CEZHRANIČNÝ TURISTICKÝ PRODUKT

OBJAVITELIA ČIERNEHO ZLATA
Ropa je jednou z najdôležitejších surovín v modernom svete. Denne sa
spotrebuje 96 miliónov barelov tejto látky. Dnes je ťažké si predstaviť, ako
by sme mohli fungovať, keby jej náhle nebolo. Používa sa predovšetkým
v doprave a priemysle. Primát v ťažbe patrí o. i. Spojeným štátom, Rusku
a Saudskej Arábii. Málokto však vie, že ropný priemysel sa narodil v Bóbrke
pri Krosne. Prvú ropnú baňu na svete tu založili v r. 1854 Ignacy Łukasiewicz, Karol Klobassa-Zrencki a Tytus Trzecieski.
Turistická trasa Objavitelia čierneho zlata vedie najzaujímavejšími
a najdôležitejšími miestami súvisiacimi so vznikom a rozvojom ropného
priemyslu. Ako sa stalo, že práve tu vznikla prvá ropná baňa na svete?
Umožnil rozvoj ropného priemyslu obyvateľom regiónu zbohatnúť? Kto
boli a aké osudy postretli objaviteľov čierneho zlata? Aby sme našli odpoveď na tieto otázky, navštívime miesta, ktoré mali obrovský vplyv na rozvoj
svetovej ekonomiky, vstúpime do topánok odvážnych podnikateľov
a vynálezcov a zažijeme dobrodružstvo pri objavovaní zaujímavých faktov
z ich životopisov.
Cezhraničný turistický produkt Objavitelia čierneho zlata pozostáva z 11
lokalít tak na poľskej, ako aj slovenskej strane, ktoré Vás zavedú do čias
zrodu ropného priemyslu. Po ceste na Vás čakajú 4 hádanky a úlohy (vrátane dodatočnej tzv. prémiovej úlohy), ktoré treba zvládnuť, aby ste získali
vedomosti a malý darček. Pozývame zapojiť sa do zábavy. Veľa šťastia!
Prajeme úspešné a vzrušujúce putovanie po stopách Objaviteľov čierneho
zlata.
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Múzeum ropného priemyslu
a plynárenstva Ignáca
Łukasiewicza v Bóbrke

Túru trasou Objaviteľov čierneho zlata začíname v Múzeu ropného priemyslu
a plynárenstva Ignáca Łukasiewicza v Bóbrke, ktoré sa nachádza na území najstaršej
ropnej bane na svete. Tu sa zrodil ropný priemysel. Baňu založili v r. 1854 Tytus Trzecieski – zeman z Polanky, Karol Klobassa-Zrencki – vlastník o. i. Zręcina a Bóbrky, ako aj
pestovateľ ovocia a Ignác Łukasiewicz – farmaceut a vynálezca petrolejovej lampy,
tvorca ropného priemyslu.
V areáli múzea sú stále v prevádzke vrtné súpravy ťažiace ropu, čo znamená, že
najstaršia ropná baňa na svete je stále funkčná! Dá sa tu oboznámiť sa s históriou
vzniku bane, s priebehom vývoja spôsobov ťažby ropy, zblízka uvidieť obrovské
konštrukcie a stroje používané v ropnom priemysle, zúčastniť sa na multimediálnych
ukážkach a spoznať smery vývoja poľského ropného priemyslu od 19. do 21. st.
V múzeu odporúčame: šachtu Franek – pôvodnú, najstaršiu ropnú „kopanku“ z 19. st.,
šachtu Janina – stále funkčný ropný vrt, ktorý vznikol pred vyše 100 rokmi, vrtnú súpravu
kanadského typu poháňanú parnou lokomobilou, administratívnu budovu – dom
Ignáca Łukasiewicza s multimediálnou ukážkou.

ÚLOHA: Vyrieš hádanku súvisiacu s osobou Karola Klobassu-Zrenckého a daj pečiatku na
správnom mieste na mape.

HÁDANKA:

Tu sa ťažila ropa, celý rad techník sa použilo:
Studne, baranidlá a kopanky, to sú Małgorzata, Janina, Franek.

HESLO: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pomôcku a riešenie hádanky, ako aj pečiatku nájdeš v skrinke, ktorá sa nachádza v kiosku
so suvenírmi.

