
Problemy organizacyjne i finansowe sprawiły, że w połowie lat 90.

członkowie Zarządu Głównego SITPNiG rozważali potrzebę utworzenia

fundacji gromadzącej środki na zabezpieczenie działalności Muzeum.

Mając powyższe na uwadze, Zarząd Główny SITPNiG upoważnił

dr inż. Stanisława Szafrana - Sekretarza Generalnego - do rozmów

z Zarządami firm naftowych i gazowniczych w sprawie przystąpienia do

fundacji w roli członków założycieli.

Powołany przez ZG SITPNiG zespół ds. Fundacji Muzeum Przemysłu

Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce,

podjął uchwałę, aby Fundację utworzyło trzech członków założycieli:

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego

i Gazowniczego, Polski Koncern Naftowy „ORLEN S.A.”, Polskie

Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.

14 lipca 2004 roku podpisany został przez przedstawicieli Fundatorów

akt notarialny, w którym Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów

i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego, Polskie Górnictwo

Naftowe i Gazownictwo S.A. oraz Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.

złożyły oświadczenie o ustanowieniu „Fundacji Muzeum Przemysłu

Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce”.

Powołano także I Radę Fundacji w składzie:

Przewodniczący - (PGNiG S.A.)� Mieczysław Jakiel

Wice-przewodniczący - (PKN ORLEN S.A.)� Czesław Bugaj

Sekretarz – (SITPNiG)� Stanisław Szafran

Członek Rady - (PGNiG S.A.)� Mirosław Izdebski

Członek Rady - (PKN ORLEN S.A.)� Tomasz Gryżewski

Członek Rady - (SITPNiG)� Stefan Geroń

W sierpniu 2004 roku zarejestrowana została Fundacja Muzeum

Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza

w Bóbrce. To historyczny moment w działalności Muzeum.

Podjęte zostały konieczne decyzje organizacyjne i kadrowe związane

z zamknięciem dotychczasowego systemu funkcjonowania oraz rozpoczęcia

działalności Muzeum w nowej formule. Przez pierwsze pół roku działania

Fundacji skupiały się nad ukształtowaniem kierunków i form działania,

uporządkowaniem i unormowaniem zasad funkcjonowania Muzeum.

Jednocześnie stan niedoinwestowanych obiektów muzealnych wymagał

pilnych remontów i konserwacji.
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W lipcu 2004 roku na Prezesa Zarządu Fundacji, a jednocześnie dyrektora

Muzeum powołany został mgr inż. Stanisław Wilga. Już od pierwszych

chwil działania skierował uwagę na  problemy związane ze stanem

technicznym Głównego Pawilonu Wystawowego. Sporządził szczegółowy

raport na podstawie którego Rada Fundacji zaleciła podjęcie pilnych

działań w celu zabezpieczenia budynku przed degradacją. Przystąpiono

do wykonania ekspertyz i opracowania harmonogramu prac.

Rada Fundacji w dniu 8 listopada 2004 roku powołała na stanowisko

kolejnego Prezesa Zarządu Fundacji inż. Czesława Bobka. Opracowano

szeroki program prac remontowych, w którym za najważniejsze uznano:

remont Głównego Pawilonu Wystawowego, pawilonu CPN, budowę

recepcji i kiosku z pamiątkami przy bramie Muzeum.

Zespół pracowników Muzeum opracował ,,Program rozwoju i rewitalizacji

Muzeum na lata 2008-2012”.

Rozwiązano problem kopanek. Istniejące na terenie Muzeum,

prowizorycznie zlikwidowane w pierwszej połowie XX wieku, ,,kopanki”

stanowiły realne zagrożenie dla zwiedzających i środowiska naturalnego.

Rada Fundacji zwróciła się do PGNiG Oddział Sanok, jako nadzorującego

obszar górniczy Kopalni Ropy Naftowej Bóbrka, z wnioskiem

o odpowiednie zabezpieczenie tych obiektów. Z inicjatywy członków

SITPNiG Oddziałów Krosno i Sanok wykonano analizę wykorzystania

kopanek do celów ekspozycyjnych Muzeum. W rezultacie tych działań

wytypowano siedem ,,kopanek” do przygotowania ich do ekspozycji przez

zlikwidowanie ich części złożowej zgodnie z przepisami PGG oraz

rekonstrukcję powierzchniowych drewnianych cembrowin i budowę replik

urządzeń napowierzchniowych. Koncepcję i projekty prac opracowali

mgr inż. Antoni Leosz, mgr inż. Stanisław Bachta, mgr inż. Janusz Pudło,

Tadeusz Wais. Prace likwidacyjne wykonały załogi Zakładu Robót

Górniczych Krosno pod nadzorem Kazimierza Grysztara.
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Repliki urządzeń na
zlikwidowanych kopankach

