Wybrane miejsca pamięci w naszym mieście
Co to jest i czym jest miejsce pamięci? Definicja takiego miejsca, jak to wynika z ustawy sejmowej
o miejscach pamięci narodowej, obejmuje obiekty budowlane, groby i cmentarze wojenne oraz inne
przedmioty upamiętniające postacie i wydarzenia znaczące zarówno dla Państwa i Narodu Polskiego,
jak i innego niż polski narodu, w tym także w wymiarze lokalnym. Są to zatem m.in.: grób, cmentarz
lub jakaś jego część, pomnik, obelisk, kopiec, krzyż przydrożny, kapliczka, kopiec, tablica pamięci lub
inny obiekt związany z wydarzeniami lub postaciami z historii Polski, regionu, miejscowości. Historia
naszego państwa i środowiska lokalnego ma na swoich kartach chwile piękne: zwycięstwa i sukcesy,
ale i klęski oraz niepowodzenia. Na terenie naszego miasta można znaleźć dużo miejsc, które
upamiętniają miejsca, wydarzenia i ludzi z różnych okresów i dziejów. W ramach naszych badań pod
tytułem „Jak uświadomić środowisku lokalnemu Jasła rolę miejsc pamięci w mieście i w jaki sposób
wesprzeć działania w zakresie dbałości o ich stan?”, po przeprowadzeniu wielu ankiet i mini
wywiadów z ludźmi w różnym wieku, doszliśmy do smutnego wniosku, że poziom wiedzy
i świadomości o tych miejscach jest bardzo niski. Dlatego zbierając różne materiały na ten temat
i docierając do tych miejsc w Jaśle, chcemy podzielić się informacjami z innymi.

Tablica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Znajduje się przy ul. Kołłątaja na budynku pod nr 2. Wzniesiona została z okazji 200-rocznicy
uchwalenia Konstytucji 3 Maja - pierwszej w Europie i drugiej po USA w świecie. Rok po uchwaleniu
Konstytucja została obalona przez Rosjan oraz zdradziecką konfederację targowicką.

Tablica na budynku, gdzie odbyło się pierwsze po przejściu frontu posiedzenie Miejskiej Rady
Narodowej w Jaśle

Znajduje się na ścianie domu przy ul. Asnyka nr 5 w Jaśle. W czasie pierwszego po przejściu frontu
posiedzenia Miejskiej Rady Narodowej w ruinach tej kamienicy w dniu 18 lutego 1945 r. odbyło się
posiedzenie, na którym zdecydowano o pozostaniu w mieście i o jego odbudowie.
Tablica Tysiąclecia Państwa Polskiego

Przy ul. Czackiego 17 od 1966 r. przypomina o Tysiącleciu Państwa Polskiego, a więc do powstania
naszego państwa i przyjęcia chrztu.

Tablica rocznicowa upamiętniająca wzniesienie kaplicy i gimnazjum

Znajduje się wewnątrz kościółka św. Stanisława i nawiązuje do faktów: otwarcia w 1868 r.
jasielskiego gimnazjum i wybudowania w latach 1892-1893 obok szkoły kaplicy św. Stanisława.
Tablicę odsłonięto w 1993 r.

Tablica pamięci ks. Aleksandra Gotfryda

Widnieje na ścianie kościoła św. Stanisława (za drzwiami). Ksiądz Gotfryd żył w l. 1898-1979, był
katechetą i rektorem kaplicy gimnazjalnej. Walczył w I wojnie światowej i o wschodnią granicę RP.
W 1939 r. był aresztowany przez Niemców. Prowadził lekcje religii w czasie okupacji i włączył się do
odbudowy miasta po jego zniszczeniu, w tym i kaplicy gimnazjalnej. Na cześć tego zasłużonego
kapłana w 1988 r. zamontowano tę tablicę.

