
  
 

Czarne złoto - historia sektora energii 
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Streszczenie: Historia wydobycia, przetwórstwa i wykorzystania ropy naftowej jest 
wielowiekowa. Owszem, lampa naftowa, destylacja frakcyjna dająca naftę o niespotykanej 
dotychczas czystości, przemysłowe wydobycie ropy naftowej, w tym spod dna morskiego, 
oczyszczenie i przesył gazociągami gazu ziemnego, doprowadziły do eksplozji (sic!) przemysłu 
naftowego, energetyki transportu, chemii, farmacji i wielu innych dziedzin.  
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Wstęp 

 

Światło lampy naftowej na lwowskiej sali operacyjnej w szpitalu to symbol rozpoczęcia nowej 

epoki. Lampa zaopatrzona w zmodyfikowany wyjątkowy system spalania gazów powstałych 

podczas spalania nafty oczyszczonej w niespotykany dotąd sposób w procesie destylacji 

frakcyjnej otworzyła ogromne możliwości przemysłowego wykorzystywania ropy naftowej  

i jej przetworzonych produktów. Know-how spotkało się w Bóbrce z przemysłowcem  

i ziemianinem, rozwój chemii i inżynierii przyniosły całemu światu rozwój, postęp i wzrost 

gospodarczy. Przemysł naftowy wymusił współpracę przedsiębiorców ze światem nauki, 

bezrobotni stawali się robotnikami, robotnicy inżynierami, bieda  

i analfabetyzm bezpowrotnie ustąpiły przed dostatkiem i edukacją. Ignacy Łukasiewicz 

urodzony 200 lat temu celem uczczenia pamięci na wniosek posła z Krosna - kolebki przemysłu 

naftowego - został ogłoszony przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej patronem roku 2022. 

Wielowiekowa historia zainteresowania człowieka wydobywaniem, przetwarzaniem  

i wykorzystywaniem ropy naftowej, nafty, smoły i gazu ziemnego znana i opisywana jest 

zarówno przez podróżników, medyków jak i naukowców. Fascynacja ogniem z ziemi, płonącą 

wodą, ciepłem i światłem warte są nie tylko przypomnienia, warte są zachowania w pamięci  

i przekazywania tym, którzy światło i ciepło kojarzą jedynie z naciśnięciem klawisza. 
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Celem niniejszego artykułu jest przypomnienie i przybliżenie historii geologii, 

wydobycia, przetwórstwa i wykorzystania ropy naftowej i nafty w okresie przed 1853 rokiem, 

a także incydentalne wspomnienie o następcach Ignacego Łukasiewicza, ojców wydobycia 

ropy naftowej spod dna morza i przemysłowego wykorzystania gazu ziemnego przesyłanego 

gazociągami. 

 
Historia wykorzystania ropy naftowej 

 

Historia wykorzystywania ropy naftowej i jej przetwórstwa jest wielowiekowa.  Sumerowie 

wykorzystywali zagęszczone produkty naturalnego odparowywania oleju skalnego (bitum, 

asfalt) z powierzchni ziemi, głównie jako materiał budowlany. Dodawany do mieszanki gliny, 

piasku i żwiru, z których wykonano cegły o podwyższonej wytrzymałości, służył do 

mocowania murów kamiennych (klej bitumiczny), pokrywania dróg (w rzeczywistości były to 

pierwsze w historii ludzkości drogi asfaltowe), wzmacniania brzegów sztucznych zbiorników, 

a także pokrywania dna łodzi, zapewniając w ten sposób ich wodoodporność. Olej płynny (jako 

paliwo do lamp) był szeroko stosowany do oświetlenia wnętrz. Mieszkańcy Mezopotamii 

uważali olej za leczniczy - czyraki i świerzb leczyli maściami bitumicznymi, a bólu stawów 

starali się pozbyć kąpiąc się w fontannach olejowych. Produktami ropopochodnymi smołowane 

były arka Noego i koszyk Mojżesza, w Bizancjum pilnie strzeżono recepty na destylację oleum 

incendiarum, a Marco Polo widział w 1272 płonące w Baku ognie lamp naftowych (Polo 1975: 

78).  