Prace przy likwidacji kopanki

Stanisław Wilga

Czesław Bobek



FUNDACJA
BÓBRKA

Staraniem wiceprezesa PGNiG S.A. mgr inż.  Mieczysława Jakiela,

Karpacka Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. opracowała projekt aranżacji

pt. ,,Ekspozycja poszukiwań, wydobycia i rozsyłu gazu ziemnego”

w pawilonie gazownictwa, który został zrealizowany ze środków

przyznanych przez Zarząd PGNiG S.A. oraz środków z Europejskiego

Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu

Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

Zarząd Fundacji pozyskał znaczne fundusze z UE w ramach ochrony

dziedzictwa kulturowego regionu ujętych Regionalnym Programem

Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, dzięki

którym został zrealizowany projekt:

,,Kopalnia Ropy Naftowej lat 60-tych XX w.”, który powstał w wyniku�

inicjatywy członków SITPNiG Oddział Krosno i Sanok w związku

z likwidacjami infrastruktury technologicznej kopalń ropy i gazu

Podkarpacia.

wykonano prace konserwatorskie zabytkowego warsztatu i kuźni,�

wyremontowano udarowe urządzenia wiertnicze.�

Remont udarowych urządzeń wiertniczych

Prace budowlane w sali gazownictwa

Ekspozycja w sali gazownictwa

Ekspozycja stabilizacji ropy Nalewak ropy wraz z autocysterną

Bieżące prace budowlanePrzygotowany teren pod budowę kopalni lat 60.
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Z ważniejszych zadań jakie zostały zrealizowane w latach od 2004 do 2012

należy wymienić:

wykonanie odwodnienia pawilonu głównego, naprawę dachu,�

ustawienie urządzeń i eksponatów wg. grup tematycznych,�

wykonanie alejek żwirowych,�

remont napędu kieratu pompowego w celu udostępnienia pokazu pracy�

kieratu i kiwonów pompowych dla zwiedzających,

w antresoli „kanadyjki” członkowie SITPNIG Oddziału Krosno:�

Janusz Pudło, Tadeusz Wais, Bolesław Bajorski, Jan Sęp urządzili unikalną

wystawę pt. „Z Historii Stowarzyszeń Naftowych Na Ziemiach Polskich”.

Przy okazji prac nad wystawą wykonano, przy wsparciu wielu firm

naftowych z grupy PGNIG, remont i konserwację pomieszczenia antresoli

oraz projekt i wymianę instalacji elektrycznej całego obiektu kanadyjki.

Szczególnej pomocy i wsparcia udzielili: Zakład Robót Górniczych Krosno,

Odziały Wydobycia Sanok i Zielona Góra, Diament Zielona Góra,

Metalnaft Krosno, ZUN Krosno, Naftomontaż Krosno, Poszukiwania Nafty

i Gazu Piła, Jasło, Kraków oraz Geofizyka Kraków.

wykonano nowy wodociąg i kolektor ścieków,�

wyremontowano 400 mb nawierzchni asfaltowej na drogach wewnętrznych,�

wykonano nową bramę wjazdową do Muzeum,�

w pawilonie głównym zainstalowano dźwig dla osób niepełnosprawnych,�

podczas renowacji ekspozycji stacji paliw zainicjowanej i wykonanej�

przez załogę Rafinerii Nafty w Jedliczu, wyremontowano budynek,

w którym urządzono ekspozycję rafineryjną i CPN.

W maju 2012 roku Prezes Czesław Bobek przeszedł na emeryturę

- zakończył się pierwszy etap intensywnej rewitalizacji zbiorów

i obiektów muzealnych.

Układanie wodociągu pod drogą

Montaż kiwona pompowego

Fragment ekspozycji w budynku CPN

Remont antresoli w „Kanadyjce”

Przenoszenie eksponatów
do sektorów tematycznych

Wystawa „Z Historii Stowarzyszeń Naftowych Na Ziemiach Polskich”
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14 maja 2012 roku, Rada Fundacji powołała z dniem 1 czerwca 2012 roku

mgr inż. Bohdana Gocza na stanowisko Prezesa Zarządu Fundacji Bóbrka.

Stanowisko to pełnił do dnia 11 stycznie 2017 roku.

Przyjęto nowy schemat organizacyjny Fundacji Bóbrka, a 1 czerwca

2012 roku utworzone zostało nowe stanowisko Dyrektora Muzeum,

na które powołano mgr Barbarę Olejarz.

