
 
 

 
 

 
 

TEST KRAJOZNAWCZO _ TURYSTYCZNY 

Odpowiedzi znajdziesz w książce drogowej,  
folderach i podczas zwiedzania. 

 
 

 

ODPOWIEDZI 
 

 
 

1) Ropa naftowa początkowo była nazywana 
olejem skalnym, tłuszczem ziemnym lub 

 
______________ smołowcem ______________ 

 

2) Łukasiewicz pracując w rzeszowskiej aptece zaangażował się 
w działalność konspiracyjną wskutek czego: 

 
__________ został skazany na dwa lata więzienia ____________ 

 
3) Kto namówił I. Łukasiewicza do przyjazdu do Gorlic, podaj jego 

imię i nazwisko oraz stanowisko. Napisz, czy jego portret 

znajduje się w zbiorach muzeum 
 

______________________ przyjaciel aptekarz Walery Rogowski 
burmistrz Gorlic – tak w kontuszu ________________________ 

 
4) Podaj napis znajdujący się na kapliczce przy ulicy Węgierskiej 

 
_________________ „Tu została zapalona w roku 1854 

pierwsza w świecie naftowa lampa uliczna” ________________ 

 

 
5) Zwiedzając Gorlice spotkasz okazy z kolekcji ks. Bronisława 

Świeykowskiego, czyli uliczny atlas owadów. Wpisz nazwy ulic, 
na których zobaczycie na trasie samochodowej i zwiedzając: 

a) przy kapliczce za muzeum – ul. Kręta 2 

b) idąc od synagogi do synagogi – Plac Dworzysko- 1 
c) na ulicy do Dworu Karwacjanów – ul. Świeykowskiego - 4 

d) na dziedzińcu ratusza – ul. Rynek - 3 
e) po drodze na cmentarz wojenny nr 91 – ul. Korczaka – 10 

 
6) W 1878 roku wybito, znajdujący się w Muzeum Regionalnym 

w Gorlicach,  medal z I. Łukasiewiczem, z jakiej okazji 

 
________ w 25-lecie oświetlenia szpitala lwowskiego  _______ 

 
7) Wymień otrzymane przez I. Łukasiewicza ordery wymienione 

na klepsydrze znajdującej się w muzeum 
 

_ kawaler Orderu żelaznej korony i Orderu św. Grzegorza  _ 
 

8) Kiedy wybucha I wojna światowa, Rada Miasta Gorlice 

powierza ks. Bronisławowi Świeykowskiemu zarząd spraw 
miejskich i opiekę nad ludnością. Zostaje mianowany  

 
_____ komisaryczny burmistrz - „burmistrz zgliszcz” ______ 

 
9) Podaj imię małpki kapucynki ulubienicy księdza 

Świeykowskiego 

 
__________________________ Koko  ___________________________ 

 
10) Podaj liczbę postaci związanych z I wojną światową 

znajdujących się w piwnicach muzeum 
 

__________ 6 uznawane były też odpowiedzi 6+1 i 7 _________ 
 

11) Czy postać ks. B. Świeykowskiego znajduje się wśród figur 

woskowych gorlickiego muzeum 
 

____________________________ tak  ___________________________ 
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12) Podaj napis znajdujący się na obrazie z Jezusem frasobliwym 

w kapliczce na ul. Krętej 
 

_________ Patrz grzeszniku com cierpiał za twe nieprawości 

dałem bok swój otworzyć ku tobie z miłości _______________ 
 

13) Podaj datę powstania muralu Menora 
 

______________________ marzec 2017  _______________________ 
 

14) Podaj nazwy ulic wybiegających z narożników gorlickiego 

rynku 
 

_________ Wąska, Piekarska, 3 Maja, Wróblewskiego ________ 
 

15) Sprzed synagogi na skrzyżowaniu ulic Krzywej i Strażackiej 
naziści wywieźli ostatni transport gorlickich Żydów. Podaj 

datę. 

 
____________________ 19 sierpnia 1942 r. ____________________ 

 
16) Podaj nazwisko założyciela Gorlic 

 
_______________ DERSŁAW I KARWACJAN __________________ 

 
 

17) Podaj napis znajdujący się nad wejściem do bazyliki mniejszej 

 
______________________ GORLICENSES VIRGINI DEIPARAE 

co znaczy: „Gorliczanie Bogurodzicy Dziewicy” _______________ 
 

18) Ignacy Łukasiewicz siedzący na ławeczce trzyma lampę 
naftową, czy jest ona taka sama jak wmurowana w ścianę 

ratusza 
____________________________ nie ____________________________ 

 

 
 

 

19) Nad bramą wejściową cmentarza wojennego nr 91 są 
łacińskie napisy  

REQIESANT IN PACE  
PAX, PAX, PAX VOBISCUM (Pokój, pokój z Wami) 
Podkreśl ten, który odczytasz wchodząc na cmentarz. 

 
20) Podaj rok odnowienia Cmentarza żydowskiego 

 
__________________________ 1995 ____________________________ 

 
21) Podaj jaki kształt ma Sidur Przechodniów 

 

_____________________ gwiazda Dawida ______________________ 
 

 
 

 
 

 
 