Kopalniana 35 Bóbrka
38-458 Chorkówka
Tel. +48 13 43 33 478
www.bobrka.pl
GPS: 49°37'05.4"N 21°42'26.5"E
dĺžka trvania prehliadky: 2 hod.
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Farnosť zasvätená
Najsvätejšiemu
Srdcu Pána Ježiša v Bóbrke
ks. Antoniego Dziurzyńskiego 44
38-458 Chorkówka
Tel. +48 13 431 31 51
www.bobrka.przemyska.pl
GPS: 49°37'43.9"N 21°42'06.5"E
dĺžka trvania prehliadky: 30 min.

Vznik ropnej bane umožnil zbohatnúť
nielen jej zakladateľom, ale tiež miestnej komunite. Mnohí obyvatelia v okolí si
značne polepšili svoju situáciu vďaka
práci v Bóbrke. Región sa začal dynamicky rozvíjať. Pre pochopenie dôležitosti bane pre
miestnu komunitu, je potrebné pozrieť sa na dôvody jej významu. Najlepšie je to urobiť
v samotnej Bóbrke, kde je kostol zasvätený Najsvätejšiemu Srdcu Pána Ježiša, postavený v rokoch 1905 – 1908 a vysvätený 5. júna 1910. Za výstavbu kostola do značnej
miery zaplatili obyvatelia obce pracujúci v ropnom priemysle. Z vďačnosti za Božie
požehnanie, ktorým bola pre nich práca pri ťažbe ropy, sa rozhodli prispieť na výstavbu
nového chrámu. Nového, pretože dovtedy stál v Bóbrke drevený kostol. Táto zmena
mala tiež zdôrazniť zmenu materiálneho statusu obyvateľov. Nový vysoký kamenný
kostol, ktorý bol už z diaľky viditeľný, posielal prichádzajúcim správu: „My žijeme
v dostatku.“
Okrem symbolického významu má kostol zasvätený Najsvätejšiemu Srdcu Pána Ježiša
v Bóbrke niekoľko úžasných ozdobných prvkov, ktoré si zasluhujú pozornosť. Vo vnútri
chrámu sú vyše sto rokov staré maľby od maliara Jana Krupského a pekné vitráže vytvorili Józef Ostrowski a Stefan Matejko (áno, z tých Matejkovcov!). Ako vidieť, do vytvorenia
kostola v Bóbrke sa zapojilo veľa vynikajúcich osobností, čo len potvrdzuje ﬁnančné
možnosti obyvateľov a obrovský význam bane pre región.
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Podkarpatské múzeum v Krosne
výstava: Dejiny osvetlenia

Poďme teraz do Krosna.

Piłsudskiego 16, 38-400 Krosno

Tel. +48 13 432 13 76
Priekopník ropného priemyslu v Európe – Ignacy
www.muzeum.krosno.pl
Łukasiewicz – poľský farmaceut a podnikateľ
GPS: 49°41'43.6"N 21°45'48.6"E
pochádzajúci zo šľachtickej rodiny Łada získal
dĺžka trvania prehliadky: 1,5 hod.
slávu predovšetkým vďaka destilácii ropy, vynálezu
petrolejovej lampy a priekopníckej činnosti v ropnom
priemysle. Spolu s rozvojom tohto priemyslu sa rozvíjal aj priemysel výroby svietidiel
využívajúci ropu ako palivo. V súčasnosti máme energeticky úsporné žiarovky, halogény, LED diódy... V minulosti sa na osvetlenie používali sviečky a petrolejové lampy.
Podkarpatské múzeum v Krosne je najlepším miestom na cestovanie späť v čase
a objavovanie kúzla historických interiérov osvetlených nádhernými petrolejovými
lampami.

Dnes je Krosno najdôležitejším dedičom tradície výroby petrolejových lámp na svete.
Podkarpatské múzeum prezentuje výstavu Dejiny osvetlenia s najpočetnejšou
a najpôsobivejšou kolekciou petrolejových lámp v Európe. Exponáty, ktoré tu zhromaždili, pochádzajú z manufaktúr z celého sveta a prezentujú rôzne umelecké štýly.
Obzvlášť vzácne sú salónové a stĺpové svietidlá z druhej pol. 19. st., ide o skutočné
umelecké diela.
Niektorá z lámp sa Ti zvlášť páči? A možno je čas popremýšľať o vlastnej petrolejovej
lampe?