Tablica bohaterów bitwy pod Firlejówką

Znajduje się ona również wewnątrz kościółka gimnazjalnego. Jasielscy uczniowie w 1920 r. brali
udział w wojnie polsko - bolszewickiej. Stali się bohaterami podczas bitwy pod Firlejówką na terenie dzisiejszej Ukrainy. Zginął tam prof. Saphier z grupką wychowanków. Na ich pamiątkę
w gimnazjum odsłonięto tablicę, którą w 1938 r. przeniesiono do kaplicy, dzisiejszego kościoła św.
Stanisława Biskupa. Na tablicy jest tekst: „W Ojczyzny obronie ofiarną życia złożyli daninę.
Ochotnicy Gimnazjum w Jaśle”.
Tablica pamięci jasielskich gimnazjalistów poległych i pomordowanych w czasie II wojny
światowej

Również umieszczona jest w kościele św. Stanisława. Oddaje hołd wszystkim uczniom jasielskiego
gimnazjum, którzy zginęli w walce na wszystkich frontach, na terenie okupowanego kraju, w obozach
i więzieniach w latach 1939-1945.

Tablica bł. Jerzego Popiełuszki

Znajduje się na ścianie zewnętrznej kościoła św. Stanisława. Jerzy Popiełuszko żył w latach 19471984, był księdzem, duszpasterzem NSZZ „Solidarność”, obrońcą godności człowieka i robotnika.
Został porwany i zamordowany przez służby bezpieczeństwa PRL.
Tablica Marszałka Piłsudskiego

Od 1988 r. tablica mieści się na zewnątrz kościoła św. Stanisława. Józef Piłsudski żył w latach
1867-1935, był m.in. założycielem Legionów Polskich z którymi wywalczył niepodległość Polski.
Później m.in. był Naczelnikiem Państwa, Marszałkiem Polski, zwierzchnikiem sił zbrojnych,
premierem, ministrem spraw wojskowych i generalnym inspektorem Sił Zbrojnych.

Tablica pamiątkowa ku czci ks. Stanisława Kołtaka

Widnieje w bocznej nawie kościoła św. Stanisława w Jaśle. Ks. Kołtak był tam proboszczem
i duchowym przywódcą oraz kapelanem jasielskiej „Solidarności”. Tablica została ufundowana za
zasługi tego kapłana w działalności związkowej. Poświęcił ją w dniu 3 września 2000 r. ks. prałat
Adam Sudoł podczas uroczystej mszy świętej z okazji dwudziestej rocznicy powstania „Solidarności”
i drugiej rocznicy śmierci ks. Kołtaka.
Tablica pamięci Rodziny Madejewskich

Znajduje się przy ul. Mickiewicza 3. Cała czwórka działała w konspiracji niepodległościowej, a troje
z nich było członkami AK. Ich dom był bazą i punktem łączności „Kedywu”, którego grupa
w sierpniu 1943 r. uwolniła więźniów w Jaśle. Wiosną 1944 r. rodzina została aresztowana
i rozstrzelana. Pamięć ich będzie trwać m.in. dzięki tablicy, którą zdobi napis: „ W tym miejscu
mieszkała bohaterska Rodzina Madejewskich: Florentyna-Florence i Ludwik oraz synowie Ludwik
i Zdzisław. Za działalność w Armii Krajowej zostali zamordowani przez gestapo w 1944 roku. Tablicę
wmurowano z okazji przyjęcia przez Hufiec Jasło im. Rodziny Madejewskich. Dnia 27 kwietnia
1986 r. ZHP Hufiec Jasło”.

