
 

SENAT 

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

X KADENCJA 

 _______________________________________________________________________________________   

 Warszawa, dnia 22 października 2021 r. Druk nr 547 

 _______________________________________________________________________________________   

 

 

Pan 

Tomasz GRODZKI 

MARSZAŁEK  SENATU 

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

 

 

Na podstawie art. 84 ust. 1 Regulaminu Senatu my, niżej podpisani senatorowie, 

wnosimy projekt uchwały 

w sprawie ustanowienia roku 2022 Rokiem Ignacego Łukasiewicza. 

Zgodnie z art. 84 ust. 8 do projektu uchwały został dołączony planowany ramowy 

program obchodów. 

Do reprezentowania nas w dalszych pracach nad tym projektem uchwały 

upoważniamy panią senator Alicję Zając. 
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projekt 

U C H WA Ł A  

S E N A T U  R Z E C Z Y P O S P O L I T E J  P O L S K I E J  

z dnia  

w sprawie ustanowienia roku 2022 Rokiem Ignacego Łukasiewicza 

W marcu 2022 roku przypada 200. rocznica urodzin, a w styczniu – 140. rocznica 

śmierci Ignacego Łukasiewicza, twórcy światowego przemysłu naftowego. Należy on do 

zaszczytnego grona Polaków, których działalność odcisnęła wielki i pozytywny wpływ na 

rozwój naszej Ojczyzny, jak również całego świata. 

Ignacy Łukasiewicz urodził się w Zadusznikach pod Mielcem, w zubożałej rodzinie 

szlacheckiej o patriotycznych tradycjach. Po śmierci ojca – uczestnika Powstania 

Kościuszkowskiego, ze względu na sytuację finansową musiał porzucić gimnazjum 

w Rzeszowie i podjąć pracę jako pomocnik aptekarski. Zdobytą wiedzę i umiejętności 

rozwinął w trakcie studiów farmaceutycznych na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz 

w Wiedniu. Działał we Lwowie, pracując w aptece Piotra Mikolascha, gdzie razem z Janem 

Zehem w procesie destylacji ropy naftowej wydzielił z niej naftę. Pracował także 

w Gorlicach, Jaśle i Krośnie. W powiecie krośnieńskim, w Bóbrce, współpracując z Tytusem 

Trzecieskim i Karolem Klobassą-Zrenckim, utworzył w 1854 roku pierwszą na świecie 

kopalnię ropy naftowej. Z kolei w Ulaszowicach, w Klęczanach, w Polance, a później 

w Chorkówce uruchomił rafinerie ropy naftowej. Jako twórca przemysłu naftowego Ignacy 

Łukasiewicz wyprzedził Amerykanów i Rumunów. Był też wynalazcą lampy naftowej. 

W 1853 roku przy świetle skonstruowanej przez niego lampy wykonano pierwszą nocną 

operację w szpitalu na Łyczakowie we Lwowie. Zmarł w Chorkówce, a pochowany został 

w Zręcinie koło Krosna.  

Ignacy Łukasiewicz, wraz ze swoją siostrą Emilią Stacherską, angażował się 

w działalność niepodległościową, za konspirację w okresie Powstania Krakowskiego był 

więziony przez Austriaków. Wspierał finansowo Powstanie Styczniowe, a później udzielał 

schronienia i umożliwiał pracę jego uczestnikom. Był też posłem na Sejm Krajowy i radnym 

krośnieńskiej rady powiatowej, przewodził Towarzystwu dla Opieki i Rozwoju Przemysłu 

i Górnictwa w Galicji. Pełnił wiele funkcji społecznych. Jako wielki filantrop fundował 

szkoły, szpitale, kościoły, drogi i mosty. Utworzył Towarzystwo Zaliczkowe w Krośnie. 
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Organizował kasy zapomogowe, które jako pierwsze takie instytucje w Europie 

zabezpieczały robotników na wypadek choroby czy inwalidztwa. Jako pierwszą założył 

w kopalni Bóbrka kasę bracką, czyli nowoczesny system ubezpieczeń społecznych 

robotników. Dbał również o rozwój oświaty i kultury oraz edukację pracowników przemysłu 

naftowego. Za działalność charytatywną papież Pius IX nadał mu tytuł szambelana 

papieskiego i odznaczył go Orderem Świętego Grzegorza Wielkiego. 

Jako twórca i organizator przemysłu naftowego Ignacy Łukasiewicz doprowadził do 

rozwoju Podkarpacia, a stopniowo znacznej części polskich ziem pod zaborami, tworząc 

bardzo wiele miejsc pracy i podnosząc poziom życia mieszkańców. Jego liczni następcy – 

przemysłowcy naftowi doprowadzili do rozkwitu tej gałęzi polskiej gospodarki. Na 

zapoczątkowanym przez Łukasiewicza procesie destylacji ropy naftowej bazuje współcześnie 

wiele gałęzi przemysłu chemicznego, kosmetycznego i nowoczesnych technologii. Także 

dzisiaj jest patronem przemysłu naftowo-gazowniczego i rafineryjnego w Polsce, a Jego 

dziedzictwo powinno być mocno i stale rozwijane oraz propagowane w Europie i na świecie.  

Senat Rzeczypospolitej Polskiej, szczególnie ze względu na wielkie i niezwykłe zasługi 

Ignacego Łuksiewicza dla przemysłu i gospodarki Polski, a także Jego zaangażowanie 

w walkę o niepodległość Ojczyzny oraz dbałość o pracowników, ustanawia rok 2022 Rokiem 

Ignacego Łukasiewicza.  

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej 

„Monitor Polski”. 



Planowany ramowy program obchodów roku Ignacego Łukasiewicza na 2022 rok. 

 

 

1. Przygotowanie wystawy o życiu i działalności Ignacego Łukasiewicza w Senacie RP 

na marcowe posiedzenie (200. rocznica urodzin przypada 8 marca 2022 roku). 

 

2. Konkurs dla uczniów szkół ponadpodstawowych na realizację filmu informacyjno-

edukacyjnego „Śladami Ignacego Łukasiewicza”. 

 

3. Konferencja popularno-naukowa w Senacie RP „Miejsce Ignacego Łukasiewicza w 

polskiej i światowej edukacji”. 
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