
  
 

Być jak Ignacy, żyć jak Ignacy 

 

Tymoteusz Pruchnik1  
 

Streszczenie: Ignacy Łukasiewicz jest osobą, która w historii Polski i świata zapisała się jako 
wynalazca lampy naftowej i pionier przemysłu naftowego. Ignacy Łukasiewicz jest przykładem 
osoby, która w życiu osobistym i zawodowym znacznie wybiegała poza przeciętność osób 
żyjących w XIX wieku. Celem artykułu jest przedstawienie sukcesów zawodowych Ignacego 
Łukasiewicza w rozwoju przemysłu naftowego oraz ukazanie jego osoby jako prekursora 
społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR). W artykule wykorzystano dostępną literaturę  
z zakresu życia i pracy Ignacego Łukasiewicza oraz wybraną literaturę dotyczącą CSR. 
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Wstęp 

 

W miarę rozwoju przemysłu naftowego na Podkarpaciu oraz polepszania się warunków życia  

ludu podkarpackiego, w okolicach Krosna i Jasła jeszcze długo po śmierci Łukasiewicza 

funkcjonowała legenda, iż był on zesłanym z nieba pocieszycielem, który przyszedł, aby 

nakarmić głodnych i odziać ubogich. 

Jak to się stało, że jeden człowiek potrafił zmienić na lepsze życie dla tak wielu ludzi  

i sprawić że dostrzegli wartość tych zmian? Odpowiedzią na to pytanie jest połączenie, w jednej 

osobie wyjątkowych cech osobowościowych i charakterologicznych, poparte 

niezaprzeczalnym talentem i wielką pracowitością. To wszystko złożyło się na obraz wybitnego 

polskiego wynalazcy, człowieka wyprzedzającego swoją epokę, którego myśl twórcza dała 

światu epokowe wartości, a jego geniusz od blisko półtora wieku wyznacza kierunek 

humanistycznego rozwoju ludzkości.  

Ten wielki Polak, niestrudzony farmaceuta, wybitny wynalazca i przemysłowiec został 

ogłoszony patronem Roku 2022. 

Celem artykułu jest opisanie życia oraz sukcesów zawodowych Ignacego Łukasiewicza 

związanych z rozwojem przemysłu naftowego w Polsce. 

 

                                                 
1 Tymoteusz Pruchnik, Prezes Zarządu Gas-Trading S.A. 



  
Życie i praca Ignacego Łukasiewicza 

 

Rodzice Ignacego Łukasiewicza wykazali się nie lada intuicją, wybierając dla swojego syna 

imię, którego źródłosłów  znajduje się w łacińskim słowie ignis – ogień i oznacza człowieka  

o płomiennym sercu. Łukasiewicz całym swoim życiem i działaniem potwierdził prawdziwość 

tego twierdzenia i udowodnił, że był człowiekiem o wielkim i gorącym sercu, nie tylko dla 

własnej rodziny, ale przede wszystkim dla Polski i Polaków.  

Przyszedł na świat w 1822 r. jako przedstawiciel pokolenia, o którym pisał Adam 

Mickiewicz – „urodzonych w niewoli, okutych w powiciu”, pokolenia, które wydało wybitne 

charakterologicznie postaci Polaków oddanych Bogu i Ojczyźnie, zaangażowanych społecznie, 

aktywnych na wielu polach, nieprzeciętnych. Dla Polski gotów był na wszystko, co udowodnił 

podczas całego swojego życia, pełnego pasji, ciężkiej pracy, a w końcu nieocenionych zasług, 

jakie zostawił po sobie na użytek ówczesnych i przyszłych pokoleń Polaków. 

Ignacy Łukasiewicz był piątym dzieckiem Józefa i Apolonii Łukasiewiczów, i jak się 

po latach okazało największą chlubą tej niezbyt zamożnej rodziny oraz całej Polski. Urodzony  

w Zadusznikach, blisko granicy z zaborem rosyjskim, w majątku dzierżawionym przez 

rodziców został wychowany w duchu miłości do Ojczyzny i drugiego człowieka. 

