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Szanowni Czytelnicy Wieku Nafty
Najnowszy numer Wieku Nafty rozpoczynamy artykułem poświęconym kopalni w Grabownicy, wsi położonej 
w powiecie brzozowskim. Miejscowość została lokowana w XIV wieku i od dawien dawna słynie ze złóż ropy 
naftowej, które do dzisiejszego dnia są eksploatowane.

Kolejny artykuł opisuje historię przemysłu rafineryjnego od momentu zapalenia lampy naftowej 31 lipca 1853 r. 
we lwowskim szpitalu aż do pierwszych lat po zakończeniu II wojny światowej. W ciągu 100 lat zaszły wielkie 
zmiany a pierwsze destylarnie i rafinerie Ignacego Łukasiewicza ustąpiły miejsca potężnym kompleksom pe-
trochemicznym, przetwarzającym rocznie ogromne ilości ropy naftowej.

Z cyklu nafciarzy – patriotów, przedstawiamy sylwetkę Konstantego Okólskiego, który przez ponad 20 lat spra-
wował funkcję kierownika kopalni w Jaszczwi. Podczas okupacji niemieckiej prowadził działalność konspiracyjną, 
chroniąc wielu żołnierzy AK.

Wiek Nafty charakteryzuje duża różnorodność artykułów. Mamy nadzieję, że tą wielotematyczną formą zachę-
cimy do lektury jak największe grono Czytelników. 

Bóbrka, wrzesień 2016

Stoisko muzealne podczas VERVA STREET RACING (arch. Fundacji Bóbrka)
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Kopalnia ropy naftowej 
w Grabownicy

Tadeusz Wais

KOPALNIA ROPY NAFTOWEJ W GRABOWNICY

Grabownica Starzeńska położona jest nad rzeką Stob-
nicą w województwie podkarpackim w powiecie brzo-
zowskim w gminie Brzozów. Miejscowość położona jest 
przy drodze wojewódzkiej nr 886 Domaradz - Brzo-
zów - Sanok, oraz drodze relacji Grabownica-Dynów. 
Akt lokacyjny Grabownicy został wystawiony w Sa-
noku 14 października 1377 roku przez Władysława 
Opolczyka, księcia opolskiego, wieluńskiego i Rusi. 
W XV i XVI wieku wieś była w posiadaniu rodzin: 
Czeszyków i Pełków. W XIX wieku, Grabownica była 
własnością Józefa Patrycego Gniewosza, który sprze-
dał w 1845 roku grabownickie dobra Teofilowi Osta-
szewskiemu  z Wzdowa, po którym odziedziczył je syn 
Kazimierz Ostaszewski.
Największym bogactwem naturalnym Grabownicy są 
złoża ropy naftowej, które są związane z warstwami 
dolnej kredy. Złoża te są częścią wielkiej, antyklinal-
nej jednostki tektonicznej, znanej jako fałd Między-
brodzia- Bykowiec- Załuża-Grabownicy- Starej Wsi- 
Bliznego- Domaradza, która jest skrajnie północnym 
elementem tektonicznym jednostki śląskiej.
W rejonie Grabownicy występują niższe jednostki tego 
fałdu. Cały fałd obniża się z południowego wschodu 
w kierunku północno-zachodnim. Warstwa dolnokre-
dowa znajduje się w części południowo-wschodniej 
złoża na powierzchni, a w części północno-zachodniej, 
tj. w rejonie Humnisk, na głębokości dziewięciuset me-
trów, a więc o znacznym obniżeniu.
Złoże ropy w Grabownicy należy do złóż strukturalnych, 
warstwowych, litologicznie ograniczonych, o powierzch-
ni około stu osiemdziesięciu hektarów. Ropa z tego 
złoża należy do słabo parafinowanych, posiada gęstość 
od 770 do 830 kg/m³, temperaturę krzepnięcia -40°C.
Na terenie Grabownicy występują w warstwach isteb-
niańskich złoża gazu ziemnego. Złoża te są ekranowane 
w ramach litostratygraficznego następstwa nadległym 
kompleksem pstrego eocenu, łupków menilitowych 
i około sześciuset metrów grubych warstw krośnień-
skich. Złoże to znajduje się na głębokości około tysiąca 
metrów. Złoże gazu, podobnie jak ropy, jest struktural-
ne, warstwowe, litologicznie ograniczone. 
Woda złożowa występuje w izobacie – 856 metrów i jest 
solanką węglanowo-sodową. W warstwach istebniań-

skich stwierdzono występowanie solanek chlorkowo-
-wapniowych. W wielu otworach wiertniczych eksplo-
atuje się solanki jodowe.
Eksploatacja złoża „Grabownica” prowadzona jest z kil-
ku osobnych bloków tektonicznych, które z kierunku od 
wschodu na zachód oznaczone są jako bloki: „Wanda”, 
„Gaten”, „Graby” i „Genpeg”. Poziomem produktyw-
nym są warstwy lgockie dolnej kredy.

(skan: P. Karnkowski „Złoża Gazu Ziemnego 
i Ropy Naftowej w Polsce”)

Złoże ropy naftowej Grabownica (wg J. Dudka 1973)

Utwory dolnej kredy 3: 1 – poziom E, 2 – poziom D, 
3 – poziom C, 4 – poziom B, 5 – poziom A, 6 – utwory dolnej 

kredy, 8 – utwory górnej kredy, warstwy godulskie, 
9 – piaskowce istebniańskie, 10 – łupki istebniańskie, 

11 – pstre łupki, 12 – piaskowce ciężkowickie, 13 – rogowce, 
14 – łupki menilitowe, 15 – dolne warstwy krośnieńskie, 

16 – złoże ropy naftowej



6

Wiek Nafty 3/2016KOPALNIA ROPY NAFTOWEJ W GRABOWNICY

Prace wiertnicze zapoczątkowane były badaniami geo-
logicznymi prowadzonymi przez znanych geologów m. 
innymi: Victora Uchlinga, Rudolfa Zubera, Józefa Grzy-
bowskiego i Władysława Szajnochy. W późniejszym 
okresie badania nad warstwami dolnej kredy antykliny 
Grabownicy prowadzili m. innymi: Albin Fleszar, Jan 
Nowak, Bohdan Świderski, Stanisław Jaskólski, August 
Nieniewski, Wojciech Rogala, a po 1945 roku  Julian 
Obtułowicz, Stanisław Wdowiarz, Stanisław Depowski, 
Kazimierz Chytła, Roman Nycz, Bolesław Cisek. Sta-
nisław Wdowiarz opracował w 1953 roku szczegółową 
mapę geologiczną aktualną do dzisiaj.
Pierwsze prace poszukiwawcze w rejonie Grabownicy 
zapoczątkowano odwierceniem w 1896 roku przez firmę 
„Austro-Belge des Petroles”, otworu  „ABI” w zachodniej 
części złoża. W 1898 roku na tym terenie działalność 
wiertniczą prowadziła spółka „Perkins Co Domian”, któ-
ra odsprzedała w 1901 roku swoje udziały spółce „Ga-
lizische Naphta Produktions Gasellschaft” (Genpeg). 
Do roku 1907 Towarzystwo to wykonało 19 otworów.
Otwór „Karpaty”-1 odwiercono w 1898 roku na gra-
nicy z Humniskami. Na tym terenie odwiercono do 
1905 roku jeszcze 9 otworów, które zostały zlikwido-
wane przed I wojną światową. Obok szybu „Karpaty” 
odwiercono otwory „Graby”-1 i 2. Mimo pozytywnych 
wyników nie podjęto dalszych wierceń. Powodem za-
niechania były odkrycia dużych ilości ropy we Wschod-
nim Zagłębiu Naftowym w okolicach Borysławia, gdzie 

przemysłowcy naftowi lokowali swoje środki finansowe 
z myślą o dużych zyskach. Jak pokazała historia, złoża 
uległy szybkiemu szczerpaniu i zmuszeni zostali do 
powrotu na porzucone wcześniej tereny w Zachodnim 
Zagłębiu Naftowym – Okręgu Jasielskiego.
W 1913 roku powstało Towarzystwo Naftowe „Grabow-
nica”, którgo kapitał zakładowy należał do francuskiej 
spółki „Société des Pétroles de Grabownica”. Posiadało 
ono rozległe uprawnienia naftowe na tereny w gminie 
Grabownica, Prusiek, Siemuszowa, Dobra Szlachecka, 
Trepcza i Humniska.

(skan: P. Karnkowski „Złoża Gazu Ziemnego i Ropy Naftowej w Polsce”)

Wyrys z mapy geodezyjnej pól naftowych w Grabownicy 
– 1913 rok (skan archiwum Fundacji Bóbrka)

Złoże gazu ziemnego Grabownica Wieś 
(wg J. Woińskiego 1962) 

1 – warstwy grodziskie, 2 – warstwy 
wierzowskie, 3 – dolne warstwy lgockie, 

4 – środkowe warstwy lgockie, 
5 – warstwy gezowe, 6 – pstre łupki 

godulskie, 7 – piaskowce istebniańskie, 
8 – łupki istebniańskie, 9 – łupki pstre, 
10 – margle globigerynowe, 11 – seria 

piaskowców podmenilitowych, 12 – seria 
menilitowa, 13 – warstwy przejściowe, 

14 – dolne warstwy krośnieńskie, 
15 – złoże gazu ziemnego z konturem 

wody podścielającej



7

Wiek Nafty 3/2016 KOPALNIA ROPY NAFTOWEJ W GRABOWNICY

Do wybuchu II wojny światowej Towarzystwo wspierało 
aktywność naukową towarzystw naftowych w Polsce. 
Wspomagało założycieli Szkoły Wiertaczy w Jaśle, bu-
dowało gazoliniarnie i elektryfikowało kopalnie.
Prace wiertnicze wznowiono w 1918 roku otworem 
„Gaten”-1. W okresie międzywojennym eksploatację 
i wiercenia prowadziło tu Towarzystwo Naftowe „Ga-
licja”, które do 1939 roku odwierciło 23 otwory oraz 
Towarzystwo Naftowe „Grabownica”, które do 1939 
roku odwierciło 14 otworów. 
Prace te doprowadziły do powstawania i rozbudowy 
w okresie międzywojennym kolejnych kopalni: „Gen-
peg”, „Graby” oraz „Gaten”. Do roku 1939 wydobycie 
ropy było w nich niewielkie. 
W pierwszej połowie lat 30. XX wieku, na kopalni „Gra-
bownica” wprowadzono nową metodę samoczynnej 
eksploatacji na odwiertach „Grabownica”-10, „L”-17, 
„Humniska-Brzozów”(HB)-1. W celu przedłużenia 
okresu samoczynnego wypływu zastosowano tu rurki 
wydobywcze, które posiadały od spodu leje mające kie-
rować gaz do rurek wydobywczych, który wynosiły ropę 
na powierzchnię. Odbywało się to za pomocą regulacji 

Akcja firmy z 1925 roku 
(skan „60 lat Sanockiego Kopalnictwa Naftowego…)

