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1.
Otwarcie Podkarpackiego 

Centrum Nauki
x

Wystąpienia władz samorządowych, zaproszonych do wystąpień gości, kierownictwa WDK wraz z symbolicznym „przecięciem wstęgi” i/lub 

wykonaniem prostego eksperymentu/uruchomieniem wybranego eksponatu. Po części oficjalnej zwiedzanie ekspozycji PCN oraz laboratoriów i 

warsztatów z udziałem animatorów i innych pracowników PCN. Czas trwania: ok. 2-3 godziny zakończony spektakularnym pokazem naukowym. 

Szacowana liczba gości: 100-150 osób w tym, władze samorządowe, przedstawiciele rządowi, przedstawiciele uczelni i rady programowej, 

przedstawiciele systemu oświaty, przedstawiciele innych centrów nauki oraz media. 

2.
Piknik Nauki Eksploracje - 

wspołorganizacja
x

Strefa „Łukasiewicz” obejmująca tematykę oraz stoiska popularyzujące wiedzę instytucji związanych z postacią I. Łukasiewicza (Muzeum w 

Bóbrce, Fundacja PGNiG, instytuty wchodzące w skład Sieci Badawczej Łukasiewicz itp.) Główną częścią Strefy będzie stoisko Podkarpackiego 

Centrum Nauki prezentujące wystawę mobilną PCN (planowana dostępność – marzec 2022). Opcjonalnie możliwe jest  wyświetlenie  filmu 

biograficznego o Łukasiewiczu oraz rozstrzygnięcie konkursu filmowego dla szkół na film ukazujący wybrane zdarzenia z życia Łukasiewicza 

opracowane, wyreżyserowane i sfilmowane przez uczniów.

3.
Festiwal Muzyczny 

Podkarpacia „Gloria” 

ŁUKASIEWICZOWI.

x x x x x

Cyklu 6 koncertów oratoryjno-symfonicznych w 6 miejscowościach województwa podkarpackiego: w kościołach parafialnych w Domacynach, 

Pysznicy, Bóbrce, Narolu, Zakonu Pijarów w Rzeszowie. Utwory Antonio Vivaldiego wykonają wysokiej klasy artyści związani z Małopolską. 

4.

Ogólnopolski konkurs 

interdyscyplinarny „POLSKA 

NAFTOWA” dla dzieci i 

młodzieży ze szkół na mapę 

rysunkową oraz film i materiał 

multimedialny połączony z 

krótkim tekstem literackim 

lub wierszem

x x x x

Konkurs w 3 kategoriach wiekowych – dla dzieci przedszkolnych,  klas I-IV SP,  klas V-VIII SP – w trzech dyscyplinach: 

1) plastyczna –  opracowanie wielobarwnej Naftowej Mapy Polski w dowolnej technice plastycznej;

2) filmowa z wykorzystaniem aplikacja TIK-TOK – materiał zawierający ruchomy obraz oraz krótki tekst literacki lub wiersz ma ukazać wybrane 

zagadnienia związane z przemysłem naftowym i Łukasiewiczem;

3) multimedialna – z walorami edukacji i nauki – materiał w formie gry programowanej w języku scratch, zawierającej grafiki oraz treści 

ukazujące wybrane zagadnienia związane z przemysłem naftowym i Łukasiewiczem. 

5.
"Przestrzeń Dziedzictwa" - 

murale tematyczne
x x

„Przestrzeń Dziedzictwa” to projekt własny samorządu województwa, realizowany przez Departament Kultury od 2 lat. Do tej pory powstały 4 

murale: w Rzeszowie i Jarosławiu (2020) oraz Dubiecku i Lubaczowie (2021). W roku 2022 powstanie duża realizacja w Krośnie, zważywszy na 

bliskość kopalni w Bóbrce oraz zasoby Muzeum Podkarpackiego w Krośnie, które stanie się jednym z partnerów przedsięwzięciu.

Po wizji lokalnej w Krośnie, wytypowano wstępnie ściany do ewentualnej realizacji muralu. Prowadzone są dalsze działania rozpoznawcze. 

Artyści realizujący: Mateusz Kołek lub Kamil Kuzko. 

6.
PODKARPACKIE.ART – akcja 

artystyczno-popularyzatorska
x

Łukasiewicz Art.  Akcja skierowana do studentów i absolwentów kierunków artystycznych, w ramach której zostanie wyłonionych maksymalnie 

10 autorskich projektów artystycznych, które będą popularyzować postać Ignacego Łukasiewicza w roku 2022 (preferowane dziedziny: 

malarstwo, rzeźba, grafika, film, fotografia artystyczna oraz dopuszczalne jest łączenie dziedzin) 

7.

Festiwal Dziedzictwa Kresów 

2022 - współorganizacja 

festiwalu i wydarzeń 

towarzyszących wraz z Gminą 

Lubaczów

x x x

Działanie: zaplanowanie i uwzględnienie w programie Festiwalu przedsięwzięć związanych z kresowym (lwowskim) aspektem działalności I. 

Łukasiewicza bądź jego spuścizny – Borysławsko-Drohobyckie Zagłębie Naftowe. 

W ramach kreowania programu Festiwalu i jego wydarzeń towarzyszących  uwzględniony zostanie temat ww. zagłębia naftowego. Możliwość 

ściągnięcia tematycznej wystawy lub  przygotowanie sesji popularnonaukowej, serii wykładów czy innego przedsięwzięcia. 

8.
Konkurs fotograficzny 

„Podkarpacka Ikonosfera”
x

Nowy rodzaju konkursu w ramach Nagród Marszałka Województwa; przygotowany do uruchomienia i ogłoszenia na początku 2022 roku.

Działanie: wskazanie dziedzictwa techniki i kultury przemysłowej jako wiodących zagadnień inauguracyjnej edycji.

Taki zakres tematyczny obejmie także dziedzictwo Ignacego Łukasiewicza. Nadesłane prace zostaną ocenione przez profesjonalne, 

ogólnopolskie jury. Oprócz wręczenia nagród i wyróżnień organizatorzy przewidują stworzenie wystawy pokonkursowej. 

Horyzont czasowy: I kwartał 2022 – ogłoszenie; IV kwartał 2022 - rozstrzygnięcie.

KALENDARZ WYDARZEŃ  ROKU IGNACEGO ŁUKASIEWICZA

TERMINY

I kwartał II kwartał

Województwo 

Podkarpackie 

(Departament 

Kultury i Ochrony 

Dziedzictwa 

Narodowego)

III kwartał
Lp. Wydarzenie Opis

Województwo 

Podkarpackie 

(Wojewódzki Dom 

Kultury)

IV kwartałPodmiot 

realizujący



9.
Promocja Województwa 

Podkarpackiego podczas 

EXPO  w Dubaju

x
Promocja Województwa Podkarpackiego podczas Expo w Dubaju w dniach 10-14 marca br. (Województwa Podkarpackiego będzie miało do 

dyspozycji Pawilon w strefie Wystaw Czasowych).