Ukształtowano go na silnego, świadomego i zdecydowanego człowieka, na prawego, 

postępującego godnie i kierującego się prawem moralnym obywatela, na dobrego Polaka. Nie 

bez wpływu na taki obraz młodego Łukasiewicza pozostała edukacja, którą otrzymywał od 

najwcześniejszych lat. Najpierw od domowego wychowawcy, byłego pułkownika, Woysyna 

Antoniewicza, a następnie, kiedy w 1830 r. rodzina Łukasiewiczów przeprowadziła się do 

Rzeszowa, od nauczycieli z pijarskiego gimnazjum, które nie bez powodu nazywano „szkołą 

charakterów”. Kształcił się tam w latach 1832-1836 pozostając we wspomnieniach 

współczesnych jako utalentowany i życzliwy człowiek: „…poznaliśmy go jako jednego  

z najzdolniejszych i najpilniejszych uczniów i najlepszego kolegę. Pracował on usilnie, a mniej 

zdolnym kolegom ułatwiał naukę prywatnymi, bezinteresownymi wykładami. Nie było jeszcze 

wówczas takiego mnóstwa stypendiów (…), drogą ciernistą niedostatku większa część 

przebijała się naprzód, a w ostatniej potrzebie kolega kolegę ratował. Łukasiewicz był jednym 

z najpierwszych w tym względzie i ostatnim groszem dzielił się z potrzebującymi” (Anczyc 

1882). 

Okres rzeszowski był dla młodego Ignacego czasem konspiracyjnej działalności, za co  



  
w 1846 r. został aresztowany przez władze austriackie i osadzony w miejscowym więzieniu,  

następnie zaś przymusowo wysłany do Lwowa. Po wyjściu z więzienia zakwalifikowany został 

jako „niebezpieczny osobnik na przyszłość, którego należałoby poddać pod szczególny nadzór 

policyjny”. 

 Podczas pobytu we Lwowie udało mu się podjąć pracę w aptece Piotra Mikolascha, 

jednej z czołowych aptek galicyjskich, o szerokich możliwościach badań laboratoryjnych. To 

tam, po raz pierwszy Łukasiewicz zetknął się z olejem skalnym i z zapałem przystąpił do 

eksperymentów z jego wykorzystaniem do celów oświetlenia. Niestety, brak funduszy  

i odpowiedniej wiedzy nie pozwalał mu na osiągnięcie celu. Jego pracodawca, widząc jednak 

jego nieprzeciętne zdolności, pomógł mu zdobyć wykształcenie. Łukasiewicz ukończył studia 

farmaceutyczne w Krakowie, a następnie wyjechał do Wiednia, aby zgłębiać wiedzę z zakresu 

chemii analitycznej. Z dyplomem magistra wrócił do pracy w aptece Mikolascha i rozpoczął 

badania nad destylacją ropy i jej wykorzystaniem.   

„Otwarta głowa”, niekonwencjonalny, często ryzykowny sposób działania,  

a jednocześnie wiara w osiągnięcie sukcesu, pozwoliły mu w 1852 r. po wielu tygodniach 

wytężonej pracy wspólnie z Janem Zehem uzyskać o preparat pozbawiony takich frakcji 

lekkich jak benzyna oraz oddzielić go w aparaturze od pozostałych ciężkich węglowodorów, 

jak asfalty, oleje techniczne i inne.  

 Tak, o tym sukcesie mówił sam Łukasiewicz: „...udało mi się wreszcie surowy ten 

destylat tak oczyścić i rozgatunkować, iż produkt mój wybornym był materiałem do oświetlenia 

i śmiało konkurować mógł z najlepszym włoskim olejem skalnym" (Morawski 1871; 34).  