Dyrekcja Kopalń „Grabownica Towarzystwo Wiertnicze” 
– 1938 rok (fot. z kolekcji Borysa Łapiszczaka)

ilości dopływu gazu, dyszami przy dnie i na powierzch-
ni otworu. Podobna metoda nazywana „gazodźwigiem” 
stosowana była w 1933 roku przez Towarzystwo Naf-
towe „Galicja” na otworach „Grabownica”-4 i 9. Wyko-
rzystano do tego celu gaz ziemny doprowadzony z są-
siedniej kopalni „Strachocina” pod ciśnieniem 15 atm.
Na kopalni, jako jedną z metod wydobycia na 27 otwo-
rach, stosowano okresowe łyżkowanie ropy. Było to 
spowodowane trudnościami w zastosowaniu pomp 
wgłębnych z uwagi na napływ drobnego piasku, który 
uszkadzał pompy. Powodował on też powstawanie za-
sypów na spodzie otworów. Łyżkowanie pozwalało na 
jednoczesne czyszczenie otworów z powstałych zasy-
pów. Metoda ta dotyczyła otworów o małej wydajności.
Do 1934 roku stosowano tu na 9 otworach zakazaną 
metodę eksploatacji ropy przez tłokowanie.
Od września 1939 roku kopalnia „Grabownica” znala-
zła się pod zarządem „Beskiden Erdöl Gewinnungsge-
sellschaft m.b.H.” przemianowanej na „Karpathen Öl 
AG”. W okresie II wojny światowej na kopalni „Gra-
bownica” nastąpiło zwiększenie wydajności wydobycia. 
Było ono następstwem rabunkowej eksploatacji złoża 
z jednoczesnym wzmożeniem prac wiertniczych w la-
tach 1940-1944. Takiej gospodarce przeciwstawiała 
się większość załogi kopalni. Organizowano akcje sa-
botażowe polegające na unieruchamianiu urządzeń, 
stosowano bierny opór w pracy, nie sprzeciwiano się 
błędnym decyzjom technicznym podejmowanych przez 
niemieckich „obermajstrów” prowadzących do awarii 
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Kopalnia „Graby” 1934 rok (www.mapakultury.pl. Marcin Michańczyk)

Grabownica, widok na kopalnię „Gaten”, „Wanda” 1934 rok 
(skan archiwum Fundacji w Bóbrce)
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wiertniczych, kończących się często likwidacją otwo-
rów produktywnych. Załogę spotykały często represje 
ze strony „Schutzpolizei”, która bywała częstym go-
ściem na kopalni. Represje wobec załogi malały po 
akcjach odwetowych jakie organizowała brzozowska 
partyzantka. Okres największego rozwoju kopalni 
„Grabownica” miał miejsce po zakończeniu II wojny 
światowej. 

W lipcu 1944 roku Polski Komitet Wyzwolenia Naro-
dowego powołał Państwowy Urząd Naftowy z siedzibą 
w Rzeszowie, który powołał Oddział w Krośnie. Okólni-
kiem nr 15 z dnia 9 października 1944 roku  powołano 
Sektor Kopalń Sanok, któremu podlegała Sekcja Gra-
bownica. Pierwszym kierownikiem został Jan Zdzień-
ski a zastępcą Adam Hoszowski, późniejszy dyrektor 
Sektora Kopalń Sanok.

(skan „60 lat Sanockiego Kopalnictwa Naftowego – Dokąd sięga nasza pamięć” – praca zbiorowa)



10

Wiek Nafty 3/2016KOPALNIA ROPY NAFTOWEJ W GRABOWNICY

Sekcji podlegały kopalnie: Grabownica, Humniska, 
Brzozów, Stara Wieś, Lalino, Wara, Golcowa i gazo-
liniarnia w Grabownicy jako oddzielna jednostka. 
W pierwszych latach po wojnie przystąpiono do odbu-
dowy kopalni ze zniszczeń. Prowadzono prace remon-
towe transmisji i kieratów pompowych, budynków, ba-
terii zbiorników i parku ropnego. Do odbudowy kopalni 
zgłaszali się fachowcy przybyli z terenów wschodnich 
kopalń zajętych przez ZSRR, jak też miejscowi chłopi 
poszukujący możliwości dodatkowego zarobku. Taka 
sytuacja nie była wyjątkiem tylko na kopalni „Grabow-
nica”. Dotyczyło to kopalń w całym rejonie sanockim 
i brzozowskim. Załogi wiertnicze przystąpiły do oczysz-
czania  zagwożdżonych w wyniku akcji sabotażowych 
otworów. Rozpoczęto wiercenie i pogłębianie otworów 
własnymi urządzeniami i załogami. W wyniku tych 
prac wiertniczych w latach 1944-1953 wydobycie ropy 
i gazu uległo zwiekszeniu. Odkryto złoże ropy i gazu 
„Grabownica-Wieś”. Odwiercono 34 otwory, które mia-
ły wysokie wydobycie początkowe ropy od10 do 25 ton 
na dobę. Na otworze „Graby-62” z braku odpowied-
niego zabezpieczenia doszło do rozerwania seperato-
ra i pożaru. Odwiert ten miał początkowe wydobycie 

42 tony ropy na dobę. Ropę naftową destylowano wów-
czas w prowizorycznie przystosowanych do tego celu, 
kotłach parowych. Dostawa ropy do rafinerii była nie-
możliwa z uwagi na to, że znajdowały się one jeszcze 
w rejonie walk. Tak otrzymywaną benzynę używano 
do posiadanych środków transportowych, większość 
jednak odbierało wojsko radzieckie.
Nie obyło się tu też bez tragicznych zdarzeń. Akcje 
sabotażowe „podziemia patriotycznego” przeciwko 
„władzy ludowej” powodowały prześladowania i tor-
tury ze strony Urzędu Bezpieczeństwa w Krośnie. 
Jeszcze do 1947 roku na terenie powiatu brzozowskie-
go toczyły się bratobójcze walki. Zastrzelono elektro-
montera kopalni, utopiono stróża w zbiorniku z ropą. 
Grasujące jeszcze grupy UPA podpalały zbiorniki 
z ropą i zabudowania.W okresie powojennym kopalnia 
„Grabownica” znalazła szczególne miejsce w pracach 
badawczych dr Stanisława Wdowiarza, ówczesnego 
kierownika służby geologicznej Sektora Sanok, mgr 
inż. Stanisława Depowskiego i mgr inż. Kazimierza 
Chytły. Zespół ten opracował w tym okresie wszyst-
kie projekty geologiczne prowadzonych na kopalni 
wierceń i pogłębiań otworów. 

Kopalnia Grabownica: 1- gazoliniarnia, 2- centralna kotłownia, 3- budynek administracji 
(fot. archiwum Fundacji Bóbrka)
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Opracował również podstawy geologiczne zastoso-
wania wielu wtórnych metod eksploatacji i zabiegów 
intensyfikacji wydobycia. W roku 1948 przystąpiono 
do nagazowania złoża w trzecim horyzoncie  dol-
nej kredy (DK-3). Gaz ziemny własny wtłaczano do 
odwiertów zasilających pod ciśnieniem do 30 atm. 
Do 1966 roku, w którym to zakończono stosowa-
nie metody nagazowania złoża, wtłoczono łącznie 
9,15 mln m3 gazu ziemnego. Większą część gazu od-
zyskano podczas eksploatacji i bardziej wzbogacony 
o cięższe węglowodory odgazolinowywany był w ga-
zoliniarni węglowej. W efekcie nagazowania uzyskano 
przyrost wydobycia ropy w ilości 7,3 tys. ton.
Od 1956 do 1967 roku,  na kopalni „Grabownica” wy-
konywano zabiegi hydraulicznego szczelinowania. 
Wykonano 36 zabiegów, z których uzyskano nadwyżki 
wydobycia ropy w ilości 3,7 tys. ton. Najpowszechniej 
stosowanymi pracami pozwalającymi na zahamowanie 
spadku wydobycia ropy na kopalni „Grabownica” były 
pogłębiania i rekonstrukcje otworów. Prowadzone były 
przy użyciu przewoźnych urządzeń „SM-4”, „SM-FM”, 
„JL-1 Rudno”, „Buda” i „Trauzl”. Podczyszczania spodów 
otworów z zasypów i obróbki otworów wykonywano za 
pomocą przewoźnych wind obróbczych „WE-1”, „WE-2” 
przeciąganych przez zaprzęgi konne i wycofane  w po-
łowie lat 60. XX wieku. Zastąpiono je samojezdnymi 
windami na podwoziach gąsienicowych: „Staliniec”, 
„Bakiniec, „Mazur-D50” i kołowych: „A-50”, „A-4-32”, 
„A-37”, „WES-15/20”. Ropa naftowa była tłoczona ro-
pociągiem do Ekspedytu Ropy w Zarszynie skąd cyster-
nami kolejowymi była przewożona do rafinerii. Przed 
wysyłką oczyszczana była na urządzeniach stabilizacji 
ropy wybudowanych na kopalni w latach powojennych.
Od 1944 roku na kopalni „Grabownica” funkcję kierow-
nika pełnili kolejno: Jan Ździeński, Kazimierz Misch-
ke, Ludwik Abratowski, Franciszek Gruszczyński, Jan 
Dłuski, Jan Sadowski, Eugeniusz Sołtysik, Leon Bod-
niak, Bolesław Gunia, Wiesław Władyka, Jan Niemczyk, 
Zdzisław Trześniowski, obecnie Andrzej Pytlak.
Na kopalni „Humniska”, „Graby”, „Wanda” i „Gaten”: 
Ignacy Koszela, Roman Mikoś, Tadeusz Czajkowski, Jan 
Pilch, Franciszek Buchwald, Stefan Piecuch, Józef Za-
ręba, Józef  Wałęcki, Leopold Zarzeczny, Józef Czelny, 
Wacław Raczyński, Leon Hałasik, Adam Mikoś, Albin 
Lągawa, Leon Kędra, Antoni Gruszka, Michał Dzidziński, 
Stanisław Pankiewicz, Witold Biernacki, Józef Sieniaw-
ski, Florian Stanisławczyk, Kazimierz Markiewicz i Ro-
man Torma. Kierownikami Gazoliniarni Grabownica 

byli kolejno: Antoni Torma, Tadeusz Pelc, Jan Szubra, 
Wiesław Turzański, Aleksander Podulka, Ludwik Liszka 
i Jan Niemczyk.
W okresie 1955 do 2007 roku spadek wydobycia ropy 
ze złoża był rzędu 4% rocznie. Nie zanotowano w tym 
okresie zwiększonego dopływu wód złożowych, a śred-
ni wykładnik wodny z podanego wyżej przedziału cza-
sowego wynosił 0,6 ton ropy na 1tonę wody. Pomiar 
ciśnienia złożowego przeprowadzono tylko w kilku 
odwiertach a jego wartość nie przekraczała 9 MPa.
Największe wydobycie ropy w całej historii eksploatacji 
złoża, w wysokości ponad 42 tys. ton ropy uzyskano 
w 1951 roku ze 136 odwiertów produkcyjnych.

