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W drugiej połowie XIX wieku wynalazek Ignacego Łukasiewicza,
jakim była lampa, w której zastosował wydestylowaną z ropy naftowej
czystą naftę, stał się zalążkiem nowej gałęzi przemysłu – przemysłu
naftowego.
Na przełomie lat 1853-1854 Ignacy Łukasiewicz osiadł w Gorlicach,
gdzie kontynuował rozpoczęte we Lwowie prace związane z destylacją
ropy naftowej z okolicznych terenów roponośnych.
W 1854 roku doszło w Gorlicach do spotkania Ignacego Łukasiewicza
z Tytusem Trzecieskim, właścicielem ziemskim z Polanki pod Krosnem,
który dostarczył mu próbki ropy z Bóbrki. Przywieziona przez
Ignacy Łukasiewicz

Trzecieskiego ropa była, wg oceny Łukasiewicza, doskonałej jakości
i rokowała otrzymanie bardzo dobrego gatunku nafty.
Spotkanie to było początkiem działalności kopalni Bóbrka. Na podstawie
ustnej, dżentelmeńskiej umowy w 1854 roku powstała pierwsza
spółka naftowa Tytus Trzecieski i Ignacy Łukasiewicz, która za
bezinteresowną zgodą Karola Klobassy, właściciela bobrzeckich lasów,
rozpoczęła pionierskie poszukiwanie i wydobycie ropy naftowej w Bóbrce.
Do spółki Ignacy Łukasiewicz - Tytus Trzecieski w 1861 roku przystąpił
Karol Klobassa. Powstała w ten sposób spółka naftowa dla eksploatacji,
destylacji ropy i sprzedaży jej produktów,
do której Tytus Trzecieski wniósł kapitał, Karol Klobassa roponośne tereny,
a Ignacy Łukasiewicz swą wiedzę i pracę.

Tytus Trzecieski

Nastąpił dynamiczny rozwój poszukiwań w bobrzeckich lasach.

Karol Klobassa

Kopalnia Bóbrka - graﬁka z 1885 roku
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W 1872 roku, po 18 latach od rozpoczęcia prac górniczych w bobrzeckim
lesie, świadomy znaczenia swojego dzieła Ignacy Łukasiewicz wzniósł
kamienny obelisk upamiętniający to epokowe wydarzenie.
Szybki rozwój techniczny, technologiczny i organizacyjny tej branży
zmienił oblicze cywilizacyjne świata.
Ludzie tworzący ten przemysł, a później rozwijający jego dziedziny
świadomi byli doniosłości zachodzących zmian i potrzeby ich
dokumentowania.
„Ocalić od zniszczenia i zapomnienia, zgromadzić i otoczyć opieką
rzeczowe dokumenty rozwoju przemysłu naftowego, wyeksponować
Kamienny obelisk z 1872 roku

i pokazać młodym pokoleniom, całemu polskiemu społeczeństwu ogromny
naukowy i przemysłowy dorobek polskich naftowców”.
Taka idea przyświecała wszystkim, którzy tworząc zbiory muzealne
obrazujące zmiany i ogromny postęp w przemyśle naftowym, a nieco
później w przemyśle gazu ziemnego, wielkim wkładem pracy i pasją
doprowadzili do powstania Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego
im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce.

Oryginalna tablica kamienna przed renowacją

Oryginalna tablica z brązu

Kopalna Bóbrka z początku XX wieku

PIONIERSKIE
DZIAŁANIA
Rolę i znaczenie upamiętnienia polskiego przemysłu naftowego, od chwili
jego powstania, doceniali założyciele i członkowie Stowarzyszenia Polskich
Inżynierów Przemysłu Naftowego działającego w okresie międzywojennym,
Józef Ostaszewski

wskazując w Statucie potrzebę zakładania muzeów.
Po II wojnie światowej trud ten podjęli członkowie reaktywowanego
Stowarzyszenia Naftowego.
W dniu 22 lipca 1954 zostało uroczyście otwarte Muzeum PTTK w Krośnie.
W jednej z sal Muzeum, inż. Józef Ostaszewski utworzył ekspozycję
obrazującą historię i osiągnięcia przemysłu naftowego na terenie powiatu
krośnieńskiego, co było początkiem powstania Działu Naftowego

