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„Nie wolno świata zostawiać takiego, jakim jest.”  
Janusz Korczak 

CMENTARZ ŻYDOWSKI 
 
Miasto: JASŁO 
Lokalizacja: ULICA FLORIAŃSKA 
 
Stan cmentarza: nieczynny 
Właściciel: Skarb Państwa  
(działki ewidencyjne nr 1860/8, 1858/4 obręb 
09-Górka) 
Zarządzający w imieniu Skarbu Państwa: 
Starosta Powiatu Jasielskiego 
Wpisany do gminnej ewidencji zabytków dla 
miasta Jasła: Zarządzenie nr IV/209/2016 
Burmistrza Miasta Jasła z dnia 21.12.2016 
roku 
 
Nasze cele i zadania: 

• porządkowanie cmentarza 

• edukacja w miejscu pamięci 
 
Realizatorzy: 

• Fundacja AntySchematy2 

• Magdalena Białek
 
 

Poniżej prezentujemy kalendarium naszych dotychczasowych działań: 
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DZIAŁANIA PROWADZONE W RAMACH OPIEKI NAD CMENTARZEM 
 

2014 

 
1. Magdalena Białek z poparciem Grupy 

Inicjatywy Społecznej AntySchematy2 
w  lutym 2014 roku rozpoczęła starania 
o wydanie klucza do cmentarza i uzyskanie 
pisemnego pozwolenia na opiekę nad 
cmentarzem w postaci: 

• wykonywanie na terenie cmentarza prac 
porządkowych,  

• edukacja w miejscu pamięci,  

• uwrażliwianie na odmienność kulturową i wyznaniową, 

• kształtowanie i dbałość o kulturę pamięci, 

• gromadzenie dokumentacji i informacji na temat miejsca, historii i ludzi, 

• przełamywanie barier, 

• integrowanie środowisk. 
2. Został opracowany zakrojony na lata plan działań – marzec 2014. 
3. Osoby wskazane jako zaangażowane i adresaci: 

• Organizatorem działań została Grupa Inicjatywa Społeczna AntySchematy2 z Tarnowa, 
osobą odpowiedzialną w Jaśle – Magdalena Jucha, nauczycielka Zespołu Szkół 
nr 3  w Jaśle, 

• Uczestnikami działań i realizatorami – młodzież szkół ponadgimnazjalnych, 

• Adresatami – społeczność lokalna. 
4. Uzyskano pisemną imienną rekomendację Naczelnego Rabina na zaplanowane działania – 

13.03.2014. 
5. Uzyskano pisemną zgodę Burmistrza Miasta Jasła oraz duplikat klucza do cmentarza – 

31  marca 2014. 
6. 2 kwietnia 2014 roku po raz pierwszy z grupą kilku uczniów po lekcjach Magdalena Białek 

udała się na cmentarz – rozpoznanie miejsca, wskazanie rodzaju wykonywanych prac, 
pierwsze próby, rozmowy o historii tego miejsca.  

7. Zorganizowałam koło zajęć pozalekcyjnych zachęcając uczniów do zaangażowania w prace 
porządkowe i opiekę nad cmentarzem. Nie mieliśmy ani narzędzi, ani środków 
finansowych, ani sponsorów, dlatego we własnym zakresie organizowaliśmy takie prace 
jak porządkowanie alejki prowadzącej do pomnika na cmentarzu, uprzątanie płyty 
pomnika, palenie zniczy. Ze względu na nieuregulowany status cmentarza ani Powiat 
Jasielski ani Miasto Jasło nie mogły wydatkować środków na opiekę i utrzymanie 
cmentarza. 

8. Najważniejsze dla mnie było wówczas to, że na cmentarz można już przyjść z młodzieżą. 
To, że bramę można było otworzyć i zacząć wydobywać to miejsce z mroków niepamięci. 

9. Co roku podczas wakacji, kiedy uczniowie byli na wakacjach sierpniu przed rocznicą 
deportacji jasielskich Żydów do obozu w Bełżcu sama porządkowałam alejkę i płytę 
pomnika i paliłam znicz.  