Dla zrealizowania celów w zakresie wierceń i eksplo-
atacji złóż przystąpiono do przygotowania odpowied-
nio wyszkolonej kadry. Z inicjatywy kadry naukowej 
powstałego w grudniu 1944 roku Instytutu Naftowego 
w Krośnie powołano w 1945 roku Szkołę Mistrzów Ko-
palnictwa Naftowego. Do czerwca 1947 roku mieściła 
się w prywatnym domu  w Humniskach, skąd przenie-
siona została do budynku gminnego w Grabownicy.
Dyrektorem  Szkoły w Grabownicy był Michał Skrzy-
pecki a nauczycielami m. innymi: Stefan Piecuch, Jan 
Sadowski, Michał Dziedziński, inż. Kazimierz Mischke, 
J. Girzejowski, inż. Stanisław Wdowiarz, inż. K. Fedo-
rowicz. Szkołę ukończyło 59 absolwentów. Uległa ona 
likwidacji w 1950 roku, jako Zasadnicza Szkoła Naf-
towa. Jako element zabezpieczenia ciągłości eksplo-
atacji, prowadzonych wierceń i pogłębień otworów, 
od początku powstania kopalni właściciele pól nafto-
wych budowali niewielkie kuźnie i podręczne warsz-
taty. W drugiej połowie lat 40. XX wieku, przystąpiono 
do budowy warsztatu kopalnianego, jako oddzielnej 

Lekcja w Szkole Mistrzów Kopalnictwa Naftowego w Grabow-
nicy (skan „60 lat Sanockiego Kopalnictwa Naftowego”)
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Tadeusz Wais

Emeryt, były pracownik Zakładu 
Robót Górniczych w Krośnie, 

sekretarz Głównej Komisji 
ds. Historii i Muzealnictwa 

przy ZG. SITPNiG.

jednostki zaplecza. Początkowo zabezpieczał potrzeby 
kopalń w rejonie Grabownicy. Z biegiem lat wyspecja-
lizował się w obsłudze gazu ziemnego i swoją wyspe-
cjalizowaną kadrą zabezpieczał potrzeby Sanockiego 
Kopalnictwa Naftowego. 
Obecnie warsztat przejęty przez „Nafta-Gaz-Serwis” 
Sp .z o.o. wykonuje swoje wyroby i usługi dla szerszej 
liczby odbiorców. Od pierwszych dni wolności na ko-
palni „Grabownica” rozpoczęła działalność świetlica 
zakładowa. Reaktywowano powstałą jeszcze przed woj-
ną orkiestrę dętą, która istniała do lat sześćdziesiątych. 
W świetlicy działały: zespół teatralny, muzyczny i ta-
neczny. Kierownikiem świetlicy był Paweł Arendarczyk. 
Wśród załogi kopalni „Grabownica” byli entuzjaści 
rozwoju sportu i kultury fizycznej. Należeli do nich 
m. innymi: Leon Kędra, Wilhelm Porawski, Tadeusz 
Chrobak. Ich staraniem w 1948 roku, powstał w Gra-
bownicy klub sportowy „Górnik”. Powołano sekcję piłki 
nożnej, której zawodnikami byli pracownicy kopalni, 
ich dzieci i wnuki. Piłkarze tego klubu w latach 1997 
do 1999 przewodzili w klasie okręgowej. Działały też 
sekcje: tenisa stołowego, lekkoatletyczna, narciarska 
i łucznicza. Pierwszoligowy zespół łuczników z Gra-
bownicy wychował wielu zawodników, mistrzów wo-
jewództwa i Polski.
Złoża kopalni „Grabownica”  aktualnie udostępnione 
są 84 odwiertami, z których dwa są zastawione, na-
tomiast jeden odwiert „Gaten”-10 od 1989 roku wy-
korzystywany jest do zatłaczana wody złożowej. Na 
elemencie w południowym skrzydle fałdu położony 
jest odwiert „Graby”-3, który przewidziany jest także 
do zatłaczania wód złożowych.

Eksploatacja złoża prowadzona jest równocześnie ze 
wszystkich elementów złożowych (bloków) w warun-
kach energetycznych gazu rozpuszczonego w ropie. 

Literatura:
1.  B. Papiernik, P. Zwoliński, B. Czopek „Modele Statyczne Zło-

ża Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego Grabownica” GEOLOGIA 
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3.  „Historia Polskiego Przemysłu Naftowego...” t. I, praca zbio-
rowa, Kraków-Brzozów.

4. „55 lat jasielskich poszukiwań, 10 lat Spółki” – praca zbiorowa.
5.  „60 lat Sanockiego Kopalnictwa Naftowego – Dokąd sięga 

nasza pamięć” – praca zbiorowa.
6.  „70 lat górnictwa naftowego i gazowniczego w Sanoku”, Sanok, 

październik 2014.

Strony internetowe: październik 2014
pl.wikipedia.org/wiki/Grabownica_Starzeńska
http://journals.bg.agh.edu.pl/DRILLING/2012-01/W_2012_1_23.
pdf Jan Macuda

Załoga warsztatu mechanicznego z kierownikiem Kazimierzem 
Śliwińskim (skan „60 lat Sanockiego Kopalnictwa Naftowego”)

Orkiestra dęta kopalni Grabownica 
(skan „60 lat Sanockiego Kopalnictwa Naftowego”) 
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Polski Przemysł rafineryjny 
w oKresie sweGo stulecia. zarys historii

Józef Dorynek 

1. Wstęp

W połowie XX w. minęło 100 lat od zapalenia lampy 
naftowej w dniu 31.07.1853 r. w szpitalu lwowskim. 
Zastosowana do oświetlania nafta (zwana dawniej też 
kamfiną) dała początek nowej epoki w rozwoju cywi-
lizacji ludzkości. Szczególna w tym zasługa Ignace-
go Łukasiewicza (1822-1882) jako wynalazcy lampy 
naftowej, ale również jako badacza i przemysłowca. 
W tym okresie przemysł rafineryjny dokonał ogromne-
go postępu, tak w doskonaleniu technologii przeróbki 
ropy naftowej, jak i w dostosowaniu jakości przetwo-
rów naftowych do stale rosnących wymagań różnych 
gałęzi przemysłu. Rafinerie były budowane zazwyczaj 
w pobliżu źródeł występowania ropy naftowej, głównie 
w Galicji na przedgórzu Karpat. Powstawały kolejne 
destylarnie, a pierwszą w skali przemysłowej wybudo-
wał w 1856 r. I. Łukasiewicz w Ulaszowicach (obecnie 
dzielnica Jasła). Po jej spaleniu się, powstała kolejna 
w Klęczanach (1859 r.) w której wykorzystywano m.in. 
miejscową ropę bezasfaltową.
Duży popyt na naftę oświetleniową zadecydował o wy-
budowaniu już w 1861 r. w Polance (obecnie dzielnica 
Krosna) rafinerii, w której zaczęto uszlachetniać me-
todą chemiczną otrzymane destylaty. Po jej pożarze 
w 1865 r. I. Łukasiewicz wybudował najnowocześniej-
szą wówczas rafinerię w Chorkówce. Zagłębie naftowe 
zaczęło przyciągać wielki kapitał a z nim fachowców. 
Powstawały małe i duże rafinerie [1]. Na terenach 
obecnie polskich ziem do większych należały m. in.: 
Libusza – (rok założenia1878), Dziedzice – 1890 r., Gli-
nik Mariampolski – 1886 r., Niegłowice (Jasło) – 1888, 
Trzebinia – 1896 r., Ustrzyki Dolne – 1896 r., Borek 
(Jedlicze) – 1899 r., Katowice-Ligota – 1903 r., Krosno 
– 1905 r., Czechowice – 1905 r., Limanowa – 1908 r. 
Natomiast na terenach należących obecnie do Ukrainy 
wybudowano m. in.: w Drohobyczu: Rafinerię GALICJA 
– 1859 r., Rafinerię DROSS – 1908, Rafinerię NAFTA, 
Polskie Oleje Mineralne POLMIN w Drohobyczu – 1909 
(Fot. 1), Rafinerię „ Gazy Ziemne” we Lwowie – 1896 r., 
Rafinerię w Nadwórnej – 1897 r.
W 1931 r. dokonano klasyfikacji istniejących rafinerii, 
dzieląc je na VI klas [2] . Do klasy I zaliczono 14 naj-

lepszych, w tym wszystkie uruchomione w Polsce po 
II wojnie światowej, do II zaliczono – 4, w tym rafinerię: 
w Iwoniczu i w Katowicach – Ligocie, do III – 5, w tym 
Rafinerię w Stróżach, do IV – 3, w tym Rafinerię w Ska-
winie, do V kl. zaliczono 10, w tym Rafinerię w: Lesku, 
Klęczanach, Sękowej, a do kl. VI – 7, w tym wszystkie 
m.in. nieczynne Schodnica (Dziedzice).
Przykładowo w roku 1938 przerobiono w 27 rafineriach 
502 tys. Mg ropy uzyskując: w tys. Mg:
• benzyny – 141, 
• nafty –141, 
• olej napędowy – 66,
• oleje i smary –51,
• parafiny – 23,
• asfalt – 29,
przy zatrudnieniu 3 250 pracowników [1. T. 2].

2. Przemysł rafineryjny 
po II wojnie światowej

Okupant ekstremalnie eksploatował istniejące zakłady 
rafineryjne i wybudował jedynie część atmosferyczną 
destylacji rurowo-wieżowej w Trzebini oraz instalacje 
do etylizacji benzyn. Zniszczeń dokonały też naloty 
aliantów, pod koniec wojny Niemcy wagonami wywo-
zili na zachód zdemontowane urządzenia i maszyny. 
Po wyzwoleniu ocalała kadra, także powracająca z te-
renów przyznanych ZSRR przystąpiła do kompletacji 

Fot. 1. Rafineria POLMIN (Polskie Oleje Mineralne POLMIN. 
Drohobycz. http://polona.pl/item/631575/)
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instalacji, sprowadzając większość wywiezionych 
urządzeń. Wykorzystano też zasoby techniczne z nie-
czynnych rafinerii. Już w 1945 r. pierwsze, wyzwolone 
rafinerie przerobiły 118 tys. Mg ropy i uruchomiły pro-
dukcję paliw i olejów, zasilając front Armii Czerwonej. 
Wznowienie przeróbki nastąpiło ropą krajową, której 
produkcja w pierwszym roku po wojnie osiągnęła około 
100 tys. Mg. Koszty przeróbki na jeden Mg ropy oraz 
zatrudnienie  w latach 1938 i 1947 pokazano poniżej.
[3, 4]

Rafinerie: Glinik Czechowice Jasło Trzebinia Jedlicze

Koszt przeróbki 
ropy zł/mg 

1938 r.
48,52 55,89 – 37,74 49,20

1947 r. 1.827 1.833 3.432 7.172 2.926

Zatrudnienie: 
1938 r. 390 305 180 356 325

1947 r. 522 461 294 602 487

Rafinerie w Jedliczu, Jaśle, Gorlicach, Trzebini i Cze-
chowicach przerobiły łącznie w 1950 r. – 271 tys. Mg 
ropy, w tym 194 tys. Mg z importu , wytwarzając w tys. 
Mg: benzyn – 49, nafty – 35, oleju napędowego – 54, 
olejów i smarów – 65, parafiny – 6, asfaltów – 51, przy 
zatrudnieniu 2 859 pracowników. W latach następnych 
budowano destylacje rurowo-wieżowe (DRW), rafinacje 
krezolem i furfurolem oraz rozbudowywano instalacje 
finalizujące. Dynamicznie wzrastała przeróbka ropy 
naftowej, by w 1955 r. osiągnąć 686 tys. Mg, w tym 
z importu – 545 tys. Mg, przy zatrudnieniu 3 368 pra-
cowników, a w 1960 r. wzrosła już do 876 tys. Mg [1.t.2] 
Wyprodukowano wówczas  w tys. Mg  benzyn-119, naf-
ty – 111, oleju napędowego-207,  0lejów i smarów-163, 
parafiny – 8, asfaltów – 119, przy zatrudnieniu 3 350 
pracowników.
Do czasu uruchomienia Mazowieckich Zakładów Rafi-
neryjnych (obecnie ORLEN Płock) w 1964 r. i Rafinerii 
Gdańskiej (obecnie LOTOS Gdańsk) w 1976 r., poniższe 
rafinerie nie pokrywały potrzeb rynku i Polska zmu-
szona była importować znaczne ilości paliw, olejów 
i smarów.