Tablica ofiar Gestapo w Jaśle

Widoczna jest przy ul. Za Bursą 1 na ścianie dawnego budynku bursy gimnazjalnej. W okresie II
wojny światowej mieściła się tam placówka gestapowców. Zachowały się cele, w których
umieszczano więźniów przewożonych z jasielskiego więzienia, a później brutalnie ich
przesłuchiwano. Tablica zawiera napis: „Pamięci tych co w latach wojny 1939-1944 przez gestapo
niemieckie zadręczeni tu w lochach więziennych skonali lub wyprowadzeni z nich od kuli niemieckiej
padli albo w obozach koncentracyjnych zginęli. Ocaleni towarzysze”.
Tablica pamięci doktora Juliana Neya

Wisi wewnątrz gestapowskiej celi z II wojny w budynku dawnej bursy - dziś oddziału
psychosomatycznego szpitala. Julian Ney był jasielskim lekarzem. Za okupacji działał w AK
i przygotowywał dokumenty dla członków ruchu oporu i dla Żydów. Za to został aresztowany
i zamordowany. Tablica zawiera napis: „ Ś.P. Dr. Med. Julian Ney ur. 18 VII 1910 r. został
zamordowany przez gestapo w tej kaźni-więzieniu w Jaśle 17 X 1943 r. Cześć Jego pamięci”.

Tablica majora Henryka Dobrzańskiego

Znajduje się przy ul. Lwowskiej 24 a na ścianie zewnętrznej dworku w Gorajowicach, gdzie spędził
dzieciństwo. „Hubal” żył w l. 1897-1940. Był majorem Wojska Polskiego, bohaterem I wojny
światowej, wojny polsko-bolszewickiej, wybitnym sportowcem - w skokach na koniu przez
przeszkody. Uczestniczył w obronie Polski w 1939 r. Pomimo poniesionej klęski kontynuował walkę
dowodząc tak zwanym Oddziałem Wydzielonym Wojska Polskiego. Poległ w walce z Niemcami
w kwietniu 1940 r.
Pomnik Naczelnika Tadeusza Kościuszki

Widoczny jest w jasielskim parku miejskim. Jest autorstwa Tadeusza Błotnickiego, został odsłonięty
w 1899 r. Ten pomnik bohatera narodowego, przywódcy powstania z 1794 r. to jeden z pierwszych
i najstarszy z zachowanych w oryginalnej formie pomników w Jaśle. Na cokole pod pomnikiem
widnieje napis: „Bohaterowi w stuletnią rocznicę”

Pomnik Adama Loreta

Został odsłonięty w 2015 r. w parku miejskim. Adam Loret był to wybitny jaślanin, tu urodzony
w 1884 r., absolwent jasielskiego gimnazjum, twórca leśnictwa polskiego, organizator i pierwszy
naczelny dyrektor Lasów Państwowych. Po wybuchu II wojny światowej nie skorzystał z propozycji
opuszczenia kraju. Zamordowany został przez NKWD w 1940 r. Obok obelisku „na wieczną rzeczy
pamiątkę w roku jubileuszu 650-lecia Miasta Jasła” posadzono dwa cisy.
Grób Nieznanego Żołnierza

Powstał w 1925 r. pośrodku jasielskiego parku miejskiego. Poświęcono go bezimiennym żołnierzom
poległym w walce za Ojczyznę w latach 1914-1920. Pod płytą Grobu umieszczono ziemię z pól
bitewnych na Wschodzie i Zachodzie z lat 1914 – 1920 i 1939-1945. Na betonowej podstawie została
umieszczona płyta z piaskowca, na której jest napis: „Nieznanemu Żołnierzowi polskiemu za
Ojczyznę 1914-1920”. Podczas II wojny światowej płyta grobowa ocalała. W 2001 r. Grób
Nieznanego Żołnierze został przebudowany i jest stałym miejscem uroczystości patriotycznonarodowych. Odbywają się tu apele poległych i składa się wiązanki kwiatów.

Pomnik Grunwaldu

Stoi na Górce Klasztornej i upamiętnia zwycięstwo króla Jagiełły nad Zakonem Krzyżackim pod
Grunwaldem w 1410 r. Pierwszy pomnik został odsłonięty w 1910 r. w pięćsetną rocznicę bitwy.
We wrześniu 1944 r. pomnik został zniszczony przez Niemców. W 1949 r. wzniesiony został nowy
pomnik ozdobiony dwoma mieczami grunwaldzkimi i orłem wykonanym z brązu.
Pomnik na cmentarzu wojskowym nr 22

Znajduje się na osiedlu Ulaszowice przy ul. Reymonta. Upamiętnia żołnierzy austriackich,
niemieckich i rosyjskich poległych w walkach w okolicach Jasła oraz zmarłych w szpitalu polowym
w wyniku chorób i odniesionych ran w latach I wojny światowej.