 Rok później Łukasiewicz skonstruował pierwszą prototypową cylindryczną lampę 

naftową, przy wykonaniu której pomagał mu lwowski blacharz Adam Bratkowski. Po raz 

pierwszy zabłysnęła ona w aptece Mikolascha w marcu 1853 r., zaś w lipcu tego samego roku 

miało miejsce jej publiczne zastosowanie podczas nocnej operacji w lwowskim szpitalu na 

Łyczakowie. Ten dzień, 31 lipca 1853 r. przyjmuje się za początek polskiego przemysłu 

naftowego i termin pierwszej na świecie „transakcji naftowej”.  

W 1854 r. Łukasiewicz wspólnie z Tytusem Trzecieskim i Karolem Klobassą założył 

pierwszą na świecie spółkę naftową, która miała wydobywać ropę naftową i eksploatować ją. 

W tym czasie wyprowadził się ze Lwowa i przeniósł w pobliże terenów roponośnych. Spółka 

rozpoczęła eksploatację ropy w Bóbrce, a dwa lata później uruchomiła destylarnię  

w Ulaszowicach.  



  
Łukasiewicz przez całe swoje życie działał na rzecz rozwoju przemysłu naftowego, zakładał 

kolejne kopalnie i rafinerie oraz nie ustawał w pracach nad  udoskonaleniem przetwórstwa ropy, 

czego efektem były nagrody, które otrzymywał za produkty naftowe na wystawach w Jaśle, 

Lwowie czy Wiedniu. Stale udoskonalał również stosowane w kopalniach techniki wiercenia 

otworów, wprowadzając innowacje w tym zakresie.  

 Łukasiewicz o ropie mówił: „….ten płyn to przyszłe bogactwo kraju, to dobrobyt  

i pomyślność jego mieszkańców, to nowe źródło zarobku dla biednego ludu i nowa gałąź 

przemysłu, która obfite wyda owoce” (Brzozowski 1974; 86). 

 Łukasiewicz dzięki swojej postawie szybko stał się człowiekiem zamożnym  

i powszechnie szanowanym, co  umożliwiło mu zakup majątku ziemskiego. Dworek 

Łukasiewiczów w Chorkówce stał się wkrótce miejscem tętniącym „polskim” życiem, gdzie 

znajdowali schronienie m.in. weterani walk o niepodległość, których wielu trafiało do Galicji 

po upadku kolejnych powstań narodowych. Jako człowiek znany z szlachetnego charakteru  

i altruizmu Łukasiewicz chętnie dzielił się swoim bogactwem z innymi. Zwykł mawiać: „To 

wielka sztuka być bogatym, a również i wielka odpowiedzialność”, a na pojawiającą się krytykę, 

iż nie wszyscy obdarowani zasługiwali na jego pomoc odpowiadał: „wolę dać 99 

niepotrzebującym, niż jednego potrzebującego opuścić” (Sozański 2004; 43). 

Atmosferę domu Łukasiewiczów znakomicie odmalowała w swym wspomnieniu Anna  

z Działyńskich Potocka: „Przechodząc przez pokój jadalny zadziwiona byłam ilością nakryć  

w domu pary bezdzietnej i myślałam, że trafiłam na jakąś recepcję. Ale gdyśmy zasiedli do 

podwieczorku, przekonałam się, że to tylko miejsca dla domowych i stałych gości, którzy powoli 

schodzić się zaczęli. Pierwszego wprowadziło dwóch ludzi: weteran kaleka o siwych włosach  

i szlachetnej twarzy, ofiara pastwień Cytadeli warszawskiej. Za nim weszło jeszcze kilku 

weteranów, a dalej dla kontrastu, młódź hoża i dziarska, przybyła z różnych uniwersytetów  

i szkół fachowych zagranicznych na wakacje do Łukasiewiczów, którzy nie dość, że licznej 

młodzieży włościańskiej dostarczali środków do kształcenia się, ale garnęli ich do siebie 

prawdziwie jak do rodzinnego domu. To też wśród tego grona, prócz czci i wdzięczności, 

panowała synowska poufałość. Niedługo ożywiła się rozmowa. Rozpoczęły się dyskusje. Ojciec 

