
  
 

Czego współczesne pokolenie może nauczyć się od Ignacego Łukasiewicza? 
 

Mariusz Ruszel1 

 

Streszczenie:  Ignacy Łukasiewicz powszechnie określany jest jako twórca przemysłu 
naftowego. Większość osób kojarzy go z lampą naftową, jednakże był on również znakomitym 
farmaceutą, polskim działaczem niepodległościowym i społecznym, a także filantropem. Warto 
przypomnieć, że był współzałożycielem pierwszej na świecie kopalni oraz destylarni ropy 
naftowej. W sposób trwały zapisał się na kartach światowej historii gospodarczej. Oznacza to, 
że był nie tylko wynalazcą lampy naftowej, jego dokonania są znacznie szersze. Działał  
w niezwykle trudnych czasach, zmagał się z wieloma trudnościami prywatnymi, a także 
politycznymi oraz gospodarczymi, a jednak wiele wydarzeń których doświadczył nie złamało 
jego postawy, która jest ponadczasowa. Udowodnił, że bycie innowatorem oraz przedsiębiorcą 
nie wyklucza się z zachowaniem postawy społecznej godnej naśladowania. Zadając sobie 
dzisiaj z perspektywy XXI wieku pytanie, czego możemy nauczyć się od Ignacego 
Łukasiewicza? Warto zwrócić uwagę na kilka poruszonych w artykule aspektów. Celem 
artykułu jest przedstawienie wartości charakteryzujących osobę Ignacego Łukasiewicza, 
godnych polecenia współczesnemu pokoleniu. 
 

Słowa kluczowe: Ignacy Łukasiewicz, przedsiębiorczość, lampa naftowa, cechy osobowe 

 

Wstęp 

 

Ignacy Łukasiewicz był człowiekiem niezłomnym, który wykraczał poza czasy, w których 

przyszło mu żyć. Cechował się ogromną odwagą w myśleniu oraz potrafił wykraczać poza 

przyjęte i obowiązujące schematy. Jego nieszablonowa i wyjątkowa postawa jest przykładem 

niezwykłego badacza, poszukującego ciągłych rozwiązań, które przyczyniały się do poprawy 

życia kolejnych pokoleń. Już 31 lipca 1853 roku w lwowskim szpitalu oświetlono lampami 

Łukasiewicza wykonanymi przez konstruktora Bratkowskiego salę, w której chirurg Zaorski 

wykonał operację wyrostka robaczkowego u Władysława Choleckiego. Szacuje się, że jedna 

lampa dawała tyle światła ile 10-15 zapalonych świec. Obrazuje to, że jego dokonania miały 

praktyczny wymiar dla lokalnej społeczności. Jednocześnie jest to wzorem dla współczesnych 

pokoleń, aby nieustannie poszukiwać nowych nieszablonowych rozwiązań, które mogą 

przyczyniać się do poprawy życia społeczeństwa. Zwłaszcza dzisiaj w dobie wzrostu 
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konkurencyjności pomiędzy poszczególnymi gospodarkami, które szukają swoich źródeł 

przewag konkurencyjnych. Dążenie do innowacyjności oraz rozwoju nowych pomysłów  

i patentów wymaga nieustępliwości, wytrwałości oraz odwagi. Ignacy Łukasiewicz nawet 

pomimo przeciwności losu oraz trudnej sytuacji materialnej nie rezygnował z kolejnych celów, 

które starał się realizować. Wartości te są ponadczasowe i stanowić mogą źródło inspiracji dla 

współczesnych badaczy oraz studentów, którzy powinni dążyć do tego, aby być jak Ignacy 

Łukasiewicz. 