Józef Janowski

w Muzeum PTTK w Krośnie. Wśród krośnieńskich nafciarzy narodziła
się wówczas myśl, a później nastąpiły konkretne działania związane
z utworzeniem Muzeum Przemysłu Naftowego w celu ratowania
pozostałych jeszcze obiektów, urządzeń i narzędzi.
Kierownik Muzeum PTTK, mgr Józef Janowski od początku swej
działalności podjął intensywne starania o zabezpieczenie starych urządzeń
i narzędzi wycofywanych z użycia na kopalniach. Pomieszczenia muzealne
nie nadawały się do eksponowania wielkogabarytowych zabytkowych

Jerzy Pilecki

urządzeń i narzędzi służących do poszukiwania i eksploatacji ropy i gazu.
Powstał więc pomysł wybudowania Sekcji Naftowej Muzeum w Krośnie
na terenie starej części kopalni w Bóbrce. Wniosek o utworzenie takiego
Muzeum został wysunięty w kwietniu 1956 roku na zebraniu członków
Zespołu Historii Polskiej Techniki Naftowej przy Zakładzie Historii Nauki
i Techniki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Wniosek ten przedstawili
doc. Jerzy Pilecki, prof. inż. Jan Cząstka i prof. inż. Józef Wojnar.

Józef Cząstka

Idąc w ślad za tym wnioskiem Zarząd Główny SITPNaft., wystosował
odpowiedni apel do swoich członków, zatrudnionych w przemyśle
naftowym, o dokonanie rejestracji i zabezpieczenia przed zniszczeniem
ocalałych zabytkowych obiektów i urządzeń przemysłu naftowego.
Wynikiem tej inicjatywy było sporządzenie inwentaryzacji narzędzi,
maszyn i obiektów na terenie wielu kopalń ropy naftowej i gazu ziemnego.

Józef Wojnar

PRACE
ORGANIZACYJNE
Lata 1956–1961 sprzyjały inicjatywie utworzenia Muzeum Przemysłu
Naftowego. Odbywało się to przy udziale osób z krośnieńskiego Muzeum
PTTK oraz kadry technicznej kopalń ropy i gazu z rejonu Krosna.
30 września 1957 roku w kancelarii kopalni Bóbrka odbyło się spotkanie,
którego celem było wydzielenie terenu dla budowy przewidzianego
Muzeum Przemysłu Naftowego.
30 grudnia 1960 roku odbyło się w Krakowie zebranie członków Zespołu
Henryk Górka

Historii Polskiej Techniki Naftowej PAN, na którym wiele uwagi
poświęcono sprawie organizacji Muzeum, oceniając dotychczasowy postęp
prac. Myśl utworzenia Muzeum Przemysłu Naftowego znalazła poparcie
u ówczesnych władz administracyjnych i partyjnych w Rzeszowie i Krośnie.
Z inicjatywy Krośnieńskiego Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów
i Techników Przemysłu Naftowego, 17 stycznia 1961 roku utworzony
został Komitet Opiekuńczy dla Budowy Muzeum Naftowego.
Przewodniczącym Komitetu został doc. inż. Henryk Górka,
a kierownikiem technicznym, inż. Adam Hoszowski.

Adam Hoszowski

Baza budowy muzeum

Zeszyt raportów Adama Hoszowskiego
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31 stycznia 1961 roku w Dyrekcji P.P. Kopalnictwa Naftowego w Krośnie
odbyło się zebranie organizacyjne dla utworzenia Muzeum – Skansenu
Naftowego w Bóbrce. W zebraniu wzięli udział przedstawiciele zakładów
naftowych z Krosna, Jasła i Gorlic oraz Muzeum PTTK w Krośnie.
20 lutego przedstawiciele Zarządu Głównego SITPNaft., inż. Tadeusz
Reguła – przewodniczący i inż. Tadeusz Porembalski – sekretarz generalny
przedstawili: „Plan prac dla urządzenia Muzeum Naftowego na rok 1961”.
W skład Komitetu weszli dyrektorzy przedsiębiorstw naftowych, Instytutu
Naftowego, Związku Zawodowego Górników Naftowców, Stowarzyszenia
Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego.
Nadal odbywały się spotkania przedstawicieli władz terenowych
Tadeusz Reguła