Przez 170 ostatnich lat ropa naftowa i przemysł petrochemiczny zmieniły świat, były 

motorem postępu. Na północ od Karpat, między Wisłą a Sanem jest wiele miejscowości  

o swojskich nazwach: Ropa, Ropki, Ropianka (koło Krosna), Ropienka (koło Ustrzyk) , Ropica 

i wiele innych. Ale najwcześniejsze pisemne wzmianki o stosowaniu produktów naftowych  

w Mezopotamii można znaleźć już w sumeryjskim „Eposie o Gilgameszu” i „Eposie  

o Atrachazie”, stworzonym w III-II tysiącleciu p.n.e. Historia globalnej powodzi i ratowania 

ludzi w drewnianej łodzi z arką smołowaną asfaltem jest wyłożona na glinianych tabliczkach. 

Najsłynniejszym było „niewyczerpane” źródło bitumu znajdujące się na terenie wsi Hit koło 

Babilonu, na terenie dzisiejszego Bagdadu. Starożytny grecki historyk Diodorus Scillus pisał  

o nim: „W Babilonii można znaleźć wiele niesamowitych rzeczy, ale żadnej z nich nie można 

porównać do źródła nieskończonej ilości odkrytego tutaj bitumu” (Sicilus: 44). Słowo „nafta” 

– w Polsce używamy dziś pojęcia „ropa naftowa” – (ciekła kopalina, złożona z mieszaniny 



  
naturalnych węglowodorów gazowych, ciekłych i stałych oraz innych dodatków)  jest 

najprawdopodobniej pochodzenia perskiego ”نفت” (fonetycznie: naft), wszedł do języka przez 

grekę „ναφτα”(naphta). Istnieją dwie wersje etymologii perskiego słowa naft: według jednej 

oznacza „mokry” (czyli olej będący rodzajem wilgoci, cieczy), według drugiej pochodzi od 

akadyjskiego czasownika „wymiotować " (to znaczy, jest to coś wyrzuconego z ziemi). Inne 

hipotezy etymologiczne są związane z akadyjskim „napatum” – „zapłon” (który mógłby 

odzwierciedlać właściwości paliwowe oleju) lub medianą „nafata” – „wyciekać”  

(z wnętrzności ziemi). W językach germańskich, które są mniej podatne na bezpośrednie 

zapożyczenia, stosowano półślady z łaciny, np. niemiecki Erdöl - „olej ziemny”. W językach 

słowiańskich obok formy zapożyczonej (ropa naftowa) używano oryginalnej nazwy „nafta”, co 

oznaczało nie tylko olej i bitum, ale także roztwór soli (pochodzenie terminu „nafta” wiąże się 

z ich użyciem substancje w medycynie, w szczególności do gojenia ran). Nie przypadkiem na 

terenach pól naftowych spotykamy znaczną liczbę toponimów związanych ze słowem „ropa”. 

Galicyjscy górnicy wydobywający ropę nazywani byli „ripnikami”, a sam termin „ropa” 

pojawia się w źródłach pisanych z XVI wieku. Ponadto ropę nazywano na terenach Podkarpacia 

i Zakarpacia „olejem skalnym”. 

 

Polski etap historii ropy naftowej 

 

Jan Długosz pisał o stosowaniu oleju skalnego (petrus + oleum = petroleum), Stefan Falimierz 

w dziele „O ziołach i o mocy ich” (Falimierz 1534: 99)  w 1534 r.  pisze o medycznym 

stosowaniu oleju skalnego. Hieronim Spieczyński w herbarzu „O ziołach tutecznych  

i zamorskich” z 1556 r. i Marcin Siennik w dziele zatytułowanym „Herbarz, to jest ziół 

tutecznych, postronnych i zamorskich opisanie”  w 1568 r. W  zielniku „Herbarz polski to jest 

o przyrodzeniu ziół i drzew ksiąg dwoje” Marcina z Urzędowa wydanym  w roku 1595 czytamy 

o sposobie wyrobu świec z oleju skalnego. W dziele Erezma Syksta „O cieplicach we Skle, 

ksiąg troje”, wydanym w Zamościu w 1617 r. czytamy o występowaniu ropy naftowej, ale też 

o sposobie oczyszczania jej na drodze destylacji. Zaznaczył także, że z początkiem XVII w. 

wydobywano ze studzien już ropę naftową z wykopanych w okolicach polskiego wówczas  

Drohobycza studzien. Inżynier górniczy Henryk Walter (1835-1921) w artykule „Beitrag zur  

