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Gratulacje! 
Zosta³eœ znawc¹ Jasielskiej Alei Gwiazd!
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Zadanie 8

Rozwi¹za³eœ ju¿ siedem zadañ, a przed Tob¹ ostatnie – 
najtrudniejsze. Prowadziæ Ciê bêdzie do miejsca, gdzie pomys³ 
siê zrodzi³ w g³owach m³odych badaczy. Tam trzy budynki 
stoj¹, których spo³ecznoœæ za patronów trzech wielkich 
Polaków z Jas³em zwi¹zanych obra³a.  Przeczytaj notki i wpisz 
ich nazwiska. 

1. Jas³u ponad 650 lat temu prawa miejskie nada³, a Polskê 
murowan¹ pozostawi³:

2. Przemys³ naftowy na ca³ym œwiecie rozs³awi³ i pierwsze 
lampy ludzkoœci podarowa³:

3. Wybitnym by³ geografem, co w czasach zaborów ziemiê 
ojczyst¹ w ksi¹¿kach opisywa³:

Fina³

Podaj nazwê ulicy, do której dotar³eœ: 

Tu, w budynku w bieli, b³êkicie, ¿ó³ci i zieleni troje m³odych 
ludzi tê grê dla Ciebie tworzy³o, abyœ pozna³ jasielskie ulice i ich 
patronów. S¹ m³odzi, ale o swym mieœcie wiedz¹ ju¿ bardzo 
du¿o. Przedeptali wiele œcie¿ek, wielu ludzi spotkali, którzy sw¹ 
wiedz¹ s³u¿yli, by uczniów w pracy wspomóc. 

Dziœ dziêkuj¹ za wspóln¹ wêdrówkê i obiecuj¹ kolejne ods³ony 
gry.

Odszyfruj nazwê szko³y z tablicy jej patrona umieszczonej przy 
wejœciu g³ównym (rz¹d – litera lub cyfra).
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Zadanie 7

Pod¹¿aj w stronê ulicy, której patron dwa nagie miecze otrzyma³ 
i Krzy¿aków rozgromi³. Ulic¹ t¹ kieruj siê na pó³noc, a¿ do 
kapliczki, do której schody wysokie wiod¹. Tam Matka Bo¿a, 
patrz¹c przed siebie w prawo twe kroki skieruje. A gdy 
wejdziesz w uliczkê, przy której domków niewielkich 
mieszkañcy Jas³a wiele postawili, przy ZOŒCE stañ i tabliczki 
z nazw¹ kolejnej ulicy szukaj. 

Jej patron starost¹ niegrodowym jasielskim by³ i z Krzy¿akami 
walczy³ u boku tego, który Ciê tu przywiód³. Wpisz nazwê ulicy, 
co z trzech s³ów siê sk³ada:

Udaj siê do Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej w Jaœle,
ul. Soko³a 8, aby otrzymaæ pieczêæ potwierdzaj¹c¹ przebycie tej trasy.

Mo¿esz tam równie¿ sprawdziæ poprawnoœæ swoich odpowiedzi.

Autorzy: Luiza Waœko, Bartosz Koba, Jakub Micha³owski,
Katarzyna Barzyk
Projekt graficzny: Urz¹d Miasta w Jaœle

Pod¹¿aj dalej ulic¹ Bohaterów Monte Casino, chemiczki - 
laureatki Nobla oraz twórcy "Pana Tadeusza" a¿ dotrzesz do celu 
wêdrówki.



Stajnia 
"Huzar"

Muzeum
Lizaka

Za
 B

ur
s¹

P
ar

ty
za

n
tó

w

Nowa

Karta do gry, któr¹ trzymasz w rêkach, to komplet 
materia³ów do rozwi¹zania gry i poznania ulic naszego miasta, 
które wed³ug jaœlan ankietowanych przez grupê badawcz¹ 
w ramach projektu Jasielska Liga Naukowa z LOTOSEM s¹ 
najszybciej kojarzone, najbardziej reprezentacyjne, z ró¿nych 
wzglêdów oryginalne, a nawet najœmieszniejsze.

Mapka u³atwi Ci orientacjê w terenie, a zaznaczone na niej 
miejsca zwi¹zane s¹ z kolejnymi zadaniami. Rozwi¹¿ ka¿d¹ 
zagadkê opisan¹ w notce, zabaw siê w deszyfratora i pod¹¿aj 
jasielskimi ulicami. Zdob¹dŸ wiedzê, która bêdzie Twoim 
skarbem. Bêdziesz móg³ œmia³o nazwaæ siê znawc¹ Jasielskiej 
Alei Gwiazd.

