
  
 

Toć to ropa!...Aptekarz i krew Ziemi 
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Streszczenie: Ropą naftową do połowy XIX wieku nie interesowali się uczeni chemii 
analitycznej, uważając za niecelowe eksperymentowanie z eksplozywnym związkiem 
chemicznym o niszowej wartości użytkowej. Odkrycie potencjału ropy naftowej jest zasługą 
polskich farmaceutów Ignacego Łukasiewicza i Jana Zeha, którzy w laboratorium apteki 
dokonali rozbioru chemicznego ropy naukową metodą destylacji frakcjonowanej. 
Wyosobnienie z ropy frakcji nafty wykorzystał Ignacy Łukasiewicz, tworząc nowatorską 
konstrukcję lampy. Oświetlanie tanią naftą stało się ideą odkrywcy, który przy pomocy polskich 
inwestorów zorganizował w roku 1854 pierwszą kopalnię ropy i rafinerię, kładąc podwaliny 
pod przemysł górnictwa naftowego i petrochemii. Lampa Łukasiewicza, wchodząc do 
masowego użytku, zainicjowała globalny popyt na ropę. Relacje historyków polskich  
i austriackich na temat pionierskiej w tej mierze roli Łukasiewicza, wspierają argumenty  
z dziedziny fizyki i chemii analitycznej opracowane przez Wojciecha Roeske, który 
demistyfikuje amatorskie, intuicyjne metody oczyszczania ropy poprzedników Łukasiewicza, 
dokumentuje zasługi Polaka jako pioniera – antenata przemysłu naftowego wywodzącego się  
z tradycji polskiej farmacji. 
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Wstęp 

 

W roku 1882, na którego początku zmarł Ignacy Łukasiewicz (8.03.1822 – 7.01.1882), w dniu 

4 września Thomas Edison setkami żarówek oświetlił kalifornijski Menlo Park. Była to 

zapowiedź nieuchronnego nadejścia światła elektrycznego, chociaż lampa naftowa 

Łukasiewicza służyła ludziom jeszcze do połowy XX wieku, gdy mijało około stu lat od dnia 

31 lipca 1853 roku, w którym magister farmacji Ignacy Łukasiewicz z „Apteki pod Złotą 

Gwiazdą” dostarczył do lwowskiego szpitala lampy na nowe paliwo z ropy naftowej ( Tomanek 

1928; 22-24). I dziś można jeszcze spotkać człowieka, który spędzał wieczory przy lampie na 

naftę. Owa data publicznego exodusu lamp Łukasiewicza - „zapalenia pierwszej lampy 

naftowej”- obchodzona bywa w Polsce jako symboliczny dzień narodzin nowej gałęzi 

przemysłu (Tomanek 1928; 73-75). Dzięki lampie świat wkroczył w epokę cywilizacji ropy 
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naftowej, gdyż już w ciągu dziesięciu lat od roku 1853 kopalnictwo ropy, które zainaugurował 

Łukasiewicz, przeobraziło się w profesjonalne górnictwo naftowe i przemysł rafineryjny. 

Przemysł polskiej nafty zaraził gorączką świat. Przez kilkadziesiąt lat XIX wieku był światową 

potęgą, a Wiedeń uczynił hubem naftowym i siedzibą giełdy.  

 

Stan badań nad ropą naftową w XIX wieku 

 

Ropa naftowa przed Łukasiewiczem pozostawała poza kręgiem zainteresowań europejskich 

nauk o Ziemi wieku XIX (Szajnocha 1881; 3), choć o jej występowaniu donosili fizjografowie. 

O powierzchniowych wyciekach ropy w Polsce świadczą nazwy geograficzne typu Ropa, 

Ropianka, Ropica, Ropka. Interesowali się nią garbarze, kołodzieje, znachorzy. Pisali o ropie 

starożytni. Egipcjanie preparowali nią mumie. 

 W Polsce, w wieku XVI, Stefan Falimirz polecał właściwości lecznicze ropy naftowej. 

Objaśniał, że „petroleum”, to „oley który z kamienia idzie” (Falimirz 1534; 231). Ropę i jej 

postacie opisywali polscy uczeni dawnych wieków – Gabriel Rzączyński (1721), Krzysztof 

Kluk (1781; 196-208), Stanisław Staszic ( 1815; 277-283). 