Geschichte der galizischen Erdolindustrie” podają, że w klasztorze OO. Franciszkanów  

w Krośnie znajduje się dokument, według którego już w XVI w. Wolne Królewskie Miasta 



  
Krosno i Drohobycz posiadały królewski przywilej oświetlania miasta olejem skalnym 

zmieszanym z olejem lnianym (Walter 1916: 3).  Albert Tylkowski w  dziele „Physica curiosa” 

wydanym w 1680 roku wspomina o źródłach ropy naftowej i gazu ziemnego w okolicach 

Krosna (nota bene: w rozdziale De ente rationis znajduje się opis źródła gazu ziemnego koło 

wsi Iwaniec: Iwonicz źródło gazowe „Bełkotka”). Wspomina również o innych źródłach ropy 

naftowej w okolicach Krosna, używa wyrażeń jak asfalt (pix natia – smoła rodzima), bitumen, 

petroleum na określenie  płynnego bituminu (Petroleum vocant bitumen liquidum) (Tylkowski 

1680: 106). Ks. Jan Frydwalski pisze pierwszy podręcznik „Minero-Logia Magni Principatus 

Transilvaniae Seu Metalla, Semi-Metalla, Sulphura, Salia, Lapides, & Aquae” w języku 

łacińskim, wydanym w Cluj w Rumunii. Są w podręczniku tym opisy prób destylacji ropy, jej 

właściwości, występowanie a także zastosowania. Dziś Fridvaldszky János to wielki minerolog 

z Siedmiogrodu, węgierski bohater, nikomu w Polsce nie jest znany, również w środowisku 

naukowym. Stanisław Staszic pisze o gromadzącym się w kopanych studniach i zagłębieniach 

oleju skalnym, wymieniając miejscowości: Bóbrkę, Harklową, Iwonicz, Klimkówkę, 

Kobylankę, Libuszę, Potok, Rogi, Ropienkę, Równe, Wietrzno, Węglówkę. Pisze również 

dalej, że występowanie ropy ciągnie się przez 1484 kilometry Karpat (Staszic 1815). Niewielu 

również pamięta, że w 1837 roku w paryskiej Ecole Centrale des Arts et Manufactures naukową 

destylację frakcjonowaną ropy naftowej przeprowadzili  

i opublikowali (w Recherches chimiques sur les bitumes, Journal de Pharmacie w 1840 roku) 

Filip Neriusz Walter (Dębski 1955) (znakomity polski chemik) oraz Pierre Joseph Pelletier 

(Brzozowski 1994). 

 

Historia ropy i nie tylko we wsi Siary 

 

Po rozgromieniu Cesarza Napoleona I Rosjanie w marcu 1814 roku stanęli w Paryżu. 

Stanęli to eufemizm: pili i korzystali z innych uciech przez całe dnie i noce. Nie mieli czasu na 

udział w celebracjach obiadowych: kupą zajmowali wystawne lokale, które szablą opróżniali  

i wołali o posiłek. Poganiali obsługę wołając: Bistro, BISTRO!!! - przyjęło się i do dziś  

w Paryżu wiedzą co to bistro... Wielki książę Konstanty odszukał w ambasadzie amerykańskiej 

panią Teodorę Walewską (tak, z tych Walewskich...), by ta zorganizowała wielki bal powitalny 

Cara Aleksandra I. Cara witał Tadeusz Kościuszko, który go tak zachwycił, że rok później 

zaproponował naszemu naczelnikowi przywództwo w tworzeniu Królestwa Polskiego, ten 



  
urażony granicami odmówił. Pani Walewskiej towarzyszył 15-letni syn, późniejszy książę 

Stanisław Jabłonowski herbu Prus III. Młody chłopak tak zapragnął zostać żołnierzem, że 

wstąpił do carskiej służby, zdał egzamin i jako kadet baterii pozycyjnej artylerii trafił do konnej 

gwardii, gdzie w dwa lata był już porucznikiem. Niestety, ta wspaniale zapowiadająca się 

kariera zakończyła się rok później: skonfliktowany z Wielkim Księciem (za przyczyną 

hrabianki Joanny Grudzińskiej herbu Grzymała - dla której Konstantin Pawłowicz Holstein-

Gottorp-Romanow, Wielki Książę i następca tronu - zrzekł się dla niej wszystkich tytułów) 

złożył rezygnację i wrócił do Warszawy. Tu ożenił się z Marią Wielopolską, dzięki czemu 

posiadł majątek w Kobylance pod Gorlicami. 