Obelisk Stanisława Macudzińskiego

Upamiętnia jasielskiego inżyniera i znajduje się na terenie stadionu „Czarnych” Jasło przy ul.
Śniadeckich. Inżynier Macudziński był autorem projektu stadionu w Jaśle. Następnie w latach
1929-1933 kierował pracami przy budowie tego obiektu. Po zakończeniu prac przy boisku wzniesiono
obelisk z napisem: „Stadion ten zbudował Stanisław Macudziński”.
Pomnik i tablica na cmentarzu żydowskim

Za rondem przy ul. Floriańskiej, znajduje się jasielski kirkut, który powstał w połowie XIX w.
W czasie II wojny światowej został zniszczony przez Niemców. W 1942 r. dokonali tam masowej
egzekucji Żydów z jasielskiego getta. W 1945 r. na kirkucie odsłonięto pamiątkową tablicę. W 1990 r.
wybudowano na cmentarzu nowy pomnik z tablicą w języku hebrajskim i polskim o treści: „Pamięci
Żydów Jasła i okolicy bestialsko zamordowanych przez hitlerowskich katów w latach 1939-1945”.
Na kirkucie Niemcy rozstrzeliwali też Polaków.

Pomnik 600 - lecia nadania Jasłu praw miejskich

Stoi u zbiegu ulic Staszica i 3-go Maja. Upamiętnia 600-rocznicę nadania praw miejskich Jasłu.
Został odsłonięty w 1965 r. W roku jubileuszu Miasta - 2015 - obiekt został pięknie odnowiony.
Obelisk Teodora Bernadzikiewicza

Znajduję się w parku jasielskim. Został odsłonięty w 1965 r. z okazji 600-lecia nadania praw
miejskich Jasłu. Upamiętnia założyciela parku, zasłużonego pedagoga, dyrektora jasielskiej Szkoły
Wydziałowej Żeńskiej, społecznika, który w latach 1896-1897 wraz z młodzieżą, przy aprobacie
władz miasta, założył tutejszy park miejski.

Pomnik saperów

Stoi przy ulicy 3. Maja - przed mostem na Ropie. Upamiętnia saperów, którzy polegli w czasie
rozminowywania Jasła po II wojnie światowej. Byli to żołnierze z XIX Samodzielnego Batalionu
Saperów 8. Dywizji Piechoty II Armii Wojska Polskiego. W l. 1945-1946 oczyszczali oni z min
i niewybuchów obszary na terenie Jasła. W 1967 r. dla uczczenia poległych żołnierzy wzniesiono
pamiątkową płytę z piaskowca. W 2006 r. pomnik został odnowiony.
Pomnik kolejarzy - członków ruchu oporu

Znajduje się na jasielskim dworcu PKP, przy ul. Metzgera 10. Upamiętnia kolejarzy, którzy stracili
życie w czasie II wojny światowej, a przez cały okres okupacji prowadzili działalność sabotażowodywersyjną przeciwko okupantowi niemieckiemu, niejednokrotnie płacąc za to aresztowaniami
i śmiercią. Został odsłonięty w maja 1970 r.