2.1. RAFINERIA NAFTY GORLICE [1, 5, 6]

Kanadyjczyk Wiliam H. Mc Garvey i bankier John 
S. Bergheim wybudowali w Mariampolu k. Gorlic na 
terenie istniejącej od 1883 r. destylarni nowoczesną 
rafinerię.

Właściciele utworzyli w 1895 r. Galicyjsko-Karpackie 
Towarzystwo Naftowe, które finansowało budowę na 
owe czasy najnowocześniejszych instalacji. Towarzy-
stwo dysponowało m.in. 4 kotłami destylacji atmos-
ferycznej, 8 kotłami destylacji próżniowej i destylacji 
minus filtratu, rektyfikacją benzyn, rafinacją nafty 
i olejów, parafiniarnią, dwoma kotłami destylacji 
asfaltowej, destylacją koksową, fabrykacją smarów. 
Doprowadzono do Gorlic linię kolejową, obniżając 
koszty transportu.
Rafineria była na początku XX w. jedną z największych, 
bo w 1905 r. zapłaciła podatek 1,47 mln. koron, podczas 

Fot. 2. Rafineria Glinik (archiwum autora)

Fot. 3. Destylacja kotłowa (archiwum autora)
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gdy GALICJA – 1,1 mln, Rafineria Gartenberg i Schreier  
(Jasło) – 0,95 mln, Trzebinia – 0,92 mln, a rafinerie: Borek 
(Jedlicze), Libusza, Chorkówka, Lipinki i Spółka Naftowa 
Wiśniewski w Drohobyczu – razem 275 tys. koron [7].
Właściciele popadli w trudności finansowe i w latach 
1920-1922 spółka została przejęta przez kapitał fran-
cuski reprezentowany przez koncern DĄBROWA [8]. 
Koncern ten dokonał w 1926 r. fuzji swoich 8 spółek, 
w tym Rafinerie Jedlicze i Dziedzice z Galicyjskim Kar-
packim Naftowym Towarzystwem Akcyjnym (GK NTA) 
w Gliniku Mariampolskim [9].
Do 1928 r. nastąpiło dalsze łączenie firm tego kon-
cernu w Grupę Francuskich Towarzystw Naftowych, 
Przemysłowych i Handlowych MAŁOPOLSKA w Pol-
sce. W skład tej grupy weszły m.in. GKNTA w Gliniku 
Mariampolskim, rafinerie: NAFTA w Drohobyczu oraz 
FANTO w Ustrzykach [9].
W nowej strukturze organizacyjnej wybudowano 
jeszcze m.in. gazoliniarnie adsorpcyjną, i kraking 
termiczny. Rafineria mogła przerabiać ropę naftową 
rocznie rzędu 65 tys. Mg i przykładowo w roku 1930 
przerobiła 62 323 Mg [10]. W takim stanie technicz-
nym dotrwała do II wojny światowej. W okresie woj-
ny Rafineria nie poniosła większych strat. Dopiero 
wycofujący się okupant, zdemontował i wywiózł 109 
wagonów maszyn i urządzeń. Większość wywiezio-
nych materiałów udało się odzyskać, co umożliwiło 
wznowienie przeróbki ropy już pod koniec kwietnia 
1945 r. W kwietniu 1949 r. Rafineria została przejęta 
przez skarb państwa pod nazwą Rafineria Nafty w Gli-
niku Mariampolskim. Przeróbka i produkcja zbliżona 
była do profilu przedwojennego. Produkowano więc: 
benzyny ekstrakcyjne i silnikowe, nafty świetlne, olej 
napędowy i opałowy, oleje: wrzecionowe, maszyno-
we, silnikowe, wagonowe i cylindrowe, oleje białe: 
farmaceutyczne, medyczne i do celów spożywczych, 
wazelinę, parafiny, asfalty, koks i gazolinę surową. 
Wybudowanie w 1958 r. trzy stopniowej destylacji 
rurowo-wieżowej, także rafinacji olejów krezolem 
oraz odparafinowania na wirówkach met. BARISOL 
zwiększyło przeróbkę ropy do 160 tys.Mg/rok oraz 
zdecydowanie poszerzyło asortyment produkcyjny 
m.in. o: paliwo lotnicze, oleje silnikowe Marinol, Se-
lektol, AGROL, Emulgin – do obróbki metali, mikro-
woski, smary; Goj i ŁTG, masy asfaltowe izolacyjne.

W okresie powojennym rafinerią kierowali: [11]

Dyrektor Naczelny Dyrektor Techniczny

inż. Henryk Węgrzyn 1945 dr inż. Stefan Niementowski 1945-1949

inż. Stanisław Reut 1945-1950 inż. Józef Pikulski 1951-1954

Piotr Biega 1951-1959 inż. Antoni Policzkiewicz 1955-1958

mgr inż. Zbigniew Giela 1959-1970 inż. Józef Mnich 1958-1961

W latach 1975-1980 Rafineria podlegała, jako Zakład 
Podkarpackim, Zakładom Rafineryjnym w Jaśle, kie-
rowanym przez Dyrektora mgr inż. Zbigniewa Balika. 
Po dezintegracji przyjęła nazwę P.P. Rafineria Nafty 
GLINIK, a od 1984 roku – P.P. Rafineria Nafty GLIMAR.
P.S. Zmiany polityczne w Polsce wymusiły prywatyza-
cję rafinerii. W 1996 r. jako P.P. została przekształco-
na w jednoosobową Spółkę Akcyjną podległą Nafcie 
Polskiej SA, reprezentującą Skarb Państwa, która ak-
cje rafinerii w upadłości  przekazała w lutym 2005 r.  
Grupie LOTOS S.A. Po umorzeniu decyzji o upadłości, 
Rafineria GLIMAR została sprzedana w grudniu 2008 r. 
Podkarpackiemu Holdingowi Budowy Dróg DROGBUD.  
Teraz jest nieczynna.

Fot. 4. Glinik – rafinacja olejów krezolem (archiwum autora)

2.2. RAFINERIA NAFTY CZECHOWICE [1, 12, 13]

Historia tej rafinerii początek bierze od Rafinerii Naf-
ty Schodnica, uruchomionej w 1896 r. przez Towa-
rzystwo Naftowe Karpaty w Dziedzicach o zdolności 
przerobowej 48 tys. Mg/r. Zatrudniała wówczas 260 
pracowników. Ropę otrzymywała z własnych kopalń 
z Bitkowa, Borysławia i Drohobycza [12]. Po I wojnie 
światowej traciła na znaczeniu i w 1924 r. została 
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przejęta przez Koncern Naftowy DĄBROWA, repre-
zentujący kapitał francuski. W tym roku przerobiła 
jeszcze 38 tys. Mg ropy [10]. W 1926 r. doszło do fuzji 
spółek Koncernu Naftowego DĄBROWA z Galicyjskim 
Karpackim Naftowym Towarzystwem Akcyjnym, które 
przejęło za 100 tys. sztuk akcji złotowych m.in. „Dzie-
dzice” Akcyjną Spółkę Naftową w Czechowicach [9]. 
W 1928 r. nastąpiło dalsze grupowanie spółek tego 
koncernu w Grupę Francuskich Towarzystw Przemy-
słowych i Handlowych MAŁOPOLSKA w skład której 
też weszła Rafineria Dziedzice należąca do GKNTA. 
Rafineria nie sprostała konkurencji i została wyłączona 
z eksploatacji w 1925 r. [2]. W 1942 r. rafinerię kupiła 
spółka niemiecka Deutsche Vacuum Ölgesellschaft. 
Po II wojnie światowej przejęła ją Rafineria Czechowi-
ce. W pobliżu tej Rafinerii, S.A. Vacuum Oil Company 
uzyskała w 1905 r. zgodę na budowę rafinerii, którą 
uruchomiono w 1907 r. W 1909 r. przerobiła już 35 tys. 
Mg ropy [12] a w 1925r. aż 71 698 Mg [10]. Rafineria dys-
ponowała ciągłą destylacją kotłową, rektyfikacją ben-
zyn, rafinacją kwasową nafty i olejów, perkolacją olejów 
ziemią odbarwiającą, parafiniarnią, odparafinowaniem 
na wirówkach Sharplessa, fabryką smarów plastycz-
nych, instalacją do konfekcjonowania olejów, instalacją 
krakingu termicznego CROSS, także elektrociepłownią 
z produkcją 450 KW energii elektrycznej. W 1931 r. wy-
budowano tu pierwszą w Polsce jednostopniową desty-
lację rurowo-wieżową (DRW) o zdolności 60 tys. Mg/r. 
Posiadała też DRW dla minus filtratu o 30 tys. Mg/r. 
wsadu. Przerabiała ropę głównie karpacką. Zatrudnia-
ła około 270 pracowników. Produkty jej znane były 
pod markami: MOBILOIL oraz MOBILGREASE. W tej 
formie organizacyjnej Rafineria dotrwała do II wojny 

światowej. Niemcy przejęli zakład nieuszkodzony  
działaniami wojennymi i ustanowili wspólny zarząd 
z Rafinerią Dziedzice. W 1944 r. poniosła duże straty 
w wyniku zbombardowania przez lotnictwo aliantów 
oraz wywóz wielu urządzeń i maszyn przez wycofują-
cego się okupanta. W lutym 1945 r. Rafinerię przejął  
Państwowy Urząd Naftowy. Nacjonalizacja Rafinerii 
nastąpiła na zasadzie odszkodowania opartego o Pro-
tokół zdawczo-odbiorczy z dnia 23 lipca 1949 r. [14] 
i była zarejestrowana jako Przedsiębiorstwo Państwo-
we Rafineria Nafty Czechowice. Już w czerwcu 1945 r. 
rozpoczęto przeróbkę ropy naftowej, a w 1946 r. prze-
robiła 12,5 tys. Mg [12] Odbudowa jej trwała do 1948 r. 

Fot. 5. Rafineria Nafty Dziedzice, 1926 r. (www.Beskidia.pl) Fot. 6. Rafineria Vacuum Oil Comp  (skan T. Janik, Sto lat Rafinerii  
              Czechowice, 1993)

Fot. 7. 
Destylacja wieżowa, 
jednostopniowa 
– pierwsza w Polsce 
(skan K. Kachlik, 
Historia P. P. Naftowego 
tom I, s. 454, 1994)
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W tym czasie oddano do eksploatacji przedwojenne 
instalacje m.in.: destylację rurowo-wieżową (1945 r.), 
dwa lata później wytwórnie smarów: sodowych, wap-
niowych i „czarnych” do 12 tys. Mg/r., rozbudowano  
fabrykę parafiny (1950 r.) do zdolności produkcyjnej 
3 200 Mg/r. Uruchomiono produkcję na oddziale ra-
finacji olejów oraz etylizację benzyn. Odbudowano 
i zrekonstruowano infrastrukturę m.in.: warsztaty 
mechaniczne, magazyny, bocznicę kolejową. W 1947 r. 
zatrudniała 461 pracowników. Wybudowano też insta-
lacje do selektywnej rafinacji olejów krezolem o prze-
róbce 22 tys. Mg/r. destylatów (1954 r.) Przeróbka ropy 
systematycznie wzrastała w tys. Mg do: 50 w 1950 r., 
61 w 1960 r. i 614 w 1965 r. W połowie XX w. Rafineria 
produkowała paliwa silnikowe, kotłowe, około 50 ga-
tunków olejów i smarów oraz asfalty drogowe i przemy-
słowe. Jako pierwsza w kraju rozpoczęła zbiórkę olejów 
przepracowanych, skupując od 5 tys. Mg w 1949 r. do 
30 tys. Mg w 1963 r. [12]. Zebrany odpad po usunięciu 
zanieczyszczeń mechanicznych i rafinacji chemicznej 
wykorzystywano w przemyśle. W związku z rozbudową 
zakładu, zrezygnowano z tego surowca wtórnego na 
rzecz Rafinerii Nafty Jedlicze.
W kolejnym 10-leciu Rafineria Czechowice została 
w Polsce największym zakładem przerabiającym rocz-
nie ponad 600 tys. Mg ropy naftowej, dzięki oddaniu 
w 1962 r. trójstopniowej destylacji rurowo-wieżowej 
(Fot. 8), rafinacji olejów furfurolem, odparafinowania 
olejów met. ketonową (ABT) oraz doczyszczania ziemią 
odbarwiającą met. FILTROL. Istniejące instalacje rafi-
nacyjne olejów pozwoliły uruchomić wysokiej jakości 
oleje silnikowe i poszerzyć asortyment produkcji.