To nie jest przypadek, że pomiędzy Lwowem a Wiedniem cesarską linią kolejową 

kursował młody pomocnik aptekarski Ignacy Łukasiewicz, który woził ze stolicy petrol do 

apteki „Pod Złotą Gwiazdą” Piotra Mikulasha. W tej aptece pracuje Jan Zeh z Łańcuta, który 

tytuł magistra farmacji uzyskał w Wiedniu 8 sierpnia 1846 (nota bene: Ignacy w tym czasie 

siedział już pół roku w rzeszowskim więzieniu, a po uwolnieniu 27 grudnia 1847 roku dzięki 

pomocy brata, prawnika, dyplom magistra farmacji uzyskuje na Uniwersytecie Wiedeńskim 30 

lipca 1852). Zeh badania nad destylacją ropy prowadził od lat kilku, badał jej różne odmiany, 

czytał starodruki, pracował po nocach, cuchnął ropą, łaził jak obłąkany po lwowskich zaułkach 

kłócąc się sam ze sobą (Iwanow 2009: 372). W 1852 roku dołącza do niego Ignacy Łukasiewicz 

i na przełomie 1852/53 roku udaje się uzyskać destylat czysty, w miarę nieśmierdzący  

i „bezpieczny”. Blacharz lwowski Adam Bratkowski konstruuje pierwszą lampę naftową, która 

oświetliła laboratorium i 20 marca 1853 roku witrynę apteki. Blaszana cynowa obudowa  

z nawiewami wymuszającymi obieg powietrza, okienko z miki i palnik umożliwiający wtórne 

wypalenie gazów ograniczają kopcenie. Początkowo lampki nie cieszyły się popularnością. 

Dopiero gdy 31 lipca 1853 roku kilkadziesiąt lamp naftowych oświetliło salę operacyjną 

lwowskiego Szpital Powszechnego pojawiło się zainteresowanie. Zeh występuje w maju 1853 

roku o przyznanie przywileju (patentu) na chemiczne oczyszczanie ropy naftowej i otrzymuje 

go w grudniu tego samego roku. Wkrótce zakłada sklep i pierwszą w Galicji destylarnię, 

dostarcza naftę do oświetlenia lwowskich ulic, również do Wiednia. W 1854 roku na wystawie 

w Monachium otrzymuje dyplom pochwalny za doskonałej jakości destylat. Aż wreszcie 

uzyskał czysty destylat, co potwierdził wiedeńskim patentem. 

W XVII wieku w Sądzie Górniczego (Salinarnym) w Drohobyczu wydano oficjalny 

dokument rządowy – „Zarządzenie Izby Sądowej” uznający ropę naftową za minerał, co 



  
wiązało jej wydobycie z przepisami ustaw górniczych. Na dawnych złożach Swoboda 

Rungurska (Kołomyszczyna) olej wydobywano co najmniej od 1711 roku. W pasie od 

Dobromila przez Drohobycz do Kut i dalej do Rumunii również odkryto wówczas bogate złoża 

ropy naftowej. Największe złoże tamtych czasów pojawiło się w 1800 roku w pobliżu wsi Pohar 

(dziś Obwód Lwowski), w pobliżu potoku Ropianka. Według opisów austriackiego geologa 

Emila Tietza, z odwiertów o głębokości od 5-7 do 70 metrów pozyskiwano tu do 260 ton ropy 

rocznie. Znane są indywidualne próby uprzemysłowienia złoża borysławskiego w latach 1810-

1817, jednak nie osiągnęły one zrównoważonego rozwoju ze względu na brak znaczącego 

popytu na produkty naftowe. 

Należy zauważyć, że niedoskonała destylacja oleju skalnego znana jest od czasów 

starożytnych, stosowali ją nawet starożytni lekarze (w szczególności Kasjusz Feliks)  

i średniowieczni alchemicy arabscy. Wśród przemysłowców, którzy wyróżnili się 

wprowadzeniem pierwotnych technologii rafinacji ropy, należy wymienić archangielskiego 

mineraloga Fiodora Priadunowa, który w 1746 r. zbudował na osiedlu Uchtyń instalację 

przemysłowej destylacji ropy naftowej; bracia Dubynin, którzy wynaleźli kostkę do destylacji 

oleju i zastosowali ją w 1823 r. na polach Mozdoku; inżynier górnictwa Mykoła 

Woskobojnikow, pod którego kierownictwem zbudowano pierwszą rafinerię ropy naftowej na 