W okresie od 2012 do 2017 roku wykonano wiele prac mających na celu

utrzymanie obiektu, a przede wszystkim ekspozycji muzealnych

w należytym stanie technicznym.

Wzbogacono ekspozycję w nowo pozyskane eksponaty, jak też

wprowadzono nowe rozwiązania - elementy multimedialne.

Do najważniejszych należy zaliczyć:

ustawienie w pobliżu pawilonu wystawowego stacji redukcyjnej gazu�

II stopnia pozyskanej od ZRUG Pogórska Wola,

wybudowanie sektora zabytkowych zbiorników na ropę naftową,�

remont zabytkowego koła filialnego znajdującego się przy budynku�

warsztatu kopalni,

zrealizowanie projektu: „Podróż w czasie” w ramach Szwajcarsko�

- Polskiego programu Alpy Karpatom. W Domu Łukasiewicza powstały

ekspozycje apteki i laboratorium. W pomieszczeniach apteki i laboratorium

Domu Łukasiewicza wprowadzono nowe elementy multimediów

(hologramy),

Bohdan Gocz

Barbara Olejarz

Wykonanie ekspozycji stacji redukcyjno pomiarowej i liczydeł rotacyjnych przemysłowych

Wykonanie ekspozycji zbiorników magazynowych ropy i pompy „Draper”
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� wykonanie prac remontowo-konserwatorskich przy urządzeniu

kanadyjskim (rekonstrukcja drewnianej wieży),

pozyskanie od ORLEN Transport przez Fundację Orlen – Dar Serca�

zabytkowej autocysterny na podwoziu samochodu JELCZ jako

uzupełnienie ekspozycji stacji paliw,

wykonanie prac przy nowych ekspozycjach multimedialnych�

w budynkach kuźni kopalnianej i warsztatu.

przeprowadzenie konserwacji wiertnicy ręcznej,�

Na bieżąco prowadzone były prace konserwacyjne i remontowe obiektów

Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza.

Między innymi:

opracowano kompletny projekt budowlany „Remontu i przebudowa�

Domu Ignacego Łukasiewicza” wraz z uzyskaniem prawomocnego

pozwolenia na budowę,

zakończono prace przy zadaniu: „Remont i przebudowa Domu Ignacego�

Łukasiewicza”,

wykonano i zainstalowano tablice reklamowe w miejscowościach�

uzdrowiskowych Iwonicz Zdrój i Rymanów Zdrój,

zakupiono i zainstalowano rezerwowy agregat prądotwórczy dla potrzeb�

zasilania Muzeum w Bóbrce,

wykonany został nowy gazociąg zasilający obiekty Muzeum od strony�

wsi Bóbrka. Wykonane zostały nowe przyłącza do sieci gazowej

6 budynków Muzeum,

podpisano umowę z Polskim Komitetem Narodowym Międzynarodowej�

Rady Ochrony Zabytków ICOMOS na opracowanie planu zarządzania

dobrem „Kopalnia w Bóbrce - pierwsze miejsce przemysłowego

wydobycia ropy naftowej”,

we współpracy z Narodowym Instytutem Dziedzictwa oraz�

Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków Delegatura w Krośnie

kontynuowano prace nad dokumentacją potrzebną do złożenia wniosku

o przyznanie obszarowi, jaki zajmuje Muzeum, miana Pomnika Historii.

Remont wiertnicy A. Faucka
z napędem parowym

Koło filialne po remoncie

Ekspozycja apteki

Autocysterna na samochodzie JELCZ

Prezentacja holograficzna
w zabytkowym warsztacie

Remont wiertnicy ręcznej
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Na prezesa Rady Zarządu Fundacji Bóbrka Rada Fundacji powołała

z dniem 12 stycznia 2017 roku dr Pawła Fornala, który pełnił tę funkcję

do 19 kwietnia 2018 roku.

W okresie 2017 roku kontynuowano prace mające na celu utrzymanie

obiektu w należytym stanie technicznym oraz prowadzono działania

marketingowe promujące Muzeum Przemysłu Naftowego.