Szczególną rolę w rozwoju nauk o Ziemi odegrali w XIX wieku farmaceuci. Mając do 

dyspozycji apteczne laboratoria, mieli oni szansę wpisać się w trend naukowych odkryć fizyki 

i chemii, które stanowiły o skoku technicznym stulecia „pary i elektryczności”. Samodzielne 

katedry farmacji naukowej, które wydzielono z katedr medycznych, powstały w polskich 

szkołach wyższych już w XVIII stuleciu w Warszawie, Krakowie i Wilnie, a ich tradycję 

piastowały pokolenia uczonych wieku XIX (Rembieliński, Kuźnicka 1987; 100-122). Katedra 

Farmacji na Uniwersytecie Jagiellońskim powstała za czasów ostatniego króla polskiego  

w roku 1783. Jej pierwszym, uniwersyteckim profesorem był Jan Szaster, którego 

najwybitniejszymi kontynuatorami byli Józef Sawiczewski, a w czasie studiów Łukasiewicza 

Florian Sawiczewski, Rafał Czerwiakowski i Ludwik Zejszner.( Roeske 1974; 31-35). 

Profesor farmakognozji, historii farmacji i wieloletni dyrektor Muzeum Farmacji 

Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie Wojciech Roeske widział dzieło Łukasiewicza,  

w odróżnieniu od pozostałych pretendentów do jego pionierskiej pozycji, nie jako efekt 

spontanicznego przypadku, a sukces świetnie wykształconego farmaceuty, zwieńczenie tradycji 

polskiej, naukowej farmacji - „primus inter pares” XIX-wiecznego przemysłu ropy naftowej. 

Myśl tę udowadniał i wyraził słowami:  



  
„Matką petrochemii i przemysłu naftowego jest polska farmacja, kolebką – laboratorium  

apteczne” (Roeske 1991; 84). 

 

Pierwsza destylacja frakcjonowana ropy naftowej w roku 1853 

 

Po ukończeniu czwartej klasy gimnazjum rzeszowskiego czternastoletni Ignacy Łukasiewicz 

jako puer apteczny rozpoczął swoją drogę do zawodu farmaceuty. Były to lata pracy 

laboratoryjnej od świtu do wieczora, nauki i egzaminów z fizyki, chemii, preparatyki leków, 

farmakognozji, medycyny, toksykologii, geologii, zoologii, dendrologii, ziołolecznictwa, 

materiałoznawstwa. Do czasu zdobycia magisterium Łukasiewicz zaliczył czternaście lat pracy 

i nauki aptecznej oraz półtora roku studiów uniwersyteckich w Krakowie i semestr dyplomowy 

w Wiedniu. Apteka jego czasów wytwarzała wielką ilość preparatów medycznych, 

perfumeryjnych, spożywczych, gospodarczych, co wymagało wszechstronnej wiedzy  

i znajomości technik laboratoryjnych.  

Surową ropę naftową Ignacy zobaczył po raz pierwszy dopiero jako trzydziestoletni 

magister farmacji w czerwcu roku 1852. Po latach opowiedział w wywiadzie o dniu, w którym 

w jego aptece zjawił się wiejski karczmarz Abraham Schreiner „z flaszką płynu czerwonego 

gdyby krew” (Morawski 1871; 50) - jak jako pierwszy w historii porównał ropę do krwi 

Łukasiewicz (Krajewski 2018, Klare 2006). Związek o łacińskiej nazwie petroleum był mu 

znany już wcześniej. Słyszał o nim podczas studiów w Krakowie od profesora Zejsznera  

(Morawski 1871; 50), a oczyszczona ropa z Italii była luksusowym lekiem znanym 

aptekarzom. Nowością dla niego było to, że olej skalny można zdobyć w bliskiej okolicy.  