z przedstawicielami SITPNaft., zakładów naftowych i Muzeum w Krośnie
poświęcone organizacji i usamodzielnieniu, gdyż kierownictwo Muzeum
w Krośnie dążyło do przejęcia Muzeum - Skansenu Naftowego jako swojej
ﬁlii.
Działania te spowodowały, że Zarząd Główny SITPNaft, w dniu
4 października 1964, podjął uchwałę o opracowaniu: „Dokumentacji
Skansenu w Bóbrce wraz z zobowiązaniem pozyskania na ten cel
potrzebnych środków”. 20 września 1965 roku Prezydium ZG SITPNaft.
Podjęło uchwałę o przejęciu agend Muzeum przez Stowarzyszenie
i powołaniu Komisji ds. budowy Muzeum – Skansenu w Bóbrce.
Na Muzeum - Skansen wyznaczono ok. 6,5 ha zalesionego terenu, przez
który przebiegała droga, łącząca wsie Wietrzno i Bóbrkę, służąca również
dla celów kopalni oraz dla eksploatacji okolicznych lasów. Teren ten

Tadeusz Porembalski

znajdował się w obrębie: ,,Obszaru Górniczego Rogi - Równe - Wietrzno
- Bóbrka” i stanowił część Kopalni Ropy Naftowej Bóbrka.
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Większość prac była prowadzona tzw. systemem gospodarczym.
Wywiązując się z podjętych zobowiązań przedsiębiorstwa naftowe wpłaciły
w latach l96l-l966 na rzecz budowy Muzeum kwotę: 381 665 zł. Ponadto
przedsiębiorstwa te oraz ich pracownicy wykonali w Bóbrce wiele prac
Reprezentacyjna brama wjazdowa

w czynie społecznym na ogólną wartość l 985 000 zł. Razem wartość
wykonanych wówczas robót wyniosła 2 276 000 zł.
Zakłady naftowe delegowały brygady pracowników, które wznosiły obiekty.
W okresie od 1961 do 1967 roku wykonano, zrekonstruowano lub
przeprowadzono remont wielu obiektów m.in.:

Model kopanki z kołowrotem

n

wykonano plan sytuacyjno-wysokościowy terenu przyszłego Muzeum,

n

przeprowadzono akcję wyszukania oraz zabezpieczenia starych narzędzi,

urządzeń wiertniczych i eksploatacyjnych znajdujących się na kopalniach.
Przedmioty te zinwentaryzowano, zakonserwowano i zmagazynowano
w Bóbrce,
n

objęto stałą opieką konserwatorską zabytkowe obiekty znajdujące się

na terenie Muzeum,
n

wykonano kapitalny remont drogi dojazdowej do Muzeum od wsi

Wietrzno oraz przez teren Muzeum, jak również wykonano utwardzone
przejścia do poszczególnych obiektów muzealnych,
n

wybudowano reprezentacyjną bramę wjazdową,

n

wykonano pierwowzór obudowy kopanki z kołowrotem,

n

wykonano repliki urządzeń wiertniczych.

Na bramie wjazdowej po raz pierwszy pojawiła się pełna nazwa
Wiertnica ręczna udarowa

w brzmieniu ,,Muzeum Przemysłu Naftowego im. I. Łukasiewicza
w Bóbrce”.
26.V.1967 roku Muzeum wizytował Jan Mitręga - Minister Górnictwa
i Energetyki oraz inż. Jan Pilch - naczelny dyrektor Zjednoczenia
Górnictwa Naftowego. Minister wysoko ocenił dotychczasowe wysiłki
organizacyjne oraz wyniki jego budowy.
Efektem wizyty ministra było dokonanie podziału zadań na poszczególne
przedsiębiorstwa oraz zintensyﬁkowanie prac budowlano-montażowych
na wytypowanych obiektach muzealnych. W następstwie tego w latach
1967-1970 powstały nowe obiekty muzealne, zgromadzono wiele starych
urządzeń i narzędzi, uporządkowano teren, zorganizowano ruch turystyczny.