Łukasiewicz  (bo inaczej go w okolicy nie zwano) dawał się młodym wygadać, od czasu do 

czasu tylko z dobrotliwym uśmiechem, doświadczeniem i radą hamując zbyt wybujałe 

porywy(…). Wszystko to razem stanowiło cechę prawdziwego dworu polskiego i wdzięk 

nieopisany! (Honarata ze… 2005; 48) 



  
 W tym czasie Łukasiewicz rozwinął na dużą skalę działalność dobroczynną. Budował 

szkoły, kościoły, drogi i mosty, propagował zakładanie sądów. W Bóbrce otworzył leczniczy 

zakład kąpielowy jodowo-bromowy, w Chorkówce kaplicę dla miejscowej ludności,  

a w Zręcinie ufundował ze swoim wspólnikiem Klobassą kościół w stylu neogotyckim. Założył 

też Szkołę Koronkarską dla dziewcząt w Chorkówce, którą prowadziła jego żona Honorata. Był 

twórcą i członkiem wielu towarzystw i stowarzyszeń. Zabiegał i dbał o rozwój oświaty i kultury 

oraz edukację pracowników przemysłu naftowego, czego efektem było powołanie do życia 

szkoły górniczej.  

Będąc posłem na sejm galicyjski IV kadencji doprowadził do zjazdu przemysłowców 

na którym powstał pomysł utworzenia zrzeszenia właścicieli i przedsiębiorców naftowych, jako  

reprezentacji ich wspólnych interesów. Skutkiem tej inicjatywy stał się Kongres Przemysłu 

Naftowego, podczas którego poruszono najważniejsze zagadnienia związane  

z funkcjonowaniem podkarpackiego przemysłu naftowego, zaś jego pokłosiem było powołanie 

do życia Krajowego Towarzystwa Naftowego dla Opieki i Rozwoju Przemysłu i Górnictwa 

Naftowego w Galicji z siedzibą w Gorlicach. Powstanie zrzeszenia reprezentującego interesy 

jednej z najważniejszych gałęzi przemysłu było w tym czasie wydarzeniem bez precedensu  

i po raz kolejny świadczyło o przenikliwości Łukasiewicza oraz jego umiejętności 

wprowadzania nowatorskich rozwiązań, niezbędnych w zmieniającej się rzeczywistości.  

Przy całej swej wielkości Ignacy Łukasiewicz postrzegany był jako człowiek niezwykle 

skromny. Tak scharakteryzował Łukasiewicza Kazimierz Chłędowski: „Ciekawy to był 

człowiek: skromny, a nawet przesadzający w skromności, ze spuszczonym wzrokiem i łagodnym 

uśmiechem, zawsze w szaraczkowej długiej czamarze, zawsze w pracy. Nadawał sobie pozory, 

jakby znosił to bogactwo jako dopuszczenie Boże, jako ciężar włożony nań przez Opatrzność. 

Robił też bezmiernie dużo dobrego” (Chłędowski 1951; 158). Jego wszechstronna działalność 

charytatywna oraz postawa wobec drugiego człowieka sprawiły, iż Papież Pius IX w dowód 

uznania dla jego dobroczynności nadał mu tytuł szambelana papieskiego i odznaczył Orderem 

Świętego Grzegorza.  

Ignacy Łukasiewicz zmarł w 1882 r. w wieku 60 lat w swoim majątku w Chorkówce  

w opinii żarliwego patrioty, społecznika, inicjatora ekonomicznego odrodzenia Galicji oraz 

szlachetnego pozytywisty, który lampą naftową nie tylko rozświetlił ziemie polskie, ale dzięki 

której do chłopskiej podkarpackiej chałupy zawitał promyk lepszego życia. 