 Za zgodą pryncypała apteki Mikolascha Łukasiewicz zabrał się wraz ze starszym kolegą 

Janem Zehem do eksperymentów nad niezbadanym dotąd naukowo związkiem. Magistrowie 

użyli metody destylacji frakcjonowanej i dość szybko dokonali „rozgatunkowania” ropy 

naftowej na frakcje lekkie benzyn, frakcje średnie i frakcje węglowodorów ciężkich z grupy 

olejów technicznych i asfaltów. Podczas badania ich własności okazało się, że frakcja 

wyosobniona w przedziale temperatur 250 - 350 stopni Celsjusza pali się jasnym, równym, 

niewybuchowym płomieniem. Ją też nazwano naftą. Był to sukces pionierski i świadectwo 

najwyższych kwalifikacji zawodowych obu aptekarzy. Patent na metodę laboratoryjnej 

destylacji ropy naftowej wystawiono im w wiedeńskim urzędzie patentowym z datą 2 grudnia 

1853 roku. Jego zasadniczy passus brzmiał: „Zeh Johann und Mag. Der Pharmazie Ignatz 



  
Łukasiewicz Erfindung die naturliche Bergnaphte auf chemische Wege so zu lautern dass Sie 

dadurch zur technischen Zwecken unmittelbar verwendbar werde. Provilegium Urkunde  

2 Dezember 1853. Privil. Dauer 2 Jahre Geheim.” (Roeske, 1974;. 85). 

Bazując na opisie Anczyca metody zastosowanej przez magistrów (Anczyc; „Kłosy”1882, 

885),  Roeske mógł orzec, że procedura ta „w zasadzie jest do dziś stosowana” (Roeske: 1974; 

42). Komentując jako specjalista chemii analitycznej skomplikowany proces destylacji 

frakcjonowanej Roeske twierdzi, że wieści o wszystkich odkryciach kierowanych intuicyjną 

empirią muszą być mistyfikacjami.  

 

Pierwsze lampy naftowe Ignacego Łukasiewicza  

 

Początkowy, wspólny z kolegą, sukces otrzymania nafty świetlnej potrafił pomnożyć już tylko 

Łukasiewicz. Wspominał:„Próbuję świecić, oczywiście w lampach od oleju. Zbiornik zapala 

się wewnątrz, rozsadza go i omal mnie poparzyło (…).Udaję się do słynnego blacharza 

Bratkowskiego. (...)Probujemy, poprawiamy...” (Morawski 1871; 52) 

Rzecz wymagała zharmonizowania konstrukcji lampy ze specyfiką fizykochemiczną 

nafty.. Dla Roeske oznacza to definitywne rozstrzygnięcie kwestii pionierskiej pozycji 

prototypu Łukasiewicza poprzez jego autorskie rozwiązania dopływu powietrza do 

dziurkowanego palnika, cech knota i jego regulacji, pojemnika na naftę, osłoniętego płomienia, 

części z polerowanej miki, sposobu odprowadzenia spalin. (Roeske 1974; 47). 

Lampie Łukasiewicza Roeske przeciwstawia cechy oświetlenia Sambora z początku 

wieku. Na podstawie zawartego w monografii oleju skalnego Höfera i Englera opisu 

samborskich lamp Roeske udowadnia, że produkt w nich zastosowany nie był naftą,  

a przypadkową mieszaniną lekkich frakcji benzynowych otrzymanych w temperaturze 70-120 

stopni Celsjusza bez naukowej podstawy teoretycznej i adekwatnej metody. Związek ten był 

lotny i wymagał dopływu powietrza „mniejszego od najmniejszej szpilki” (Roeske 1974; 47),  

gdyż palił się żywym płomieniem, co wykluczało użycie knota oraz regulację światła i było 

niebezpiecznym eksperymentem. Zrozumienie pośród specjalistów chemii analitycznej  

i techniki laboratoryjnej zasady adekwatności własności nafty do konstrukcji lampy 

Łukasiewicza Roeske znajdował w całej niemal Europie. Podczas licznych konferencji 

naukowych krakowski profesor prezentował ten problem i wręczał repliki lamp Łukasiewicza, 

co opisał w pamiętniku z tych wojaży (Roeske 1991). 