Uroczysta inauguracja Roku 

Łukasiewicza
x

Złożenie kwiatów w Zadusznikach pod tablicą pamiątkową, miejscem domu rodzinnego Łukasiewicza. Uroczysta msza święta w 

Gawłuszowicach, w intencji Łukasiewicza w rocznicę jego chrztu świętego. Odsłonięcie okolicznościowej tablicy w kościele. Prelekcja nt. 

związku Ignacego Łukasiewicza z Ziemią Mielecką.

10.

Zakup materiałów 

promocyjnych do promocji 

podczas wydarzeń 

związanych z Rokiem I. 

Łukasiewicza

x

Zakup materiałów promocyjnych:                                                                                               

• Zestawy ekologoiczne (drewno/korek): magnes i podkładka pod kubek,  • Magnesy ceramiczne

• Zakładki do książek

• Skarpetki 

• Czekolady / kawy

• Naklejki / tatuaże

• Świeczki 

• Kosmetyki na bazie nafty

11. Maping na budynku x
Zorganizowanie mapingu na budynku Urzedu Wojewódzkiego w Rzeszowie (11 listopada) nawiązującego do działalności niepodległościowej I. 

Łukasiewicza.

12.
Promocja Szlaku  Odkrywcy 

Czarnego Złota
x

Wykorzystanie istniejącego szlaku Odkrywcy Czarnego Złota (produkt turystyczny PROTu). Dołączenie do szlaku punktów geochachingu 

związanych z życiem I. Łukasiewicza. 

13.
Kolorowanka i komiks o I. 

Łukasiewiczu i jego 

dziedzictwie

x
Opracowanie graficzne i wydruk komiksu dla młodzieży oraz kolorowanki dla dzieci promujących postać Ignacego Łukasiewicza oraz i jego 

dziedzictwo pośród dzieci i młodzieży. 

14.
Organizacja Konkursów 

upowszechniających dorobek 

Ignacego Łukasiewicza

x

• Zorganizowanie konkursu dla dzieci z przedszkoli i młodzieży szkolnej związanego z lampą Łukasiewicza, konkurs podzielony na 2 kategorie: 

przedszkola (rysunek), podstawówki (rysunek - technika dowolna, kreatywna).

• Zorganizowanie konkursu fotograficznego pn.„Światło” , inspirowanego Łukasiewiczem, lampą, oświetleniem. 

• Zorganizowanie konkursu dla młodzieży szkolnej na opracowanie zasad i projekt gry planszowej „Wyścig po lampę”.

15.
Festiwal Produktów 

Podkarpackich
x

Organizacja Festiwalu Produktów Podkarpackich w Świet(l)nym Mieście , 30-31 lipca.

16.
Cykl filmów na FB 

"Podkarpackie dziedzictwo 

Łukasiewicza wczoraj i dziś"

x x x x x x x x x x x

Cykl krótkich filmów na FB zrealizowanych w miejscach życia i działalnosci Ignacego Łukasiewicza - filmy związane nie tylko z ropą naftową i 

lampą, ale również z jego działalnością społeczną.

17. NBP
Moneta z wizerunkiem I. 

Łukasiewicza
x

Emisja srebrnej monety kolekcjonerskiej o nominale 10 zł z okazji 200. rocznicy urodzin I. Łukasiewicza. Oficjalna prezentacja - 8 marca. 

18.
Całodniowa emisja filmów o I. 

Łukasiewiczu
x

Dzień wolnych wstępów do muzeum.

Quest o I. Łukasiewiczu.

7 marca -  Sympozjum o życiu i działalności Łukasiewicza .

19. Konkurs plastyczny x Konkurs plastyczny .

20.
Konkurs wiedzy dla szkół im. 

I. Łukasiewicza 
x

Konkurs wiedzy dla szkół im. I. Łukasiewicza.

21. Noc Muzeów – świetlna noc x
Nocne zwiedzanie muzeum w ramach  ogólnopolskiej akcji Noc Muzeów - 14 maja.

22.
Piknik rodzinny z I. 

Łukasiewiczem 
x

Wydarzenie plenerowe w Bóbrce.

23.
Cykl lekcji o życiu i 

działalności I. Łukasiewicza
x

Cykl lekcji o życiu i działalności I. Łukasiewicza (w formule rzeczywistej i on line)

24. Spektakl patriotyczny x Spektakl patriotyczny nawiązujący do działalności niepodległościowej I. Łukasiewicza.

25. Inscenizacja i przedstawienie x
Inscenizacja w Muzeum w Bóbrce sztuki poświęconej życiu i działalności I. Łukasiewicza- przedstawienie ,,Żar” – w wykonaniu Teatru im. W. 

Siemaszkowej.

26. Inicjatywy różne x Udział w różnych inicjatywach, wynikających z zewnętrznych potrzeb innych podmiotów. 

27. Wystawa i wydanie katalogu x x x x x x x x x x
Organizacja wystawy zewnętrznej w Parku Oborskich o I. Łukasiewiczu i jego związkach z Ziemia Mielecką wraz z wydaniem katalogu.

28. Wystawa i wydanie katalogu x x x x x x
Organizacja wystawy muzealnej o historii oświetlenia wraz z wydaniem katalogu

29. Film x Nakręcenie filmu edukacyjnego o I. Łukasiewiczu (30 - 40  minut)

30. Ksiązka x Wydanie książki o I.Łukasiewiczu i jego związkach z rejonem mieleckim

31. Działania edukacyjne x Działania edukacyjne we współpracy ze szkołami i przedszkolami z terenu Ziemii Mieleckiej

32. Wystawa x x x x x x x x x x x x
Wystawa w głównym holu szkoły poświęcona Ignacemu Łukasiewiczowi. Na 12 obrazach o wymiarach 125cm x 119cm przedstawiono drogę 

życiową Ignacego Łukasiewicza. Możliwość samodzielnego zwiedzania z wykorzystaniem istniejącego sprzętu audio i pobrania treści wystawy 

za pomocą kodu QR

33. Gra miejska x Gra miejska śladami Łukasiewicza.

34.
Konkurs "Śladami I. 

Łukasiewicza"
x

Konkurs wirtualny dla mieszkańców "Śladami I. Łukasiewicza” .  Konkurs o charakterze rodzinnym, polegający na udzieleniu odpowiedzi na 

temat życia, działalności i związków I. Łukasiewicza z Rzeszowem. Konkurs przeprowadzony na platformie Kahoot!. Linki do opracowań, z 

których zostaną zaczerpnięte pytania, zostanie udostępniony za pośrednictwem mediów szkolnych I LO . Lokalizacja : Laboratorium Miejskie 

Urban Lab, a w razie braku dostępności budynek I LO.