złożono wniosek do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego�

w sprawie uznania za Pomnik Historii obszaru Bóbrki – XIX wiecznej

kopalni naftowej, obecnie w obszarze Muzeum Przemysłu Naftowego

i Gazowniczego im. I. Łukasiewicza,

podpisano umowę z Instytutem Polityki Energetycznej�

im. I. Łukasiewicza w sprawie opracowania i wydania biografii Ignacego

Łukasiewicza w języku angielskim pod roboczym tytułem „Biography of

Ignacy Lukasiewicz – the history of oil industry”,

kontynuowano prace związane z porządkowaniem i katalogowaniem�

zbiorów bibliotecznych i archiwalnych w formie inwentarza książkowego

oraz komputerowego,

poszerzono zbiory i ekspozycje o nowe muzealia,�

kontynuowano współpracę z muzeami, instytucjami kultury,�

Europejską Siecią Muzeów Naftowych, Stowarzyszeniem Muzeów Sztuki

Inżynierskiej i Stowarzyszeniem Muzealników Polskich oraz prowadzono

współpracę z lokalnymi muzeami poprzez wypożyczanie eksponatów

o tematyce naftowej na wystawy czasowe,

wymieniono trzy trójnogi na zabytkowych kopankach „Paweł”, „Wiktor”�

i „632”,

poprawiono i zabezpieczono windę eksploatacyjną WES 15-20,�

przy pomocy firmy EXALO Drilling S.A. rozpoczęto renowację�

zabytkowych pojazdów,

kontynuowano prace przy remoncie ogrodzenia i prowadzono na�

bieżąco drobne prace remontowe i konserwatorskie obiektów Muzeum.

Paweł Fornal

Agregat cementacyjny po renowacji

Wymieniony trójnóg na kopance „Wiktor”
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Na posiedzeniu w dniu 20 kwietnia 2018 roku Rada Fundacji powierzyła

funkcję prezesa Zarządu Fundacji Muzeum Przemysłu Naftowego

i Gazowniczego im. I. Łukasiewicza w Bóbrce, mgr Ryszardowi Rabskiemu.

W ostatnich trzech latach nowy Zarząd Fundacji i pracownicy, kontynuując

prowadzenie plenerowego muzeum, przyczynili się do tego, że Muzeum

w Bóbrce, zachowując tradycje i swój historyczny walor, stało się

renomowanym produktem turystycznym i przykładem wzorowego

działania na rzecz utrzymania i rozwoju światowego dziedzictwa przemysłu

naftowego i gazowniczego, o czym świadczy m.in. międzynarodowy

przekrój turystów odwiedzających Muzeum i ich ciągły wzrost.

Na terenie Muzeum przeprowadzono gruntowne prace renowacyjne

ekspozycji we wszystkich sektorach wystawienniczych:

obiekty i eksponaty muzealne zostały odsłonięte ze zbędnej roślinności,�

uzyskując efekt odtworzenia i przejrzystego wyeksponowania zabytkowego

charakteru tego wyjątkowego miejsca,

w pawilonie głównym i pasażu powstały nowe ekspozycje�

wystawiennicze przedstawiające historię przemysłu naftowego

i gazowniczego.

Kolejne działania to prace remontowe i inwestycyjne:

wykonano remonty dróg i alejek,�

wybudowano duży parking przy „Kanadyjce”,�

oznakowano i powiększono parking główny,�

wybudowano dwie wiaty drewniane, nowe ścieżki i tereny zielone�

włącznie z kwietnymi łąkami przy „Kanadyjce”,

Ryszard Rabski

Ekspozycja w sali górniczej

Ekspozycja w sali rafineryjnej

Budowa parkingu przy obiekcie „Kanadyjka”

Parking przed bramą główną Wybudowane wiaty na terenie „Kanadyjki”
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budynek „Kanadyjki” objęty został kompleksową rewitalizacją włącznie�

z zapleczem gastronomicznym, co pozwala obecnie na organizację

licznych wydarzeń, pikników naukowych, koncertów, zjazdów, spotkań

branżowych itp.,

przed tzw. „Domem Łukasiewicza” zasadzono kilkadziesiąt drzew�

owocowych, odtwarzając w ten sposób sad funkcjonujący w czasach

działalności Ignacego Łukasiewicza w kopalni oleju skalnego w Bóbrce,

zmodernizowano zaplecze magazynowe, wyburzono stary garaż, a w to�

miejsce postawiono kontenery i nowe garaże,

zrewitalizowano zabytkowy budynek magazynu kopalni i po kapitalnym�

remoncie zaadaptowano na pomieszczenia socjalne dla pracowników

obsługi, a pozostałą, większą część, przeznaczono na archiwum i muzealny

magazyn.

Dla zwiedzających przygotowano atrakcyjne oferty: cztery trasy zwiedzania,

nowe tablice informacyjne z kodami QR, możliwość zwiedzania za pomocą

audio-przewodników i aplikacji na urządzenia mobilne. Uzupełnieniem są

lekcje i warsztaty edukacyjne.

Osoby niepełnosprawne i rodziny mają możliwość zwiedzania muzeum

samochodami elektrycznymi.