 



  
Ignacy Łukasiewicz jako prekursor CSR na polskiej niwie 

 

We współczesnym świecie sporo uwagi poświęca się społecznej odpowiedzialności biznesu, 

potocznie zwanej CSR i wydawać by się mogło, iż jest to genialny wynalazek naszych czasów, 

nieodzowny element działalności nowoczesnych firm. Nic jednak bardziej mylnego, gdyż CSR 

jest znany i praktykowany na świecie od starożytności, choć jego współczesna koncepcja 

wywodzi się z drugiej połowy XIX w., kiedy to przedsiębiorcy tacy jak John H. Patterson, czy 

John D. Rockerfeller położyli podwaliny pod ruch filantropijny. Przez cały ten czas CSR 

dynamicznie ewoluuje dostosowując się do zmieniającego się świata. W latach 70-tych XX w. 

pojawiła się pierwsza powszechnie zaakceptowana definicja CSR autorstwa Archiego Carrolla, 

wskazująca na odpowiedzialność ekonomiczną, prawną, etyczną i filantropijną (Caroll 1991; 

39-48). W tym samym czasie powstał pierwszy kodeks CSR.  Obecnie zaś obserwujemy 

mnożenie się rozmaitych standardów oraz powstawanie kolejnych przewodników i kodeksów 

CSR, które kładą nacisk na pojawiające się zmiany i potrzeby współczesnego świata, jak 

chociażby dbałość o środowisko naturalne. 

Gdybyśmy chcieli zdefiniować społeczną odpowiedzialność biznesu to w skrócie 

powiedzielibyśmy, iż jest to odpowiedzialny sposób funkcjonowania firmy w przestrzeni 

społecznej, ekonomicznej oraz przyrodniczej. Bo CSR ma wiele odsłon – od inwestowania  

w zasoby ludzkie, przez ochronę środowiska, aż po relacje z otoczeniem (Bernatt 2009; 24-31). 

Taką strategię działania może przyjąć każdy – duża korporacja oraz małe przedsiębiorstwo  

z niewielkiej miejscowości, ponieważ biznes odpowiedzialny społecznie to taki, który dba  

o środowisko i jego mieszkańców. Bierze pod uwagę interesy lokalnej społeczności oraz 

wspiera swoich pracowników by mogli się rozwijać i realizować swoje pasje. I ponad wszystko, 

sprowadza się do jednej rzeczy – wyjaśnienia i reorientacji celów, jakie stoją przed biznesem. 

Nieporozumieniem jest twierdzenie, że jedynym celem biznesu jest przynosić zyski i korzyści. 

To są jedynie środki do celu, jakim jest służenie społeczeństwu poprzez dostarczanie mu 

bezpiecznych i wysokiej jakości produktów oraz usług, które przyczyniają się do wzrostu 

jakości życia bez pogarszania stanu systemów ekologicznych i społecznych (Niewierko 2018; 

311-321). 

Mając ogólne pojęcie na temat tego czym jest CSR powróćmy do osoby Ignacego 

Łukasiewicza. Czy można go nazwać protoplastą CSR na polskiej niwie? Człowiekiem, który 

położył fundamenty pod idee społecznej odpowiedzialność biznesu? Myślę, że tak, choć na 



  
początku był to CSR nieco romantyczny, choć już wtedy wychodzący poza ramy tradycyjnej 

filantropi polegającej na tworzeniu jadłodajni czy przytułków dla ubogich. Można by nawet  

pokusić się o stwierdzenie, że Polska była jednym z mateczników dzisiejszych idei CSR, choć 

kształtował się on w nieco innych warunkach niż gdzie indziej na świecie. Ignacy Łukasiewicz 

zasłynął bowiem jako filantrop w służbie społecznej w czasach, kiedy Polski nie było na 

mapach Europy, toteż wprowadzana przez niego społeczna odpowiedzialność opierała się 

przede wszystkim na wartościach takich jak patriotyzm.  