35. Lampy jako gadzet x
Wydruk lamp w technologii 3 D (gadżet, pamiątka). Uczniowie I LO z klasy informatycznej pod opieką nauczyciela, zaprojektują i wydrukują 

miniatury lampy naftowej - które będą rozdawane uczestnikom konkursów, debat, gry miejskiej itp. 

Muzeum Regionalne 

SCK w Mielcu

Województwo 

Podkarpackie 

(Departament 

Promocji , Turystyki i 

Współpracy 

Międzynarodowej

Muzeum w Bóbrce

Liceum 

Ogólnokształcące w 

Rzeszowie



36. Debata oksfordzka x
Debata oksfordzka ze szkołą miasta pobytu i. Łukasiewicza (Jasło, Krosno, Łańcut, Gorlice). Wieczorna debata przy lampach naftowych na 

świeżym powietrzu z udziałem publiczności.

37. tablica pamiątkowa x x
Tabliczka pamiątkowa poświęcona I. Łukasiewiczowi, zainstalowana na kamieniu pamiątkowym na dziedzińcu I LO . Zaprojektowanie, 

wykonanie i zainstalowanie na kamieniu pamiątkowym, znajdującym się na dziedzińcu I LO, metalowego odlewu tabliczki pamiątkowej 

poświęconej I. Łukasiewiczowi.

38. Karta pamiątkowa x Karta pamiątkowa ,,Łukasiewicz, człowiek wielu talentów".

39. Wycieczka tematyczna x x
Wycieczka tematyczna ,,Śladami I. Łukasiewicza”,  z której powstanie zapis cyfrowy promujący szlak Łukasiewicza.

40.
Lekcja chemii w realiach XIX 

wieku 
x

Organizacja lekcja chemii w realiach XIX wieku.

41. Wydarzenie artystyczne x
Wydarzenie artystyczne na dziedzieńcu ILO ilustrowane swiatłem i dźwiękiem. Artystyczna forma wyrazu zawierająca ruch, dźwięk, muzykę, 

słowo, światło ilustrująca życie i działalność Ignacego Łukasiewicza.

42. Kalendarz x x Kalendarz pamiątkowy z miejscami pobytu I. Łukasiewicza.

43. Projekcja filmu x x
"ŁUKASIEWICZ - NAFCIARZ ROMANTYK" - projekcja filmu o życiu Ignacego Łukasiewicza i spotkanie z aktorami. Lokalizacja: dziedziniec I 

LO, ul. 3 Maja.

44.
Scenariusz lekcji o Ignacym 

Łukasiewiczu dystrybuowany 

do szkół

x
Zespół nauczycieli I LO, pod kierunkiem doradców metodycznych pracujących w szkole, opracuje scenariusz lekcji. Scenariusz w formie 

elektronicznej zostanie rozesłany do wszystkich szkół miasta Rzeszowa.

45.
Konferencja rozpoczynającaj 

Rok Ignacego Łukasiewicza
x

Organizacja konferencji rozpoczynającej Rok Ignacego Łukasiewicza 7.01.2022 r. w dniu 140- lecia śmierci Ignacego Łukasiewicza. 

Organizatorem będzie parafia pw. Św. Stanisława Biskupa Męczennika w Zręcinie. Kościół w Zręcinie został ufundowany przez Karola Klobassę 

– Zręckiego i Ignacego Łukasiewicza.

46.
Gminne obchody 

200.rocznicy urodzin 

I.Łukasiewicza

x

Gminne obchody 200 urodzin I.Łukasiewicza, których inicjatorem oraz głównym organizatorem jest Szkoła Podstawowa im. I.Łukasiewicza w 

Chorkówce. Podczas wydarzenia, które odbędzie się 8 marca 2022r. W Szkole Podstawowej odbędą się m.in. uroczyste występy dzieci i 

młodzieży, koncert lolalnego zespołu muzycznego Chorkowianie oraz złożenie kwiatów pod pomnikiem I.Łukasiewicza -  wydarzenie ma za 

zadanie popularyzaję wiedzy wśród dzieci i młodzieży szkolnej wiedzy o I.Łukasiewiczu.

47.
Konkursu wiedzy „Ignacy 

Łukasiewicz – Polski 

Prometeusz

x

Organizacja wojewódzkiego konkursu wiedzy „Ignacy Łukasiewicz – Polski Prometeusz" . Organizatorem będzie Zespół Szkół w Zręcinie. 

Patronat nad konkursem pełnić będzie Wójt Gminy Chorkówka oraz Prezes Zarządu Fundacji Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego 

im. Ignacego Łukasiewicza (11 marca 2022). Konkurs wojewódzki dla klas IV- VIII szkół podstawowych z województwa podkarpackiego.

48. Konkurs poezji x
Organizacja konkursu poezji wraz z konkursem fotograficznym „Światło naszej Ziemi”. Wydanie albumu z wykorzystaniem prac uczestników. 

Organizatorem będzie Zespół Szkół w Świerzowej Polskiej.

49.
Turniej sportowy o Lampę 

Łukasiewicza
x

Organizacja turnieju sportowego w piłce nożnej halowej o "Lampę Ignacego Łukasiewicza" poświęconego patronowi szkoły. Organizatorem 

będzie Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Świerzowej Polskiej.

50. Bieg Ignacego Łukasiewicza x
Organizacja biegu Ignacego Łukasiewicza na trasie Chorkówka – Bóbrka. Organizatorem będzie Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu 

w Chorkówce.

51. Wieża widokowa x
Budowa wieży widokowej im. Ignacego Łukasiewicza na Górze Trzech Przyjaciół (działka gminna w miejscowości Zręcin, dokumentacja 

projektowa i pozwolenie na budowę jest przygotowane).

52. Ławeczka im. Łukasiewicza x
Budowa ławeczki Ignacego Łukasiewicza (jako atrakcja turystyczna dająca możliwość zrobienia sobie pamiątkowych zdjęć z postacią 

Łukasiewicza).

53. Witacze wjazdowe x
Witacze wjazdowe z nowym Herbem Gminy Chorkówka (lampa Ignacego Łukasiewicza na renesansowej tarczy).

54.
Cykl artykułów "Historia 

Sektora Energii"
x

Historia Sektora Energii – cykl artykułów o charakterze naukowym , nawiązujących do historii sektora energii oraz życia i dorobku polskich 

naukowców mających kluczowe znaczenie w jego rozwoju , przełomowych odkryć, a także przemian w obszarze nauki i gospodarki, które miały 

istotny wpływ na obecny kształt segmentu energetycznego w kraju.

55. Seria podcastów x
Historyczny podcast energetyczny – seria podcastów, skupiających się na historii sektora energii, życiu polskich naukowców, zasłużonych dla 

rozwoju energetyki oraz kulisch przełomowych osiągnięć i przebiegu ewolucji tej dziedziny nauki i gospodarki.