Pomnik wodowania statku M/S Jasło

Popularna „Jasielska Kotwica” – pomnik ten jest związany z obchodami 600-lecia nadania praw
miejskich dla Jasła. Imię „Jasło” otrzymał statek motorowiec-chłodnia zbudowany w Danii. Uroczyste
wodowanie tego statku odbyło się tam w 1967 r., a podniesienie bandery w Gdyni, w obecności
delegacji z Jasła. Stowarzyszenie Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego przy poparciu władz
miejskich zwróciło się
z prośbą do Polskich Linii Oceanicznych w Gdyni o podarowanie kotwicy
z innego statku. Dzięki temu stanął jasielski pomnik z kotwicą.
Obelisk pierwszej w świecie destylarni ropy naftowej Ignacego Łukasiewicza

Stoi od 1982 r. przy ul. Lwowskiej 12. Upamiętnia założenie w tym rejonie pierwszej na świecie
destylarni ropy naftowej w 1856 r. Działała ona do czasu spalenia w 1859 r. Uroczyste odsłonięcie
obelisku odbyło się 6 sierpnia 1983 r. W 2005 r. pomnik wraz z tablicą został poddany renowacji.

Pomnik Akcji „Gamrat”

W 1974 r. na osiedlu Gamrat wybudowano pomnik zmarłym bojownikom ruchu oporu i jeńcom
radzieckim, którzy polegli w latach 1939-1945. Pomnik ten w kolejnych latach uległ zniszczeniu.
W 2006 r. przeprowadzono tam prace konserwatorskie. W miejsce metalowej tablicy umieszczono
tablicę z piaskowca z płaskorzeźbą orła i napisem oddającym hołd żołnierzom AK Obwodu Jasło,
którzy nocą 5 grudnia 1943 r. przeprowadzili udaną akcję „Gamrat” polegającą na zdobyciu
w niemieckim magazynie broni i amunicji.
Pomnik w hołdzie żołnierzom AK

Stoi przy ul. Staszica 3. Wzniesiono go w miejscu, gdzie do 1944 r. znajdowała się brama jasielskiego
więzienia, z którego w nocy z 5 na 6 sierpnia 1943 r. zespół żołnierzy Kedywu Podokręgu AK
Rzeszów uwolnił ponad 180 więźniów. W tym miejscu w 1989 r. wzniesiono okolicznościową tablicę
w hołdzie bohaterskim uczestnikom akcji, a po dwunastu latach odsłonięto wybudowany pomnik,
który poświęcono w grudniu 2001 r.

Tablica Stanisława Kadyiego na budynku Muzeum Regionalnego w Jaśle

Upamiętnia postać wybitnego jaślanina (1900-1980), doktora nauk medycznych, okulistę,
kolekcjonera i badacza dziejów Jasła i regionu. Dom, w którym mieszkał i swoje cenne zbiory
przekazał społeczeństwu Jasła. Dziś znajduje się tam Muzeum Regionalne.
Tablice na budynku Urzędu Miasta Jasła

Rada Państwa odznaczyła Krzyżem Grunwaldu III Klasy nasze miasto w 1968 r. za wkład w walkę
i odbudowę. Order Sztandaru Pracy I Klasy - został przyznany w 1985 r. przez Radę Państwa
„w uznaniu zasług jego mieszkańców w odbudowie i rozbudowie miasta”. Tablica 650-lecia Miasta pojawiła się w 2015 r., kończąc obchody 650-lecia nadania Jasłu praw miejskich przez króla
Kazimierza Wielkiego.

Tablica Ignacego Łukasiewicza w Rynku

Widnieje na budynku, w miejscu którego znajdowała się apteka prowadzona przez niego. Łukasiewicz
(1822-1882) był aptekarzem, twórcą polskiego przemysłu naftowego. Jako pierwszy na świecie
wykorzystał na skalę przemysłową ropę naftową. W wyniku jej destylacji wydzielił naftę
i skonstruował lampę naftową. Przez kilka lat pracował i mieszkał w Jaśle. W maju 1858 r. wystawił
tu pierwsze produkty ropy naftowej. Tu urodziła się i zmarła mu córka Marianna.
Tablica Bartłomieja z Jasła na Placu Bartłomieja

Widoczny jest na jednym z budynków na Starym Rynku, który także nosi jego imię. Bartłomiej
z Jasła urodził się około 1360 r., był profesorem i reformatorem Akademii Krakowskiej, wykładał
sztuki wyzwolone i teologię. Pochodził z rodziny mieszczańskiej. Był wychowankiem szkoły
parafialnej w Jaśle. Uzyskał stopień bakałarza, a następnie magistra na uniwersytecie w Pradze. Był
też rektorem szkoły kolegiackiej w Sandomierzu. Zmarł w Krakowie.