10. Wszystkie wydarzenia związane z opieka nad cmentarzem oraz pracą z młodzieżą starałam 
się opisywać i umieszczałam na stronie internetowej mojej szkoły. Prowadziłam również 
dokumentację fonograficzną.  
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2015 

 
1. 26 stycznia 2015 roku wraz z uczniami klasy 

maturalnej, którzy wraz ze mną wykonywali 
drobne porządki na cmentarzu reprezentowaliśmy 
szkołę na Obchodach Dnia Pamięci o Ofiarach 
Holokaustu w Krośnie. Uczniowie uczestniczyli 
w upamiętnieniu na cmentarzu żydowskim oraz 
osłonięciu tablicy poświęconej żydowskim 
mieszkańcom Krosna. Po raz kolejny mieli okazję 
poznawać historię, o której mówią już tylko 
kamienie.  
http://www.zs3.jaslo.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=689%3Akiedy
-przyszli-dzie-pamici-o-ofiarach-holokaustu&catid=2%3Aaktualnoci&Itemid=14 

 
2. W listopadzie 2015 roku prowadziliśmy prace porządkowe z uczniami klasy I. Powoli 

porządki na tym cmentarzu stają się tradycją wynikająca z edukacji. Młodsi uczniowie 
przejmują zadania tych, którzy ukończyli szkołę, uczą się tego miejsca.  
 
http://www.zs3.jaslo.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=798%3Aeduk
acja-w-miejscu-pamici&catid=2%3Aaktualnoci&Itemid=48 
 

2016 

 
1. Pamięć to znak szacunku – w kwietniu 

2016 roku 6 uczniów z klasy maturalnej 
wraz ze mną przeprowadzili pierwsze po 
zimie prace porządkowe, uporządkowali 
alejkę i zapalili znicze. Uczciliśmy pamięć 
o rocznicy zrywu powstańców getta 
warszawskiego.  

2. Jesienią 2016 roku Wydział Kultury Miasta 
Jasła zaproponował mi włączenie się 
w  organizację obchodów Dnia Pamięci 
o  Ofiarach Holokaustu w Jaśle.  

3. We wrześniu 2016 roku skierowałam 
pismo do Burmistrza Miasta Jasła z prośbą 
o usunięcie drzewa, które zagraża 
bezpieczeństwu osób odwiedzających 
cmentarz lub prowadzących na nim prace 
porządkowe. 

4. W październiku otrzymałam odpowiedź, 
że  miasto nie może podjąć takich działań, bo nie jest właścicielem terenu. Pismo 
przekazano do rozpatrzenia do Starostwa Powiatowego, które w listopadzie 2016 
poinformowało mnie, że: 

http://www.zs3.jaslo.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=689%3Akiedy-przyszli-dzie-pamici-o-ofiarach-holokaustu&catid=2%3Aaktualnoci&Itemid=14
http://www.zs3.jaslo.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=689%3Akiedy-przyszli-dzie-pamici-o-ofiarach-holokaustu&catid=2%3Aaktualnoci&Itemid=14
http://www.zs3.jaslo.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=798%3Aedukacja-w-miejscu-pamici&catid=2%3Aaktualnoci&Itemid=48
http://www.zs3.jaslo.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=798%3Aedukacja-w-miejscu-pamici&catid=2%3Aaktualnoci&Itemid=48
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„Zgodnie z ewidencją gruntów i budynków prowadzoną przez Starostę Jasielskiego 
nieruchomość oznaczona jak działki ewid. nr 1860/8 oraz 1858/4 położona w jaśle, obręb nr 
09 – Górka, na której znajduje się Cmentarz Żydowski pozostaje we władaniu Skarbu 
Państwa, zaś jej gospodarzem jest Gmina Miasto Jasło.  Brak jest jakiegokolwiek 
dokumentu, który wskazywałby, że tytuł prawny do ww. nieruchomości przysługuje 
Skarbowi Państwa.” (…) „Dlatego Skarb Państwa reprezentowany Przez Starostę 
Powiatowego nie jest władny ani wydać takiej decyzji o wycince ani o nią wystąpić”. 
 
Ta sytuacja pokazuje, na ile skomplikowany jest status własności obiektu cmentarza. 
Nadmienię, że w 2014 roku występowałam o poparcie mojej inicjatywy do FODŻ, ale nie 
otrzymałam żadnej odpowiedzi. W kolejnych latach zwracałam się również do Żydowskiej 
Gminy Wyznaniowej w Warszawie i Krakowie, ale również nie otrzymałam żadnej odpowiedzi.  