57.
 Rozpoczęcie obchodów 

Roku I.Łukasiewicza
x

Przejazd do Zadusznik (gmina Padew Narodowa) – miejsca urodzenia Łukasiewicza, złożenie kwiatów

Dalsze kontynuowanie uroczystości w Padwi Narodowej przed budynkiem „ Muzealne Centrum Ignacego Łukasiewicza – Historia. Promocja i 

Rozwój Ziemi Padewskiej”, odsłonięcie i poświęcenie tablicy upamiętniającej 200 rocznicę urodzin Łukasiewicza. 

58.  Majówka Z Łukasiewiczem x Majówka Z Łukasiewiczem – muzyczna gala.

59.
Zlot Szkół im. Ignacego 

Łukasiewicza
x

Zlot Szkół im. Ignacego Łukasiewicza.

60.

Otwarcie Muzealnego 

Centrum Ignacego 

Łukasiewicza 

x

Oficjalne i uroczyste otwarcie Muzealnego Centrum Ignacego Łukasiewicza – Historia, Promocja i Rozwój Ziemi Padewskiej w Padwi 

Narodowej:

• Rozpoczęcie mszą św. pod przewodnictwem biskupa diecezji sandomierskiej

• Poświęcenie muzeum i uroczyste przecięcie wstęgi

• Koncert muzyki klasycznej.

61. Konferencja x
Konferencja z udziałem przedstawicieli Agencji Rozwoju Przemysłu dla przedsiębiorców, stowarzyszeń, fundacji, innowatorów i pozostałych 

osób aktywnych w dziedzinie rozwoju i przedsiębiorczości

62. Gminne Święto Plonów x Przegląd wieńca z akcentem Łukasiewicza (dożynki gminne)

63. Przegląd talentów x Powiatowy przegląd talentów dla dzieci i młodzieży 

64. Święto Ziemniaka x Gminny wrzesień z Łukasiewiczem  (wydarzenie plenerowe)

65.
Nocne warsztaty z 

Łukasiewiczem
x

Nocne warsztaty z Łukasiewiczem – Biblioteka (działania edukacyjne dla dzieci, młodzieży i dorosłych)

66. Publikacja x
Wydanie publikacji historyczno-naukowych związanych z życiem i działalnością I.Łukasiewicza oraz wydarzeniami na Ziemi Padewskiej 

połączone z konferencjami naukowymi

67. Film x Nakręcenie i dystrybucja filmu o Ignacym Łukasiewiczu

Gmina Chorkówka

Liceum 

Ogólnokształcące w 

Rzeszowie

Instytut Polityki 

Energetycznej im. I. 

Łukasiewicza

Gmina Padew 

Narodowa



68.

Wyższa Szkoła 

Informatyki i 

Zarządzania w 

Rzeszowie

Projekt "Uczelnie - szkołom - o 

finansach z NBP"
x x

Warsztaty edukacyjne wspólnie z partnerami: Centrum Szkła w Krośnie oraz Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazownictwa w Bóbrce.  

Tematyka :                                                                                                     1/ Jak nie zgubić się w labiryncie codziennych decyzji finansowych?

2/ Pomnażanie kapitału - strategie i zasady inwestowania.

3/ Podatki oraz inne obciążenia publiczno-prawne. 

Zajęcia edukacyjne w różnorodnych formach dostarczania wiedzy oraz zdobywania kompetencji niezbędnych na rynku pracy, angażujące i 

ucząc poprzez rywalizację i zabawę. Przedstawienie postaci I. Łukasiewicza jako społecznika i pierwszego załozyciela Kas zapomogowo - 

pożyczkowych.

69.

Muzeum 

Podkarpackie w 

Krośnie

Organizacja wystaw czasowych 

poświęconych Ignacemu 

Łukasiewiczowi

x x

1. Ignacy Łukasiewicz - 200. rocznica urodzin twórcy polskiego przemysłu naftowego -  lipiec. 

2. Ignacy Łukasiewicz – człowiek który zmienił świat – wydarzenie związane z 200 rocznicą urodzin I. Łukasiewicza i zapaleniem pierwszej 

lampy naftowej (wyświetlenie filmu, wykonanie wystawy plenerowej prezentowanej na dziedzińcu Pałacu Biskupiego lub na rynku miasta 

Krosna, a później w różnych punktach Polski i za granicą – Słowacja, Węgry), wernisaż – lipiec).

3. Ignacy Łukasiewicz - 200. rocznica urodzin twórcy polskiego przemysłu naftowego. Wystawa wykonana ze zbiorów Muzeum Podkarpackiego 

w Krośnie w Muzeum Historii Regionalnej w Mielcu, (organizacja wystawy marzec).

70. Plenerowe kino x Propozycja plenerowego wyświetlenia filmu o Ignacym Łukasiewiczu.

71. Wystawa objazdowa x
Organizacja objazdowej wystawy minerałów przy Zespole Szkół Naftowo – Gazowniczych w Krośnie.

72. Uroczystości różne x
Organizacja Biegu Łukasiewicza z Bóbrki do Krosna.

73. Mapping x Mapping do wyświetlenia podczas eventu 30 – 31 lipca 2022.

74.
Uroczystości rózne we 

współpracy z jednostkami 
x

Organizacja mniejszych uroczystości t.j. wystawy, prelekcje, w jednostkach kulturalnych i oświatowych Urzędu Miasta Krosna.

75. Kongres Naftowców x
Organizacja Kongresu Naftowców w Muzeum w Bóbrce oraz w Pałacu Polanka w Krośnie , zaplanowany w dniach od 2 do 4 czerwca 2022 r. 

76.
Ogólnopolska Sesja szkół 

noszących imię I. Łukasiewicza
x

Zorganizowanie Ogólnopolskiej Sesji szkół noszących imię Ignacego Łukasiewicza, planowana w Krośnie oraz na Politechnice Rzeszowskiej, w 

dniach 8 -10 września 2022 r.

77. Koncert x x
Organizacja koncertu uczniów i absolwentów Zespołu Szkół Naftowo – Gazowniczych w Krośnie na przełomie września i października 2022 r. 

78. Konkurs edukacyjny x Organizacja konkursu edukacyjnego dla szkół podstawowych „Co mamy z ropy?”

79.
5 osdcinków kanale TVP Nauka 

nt. Łukasiewicza
x

W nowopowstającym kanale telewizyjnym TVP Nauka 5 pierwszych programów (odcinków) poświęcone zostaną Ignacemu Łukasiewiczowi.

80. Warszaty edukacyjne x Organizacja warsztatów edukacyjnych w Muzeum Rzemiosła.

81.
Wystawy (stacjonarna i 

mobilna)
x

Organizacja dwóch wystaw czasowych (jednej stacjonarnej w budynku, drugiej mobilnej) związanych z Ignacym Łukasiewiczem organizowanych 

przez Muzeum Podkarpackie.

