
IGNACY ŁUKASIEWICZ –  23 listopada 1822 roku w Zadusznikach koło Tarnowa 
urodził się najwybitniejszy bodaj z polskich pionierów 
techniki Ignacy Łukaszewicz (według metryki; Jan 
Józef Ignacy ), znany powszechnie jako wynalazca 
lampy naftowej. Nie jest to jednak ani jedyny, ani 
nawet najważniejszy jego tytuł do sławy. Był, bowiem 
Łukaszewicz przede wszystkim twórcą polskiego 
górnictwa i przemysłu naftowego. Jego osiągnięcia w 
tej dziedzinie były pionierskie w skali światowej.  
 Łukaszewicz był dzieckiem, jednym z kilku dzieci 
dzierżawcy folwarku. Kiedy miał 14 lat zła sytuacja 
finansowa rodziców zmusiła go do przerwania nauki w 
gimnazjum, zaczął pracować w aptece u Antoniego 
Swobody w Łańcucie jako pomocnik, czas spędzany w 
aptece nie tylko służył zarabianiu pieniędzy, ale i 

dalszej nauce chemii i farmacji. W wieku 18 lat zdał egzamin na pomocnika 
aptekarza i rozpoczął prace w Rzeszowie u Edwarda Hubla. Tam też spędzona 
młodość była okresem konspiracyjnym, patriotycznym. Na terenie Rzeszowa 
zorganizował tajne kółko samokształceniowe młodzieży  rzemieślniczej, przed 
wybuchem rewolucji krakowskiej został mianowany przez jej wodza Edwarda 
Dębowskiego agentem rządu rewolucyjnego na miasto Rzeszów. Do wybuchu 
rewolucji jednak nie doszło, ale Łukasiewiczi jego współpracownicy zostali 
aresztowani. Po zwolnieniu z wiezienia z braku dowodów w roku 1848 władze 
austriackie wyznaczyły Łukaszewiczowi jako miejsce pobytu Lwów, gdzie 
ponownie podjął pracę jako pomocnik w aptece „Pod Złotą Gwiazdą”. Rozpoczął 
studia na Uniwersytecie Jagiellońskim, a dyplom magistra farmacji uzyskał w roku 
1852 na Uniwersytecie Wiedeńskim. Następnie wraz z Janem Zeh po raz 
pierwszy otrzymali naftę metodą frakcjonowanej destylacji. 1853 r.   31 lipca - 
symbolicznie narodził się przemysł naftowy. Po raz pierwszy zastosowano w 
praktyce oświetlenie naftowe podczas pilnej nocnej operacji w szpitalu 
powszechnym na lwowskim Łyczakowie.  
 Warunkiem upowszechnienia wynalazku było rozpowszechnienie produkcji 
nafty, dlatego też w 1853 roku nasz Patron przeniósł się bliżej terenów 
roponośnych do Gorlic. 
W roku 1854 w Bobrówce powstaje 
pierwsza na świecie kopalnia ropy 
naftowej za jego sprawą, w 1857 rafineria 
ropy naftowej gdzie produkuje naftę, 
smary, asfalt. 
Kolejne lata, kiedy prowadzona 
działalność zaczęła przynosić zyski 
Ignacy Łukaszewicz poświęcił na pomoc 
ubogim, rozwijając działalność 
charytatywną.  
Umiera w 1882 na skutek zapalenia płuc. 
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