Wiertnica mechaniczna udarowa
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Zbliżająca się w 1972 roku 150. rocznica urodzin Ignacego Łukasiewicza
wyznaczyła termin wielu związanych z tym zadań. Opracowano plan robót
z podziałem do realizacji przez zakłady podległe Zjednoczeniu Górnictwa
Naftowego. Zarząd Główny SITPNiG, powołał Komisję Główną ds.
Budowy Muzeum Przemysłu Naftowego, w miejsce Sekcji Budowy
Muzeum. Duże zasługi w tym miał mgr Jacek Sożyński – Sekretarz
Generalny SITPNiG, który był orędownikiem kultywowania tradycji
Jacek Sożyński

naftowych i popularyzowania historii przemysłu naftowego i gazowniczego.
Szczególną uwagę przykładał do rozwijania działalności Muzeum
Przemysłu Naftowego i Gazowniczego w Bóbrce. Skutecznie wpływał
na wszystkich, którzy mogli zapewnić pomoc w utrzymaniu i rozbudowie
ekspozycji muzealnych.
Przewodniczącym Komisji Głównej został mgr inż. Józef Zuzak – naczelny
inżynier Przedsiębiorstwa Kopalnictwa Naftowego w Krośnie.
Do końca 1971 roku na terenie Muzeum ukończono wiele rozpoczętych
prac budowlano – montażowych i konserwatorskich obiektów starej
kopalni w Bóbrce.
Wyremontowano:

Józef Zuzak

n

kierat pompowy z 1923 roku,

n

kotłownię zbudowaną w 1867 roku,

n

kuźnię kopalnianą z 1854 roku, wyposażoną w dwa paleniska i stare

narzędzia kowalskie,
n

warsztat mechaniczny wybudowany w 1864 roku, wyposażony

w najprostsze maszyny, jak wiertarkę, tokarnię i szliﬁerkę poruszane
za pośrednictwem transmisji pasowych.
n

przystąpiono do konserwacji obelisku wzniesionego przez

Ignacego Łukasiewicza w 1872 roku.

Andrzej Grzegorczyk, Jan Lula,
Stanisław Kosowski
- pracownicy konserwujący obelisk
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Wykonano ekspozycję urządzeń przeniesionych z innych kopalń, m.in.:
n

wiertnicę szarpakowo – linową typu „Bitków”,

n

wiertnicę udarową przewoźną „SM”,

n

wiertnicę obrotową „OP-1200”,

n

wiertnicę obrotową „Trauzl-3000”,

n

hydrauliczny taran wiertniczy Ostaszewskiego,

n

przewoźne windy do obróbki otworów m.innymi: WW1, WW2,

Staliniec i inne,
Wiertnica udarowa „Bitków”
n

wiertnicę samojezdną ABW-2 do celów geoﬁzycznych,

n

kiwony pompowe, drewniane, stalowe oraz ,,Konik 1000",

n

napowierzchniowe urządzenia eksploatacyjne do eksploatacji ropy,

n

nawierzchniowe wyposażenie otworu gazowego,

n

urządzenie ekspansyjne dla oddzielania gazoliny zawartej w gazie

ziemnym.
18 maja 1971 roku odbyło się posiedzenie Rady Muzealnej przy Muzeum
w Krośnie, na którym przedstawiono plan działania Muzeum - Skansenu
w Bóbrce na lata 1971-1972. Dalsza działalność Muzeum w Bóbrce
została ujęta w program działalności SITPNaft, a tym samym był to ostatni
akt współpracy z Muzeum w Krośnie.
W grudniu 1971 r. odbyło się spotkanie dyrektorów Raﬁnerii i Centrali
Wiertnica obrotowa „OP-1200”

Produktów Naftowych będących członkami zbiorowymi SITPNaft,
na którym przedstawiono koncepcje perspektywicznej rozbudowy
Skansenu w Bóbrce o sektor raﬁneryjny i dystrybucyjny produktów
naftowych. Uzgodniono także podział zadań do wykonania przez
przedsiębiorstwa branży raﬁneryjnej i dystrybucji produktów naftowych
oraz opracowano zasady organizacyjne udziału poszczególnych ﬁrm
w ﬁnansowaniu i realizacji dalszej rozbudowy Skansenu.