82.
Uroczysta Sesja Rady Powiatu i 

Sesja Rady Masta Krosna
x

Zorganizowanie Sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego, z propozycją organizacji Sesji Rady Miasta Krosna, w dniu 7 marca 2022 r, po której 

nastąpi złożenie kwiatów pod pomnikiem Łukasiewicza, z prawdopodobnym udziałem Ministra Kultury.

83. Wystawa x
Organizacja wystawy planszowej pn. „Ignacy Łukasiewicz – pionier przemysłu naftowego"  w hallu biblioteki.

84. Cykl lekcji bibliotecznych x x x x x x x x x x
Przeprowadzenie cyklu lekcji bibliotecznych pn. „Akademia światła. Kreatywni jak Ignacy” , w terminie od marca do grudnia

85. Nagranie filmu i podcastu x
Opublikowanie filmu na Youtubie i Facebooku oraz podcastu „Ignacy Łukasiewicz, jego działalność w regionie krośnieńskim – zbiory i źródła.

86.
Konkurs na zaprojektowanie 

muralu 
x

Konkurs na zaprojektowanie muralu na ścianie budynku J – zjazd z ulic Dąbrowskiego i Podkarpackiej w kierunku ul. Poznańskiej.  Politechnika 

przeznacza na ten cel 1500 zł + gadżety sygnowane logiem PRz.

87. Strona internetowa x
Utworzenie strony internetowej w domenie prz.edu.pl poświęconej Ignacemu Łukasiewiczowi. Strona, która będzie rozwijana w sposób ciągły, a 

jej przeznaczeniem nie jest tylko dostarczanie informacji o I. Łukasiewiczu w tym roku,

88. Ławka lub tablica pamiatkowa x
Powstanie ławeczki przed budynkiem V Politechniki Rzeszowskiej (rektoratem) z podobizną I. Łukasiewicza – promocja samej postaci  patrona 

oraz wygenerowanie miejsca do wykonywania fotografii przez studentów, pracowników, absolwentów i gości  Uczelni. Jeżeli nie uda się 

wykonać ławeczki, to zostanie odsłonięta płyta okolicznościowa na budynku Politechniki upamiętniająca Rok I. Łukasiewicza.

89. Album pamiątkowy x Powstanie albumu poświęconego I. Łukasiewiczowi.

90.
XIV Sesji Szkół im. Ignacego 

Łukasiewicza
x

8-9 września br. organizacja na terenie Politechniki Rzeszowskiej XIV Sesji Szkół im. Ignacego Łukasiewicza, która będzie organizowana razem 

z Zespołem Szkół Naftowo-Gazowniczych im. Ignacego Łukasiewicza w Krośnie,

91. Bieg im. Ignacego Łukasiewicza x
"Bieg im. Ignacego Łukasiewicza" na terenie Politechniki Rzeszowskiej, organizowany przez Centrum Sportu Akademickiego PRz i Akademicki 

Związek Sportowy PRz – prawdopodobnie 11 czerwca.

92. Musical x Musical o Ignacym Łukasiewiczu organizowany prawdopodobnie w kwietniu br. w auli V-1 przez Chór Akademicki Politechniki Rzeszowskiej.

93. Konferencja Naukowa x
12-13 września VII Konferencja Naukowa - Bezpieczeństwo energetyczne - filary i perspektywa rozwoju, która po części będzie poświęcona 

Ignacemu Łukasiewiczowi – w tym będą wręczane Nagrody im. I. Łukasiewicza w kategorii bezpieczeństwo energetyczne.

Zespół Szkół 

Naftowo – 

Gazowniczych w 

Krośnie

Muzeum Rzemiosła 

w Krośnie

Krośnieńska 

Biblioteka Publiczna

Urząd Miasta Krosna

Politechnika 

Rzeszowska im. I. 

Łukasiewicza



94.

 I Wojewódzki Konkurs 

Literacki "Zmieniam Świat z 

Ignacym Łukasiewiczem" 

x
18 marca br. (piątek) w godz. 9.00-12.00 w auli V-1 planowane jest zakończenie I Wojewódzkiego Konkursu Literackiego "Zmieniam Świat z 

Ignacym Łukasiewiczem" organizowanego przez Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie.

95. Łukasiewicz - gra miejska x

Gra miejska ma na celu przybliżenie biografii Ignacego Łukasiewicza, a w szczególności jego działalności na terenie Rzeszowa i Podkarpacia. 

Głównym celem jest zaangażowanie uczestników w wartościowe działania edukacyjne, dzięki którym w przystępny sposób będzie można 

popularyzować wiedzę o patronie roku oraz sam Rzeszów. Będzie to także wartościowe narzędzie do budowania zaangażowania w kulturze i 

edukacji.

W ramach zespołowej gry miejskiej przewidzianych będzie kilkanaście punktów zozgrywki, w których biorące udział w grze drużyny, będą 

wykonywały różnorodne zadania według opracowanego przez organizatorów scenariusza. Punkty gry zlokalizowane będą w Wojewódzkiej i 

Miejskiej Bibliotece Publicznej w Rzeszowie, I Liceum Ogólnokształcącym, Ratuszu, Galerii Fotografii Miasta Rzeszowa, Teatrze Maska, 

Muzeum Dobranocek, Biurze Wystaw Artystycznych, Estradzie Rzeszowskiej (Rzeszowskie Piwnice) oraz w innych miejscach związanych z 

biografią I.Łukasiewicza. 

W grę miejską zaangażowane będą miejskie instytucje kultury, rzeszowskie szkoły średnie i podstawowe, harcerze i młodzież biorąca udział w 

grupach rekonstrukcyjnych. Dla zwycięskich drużyn przewidziane są nagrody.

Do przygotowania i przeprowadzenia gry użyte zostaną kody QR oraz ewentualnie aplikacja mobilna – umożliwiająca poszukiwanie ukrytych 

skrytek i przedmiotów przez uczestników zabawy. 

Przewidziana jest duża akcja promocyjna przedsięwzięcia. Termin: 30 września.

96.
"Od lampy naftowej do lampy 

ledowej" - happening - 
x

Korowód świetlny od ulicy Łukasiewicza do placu Fontanny Multimedialnej. Nawiązanie współpracy ze sportowcami i rzeszowskimi rolkarzami, 

rowerzystami i osobami jeżdżącymi na hulajnogach. Osoby biorące udział w wydarzeniu w strojach dla danego okresu mogą kolejno 

prezentować różne rodzaje oświetlenia począwszy od świec, lamp naftowych, poprzez gazowe, karbinowe, aż po elektryczne z żarówką, 

świetlówką, halohenem i ledami. Realizacja: Rzeszowski Dom Kultury. 17 września.

97.

