
Gdzie to jest?
Gorlice są miastem powiatowym w województwie mało-
polskim leżącym na północnej granicy Beskidu Niskiego 
nad rzeką Ropą.  Quest zaczyna się przy Pawilonie Historii 
Miasta Gorlice.

Tematyka:
Quest opowiada o życiu i działalności Ignacego Łukasie-
wicza, szczególnie w okresie kilkuletniego pobytu w Gor-
licach. Dzięki questowi można poznać historię przemysłu 
naftowego, która rozpoczęła się w Polsce i dowiedzieć się, 
z czego zasłynęły Gorlice jako pierwsze na świecie właśnie 
dzięki Ignacemu Łukasiewiczowi. 

Jak szukać skarbu?
Podczas wędrówki będziesz szukał rozwiązań zagadek, 
które doprowadzą Cię do hasła. Dzięki niemu na końcu 
trasy znajdziesz skrzynkę ze skarbem, a w niej pieczęć  
z symbolem questu. 

Czas przejścia: 1 godzina 30 minut

Ruszmy w dalszą drogę powolnym krokiem 
I w górę zabłądźmy ciekawskim wzrokiem.

Najstarsza _ _ _ _ _ _ _        _ z płaskorzeźbami:
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Lew a nad nim ptak z rozpostartymi skrzydłami.

Mińmy ją po prawej stronie idąc po nagrodę,
A ulica _        _ _ _ wskazuje nam drogę.

                           17
Celem jest muzeum też ze mną związane,
Bo moje sprzęty tam są eksponowane.

Jeśli masz szczęście, muzeum otwarte,
Wejdź, a zobaczysz przedmioty uwagi Twej warte!

W Gorlicach pracowitych pięć lat spędziłem,
Swój alembik aptekarski tutaj zostawiłem.

Docenili moje zasługi Gorliczanie,
Przez Muzeum _        _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ nadanie 

                                         11
Mojego imienia. Na fasadzie napis zrobiony:
„_        _ _ _ _ _ eksponatów bitwie poświęconych”. 
      15

W 1915 bitwa się tu rozegrała,
Która losy Europy całkiem pozmieniała.

Mój oryginalny dom już nie istnieje,
Ale skarb znaleźć w pobliżu mamy nadzieję.

Gdzie pub w ciemności brodzi wraz z hotelem,
Choć rozświetlenie mroku było moim celem.

Hasło tutaj wypowiedz w trudzie zdobyte, 
Złożone z pozbieranych po drodze liter.

Dziękuję za wspólny spacer po mieście,
Gdzie lampa uliczna zapłonęła na świecie najwcześniej.

Twórcy Questu: Joachim Brudziewski, Filip Data, 
Monika Dobek, Jagoda Gucwa, Jakub Hul, Daniel Ignar, 
Marta Karp, Wojciech Kozioł, Katarzyna Liana, 
Natalia Pacana-Roman, Sabina Stempkowicz, 
Michał Stępień, Jadwiga Śliwa, Aleksandra Świerz, 
Weronika Toczek, Beata Tomasik, Dobrawa Tomasik, 
Danuta Zimowska
Ilustracje: Weronika Toczek
Mapka: Agnieszka Kukułka
Konsultacje:  Barbara Kazior, Trener Questingu
Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych 
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Życzymy udanej wyprawy!
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Przy wejściu do apteki można zobaczyć Hygeę,
Dzięki niej w ziołach chorzy pokładają nadzieję.

Od 1853 roku prowadziłem badania,
Które doprowadziły do lampy naftowej skonstruowania.

Dzięki niej jasność w domach po zmroku nastała,
Bo nafta dłużej niż oliwa się wypalała.

Tutaj leczyłem wszystkich chorych bez różnicy.
Wśród nich byli biedni, bogaci, Żydzi, katolicy.

Jako aptekarz nie tylko sporządzałem leki,
Ale też badałem tych, co zamknęli powieki,

Sekcje zwłok prowadząc, odkrywałem przyczyny
Śmierci i poznawałem nauki nowe dziedziny.

Do siebie na ławkę zapraszam na chwilę,
Nim pokonamy ostatnie już metry, nie mile!

Za nami na murze zobaczmy _ _ _ _        _ _,
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A dookoła rynku piękne kamienice.

Krótką miałem trasę z apteki do domu,
Więc nie sprawi ona kłopotu nikomu.

Stając na moście rozglądnijmy się razem,
Napawając się okolicy i rynku obrazem.

Kolejne pasy przejdźmy, niekoniecznie szusem, 
Do starej kapliczki z Frasobliwym Chrystusem.

Był 1854 rok,
Gdy moja lampa tu właśnie rozświetliła mrok.

Fakt znany nie tylko w gorlickim powiecie,
Że to pierwsza uliczna lampa na świecie.

A zapłonęła na pięćsetne urodziny 
Gorlic – stolicy tej roponośnej krainy.

Przy kapliczce _ _ _ _ _        _, co była używana
                                           16

Do lampy zapalania przez pewnego pana.
Wróćmy i w prawo w Kościuszki ruchliwą ulicę,
Gdzie kierowcy automobili jeżdżą dziś jak dzicy.