 

Wartości charakteryzujące Ignacego Łukasiewicza 

 

Po pierwsze, Ignacy Łukasiewicz był przykładem człowieka niezwykle pracowitego. Urodził 

się w 1822 roku we wsi Zaduszniki w zubożałej rodzinie. W młodości jego rodzina z trudem 

utrzymywała się, a w wieku 8 lat zmarł jego ojciec - Józef. Matka była schorowana, zaś starszy 

brat kontynuował edukację, więc młodszy - Ignacy musiał rozpocząć pracę w łańcuckiej aptece 

już w wieku 14 lat. Został wychowany na osobę bardzo pracowitą, sumienną, a także 

konsekwentną. Szybko ujawnił się też jego talent organizacyjny i przedsiębiorczy, który 

uzupełniał ciągły głód wiedzy oraz dążenie do odkrywania nowych zjawisk. Współczesne 

pokolenie, które w niecierpliwy sposób stara się dążyć do wyznaczonych celów lub też ma 

problem z ich definiowaniem powinno brać przykład z umiejętności nieustępliwego 

eksperymentowania Ignacego Łukasiewicza. Miał on niezwykłą odwagę do odkrywania 

nowych rzeczy oraz ciągłego rozwijania swoich umiejętności, które wykorzystywał również 

dla dobra innych. Taka postawa jest szczególnie dzisiaj bardzo ważna. Współczesne pokolenie 

młodych ludzi w dobie informatyzacji zatraca potrzebę odkrywania pasji, w tym również 

kształcenia warsztatu badacza poprzez ciągłe zadawanie pytań i szukanie na nich odpowiedzi. 

Łukasiewicz łączył w sobie te zdolności, a przy tym był niezwykle przedsiębiorczy i cierpliwy. 

Nawet w obliczu niepowodzeń oraz trudności życiowych nie ustępował w dążeniu do 

wyznaczonych celów. Potrafił wykorzystać swoją wiedzę, pracowitość, upór, umiejętności oraz 

talent, a także pasję do realizacji kolejnych przedsięwzięć, które przyczyniały się również 

rozwoju regionu oraz społeczeństwa. Swoją pracowitością przyczynił się do opracowania 

sposobu produkcji ropy naftowej, które okazało się pionierskie w skali światowej. Jednocześnie 

było wydajne i efektywne. Konsekwencją tego były liczne odwiedziny nafciarzy 

amerykańskich, dążących do skopiowania metod stosowanych przez Ignacego Łukasiewicza 



  
przy rafinacji. 

Po drugie, Ignacy Łukasiewicz był przykładem człowieka potrafiącego pracować 

zespołowo. Wspólnie z Janem Zehem doprowadził do destylacji ropy naftowej. Z zachowanych 

dokumentów możemy odczytać: „a był tam aptekarz, znajomy mój dobry, niejaki Zeh. Okazuję 

mu olej i radzimy nad oczyszczeniem jego dalszym. Dodaliśmy kwasów, przepuściliśmy przez 

alembik i od razu otrzymaliśmy naftę czystą” (Brzozowski 1974: 47). Natomiast tworząc lampę 

naftową podjął współpracę z lwowskim blacharzem Adamem Bratkowskim. Ignacy 

Łukasiewicz mówił: „próbuję świecić, oczywiście w lampie od oleju. Zbiornik zapala się od 

wewnątrz, rozsadza i omal mnie poparzyło. Wtem głoszą oświetlenie nowe: pinoliną i kamfiną. 

Nie mogę spać od zazdrości, udaję się do słynnego blacharza Bratkowskiego” (Brzozowski 

1974: 47). Oznacza to, że talent i umiejętności można rozwijać w warunkach współpracy, która 

w dzisiejszych czasach określana jest jako praca zespołowa. Jej podstawą jest odpowiednia 

umiejętność komunikacji oraz stworzenie atmosfery wzajemnego zaufania, które jest podstawą 

efektywności działań oraz osiągania wspólnych celów. W dzisiejszych czasach zdarza się, że 

współpracę przesłania rywalizacja międzyludzka. Z tego względu postawa, którą prezentował 

Ignacy Łukasiewicz jest godna naśladowania. Pozwala również osiągnąć efekt synergii 

pomiędzy różnymi spojrzeniami oraz umiejętnościami i wiedzą, którą każdy z nas posiada. 

Oznacza to, że być jak Łukasiewicz to umieć wykorzystywać potencjał społeczny do osiągania 

wspólnych korzyści dla dobra społeczności oraz przyszłych pokoleń.  