Tablica Pamięci Bohaterów Powstania Styczniowego na kaplicy cmentarnej na Starym
Cmentarzu

Upamiętnia to wielkie polskie powstanie narodowe przeciwko imperium rosyjskiemu w latach
1863-1864.
Pomnik Antoniego Koralewskiego na Starym Cmentarzu

Upamiętnia wybitnego burmistrza Jasła (1820-1898). Przez trzy kadencje pełnił tę funkcję, za jego
rządów miasto przeżywało swój rozkwit i powstało słynne później z wychowanków gimnazjum.

Płyta poświęcona ofiarom terroru hitlerowskiego na Starym Cmentarzu

Jasło podczas II wojny światowej stało się wielkim cmentarzyskiem. Pozostało kilka miejsc
masowych straceń, gdzie zamordowano wiele osób, m.in. z Nowego Żmigrodu.
Płyta nagrobna lotników poległych w kampanii wrześniowej na Starym Cmentarzu

Upamiętnia wydarzenie z 1 września 1939 r., kiedy to nad naszym terenem pojawiły się niemieckie
bombowce. Ofiary nalotów na lotnisko w Moderówce z 1 września pochowano w Szebniach.
Zmarłych w jasielskim szpitalu pochowano na jasielskim Starym Cmentarzu.

Grób ppłka Józefa Modrzejewskiego (1909-1995) na Starym Cmentarzu

Umieszczona tam tablica oddaje cześć podpułkownikowi Wojska Polskiego, uczestnikowi kampanii
wrześniowej, organizatorowi i komendantowi Obwodu ZWZ-AK Jasło. Przez okres okupacji nie dał
się złapać Niemcom, często specjalne zmieniał pseudonimy. Zbiegł też z rąk Sowietów. Był
„żołnierzem niezłomnym”. Przez wiele lat nie mógł wrócić do Polski. Zmarł w USA, jego prochy
złożono w Jaśle.
Pomnik Patrona Miasta św. Antoniego

Święty był franciszkaninem, teologiem i kaznodzieją. Od 1996 r. uchwałą Rady Miejskiej Jasła stał się
Patronem Gminy Miejskiej Jasło.

Tablica majora Henryka Dobrzańskiego na pałacyku w Gorajowicach

Upamiętnia urodzonego w 1897 r. w Jaśle bohatera narodowego, ostatniego polskiego „zagończyka”,
dowódcę Oddziału Wydzielonego Wojska Polskiego w II wojnie światowej. Zginął 30 kwietnia 1940
r. pod Anielinem. Ta tablica upamiętnia okres dzieciństwa Dobrzańskiego spędzony w tym pałacyku.
Druga tablica poświęcona mu jest umiejscowiona na ul. W. Sikorskiego 15 na budynku jasielskiego
MOSiR-u.
Tablice Pamięci Lekarzy Jasielskich w Szpitalu Specjalistycznym

Tablice znajdują się przy ul. Lwowskiej 22 w szpitalu. Upamiętniają one zasłużonych lekarzy z Jasła:
doktora medycyny i chirurga Antoniego Ferensa, doktora nauk medycznych i specjalisty chorób
wewnętrznych Zbigniewa Paczosę, lekarza medycyny i chirurga – Zbigniewa Karola
Przybyszowskiego oraz lekarza neurologa-psychiatry Edwarda Leję i neurologa doktora Józefa
Słowika. Wszyscy byli świetnymi lekarzami i żołnierzami AK.