Kiedy, pod koniec XIX w. wielu przemysłowców na świecie krwawo tłumiło robotnicze 

strajki, Ignacy Łukasiewicz stworzył największy pakiet pracowniczy ówczesnej Europy, a jego 

rafineria wymarzonym miejscem pracy. Robotnicy zatrudnieni przez Łukasiewicza pracowali 

po 12 godzin, potem jednak mieli 24 godzinną przerwę, co było wówczas niespotykane. Jako 

pierwszy przedsiębiorca w Europie wprowadził obowiązkową kasę bracką, do której 

pracownicy odprowadzali 3% zarobków. W zamian mogli liczyć na pokrycie kosztów leczenia, 

rentę inwalidzką i rodzinną, a po 20 latach pracy, na godziwą emeryturę. Finansował również 

edukację dzieci swoich pracowników. 

Działania Łukasiewicza nie ograniczały się wyłącznie do budowy socjalnego zaplecza, 

ale sięgały znacznie służąc lokalnej społeczności. Łukasiewicz zakładał kasy pożyczkowe, 

finansował budowę dróg, mostów, szkół i kościołów.  W powiecie krośnieńskim mówiło się, że 

tamtejsze drogi brukowane są guldenami Łukasiewicza. Emerytury, bezpłatne leczenie, 

edukacja dzieci, w XIX wieku słynącym z drapieżnego kapitalizmu to było istne novum. 

O jego działalności na rzecz najbliższego otoczenia możemy przeczytać  

w opublikowanej w 1875 r. pracy poświęconej przemysłowi galicyjskiemu Edwarda 

Windakiewicza:„…wpływ tego przemysłu na okoliczną ludność jest bardzo korzystny. Potrzeba 

tylko widzieć drogi, uprawę, mieszkanie małych i większych posiadaczy po drodze do Bóbrki, 

ażeby doznać takiego wrażenia, jak gdyby się przeniesionym zostało w jaką lepiej uprawioną 

okolicę Niemiec lub Francji. Dobre drogi, wszędzie pozasadzane drzewa i wodnemi rowami 

poprzerzynane łany, dalej czyste i rozległe budynki i zakłady, osobliwie w Zręcinie i Chorkówce, 

do tego dobrze żywieni, czysto ubrani włościanie, to wszystko dobre robi wrażenie, wszędzie 

bowiem widać pewien dobrobyt, który także przy zwiedzaniu kopalń wpadł mi w oczy; 

widziałem mianowicie, że robotnicy podczas  obiadowej pory gotowali mięso i słoninę piekli, 

czego w Galicji nigdzie zresztą nie widziałem. W Chorkówce jest też i szkoła, Kasa Zaliczkowa, 

tak, że włościanin, który zwykle do roboty posyła dwóch ludzi, całkiem oswobodzony jest z rąk 



  
lichwiarzy. Największą zasługą w tem wszystkim ma dyrektor kopalni i właściciel Chorkówki 

pan Ignacy Łukasiewicz, który niezmordowaniej w każdym względzie ludziom idzie na rękę  

i prawdziwym jest ich ojcem” (Windakiewicz 1875; 52). 

Najlepszym potwierdzeniem znaczenia wprowadzanych przez Łukasiewicza dobrych 

praktyk jest wprowadzenie w niepodległej Polsce ubezpieczenie emerytalnego, dostępnego już 

wcześniej robotnikom w Bóbrce, na obszarze całego państwa. W opinii współczesnych 

„…czynem tym postawił sobie Łukasiewicz pomnik trwalszy od spiżu w sercach robotników, 

którzy w uznaniu niezwykłych zasług w stosunku do nich i do nędzy ludzkiej w ogóle, obdarzali  

go synowskim wprost przywiązaniem i nazywali Ojcem Łukasiewiczem, pod którym mianem 

znał go cały kraj” (Bielski 1932). 

