 

„Beskid”. Nadal najwiêcej kapita³u znajdowa³o siê w rêkach ¯ydów. Oni to byli w³aœcicielami licznych 
109kantorów, które udziela³y kredytu na bardzo wysoki procent .
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