ÚLOHA: Vyrieš hádanku súvisiacu s osobou Ignáca Łukasiewicza a daj pečiatku na
správnom mieste na mape.

HÁDANKA:

Vynašiel petrolejovú lampu – iste to vieš. Bol tam Jan Zeh a istý Čech.
Bol tiež Kopernik a teraz tam zješ. Dakedy liek a dnes čo chceš.

HESLO: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pomôcku a riešenie hádanky, ako aj pečiatku nájdeš v skrinke, ktorá sa nachádza v pokladni
múzea.
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Pamätník Ignáca
Łukasiewicza v Krosne
Pamätník Ignáca Łukasiewicza, ktorý sa nachádza pred
mestským úradom v Krosne, je dielom Jana Raszku,
vynikajúceho sochára obdobia medzivojnového dvadsaťročia.

Jan Raszka

Originál pamätníka bol odhalený v r. 1932 pri 50. výročí
vynálezcovej smrti. Bola to veľká slávnosť. Na ceremónii sa
zúčastnilo vyše 100 000 ľudí! Pre porovnanie, v tom čase
malo Krosno 18 000 obyvateľov.
Łukasiewicz na pamätníku je odliaty z bronzu a stojí na žulovom
podstavci. Palcom ukazuje na prameň ropy. Pravdepodobne
ide o najstarší z pamätníkov tohto vynálezcu. Pomník bol
zničený v r. 1939. Po oprave ho znovu odhalili v r. 1973.

PRÉMIOVÁ ÚLOHA
Urob si selﬁe s pamätníkom a umiestni fotograﬁu na
Instagram s hashtagom #odkrywcyczarnegozlota.
Každý mesiac najoriginálnejšie z nich bude
odmenené darčekom.

ks. Stanisława Staszica 2, 38-400 Krosno, www.visitkrosno.pl
GPS: 49°41'30.7"N 21°46'01.4"E, dĺžka trvania prehliadky: 15 min.
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Budova dávneho Tovarišstva
Zálohového v Krosne

Kapucyńska 1, 38-400 Krosno, www.visitkrosno.pl,
GPS: 49°41'33.9"N 21°46'05.6"E, dĺžka trvania prehliadky: 15 min.

Tvorcovia ropného priemyslu okrem rozvoja vlastného podnikania viedli rozsiahle
charitatívne a prosociálne aktivity, podporovali vytváranie nových iniciatív a rozvoj
miestnych komunít. Rozhodli sa tiež zapojiť sa do činnosti Tovarišstva Zálohového,
ktoré vzniklo v Krosne v r. 1874, 20 rokov po otvorení bane v Bóbrke.
Čím bolo Tovarišstvo Zálohové?
Inštitúcia sa zaoberala poskytovaním kreditov a pôžičiek. Finančnú podporu mohli
v ňom hľadať drobní podnikatelia a remeselníci. Klobassa, Łukasiewcz a Trzecieski
podporovali spoločnosť Tovarišstvo najväčšími sumami.
Neorenesančná budova Tovarišstva Zálohového stojí na ul. Kapucyńska 1 a je
jednou z najviac architektonicky zaujímavých budov v Krosne. Pôsobivú výzdobu
objektu predstavujú sgraﬁtové vlysy so scénami odkazujúcimi na ropné dedičstvo
regiónu. Táto výzdoba dodáva kolorit a zdôrazňuje prepojenie budovy s históriou
ropy.
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Palác v Polanke | Krosno

Popiełuszki 103, 38-400 Krosno
Tel. +48 13 492 44 55, +48 13 492 44 66
www.palacpolanka.pl
GPS: 49°42'09.8"N 21°43'29.3"E
dĺžka trvania prehliadky: 1 hod.