Wiertnica udarowa „SM”
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W październiku 1972 roku Muzeum zostało oﬁcjalnie otwarte
i udostępnione do publicznego zwiedzania. Na pierwszego etatowego
kierownika Muzeum w 1972 roku, powołany został inż. Mieczysław Sęp,
który pełnił tę funkcję do 1980 roku.
Rok 1972 został ogłoszony Rokiem Ignacego Łukasiewicza, na który
przygotowano bogaty program, przewidujący centralne uroczystości
jubileuszowe w Krośnie i Bóbrce.
Wzbogacono zbiory o zestaw narzędzi i urządzeń, uporządkowano teren,
a zespół pracowników kopalni w Bóbrce i ASP w Warszawie pod
kierownictwem doc. Zdzisława Bąkowskiego ukończył prace przy
Mieczysław Sęp

renowacji obelisku Ignacego Łukasiewicza.
W dniach 23-24 września 1972 roku odbyły się centralne uroczystości
związane z Jubileuszem 150. urodzin Ignacego Łukasiewicza.
W uroczystościach tych wziął udział Jan Mitrega - Minister Górnictwa
i Energetyki oraz Jerzy Olszewski - Minister Przemysłu Chemicznego,
a także wielu przedstawicieli władz politycznych, instytucji naukowych
i oświatowych, przemysłu naftowego oraz organizacji społecznych.
Efektem rozmów odbytych przez w/w przedstawicieli w czasie Jubileuszu
były decyzje dyrektorów Zjednoczenia Górnictwa Naftowego oraz
Zjednoczenia Przemysłu Raﬁneryjnego i Petrochemicznego o przyznaniu
Przedsiębiorstwu Kopalnictwa Naftowego w Krośnie 7 etatów
pracowniczych dla obsady Muzeum oraz stałą dotację ﬁnansową na rzecz
Muzeum w wysokości od 600000 do 1000000 zł rocznie. Decyzja ta

Obelisk po pracach renowacyjnych

spowodowała całkowite uniezależnienie się Muzeum w Bóbrce
od Muzeum w Krośnie.
Zarząd Główny SITPNaft podjął decyzje o powołaniu Głównej Komisji
ds. Budowy Muzeum Przemysłu Naftowego w Bóbrce. Kierowanie
działalnością tej Komisji powierzono doc. inż. Henrykowi Górce,
a po jego śmierci w 1973 roku – mgr inż. Józefowi Zuzakowi
- ówczesnemu dyrektorowi Kopalnictwa Naftowego w Krośnie.
Do nadzorowania budowy Muzeum zobowiązano Sekretarza Generalnego
SITPNaft. mgr Jacka Sożyńskiego. W latach 1973-1975 z inicjatywy i pod
nadzorem mgr inż. Józefa Zuzaka, zbudowana została replika wiertnicy
polsko kanadyjskiej popularnie zwana „kanadyjką”. Wnętrze przystosowane
zostało do organizowania konferencji i spotkań towarzyskich. W budowie
udział wzięły zakłady naftowe z całego kraju, a wykonawcą były brygady

Replika wiertnicy polsko-kanadyjskiej

budowlane Krośnieńskiego Kopalnictwa Naftowego.
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W pracach zaangażowanych było wielu społeczników i pasjonatów,
m.in.: mgr inż. Józef Zuzak, mgr inż. Józef Sozański, inż. Mieczysław Sęp,
Zdzisław Hejnar, Andrzej Wais, Joachim Longawa i Czesław Jabłecki.
W 1973 roku decyzją dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Raﬁneryjnego
i Petrochemicznego została przyznana dla SITPNaft. dotacja celowa
Józef Sozański

w wysokości 1,4 mln. zł, za którą wykupiono od 160 prywatnych
właścicieli 51 działek o łącznej powierzchni 18,55 ha, na których
znajdowały się lub były projektowane obiekty muzealne. Ponadto
w granicach Muzeum pozostała działka należąca do Kopalnictwa Naftowego
w Krośnie, na której znajdował się budynek tzw. Dom Łukasiewicza.
Procedura wykupywania działek została zakończona w 1978 roku
wpisaniem ich do Księgi Wieczystej. Od tego czasu Stowarzyszenie
Zdzisław Hejnar

Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego
i Gazowniczego stało się prawnym właścicielem Muzeum im. Ignacego
Łukasiewicza w Bóbrce.
Bardzo ważnym dla dalszego rozwoju Muzeum było spotkanie dyrektorów
Zjednoczenia Górnictwa Naftowego, Zjednoczenia Petrochemii, Centrali
Produktów Naftowych w 1974 roku. Uczestnicy spotkania zapoznali się
z koncepcją perspektywicznego planu rozbudowy Muzeum, zasadami