Wystawy plenerowa + 200 

reprintów fotografii 

związanych z Łukasiewiczem i 

jego obecnością w Rzeszowie 

x x

Organizacja wystawy plenerowej + 200 limitowanych reprintów fotografii związanych z Łukasiewiczem i jego obecnością w Rzeszowie  

dystrybuowanych bezpłatnie. Lokalizacja: ogród przed Letnim Pałacem Lubomirskich. Wystawa od sierpnia, dystrybucja reprintów od 23.03 br.

98.

Orestaurowanie  nagrobka 

Józefa Łukasiewicza – ojca 

Ignacego Łukasiewicza

x

Przeprowadzenie prac remontowo – konserwatorskich nagrobka Józefa Łukasiewicza – ojca Ignacego Łukasiewicza który znajduje się na 

terenie Cmentarza Starego przy ul. Targowej w Rzeszowie.

99.
Performance/koncert/mappin

g 
x

Performance/koncert/mapping zespołu złożonego z artystów: Jacek Nizioł, Artur Zadanja oraz Bartosz Nalepa. Połączenie światła i dźwięku, w 

hołdzie Ignacemu Łukasiewiczowi. Koncertowi muzyków będzie towarzyszył mapping na ścianach sali wystawowej BWA.

100. Pokaz chemiczny dla dzieci x
Pokaz przybliży postać Łukasiewicza oraz dziedzinę jego zainteresowań. Będzie inspiracją dla dzieci do odkrywania i szukania nowych 

rozwiązań jak Ignacy Łukasiewicz

101.
Zwiedzanie Rzeszowskich 

Piwnic
x

Zwiedzanie Rzeszowskich Piwnic – ścieżka specjalna przeznaczona dla osób, które cenią sobie tradycyjny sposób zwiedzania. Scenariusz tego 

wariantu kładzie nacisk na opowieść  o samych piwnicach oraz Ignacym Łukasiewiczu. Ten wariant zakłada zwiedzanie przy oświetleniu 

korytarzy piwnic wyłącznie lampami naftowymi, niesionymi przez zwiedzających. Wyjątkowo podczas zwiedzania nie są wykorzystywane 

multimedia. Zwiedzanie skierowane dla osób dorosłych. Dwa wejścia (łącznie dla 12 osób). Czas trwania max. 60 minut. Każdy z uczestników 

dostanie lampę naftową. Data 8 i 23 marca (przypuszczalne daty urodzin Ignacego Łukasiewicza).

102.
Muzeum 

Dobranocek

Konkurs ilustratorski "Świat 

Ignacego"                                  

Film animowany                                                            

Warsztaty

x x x x x

"Pomysłowy Ignacy. Historia pewnego wynalazku" - realizacja filmu animowanego o Ignacym Łukasiewiczu. W przedsięwzięciu wezmą udział 

profesjonaliści oraz uczestnicy - laureaci konkursu, którzy otrzymają także nagrody rzeczowe, ich prace zostaną zaprezentowane na wystawie, a 

także wezmą udział w warsztatach ilustratorskich i animacji. Film zostanie zrealizowany techniką animacji komputerowej w oparciu o materiały 

powstałe na wcześniej przeprowadzonych warsztatach twórczych z dziećmi i młodzieżą, na których uczestnicy wykonają projekty postaci i 

scenografii.  Powstanie film animowany o walorach edukacyjnych przedstawiający sylwetkę wynalazcy oraz historię jego działalności. 

Rozpocznie się od początków jego aptekarskich praktyk w Łańcucie i Rzeszowie, zdobycia fachu, ukaże też jego działalność konspiracyjną. 

Przedstawi historię wynalazku lampy naftowej, działalność związaną z przemysłem naftowym, a także pracę charytatywną Ignacego 

Łukasiewicza. Celem przedsięwzięcia oprócz realizacji filmu animowanego jest edukacja poprzez twórczą aktywność i eksperymentowanie, 

poznanie przez uczestników i odbiorców projektu postaci Ignacego Łukasiewicza oraz nauka podstaw animacji komputerowej. Warsztaty 

zostaną przeprowadzone przez profesjonalistów, którzy wprowadzą uczestników w świat historii oraz arkana sztuki ożywiania obrazów. 

Efektem pracy uczestników i prowadzących działania profesjonalistów będzie krótki film animowany o Ignacym Łukasiewiczu, który zostanie 

zaprezentowany na pokazie premierowym z atrakcjami dla uczestników oraz udostępniony na stronie Muzeum oraz mediach społecznościowych 

i kanale YouTube instytucji oraz Internecie.

Konkurs ilustratorski "Świat Ignacego". Dwie kategorie konkursowe: 1. Miejsca, 2. Ludzie.

Termin konkursu: 08.03.-08.05. 

Ogłoszenie wyników: 13.05. 

Terminy warsztatów:

28.05; 29.05; 11.06; 12.06; 18.06; 19.06; (godz. 9.00 - 12.00, 13.00-16.00- po dwie grupy każdego dnia) 

Pokaz premierowy filmu: 31.07 - w 169. rocznicę zapalenia pierwszej lampy naftowej /dwie wersje językowe filmu – polska i angielska/

103. Teatr "Maska"
ŁUKASIEWICZ IMPRO - wieczór 

improwizacji scenicznej 
x

Sama improwizacja to nic innego jak nauka oswajania się ze stanem zaskoczenia, wydarza się na scenie „tu i teraz” pod wpływem interakcji z 

publicznością i pomiędzy samymi aktorami. 

Zespół Teatru Maska przygotuje pod okiem mistrza improwizacji, Przemysława Buksińskiego wieczór improwizacji scenicznej pn. 

„ŁUKASIEWICZ IMPRO”, podczas którego budowane na scenie interakcje będą oparte na faktach i wydarzeniach z życia Ignacego 

Łukasiewicza.

Rzeszowskie Piwnice  

(Urząd Miasta 

Rzeszowa)

Urząd Miasta 

Rzeszowa

Politechnika 

Rzeszowska im. I. 

Łukasiewicza



104.
Prezentacja multimedialna - 

Podkarpacki Król Nafty
x

Prezentacja multimedialna o życiu i działalności Ignacego Łukasiewicza "Podkarpacki Król Nafty". Termin: 27 paździenika

105.

Teatr cieni oraz kreatywne 

warsztaty ze światłem (cykl: 

Warsztatownia Ignacego 

Łukasiewicza)

x

Teatr cieni oraz kreatywne warsztaty ze światłem - impreza popołudniowa dla rodziców, dziadków, opiekunów z dziećmi. W programie: teatr 

cieni inspirowany utworem Romka Pawlaka pt. "Być jak Ignacy..." w wykonaniu bibliotekarzy, zabawy ze światłem i cieniem z udziałem 

uczestników spotkania na podstawie baśni "Lampa Alladyna", kreatywne warsztaty, (m.in. podświetlane obrazy malowane piaskiem, obrazy 

malowane farbą fluorescencyjną na folii, płótnie, papierze), quiz o Ignacym Łukasiewiczu. Termin:12 marca. 