 
2017 

 
1. Za zgodą Dyrektora moja szkoła – 

Zespół Szkół nr 3 w  Jaśle im. 
Stanisława Pawłowskiego stała 
się  współorganizatorem 
obchodów Dnia Pamięci 
o Ofiarach Holokaustu w naszym 
mieście. W dniu 27 stycznia nasza 
młodzież przygotowana przez 
mnie i zaproszoną do współpracy 
polonistkę – Edytę Jamrogiewicz 
wzięła czynny udział 
w  upamiętnieniu na cmentarzu 
oraz wykonała program słowno – muzyczny podczas wernisażu w Muzeum Regionalnym.  

 
http://www.zs3.jaslo.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=976%3Awiato
wy-dzie-pamici-o-ofiarach-holokaustu&catid=2%3Aaktualnoci&Itemid=48  
http://www.zs3.jaslo.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=969%3Adzie-
pamici-o-odfiarach-holokaustu&catid=2%3Aaktualnoci&Itemid=48 

 
2. To wydarzenie zapoczątkowało moją ściślejszą 

współpracę z Urzędem Miasta w sprawie opieki 
nad cmentarzem żydowskim w Jaśle. Dzięki tej 
współpracy temat dbania o cmentarz, jak 
również historia tego miejsca i jasielskiej 
społeczności żydowskiej przestały być tematem 
nieobecnym w przestrzeni społecznej naszego 
miasta. Nawiązałam również w tym roku 
kontakt i współpracę z Muzeum Regionalnym 
oraz lokalnymi regionalistami i Kołem 
Miłośników Miasta Jasła i Regionu Jasielskiego 
poszukując śladów pamięci, relacji, zdjęć, 
materiałów i  wspomnień.  

http://www.zs3.jaslo.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=969%3Adzie-pamici-o-odfiarach-holokaustu&catid=2%3Aaktualnoci&Itemid=48
http://www.zs3.jaslo.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=969%3Adzie-pamici-o-odfiarach-holokaustu&catid=2%3Aaktualnoci&Itemid=48
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3. W maju 2017 roku zaplanowaliśmy 
wraz z Fundacją AntySchematy2 
oraz Urzędem Miasta Jasła 
społeczną akcję sprzatania 
cmentarza. Akcja odbyła się 
9 czerwca 2017 roku i  wzięli w niej 
udział mieszkańcy miasta w tym 

harcerze, uczniowie, osoby prywatne oraz związane 
z instytucjami kultury i urzędem miasta. nie mieliśmy 
narzędzi, każdy kto chciał pracować musiał przynieść 
ze sobą narzędzia. Miasto rozpropagowało akcję oraz 

dostarczyło wodę, rękawiczki, worki na odpady oraz 
kontenery. 

https://um.jaslo.pl/pl/cmentarz-zydowski-w-jasle-sprzatanie/ 
 

4. W maju odwiedził Jasło Georges Feniger. Dzięki jego staraniom i rozpropagowaniu idei 
pomocy w utrzymaniu porządku na cmentarzu wśród krewnych i znajomych mających 
korzenie w Jaśle w lipcu Fundacja Antyschematy2 otrzymała dotację na zakup sprzętu 
potrzebnego do prac porządkowych na cmentarzu: miotły, grabie, sekatory, podkaszarka. 
Miasto przekazało nieodpłatnie na cmentarz skrzynię, w której te narzędzia i inne 
potrzebne do prac porządkowych akcesoria będą przechowywane. Od teraz już mogliśmy 
myśleć o kolejnych akcjach sprzatania, bo mieliśmy podstawowe narzędzia.  
 

5. We wrześniu po raz drugi w tym 
roku odbyła się akcja sprzątania 
cmentarza żydowskiego 
w  Jaśle. Zorganizowana została 
przez Fundację AntySchematy2 
z  Tarnowa we współpracy z 
Miastem Jasłem oraz uczniami 
Zespołu Szkół Ekonomiczno-
Ogrodniczych (Tarnów), 
Zespołu Szkół nr 4, Zespołu 
Szkół Budowlanych i Zespołu Szkół 
Technicznych (Jasło). 
 
https://um.jaslo.pl/pl/sprzatanie-cmentarza-zydowskiego/ 
 

https://um.jaslo.pl/pl/cmentarz-zydowski-w-jasle-sprzatanie/
https://um.jaslo.pl/pl/sprzatanie-cmentarza-zydowskiego/
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2018 

