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MUFAFILM i Marek Kraszewski zapraszają do współpracy !



MUFAFILM www.mufafilm.pl Kontakt:

Marek Kraszewski – producent, reżyser, scenarzysta                        Lidia Bąk – drugi producent         mail:  lidiabak@mufafilm.pl

tel:  +48 609 924 643                                                                             tel: +48 511 765 656

MUFAFILM i Marek Kraszewski zapraszają do współpracy przy 

realizacji nowej produkcji fabularnej !

„Ignacy Łukasiewicz”
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Pod kierownictwem Marka Kraszewskiego,

dzięki jego ogromnemu zaangażowaniu i

determinacji, MUFAFILM podjęła się produkcji

pierwszego na świecie fabularnego filmu

biograficznego o twórcy światowego przemysłu

naftowego.

Bohaterem tytułowym tej nowej produkcji jest

oczywiście Polak - IGNACY ŁUKASIEWICZ.
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Jest wiele publikacji oraz filmów dokumentalnych

poświęconych IGNACEMU ŁUKASIEWICZOWI,

które w mniejszym lub większym stopniu

przekazują wiedzę na temat jego biografii, żadna

jednak nie daje odpowiedzi na pytania, które od lat

zadają historycy, a na które w naszym filmie
próbujemy znaleźć odpowiedzieć.
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Po kilkudziesięciu latach zajmowania się tematyką ropy

naftowej, a szczególnie postacią IGNACEGO

ŁUKASIEWICZA, postanowiłem napisać scenariusz filmu

fabularnego, którego bohaterem będzie właśnie on i

początkowy okres powstawania przemysłu naftowego.
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Biografia naszego BOHATERA jest

bardzo barwna, dramatyczna, pełna

rozterek, zwątpień i tragicznych

wydarzeń, a także niewyjaśnionych

tajemnic.

Głęboko wierzący patriota, o wielkiej

mądrości, wysoko ceniący uczciwość i

poświęcenie, Szambelan Papieski,

Poseł na Sejm, oddany przyjaciel,

nazywany przez znajomych, sąsiadów,

robotników oraz innych, z którymi się

zetknął „OJCEM IGNACYM”, jest

wspaniałym wzorcem do naśladowania

przez całe społeczeństwo nawet w

dzisiejszych czasach.
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Film rozpoczyna się od

końca, czyli od śmierci

bohatera, która była dla

środowiska naftowego

zaskoczeniem. Wspaniała

ceremonia żałobna, była

podziękowaniem „OJCU

IGNACEMU” za to co czynił

dla nafciarzy, sąsiadów,

bliskich, biednych a także

dla całej Galicji.
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Świadomie pomijany jest

okres młodzieńczy, - udział w

ruchu niepodległościowym, bo

to jest bardzo dobry temat, ale

na inny film.
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Bardzo skrótowo traktowany jest okres ostatnich 10 lat

życia, bo to jest stabilizacja życia BOHATERA,

kontynuowanie i rozwijanie tego, co stworzył, natomiast

skupiam uwagę nad okresem według mnie najciekawszym –

odkrycia nafty, lampy naftowej i problemów, jakie mu

zgotował los w tym okresie.

Na zdjęciu obok: Honorata - żona Ignacego Łukasiewicza
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IGNACY wraca do LWOWA po

ukończonych studiach farmaceutycznych

w KRAKOWIE i we WIEDNIU, jest pełen

energii i otwarty jest na wszelkiego

rodzaju działanie.

Z wielką radością witany jest przez

właściciela apteki PIOTRA MIKOLASCHA

i swojego dobrego znajomego JANA

ZEHA, z którym znajomość wywodzi się

jeszcze z ŁAŃCUTA, gdzie IGNACY

praktykował w aptece SWOBODY, w

której pracował również ojciec JANA –

LUDWIK.
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Po wielu próbach przeprowadzonych w laboratorium

aptecznym, uzyskuje wspólnie z JANEM ZEHEM płyn,

pozbawiony frakcji wybuchowych i który podpalony, pali się

równym płomieniem. ZEH jest bardzo dobrym laborantem,

głównie dzięki niemu cała operacja poszukiwania

odpowiedzi odbywa się bardzo sprawnie. W trakcie jednej z

prób, gdy następuje wybuch ratuje IGNACEMU życie.

Po wybuchu lampy olejowej, którą rozsadziła nafta, IGNACY

już wie, że do tego płynu potrzebna jest nowa lampa, której

na rynku nie ma.

Opracowuje w tajemnicy, wspólnie z blacharzem ADAMEM

BRATKOWSKIM, specjalnie dla nafty nowy wzór lampy,

będzie ona jednocześnie uwiarygodnieniem przydatności

tego nowo otrzymanego przez nich płynu.
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Prezentacja lampy robi wrażenie na

MIKOLASCHU i na ZEHU, a codzienne

zapalanie lampy w witrynie APTEKI POD

GWIAZDĄ budzi zainteresowanie wielu osób.