Pozrime sa ešte na jedinečné miesto na okraji Krosna.
Murovaný kaštieľ Trzecieskych v Polanke má viac ako 200 rokov. Došlo tu k udalostiam veľkého významu pre rozvoj ropného priemyslu.
V kaštieliku v Polanke Ignacy Łukasiewicz, Tytus Trzecieski (vtedy majiteľ kaštieľa)
a Karol Klobassa-Zrencki vytvorili prvú spoločnosť na svete, ktorej cieľom bolo
hľadať a ťažiť ropu. Trzecieski priniesol do spoločnosti ﬁnančné prostriedky,
Klobassa-Zrencki ropné ložisko v Bóbrke, a Łukasiewicz prevzal riadenie projektu.
Po založení spoločnosti sa začali činnosti, ktoré viedli k založeniu bane v Bóbrke.
V kaštieli, po požiari vlastného domu, žil Ignacy Łukasiewicz so svojou rodinou
4 roky.
Pár desaťročí po smrti zakladateľov bane ju prevzal ropný koncern Małopolska.
Riaditeľstvo koncernu vtedy sídlilo v paláci Polanka, ktorý je v súčasnosti
štvorhviezdičkovým hotelom spájajúcim čaro historického paláca, krásu okolitej
prírody a komfort luxusného wellness & spa.
ÚLOHA: Vyrieš hádanku súvisiacu s osobou Titusa Trzecieskeho a daj pečiatku na správnom
mieste na mape.

HÁDANKA:

Stádo baranov už malo upadnúť, na záchranu prišla predivná masť.
Touto cestou dorazila k Ignácovi, veľmi šťastný to bol deň jeho.

HESLO: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pomôcku a riešenie hádanky, ako aj pečiatku nájdeš v skrinke, ktorá sa nachádza na recepcii
paláca.
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Raﬁnéria ropy Jedlicze
a hrobka Tytusa Trzecieskeho

ul. Cmentarna,
38-460
Jedlicze,
Cmentarna, 38-460
Jedlicze
www.jedlicze.pl,
www.jedlicze.pl
GPS:
49°42'52.5"N21°38'19.8"E,
21°38'19.8"E
GPS:
49°42'52.5"N
dĺžka
trvania
prehliadky:
Czas zwiedzania: 1 godz. 1 hod.

Približne 9 km za Krosnom leží obec Jedlicze, v ktorej sa nachádza funkčná raﬁnéria. Bola
založená začiatkom 20. st. v neďalekom Borku, ktorý je v súčasnosti súčasťou mestečka,
po tom, čo Jedlicze získalo prístup k železničnej trati, vytvorilo to komunikačné
a dopravné podmienky. Ropnú raﬁnériu založilo Hannoverské Galicyjskie Gwarectwo
Naftowe so sídlom v Krosne (patriace Maďarskému a Haličskému účastinárskemu
tovarišstvu ropného priemyslu v Budapešti a od r. 1911 holandsko-francúzskej ﬁrme Du
Nord), pre ktoré bolo také riešenie najviac výnosné. Do r. 1912
sa raﬁnéria výrazne rozširovala a modernizovala. V tom čase
o. i. vyrábala petrolej, benzín, tzv. modrý olej, parafín a asfalt.
Dobrý stav existujúcej raﬁnérskej techniky umožňoval aj vývoz
produkcie do Belgicka, Francúzska, Holandska a Nemecka.
V nasledujúcich rokoch raﬁnériu niekoľkokrát prevzali rôzne
ﬁrmy. Počas 2. svetovej vojny benzín a olej vyrábali pre svoje
vojenské potreby v Jedliczi Nemci. Od r. 1999 je majoritným
akcionárom v ropnej raﬁnérii Jedlicze PKN Orlen.
Tytus Trzecieski

Na komunálnom cintoríne v Jedliczi (asi 1,5 km od
raﬁnérie) sa nachádza hrobka Tytusa Trzecieskeho (nar.
28. decembra 1811 v Bażanówke, um. 24. decembra 1878
v Polanke), zemepána, ﬁlantropického aktivistu, ktorý položil
základy poľského ropného priemyslu.
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Hrobka Ignáca a Honoraty Łukasiewiczovcov
a kaplnka rodiny Klobassovcov
a Farnosť v Zręcine
zasvätená sv. Stanisławovi Biskupovi Mučeníkovi

www.zrecin.przemyska.pl, Kościelna 12, 38-457 Zręcin, Tel. +48 13 431 80 10
GPS: 49°40'05.1"N 21°41'17.0"E/49°40'01.8"N 21°41'19.2"E, dĺžka trvania prehliadky: 30 min.