Po trzecie, Ignacy Łukasiewicz miał innowacyjne podejście do pracowników. Potrafił 

w swoich czasach stworzyć niepowtarzalny model biznesowy, w którym istotną rolę odgrywał 

człowiek. Hojnie wynagradzał swoich pracowników, którzy pracowali przy wydobyciu ropy 

naftowej, wprowadził dodatki za pracę w trudnych warunkach, a także nagradzał premią pracę 

efektywną potwierdzoną dobrymi wynikami. Stosował system motywacyjny, który zwiększał 

efektywność produkcji oraz przyczyniał się do lepszej atmosfery wśród pracowników 

narażających często swoje życie podczas codziennych obowiązków. Odróżniał się tym od wielu 

innych przedsiębiorców, którzy nie stosowali tego typu zachęt. W 1866 r. utworzył pierwszą  

w zaborze austriackim robotniczą kasę bracką, która stanowiła system zapomogowo-

ubezpieczeniowy dla pracowników. Jego założeniem było wprowadzenie obowiązku wpłacania 

do kasy 3 centów od każdego zarobionego złotego reńskiego przez każdego pracownika. 

Zgromadzone środki finansowe wykorzystywane były na pokrycie kosztów leczenia 

pracowników w sytuacji choroby, wypłatę tzw. chorobowego za każdy dzień niezdolności do 



  
pracy, opłacenie kosztów pogrzebu zmarłego pracownika, a także wypłatę renty dla inwalidy  

i zapomogi dla wdowy i sierot. Wprowadził również zapomogę w sytuacji pożaru domu. 

Przepisy te stanowiły innowację w czasach, w których inni ich nie stosowali. Budowały  

zaufanie społeczne oraz poczucie stabilizacji. Łukasiewicz starał się zmniejszać ryzyko 

incydentów prowadzących do nieszczęśliwych skutków, dlatego wprowadził bezwzględny 

zakaz picia alkoholu dla pracowników kopalni. Wspierał bezpieczeństwo pracy z własnej 

inicjatywy, pomimo braku odpowiednich przepisów w tym zakresie. Stwarzał dobre praktyki, 

które z czasem stawały się powszechnymi standardami. Również więc w tym zakresie 

wykraczał poza epokę, w której żył. Postawił po sobie dorobek, które kolejne pokolenia 

powinny pomnażać. Szczególnie w erze robotyzacji oraz informatyzacji źródłem przewagi 

konkurencyjnej są wiedza oraz kapitał ludzi.  

Po czwarte, Ignacy Łukasiewicz był przykładem niezwykłego patrioty państwowego  

i gospodarczego. Miał zdolność podejmowania ryzyka na rzecz ideałów, które uważał za 

słuszne. Działał w konspiracji na rzecz działalności patriotycznej, za co został osadzony na dwa 

lata w więzieniu. W dzisiejszych czasach patriotyzm traci na znaczeniu w dobie cyfryzacji 

obejmującej w szczególności młode pokolenia. Wysokie tempo życia, stres dnia codziennego 

oraz dążenie do zaspokajania potrzeb konsumpcyjnych zderza się z niepewnością dnia 

codziennego wywołaną skutkami wojny na Ukrainie rozpoczętej przez Federację Rosyjską  

w lutym 2022 roku. Wszystko to oddziałuje na sferę ekonomiczną oraz społeczną obywateli  

w większości krajów europejskich. Niezależnie od tych ogromnych wyzwań polskie 

społeczeństwo potwierdziło w tych trudnych czasach ogromną solidarność oraz pomoc  

z obywatelami Ukrainy. Potrafiliśmy dostrzec potrzeby drugiego człowieka, tak jak robił to 

Ignacy Łukasiewicz, który umiał gościć i udzielać schronienia byłym uczestnikom powstania 

styczniowego, których również wspierał finansowo. Angażował się w życie polityczne, gdyż 

był radnym powiatowym Krosna, a także posłem na Sejm Krajowy we Lwowie. Jego 

aktywność polityczna miała wymiar praktyczny, gdyż potrafił skupiać się na poprawie 

infrastruktury na terenie ziem polskich. Zdawał sobie sprawę, że w ten sposób przyczyni się do 

rozwoju gospodarczego regionu. Zależało mu na rozwoju przemysłu naftowego w regionie 

galicyjskim, dlatego dążył do wspierania tego przemysłu poprzez uchwalenie ustaw 

korzystnych dla przedsiębiorców. Patriotyzm Ignacego Łukasiewicza ma podwójny charakter, 

z jednej strony było to działanie na rzecz Ojczyzny, a z drugiej był to patriotyzm gospodarczy 

cechujący się dbałością o wzmocnienie potencjału przemysłowego i gospodarczego. Natomiast 



  
czym dzisiaj jest patriotyzm dla pokolenia młodych ludzi mieszkających w „globalnej wiosce”? 