  
Kierując się naukowymi przesłankami Roeske zaprzeczył też poglądowi, że 

Amerykanin Benjamin Silliman otrzymał w roku 1855 palny destylat z ropy. Jego zdanie 

potwierdza fakt, że Uniwersytet Yale na ręce profesora nauk technicznych Jerzego Hołubca, 

złożył pisemne oświadczenie, że Silliman nigdy lampy nie konstruował (Roeske, 1974; 48-49) 

Pionierską pozycję Łukasiewicza opisują też historycy i urzędnicy austriaccy jego czasów, 

niekoniecznie pozytywnie nastawieni do polskich sukcesów. Inspektor przemysłowy Nawratil 

zaświadcza:pierwszym, publicznym gmachem na całej kuli ziemskiej oświetlonym petrolem był 

szpital powszechny we Lwowie. Oświetlono go petrolem Łukasiewicza.” (Roeske: 1974; 47). 

Potwierdza ten fakt geolog, autor dzieł o nafcie Hans von Höfer (Roeske 1974; 84) 

Pierwsze konstrukcje lamp Łukasiewicza trudno było wprawdzie nazwać 

ekskluzywnymi, ale ich twórcę interesowała nie tyle ich fabrykacja, co doskonalenie jakości 

nafty do gatunku „salonowej”, bez niemiłego zapachu i kopcenia. Wyznał:„Wtem głoszą 

oświetlenia nowe: pinoliną, kamfiną! Nie mogę spać od zazdrości (Morawski 1871; 52). Dla 

zachęty nazywał więc naftę także „nową kamfiną”. Kupował ropę od wiejskich zbieraczy, 

destylował i słał oferty do Niemiec, Francji, Wiednia. Po dwudziestu latach opisał to Austriak 

Gintl, który osobiście zetknął się z Łukasiewiczem: „Es war in den Jaren 1853/4 als Herr 

J.B.Heindl gegenwärtig Besitzer der chemischen Fabrik zu Ottakring, vom Hernn Łukasiewicz 

in Lemberg Proben von Destillaten sammt Lampen erhielt, um diesen Leuchtstoff in Wien 

bekannt zu machen und ein Kapital zur Ausbeute dieses Mineral-Oelszu acquiriren nachdem 

hierfür weder in Lemberg noch in andern Orten Galiziens ein Interesse erweckt werden konnte. 

Zu gleicher Zeit sandte Łukasiewicz solche Oelprobe durch den gegenwärtigen Central-

Direktor der Carl-Ludwig Bahn Herrn Louis de Lens nach Paris und an den Prof. Redtenbacher 

in Wien, um die Aufmerksamkeit der wissenschaftlichen Welt aud diese Stoffe zu lenken und 

ihnen praktischen Eingang zu verschaffen. (…) „Doch bleiben diesen Bemühungen ohne 

ersehnten Erfolg.” (Gintl 1873; 5). Łukasiewicz cierpliwie inwestował, eksperymentował  

z ropą i żył z farmacji ( Brzozowski, 1974; 64). 

 

Pierwszy nafciarz świata  

 

W roku 1854 Łukasiewicz wyjechał ze Lwowa, by prowadzić własne apteki w Gorlicach, 

Krośnie i Brzostku. Szczęśliwie, spotkał tu inwestorów, którzy powierzyli mu roponośny teren 

w majątku Bóbrka na pierwszą na świecie kopalnię.  



  
„Jeżeli się nie mylę, toć to ropa, po kupiecku – nafta!” (Morawski 1871: 55) – 

zakrzyknął z entuzjazmem Łukasiewicz na widok próbki przyniesionej przez przyszłego 

inwestora Tytusa Trzecieskiego (Brzozowski 1974; 84-87). Kopalnia ruszyła jeszcze w roku 

1854, mimo że właściciel Bóbrki Karol Klobassa miał już ekspertyzę swojej ropy z Instytutu 

Liebiega w Monachium. „To jest tłuszcz bez wartości”- orzekli uczeni niemieccy (Morawski 

1871; 56) i także ten fakt weryfikuje informacje o poprzednikach Łukasiewicza typowanych 

nawet z ignorantów nauki, takich, jak choćby handlarz nafty Schreiner (Brzozowski 1974; 85-

87). Dość szybko Łukasiewicz bez żalu porzucił myśl o produkcji lamp. Natrafienie na bogate 

złoże ropy w roku 1861 uniemożliwiło mu w końcu także zarząd aptek ( Brzozowski 1974; 

118).  