Rozwinął się przemysł, w którym byłem pionierem.
Dziś miałbym sieć stacji i byłbym milionerem.

Wzdłuż kamienic i po zebrze na drugą stronę,
W lewo znów na zebrę, kolejne zwierzę zaliczone.

Prosto na most pieszy na Ropie i dalej zawzięcie,
Prosto do domu        _ _ _ _ _ _ _ Macha pamięci.

                                        6
Stańmy doń tyłem, skierujmy wzrok do góry, 
A zobaczymy dworu Karwacjanów mury.

Po pasach pójdźmy, skarpę mińmy z lewej strony,
Dalej pomnik 1000-leciu Polski poświęcony.

Prowadzą do niego całkiem strome schody.
Chodź, przekonaj się, czy moje zawody

Aptekarza, wynalazcy i innych działań bez liku,
Pozwoliły mi także się znaleźć na pomniku.

Tak, znów natrafiliśmy na mój wizerunek. 
W górę teraz Wróblewski wyznacza kierunek. 

Koło _ _ _        _ _ innego Ignacego Jana,
                    2

Co muzyką i polityką się parał.
Myśl w znanym mi języku: VITA BREVIS        _ _ LONGA
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Na dworze Karwacjanów wzrok nasz przyciąga.

Jak widać i tutaj o mnie pamiętają,
Na muralu moje oblicze umieszczając.

Idąc dalej prosto dojdziemy bez błądzenia 
Do Bazyliki Mniejszej _        _ Narodzenia.
                                             12

Wiąże się ona dla mnie z bardzo ważną datą,
Tu ślub wziąłem z siostrzenicą moją Honoratą.
Odwróćmy się prawą ręką w kierunku północy,
Przed nami        _ _ _ _ _ _ _ _ niech Cię zauroczy.
                        13

Podejdźmy i stańmy pod dziesiątym łukiem,
A zobaczymy drogę wyłożoną _        _ _ _ _ _.
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Spójrzmy w górę, ze wskazówkami czas ucieka,
W południe usłyszysz dźwięk Beskidzkiego Echa.

Możesz wyjść na sam szczyt wieży zegarowej
I podziwiać widok panoramy miejscowej.

A przed nami ratusz, w nim była moja apteka.
Znajdź lampę z lwem, za nią portal czeka.

Witaj Podróżniku na gorlickiej ziemi,
Gdzie się ropę wydobywa z podziemi.

Jam Jan Boży Józef Ignacy Łukasiewicz,
Przybyłem tu ze Lwowa, by miasto oświetlić.

Moja matka z rodu Świetlików pochodziła
I mój los na zawsze światłem naznaczyła.

Urodziła mnie koło Mielca, w Zadusznikach, 
Na aptekarza i słynnego petrochemika.

Po mnie się dużo wydarzyło w Gorlicach,
Bitwa, o której ofiarach informuje tablica.

Straszna! A my ruszmy najbliższymi schodami,
Potem w lewo skręćmy i dalej między filarami.

Lampy nad nami trzy zdobią podcienie,
A przed nami zagadki pierwszej znalezienie.

Na wprost jakże bliskie mi słowo _ _        _ _ _,
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Pod nim widnieje rzeźbiona twarz człowieka.

Do pracy mnie przyjęto właśnie do _ _ _ _ _ _.
I z cholery leczyły w Gorlicach me leki. 

W lewo rynkiem, niegdyś był tu targowy plac,
A dziś miło odpocząć może każdy z nas.

Teraz dalej, niech nas zapach wabi chleba,
O żydowskiej kulturze tu powiedzieć trzeba.

Za moich czasów była tutaj synagoga,
Gdzie się dziś wypieka pyszne dary Boga.

Tuż za rogiem wchodzimy do Cichej ulicy,
Położonej w starej żydowskiej dzielnicy.

Na muralu siedmioramienna _ _ _ _ _        ,
                                                                          19
Zapalana, gdy szabasu nadchodziła pora.

Ulica Kręta zakończona widokowym tarasem,
Podziwiać panoramę przychodziłbym tu czasem.

Dalej zabytkowa kapliczka wśród schodów
Wyraża wdzięczność z pożaru ocalałych rodów. 

Tam napis, gdzie Jezus mówi w swej mądrości:
„... Dałem bok swój otworzyć ku tobie _ _ _        _        _ _”.
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Spod kapliczki zbiegamy po schodkach w dół,
Tam, gdzie wkrótce nas spotka rzeki wartki nurt.

Za schodami ulica, co Blich się nazywa,
My w prawo do Ropy, co na razie się skrywa.

Dojdźmy do trzeciej latarni nie naftowej.
O historii pierwszej zaraz Ci opowiem.

W lewo po żwirze do mostu prostą drogą,
A _ _        _ _ szlak pieszy ujrzymy nad wodą.

                      10
Po lewej mijamy plac zabaw dla dzieci,
Między dziwnymi blokami droga teraz leci.

Po prawej przy chodniku, którego nie było,
Nagle moje         _ _ _ _ _ _ _ _ się pojawiło.

                                3
Dalej po pasach, w lewo i stańmy przed blokiem,
A ujrzymy _ _ _        _ naszym bystrym wzrokiem.
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