 
1. 5 stycznia 2018 w rocznicę zamordowania 

Eleonory Goleń przez hitlerowców 
odsłonięto w Jaśle tablicę upamiętniającą 
postać Eleonory Goleń oraz innych 
mieszkańców powiatu jasielskiego, którzy 
podczas II wojny światowej, pomimo 
grożącej im kary śmierci pomagali Żydom. 
W ramach uroczystości szkoły jasielskie 
przygotowały prezentacje sylwetek 
sprawiedliwych z powiatu jasielskiego. 

Uczniowie naszej szkoły 
zaprezentowali materiał 
opracowany przeze mnie na temat 
Jana i Heleny Kosibów z Jasła, 
którzy uratowali rodzinę Herzigów: 
Jakuba, Lusię, Adama i Lenę. 
Przygotowując materiał do 
prezentacji nawiązałam kontakt 
z  wnuczką Kosibów oraz Adamem 
Herzigiem, którzy przekazali 

materiały dotyczące rodzin. Była to 
kolejna lekcja historii, świadectwa człowieczeństwa w czasach ciemności.    

 
http://www.zs3.jaslo.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1071:uroczys
te-odsonicie-pamitkowej-tablicy-eleonory-gole&catid=2:aktualnoci 

 
2. 25 stycznia 2018 roku po raz drugi zorganizowaliśmy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu.  

W organizację podobnie 
jak w ubiegłym roku 
zaangażowały się władze 
miasta Jasła przy 
współpracy Fundacji 
AntySchematy2 oraz 
jasielskich szkół. Nasza 
szkoła drugi rok z rzędu 
była aktywnie 
zaangażowana 
w organizację tych 
uroczystości.  

 

http://www.zs3.jaslo.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1071:uroczyste-odsonicie-pamitkowej-tablicy-eleonory-gole&catid=2:aktualnoci
http://www.zs3.jaslo.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1071:uroczyste-odsonicie-pamitkowej-tablicy-eleonory-gole&catid=2:aktualnoci
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Prezes fundacji Tomasz Malec 
odbył dwa spotkania 
edukacyjne z  młodzieżą szkół 
jasielskich.  
Ja przygotowałam prezentację 
ukazującą rolę jasielskiego 
cmentarza żydowskiego 
w  kształtowaniu kultury 
pamięci.   
 

http://www.zs3.jaslo.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1080%3Adzie
-pamici-o-ofiarach-holokaustu-w-jale&catid=2%3Aaktualnoci&Itemid=48 

 

3. W lutym 2018 roku ponowiłam pismo w sprawie usunięcia 
drzewa, ponieważ ze względu na zagrożenie nie 
zabierałam już na cmentarz młodzieży szkolnej. 
W  kwietniu 2018 roku otrzymałam pismo od Starosty 
Jasielskiego, że podjął czynności mające na celu uzyskanie 
decyzji zezwalającej na wycinkę ww. drzewa. Do dziś nie 
otrzymałam informacji o dalszych krokach. 

 

4. W ramach projektu naukowo – dydaktycznego 
„Wielokulturowa pamięć dni minionych” 17 maja 2018 
przeprowadziłam dla osadzonych w Zakładzie Karnym 
w Jaśle szkolenie pt. „Materialne ślady pamięci obecności 
społeczności żydowskiej w Jaśle”. Celem tego szkolenia 
było między innymi zapoznanie osadzonych z kwestią 
wielokulturowości i niereligijności regionu, a także 
prezentacja dziedzictwa kulturowego i historycznego 
Żydów polskich. Osadzeni i ich wychowawcy oraz władze 
placówki penitencjarnej wyrazili chęć pomocy przy 
planowanych na maj pracach porządkowych na cmentarzu.  