Karol Klobassa-Zr

encki

Ignacy Łukasiewicz

Miesto, kde sú pochovaní ďalší dvaja tvorcovia ropného priemyslu – Ignacy Łukasiewicz (a jeho manželka) a Karol Klobassa-Zrencki (v rodinnej kaplnke) možno
ľahko nájsť v Zręcine. Naproti cintorína, v kostole zasvätenom sv. Stanisławovi
Biskupovi Mučeníkovi, s portrétmi oboch zakladateľov kostola namaľovanými na
plechu. Na stenách presbytéria, naľavo pri vchode do sakristie, je umiestnený
epitaf Karola Klobassu-Zrenckého a napravo pri vchode do kaplnky – Ignáca Łukasiewicza.
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Prameň Bełkotka
v Iwonicz-Zdroji

V krajine ropných polí v podkarpatskom regióne možno uvidieť veľa stále činných ropných
vrtov a gápľov*. Ropa však nie je všetko. Nachádza sa tu tiež veľa ložísk zemného plynu.
Najzaujímavejšie z nich je možné vidieť v Iwonicz-Zdroji – v jedných z najstarších poľských
kúpeľov s viac ako 430-ročnou tradíciou, známych predovšetkým výskytom mnohých
minerálnych vôd používaných o. i. na pitie, inhaláciu, kúpanie a na výrobu liečivých solí.
Vďaka tomu tu vzniklo veľa sanatórií s bohatou ponukou pre kúpeľných hostí.
Na príjemnom mieste uprostred lesa, na svahoch hory Przedziwna, uvidíme najstarší
a najznámejší a kedysi tiež najvzácnejší liečivý prameň v Iwonicz-Zdroji. Na tomto mieste
môžeme pozorovať prítomnosť podzemných palív, ktoré sú bohatstvom podkarpatského
regiónu. Plyn unikajúci zo spodnej časti spôsobuje charakteristické bublanie vody a odtiaľ
pochádza názov prameňa, čiže Bełkotka. Kedysi, v časoch jeho objavenia, plynu unikajúceho
s vodou bolo toľko, že peknou zábavou bolo zapaľovať ho. Slávny prameň zvečnil v jednej zo
svojich básní Wincenty Pol, ktorý o Bełkotke napísal:
V tieni tých lesov niečo sladko šumelo,
Dnes, rovnako ako pred rokmi, nás vítaš „Bełkotka“!
Ó, čo za radosť plynie dušou!
Čistý plameň sa získava z tvojich prúdov!
A úctou naplnení pri tvojich prameňoch
Chválime Boha za zázraky našej zeme!
Bo čistý oheň a revúci žblnkot prameňa,
Čo záhadne vychádza zo zeme,
Je príbuzný životu našich sŕdc,
Čo sa rodí z plameňov a tichých sĺz!

Jeho busta, dielo Iwoniczanina a vynikajúceho sochára Władysława Kandefera, spolu
s uvedenou básňou sa nachádza pri ústí prameňa.
Chodník vedúci popri prameni Bełkotka na horu Przedziwna je označený bielo-modrou
farbou a jeho dĺžka je asi 2,2 km. Trasa vedie z centra Iwonicza, popri kúpeľnom dome
a koncertnom pódiu, potom cez park a malebné zalesnené rokliny.
www.iwonicz-zdroj.pl
GPS: 49°33'48.5"N 21°46'41.1"E
dĺžka trvania prehliadky: 1 hod.

* Gápeľ – čerpadlo používané na čerpanie
ropy z ložiska s nízkym vlastným tlakom.
Práve gápeľ sa nachádza v logu trasy Objavitelia čierneho zlata.
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Vznik a zánik naftovej
bane v Mikovej

www.mikova.sk, GPS: 49°17'39.1"N 21°49'22.6"E, dĺžka trvania prehliadky: 30 min.
Práve v Mikovej po prvý raz na území Slovenska začali hľadať naftu. Výskyt nafty v Mikovej sa
dával do súvislosti s jej ťaženim na severnej strane Karpát v Krosne. Písommné zmienky
o nej sú známe už z roku 1684 a tiež z roku 1742. Dokumentujú, že v tomto období „sa začalo
čistenie oleja a destilácia“ (Porada M., Z dejín ťaženia nafty na severnom Zemplíne,
„Rusín” 1995, č. 5–6, s. 2–3).
Podľa údajov obecnej kroniky priemyselná produkcia ropy sa začala už v roku 1913. Boli tam
dva vrty – Alexander Šandor a Magdaléna, ktoré patrili Priemyselnej obchodnej spoločnosti
v Strážskom. Neskôr ich vlastnila francúzska spoločnosť Societe petrole de Miková. V roku
1930 sa ropa ťažila z ôsmich vrtov. Celkovo bolo v Mikovej vyvŕtaných sedemnásť vrtov
v hĺbke 50 až 250 metrov. V najvýdatnejšom vrte Matej v rokoch 1941 až 1943 vyťažili 12 961
ton ropy. V rokoch 1924 až 1950 sa tu vyťažilo vyše 226 641 ton ropy, ktorá sa raﬁnovala
priamo v obci. V čase II. svetovej vojny ropu vyvážali Nemci. Koncom augusta 1944, počas
Slovenského národného povstania, bola mikovská raﬁnéria vyhodená do vzduchu a do tla
zhorela. Ďalšie pokusy o ťažbu ropy sa konali v roku 1953, ale kvôli neproduktívnosti a malej
výdatnosti vrtov bol malý závod zlikvidovaný.
Obec Miková je známa aj ako rodisko rodičov Andyho
Warhola, ktorými boli Ondrej Warhola a Júlia Závadská. V Medzilaborciach nachadza sa Múzeum
moderného umenia Andyho Warhola.