Tablice Pamięci w Sanktuarium Antonińskim - kościele franciszkańskim

Na tylnej ścianie wewnątrz świątyni znajduje się kilkanaście tablic pamięci poświęconych
pochodzącym z Jasła i okolic bohaterom oraz uczniom gimnazjum jasielskiego - ofiarom poległym
oraz pomordowanym w latach 1939-1945: w kampanii wrześniowej 1939 r., w Katyniu, na terenie
ZSRR, w Oświęcimiu, Sachsenhausen, Gross-Rosen, Mauthausen, poległym w walce na frontach II
wojny światowej.
Tablica ofiar UB

Została odsłonięta w 2005 r. na domu przy ul. Lwowskiej (d. ul. Armii Czerwonej) o treści: „W tym
budynku w latach 1945-1949 mieścił się Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego. Tu więziono
i torturowano żołnierzy Armii Krajowej i innych organizacji walczących o niepodległą Polskę. Ofiarą
męczeństwa cześć. ŚZŻAK Koło w Jaśle, 2005 r.”.

Tablica Inwalidów Wojennych RP na budynku „Sokoła”

Została odsłonięta w 2006 r. na odnowionym budynku dawnej „Sokolni” Ma treść: „Daliśmy
Ojczyźnie co najcenniejsze. Póki sił starczy będziemy ją umacniać. W hołdzie Inwalidom Wojennym
Ziemi Jasielskiej w 85. rocznicę powstania Związku Inwalidów Wojennych 1919-2004.
Społeczeństwo Jasła i powiatu jasielskiego. Jasło, kwiecień 2004”. Tablicy strzegą dwaj wykuci
w kamieniu mężczyźni w mundurach „Sokoła”.
Tablica Ofiar Katynia na kaplicy cmentarnej na Starym Cmentarzu

Posiada następującą treść: „Pamięci Ofiar strasznych zbrodni NKWD. Nie pomni na przemożną siłę
wrogów walczyli do końca. Zdradziecko i podstępnie pojmani i wywiezieni do obozów Kozielska,
Starobielska, Ostaszkowa, na Sybir, gułagów i Kołymy, kopalń, więzień, miejsc tortur…”. KATYŃ.
„Związano do tyłu ręce, by w obecności kata nie mogły się wznieść błagalnie do Boga i do świata.
Zakneblowano usta, by w tej katyńskiej nocy nie mogły wołać o litość, ni wezwać znikąd pomocy”.

Tablica Ofiar Wschodu na kaplicy cmentarnej na Starym Cmentarzu

1768, 1795-97, 1830-33, 1863-65, 1879-87, 1905, 1917-20, 1930-37, 1939-41, 1944-56, Kozielsk,
Ostaszków, Starobielsk. Na wieczną pamięć zesłańcom syberyjskim, konfederatom barskim,
żołnierzom i patriotom powstań narodowych, działaczom niepodległościowym z XIX i XX w.,
jeńcom okrutnie zgładzonym w Katyniu, Twerze-Miednoje, pod Charkowem i innych miejscach
kaźni, setkom tysięcy deportowanych i zmarłych na Nieludzkiej Ziemi. Jasło, 16 IX 2000 r.
Mieszkańcy Jasła i żyjący Sybiracy.
Tablica Ofiar „Golgoty Wschodu” na kaplicy cmentarnej na Starym Cmentarzu

Na przedniej ścianie kaplicy cmentarnej w Jaśle zwracają uwagę cztery tablice pamięci. Jedną z nich
jest ta, która oddaje cześć wszystkim polskim patriotom, którzy złożyli ofiarę swojego życia na
Wschodzie, na ziemi rosyjskiej, w ramach tzw. „Golgoty Wschodu”.

Grobowiec Rodziny Metzgerów na Starym Cmentarzu

Alojzy Metzger był poczmistrzem, członkiem Rady Szkolnej oraz burmistrzem Jasła. Przyczynił się
do wielu miejskich inwestycji i działań. Jego imię nosi jedna z ulic obok dworca kolejowego.
Za zasługi otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Miasta Jasła.
Grobowiec Włodzimierza Kuziana na Starym Cmentarzu

Włodzimierz Kuzian był zasłużonym jaślaninem. Urodził się 6 lipca 1866 r., zmarł 24 stycznia 1930 r.
Był długoletnim profesorem gimnazjum jasielskiego oraz naczelnikiem jasielskiego „Sokoła”.