Andrzej Wais

ﬁnansowania i zadaniami do wykonania przez poszczególne branże oraz
przyjęli na siebie następujące funkcje:
n

Zjednoczenie Petrochemii w Krakowie - Generalnego Inwestora,

n

Przedsiębiorstwo Górnictwa Nafty i Gazu w Sanoku - Inwestora

Zastępczego,
n

Biuro Projektów Raﬁnerii Nafty ,,Bipronaft” w Krakowie

- Generalnego Projektanta,
n
Joachim Longawa

,,Naftobudowa” Kraków i ,,Naftomontaż” Krosno

- Generalnego Wykonawcy.
Równocześnie podjęto decyzję o podziale Muzeum na cztery sektory:
n

Sektor Górnictwa Naftowego,

n

Sektor Raﬁnerii Nafty,

n

Sektor Centrali Produktów Naftowych,

n

Sektor wspólny.

W projekcie przewidziano wybudowanie Głównego Pawilonu
Wystawowego oraz budynku recepcyjnego z częścią hotelową, a realizację
Czesław Jabłecki

tego zadania przyjęło Zjednoczenie Petrochemii.

BUDOWA

MUZEUM

W 1978 roku uzyskano dotację z Ministerstwa Górnictwa na wykonanie
800 m drogi o nawierzchni asfaltowej łączącej Wietrzno i Bóbrkę,
likwidującej ruch publiczny przez teren Muzeum. Dotychczasowa droga
publiczna przechodząca przez Muzeum stała się główną drogą wewnętrzną.
W roku 1979 Zarząd Główny SITPNiG powierzył funkcję Przewodniczącego
Komisji Głównej ds. Budowy Muzeum mgr inż. Józefowi Sozańskiemu.
W 1980 roku na stanowisko kierownika Muzeum powołany został Jan
Kordyś, który pełnił tę funkcję do 1982 roku.
Jan Kordyś

W sierpniu 1980 roku fala strajków ogarnęła kraj, a ruch na rzecz
demokratyzacji i głębokich reform ustrojowych PRL przyjął instytucjonalną
formę związków zawodowych. Pogarszała się sytuacja gospodarcza kraju.
Władze, dla powstrzymania niepokojów społecznych i zgaszenia rodzącego
się ruchu demokratycznego, wprowadziły 13 grudnia 1981 roku na terenie
całej Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej stan wojenny, który został
zawieszony 31 grudnia 1982 roku, a zniesiony 22 lipca 1983 roku.
Wszystkie te zdarzenia komplikowały działalność Muzeum, ale nie

Budynek administracyjny przed remontem

osłabiały wysiłków działaczy stowarzyszeniowych skierowanych na
kontynuację budowy Muzeum. W okresie tym wykonane zostały prace:
n

remont budynku administracyjnego z czasów Łukasiewicza, którego

wnętrze przystosowano do ekspozycji muzealnych,

Budynek administracyjny po remoncie

n

dokończona została budowa drogi, obwodnicy Muzeum,

n

cały teren Muzeum został ogrodzony,

n

obok bramy wjazdowej zbudowany został pawilon recepcyjny,

n

powstały nowe ekspozycje m.in. urządzeń wiertniczych oraz narzędzi

do wierceń i eksploatacji ropy i gazu.
W następstwie restrukturyzacji przemysłu naftowego w 1981 roku na
XXVII Walnym Zjeździe Delegatów zmieniono nazwę Stowarzyszenia
na Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników
Przemysłu Naftowego i Gazowniczego.
Rampa narzędzi wiertniczych

Wiertnica udarowa „Trauzl”

Wiertnica udarowa „SM-4”

ROZBUDOWA

MUZEUM

Przypadająca w 1982 roku 100. rocznica śmierci Ignacego Łukasiewicza
dała impuls do wzmożenia rozbudowy Muzeum. Komisja Główna podjęła
wiele prac związanych z porządkowaniem terenu, konserwacją i remontami
istniejących obiektów oraz realizacją nowych budów.
Kierownikiem Muzeum w latach 1982-1983 był inż. Jan Sęp.
Jednym z ważnych przedsięwzięć było wówczas wzniesienie w pobliżu
Domu Łukasiewicza obelisku z popiersiem Ignacego Łukasiewicza,
Jan Sęp

dłuta Władysława Kandefera, który został odsłonięty podczas uroczystości
jubileuszowych w dniu 11 września 1982 roku.