Sytuacja robotników w Bóbrce kontrastowała z tym, co działo się w tym czasie w innych 

fabrykach i kopalniach. Wyraz temu daje przedstawiony w 1872 r. w „Gazecie Lwowskiej” opis 

warunków pracy stworzonych przez Łukasiewicza: „…w Bóbrce mają robotnicy kasę 

zaliczkową i rodzaj kasy oszczędnościowej urządzonej przez zarządcę i właściciela destylarnii 

nafty w Chorkówce pana Łukasiewicza. Stosunek, jaki pan Łukasiewicz zaprowadził między 

liczną swą wyrobnicza i rzemieślniczą czeladzią, policzyć należy do najpiękniejszych w kraju: 

każdy robotnik znajdzie u niego pomoc w potrzebie i ratunek w razie choroby, a pewna 

patriarchalność przebija się w całym urządzeniu i szczególnym staje się kontrastem wobec 

fabryk i zakładów, w których naczelnik dybiąc tylko na wyzyskiwanie ostatnich sił robotnika, 

nie dba bynajmniej o polepszenie jego moralnego i materialnego bytu. Nie utopia  

w przeprowadzaniu swych urządzeń, ale człowiek ściśle praktyczny, potrafił pan Łukasiewicz 

zaprowadzić w swych fabrykach ład i porządek, cechujący najlepsze tego rodzaju zagraniczne 

zakłady, a u sąsiadów pozyskać najszczerszy szacunek. Jak dalece rozwój każdego 

przedsiębiorstwa, nawet i nafcianego zawisł od zacności stojącego na czele człowieka, 

najlepszym tego dowodem jest wiele innych kopalń na karpackim podgórzu, gdzie wielka ilość 

wydobytej nafty służy ludowi tylko na opłacenie arendarza i jest bodźcem do wielkiej 

demoralizacji, okolica Bóbrki tymczasem podnosi się materialnie, a ubogi lud dobrze używa 

zapracowanego grosza” (Chłędowski 1872; 158). 

Opinię tę potwierdzali inni pisząc:„… w Bóbrce na twarzy każdego z robotników widać 

zadowolenie, wszyscy tutaj pracują rześko i ochoczo, ponieważ każdy wie, że tylko prawdziwa 

praca znajdzie uznanie u administratora” (Teleżyński 1870; 15), „…lud nauczył się pracować. 

Co dawniej rad chadzał w drogę za wołami na Multany i Wołoszczyznę, dziś woli pracować 



  
osmolony” (Morawski 1871; 34). 

Słowa te są potwierdzeniem, iż Ignacy Łukasiewicz w swoich czasach potrafił stworzyć 

unikatowy model biznesowy, w którym istotną rolę odgrywał człowiek. Wcielone w życie  

zasady i dobre praktyki dały robotnikom poczucie stabilizacji oraz zbudowały społeczne 

zaufanie. Z czasem zaś stały się powszechnie obowiązującymi standardami, choć w momencie 

ich wprowadzania wychodziły daleko poza ramy epoki, w której żył ich propagator. 

Także i dziś domeną działania osób zarządzających firmami w ramach CSR jest nie 

tylko spersonalizowana identyfikacja z sukcesem konkretnej firmy, ale wprowadzanie 

obiektywnych i rzetelnych programów motywujących pracowników i spajających ich z firmą. 

Jednocześnie jest to najlepszy przykład szacunku do człowieka, jego pracy, umiejętności 

popartych często nie tylko talentem, ale i wytrwałością w dążeniu do osiągnięcia sukcesu 

własnego oraz firmy.  Bez wątpienia Ignacy Łukasiewicz wcielił w życie ideały, które plasują 

go w szeregach wybitnych jednostek wyprzedzających swoją epokę, a być może i kilka epok.  

Odkrywca i wynalazca, tytan pracy, innowator i nauczyciel młodzieży, przedsiębiorca  

i milioner, filantrop i działacz społeczny, patriota i polityk, ale przede wszystkim skromny, 

dobry człowiek oddany innym. Takim był Ignacy Łukasiewicz i takim powinien znać go świat. 