Dopiero po pięciu latach, w roku 1859, fachowiec od kopania studni artezyjskich 

Colonel Drake natrafił w Pensylwanii na złoże ropy naftowej i tak powstał pierwszy szyb 

naftowy na ziemi amerykańskiej.(Brzozowski 1974; 72-73). Tymczasem, Muzeum Regionalne 

w Jaśle posiada w swoich zbiorach dyplom Łukasiewicza z targów przemysłowych za wyroby 

petrochemiczne oraz naftę świetlną z roku 1858. (Bonusiak 2018; 115). W chwili zgonu 

Łukasiewicz oprócz tego, że był udziałowcem kopalni w Bóbrce i właścicielem rafinerii, był 

też współwłaścicielem ponad stu szybów w kopalniach w Ropiance, Smerecznej, 

Nowosielcach, Uhercach Mineralnych oraz w Solinie. (Bonusiak 2018; 126).  

Dzięki fortunie zdobytej na nafcie był sponsorem, pożyczkodawcą i donatorem 

niezliczonej liczby ludzi i instytucji publicznych, niestrudzony w działalności społecznej. Był 

posłem do sejmu krajowego, twórcą pierwszych w świecie ubezpieczeń pracowniczych i „kas 

brackich”, budowniczym szkół, wychowawcą ludu, który zwał go „ojcem”. Zainicjował 

stowarzyszenie naftowców i gazetę branżową „Górnik” (1882 ). 

 

Łukasiewicz światowym pionierem nafciarstwa i ambasadorem polskiej farmacji - 

podsumowanie 

 

Powiadomiona przez Schreinera o odkryciach Łukasiewicza wiedeńska fabryka braci 

Dittmarów w ciągu kilku lat przestawiła się z produkcji lamp olejowych na naftowe. W roku 

1864, bez porozumienia z polskim wynalazcą, opatentowała konstrukcję palnika, czyli 

zasadniczego elementu lampy Łukasiewicza (Roeske 1974; 49), która na świecie zyskała sławę 

„lampy dittmarowskiej”.  W Bóbrce u Łukasiewicza wyszkoliły się kadry kopalnictwa 



  
naftowego – górnicy, personel techniczny, inżynierowie. Inwestorzy polscy i zagraniczni 

zatrudniali się w celu nauki, przyjeżdżali w gościnę, kopiowali urządzenia, wynalazki. 

(Franaszek 1991). Nafta spod nadzoru i logistyki Łukasiewicza do końca jego życia przodowała 

w rankingach giełd jakości, na wystawach krajowych i w Wiedniu (Tomanek 1928; 39-43). Po 

know how przysłał z USA do niego swoich inżynierów także John Rockefeller ( Brzozowski 

1974; 141). Uczniowie i pracownicy Łukasiewicza rozjechali się z czasem jako poszukiwani 

fachowcy nafciarstwa po wszystkich kontynentach. 

Fetowany przez elity Łukasiewicz, odznaczany przez papieża orderem i godnością 

szambelana papieskiego (Tomanek 1928; 71-72) oraz przez cesarza Franciszka Józefa medalem 

i tytułem barona ( Tomanek 1928; 73-75).zaszczyty te przyjmował z irytacją. Do końca leczył 

za darmo ludzi i, choć był polskim szlachcicem herbu Łada, nie pozwalał mówić do siebie 

inaczej, jak „panie aptekarzu”. 

Koniec jego stulecia przyniósł światowy kryzys nadprodukcji ropy, ale wkrótce rolę 

lampy, która zaczęła i rozpędziła wyścig za ropą, przejęły motory spalinowe. Wiekiem XX ropa 

zawładnęła bez reszty i rządzi do teraz. Epoka Łukasiewicza – aptekarza, ambasadora polskiej 

farmacji, który rozszyfrował tajemnicę ropy, dostrzegł jej siłę i osobiście wszczepił ją w 

krwioobieg cywilizacji – trwa nadal. 
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