W roku 1983 utworzone zostało pierwsze, etatowe stanowisko dyrektora
Muzeum. Na funkcję tę Zarząd Główny SITPNiG powołał
inż. Mieczysława Adamika. Zakończył się okres kierowania rozbudową
Muzeum przez społecznych działaczy powoływanych przez Sekretarza
Generalnego. W miejsce dotychczasowej Komisji Głównej ds. Budowy
Muzeum powstała Komisja Główna ds. Historii i Muzealnictwa.

Mieczysław Adamik

ROZBUDOWA

MUZEUM

W roku 1986 na stanowisko dyrektora Muzeum powołany został
mgr inż. Stanisław Kondera, którego kadencja trwała do grudnia 2000 roku
i obﬁtowała w znaczące dokonania w działalności Muzeum. W całym tym
okresie kontynuowano dzieło rozbudowy. Muzeum wzbogaciło się o nowe
eksponaty związane z historią przemysłu naftowego:
n

wybudowano replikę górskiej stacji paliw CPN z kolekcją unikalnych

dystrybutorów i akcesoriów służących do dystrybucji produktów naftowych,
Stanisław Kondera

n

przygotowano ekspozycję lamp naftowych, jedną z największych w kraju,

n

dokonano montażu wiertnicy obrotowej do głębokich wierceń N-1400,

n

zorganizowano dużą ekspozycję zabytkowych sprężarek i silników,

n

dokonano adaptacji budynku kopalnianego na hotelik „Naftusia”,

Budowa górskiej stacji paliw

Górska stacja paliw CPN

Montaż urządzenia wiertniczego

Budynek mieszkalny pracowników kopalni

Budynek mieszkalny po przebudowie
na hotelik „Naftusia”

Ekspozycja silników, pomp, sprężarek

Urządzenie wiertnicze N-1400

ROZBUDOWA

MUZEUM

Gabinet I. Łukasiewicza

n

zmodernizowano zaplecze budowlano - remontowe oraz socjalne,

n

przeprowadzono prace konserwacyjno - remontowe kilku drewnianych

budowli i urządzeń wiertniczych,
n

utwardzono drogę główną, drogi dojazdowe do sektorów oraz ścieżki

i place,
n

wybudowano stację transformatorową oraz zasilanie kablowe obiektów,

n

uporządkowano otoczenie „Domu Łukasiewicza” oraz terenów leśnych,

n

wyposażono sale ekspozycyjne w wyremontowanym „Domu

Łukasiewicza”,
n

zorganizowano pracownię poligraﬁczną,

n

rozwinięto współpracę z muzeami naftowymi w kraju i za granicą.

Staraniem SITPNiG w 1991 roku rozpoczęto wydawanie zeszytów
naukowo-historycznych „Wiek Nafty”. Siedzibą redakcji było i jest nadal
Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego w Bóbrce. W periodyku
są tym drukowane są artykuły dokumentujące przeszłość wszystkich branż
przemysłu naftowego. Nad przygotowaniem kolejnych numerów pracuje
powołany zespół redakcyjny.

Pierwsze wydania „Wieku Nafty”

Ekspozycje w salach wystawowych

BUDOWA

GŁÓWNEGO PAWILONU
WYSTAWOWEGO
W 1993 roku Zarząd Główny SITPNiG utworzył w Muzeum stanowisko
kustosza.
Funkcję tę Sekretarz Generalny powierzył mgr inż. Józefowi Zuzakowi.
W 1984 roku na zlecenie Zjednoczenia Przemysłu Raﬁneryjnego
i Petrochemicznego ,,Petrochemia“, Biuro Projektów Komunalnych
w Rzeszowie opracowało koncepcje budowy Głównego Pawilonu
Wystawowego Muzeum Przemysłu Naftowego im. Ignacego Łukasiewicza
w Bóbrce.
Budowa pawilonów