W tym okresie Rafinerią zarządzali: [11 i 14]:

Dyrektor Dyr. Techniczny

Dr Zdzisław Tomasik 1945 inż. Kazimierz Kachlik 1945-1950

Inż. Adam Sirko 1945-1949

Inż. Antoni Stryczek 1949-1952 Robert Bartoszek 1952-1956

Robert Bartoszek 1951-1952 Mgr inż. Władysław Zajezierski 
1952-1954

Inż. Karol Cichy 1956-1963 inż. Władysław Windisz 1954-1964

Mgr Tadeusz Kożusznik 
1963-1968

Inż. Konstanty Pędowski 1964-1969 

Mgr inż. Stan. Rojek 1969-1971 Mgr inż. Józef Mucha 1969-1971

W czerwcu 1971 r. od pioruna powstał tragiczny w skut-
kach pożar, największy w powojennym przemyśle rafi-
neryjnym. W latach 1976-1980 wraz z Rafinerią Trze-
binia tworzyła Śląskie Zakłady Rafineryjne.
P. S. Przekształcenie Przedsiębiorstwa Państwowego 
w Spółkę Skarbu Państwa nastąpiło w 1996 r. Akty-
wa przekazano spółce Nafta Polska S.A, która w ra-
mach konsolidacji przemysłu rafineryjnego sprzedała 
w 2005 r. 80,04% akcji Grupie LOTOS S.A. Zmieniono 
jej nazwę na LOTOS Czechowice S.A., a od 2013 r. na 
LOTOS Terminale S.A. [15] Wyłączono w 2006 r. trwa-
le przeróbkę ropy naftowej i poszerzono asortyment 
produkcyjny o estry metylowe kwasów tłuszczowych, 
jako komponentu oleju napędowego, budując instala-
cję o zdolności 100 tys. Mg/r. estru.

2.3. Rafineria Nafty Jasło [1, 16, 19]

Zakład został zarejestrowany w 1888 r. przez Holen-
derski koncern PETINAG A.G. Gartenberg i Schreier 
pod nazwą Zakłady Przemysłowo-Naftowe Gartenberg 
i Schreier Jasło w Niegłowicach. W latach (1889-1893) 
Rafineria przerabiała około 2 000 Mg ropy. Rozbudo-
wę tej destylarni m.in. o: destylacje olejową, rafinacje 
olejową, fabrykę parafiny i destylacje koksową zakoń-
czono w 1904 r. [16]. Produkowała wówczas benzy-
nę, naftę, oleje smarne, i parafinę. Zatrudniała około 
300 pracowników. Była największą w Galicji po rafine-
riach w Gliniku i GALICJI w Drohobyczu [7].

Fot. 8. Rafineria Czechowice -DRW-600 
(skan T. Janik, Sto lat Rafinerii Czechowice, 1993)
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W latach 1916-1925 wybudowano nowe instalacje: de-
stylacje kotłową ropy, rafinacje benzyn i olejów, parafi-
niarnię, rozlewnie asfaltu. Rafineria w 1924 r. przerobiła 
59 tys. Mg ropy [10]. Właściciele zadbali o własne źródła 
surowcowe i weszli w skład spółki PIONIER (1928 r.) 
zapewniając dostawy własnej ropy m.in. z pobliskich 
kopalń w Potoku i Jaszczwi. Mimo  tych działań, zakład 
w okresie kryzysu gospodarczego pracował z przerwa-
mi, wykorzystując niekiedy tylko w 20% swoje możli-
wości. Pomimo złej koniunktury, nadal prowadzono 
rozbudowę m.in. wybudowano rektyfikację benzyn, 
destylację próżniową oraz jednostopniową destylację 
rurowo-wieżową o wsadzie 30 Mg/r. [1] Fot. 10.

W 1937 r. Rafineria wyprodukowała z ropy parafinowej 
w tys. Mg:
• benzyny – 8,1
• nafty – 5,4
• oleju napędowego – 4,1
• olejów smarowych – 4,8,
• parafiny – 1,4
• koksu – 0,3 [16]
i zajmowała 36,8 ha powierzchni. Zatrudniała około 
400 pracowników. Dysponowała rozbudowanymi insta-
lacjami do produkcji parafiny wg poniższego schematu:

Fot. 9. Rafineria Jasło, 1915 
(skan A. Puchowicz, Z naftą przez pokolenia. 2004)

Fot.10. Destylacja 
rurowo-wieżowa 
jednostopniowa 
(fot. M. Mikulski)

Schemat przeróbki ropy 
parafinowej w Rafinerii 
Nafty Jasło. Rok 1937
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W takiej formie, nie zmieniając właściciela – dotrwała 
do II wojny światowej. Niemcy przejęli większość zgro-
madzonych zapasów strategicznych i ustanowili wła-
sny zarząd. Eksploatowali instalacje bez przeglądów 
i remontów. Opuszczając fabrykę przed zbliżającym 
się frontem nacierającej Armii Czerwonej, zdemonto-
wali i wywieźli około 8 tys. Mg urządzeń i materiałów. 
Kompletowanie urządzeń pozwoliło jeszcze w 1945 r. 
uruchomić destylacje: kotłową, rurowo-wieżową i kok-
sową, a następnie parafiniarnię, oksydacje asfaltów 
i rafinacje olejową. Od września 1946 r. Rafineria zdol-
na była przerabiać 3 tys. Mg ropy/m-c. przy zatrudnie-
niu 234 pracowników.
Stan wyposażenia technicznego tej rafinerii ustę-
pował jednak sąsiednim rafineriom, dlatego jedyna, 
dostępna, krajowa ropa naftowa, wydobywana poniżej 
zdolności przerobowych rafinerii była kierowana do 
Jedlicza i Glinika. Stąd decyzja Centralnego Zarządu 
Przemysłu Naftowego w 1947 r. o wstrzymaniu prze-

róbki na czas nieograniczony. Dopiero dostawy ropy 
z Rumunii oraz nadwyżki krajowe pozwoliły od 1948 r. 
trwale wznowić przeróbkę.
Nacjonalizacja zakładu nastąpiła 17.06.1947 r. (M.P. 
Nr. 90 poz.608/1947). Minister Przem. I Handlu pod-
porządkował Rafinerię Niegłowice Zjednoczonym Rafi-
neriom Nafty w Krakowie. Przystąpiono do rozbudowy 
infrastruktury, wybudowano m. in. etylizację benzyn, 
odsiarczanie siarkowych rop, rozlewnie asfaltu i fa-
brykację bębnów asfaltowych. W 1950 r. uruchomiono 
rafinacje olejów krezolem. Przerobiono w tym roku 
45 tys. Mg ropy wytwarzając  produkty w 20 grupach 
asortymentowych. Dwa lata później wybudowano 
rektyfikację benzyn, rafinacje paliwa lotniczego PG-2 
(1954), destylacje kotłową SAPROL (1955) i dwustop-
niową DRW (1955) o rocznej zdolności przeróbczej 
150 tys. Mg. Przerobiono w tym roku już 93 tys. Mg 
ropy i wytworzono 26 asortymentów przy zatrudnieniu 
583 pracowników [19].

Fot. 11. Rafinacja nafty (fot. M. Mikulski)
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Pod koniec tej dekady wybudowano m.in. nową wy-
twórnie asfaltów, oczyszczalnie ścieków, bocznice ko-
lejową. Rozpoczęto działanie na rzecz uruchamiania 
produkcji dodatków uszlachetniających do olejów: de-
presatora Reonyl 1 500, detergentów Dysperbar 511 
i 600 oraz inhibitora korozji i utlenienia Acorox 88. 
W następnych latach Rafineria  poszerzała ten asor-
tyment produkcyjny, stając się ważnym ogniwem dla 
krajowych producentów olejów smarowych. W owych 
czasach, gdzie import wymagał przydziału dewiz, kra-
jowe dodatki uszlachetniające umożliwiały tak inten-
syfikację produkcji olejów jak i ich potanienie. W latach 
1969-1974 uruchomiono produkcję sadz technicznych, 
docelowo osiągając 30 tys. Mg/rok.
W latach 1976-1980 Rafineria Nafty Jasło wraz z rafi-
neriami w Gorlicach i Jedliczu utworzyły Podkarpac-
kie Zakłady Rafineryjne w Jaśle, a dyrektorem został 
mgr inż. Zbigniew Balik. Po dezintegracji Jasło pozo-
stało przy istniejącej nazwie.
W okresie powojennym Rafinerią zarządzali: [11]

Dyrektor Lata Z-ca dyr. 
d/s techn. Lata

inż. Jerzy Blauth I 1945-VI 1945

mgr inż. 
Władysław 
Filepowicz

VIII 1945-XII 1947

inż. Władysław 
Wachal XII 1947-VII 1951

mgr inż. 
Stanisław 
Gibiński

? - 1956

Jan Myśliwiec VIII 1951-V 1956 mgr Franciszek 
Sikora XI 1957-III 1970

inż. Antoni 
Stryczek VI 1956-IX 1962

P S – P.P. Podkarpackie Zakłady Rafineryjne Jasło zo-
stały w 1996r. przekształcone w jednoosobową Spółkę 
Skarbu Państwa i przejęte przez Naftę Polską S.A., ta 
z kolei w 2005 r. odsprzedała Grupie LOTOS 80% ak-
cji. Pozostałe 20% dokupiono w 2011 r. Zmieniono też 
nazwę na LOTOS Infrastruktura S.A. Jasło. Przeróbkę 
ropy wyłączono w 2008 r. Obecnie Spółka zajmuje się 
świadczeniem usług na rzecz Grupy Kapitałowej LO-
TOS S.A. i sąsiednich podmiotów a także magazyno-
waniem i dystrybucją paliw [20].