10 grudnia 2018 roku, na uroczystej gali zorganizowanej w Teatrze

Narodowym, rozporządzeniem Prezydenta RP nadano XIX wiecznej

kopalni w Bóbrce, będącej obecnie w granicach Muzeum, tytuł Pomnika

Historii. Nadanie obiektowi takiego tytułu jest nie tylko wielkim

wyróżnieniem, ale również warunkiem koniecznym do rozpoczęcia starań

o wpis na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

Taras kawiarenki „Naftusia”

Jedna z wielu imprez otwartych

„Melex” dla obsługi osób niepełnosprawnych

Rozbudowa zaplecza gospodarczego

Montaż motosprężarki

Motosprężarka 10GKNA
Prezes Zarządu Fundacji Ryszard Rabski

odbiera z rąk Prezydenta RP Andrzeja Dudy
akt przyznania tytułu Pomnika Historii

Członkowie Rady Fundacji po odbiorze
zaszczytnego tytułu Pomnika Historii
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Dla zapewnienia sprawnego funkcjonowania oraz utrzymania muzeum, w większości plenerowych obiektów

i ekspozycji, ważna rolę zawsze stanowili i stanowią pracownicy. To dzięki nim, Muzeum w Bóbrce ciągle

się rozwija i jest dobrym przykładem ochrony dziedzictwa narodowego przemysłu naftowego.

Prezentujemy pracowników Muzeum w latach 1961-2004:

Adamik Mieczysław, Albrycht Grzegorz, Bajorski Bolesław, Bałon Grzegorz, Baran Jan, Barzyk Adam,

Bek Tadeusz, Bielański Józef, Bodziany Marek, Bogacz Jan, Bogaczyk Adam, Borek Piotr, Borek Wacław,

Burek Stanisława, Czaja Jan, Czapka Halina, Czekańska Dorota, Długosz Barbara, Długosz Justyn, Długosz Piotr,

Filar Stanisław, Frużyński Wojciech, Galak Magdalena, Gocz Bohdan, Gorczyca Kazimierz, Gruszka Jan,

Guzik Tomasz, Hoszowski Adam, Jabczyńska Maria, Jabłecki Czesław, Jajko Anna, Jakieła Edward, Kafel Jan,

Kołacz Stanisław, Kondera Jolanta, Kondera Stanisław, Kopczyk Wiesław, Kordyś Jan, Kozub Wojciech,

Krakoś Zofia, Krzywda Andrzej, Krzywda Władysław, Kubit Karolina, Liwosz Wincenty, Longawa Anna,

Longawa Bogdan, Longawa Joachim, Longawa Maciej, Łopatkiewicz Małgorzata, Majchrowicz Ludwik,

Malinowski Jerzy, Marosz Piotr, Matelowski Wojciech, Michalczyk Roman, Michalczyk Szymon, Munia Jacek,

Murdzek Jan, Napora Jacek, Niemczyk Stanisław, Nowak Zbigniew, Pachana Julian, Pasternak Urszula,

Pietruszka Tadeusz, Piskało Urszula, Rolewicz Dominika, Schodnicka Wiesława, Schodnicki Józef, Sęp Jan,

Sęp Mieczysław, Sęp Stanisław, Skrzęta Zofia, Słyś Janusz Elżbieta, Sozański Józef, Sporniak Anna,

Stachowicz Zbigniew, Szczepanik Józef, Szopa Małgorzata, Szopa Tadeusz, Szwast Edward, Świerczek Tomasz,

Uliasz Marek, Uliasz Maria, Wilga Stanisław, Władyka Zbigniew, Wyszkowska Stanisława, Zborowski Eugeniusz,

Zborowski Jan, Zborowski Władysław, Zuzak Józef.

Pracownicy Fundacji Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce

w latach 2004 – 2021

Albrycht Grzegorz, Bobek Czesław, Bogaczyk Mateusz, Borek Wacław, Czyżowicz Janiszewska Agnieszka,

Długosz Maciej, Długosz Piotr, Foremny Krzysztof, Fornal Paweł, Gocz Bohdan, Górecki Michał,

Holuta Katarzyna, Jurczyk Rafał, Klara Marek, Kondera Jolanta, Krakoś Zofia, Krasowska Lucyna,

Kubit Stanisław, Longana Maciej, Maciejczyk Zbigniew, Marosz Ewa, Marosz Piotr, Nowak Małgorzata,

Olejarz Barbara, Rabski Ryszard, Sporniak Anna, Sysak Marzena, Szopa Małgorzata, Szopa Tadeusz,

Wais Tadeusz, Więcek Beata, Uliasz Marek, Wilga Stanisław.


