
HISTORIA ZAKLĘTA W KAMIENIU 

Drogi Odkrywco! 

Jasło to niezwykłe miasto miotane zawieruchami wojennymi, powodziami 

i pożarami. Znikało i wysiłkiem mieszkańców wznosiło się z ruin, jak feniks 

z popiołów.  

Aby rozszyfrować zagadki treść musisz dokładnie zadania wykonywać  

informacje od „powierników” wydrzeć. Życzę Ci drogi, kandydacie do 
Bractwa Odkrywców Królewskiego Miasta Jasła, powodzenia w tej 

wędrówce. 

CZYM JEST TERENOWA GRA MIEJSKA 

Od kilku lat gry miejskie zyskują coraz większą popularność. Przestrzeń 

miasta staje się planszą do gry, po której poruszają się rywalizujące ze 
sobą zespoły graczy. Gra turystyczna, której kartę startową właśnie 

trzymasz w ręku, jest specjalną odmianą gry miejskiej. Ta nowa forma 

zwiedzania umożliwia zabawę właściwie 24 godziny na dobę przez siedem 

dni w tygodniu. 

Akcja niniejszej gry toczy się na Starym Cmentarzu w Jaśle. W myśl zasady 

„zwiedzaj, grając – graj, zwiedzając”, uczestnicy ruszają w teren, by 

rozwiązać przygotowane dla nich zagadki. Bawić się można indywidualnie 

lub zespołowo.  

 

NIECO HISOTRII 
Cmentarz komunalny w Jaśle zwany Starym Cmentarzem to jeden z pięciu 

najstarszych cmentarzy w Polsce. Powstał w 1784 roku, który 

upamiętniony jest nad wejściem głównym. Cmentarz jest wpisany do 

rejestru zabytków pod numerem  rej. A – 101 z 23.09.1986.  

Jest miejscem spoczynku wybitnych osobistości kultury, nauki, gospodarki, 

polityki i wojskowości, których dorobek ma szczególne znaczenie dla 

tożsamości naszego regionu. Znajdują się tu również liczne zabytki sztuki 

sakralnej, które są systematycznie odnawiane. Na terenie cmentarza 

komunalnego znajduje się także, cmentarz z I wojny światowej nr 23 oraz 

groby żołnierzy z II wojny światowej. 

Cmentarz powstał z decyzji władz miejskich przy ul. Zielonej i znajduje się 

przy niej do dnia dzisiejszego (49°44′59″N  21°28′38″E). Dawniej było to 

rzeczysko Jasionki, dziś jest co centrum miasta. Jego pierwotna 

powierzchnia wynosiła 1,2 ha. Z czasem była ona regularnie powiększana. 

Aktualnie wynosi 2 ha 73 a 36 m2. Otoczony jest murem, prowadzą do 

niego dwie bramy główna (pochodząca z lat 20. XX w.), czynna codziennie 
w godzinach 600 – 1900 i tylnia, otwarta tylko w czasie świąt. 

W zachowanych księgach Libri mortuorum pierwszy wpis dotyczy zmarłej 

Kunegundy Sroczyńskiej z 7 maja 1784 roku. Innym z dokumentów 

potwierdzających rok powstania, jest dekret z dnia 11 grudnia 1783 roku. 

Dekret ten nakazywał zamknięcie wszystkich cmentarzy przykościelnych 

oraz polecał magistratom wydzielenie poza obrębem miast (w ciągu 

zaledwie czterech tygodni) specjalnych obszarów, na których lokalizowano 

następnie nowo zakładane cmentarze. Jako pierwszych pochowano tu 

również organistę jasielskiego Pawła Skałkowskiego, ks. proboszcza 

Tomasza Wołowicza, żonę komisarza cyrkułu baronową Zuzannę de 
Gostheim, Annę córkę hrabiego Castiglione, pierwszego starosty cyrkułu 

jasielskiego, oraz Jana Nepomucena Pawliczka, mistrza miejscowej poczty. 