W 1986 roku przypadła 25. rocznica podjęcia decyzji o budowie Muzeum
- Skansenu Przemysłu Naftowego w Bóbrce. Z tej okazji Zarząd Główny
SITPNiG zorganizował w dniu 16 maja 1986 roku uroczystości
jubileuszowe. Podczas uroczystości podpisano akt erekcyjny, a w pobliżu
bramy głównej, w przewidywanym miejscu budowy Głównego Pawilonu
Wystawowego wmurowano kamień węgielny.
Zarząd Główny SITPNiG na posiedzeniu w dniu 16 grudnia 1993 roku
podjął uchwałę o powołaniu Komitetu Budowy Głównego Pawilonu
Wystawowego Muzeum Przemysłu Naftowego im. Ignacego Łukasiewicza
w Bóbrce, powierzając jego przewodnictwo mgr inż. Jozefowi Zuzakowi.
Rozpoczęto starania w celu znalezienia środków ﬁnansowych. Zgodnie ze
Statutem SITPNiG opracowany został Regulamin Komitetu Budowy.
Zgodnie z przyjętymi wcześniej zobowiązaniami, zadania inwestora

Józef Zuzak
wmurowuje akt erekcyjny

Głównego Pawilonu Wystawowego przyjęła branża raﬁneryjna.
Dodatkowe środki ﬁnansowe pochodziły głównie z darowizn, a także
pozyskane zostały poprzez sprzedaż wyemitowanych przez Komitet
Budowy Pawilonu cegiełek, rozprowadzonych przez Oddziały SITPNiG
na terenie całego kraju.
W 1998 Zarząd Główny SITPNiG podjął uchwałę o rozpoczęciu budowy
pawilonu. Prace rozpoczęto w kwietniu 1998 roku. Budowę zakończono

Uczestnicy uroczystego wmurowania
aktu erekcyjnego

30 listopada 1999 roku. Uroczyste oddanie do użytku odbyło się 12 maja
2000 roku. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele całego przemysłu
naftowego, SITPNiG oraz terenowych władz administracyjnych.
W jego pomieszczeniach przewidziano trzy stale ekspozycje:
górnictwa naftowego, przemysłu raﬁneryjnego i przemysłu gazowniczego.

Główny Pawilon Wystawowy

ROZBUDOWA

MUZEUM

Walny Zjazd Delegatów SITNiG wybrał w dniu 16 października 2000 roku
nowe władze naczelne SITPNiG. Na Sekretarza Generalnego powołano
dr inż. Stanisława Szafrana.
Zarząd Główny SITPNiG uchwałą nr 6/33/2000 z dnia 13 listopada 2000
roku postanowił nadać nową, rozszerzoną nazwę Muzeum w brzmieniu:
Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego
Łukasiewicza w Bóbrce.
Na dyrektora Muzeum powołano z dniem 1 grudnia 2000 roku mgr inż.
Stanisław Szafran

Jacka Munię.
Wkrótce okazało się, że mimo posiadania wielu eksponatów, Muzeum nie
miało profesjonalnych ekspozycji w poszczególnych pawilonach.
W okresie od grudnia 2000 do 2004 roku prowadzono dalsze prace
związane z rozbudową Muzeum. Wykonano wiele prac, które miały istotny
wpływ na uatrakcyjnienie tego miejsca:
n

przed budynkiem Głównego Pawilonu Wystawowego został wzniesiony

pamiątkowy obelisk z okazji Jubileuszu 150 lecia działalności Kopalni
Ropy Naftowej w Bóbrce,
n

wykonano ekspozycję miniaturowych lamp naftowych,

n

w sali gazowniczej urządzono wystawę liczników gazowych i sprzętu

domowego wykorzystującego jako paliwo gaz ziemny.
Jacek Munia

Niezwykle podniosłe uroczystości Jubileuszu 150 lecia polskiego
i światowego przemysłu naftowego Zarząd Główny SITPNiG
zorganizował w 2003 roku. W centralnych uroczystościach, które odbyły
się w Bóbrce uczestniczyło wiele wybitnych postaci: przedstawicieli
parlamentu i rządu, gospodarki i nauki, krajowych i zagranicznych
stowarzyszeń naukowo-technicznych oraz polskiego i zagranicznego

Tablica pamiątkowa

przemysłu naftowego i gazowniczego.
W okresie działalności ponadto wykonano:
n

drogę dojazdowę i drogę główną biegnąca przez Muzeum, a także

parkingi pokryto nawierzchnią asfaltową,
n

w Głównym Pawilonie Wystawowym zrealizowano szereg prac

wyposażeniowych i ekspozycję tematyczną w sali górniczej i raﬁneryjnej.

Ekspozycja miniaturowych lamp naftowych