Bez wątpienia zbudował on podwaliny nowoczesnego sektora naftowego i przyczynił się do 

rozwoju cywilizacji wpisując się w historię gospodarczą światowej energetyki. Swoją wiedzę, 

umiejętności i zdolności menadżerskie połączył z odwagą dążenia do odkrywania nowych 

rzeczy i wytyczania nowych kierunków. Udowodnił jednak, że bycie przedsiębiorcą  

i innowatorem nie wyklucza postaw społecznych, filantropijnych, po prostu ludzkich. Jako 

pionier społecznego zaangażowania biznesu zmienił na lepsze wiele ludzkich historii.  

Znamienne, w kontekście dorobku całego życia Łukasiewicza, wydają są słowa Jana 

Pawła II, który powiedział: „Zysk jest ważny, ale nie jest miarą sukcesu. Są też ludzie, którzy 

tworzą największy atut przedsiębiorstwa” (Encyklika Centesimus Annus 1991). 

 

Zakończenie  

 

Reasumując rozważania na temat prekursorskiej działalności CSR-owej Ignacego 

Łukasiewicza należy stwierdzić, iż pozostawiony przez niego dorobek, w tym zakresie 

powinien być kontynuowany i naśladowany. Świat potrzebuje współczesnych Łukasiewiczów.  

Dla przykładu polityka energetyczna XXI wieku charakteryzuje się koniecznością 



  
ciągłego antycypowania pojawiających się zmian i wykorzystywania szans wynikających  

z wielu zmiennych. Jej podstawowym celem jest osiągnięcie bezpieczeństwa energetycznego  

i przewagi konkurencyjnej. Przykład Łukasiewicza to również dobry punkt odniesienia dla 

budowania strategii energetycznych. Wskazuje bowiem, iż innowacyjność w myśleniu, a także 

odwaga i konsekwencja w działaniu, powinny być zasadami przewodnimi. Jednocześnie 

innowacyjność powinna być wielowymiarowa i nie może ograniczać się do pracy  

w laboratorium, ale obejmować także organizację pracy, zarządzanie firmą, modele biznesowe, 

komunikację, współpracę i pracę zespołową, a także rozwiązania legislacyjne. Skuteczność 

polityki energetycznej wymaga determinacji, konsekwencji i wytrwałości.  

Jeśli zapomnimy o tych zasadach i wartościach, to niech przypomnieniem będzie 

Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce, 

wyjątkowy w skali światowej obiekt, w którym można poznać genezę i na własne oczy 

zobaczyć kolebkę polskiego przemysłu naftowego w najstarszej na świecie i nadal działającej 

kopalni ropy naftowej. 

Ignacy Łukasiewicz do końca życia wierzył, że jego odkrycia i wynalazki powinny 

służyć nie wyłącznie zyskom, ale powszechnemu dobru ludzi, zaś pieniądze z nafty powinny 

wspierać rozwój lokalnych społeczności. Zwykł mawiać: „Człowiek na świecie jest jak żołnierz 

na warcie i dopóki żyje, pracować musi, a co zapracuje, tego do grobu nie zabierze, przyda się 

tu dla innych ludzi” (Stokłosa, Wójcik 2019: 32).12 Jego piękny życiorys pokazuje, że  

w słowach tych nie ma ani cienia przesady. Trzeba jednak wyraźnie zaznaczyć, iż w obecnym 

świecie społeczna odpowiedzialność biznesu rozwija się na zupełnie innych zasadach, niż za 

czasów „szejka z Galicji”. Firmy, podejmując działanie CSR robią to głównie w celu 

umocnienia swojej  pozycji oraz wzbudzania w świadomości konsumentów pozytywnych 

skojarzeń, co należy zaznaczyć, w warunkach konkurencji i wolnego rynku nie jest niczym 

złym. Współczesny CSR nie ma nic wspólnego z XIX-wieczną filantropią czy działalnością 

dobroczynną. Jest to dobrze zaplanowane i przemyślane działanie mające na celu zwiększenie 

wartości firmy. 
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