Rafineria Nafty Trzebinia [1, 21]

Zezwolenie na budowę rafinerii w pobliżu stacji kole-
jowej w Trzebini  uzyskał w 1895 r. Andrzej hr. Potocki 
– późniejszy marszałek Galicji. Dokument podpisał 

z upoważnienia cesarza Franciszka Józefa, Namiestnik 
Galicji – Kazimierz hr. Badeni. W roku następnym roz-
poczęto przeróbkę ropy naftowej na 5-ciu pracujących 
periodycznie kotłach, uzyskując zdolność rzędu 6 tys. 
Mg/rok., a w 1897 już 12 tys. Mg/r. Produkowano głów-
nie naftę świetlną metodą rafinacji kwasowej. Zatrud-
niano 250 pracowników. Rafinerię wykupiło w 1903 r. 
Austriackie Akcyjne Towarzystwo dla Przemysłu Nafto-
wego „Trzebinia”. Nowy właściciel uruchomił w 1905 r. 
ciągłą destylacje kotłową o rocznej zdolności przerób-
czej na 6 kotłach atmosferycznych i 3 próżniowych 
rzędu 60 tys. Mg oraz nową rafinację nafty i destylację 
koksową z baterią 13 kotłów wolnostojących. W la-
tach 1909-1913 wybudowano destylacje kotłową minus 
filtratu (cztery kotły), rektyfikacje benzyn, rafinację 
kwasową olejów, parafiniarnię, elektrociepłownie oraz 
rafinacje nafty ciekłym dwutlenkiem siarki (metoda 
Edeleanu). Rozbudowano infrastrukturę.
Po I wojnie światowej Rafineria została przejęta 
w 1921 r. przez Państwowy Urząd Naftowy , a od 1923 r. 
przeszła na własność Grupy Francuskich Towarzystw 
Naftowych „Premier”, należącej do Koncernu Nafto-
wego Dąbrowa. Zmieniła nazwę na Polskie Związkowe 
Rafinerie Olejów Skalnych S.A. we Lwowie – Rafine-
ria Trzebinia. Nastąpiła dalsza konsolidacja firm tego 
koncernu, tworząc w latach 1926-1928 Grupę Francu-
skich Towarzystw Naftowych i Handlowych „ Mało-
polska” w Polsce. W skład tej Grupy weszło też m. in. 
Galicyjskie Karpackie Naftowe Towarzystwo Akcyjne 
z rafineriami w Gliniku Mariampolskim i w Jedliczu 
oraz Rafineria FANTO S.A. w Ustrzykach [22]. Zgodnie 
z klasyfikacją rafinerii wg stanu z 1931 r. [2], Rafineria 
dysponowała miesięczną zdolnością przeróbczą 7 tys. 
Mg ropy i pod tym względem była największą po „Po-
lminie” (13.tys.), „Galicji” w Drohobyczu (9 tys.) i Va-
cuum Oil Company w Czechowicach (9 tys.). Wielkość 
przeróbki pozostała na tym poziomie do 1939 r. przy 
zatrudnieniu 350 pracowników. Stan techniki rafinerii 
pozwalał produkować: eter naftowy, nafty świetlne 
w gatunkach: cesarska, salonowa i gospodarska oraz 
kosmetyczna i na eksport, benzyny: apteczną i moto-
rową, olej gazowy (napędowy), oleje: wrzecionowe, 
maszynowe, silnikowe, oleje wazelinowe i cylindrowe, 
parafinę: białą, techniczną, przemysłową i do produkcji 
świec, asfalty drogowe i przemysłowe, smołę naftową, 
koks oraz różne produkty uboczne.
W okresie okupacji Niemcy wybudowali część atmos-
feryczną destylacji rurowo-wieżowej, w której piece 
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Fot. 12. Widok z początku XX w. (skan A. Puchowicz, Z naftą przez pokolenia. 2004)

opalano węglem. W sierpniu 1944 r. alianci zbombar-
dowali rafinerię niszcząc całkowicie oddziały rektyfi-
kacji benzyn, rafinację nafty, destylację minus filtratu, 
parafiniarnię, elektrociepłownie i w dużym stopniu in-
frastrukturę. Powstał gigantyczny pożar, którego łuny 
obserwowano z odległości kilkunastu kilometrów. Ra-
finerię okupant  musiał zamienić głównie na bazę pali-
wową dla potrzeb frontu. Pod koniec tego roku Niemcy 
zdemontowali urządzenia i maszyny, a wiele zniszczyli. 
W styczniu 1945 r. Rafineria została wyzwolona i prze-
jęta przez Centralny Zarząd Paliw Płynnych. W nowych 
warunkach ustrojowych natychmiast przystąpiono do 
jej odbudowy. Już w maju uruchomiono destylację 
kotłową, rafinacje i kotłownie. Odbudowa trwała do 
1947 r. W tym roku decyzją Ministerstwa Przemysłu 
i Handlu dokonano nacjonalizacji, pod nazwą P.P. Ra-
fineria Nafty „Trzebinia”. Dobudowano w 1951 r. do 
destylacji rurowo-wieżowej część próżniową uzyskując 
przeróbkę 250 tys. Mg/r., a 10 lat później wybudowa-
no próżniową destylację rurowo-wieżową o zdolności 
przeróbczej 70 tys. Mg/r. Wybudowano także nową in-
stalację ługowania paliw (1957) oraz oksydację asfal-
tów (1956). Rafineria z przeróbką pół mln Mg/r. była 
wówczas największą z pozostałych rafinerii.

Fot. 13. Destylacja wieżowa 1951 r. [21] 
 (skan S. Orłowski, S. Kostka, Trzebinia 1985-1995)   
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W okresie powojennym rafinerią zarządzali:

P. S. Pod koniec XX w. Rafineria po przekształceniach 
w 1995 r. z Przedsiębiorstwa Państwowego w jedno-
osobową Spółkę Skarbu Państwa, została rok później 
przejęta przez holding NAFTA Polska S.A. pod nazwą 
Rafineria „Trzebinia” S.A., który 85% akcji przekazał 
w 1997 r. do Petrochemii Płock S.A. Utworzony PKN 
ORLEN Płock S.A. skonsolidował swoje południowe ra-
finerię w Jedliczu i Trzebini tworząc od stycznia 2015 r. 
ORLEN Południe z siedzibą w Trzebini [23].

2.5. Rafineria Nafty Jedlicze [1, 24]

Hanowersko Galicyjskie Gwarectwo Naftowe w Krośnie 
reprezentowane przez Edwarda Paszkowskiego uzyska-
ło 16 listopada 1899 r. pozwolenie na budowę w Borku 
(obecnie dzielnica Jedlicza) urządzeń do przerobu ropy 
oraz zbiorników nadziemnych i podziemnych do jej 
magazynowania z prawem dzierżawy na 25 lat i moż-

Fot. 14. Oksydacja asfaltów [21], (skan S. Orłowski, S. Kostka, Trzebinia 1985-1995)

Dyrektor Lata Z-ca dyr. d/s techn./gł. inż. Lata

inż. Erwin Michalik I-II 1945 Leon Dudek 1945-1947
Adam Sitek II-VII 1945
inż. Michał Dichter VIII 1945-1947
mgr inż. Władysław Filepowicz 1947-1950 inż. Władysław Kocot 1947-1952
inż. Antoni Stryczek 1950-1953 inż. Mieczysław Nastawny 1952-1961
mgr inż. Władysław Zajezierski 1953-1954 Ludwik Dedejczyk 1961-1981
Jan Brzęczek 1954-1956
inż. Roman Smarzowski 1956-1972

liwością przedłużenia do 1949 r. Wybrana lokalizacja 
znajdowała się w pobliżu złóż ropy naftowej w tym 
dopiero odkrytego dużego złoża cennej ropy bezpa-
rafinowej w pobliskim Potoku oraz zasobnej wówczas 
w wodę rzeki Jasiołki. Znana była pod nazwą Rafineria 
Nafty Borek.
Jeszcze w XIX w. uruchomiono destylację  na  sześciu 
periodycznych kotłach i dwóch do rektyfikacji benzy-
ny oraz rafinacje kwasową nafty, zatrudniając około 
30 pracowników. Rafineria w roku 1905 wraz rafine-
riami w Libuszy, Chorkówce i Lipinkach zapłaciła  nie-
wielki podatek w wys. 275 tys. koron [7]. Dokupywano 
pod rozbudowę nowe tereny na których do roku 1910 
uruchomiono cztery kotły destylacyjne ropy, baterie 
dziewięciu kotłów do produkcji koksu, nową rafinacje 
nafty i olejów oraz fabrykę parafiny. Ropę dostarczano 
z pobliskich kopalń furmankami w drewnianych lub że-
laznych beczkach, a po I wojnie światowej ropociągiem. 
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Fot. 15. Akt własności Hanowersko Galicyjskiego Gwarectwa Naftowego (archiwum autora)

Fot. 16. Akt sprzedaży Fabryki Nafty Jedlicze firmie Dąbrowa (archiwum autora)

Fot. 17. Akcje firmy Dąbrowa  z 1920 r. (archiwum autora)

W 1911 rafinerię wykupiła holendersko-francuska 
spółka Du Nord zmieniając nazwę na Fabryka Nafty 
w Jedliczu. Fabryka zostaje przejęta w 1919 r. przez 
francuską firmę Dąbrowa Towarzystwo Naftowe z o.p. 
w Drohobyczu [8], do której należą też rafinerie w Gli-
niku Mariampolskim i Trzebini. Rafineria produkowała 
wówczas m. in. gazolinę, benzyny, nafty, oleje motoro-
we i „smarowe”, parafinę, świece, asfalt, koks.
W 1923 r. Rafineria Jedlicze zostaje przejęta przez nowo 
powstałą firmę, Rafinerię Nafty „Jedlicze” S.A. we Lwo-
wie, należącą nadal do koncernu Dąbrowa.

Następuje dalsza gruntowna rozbudowa zakładu 
o instalację rektyfikacji benzyn i najnowocześniejszą 
wówczas destylację kotłową, nową kotłownie parową 
opalaną gazem z turbiną 650 kW oraz infrastrukturę.  
W  Koncernie Dąbrowa, Galicyjskie Karpackie Naftowe 
Towarzystwo Akcyjne odzyskało przodującą pozycję 
i wykupiło akcje rafinerii Glinika, Jedlicza i Dziedzic. 
Jak wyżej wspomniałem w 1926 r. Koncern Dąbrowa 
dokonał fuzji swoich spółek z GKNTA w Gliniku Ma-
riampolskim m.in. w zamian za 87.500 akcji zł dla Ra-
finerii nafty „Jedlicze” we Lwowie [7].
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Fot. 19. Brama główna 1932 r. (archiwum autora)

Fot. 20. Akcja Galicyjskiego Karpackiego Naftowego 
Towarzystwa Akcyjnego (archiwum autora)

Fot. 18. Akt przejęcia przez Rafinerię nafty Jedlicze (archiwum autora)
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Francuska spółka holdingowa dokonała w latach 
1926-1928 zjednoczenia swoich firm pod nazwą 
MAŁOPOLSKA Grupa Francuskich Towarzystw Naf-
towych, Przemysłowych i Handlowych w Polsce. Zna-
lazły się w niej m. in. GKNTA w Gliniku Mariampol-
skim z rafineriami w Dziedzicach i Jedliczu, „Premier” 
Polska S.A. z Rafinerią Trzebinia i Rafinerią FANTO 
w Ustrzykach [22].

