FILMOWY KONKURS
HISTORYCZNY

Temat przewodni VII Edycji:

DZIEDZICTWO IGNACEGO ŁUKASIEWICZA

W Konkursie weźmie udział ok. 1500 uczniów i nauczycieli w tym Polonia
z całego świata. Powstanie ok. 400 filmów,
z których kilkadziesiąt poświeconych będzie tematowi
dziedzictwa Ignacego Łukasiewicza.

DZIEDZICTWO IGNACEGO ŁUKASIEWICZA

Rok

2022

został

ogłoszony

Rokiem

Ignacego

Łukaszewicza - postaci wyjątkowej nie tylko w historii
Polski, ale i w historii powszechnej. Konkurs jest
doskonałą okazją do przywołania pamięci o tym
naukowcu, filantropie, działaczu niepodległościowym
oraz

jego

dziedzictwa,

przemysłu naftowego.

czyli

rozwoju

światowego

INFORMACJA O
FILMOWEGO KONKURSU

VII EDYCJI
PATRIA NOSTRA

W 2022 roku zostanie zrealizowanych 5 filmowych konkursów historycznych:
 4 konkursy regionalne dla młodzieży z Polski
 oraz Konkurs Światowy dla młodzieży polonijnej
W konkursach weźmie udział ok. 400 szkół z Polski i Polonii Świata - łącznie ok.
1500 uczniów i nauczycieli.
W ramach VII edycji konkursów Patria Nostra zostanie wykonanych ok. 400
filmów i animacji.
Poprzez odpowiedni dobór tematów prac konkursowych w konkursach w
szczególny sposób będą poruszane wybrane zagadnienia z historii Polski, w tym
przede wszystkim – DZIEDZICTWA IGNACEGO ŁUKASIEWICZA.
Prace konkursowe będą wyświetlane na telebimach reklamowych w największych
polskich miastach.
Gale finałowe konkursów będą odbywać się w Warszawie, Krakowie, Poznaniu
i Gdańsku.

TEMATY GŁÓWNE KONKURSU ZWIĄZANE
Z DZIEDZICTWEM IGNACEGO ŁUKASIEWICZA


IGNACY ŁUKASIEWICZ
- 8 marca 1822 urodził się Ignacy Łukasiewicz. Wynalazca lampy naftowej.
Propagował zakładanie sądów, budowę dróg i mostów, szkół, szpitali itd.,
finansując wiele inicjatyw z własnej kieszeni, walczył z biedą i alkoholizmem
w regionie, tworzył kasy zapomogowe i fundusze emerytalne. Mało znane
fakty, z życia Łukasiewicza. Działalność poza biznesem naftowym.



PIERWSZE LAMPY NAFOTWE
- 31 lipca 1853 Wynaleziona przez Ignacego Łukaszewicza lampa naftowa
została użyta podczas pilnej nocnej operacji w szpitalu na lwowskim
Łyczakowie. W Gorlicach, gdzie w latach 1853 – 1858 swoją pracownię miał
I. Łukaszewicz rozbłysły pierwsze lampy naftowe oświetlające ulice. Gorlice i
wieś Bóbrka, w której powstała pierwsza na świecie kopalnia ropy naftowej,
są kolebką przemysłu naftowego.



DZIAŁALNOŚĆ PATRIOTYCZNA I. ŁUKASZEWICZA
- W młodości zorganizował niepodległościową siatkę konspiracyjną. W 1845
r. został agentem Centralizacji Towarzystwa Demokratycznego Polskiego, za
co spędził niemal 2 lata w więzieniu we Lwowie, po czym przez kilka lat był
pod nadzorem policji austriackiej. Z dochodów płynących z nafty wspierał w
1863 r. powstańców styczniowych. Rannym w czasie starć podczas
powstania udzielał schronienia i pomocy w swoim dworku w Chorkówce. Od
1876 r. aż do śmierci intensywnie pracował jako poseł do Sejmu Krajowego
we Lwowie.



TOWARZYSTWO DLA OPIEKI I ROZWOJU PRZEMYSŁU
I GÓRNICTWA NAFTOWEGO W GALICJI
- Ignacy Łukasiewicz, przy okazji odbywającej się we Lwowie w 1877
Wystawy Rolniczo-Przemysłowej, zaproponował zorganizowanie Zjazdu
Naftowego, który podjął uchwałę o powołaniu pierwszej społecznej
organizacji naftowej funkcjonującej do 1881 r. pod nazwą Towarzystwo dla
Opieki i Rozwoju Przemysłu i Górnictwa Naftowego w Galicji z siedzibą w
Gorlicach, którego pierwszym prezesem został Łukasiewicz. W 1881 r.
Towarzystwo przemianowane zostało na Krajowe Towarzystwo Naftowe, od
1890 siedzibę miało w Jaśle, w latach 1896 – 1939 we Lwowie; w 1885 w
Ropiance utworzyło Szkołę Wiertniczą. Wydawało również specjalistyczne
czasopisma "Górnik", "Nafta", "Przegląd Naftowy" i "Przemysł Naftowy".



DZIEDZICTWO ŁUKASIEWICZA – RAFINERIA W PŁOCKU
- Mazowieckie Zakłady Rafineryjne i Petrochemiczne w Płocku wybudowane
w latach 1960–1965, należące dziś do PKN Orlen.



WYDOBYCIE ROPY W II RP
- W II Rzeczypospolitej wydobyciem ropy naftowej zajmowała się między
innymi Spółka Akcyjna Towarzystwo Przemysłu Naftowego Bracia Nobel w
Polsce, przejęta przez Standard Oil i przekształcona w spółkę StandardNobel S.A., a następnie w Standard-Nobel w Polsce S.A. Głównym zagłębiem
naftowym było Borysławsko-Drohobyckie Zagłębie Naftowe.



DZIEDZICTWO ŁUKASIEWICZA – POLSKA ŚWIATOWYM POTENTATEM
WYDOBYCIA ROPY
- Do 1925 r. Polska była trzecim producentem ropy naftowej w Europie,
dzięki włączeniu Galicji do Polski, która przed I wojną światową była
światowym potentatem w branży. W 1927 r powstała Państwowa Fabryka
Olejów Mineralnych Polmin, która zajmowała się wydobyciem i dystrybucją
gazu i ropy, prowadziło m.in. sieć stacji benzynowych w całej Polsce.





POMNIK IGNACEGO ŁUKASIEWICZA W KROŚNIE
- Pomnik znajduje się na Placu Konstytucji 3 Maja w Krośnie. Rzeźbę
postawiono w 50. rocznicę śmierci wynalazcy, w uroczystości odsłonięcia
wzięło udział ok. 100 tys. ludzi. Pomnik jest prawdopodobnie najstarszym
pomnikiem Łukasiewicza w Polsce. Jego autorem jest Jan Raszka.
Monument został zniszczony w 1939 roku przez Niemców i odbudowany
1973 r.

