
ROK IGNACEGO ŁUKASIEWICZA 2022 
LP. DATA MIEJSCE NAZWA WYDARZENIA KROTKI OPIS KONTAKT 

1. GRA MIEJSKA 
1. 30 września Przestrzeń miejska - 

centrum Rzeszowa 

(z uwzględnieniem 

miejskich instytucji 

kultury, szkół i 

organizacji) 

Łukasiewicz - gra miejska 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 rozgrywki, 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.  

 

Bożena 

Janda: 602 

583 820, 

Marcin 

Dziedzic: 

504 143 466 



2. WARSZTATOWNIA IGNACEGO ŁUKASIEWICZA 
2. 12 marca Wojewódzka i 

Miejska Biblioteka 

Publiczna, filia nr 4, 

ul. Ofiar Katynia 15 

Teatr cieni oraz kreatywne 

warsztaty ze światłem 

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. 

Bożena 

Janda: 602 

583 820 

3. 9 kwietnia Wojewódzka i 

Miejska Biblioteka 

Publiczna, filia nr 

16, ul. Gromskiego 

10 

"Podróż do wnętrza ziemi" - 

warsztaty z przedstawicielem 

Fundacji Dolina Wiedzy 

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. 

Bożena 

Janda: 602 

583 820 

4. 7 maja Wojewódzka i 

Miejska Biblioteka 

Publiczna, filia nr 

10, ul. Podchorążych 

1 

"Prosty plan, spróbuj użyć 

lampę sam" - warsztaty dla 

dzieci 

Warsztaty dla ciekawskich prowadzone przez pana Tomasza 

Madeja - pasjonata nauki ze Stowarzyszenia EKOSKOP. W 

trakcie warsztatów uczestnicy wykonają samodzielnie 

eksperymenty na żywo. 

Bożena 

Janda: 602 

583 820 

5. 11 czerwca Rzeszowski Dom 

Kultury filia 

Widokowa, ul. 

Widokowa 1 

"Mały chemik" Warsztaty, w trakcie których piękno przemian fizycznych 

oraz efektowne doświadczenia chemiczne przekażemy w 

łatwy i ciekawy sposób, wtajemniczając dzieci w tajniki 

kuchni molekularnej. 

Marzena 

Styga-

Durak: 797 

647 923 

6. 9 lipca Rzeszowski Dom 

Kultury filia 

Country, ul. 

Herbowa 3 

"Warsztaty teatralne dla 

młodzieży" 

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. 

Monika 

Szela: 665 

123 100 



7. 29 lipca Biuro Wystaw 

Artystycznych 

Warsztaty plastyczne dla 

dzieci 

Przeznaczone dla dzieci warsztaty plastyczne realizowane w 

BWA poświęcone tematyce związanej z postacią Ignacego 

Łukasiewicza. 

Eryk Tohl: 

697 492 655 

8. 13 sierpnia Rzeszowski Dom 

Kultury filia 

Pobitno, ul. 

Konfederatów 

Barskich 43a 

Warsztaty konstrukcyjne 

"Lampa Pana Ignacego" 

Tworzenie przestrzennych modeli lamp naftowych, w pełni 

zaprojektowanych i zbudowanych przez dzieci. 

Marzena 

Styga-

Durak: 797 

647 923 

9. 26 sierpnia Biuro Wystaw 

Artystycznych 

Warsztaty plastyczne dla 

dzieci 

Przeznaczone dla dzieci warsztaty plastyczne realizowane w 

BWA poświęcone tematyce związanej z postacią Ignacego 

Łukasiewicza. 

Eryk Tohl: 

697 492 655 

10. 10 września Rzeszowski Dom 

Kultury filia 

Miłocin, ul. 

Miłocińska 75 

Lekcja przedsiębiorczości z 

Łukasiewiczem 

Z myślą o rozwoju postawy przedsiębiorczości wśród dzieci, 

stworzymy warsztaty edukacyjne "Przedsiębiorczość - jak 

realizować pomysł? 

Marzena 

Styga-

Durak: 797 

647 923 

11. 8 października Rzeszowski Dom 

Kultury filia 

Dąbrowskiego, ul. 