W jaki sposób definiują patriotyzm i czego mogą się nauczyć od Ignacego Łukasiewicza? 

Wydaje się, że przede wszystkim bycie patriotą oznacza świadomą działalność na rzecz 

własnego regionu, własnego państwa i rozwoju jej gospodarki. Współcześnie w większości 

przypadków nie będzie to działalność rewolucyjna lub powstańcza. Będzie to natomiast każde 

działanie wyrażane w skali lokalnej, które przyczyniać się będzie do rozwoju regionu oraz 

przyszłych pokoleń. Będą to działania na miarę możliwości każdego z nas. Będzie to również 

promowanie postawy cechującej się bezinteresowną pomocą, a także wzmacnianie dobra oraz 

pracowitości wśród innych. Najbardziej długoterminowe efekty przynosi zazwyczaj praca  

u podstaw, która jest przejawem patriotyzmu. Można ją wykonywać wszędzie, a więc w domu, 

w pracy, w szkole, na uczelni, a także w społeczności lokalnej, w której się żyje. Każdy 

powinien zdefiniować w sobie swój własny niepowtarzalny sposób realizacji patriotycznej 

postawy, która przyczyni się do tego, że świat będzie lepszy nie tylko teraz, ale również dla 

przyszłych pokoleń. Nie zawsze będzie to innowacyjne odkrycie lub wynalazek, który 

przyczyni się do rozwoju ludzkości, przemysłu lub gospodarki. Ważne, aby było to otwarte 

serce na krzywdę i biedę ludzką, otwarty umysł na nowe rozwiązania i pomysły oraz otwarta 

osobowość, która gotowa jest nie tylko przełamywać utarte schematy, ale również czerpać 

radość i satysfakcję z czynienia dobra. Istotne jest, aby przyszłe pokolenie pozostawało głodne 

wiedzy oraz pasji do własnego rozwoju.  

Po piąte, Ignacy Łukasiewicz był społecznikiem, filantropem oraz propagatorem 

współczesnej idei zrównoważonego rozwoju. Potrafił spoglądać na problemy z perspektywy 

krajowej pomimo faktu, że żył w czasach zaboru austriackiego. Dostrzegał wymiar lokalny oraz 

potrzeby społeczne swoich sąsiadów. Z czasem stawał się człowiekiem coraz bardziej bogatym, 

lecz nie zmieniło to jego postawy. Był prawdziwym filantropem, który pomagał i nie oczekiwał 

nic w zamian. Jest to postawa niezwykła z perspektywy dzisiejszych czasów, które cechują się 

dużą interesownością. Współczesna działalność dobroczynna często sprowadza się do dzielenia 

się nadmiarem swojego majątku, lecz wykorzystywane jest to do rozgłosu. Zależało mu bardzo 

na rozwijaniu edukacji powszechnej. Był fundatorem szkoły powszechnej w Chorkówce, która 

powstała w powstała w 1865 r., zaś w 1876 r. szkołę koronkarską dla dziewcząt. Tę drugą szkołę 

w późniejszym czasie prowadziła jego żona Honorata Łukasiewicz. Sfinansował też wspólnie 

z przedsiębiorcą Karolem Klobassą powstanie szkół powszechnych w Bóbrce, Zręcinie, 

Żeglcach. Sam Łukasiewicz kształcił się w Gimnazjum w Rzeszowie, w którym mieści się 



  
dzisiaj I Liceum Ogólnokształcące. Im więcej szkół powstawało, tym większe szanse 

rozwojowe stwarzał nowym pokoleniom. Udzielał chłopom pożyczek bez oprocentowania,  

a także pomocy finansowej i protekcji dzieciom chłopów, którzy podejmowali studia. Oprócz 

rozwoju szkół potrafił również zatrudniać w nich nauczycieli i płacić im z własnych pieniędzy. 