Dechtivka
GPS: 49°18'37.98"N 21°50'15.48"E
dĺžka trvania prehliadky: 1,5 hod.
Ropa bola obyvateľom Mikovej a jej okolia známa už v 18. storočí a niektoré zdroje dokonca
tvrdia, že ešte skôr. Miestne obyvateľstvo najprv netušilo o jej vlastnostiach
a možnostiach využitia, neskôr sa však zistilo, že táto tmavá tekutina môže byť pre človeka
užitočná. Dajú sa liečiť niektoré neduhy zvierat, je vhodná aj na mazanie vozidiel a na
podobné účely. Lokalitu, v ktorej miestni vyťažili čiernu tekutinu, sa nazývalo „Dechtivka“
(decht) a potok, do ktorého v malych množstvach stekala ropa – nazvali Ripné (keďže
v rusínčine sa slovo ropa transformovalo, lebo samohláska „o“ sa v zatvorenej slabike vyslovuje ako „i“). Rovnaká situácia nastala v susednej dedine Habure, kde sa nachádza
iný potok len rovnakého mena.
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Múzeum ľudového staviteľstva
v Sanoku / expozícia o rope

Rybickiego 3, 38-500 Sanok, Tel. +48 13 493 01 77, +48 13 463 16 72
www.skansen.mblsanok.pl, GPS: 49°34'22"N 22°12'31"E, dĺžka trvania prehliadky: 2 hod.

S ropným priemyslom bol úzko spojený tiež Wacław
Wolski – poľský inžinier, vynálezca a ropný podnikateľ.
Vypracoval o. i. metódu hydraulického vŕtania, pri ktorej
sa po prvýkrát použila voda na pohyb vrtnej korunky.
Túto metódu nazvali poľská „kanadčina“. V r. 1907 bola
pri vŕtaní šachty Wilno v regióne Borysław dosiahnutá
hĺbka 1000 m (typické šachty dosahovali 400 m). Vďaka
ropným ložiskám bola denná produkcia šachty rekordných 900 ton, čo ostatných výrobcov prinútilo zvýšiť
efektivitu produkcie. V dôsledku toho bolo v r. 1907
v Haliči vyťažených 120 tis. ton ropy, zatiaľ čo v r. 1906
bola ťažba o polovicu nižšia. Bohužiaľ, v zaostalej
haličskej ekonomike neexistoval dopyt na také
množstvo ropy, čo spôsobilo prudký pokles jej cien a celý
ropný priemysel Haliče stratil ziskovosť. Postupom času sa ukázalo, že zdroje ropy nie sú
nekonečné. Po extrakcii suroviny boli ďalšie bane zatvárané.
Niektoré zariadenia používané pri ťažbe ropy sú k dispozícii návštevníkom Múzea ľudového
staviteľstva. V júni 2004 bol otvorený ropný sektor, v ktorom sú predstavené vrtné veže,
šachta kanadského typu, kováčska dielňa, rôzne druhy kyvadiel, pumpový gápeľ, o. i. drevený
z r. 1926, kotly, piestové čerpadlá, trojnožky, žeriavy, železné vozy na prepravu ropy. Všetky
spolu ukazujú celý cyklus ťažby ropy. Skutočnou vzácnosťou je parný lokomotívny kotol
z r. 1919 s podvozkom vyrobeným vo Fabrike vagónov a mašín v Sanoku, ako aj autentický voz
smoliara z Łośia pri Gorliciach, ktorý nemá vo svojej zbierke žiadne ropné múzeum na svete.