Najstarszy zarys cmentarza pokazuje mapa z 1826 roku, obiekt był 

ogrodzony murem, posiadał kaplicę i dom grabarza. Widok cmentarz 

znany jest również z obrazu Pożar Jasła z 1826 r. Jana Bieszczada 

(znajdującego się w Muzeum Regionalnym w Jaśle) pokazują, że jego 

układ wyraźnie nawiązywał do rozwiązań zakładanych w końcu XVIII w. 

nekropolii, często wzorowanych na kompozycji parkowej, gdzie przestrzeń 

organizowana była przez układ alei czy dróżek, stanowiących główną 

osnowę kompozycji. Znajdują się tu groby ludzi pochodzących prawie  
z całej Europy m.in.: z Niemiec, Austrii, Włoch a nawet osób pochodzących 

z dalekiej Anglii. 

 

 



JAK GRAĆ? 
Aby poznać tajemne hasło, znajdź na Starym Cmentarzu 10 detali 

architektonicznych widocznych na fotografiach na odwrocie. Szukaj ich  

w miejscach oznaczonych na mapie (cały wskazany obszar)i opisanych na 

odwrocie. Podpisz je odpowiednimi literami.  
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Rzeźba przestawiająca upływ czasu, wita i żegna zarazem 

mieszkańców Jasła.  
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Grobowiec rodziny Hicnerów, spoczywa tu dr Aleksander Teofil 

Hicner, absolwent jasielskiego gimnazjum, lekarz miejski, autor 

traktatów medycznych. 

Grobowiec rodu Przyłęckich, właścicieli ziemskich w Wolicy, 

spoczywają tu burmistrz miasta Jasła i Ciężkowic, notariusze, 

właściciel apteki w Jaśle, inżynier, farmaceuci oraz dr Jan Bończa 

Rutkowski – sędzia Sądu Najwyższego w Warszawie. 

Jego pseudonim to „Lis”, grób ppłk Józefa Modrzejewskiego, 

żołnierza września 1939 r., komendanta Armii Krajowej obwodu 

Jasło, człowieka odznaczonego Krzyżem Virtuti Militari kat. V. 

Pomnik drewniany z I wojny światowej, co „cierniową koronę nosi”. 

Jeden z dwóch zachowanych krzyży pierwotnie znajdujących się na 

cmentarzu wojennym nr 23, który obecnie jest częścią cmentarza. 

Pochowano tu ponad 1500 żołnierzy zmarłych w 1915 r. 

Grobowiec wychowanka jasielskiego gimnazjum Władysława 

Iwańskiego, zginął w obozie w Auschwitz, torturowany przez 

Gestapo, więzień polityczny, działacz patriotyczny. 

Kaplica rodziny herbu Lis, właścicieli ziemskich Niegłowic i 

Morochów, Lisowieccy to rodzina biorąca udział w powstaniach, 

działacze społeczni i oświatowi. Uwagę zwraca kuta krata i witraż 

pochodzący ze znanej krakowskiej pracowni W. Ekielskiego i A. 

Tucha. 

OPIS PUNKTÓW GRY 

MAPKA 
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Grobowiec Izydora Bielickiego, żołnierza – powstańca z 1863 r., 

profesora szkoły polskiej w Paryżu, sekretarza Rady Powiatowej i 

Dyrektora Towarzystwa Zaliczkowego w Jaśle, zm. 1909 r. 

Sroczyńscy to znana rodzina szlachecka, właściciele Gorajowic, ludzie 

związani z ruchem patriotycznym przez służbę dużej i małej ojczyźnie. 

Wśród nich był artysta – rzeźbiarz Józef Sroczyński, którego pomniki 

cmentarne możemy do dziś podziwiać na jasielskim cmentarzu. 

Grób rodziny Królów, to grobowiec w alei dużymi grobowcami w stylu 

chrześcijańsko – antycznym. Nurt ten dominował na przełomie XIX 

/XX wieku i są przykładem sztuki młodopolskiej, secesyjnej i 

eklektycznej. 

Stary Cmentarz w Jaśle przy ulicy 

Zielonej został założony w 1784 roku, 

jest starszy od Łyczakowskiego we 

Lwowie i Rakowickiego w Krakowie. 

Należy do 5 najstarszych cmentarzy  

w Polsce. Nadmienić należy także, że 

nadal dokonuje się na nim 

pochówków. W jego obrębie znajduje 

się cmentarz wojenny nr 23. 

Został wpisany do rejestru Wykazu 

Zabytków Architektury Miasta Jasła 

23 września 1986 r. 