Fundował również dla zdolnych stypendia na uniwersytety w USA oraz Kanadzie. Inwestował 

w ten sposób w rozwój intelektualny nowych pokoleń okolicznej ludności. Swoją działalność 

filantropijną realizował bez większego rozgłosu. Warto przypomnieć, że ufundował również 

wspólnie z Karolem Klobassą neogotycki kościół parafialny w Zręcinie, który istnieje do dnia 

dzisiejszego pod nazwą Parafia pw. św. Stanisława Biskupa Męczennika w Zręcinie (Kościół 

w Zręcinie)2. Przyczynił się do powstania kaplicy dworskiej w Chorkówce oraz konserwacji 

kościoła parafialnego w Bieczu w 1871 r. Przeznaczał środki finansowe również na inne 

kościoły i cerkwie w diecezji przemyskiej, a także dostarczał do nich bezpłatnie naftę do 

oświetlenia. Miał też istotny wpływ na powstanie Muzeum Przemysłu Naftowego  

i Gazowniczego w Bóbrce, gdyż ufundował obelisk w 1879 r. z datą powstania kopalni Bóbrka 

i do dnia dzisiejszego jest on centralnym elementem Muzeum. Pokazuje to ponadczasowość 

jego działania umiejętność realizowania rzeczy i finansowania przedsięwzięć, które żyją dalej 

nawet po jego śmierci przypominając o jego dokonaniach i ucząc ciągle nowe pokolenia 

pewnych postaw społecznych.  

 

Ignacy Łukasiewicz jako przedsiębiorca 

 

Oprócz działalności filantropijnej potrafił inwestować w fundamenty rozwoju gospodarczego. 

Doskonale zdawał sobie sprawę, że najważniejsza jest infrastruktura, która przyczynia się do 

rozwoju gospodarczego, do wymiany handlowej, umożliwiając tworzenie nowych miejsc pracy 

oraz wpływając na dobrobyt danego regionu. Z tego względu finansował powstawanie dróg  

i mostów, gdyż one zwiększały mobilność oraz stawały się źródeł przewag konkurencyjnych 

jednych regionów nad drugimi. Posiadają jednocześnie strategiczne znaczenie, gdyż pozwalają 

rozwijać kolejne sektory gospodarcze. W ujęciu historycznym ziemie polskie były zacofane 

względem innych tego typu regionów w Europie Zachodniej. Ze względu na przykład 

bezinteresownej postawy dobroczynnej nazywany był przez wielu „Ojcem Ignacym”. Nawet 
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po jego śmierci wspominano go w ten sposób: „Ojcem zwali go wszyscy w powiecie, w kraju – 

pod skrzydła ś.p. Ignacego uciekali, nie znalazłbyś ani jednego, który od niego odszedł nie 

uzyskawszy w utrapieniu pociechy i rozumnej porady, w biedzie hojnej pomocy materialnej,  

w chorobie lekarstwa, w niedoli przytułku i rzadkiej gościnności. Z trudem i mozołem 

zdobywając wiedzę i mienie, znał ich wartość; to też nie dziw, że mienia swego używał tam  

i tak, gdzie i jak go użyć należało” (Franaszek, Grata 2021: 94). Najlepszym dowodem na jego 

bezinteresowną pomoc było przyznanie mu w 1873 roku przez papieża Piusa IX godności 

szambelana papieskiego oraz prawo do noszenia insygniów oraz Orderu Św. Grzegorza (Patron 

szkoły). Sposób, w jaki pomagał innym jest godnym podziwu i naśladowania dla 

współczesnego i następnych pokoleń. Pamiętał o tych kolejnych pokoleniach fundując od 1879 

r. obsadzanie dróg z Chorkówki do Bóbrki i Zręcina drzewami owocowymi, aby podróżni mogli 

się nimi częstować. Jego postawę można określić: praca u podstaw. 

