
IGNACY
ŁUKASIEWICZ
farmaceuta, filantrop, polityk, edukator



Ignacy Łukasiewicz
powszechnie jest

kojarzony
 z wynalezieniem lampy

naftowej, jednak
powinniśmy pamiętać
także o tym, że był on

farmaceutą.

Gdyby nie praca w aptece, która początkowo
miała tylko poprawić sytuację finansową rodziny,

być może nigdy nie dokonałby takiego odkrycia.



NIE TYLKO
WYNALAZCA 

LAMPY NAFTOWEJ

Ignacy  aptekę  początkowo  wykorzystywał
do  działań  konspiracyjnych  na  terenie
Galicj i .  Jako  agent  Centralizacji
Towarzystwa  Demokratycznego  wybrał
idealne  miejsce ,  które  nie  wzbudzało
podejrzeń  zaborcy .



Po stłumionym
powstaniu

krakowskim
przez 2 lata
przebywał

w więzieniu.

Później wspierał także powstanie listopadowe.

Działalność niepodległościowa przysporzyła mu
sporych problemów w zdobywaniu wykształcenia.



Pierwsze
kroki w
aptece

Po  opuszczeniu  więzienia  wrócił
do  Rzeszowa .  Najpierw  został
praktykantem ,  a  po  zdaniu
egzaminu  tyrocynalnego  

- asystentem  aptecznym .

Wówczas  stanowisko  to  wiązało
się  z  całkowicie  innymi

obowiązkami .  
Od  właściciela  apteki  otrzymał
opinię  pracowitego  i  bardzo

rodzinnego .



Nowy pracodawca wysłał
Ignacego na studia, a ten po
dwóch semestrach wystosował
prośbę do władz uczelni 
w Krakowie o możliwość
zdania egzaminu
magisterskiego. Pomimo
niezwykłego tempa nauki
otrzymał odmowę. Na ostatni
semestr studiów przeniósł się
do Wiednia i to tam otrzymał
Dyplom Farmacji.



Pierwsze badania nad
destylacją ropy naftowej

Po powrocie do Lwowa, już jako farmaceuta,

Ignacy zaczął prace nad destylacją ropy
naftowej. Razem z pomocnikiem Janem Zehem
otrzymał do testów nowe paliwo, jakim był
jasnożółty destylat.



Na zlecenie Ignacego wykonano

lampę przystosowaną do tego płynu.

Taki prototyp, jak i samą naftę,

Łukasiewicz ulepszał później 

w Gorlicach.

1852  ROK
Uzyskanie nafty metodą

frakcjonowanej destylacji.

1854  ROK
Uzyskanie nafty możliwej do

stosowania w pomieszczeniach.
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JEDNĄ  LAMPĄ  MOŻNA  BYŁO  ZASTĄPIĆ  15
ŚWIEC

GŁÓWNYM  OSIĄGNIECIEM  IGNACEGO  BYŁ
CAŁY  PRZEMYSŁ  NAFTOWY  - ASFALT ,

OLEJE ,  SMARY ,  PARAFINA

NAJPRAWDOPODOBNIEJ  PIERWSZA  NA
ŚWIECIE  NOCNA  OPERACJA  ODBYŁA  SIĘ
DZIĘKI  LAMPIE  NAFTOWEJ

Dzięki temu wydarzeniu dyrekcja szpitala zarządziła zmianę
oświetlenia. Historycy twierdzą, że 500 kilogramów nafty
zamówionej przez szpital główny we Lwowie jest pierwszą
transakcją przemysłu naftowego w historii.



1853
OPATENTOWANIE
WYNALAZKU  PRZEZ
ŁUKASIEWICZA  I  ZEHA

Niecały rok później Ignacy otworzył 
w Bóbrce pierwszą kopalnię nafty na
świecie. Galicja do I wojny światowej

stała się najpoważniejszym, światowym
producentem ropy obok Stanów
Zjednoczonych, Rosji i Rumunii.



DZIAŁANIA
FILANTROPIJNE

Ignacy  dbał  o  swoich
pracowników .  Zostali  oni  objęci
ubezpieczeniem  zdrowotnym
finansowanym  z  zysku  kopalni .

Był  pozytywistą ,  który  pieniądze
zarobione  w  swoim  biznesie

inwestował  w  edukację  dzieci  
i  młodzieży  w  charytatywnych

działaniach .