Dąbrowskiego 17 

"Bio-laboratorium" Ciekawe, kolorowe i pełne niespodzianek warsztaty 

chemiczne dla dzieci. Eksperymentując, uczestnicy odkryją 

nowe, nieznane im dotychczas zagadnienia. 

Marzena 

Styga-

Durak: 797 

647 923 

12. 12 listopada Rzeszowski Dom 

Kultury filia 

Staromieście, ul. 

Staromiejska 43a 

"Młody fotograf" 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. 

Marzena 

Styga-

Durak: 797 

647 923 

13. 10 grudnia Rzeszowski Dom 

Kultury filia Zalesie, 

ul. Wieniawskiego 

84 

"Klocko-lampa" - warsztaty 

rodzinne 

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. 

Marzena 

Styga-

Durak: 797 

647 923 

3. WYSTAWY 



14. 01-12.2022 Hol główny w 

budynku I Liceum 

Ogólnokształcącego 

w Rzeszowie 

Wystawa poświęcona 

Ignacemu Łukasiewiczowi w 

głównym holu ILO. 

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 

Piotr Wanat: 

17 748 28 20 

15. sierpień 2022 Młodzieżowy Dom 

Kultury w 

Rzeszowie 

Wystawa prac plastycznych i 

fotograficznych 

Wystawa laureatów Konkursu Plastycznego „Lampa 

naftowa” oraz uczestników wyjazdu na plener plastyczno- 

fotograficzny „Śladami Ignacego Łukasiewicza - Bóbrka 

2022” 

Bogusław 

Tomczak 

17 748 36 00 

16. październik Budynek główny 

Wojewódzkiej i 

Miejskiej Biblioteki 

Publicznej w 

Rzeszowie, ul. 

Sokoła 13 

Ignacy Łukasiewicz - pionier 

przemysłu naftowego, 

farmaceuta i wynalazca - 200. 

rocznica urodzin 

Wystawa z wykorzystaniem gablot i drukowanych plansz, 

prezentująca życie i działalność I.Łukasiewicza 

Bożena 

Janda: 602 

583 820 

17. od 08.2022 

(dystrybucja 

reprintów od 

23.03br.) 

Ogród przed Letnim 

Pałacem 

Lubomirskich 

Organizacja wystawy 

plenerowej 

+ 200 limitowanych reprintów 

fotografii związanych z 

Łukasiewiczem i jego 

obecnością w Rzeszowie 

bezpłatnie dystrybuowanych 

Reprinty fotografii związanych z Łukasiewiczem i jego 

obecnością w Rzeszowie będą w formacie 15 x 23 cm na 

papierze archiwalnym o właściwościach bezkwasowych, w 

limitowanej, sygnowanej kolekcji. Wydruki mają być 

dystrybuowane bezpłatnie w Galerii Fotografii Miasta 

Rzeszowa, Rzeszowskich Piwnicach, inne możliwe miejsca 

– do ustalenia. 

Piotr Piech: 

693 289 590 

4. WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE 
18. marzec Rzeszowskie 

Piwnice 

Pokaz chemiczny dla dzieci Pokaz przybliży postać Łukasiewicza oraz dziedzinę jego 

zainteresowań. Będzie inspiracją dla dzieci do odkrywania i 

szukania nowych rozwiązań jak Ignacy Łukasiewicz 

Marcin 

Dziedzic: 

504143466 

19. 23 marca Rzeszowskie 

Piwnice 

Zwiedzanie Rzeszowskich 

Piwnic 

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 

Marcin 

Dziedzic: 

504143466 



wykorzystywane multimedia. Zwiedzanie skierowane dla 

osób dorosłych. Dwa wejścia (łącznie dla 12 osób). Czas 

trwania max. 60 minut. Każdy z uczestników dostanie lampę 

naftową.  

20. 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 

Muzeum 

Dobranocek 

"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. 

Katarzyna 

Lubas: 535 

363 709 



zapalenia 

pierwszej 

lampy naftowej 

/dwie wersje 

językowe filmu 

– polska i 

angielska/ 

21. kwiecień  Teatr "Maska", ul. 

Mickiewicza 13 

ŁUKASIEWICZ IMPRO - 

wieczór improwizacji 

scenicznej  

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. 