Trzeba pamiętać, że założył on pierwszą na świecie kopalnię ropy naftowej, którą 

zarządzał. Niezwykłe jest to, że nie zadowalały go sukcesy, jego innowacyjność nie kończyła 

się na odkryciu, ale dążył do ciągłego modernizowania kopalni, a także rafinerii. Doskonale 

rozumiał, że ciągły rozwój jest niezbędny. Jego postawa to współczesne najlepsze praktyki 

polegające na ciągłym doskonaleniu, poszukiwaniu nowych rozwiązań, optymalizacji 

produkcji oraz stałej poprawie efektywności, na podstawie których buduje się modele 

biznesowe największych i najlepszych firm na świecie. Jego pasja do odkrywania świata była 

powszechnie znana i stała się nią zarażać innych ludzi. Zdawał sobie sprawę z potencjału, jaki 

niesie za sobą ropa naftowa dla przyszłych pokoleń. Natomiast rozwój przemysłu naftowego 

postrzegał jako szansę do tworzenia kolejnych firm, do czego namawiał innych. Niesamowite 

jest to, że nie obawiał się konkurencji. Wręcz przeciwnie namawiał innych do tworzenia 

własnych podmiotów. Uważał, że w ten sposób będzie więcej okazji do wzajemnej współpracy, 

a więc krzewił przedsiębiorczość. W ten sposób zarażał innych swoją pasją tworzenia.  Założył 

w 1877 r. Krajowe Towarzystwo Naftowe, które najpierw działało pod nazwą Towarzystwa dla 

Opieki i Rozwoju Przemysłu i Górnictwa Naftowego w Galicji. Podmiot ten wspierał rozwój 

wydobywczy na ziemiach polskich i działał już w niepodległej Polsce aż do wybuchu II wojny 

światowej. Doprowadził do chwalenia - już po jego śmierci - ustawy naftowej. Jednocześnie 

jego postawa pełna kreatywnego i nieszablonowego podejścia do otaczającej nas 

rzeczywistości połączona z wytrwałością oraz pracowitością stanowi nie tylko wzór godny do 

naśladowania, ale również jest drogowskazem do osiągania sukcesu. Współcześnie pracodawcy 



  
poszukują pracowników, którzy cechują się kompilacją cech, którymi charakteryzował się 

Ignacy Łukasiewicz. Ważne przy tym jest, aby w czasach nie zawsze uczciwej konkurencji 

kierować się zawsze uczciwością w dążeniu do osiągania celu. Pokazał on, w jaki sposób 

wykazywać odwagę w myśleniu, a także przekraczać bariery, które tworzone są głównie  

w naszych umysłach. Dostrzegał to, czego nikt nie widział. Podejmował ryzyko tam, gdzie inni 

się wycofywali. Przemierzał ścieżki, którymi dotąd inni nie chodzili, a jak pokazała historia 

stały się one drogą dla innych. Potrafił odczytywać trendy wcześniej niż inni. Udowodnił, że 

innowacyjność jest wielowymiarowa i nie może ograniczać się do pracy w laboratorium, ale 

musi też obejmować organizację pracy, zarządzanie firmą, modele biznesowe, komunikację, 

współpracę i zespołowość, a także rozwiązania legislacyjne. 

Podsumowanie 

 

Powinniśmy uczyć się od Ignacego Łukasiewicza postawy polegającej na odejściu od chęci 

pomnażania zysku i nastawienia egoistycznego. Swoją postawą potwierdził, że największą 

wartością jest skoncentrowanie się nie na sobie, ale na drugim człowieku. Z tego względu nawet 

długo po jego śmierci pamiętano go jako „Ojca Ignacego”. Współczesne pokolenia dążące do 

pogoni za zyskiem i nastawieniem na konsumpcję może się bardzo dużo nauczyć od Ignacego 

Łukasiewicza. Skromny Polak zapisał się w sercach i umysłach wielu przyszłych pokoleń. Jego 

postać na stałe zapisała się na kartach historii gospodarczej światowego sektora energii. 

Pomimo pogoni dnia codziennego warto się zatrzymać, znaleźć czas na refleksję i zastanowić, 

czy działania, które podejmujemy są adekwatne do naszych możliwości i umiejętności? 

Miejmy odwagę dostrzegać to, czego nie widzi się na co dzień, wykraczajmy poza przyjęte 

schematy dla dobra obecnych i przyszłych pokoleń. Pamiętajmy, że wartości, które 

charakteryzowały Ignacego Łukasiewicza w życiu osobistym i zawodowym, takie jak: 

pracowitość, umiejętność pracy w zespole, innowacyjne spojrzenie na otoczenie, patriotyzm  

i rozpowszechnianie idei zrównoważonego rozwoju, są wartościami ponadczasowymi, 

godnymi polecenia całemu społeczeństwu, a szczególnie młodemu współczesnemu pokoleniu. 
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