ÚLOHA: Vyrieš hádanku súvisiacu s postavou Wacława Wolského a daj pečiatku na správnom
mieste na mape.
HÁDANKA:

Ťažké stroje sú strašnou nudou, lenže musíte vŕtať – a tak sa podarí.
Pogwizdów, Grozny, Haren a Beckum je vynález hodný svojej doby.

HESLO: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pomôcku a riešenie hádanky, ako aj pečiatku nájdeš v skrinke, ktorá sa nachádza vedľa
pokladne

ZÁSADY OBJAVITELIA ČIERNEHO ZLATA
CEZHRANIČNÉHO TURISTICKÉHO PRODUKTU

1. Cezhraničný turistický produkt Objavitelia čierneho zlata vedie cez najdôležitejšie miesta
spojené so vznikom a rozvojom ropného priemyslu, ako aj umožňuje objaviť zaujímavé fakty
zo života podnikateľov a vynálezcov. Trasu tvorí 11 lokalít tak na poľskej, ako i slovenskej
strane:
– Múzeum ropného priemyslu a plynárenstva Ignáca Łukasiewicza v Bóbrke,
– Farnosť zasvätená Najsvätejšiemu Srdcu Pána Ježiša v Bóbrke,
– Pamätník Ignáca Łukasiewicza v Krosne,
– Budova dávneho Tovarišstva Zálohového v Krosne,
– Podkarpatské múzeum v Krosne,
– Palác v Polanke,
– Hrobka Tytusa Trzecieskeho v Jedliczi,
– Hrobka Ignáca a Honoraty Łukasiewiczovcov a kaplnka rodiny Klobassovcov a Farnosť
v Zręcine zasvätená sv. Stanisławovi Biskupovi Mučeníkovi,
– Prameň Bełkotka v Iwonicz-Zdroji,
– Múzeum ľudového staviteľstva v Sanoku,
– Obec Miková a prameň Dechtivka.
2. Popis a súradnice miest sú vyznačené na mape, ako aj na tabuľkách na vybraných
miestach.
3. Mapa obsahuje základné informácie o navštevovaných miestach spolu s úlohami
a hádankami, ktoré musí účastník zvládnuť. Na mape sú zobrazené všetky miesta súvisiace
s turistickým produktom Objavitelia čierneho zlata. Každý účastník vypíše riešenie hádaniek
a dá pečiatku na miestach vyznačených na mape.
4. Tabuľky, umiestnené na viditeľnom mieste majú logá Programu, partnerov a cezhraničného produktu. Kódy QR obsahujú informácie o navštívenom mieste a ďalšie, ktoré sú
voliteľné: ďalšie miesta na trase, úlohy, ktoré má účastník splniť a pokyny, kde má hľadať
schránku (to sa týka miest s hádankami).
5. Na štyroch miestach, čiže v:
– Múzeu ropného priemyslu a plynárenstva Ignáca Łukasiewicza v Bóbrke,
– Podkarpatskom múzeu v Krosne,
– Paláci v Polanke,
– Múzeu ľudového staviteľstva v Sanoku,
existujú schránky, ktoré obsahujú hádanky a ich riešenie musí účastník vpísať na vybodkované miesta, ako aj úlohy spočívajúce v daní pečiatky na označené pole na mape.
Vo vnútri schránky sú obrázkové nápovede, ako aj samotná odpoveď a jej vysvetlenie vo
forme QR kódu. Vo vnútri je tiež pečiatka – pre každú lokalitu iná. Ak chce účastník získať
reklamný predmet, tak musí splniť všetky štyri úlohy, t. j. rozlúštiť hádanky a dať pečiatku.
6. Po tom, čo účastník ukáže na jednom zo štyroch vyššie uvedených miest riešenie celej hry,
tak dostane cenu v podobe reklamného predmetu, ktorý pre daný bod zabezpečí Podkarpatská regionálna turistická organizácia.
7. Splnenie dodatočnej úlohy tzv. prémiovej, spočívajúcej v tom, že si účastník urobí selﬁe
s pamätníkom I. Łukasiewicza a umiestni záber na Instagrame s hashtagom, bude odmenené
suvenírom z PROT na základe každomesačného výberu najoriginálnejšieho z nich.
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