Jak graæ? Fabu³a gry:

ZACZYNAMY :)

W Jaœle mamy 188 nazw, które na przestrzeni wieków 
nadano ulicom, jest te¿ 5 nazwanych rond i 5 placów, a tak¿e 
1 rynek. Chodz¹c ulicami miasta, czêsto nie zastanawiamy siê, 
dlaczego tak¹ a nie inn¹ nazwê nosz¹. Dziœ zapraszamy do gry 
w ods³onie pierwszej. Tym razem poprowadzimy Was po 
ulicach wybranych przez samych jaœlan. Niech wêdrówka po 
naszym mieœcie bêdzie dla wszystkich wspania³¹ przygod¹.
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Rys Historyczny
Jas³o jest malowniczo po³o¿onym miastem 

z tradycj¹ historyczn¹, siêgaj¹c¹ XII wieku. 
Pierwsze Ÿród³a pisane na temat osady Jasiel 
pochodz¹ z 1185 r. Miasto le¿y w Polsce 
po³udniowo-wschodniej, u podnó¿a Karpat, a otaczaj¹ go a¿ 
trzy rzeki: Jasio³ka, Wis³oka i Ropa.

Wiêcej informacji o naszym mieœcie, które mog¹ Ci pomóc 
w rozwi¹zaniu zagadek, znajdziesz w kodzie QR.

Zadanie 1

Drogi poszukiwaczu skarbu galaktyki. Swoj¹ wêdrówkê 
rozpocznij patrz¹c w mapê w miejscu oznaczonym cyferk¹ 1 na 
mapce obok. Tam œwiêty stoi na pomniku, co wska¿e Ci drogê. 
Patrz na inskrypcjê i odczytaj kod (rz¹d – litera).

Zadanie 4

Pod¹¿aj ulic¹ upamiêtniaj¹c¹ wydarzenie z roku 1791 na 
po³udniowy zachód, ku strzelistej wie¿y sanktuarium, 
w którym patron naszego miasta w prawym rêku kwiat trzyma, 
w lewym zaœ ksiêgê i Dzieci¹tko Jezus.
Je¿eli ujrzeæ pragniesz kwiat, wejdŸ do œrodka koœcio³a. Ale 
wczeœniej policz, ile ciekawych symboli - detali archi-
tektonicznych widzisz nad oknami œciany œwi¹tyni od strony 
parkingu.

Zadanie 6

Wêdruj teraz na zachód, a¿ do miejsca, gdzie 
czarne drzwi siê znajduj¹, a na nich krzy¿ i dwie 
daty upamiêtniaj¹ce tych, co w latach wojny 
okrutnej „przez gestapo niemieckie zadrêczeni 
(…) w lochach wiêziennych skonali”. 
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Zadanie 2

Pod¹¿aj ulic¹ polityka, twórcy polskiej konstytucji. Kieruj siê na 
po³udnie od rynku. Odszukaj tablicê obok w³adcy staro¿ytnego 
Egiptu, który o ¿o³¹dki m³odych jaœlan dba i zadanie 3. na 
pewnej tablicy ko³o siebie ma. 

Zadanie 3

Podaj rok, w którym jaœlanie upamiêtnili 200. rocznicê 
uchwalenia Konstytucji 3-go Maja.

Zadanie 5

Stañ przodem przed sanktuarium. Popatrz w prawo i wejdŸ 
w ulicê, której patron mazurkami i polonezami Polskê na ca³ym 
œwiecie rozs³awi³. I choæ tak j¹ umi³owa³, na obczyŸnie swe 
¿ycie zakoñczy³, bo trudny to by³ dla Polski czas i pró¿no jej 
wtedy na mapach Europy szukaæ. W sercach jedynie Polaków 
swe miejsce mia³a. 

Wska¿ symbol patrona ulicy i podaj jego nazwisko.

1 2 3

Wpisz nazwê ulicy

A nastêpnie wykonaj ³amig³ówkê i zapisz wynik. W rozwi¹zaniu  
zadania pomo¿e Ci zeskanowanie kodu QR i odszukanie 
w³aœciwego zdjêcia.

W kratkê pierwsz¹ wpisz cyfrê pi¹t¹, w kratkê drug¹ cyfrê ósm¹, 
a w kratkê trzeci¹ i czwart¹ sumê dwóch pierwszych cyfr.

Liczba ta jest dat¹ i jednoczeœnie wskazówk¹ do odgadniêcia 
postaci z kolejnego zadania.

1

¥ Po drodze ujrzysz po twojej lewej stronie niezwyk³y mural 
z postaci¹ zwi¹zan¹ z Jas³em. Zgadnij kto to?

kolejne 
punkty wêdrówki