W trzeciej dekadzie XX w. wybudowano m.in. gazoliniar-
nię adsorpcyjną, periodycznie pracujące pierwsze w Polsce 
instalacje rafinacji olejów krezolem i odasfaltowania pro-
panem. Rafineria przerabiała głównie ropę bezparafinową. 
Produkcję z przeróbki tej ropy w 1937 r. oraz blokowy 
schemat technologiczny przedstawiono poniżej:

Fot. 21. 
Produkcja w 1937 r. 
(fot. Wiek Nafty, 
wyd. specjalne 1999)

Fot. 22. Schemat 
blokowy przeróbki 

ropy bezparafinowej 
(fot. Wiek Nafty, wyd. 

specjalne 1999)

POLSKI PRZEMYSŁ RAFINERYJNY



26

Wiek Nafty 3/2016POLSKI PRZEMYSŁ RAFINERYJNY

Roczna Przeróbka ropy wynosiła około 35 tys. Mg przy 
zatrudnieniu około 350 pracowników. Ten stan techni-
ki zastała II wojna światowa. Okupacja rafinerii trwała 
do 8 września 1944 r. Niemcy wyeksploatowali insta-
lacje bez bieżących remontów i zdążyli przed wyzwo-
leniem wywieźć 65 wagonów maszyn i aparatury oraz 
wypuścić do rzeki 150 wagonów produktów naftowych.
Dyrektorem wyzwolonej rafinerii nominowano 
dr Stefana Suknarowskiego, jej przedwojennego, wie-
loletniego z-cę dyrektora. Jego znajomość rafinerii 
umożliwiła uruchomienie większości instalacji już 
na początku 1945 r. W następnym roku oddano do 
eksploatacji stabilizacje gazoliny produkującą propan 
i gaz płynny. Uciąglono rafinacje krezolem i odasfal-
towanie propanem. Upaństwowienie rafinerii nastą-
piło 25 kwietnia 1949 r. W 1952 r. wybudowano i uru-
chomiono pierwszą po wojnie dwustopniową destyla-
cję rurowo-wieżową o rocznej zdolności przeróbczej 

90 tys. Mg, oksydację asfaltów – 30 tys. Mg, a w 1957 r. 
pierwszą w Polsce rafinację olejów furfurolem. Czte-
ry lata później rafinacje ziemią odbarwiającą metodą 
FILTROL. Na nowej instalacji „Pentany” uruchomiono 
produkcję n-pentanu i eterów naftowych (1967 r.) oraz 
wybudowano fabrykę smarów plastycznych (1977 r.). 
W latach 1976-1980 Rafineria, jako zakład wchodziła 
w skład Podkarpackich Zakładów Rafineryjnych w Jaśle.
Rafineria przejęła od rafinerii Czechowice w 1963 r. re-
generacje olejów przepracowanych. Wykorzystała ist-
niejącą sieć zbiórki, regenerując już w tym roku 25 tys. 
Mg tego odpadu. Do procesu regeneracji zaadaptowano 
istniejące instalacje: destylację kotłową, rektyfikację 
benzyn, rafinacje: benzyn i nafty, rafinacje kwasową 
olejów, rafinacje furfurolem i ziemią odbarwiającą 
oraz odasfaltowanie propanem. Na przełomie wieków 
XX/XXI, procesy te zastąpiono wysokopróżniową de-
stylacją wieżową oraz hydrorafinacją.

W okresie powojennym rafinerią zarządzali:

Dyrektor Lata Z-ca dyr. d/s techn. Lata

dr inż. Stefan Suknarowski 1944-1945 inż. Edward. W. Śliwiński 1944-1945

inż. Stanisław Reut 1945

inż. Edward W. Śliwiński 1945-1950 mgr inż. Zbigniew Giela 1945-1959

inż. Kazimierz Bocheński 1950-1952

Jan Brzęczek 1952-1954

inż. Julian Kowalczyk 1954-1967 inż. Walenty Gunia 1959-1966

P. S. Aktem notarialnym P.P. Rafineria Nafty Jedlicze 
została przekształcona w dniu 9 stycznia 1996 r. w jed-
noosobową Spółkę Akcyjną Skarbu Państwa. Większość 
akcji jeszcze w tym roku została przeniesiona do Nafty 
Polskiej S.A. ,która sprzedała otrzymane akcje Petro-
chemii Płock S.A. w lutym 1999 r. W tej formie orga-
nizacyjnej, jako Zakład weszła w styczniu 2011 r. do 
ORLEN Południe z siedzibą w Trzebini – spółki zależnej 
od PKN ORLEN Płock.

3. Organizacja przemysłu rafineryjnego 
po drugiej wojnie światowej [1.t.2]

Tuż po wyzwoleniu w lipcu 1944 r. został powołany 
Państwowy Urząd Naftowy w Rzeszowie, któremu pod-
legał cały przemysł naftowy. Zarządzał nim inż. Józef 
Winkler. W styczniu 1945 r. został przeniesiony do Kra-

kowa a w marcu funkcjonował pod nazwą Centralny 
Zarząd Przemysłu Paliw Płynnych (CZPPP).

Podlegały mu:
• Zjednoczenie Przemysłu Naftowego (kopalnictwo 

naftowe).
• Zjednoczenie Przemysłu Rafineryjnego i Gazu 

Ziemnego.
• Zjednoczenie Przemysłu Paliw Syntetycznych.

W lipcu tego roku wyłączono z Centrali ostatnie 
Zjednoczenie, a dwa pozostałe połączono pod nazwą 
Zjednoczenie Przemysłu Naftowego i Gazu Ziemne-
go z podległą Dyrekcją Rafinerii Nafty. Dyrektorem 
został dr. Stefan Suknarowski. Do tego Zjednoczenia 
włączono jeszcze w październiku Centralę Produktów 
Naftowych. W styczniu 1948 zmieniono nazwę CZPPP 
na Centralny Zarząd Przemysłu Naftowego (CZPN) 
podległy Ministerstwu Przemysłu i Handlu, a od 
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kwietnia 1949 r. Ministerstwu Górnictwa i Energetyki. 
CZPN podlegały P.P. Zjednoczone Rafinerie z siedzibą 
w Krakowie, przekształcone następnie w Służbę Ra-
fineryjną. Dyrektorem CZPN został w latach 1949 do 
24.08.1954 mgr inż. Jan Drzewiecki a po nim do roku 
1956 Stanisław Dutka [27]. Zastępcą d/s rafineryjnych 
w latach 1948-1952 był dr Stefan Suknarowski. W stycz-
niu 1953 r. w miejsce Służby Rafineryjnej powołano Za-
rząd Przemysłu Rafinerii Nafty, bezpośrednio podległy 
Min. Górnictwa i Energetyki. Dwa lata później utwo-
rzono na prawach ministerstwa Centralny Urząd Naf-
towy, któremu podlegał cały przemysł naftowy, w tym 
na prawach przedsiębiorstwa pięć istniejących rafinerii. 
Pionem rafineryjnym kierował zastępca prezesa CUN 
inż. Jakub Kohn. Urząd ten został w maju 1957 r. zlikwi-
dowany, a Zarząd Przemysłu Rafinerii Nafty podporząd-
kowano Departamentowi Min. Górnictwa i Energetyki. 
Dyrektorem został mgr Leon Żukrowski. Z-cą Dyr. ds. 
Technicznych w latach 1954-1968 był mgr inż. Włady-
sław Zajezierski. W następnym roku Departament ten 
został przeniesiony do Ministerstwa Przemysłu Che-
micznego jako P.P. Zjednoczenie Przemysłu Rafinerii 
Nafty z podległym Biurem Projektów Rafinerii Nafty.
W latach 1962-1972 Dyrektorem był mgr Tadeusz Kapcia 
[28], a jego zastępcą d/s Techn. w latach X 1968-III 1971 
inż. Hubert Franik, a po nim został mgr inż. Ryszard Cy-
gan. W ramach reorganizacji przemysłu chemicznego 
w grudniu 1972 r. utworzono Zjednoczenie Przemysłu 
Rafineryjnego i Petrochemicznego „Petrochemia”, któ-
remu podporządkowano oprócz przemysłu rafineryjnego 
także przedsiębiorstwa przemysłu azotowego i synte-
zy chemicznej. Dyrektorem Naczelnym został mgr. inż. 
Adam Bazan, a Gł. Inż. d/s Produkcji mgr inż. Ryszard 
Cygan. Odejście od gospodarki planowej było powodem 
likwidacji tego Zjednoczenia z dniem 1 stycznia 1982 r. 
Utworzono Zrzeszenie „Petrochemia” do którego we-
szły dobrowolnie prawie wszystkie zakłady należące do 
Zjednoczenia.

4. Szkolnictwo i badania [29]

Niedostatek kadr technicznych w przemyśle rafineryj-
nym, będący skutkiem wyniszczeń polskiej inteligencji 
przez okupanta niemieckiego, wymuszał na ówcze-
snych władzach organizowanie przyspieszonych form 
kształcenia. Delegowano wyróżniających się pracowni-
ków do Państwowego Technikum w Bytomiu, organizo-
wano kursy przy Szkole Naftowej w Krośnie, nadawano 

tytuły inżyniera przez Państwową Komisję Weryfikacyj-
no-Egzaminacyjną przy Akademii Górniczo-Hutniczej 
w Krakowie. W 1948 r. w Trzebini  otwarto Gimnazjum 
Przemysłu Rafinerii Naftowych, które w następnym 
roku przeniesiono do Jasła. W roku szkolnym 1951/52 
szkoła uzyskała uprawnienia Technikum [30] i została 
zlikwidowana w następnym roku szkolnym. Uprawnie-
nia Technika uzyskało 103 absolwentów a 149 ukoń-
czyło Zasadniczą Szkołę Rafinerii Nafty. Równocześnie 
już w 1945 r. powstawały na Wydziałach Chemicznych 
Politechniki Śląskiej w Gliwicach i Politechniki Wro-
cławskiej Katedry Technologii Nafty i Paliw Płynnych 
organizowane  przez dr. inż. Ewę Neyman-Pilatową, 
żonę zamordowanego przez hitlerowców w 1941 r. prof. 
S. Pilata z Politechniki Lwowskiej. Po jej tragicznej 
śmierci w 1945 r., katedrą w Gliwicach  kierował inż. 
Włodzimierz Kisielow (od 1954 doktor nauk technicz-
nych a od 1956 r. profesor), natomiast  we Wrocławiu 
prof. dr Zdzisław Tomasik. Rozpoczęto też rekruta-
cje pracowników na studia w szkołach technicznych. 
(M.P. Nr A-82 z dnia 31.08.1954 r.) Wysyłano również 
na studia naftowe do Związku Radzieckiego oraz Ru-
munii [31]. Przykładowo w Rumunii w Instytucie „PE-
TROL-GAZE” ukończyło od 1952 r. 68 absolwentów 
z Polski. Uczelnie kształciły do 1954 r. w systemie trzy 
letnim absolwentów z tytułem inżyniera a do 1956 r. 
w systemie czteroletnim. Od 1957 r. studia były jedno-
lite z tytułem mgr inż.  Absolwenci tych uczelni sięgali 
po najwyższe stopnie naukowe oraz obejmowali w re-
sortach i rafineriach kierownicze stanowiska.
Nieco później bo w 1962 r. na Wojskowej Akademii 
Technicznej powołano Zakład Laboratorium Materia-
łów Pędnych i Smarów. Kierownikiem został dr. inż. 
Andrzej Wachal, wnuk Dyrektora Rafinerii I. Łukasie-
wicza w Chorkówce Władysława. W Krakowie, prof. 
dr Jerzy Kramarz  zorganizował w 1971 r. Zakład Che-
micznej Przeróbki Ropy Naftowej na Wydziale Inżynie-
rii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej.
Badania prowadziły też m.in. Instytut Technologii Naf-
ty w Krakowie, Centralne Laboratorium w Warszawie 
(włączone w 1962 r. do ITN), Centralny Wojskowy Ośro-
dek Badawczy Paliw Płynnych w Warszawie. Szcze-
gólnie znaczącym dla przemysłu ośrodkiem badaw-
czym, było powołane w grudniu 1958 r. Centralnego 
Laboratorium Technologii Nafty w Krakowie, które 
w 1963 r. podniesiono do rangi Instytutu Technologii 
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Nafty. Organizatorem i Dyrektorem Instytutu został 
prof. inż. Stefan Niementowski. W latach 1968-1973 
funkcję tą przejął mgr inż. Władysław Zajezierski, były 
dyrektor w rafineriach Czechowice i Trzebinia, a ostat-
nio Z-ca Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Rafinerii 
Nafty, a po nim w latach 1973-1981 mgr Tadeusz Kap-
cia b. Dyrektor w. w. Zjednoczenia. W roku 1982 na 
stanowisko Z-cy Dyr. D/s. Badawczych powołano dr. 
inż. Ludwika Kossowicza, który tą funkcję pełnił aż do 
przejścia na emeryturę.
W 1992 r. wyłączono oddział warszawski, tworząc Cen-
tralne Laboratorium Naftowe, przemienione w 2006 r. 
na Instytut Paliw i Energii Odnawialnej. Natomiast 
sam Instytut włączono w 2008 r. jako Pion do Instytutu 
Nafty i Gazu, który od 2013 r. nosi nazwę  Instytut Nafty 
i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy.