Grób Józefa Watry - Przewłockiego na Starym Cmentarzu

Był literatem, dziennikarzem, społecznikiem, wydawniczą i kapitanem Wojska Polskiego. Podczas II
wojny światowej w ZWZ-AK szefem wywiadu obwodu jasielskiego pod ps. „Watra” i dowódcą
oddziału partyzanckiego. Po wojnie mieszkał w Jaśle. W l. 50. władze odsunęły go od pracy
w szkolnictwie, był też więziony za przeszłość akowską. Jest autorem wielu książek. Zakładał w Jaśle
Związek Uczestników Walki Zbrojnej, był radnym miejskim. Zmarł 1X 1963 r. i został pochowany na
Starym Cmentarzu w Jaśle.
Kaplica grobowa rodu Lisowieckich na Starym Cmentarzu

Jest cenną budowlą architektury i historii, powstała ok. 1907 r. w stylu secesji. Jest prywatną rodzinną
kaplicą grobową właścicieli Niegłowic. Uwagę zwraca kuta krata i jeden z najciekawszych
w południowo-wschodniej Polsce witraż pochodzący z krakowskiej pracowni Ekielskiego i Tucha.
W kaplicy spoczywa m.in. zasłużony dla Jasła i regionu marszałek powiatowy Antoni Lisowiecki,
powstaniec styczniowy.

Tablica poświęcona ks. Kazimierzowi Wojciechowskiemu przy ul. Metzgera 13

Ksiądz był jaślaninem. Jako duchowny rzymskokatolicki - salezjanin - aresztowany przez
gestapowców trafił do niemieckiego obozu zagłady, gdzie został zakatowany. Trwa jego proces
beatyfikacyjny. Latem 2006 r. przy ul. Metzgera 13 odsłonięto tablicę o treści: „W tym domu 16 VIII
1904 r. urodził się Sługa Boży ks. Kazimierz Wojciechowski. Zginął śmiercią męczeńską 27 VI 1941
r. w Auschwitz”.
Tablica 100-lecia „Czarnych” Jasło na budynku Sokoła

W 1910 r. z jasielskich drużyn piłkarskich „Jedność” i „Korona” powstał Jasielski Klub Sportowy
„Czarni”. Działa do dziś. W czerwcu 2010 r. z okazji stulecia klubu na zewnętrznej ścianie budynku
„Sokoła” pojawiła się stosowna tablica o treści: „Pamięci Założycieli, Sportowców, Trenerów,
Działaczy i Kibiców w rocznicę 100-lecia istnienia JKS Czarni Jasło 1910 - 2010. Zarząd JKS Czarni
Jasło”.

Pomnik Romualda Palcha przed budynkiem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
w Jaśle przy ul. Mickiewicza

W maju 2016 r. stanął tam pomnik z popiersiem Romualda Palcha - założyciela jasielskiej
ochotniczej straży pożarnej, społecznika i Honorowego Obywatela Miasta Jasła. Uroczyste
odsłonięcie i poświęcenie tego obiektu zbiegło się z obchodami Święta Strażaka.
Grób córki Ignacego Łukasiewicza na Starym Cmentarzu

Znajduje się na starej nekropolii jasielskiej, po lewej stronie od bramy głównej w stronę kaplicy
cmentarnej, nieco dalej za pomnikiem grobowym Antoniego Koralewskiego. Marianna Łukasiewicz,
jedyne dziecko Ignacego i Honoraty Łukaszewiczów, przyszła na świat w Jaśle 1 lutego 1858 r.,
a zmarła w naszym mieście 7 grudnia 1859 r. Zatem podany na oryginalnej, starej płycie nagrobnej
rok śmierci dziewczynki jest błędny, bo widnieje tam rok 1860.
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