SCHREINER szybko poprzez swoje koneksje

powoduje użycie 31.07.1853 roku po raz

pierwszy lamp ŁUKASIEWICZA do

oświetlenia sali operacyjnej w SZPITALU na

ŁYCZAKOWIE i załatwia duże zlecenie na

zakup nafty przez KOLEJE WIEDEŃSKIE.
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Należy podkreślić i przekazać całemu światu informację, że ten największy przemysł, który

zrewolucjonizował świat, przyspieszył jego rozwój, a także przyczynił się do rozwoju nowoczesnej

chemii i farmacji, został stworzony przez Polaków i jest to jedyny przemysł, jaki my Polacy

stworzyliśmy od podstaw.

http://www.mufafilm.pl/
mailto:lidiabak@mufafilm.pl


MUFAFILM www.mufafilm.pl Kontakt:

Marek Kraszewski – producent, reżyser, scenarzysta                        Lidia Bąk – drugi producent         mail:  lidiabak@mufafilm.pl

tel:  +48 609 924 643                                                                             tel: +48 511 765 656

http://www.mufafilm.pl/
mailto:lidiabak@mufafilm.pl


MUFAFILM www.mufafilm.pl Kontakt:

Marek Kraszewski – producent, reżyser, scenarzysta                        Lidia Bąk – drugi producent         mail:  lidiabak@mufafilm.pl

tel:  +48 609 924 643                                                                             tel: +48 511 765 656

http://www.mufafilm.pl/
mailto:lidiabak@mufafilm.pl


MUFAFILM www.mufafilm.pl Kontakt:

Marek Kraszewski – producent, reżyser, scenarzysta                        Lidia Bąk – drugi producent         mail:  lidiabak@mufafilm.pl

tel:  +48 609 924 643                                                                             tel: +48 511 765 656

http://www.mufafilm.pl/
mailto:lidiabak@mufafilm.pl


MUFAFILM www.mufafilm.pl Kontakt:

Marek Kraszewski – producent, reżyser, scenarzysta                        Lidia Bąk – drugi producent         mail:  lidiabak@mufafilm.pl

tel:  +48 609 924 643                                                                             tel: +48 511 765 656

http://www.mufafilm.pl/
mailto:lidiabak@mufafilm.pl


MUFAFILM www.mufafilm.pl Kontakt:

Marek Kraszewski – producent, reżyser, scenarzysta                        Lidia Bąk – drugi producent         mail:  lidiabak@mufafilm.pl

tel:  +48 609 924 643                                                                             tel: +48 511 765 656

http://www.mufafilm.pl/
mailto:lidiabak@mufafilm.pl


MUFAFILM www.mufafilm.pl Kontakt:

Marek Kraszewski – producent, reżyser, scenarzysta                        Lidia Bąk – drugi producent         mail:  lidiabak@mufafilm.pl

tel:  +48 609 924 643                                                                             tel: +48 511 765 656

http://www.mufafilm.pl/
mailto:lidiabak@mufafilm.pl


MUFAFILM www.mufafilm.pl Kontakt:

Marek Kraszewski – producent, reżyser, scenarzysta                        Lidia Bąk – drugi producent         mail:  lidiabak@mufafilm.pl

tel:  +48 609 924 643                                                                             tel: +48 511 765 656

http://www.mufafilm.pl/
mailto:lidiabak@mufafilm.pl


MUFAFILM www.mufafilm.pl Kontakt:

Marek Kraszewski – producent, reżyser, scenarzysta                        Lidia Bąk – drugi producent         mail:  lidiabak@mufafilm.pl

tel:  +48 609 924 643                                                                             tel: +48 511 765 656

http://www.mufafilm.pl/
mailto:lidiabak@mufafilm.pl


MUFAFILM www.mufafilm.pl Kontakt:

Marek Kraszewski – producent, reżyser, scenarzysta                        Lidia Bąk – drugi producent         mail:  lidiabak@mufafilm.pl

tel:  +48 609 924 643                                                                             tel: +48 511 765 656

http://www.mufafilm.pl/
mailto:lidiabak@mufafilm.pl


MUFAFILM www.mufafilm.pl Kontakt:

Marek Kraszewski – producent, reżyser, scenarzysta                        Lidia Bąk – drugi producent         mail:  lidiabak@mufafilm.pl

tel:  +48 609 924 643                                                                             tel: +48 511 765 656

http://www.mufafilm.pl/
mailto:lidiabak@mufafilm.pl


Marek Kraszewski

Producent i reżyser kilkuset filmów dokumentalnych, instruktażowych

i reklamowych. Członek Stowarzyszenia Filmowców Polskich.

W ciągu swojej kariery zawodowej jako kierownik planu, współpracował

przy wielu polskich produkcjach fabularnych z takimi osobowościami jak

m.in.: Stanisław Bareja, Jerzy Domaradzki, Feliks Falk, Robert Gliński,

Stanisław Jędryka, Tadeusz Konwicki, Andrzej Kotkowski, Witold

Leszczyński, Marek Nowicki, Piotr Szulkin czy Andrzej Wajda.
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Od 1986 do 1988 roku, szef produkcji w Studiu Irzykowskiego. Od 1988 prezes studia filmowego Mufa. W 2001 roku

zostaje wyodrębniona nowa jednostka pod nazwąMUFAFILM.

MUFAFILM posiada duże doświadczenie w realizacji filmów krajoznawczych, turystycznych, dokumentalnych,

promocyjnych, seriali oraz cykli filmowych. Zespół dysponuje nowoczesnym i profesjonalnym sprzętem filmowym, a przy

post produkcji, pracują osoby o wysokich kwalifikacjach i doświadczeniu.
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Przykłady losowo wybranych  scen,  polskich produkcji fabularnych, realizowanych przy współpracy z Markiem Kraszewskim. 
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MUFAFILM i Marek Kraszewski zapraszają do współpracy 

przy realizacji nowej produkcji fabularnej, zatytułowanej:

„Ignacy Łukasiewicz” 
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