 

5. 24 i 25 maja 2018 we współpracy z Fundacją AntySchematy2 oraz przy pomocy Urzędu 
Miasta Jasła zorganizowaliśmy i  przeprowadzili wspólnie drugą akcję sprzątania 
cmentarza. Miasto zapewniło dwóch pracowników interwencyjnych z podkaszarkami oraz 
worki i kontener na odpady. Praca trwała dwa dni: pierwszy to koszenie zieleni przez 
Tomasz Malca i dwóch pracowników przysłanych przez Urząd Miasta. W drugim dniu 
prezes Malec kontynuował koszenie w drugiej części cmentarza, natomiast więźniowie 
z  Zakładu Karnego w Jaśle pod opieką wychowawcy przybyli i wykonali prace polegające 
na grabieniu i wynoszeniu wykoszonej zieleni oraz uprzątnięciu terenu po koszeniu. 
W  swojej pracy korzystali z narzędzi zakupionych dzięki darowiźnie na cmentarz 
przekazanej na konto fundacji w lipcu 2017 roku. Dwa dni pracy pokazały, jaka jest sala 
potrzeb w zakresie doprowadzenia terenu cmentarza do stanu, który pozwoli na podjęcie 
prac oczyszczenia i inwentaryzacji kamieni.  

http://www.zs3.jaslo.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1080%3Adzie-pamici-o-ofiarach-holokaustu-w-jale&catid=2%3Aaktualnoci&Itemid=48
http://www.zs3.jaslo.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1080%3Adzie-pamici-o-ofiarach-holokaustu-w-jale&catid=2%3Aaktualnoci&Itemid=48
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6.  8 – 10 sierpnia 2018 na cmentarzu żydowskim w Jaśle odbyło się kolejne sprzątanie. 

W  minioną środę (8 sierpnia br.) cały teren cmentarza został wykoszony dzięki pracy 
prezesa Tomasza Malca oraz dwóch pracowników interwencyjnych skierowanych do pracy 
przez Urząd Miasta. 
W  czwartek i piątek zaś 
usuwaliśmy skoszoną 
trawę samosiejki i bluszcz, 
który obrósł mur 
ogrodzenia. W tym roku 
w sierpniowe sprzątanie 
włączyli się pracownicy 
jasielskiego magistratu, 
muzeum regionalnego, 
Stowarzyszenie 
Miłośników Jasła i Regionu 
Jasielskiego oraz mieszkańcy. z powodu wakacyjnych wyjazdów w prace nie byli 
angażowani uczniowie. Miasto zapewniło również worki na odpady, wodę mineralną oraz 
rękawice ochronne. 

 
http://www.jaslo4u.pl/przywracaja-
pamiec-o-jasielskim-kirkucie-newsy-
jaslo-23391#!/Og%C5%82oszenia 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.jaslo4u.pl/przywracaja-pamiec-o-jasielskim-kirkucie-newsy-jaslo-23391#!/Og%C5%82oszenia
http://www.jaslo4u.pl/przywracaja-pamiec-o-jasielskim-kirkucie-newsy-jaslo-23391#!/Og%C5%82oszenia
http://www.jaslo4u.pl/przywracaja-pamiec-o-jasielskim-kirkucie-newsy-jaslo-23391#!/Og%C5%82oszenia
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I Dzień Pamięci poświęcony Żydowskiej Społeczności Jasła 
w 76 rocznicę likwidacji getta żydowskiego w Jaśle. 

 
Spotkanie pamięci pod pomnikiem zagłady jasielskich 
Żydów, wymordowanych przez hitlerowców w latach 
1939-1945, odbyło się z inicjatywy Magdaleny Białek oraz 
prezesa mającej siedzibę w Tarnowie Fundacji 
Antyschematy2 Tomasza Kocura – Malca. Uczestniczyło 
w  nim kilkanaście osób, którym Magdalena Białek 
przybliżyła krótko trudne losy jasielskiej społeczności 
żydowskiej i historię tutejszego cmentarza żydowskiego, 
który podczas II wojny światowej stał się miejscem straceń 
nie tylko Żydów. 
Program uroczystości obejmował wspólną modlitwę 
na cmentarzu w intencji Żydów – mieszkańców Jasła 
i  okolic – deportowanych z jasielskiego getta w sierpniu 
1942 roku i zamordowanych w Obozie Zagłady w Bełżcu 
oraz zapalenie zniczy i oddanie hołdu Jaślanom - ofiarom 
hitlerowskiego ludobójstwa - rozstrzeliwanym na terenie 
cmentarza żydowskiego w czasie II wojny światowej. 

 
https://um.jaslo.pl/pl/upamietnianie-spolecznosci-zydowskiej/ 
 
 
 
 

 

https://um.jaslo.pl/pl/upamietnianie-spolecznosci-zydowskiej/
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2019 

 

1. W dniu 29 stycznia 2019 roku po raz trzeci wspólnie z Urzędem Miasta Jasła oraz Kołem 
Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego zorganizowaliśmy obchody Międzynarodowego 
Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu. W obchodach uczestniczył ks. dziekan oraz prezes 
Fundacji AntySchematy2. 