Monika 

Szela: 665 

123 100 

22. 25 kwietnia Wojewódzka i 

Miejska Biblioteka 

Publiczna Filia nr 8, 

ul. Okulickiego 3 

Prelekcja przedstawiciela 

Podkarpackiej Regionalnej 

Organizacji Turystycznej oraz 

prezentacja filmu "Odkrywcy 

Czarnego Złota" 

Prelekcja dotycząca Karpackiego Szlaku Naftowego w 

oparciu o projekt „Odkrywcy Czarnego Złota” zostanie 

przedstawiona w postaci prezentacji multimedialnej przez 

reprezentanta Podkarpackiej Regionalnej Organizacji 

Turystycznej.  

Bożena 

Janda: 602 

583 820 

23. maj - 

październik 

I Liceum 

Ogólnokształcące ul. 

3 Maja  

Wydruk lamp w technologii 

3D - gadżetu, pamiątki 

Uczniowie I LO z klasy informatycznej pod opieką 

nauczyciela, zaprojektują i wydrukują miniatury lampy 

naftowej - które będą rozdawane uczestnikom konkursów, 

debat, gry miejskiej itp.  

Piotr Wanat: 

17 748 28 20 

24. maj I Liceum 

Ogólnokształcące ul. 

3 Maja  

Scenariusz lekcji o Ignacym 

Łukasiewiczu dystrybuowany 

do szkół 

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 

Piotr Wanat: 

17 748 28 20 

25. 12 maja Wojewódzka i 

Miejska Biblioteka 

"Ignacy Łukasiewicz - twórca 

przemysłu naftowego" 

Prelekcja skierowana do dzieci, poprowadzona przez 

edukatora z Muzeum Przemysłu Naftowego w Bóbrce. 

Bożena 

Janda: 602 

583 820 



Publiczna Filia nr 6, 

ul. Podwisłocze 

26. 21 maja Dziedziniec I LO, ul. 

3 Maja 

Wydarzenie artystyczne na 

dziedzińcu I LO ilustrowane 

światłem i dźwiękiem 

Artystyczna forma wyrazu zawierająca ruch, dźwięk, 

muzykę, słowo, światło ilustrująca życie i działalność 

Ignacego Łukasiewicza 

Piotr Wanat: 

17 748 28 20 

27. 17 czerwca Dziedziniec I LO, ul. 

3 Maja 

Debata oksfordzka z jedną ze 

szkół miasta pobytu Ignacego 

Łukasiewicza (Jasło, Gorlice, 

Łańcut) 

Wieczorna debata przy lampach naftowych na świeżym 

powietrzu z udziałem publiczności 

Piotr Wanat: 

17 748 28 20 

28. lipiec 2022 Młodzieżowy Dom 

Kultury w 

Rzeszowie 

Plener plastyczno-

fotograficzny „Śladami 

Ignacego Łukasiewicza- 

Bóbrka 2022” 

Zwiedzanie Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego 

im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce oraz zapoznanie się z 

twórczością Ignacego Łukasiewicza połączone z plenerem 

plastyczno-fotograficznym dla uczestników wyjazdu. 

 

Bogusław 

Tomczak 

17 748 36 00 

29. sierpień / 

wrzesień 

Dziedziniec I LO, ul. 

3 Maja 

"ŁUKASIEWICZ - 

NAFCIARZ ROMANTYK" - 

projekcja filmu o życiu 

Ignacego Łukasiewicza i 

spotkanie z aktorami. 

Scenariusz filmu powstał w oparciu o rozmowę, jaką 

przeprowadził z Ignacym Łukasiewiczem Feliks Jan 

Szczęsny-Morawski. Zachował się tylko jeden egzemplarz 

książki z zapisem tej rozmowy - nosi ona tytuł "Światek 

Boży i życie na nim".  

Film obejmuje lata 1848-1870, od momentu rozpoczęcia 

przez Łukasiewicza we Lwowie pracy farmaceuty, do 

uruchomienia rafinerii w Chorkówce. Produkcja pokazuje 

Ignacego Łukasiewicza jako bohatera ponadczasowego, 

powstańca, ale przede wszystkim twórcę przemysłu 

naftowego na terenach ubogiej Galicji. W rolę Ignacego 

Łukasiewicza wcielił się Mariusz Bonaszewski. W filmie 

wystąpili także aktorzy Teatru „Maska” oraz Teatru im. 

Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie. 

Monika 

Szela: 665 

123 100 

30. 17 września Wojewódzka i 

Miejska Biblioteka 

Publiczna Filia nr 

Piknik na osiedlu Zalesie z 

okazji obchodów Roku 

Ignacego Łukasiewicza i 

otwarcia Filii nr 18 w nowym 

Animatorzy zapewnią atrakcje i zaangażują do wspólnej 

zabawy dzieci i dorosłych. Biblioteka przygotuje warsztaty 

robienia latawców i lampionów lub biblioteczny "mural" (na 

Bożena 

Janda: 602 

583 820 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Kopalnia_ropy_naftowej_w_B%C3%B3brce
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kopalnia_ropy_naftowej_w_B%C3%B3brce


18, ul. Łukasiewicza 

78 

lokalu przy ul. Łukasiewicza z 

udziałem Mini Brain Academy 

dużych arkuszach papieru powstaną kolorowe inspiracje 

wykonane metodą kolażu), a także kiermasz książek  

31. 17 września przestrzeń Miasta "Od lampy naftowej do lampy 

ledowej" - happening - 

realizacja: Rzeszowski Dom 

Kultury 

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, halogenem i ledami. 

Marzena 

Styga-

Durak: 797 

647 923 

32. 24 września 
 

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. 

Eryk Tohl: 

697 492 655 

33. 27 października Wojewódzka i 

Miejska Biblioteka 

Publiczna Filia nr 4, 

ul. Ofiar Katynia 15 

Podkarpacki Król Nafty Prezentacja multimedialna o życiu i działalności Ignacego 

Łukasiewicza 

Bożena 

Janda: 602 

583 820 

5. KONKURSY 
34. 2.05-1.06.2022 Rzeszowskie 

Przedszkola i Szkoły 

Podstawowe 

"Pan Ignacy znany i 

nieznany"- konkurs plastyczny 

dla Przedszkoli i Szkół 

Podstawowych - realizacja: 

Rzeszowski Dom Kultury 

Prace laureatów będą prezentowane w przestrzeni Miasta 

oraz w przestrzeni wirtualnej. ! Czerwca 2022 r. zostanie 

zorganizowana gala wręczenia nagród. 

Marzena 

Styga-

Durak: 797 

647 923 

35. 03.05.2022 Laboratorium 

Miejskie Urban Lab, 

a w razie braku 

dostępności budynek 

I LO 

Konkurs wirtualny dla 

mieszkańców Rzeszowa 

"Śladami I. Łukasiewicza w 

Rzeszowie" 

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 

Piotr Wanat: 

17 748 28 20 



36.  maj - czerwiec 

2022 

Młodzieżowy Dom 

Kultury w 

Rzeszowie 

Konkurs plastyczny „Lampa 

naftowa” 

Konkurs adresowany do dzieci i młodzieży. Tematyka 

konkursu związana z Ignacym Łukasiewiczem i jego 

działalnością. 

 

Bogusław 

Tomczak  

17 748 36 00 

6. REWITALIZACJA 
37. wrzesień -

październik 

2022 

I Liceum 

Ogólnokształcące w 

Rzeszowie 

Tabliczka pamiątkowa 

poświęcona I. Łukasiewiczowi 

Zaprojektowanie, wykonanie i zainstalowanie na kamieniu 

pamiątkowym, znajdującym się na dziedzińcu I LO, 

metalowego odlewu tabliczki pamiątkowej poświęconej I. 

Łukasiewiczowi 

Piotr Wanat: 

17 748 28 20 

38. wrzesień 2022 Cmentarz Stary przy 

ul. Targowej 

Przeprowadzenie prac 

remontowo – konserwatorskich 

nagrobka Józefa Łukasiewicza 

– ojca Ignacego Łukasiewicza 

który znajduje się na terenie 

Cmentarza Starego przy ul. 

Targowej w Rzeszowie 

Planowane jest przeprowadzenie prac remontowo – 

konserwatorskich nagrobka Józefa Łukasiewicza – ojca 

Ignacego Łukasiewicza. 

Jacek 

Jurkowski: 

724 400 690 

 