106.

Wojewódzka i 

Miejska Biblioteka 

Publiczna, filia nr 

16, ul. Gromskiego 

10

"Podróż do wnętrza ziemi" - 

warsztaty z przedstawicielem 

Fundacji Dolina Wiedzy (cykl: 

Warsztatownia Ignacego 

Łukasiewicza)

x

Warsztaty chemiczne związane z postacią Łukasiewicza i jego zainteresowaniami. Twórca lampy naftowej pracował przez 6 lat w jednej z 

rzeszowskich aptek. Warsztaty mają przybliżyć dzieciom postać wynalazcy i farmaceuty oraz jego zamiłowanie do nauk przyrodniczych. Dzieci 

będą aktywnie uczestniczyły w zajęciach Termin: 9 kwietnia 

107.

Wojewódzka i 

Miejska Biblioteka 

Publiczna, filia nr 

10, ul. 

Podchorążych 1

"Prosty plan, spróbuj użyć 

lampę sam" - warsztaty dla 

dzieci (cykl: Warsztatownia 

Ignacego Łukasiewicza)

x

Warsztaty dla ciekawskich prowadzone przez pana Tomasza Madeja - pasjonata nauki ze Stowarzyszenia EKOSKOP. W trakcie warsztatów 

uczestnicy wykonają samodzielnie eksperymenty na żywo. Termin: 7 maja.

108.

Rzeszowski Dom 

Kultury filia 

Widokowa, ul. 

Widokowa 1

"Mały chemik" (cykl: 

Warsztatownia Ignacego 

Łukasiewicza)

x

Warsztaty, w trakcie których piękno przemian fizycznych oraz efektowne doświadczenia chemiczne przekażemy w łatwy i ciekawy sposób, 

wtajemniczając dzieci w tajniki kuchni molekularnej. Termin: 11 czerwca.

109.
Rzeszowski Dom 

Kultury filia Country, 

ul. Herbowa 3

"Warsztaty teatralne dla 

młodzieży" (cykl: 

Warsztatownia Ignacego 

Łukasiewicza)

x

Cykl warsztatów teatralnych, w ramach których młodzież wspierana przez instruktorów przygotuje uliczny flash mob, który w ciekawy i 

przystępny dla młodego człowieka sposób ukaże bardziej i mniej znane fakty z życia Ignacego Łukasiewicza.

110. Biuro Wystaw 

Artystycznych

Warsztaty plastyczne dla 

dzieci (cykl: Warsztatownia 

Ignacego Łukasiewicza)

x x

Przeznaczone dla dzieci warsztaty plastyczne realizowane w BWA poświęcone tematyce związanej z postacią Ignacego Łukasiewicza.

111.

Rzeszowski Dom 

Kultury filia Pobitno, 

ul. Konfederatów 

Barskich 43a

Warsztaty konstrukcyjne 

"Lampa Pana Ignacego" 

(cykl: Warsztatownia 

Ignacego Łukasiewicza)

x

Tworzenie przestrzennych modeli lamp naftowych, w pełni zaprojektowanych i zbudowanych przez dzieci.

112.
Rzeszowski Dom 

Kultury filia Miłocin, 

ul. Miłocińska 75

Lekcja przedsiębiorczości z 

Łukasiewiczem (cykl: 

Warsztatownia Ignacego 

Łukasiewicza)

x

Z myślą o rozwoju postawy przedsiębiorczości wśród dzieci, stworzymy warsztaty edukacyjne "Przedsiębiorczość - jak realizować pomysł?

113.

Rzeszowski Dom 

Kultury filia 

Dąbrowskiego, ul. 

Dąbrowskiego 17

"Bio-laboratorium" (cykl: 

Warsztatownia Ignacego 

Łukasiewicza)

x

Ciekawe, kolorowe i pełne niespodzianek warsztaty chemiczne dla dzieci. Eksperymentując, uczestnicy odkryją nowe, nieznane im dotychczas 

zagadnienia.

114.

Rzeszowski Dom 

Kultury filia 

Staromieście, ul. 

Staromiejska 43a

"Młody fotograf" (cykl: 

Warsztatownia Ignacego 

Łukasiewicza)

x

Warsztaty to połączenie fotografii z dobrą zabawą. Zajęcia umożliwią rozwinięcie pasji oraz doskonalenie umiejętności fotograficznych przy 

jednoczesnym poszerzeniu wiedzy z chemii i fizyki. Warsztaty ukierunkowane są na rozwijanie kreatywności i realizację twórczych pomysłów 

poprzez stosowanie uniwersalnych metod posługiwania się środkami artystycznymi właściwymi dla fotografii.

115.
Rzeszowski Dom 

Kultury filia Zalesie, 

ul. Wieniawskiego 84

"Klocko-lampa" - warsztaty 

rodzinne (cykl: Warsztatownia 

Ignacego Łukasiewicza)

x

 Klockowe budowanie tematyczne to warsztaty łączące zabawę i naukę. Każde dziecko lubi eksperymentować, a samodzielne konstruowanie z 

klocków daje mu szereg możliwości rozwoju i wielką satysfakcję z budowania.

116.

Wojewódzka i 

Miejska Biblioteka 

Publiczna Filia nr 8, 

ul. Okulickiego 3

Prelekcja  oraz prezentacja 

filmu "Odkrywcy Czarnego 

Złota"

x

Prelekcja dotycząca Karpackiego Szlaku Naftowego w oparciu o projekt „Odkrywcy Czarnego Złota” zostanie przedstawiona w postaci 

prezentacji multimedialnej przez reprezentanta Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. 

117.

Wojewódzka i 

Miejska Biblioteka 

Publiczna Filia nr 6, 

ul. Podwisłocze

Prelekcja - "Ignacy 

Łukasiewicz - twórca 

przemysłu naftowego"

x

Prelekcja skierowana do dzieci, poprowadzona przez edukatora z Muzeum Przemysłu Naftowego w Bóbrce.

Wojewódzka i 

Miejska Biblioteka 

Publiczna, filia nr 4, 

ul. Ofiar Katynia 15 

(Urząd Miasta 

Rzeszowa)



118.

Wojewódzka i 

Miejska Biblioteka 

Publiczna Filia nr 18, 

ul. Łukasiewicza 78

Piknik rodzinny i otwarcia Filii 

nr 18 w nowym lokalu przy ul. 

Łukasiewicza 

x

Piknik na osiedlu Zalesie z okazji obchodów Roku Ignacego Łukasiewicza i otwarcia Filii nr 18 w nowym lokalu przy ul. Łukasiewicza z udziałem 

Mini Brain Academy. Animatorzy zapewnią atrakcje i zaangażują do wspólnej zabawy dzieci i dorosłych. Biblioteka przygotuje warsztaty robienia 

latawców i lampionów lub biblioteczny "mural" (na dużych arkuszach papieru powstaną kolorowe inspiracje wykonane metodą kolażu), a także 

kiermasz książek.