 
Tegoroczny program obejmował 
następujące wydarzenia: 
W Jasielskim Domu Kultury odbył się 
wykład na temat losów społeczności 
żydowskiej w Jaśle wygłoszony przez 
Dyrektora Muzeum Regionalnego pana 
Mariusza Świątka, następnie premierowy 
seans filmu o Hugonie Steinhausie pod 
tytułem "Hugo z Jasła" dla uczniów 
jasielskich szkół oraz mieszkańców miasta. 

Upamiętnienie na cmentarzu 
żydowskim w Jaśle przy ulicy 
Floriańskiej wspólnie z panią 
Burmistrz, prezesem 
Towarzystwa Miłośników Jasła, 
księdzem dziekanem oraz 
mieszkańcami Jasła uczciliśmy 
pamięć żydowskich 
mieszkańców Jasła i okolic, 

którzy zginęli w obozach zagłady 
lub w innych miejscach zostali 
zamordowani, pamięć Polaków, 
którzy zginęli dlatego, że ratowali 
żydowskich sąsiadów 
i  przyjaciół, Polaków, którzy byli na 
cmentarzu rozstrzeliwani za walkę 
konspiracyjną, a także wszystkich 
innych, którzy walczyli o Polskę 
w  czasie I i II wojny światowej, 
którzy w Jaśle po 1918 roku dla 
Polski żyli i  pracowali. 

https://um.jaslo.pl/pl/obchody-xi-miedzynarodowego-dnia-pamieci-o-ofiarach-
holokaustu-w-jasle/ 
http://www.jaslo4u.pl/uczcili-pamiec-ofiar-holokaustu-newsy-jaslo-23966 

 

https://um.jaslo.pl/pl/obchody-xi-miedzynarodowego-dnia-pamieci-o-ofiarach-holokaustu-w-jasle/
https://um.jaslo.pl/pl/obchody-xi-miedzynarodowego-dnia-pamieci-o-ofiarach-holokaustu-w-jasle/
http://www.jaslo4u.pl/uczcili-pamiec-ofiar-holokaustu-newsy-jaslo-23966
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Wszystkie działania prowadzę we współpracy z Fundacją AntySchematy2 z Tarnowa oraz 
z Urzędem Miasta Jasła, który w miarę możliwości wspiera nasze prace porządkowe oraz 
udziela wsparcia poprzez popularyzację naszych działań w lokalnych mediach. Dzięki temu 
mieszkańcy Jasła oraz młodzież szkół jasielskich mają możliwość włączyć się w nasze działania. 
Dzieki temu tematyka dbania o wspólne dziedzictwo kulturowe i edukacja dla kultury pamięci 
zagościła w społecznej świadomości miasta oraz mam nadzieję stanie się czymś potrzebnym 
i naturalnym. 
 
W roku 2019 roku planujemy kolejne prace porządkowe oraz oczyszczenie kamieni i ich 
inwentaryzację.  
Planujemy również kolejne upamiętnienie w sierpniu - II Dzień Pamięci poświęcony Żydowskiej 
Społeczności Jasła w 77. rocznicę likwidacji getta żydowskiego w Jaśle.  
 

Tekst/projekt graficzny: Magdalena Białek 
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Fundacja AntySchematy 2 
 
ul. Żydowska 11 
 
33-100 Tarnów, Poland 
 
 
fundacja@antyschematy2.com 
 
www.antyschematy2.com 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bank transfer 
 
Bank Name: Pekao Bank SA Oddział w Tarnowie 
Address: Pekao Bank SA ul Wałowa 10 33-100 Tarnów 
SWIFT: PKOPPLPW 
 
Dla cmentarza w Jaśle: 
 
Bank Account: 32 1240 5194 1111 0010 8432 9540 
IBAN: PL 32 1240 5194 1111 0010 8432 9540 
 

mailto:fundacja@antyschematy2.com
http://www.antyschematy2.com/