Abszeronie (1837) (Biletskyi, Hayko, Orlovsky 2019). Farmaceutyczna obróbka ropy naftowej 

do poziomu „oleju łupkowego” została z powodzeniem przeprowadzona we Włoszech. Prace 

nad przemysłowym przetwarzaniem i rafinacją ropy naftowej w Anglii rozpoczęto się w 1851 

roku. Ale wszystkie te technologie nie zapewniały czystego destylatu. Powstałe substancje 

spalane w lampach (a także oleje roślinne i tłuszcze zwierzęce) dawały przyćmione światło, 

smród i dużo sadzy, co szybko zanieczyszczało lampę, zmniejszając przezroczystość miki 

(stosowanej z braku szkła jako zabezpieczenie okienka). W 1852 r. właściciel lwowskiej apteki 

Piotr Mikulasz utworzył laboratorium chemiczno-farmaceutyczne (gorzelnię), kupił od 

drohobyckiego biznesmena A. Schreinera centnar borysławskiego niedoskonałego destylatu 

oleju górskiego i zlecił J. Zegowi przeprowadzenie destylacji (rektyfikację) tego produktu do 

stopnia tzw. „albumu Oleum petrae” („olej skalny”), który został dostarczony do apteki  

z Włoch. Po wielu tygodniach licznych eksperymentów laboratoryjnych, w których 

uczestniczył Ignacy Łukasiewicz, po raz pierwszy przeprowadzono pełną destylację i rozdział 

oleju na odrębne frakcje. Farmaceuci użyli stężonego kwasu siarkowego i roztworu sody do 

czyszczenia oleju. W maju 1853 r. Zeh złożył materiały do wynalazku („przywilej”) do 



  
chemicznego oczyszczania oleju i otrzymał je w grudniu tego samego roku w Wiedniu. W 1854 

r. na Światowej Wystawie Gospodarczej w Monachium J. Zeh otrzymał „chlubne uznanie za 

całkowitą destylację ropy naftowej”. 1854 rok to czas, w którym powstaje kopalnia w Bóbrce. 

Droga do niej wiodła Łukasiewicza przez Rzeszów, Łańcut, Lwów, Kraków i Wiedeń. Ale 

wiodła też przez Gorlice, gdzie ropę znano i stosowano do oświetlania miast od dawna: 

Łukasiewicz po konflikcie z Zehem w 1853 roku opuszcza Lwów i zatrudnia się w Gorlicach 

w aptece Ludwiki Bartkowej. Tu widzi rozwój nafciarskiej aktywności: maziarzy zbierających 

czarny olej z kałuż i stawów we wsi Łosie, tu ogląda głębokie na 30 sążni kopanki – studnie  

z ropą budowane tu od wieków a dziś rozwijane przez księcia Jabłonowskiego, tu ogląda jego 

fabrykę asfaltu i smarów, które zna już cały świat. Tutaj też jest świadkiem wielkich katastrof, 

pożarów w kopalniach, wybuchów w prymitywnych destylarniach. Tu dowiaduje się  

o wyjazdach Jabłonowskiego w okolice Krosna, w oszukiwaniu terenów roponośnych. Tak 

staje się wspólnikiem innych przemysłowców, założycielami kopalni w Bóbrce byli: Ignacy 

Łukasiewicz – skromny farmaceuta; Tytus Trzecieski – ziemianin i inicjator założenia kopalni 

oraz Karol Klobassa-Zrencki – właściciel wsi Bóbrka. Dzięki zgodnej współpracy, 

zaangażowaniu oraz dużej operatywności twórców powstało pierwsze na świecie 

wielowymiarowe przedsiębiorstwo naftowe. W Chorkówce powstaje rafineria (Pilecki 1957: 

97), w Polance huta stali i piec do jej wytopu, w Potoku kuźnia produkująca świdry i osprzęt 

kopalniany, w Wietrznie szkoła wiertaczy, w Brzezówce (dziś Męcinka) gazowa Elektrownia 