119.

Wojewódzka i 

Miejska Biblioteka 

Publiczna w 

Rzeszowie, ul. Sokoła 

13

Ignacy Łukasiewicz - pionier 

przemysłu naftowego, 

farmaceuta i wynalazca - 200. 

rocznica urodzin - Wystawa

x

Wystawa z wykorzystaniem gablot i drukowanych plansz, prezentujaća życie i działalność I.Łukasiewicza.

120. Konkurs "Iskry Łukasiewicza"

Trwający już konkurs „Iskry Łukasiewicza” przeznaczony dla ok. 7 000 pracowników Łukasiewicza, w którym zbieramy krótkie nagrania, na 

których tłumaczą oni jak nauka (i ich konkretne badania) przekładają się na codzienność każdego z nas. 3 najlepszych autorów zmierzy się z 

wymagającą publicznością w osobach dzieci 9-14 lat, które ocenią zdolności popularyzowania osiągnięć naukowych i przekładania ich na język 

zrozumiały dla każdego odbiorcy. Finał konkursu odbędzie się 23 marca w Centrum Łukasiewicz.

121. Rozdanie nagród "Ignace" 
Nagrody „Ignace” przyznawane podczas Innovatorium Łukasiewicza w kilku kategoriach (czerwiec).

122. Podstrona www Podstrona internetowa w serwisie Łukasiewicza poświęcona osobie naszego patrona.

123. technologiczna niespodzianka
Pewna technologiczna niespodzianka, nad którą pracujemy, ale efekty tych prac będą znane pod koniec roku.

124. baner x Zamieszczenie baner upamiętniającego postać Ignacego Łukasiewicza  (Rynek).

125.
aranżacja terenu przy 

pomniku I. Łukasiewicza
x

Aranżacja terenu przy pomniku I. Łukasiewicza (ul. Lwowska, Osiedle Ulaszowice).

126. rocznica - 8 marca x

 8 marca –  pamiętamy o rocznicy urodzin. 1) Zapalenie symbolicznej lampy przy pomniku upamiętniającym działalność pierwszej na świecie 

destylarnii ropy naftowej (Jasło, ul. Lwowska).

2) Akademia okolicznościowa przygotowana przez uczniów ZSM nr 3 w Jaśle dla społeczności szkolnej.

3) Rok Ignacego Łukasiewicza, związki z Jasłem – program telewizyjny w serwisie informacyjny UM w Jaśle  (przygotowany we współpracy z 

Muzeum Regionalnym w Jaśle). 

4) Ignacy Łukasiewicz w Jaśle  – publikacja artykułu informacyjnego on-line www.citik.jaslo.pl. www.muzeumjaslo.pl, a także 

https://podkarpackie.eu/turystyka_kategorie/rok-lukasiewicza/ (przygotowany przez  Muzeum Regionalne w Jaśle). 

5) Ignacy Łukasiewicz - żeby lampy świeciły – lekcja biblioteczna dla dzieci – Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle

6) Ignacy Łukasiewicz – zestawienie bibliograficzne – publikacja do pobrania ze strony Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaśle (www.mbp.jaslo.pl)

7) Ekspozycja literatury związanej z Ignacym Łukasiewiczem i dziedzictwem naftowym – Czytelnia Główna MBP w Jaśle.

127. Konkursy x
Konkursy na profilu FB Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej „Łukasiewicz w Jaśle”/ „Ignacy Łukasiewicz – pobyt w Jaśle”.

128.
Weeekend z Łukasiewiczem - 

widowisko/happening
x

 Weekend z Łukasiewiczem – działania animacyjne dla mieszkańców (młodzieżowe amatorskie widowisko plenerowe, happening z związany z 

postacią i działalnością I. Łukasiewicza/ przemysłem naftowym, elementy charakterystyczne związane z przemysłem naftowym w przestrzeni 

miejskiej (instytucje kultury).

129.
moneta do samodzielnego 

wybijania 
x

Wykonanie monety okolicznościowej (matrycy) do samodzielnego wybijania w ramach działalności Muzeum Regionalnego w Jaśle.

130. Konkurs plastyczny x x
Wakacyjny konkurs plastyczny dla dzieci, młodzieży, dorosłych „Śladami Łukasiewicza – Jasło”/ „Łukasiewicz w moim mieście”. 

131.
spacer z przewodnikiem – 

śladami  Łukasiewicza
x x

Wakacyjny spacer po Jaśle z przewodnikiem – śladami Ignacego Łukasiewicza.

132. Wystawa x Plenerowa wystawa tematyczna, we współpracy z grupą „Stare Jasło”.

133. kino plenerowe x Seans kina plenerowego – film „Łukasiewicz – nafciarz, romantyk”.

134. festiwal nauki x Festiwal Nauki w Roku Łukasiewicza.

135.
 opieka nad grobem córki I. 

Łukasiewicza
x

Opieka nad grobem córki I. Łukasiewicza.

136.
spacer edukacyjno – 

patriotyczny 
x

Śladami I. Łukasiewicza w naszym mieście  – spacer edukacyjno – patriotyczny po Jaśle.

137.
Konkurs „Życie i działalność 

I. Łukasiewicza”
x

Wojewódzki  Konkurs „Życie i działalność I. Łukasiewicza” – organizacja konkursu- w kategorii wiedza historyczna, chemiczna, literacka i 

plastyczna; prelekcje dla szkół podstawowych z terenu Jasła w Dniu Patrona Szkoły.

Miasto Jasło

Zespole Szkół 

Miejskich nr 3 im. 

Ignacego 

Łukasiewicza (Miasto 

Jasło)

Centrum Łukasiewicz



138.

CKPiDN w Mielcu

oraz Stow. Akademia 

Umiejętności 

Technicznych 

“Leonardo”

konkurs graficzny “Źródła 

światła na przestrzeni 

wieków”

x

Wydarzenie będzie przedsięwzięciem wspólnym Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu oraz Stowarzyszenia 

Akademia Umiejętności Technicznych “Leonardo”. Wydarzeniem będzie konkurs graficzny związany z wynalezieniem lampy naftowej – tytuł 

konkursu “Źródła światła na przestrzeni wieków”  to będzie skierowane do dzieci i młodzieży, a jego finał zaplanowany jest podczas XII 

Mieleckiego Festiwalu Nauki i Techniki.

139. Lampa naftowa (3m.) - pomnik x
Przed gorlickim Ratuszem stanęła  trzymetrowa lampa naftowa. Metalowa konstrukcja inspirowana jest prototypem pierwszej lampy i razem z 

ławeczką przypominać będzie naftową historię naszej małej ojczyzny.

140.
Urodziny Łukasiewicza w 

Gorlicach z Dzień Dobry TVN

Msza święta, balony nad miastem, możliwość wzniesienia się w balonie. Miasto Gorlice