Zagłębia Krośnieńskiego (na terenie kopalni złota Alfreda Nobla…) i w 1873 realna szkoła  

z wydziałem dla kształcenia elektromonterów. Z tych terenów jeżdżą polscy przemysłowcy  

i pracownicy kopalniani na praktyki do Stanów Zjednoczonych  

i Kanady, na uniwersytety techniczne całej Europy, tu jeździ „Baciarzug” – pociąg wożący 

wiertaczy do Drohobycza i Borysławia. Tu z połowy Europy ściągają  inwestorzy, robotnicy, 

stolarze, dekarze, ślusarze, budowane są mosty, drogi, linie kolejowe, banki, ubezpieczalnie, 

kasy chorych, zakłady rentierskie. Tu, w Krośnie, obok Rafinerii Stawiarskiego, Rosjanie 

budują pierwsze lotnisko, a gaz pozwala stworzyć zagłębie szklane, lniarskie. Tu Karol 

Klobassa-Zrencki funduje w Bóbrce uzdrowisko, w którym wody mineralne i zabiegi 

balneologiczne leczą w XIX wieku 5000 kuracjuszy rocznie. To perpetuum mobile rozwoju 

Polski. 

 

 



  
Następcy Ignacego Łukasiewicza 

 

Takich nazwisk jest wiele, ale warto pisząc o ropie zatrzymać się i przypomnieć jeszcze 

jedno: Witold Leon Julian Zglenicki. To absolwent Wydziału Matematyczno-Fizycznego 

Szkoły Głównej Warszawskiej (obecnie Uniwersytet Warszawski), uczeń Mendelejewa  

w Instytucie Górniczym w Petersburgu, uważany za „ojca nafty bakijskiej” czy „polskiego 

Nobla”. Wynalazca, naukowiec, przemysłowiec, filantrop. 30% światowego wydobycia ropy 

naftowej pochodzi z podmorskich odwiertów – które obmyślił, zaprojektował i opatentował. 

Szach Mozaffar ad-Din Szah Kadżar obdarował go Orderem Lwa i Słońca za odkrycia 

geologiczne w Persji. Był partnerem Noblów i Rothschildów w biznesie, chorując na cukrzycę 

utworzył Fundację Popierania Nauki  (20 maja 1991 r. Kasa im. Józefa Mianowskiego została 

reaktywowana jako Fundacja Popierania Nauki) i przekazał jej olbrzymi majątek na rozwój 

nauki polskiej. Ówczesne kwoty szacunkowo określono w okolicach 220 milionów dolarów 

przy 150 mln noblowskiego funduszu. Tenże „uwspółcześniony szacunek” pozwala twierdzić,  

że wartość środków Fundacji Popierania Nauki można szacować na ponad 4.000.000.000 

dzisiejszych USD. Niestety, majątek został zajęty i roztrwoniony przez komunistyczne władze 

sowieckie i polskie, które pomimo licznych wniosków spadkobierców i przedstawicieli nauki 

nie reagują na żądania zwrotu majątku Fundacji. Jego zapis testamentowy na rzecz Kasy 

Mianowskiego przerastał (…) zapisy królowej Św. Jadwigi - na odnowienie Akademii 

Krakowskiej, czy też jej ufundowanie w XIV wieku przez króla Kazimierza Wielkiego” - ocenił 

Marek Zawadzki, prezes Fundacji Nauki Polskiej. Dzisiaj FNP jest instytucją charytatywną, 

przekazuje polskim szkołom technicznym - średnim i wyższym- nowoczesne wyposażenie 

laboratoryjne z dziedziny energoelektroniki. 

 
Podsumowanie 

 

Zapewnienie ciągłości dostaw paliw to dziś zmartwienie polityków, polemologów  

i ekonomistów. Patrząc z dumą na ponad czterystu wybitnych Polaków związanych  

z petrochemią a mających wpływ na postęp na wszystkich kontynentach – musimy pamiętać, 

że zachowanie ich testamentu dziś – zależy od nas. Ignacy Łukasiewicz umierał przy kominku 

opalanym drewnem, dziś dzięki pracy tego skromnego farmaceuty przetworzona ropa naftowa 

to nie tylko aspiryna i ibuprofen, odzież i kosmetyki, to przede wszystkim podstawa przemysłu 

energetycznego, motoryzacji, spotkamy parafinę w szamponie do włosów i w telefonie 



  
komórkowym, w napędzie pojazdów, maszyn i urządzeń. Świat i ludzkość wiele zawdzięczają 

Łukasiewiczowi i wielu innym, bezimiennym, którzy mają wkład w rozwój i postęp. 
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