5. Projektowanie i wykonawstwo

5.1. Projektowanie

W kwietniu 1949 r. zostało powołane Biuro Projekto-
wania Zakładów Przemysłu Naftowego w Krakowie, 
a Dyrektorem został mgr Jan Małecki. Statutowym 
zadaniem Biura było opracowywanie dokumentacji 
technicznej, wykonawczej i kosztowej dla zakładów 
przemysłu naftowego. Prace  dotyczyły projektów 
związanych z odbudową zniszczonych wojną insta-
lacji technicznych i infrastruktury w całym przemyśle 
naftowym oraz projektowanie nowych instalacji (32). 
W 1953 r. zostało połączone z Centralnym Biurem 
Przemysłu Węglowego pod nazwą Biuro Projektów 
Górniczych i Naftowych, podległe Zarządowi Biur Pro-
jektów Ministerstwa Górnictwa w Katowicach, którym 
kierował  mgr Paweł Kawalec. Rok później zostaje 
wydzielone „Biuro Projektów Przemysłu Naftowego 
„Bipronaft” podlegającemu Centralnemu Urzędowi 
Naftowemu.  Kolejnymi dyrektorami Biura w okresie 
powojennym byli: mgr inż. Włodzimierz Śmietański 
(1954-1955), inż. Jan Czekaj (1955-1956), mgr inż. 
Stanisław Marczewski (1956- 1959), inż. Wacław Si-
hinkiewicz (1959-1974).
Ostatnim Dyrektorem Biura, aż do przekształceń wła-
snościowych był od 1974 r. mgr Ludwik Cichoń. Od paź-
dziernika 1958 r. Biuro podlegało Zjednoczeniu Rafinerii 
Nafty w ramach Ministerstwa Przemysłu Chemicznego, 
a od 1972 r. zmieniło nazwę na Biuro Projektów i Re-
alizacji Inwestycji Rafinerii Nafty „Bipronaft”. Z jego 

niekwestionowanym udziałem odbudowano i zmoder-
nizowano stare rafinerie oraz wybudowano Mazowieckie 
Zakłady Rafineryjne i Petrochemiczne w Płocku i Rafi-
nerię Nafty W Gdańsku. W maju 1996 r. zostało sprywa-
tyzowane i przejęte przez Grupę Lurgi, reprezentowaną 
przez Lurgi Oil-Gas-Chemie we Frankfurcie n/Menem.

5.2. Wykonawstwo

Każda z ww. rafinerii dysponowała warsztatami 
w zakresie robót mechanicznych, budowlanych, elek-
trycznych i AKP, zapewniającymi utrzymanie ruchu. 
Większe remonty zlecano wyspecjalizowanym firmom 
zewnętrznym. Modernizacja obiektów, jak i inwesty-
cje realizowała głównie PIRPCH Naftobudowa. Firma 
powstała 01.07.1952 r. w Krakowie z zadaniem odbu-
dowy i rozbudowy przemysłu rafineryjnego i chemicz-
nego. Organizatorem i pierwszym Dyrektorem został 
Kazimierz Griesgraber, pełniąc tą funkcję do 1968 r. 
Już w 1952 r. utworzono Grupy Robót przy wszyst-
kich rafineriach  zatrudniając 230 pracowników [33], 
a w 1955 r. z nową Grupą w Krośnie zatrudnienie wzro-
sło do 1320 pracowników. W maju 1957 r. nadzór nad 
przedsiębiorstwem przejął Zarząd Przemysłu Rafinerii 
Nafty w Krakowie. Dynamiczny rozwój przemysłu che-
micznego sprzyjał  wzrostowi potencjału produkcyjne-
go  „Naftobudowy”, która tworzyła nowe  Zarządy na 
pełnym wewnętrznym rozrachunku gospodarczym m. 
in. w Chorzowie, Włocławku, Gdańsku, Płocku.
Stanowisko dyrektora po K. Griesgaberze przejął 
dr inż. Jan Górski, pełniąc tą funkcję do lipca 1972 r. 
Od sierpnia 1972 r. do czerwca 1990 r. dyrektorem zo-
staje mgr inż. Ludwik Bernacki. Następuje dalsze roz-
szerzenie  usług wykonawczych w tym eksportowych 
m. in. w Iraku, poprzez Polimex-Cekop.
Konsekwencją zmian ustrojowych, Przedsiębiorstwo In-
westycyjno-Remontowe Przemysłu Chemicznego „Nafto-
budowa” zostało sprywatyzowane w 1992 r. Wykorzystu-
jąc potencjał Spółek Przedsiębiorstwa, jako Naftobudowa 
Holding S.A. została w październiku 2000 r. wykreślona 
z rejestru handlowego a jej akcje przejęła Naftobudowa 
S.A. [34]. Spółka ta jest notowana na Warszawskiej Gieł-
dzie Papierów Wartościowych. Jej strategicznym akcjo-
nariuszem jest Polimex-Mostostal S.A.



29

Wiek Nafty 3/2016

Literatura:

1.  Kazimierz Kachlik. „Historia Polskiego Przemysłu Naftowego”. 
Tom 1 i 2, 1994.

2.  Dawidson E., Dietzins A., Pilat St. „Sprawozdanie Komisji 
Naftowej Technicznej wg stanu z 1931 r.”

3.  Aleksander Puchowicz. „Z naftą przez pokolenia”. O/ S. I. i T. 
P. Chem. Płock. 2004.

4.  T. Komorek. Dokument wewnętrzny C. Z. Przemysłu Nafto-
wego. Kraków 18 maj 1948 r.

5.  Wrona, J. Drożdż. „Kolebka kamfiny. Zarys historii Rafinerii 
Glinik 1885-1965”, Gorlice 1965. Praca zbiorowa.

6.  „Rafineria Nafty „GLIMAR” w Gorlicach. 100 lat w służbie 
Polskiego Przemysłu Rafineryjnego”. Gorlice 1984 r.

7. L. Rymar. „Galicyjski przemysł naftowy”. Kraków 1915.

8. Spółki naftowe zjednoczone w Koncernie DĄBROWA.

9.  Sąd Okręgowy j. Handlowy Oddział I Jasło. Dnia 29 grudnia 
1926 r.

10.  „Przeróbka ropy poszczególnych rafineriach Polski przemysł 
naftowy”. Lwów 1934.

11. P.P-H Petrochemia Kraków. DZ/TT/01 10.01.1997.

12.  „Oświęcimski Chemik”, nr 17 (591). Oświęcim 1987. Wydanie 
specjalne z okazji 85-lecia Śląskich Zakładów Rafineryjnych 
w Czechowicach.

13.  „Śląskie Zakłady Rafineryjne. Wczoraj”, wyd. specjalne, luty 
1983 z okazji 80-lecia.

14. Tadeusz Janik. „100 lat Rafinerii Czechowice”. 1993.

15. www.lotos.pl/381/p.174- lotos terminale

16.  Mieczysław Mikulski. „Z dziejów Rafinerii Nafty w Jaśle- 
Niegłowicach”. Jasło 1974.

17.  Mieczysław Mikulski, Jan Wygonik. „Podkarpackie Zakłady 
Rafineryjne im. I. Łukasiewicza w Jaśle 1888-1988”.

18.  Konferencja Naukowo-Techniczna. „100-lecie Rafinerii Nafty 
Jasło. Historia, dorobek, perspektywy”. Zbiór referatów. Jasło 
1988.

19.  Jan Wygonik. „Historia Rafinerii Nafty w Jaśle 1888-1988”. 
Jasło 1988.

20.  www.lotos.pl/165/grupa kapitałowa-/nasze-spółki/lotos-
-infrastruktura

POLSKI PRZEMYSŁ RAFINERYJNY

21.  Stanisław Orłowski, Stanisław Kostka. „Rafineria Trzebinia 
1895-1995”. Wyd. na 100-lecie 1895-1995.

22.  „Małopolska. Przemysł naftowy w Polsce”. Lwów 1929, 
s. 55-58.

23. www.orlenpoludnie.pl/PL/O Firmie

24.  Józef Dorynek. „Stuletnie dzieje Rafinerii Nafty Jedlicze”. 
Wiek Nafty, wydanie specjalne, maj 1999.

25.  Tadeusz Janik. „Rafineria Nafty Jedlicze SA 1899-1999. Księga 
pamiątkowa”. Tarnów 1999.

26.  Kazimierz Kachlik. „Historia Polskiego Przemysłu Naftowe-
go”, t. 2., Kraków 1995.

27. Nafta Nr 10/1954.

28. www.stpchem.org.pl (KH5_”O nich się mówi.

29.  Włodzimierz Kisielow. „Technologia i chemia ropy naftowej 
w Polsce. Historia Polskiego Przemysłu Naftowego”. Brzozów 
– Kraków 1995.

30.  Józef Dorynek. „Wspomnienie o zapomnianym Technikum 
Rafineryjnym w Jaśle”. Wiek Nafty nr 3 (24)/1998.

31.  Florentina Sęp. „50- lecie Instytutu „PETROL-GAZE” w Plo-
iesti”. Wiek Nafty nr 3, 1999.

32.  Roman Cetnarowicz. „60 lat od powstania B.P.P.N. BIPRO-
NAFT”.

33.  Małgorzata Janas. „Analiza zatrudnienie na przykładzie 
P. MONTONAFT Sp. z o. o.”.

34. www.google.pl/saearch?q = Naftobudowa

inż. Józef Dorynek

Absolwent Technikum 
Przemysłu Rafinerii Nafty 

w Jaśle i Wydziału Chemiczne-
go Politechniki Śląskiej. 

Pracownik Rafinerii Nafty 
Jedlicze od 1956 r. Kierował: 
Oddziałami Produkcyjnymi, 

Laboratorium, Główny Techno-
log, Dyrektor Techniczny oraz 

Dyrektor Jakości. Emeryt.



30

Wiek Nafty 3/2016KONSTANTY OKÓLSKI

Józef Zuzak

konstanty okólski – wielka Postać w działalności 
Konspiracyjnej na Kopalni ropy naftowej jaszczew

Publikujemy kolejny artykuł z cyklu „nafciarze w kon-
spiracji”, na podstawie wspomnień Ireny Okólskiej, cór-
ki Konstantego i Jadwigi. Wspomnienia córki Konstan-
tego Okólskiego, to bezcenna publikacja – świadectwo, 
że na kopalniach ropy naftowej Podkarpacia podczas 
okupacji niemieckiej działały siatki konspiracyjne na 
czele których stali nafciarze .Byli wśród nich naukowcy, 
kierownicy kopalń, ale także prości robotnicy. Wielu 
z nich przypłaciło to ofiarą życia. Dla nafciarzy, zwłasz-
cza starszego pokolenia, wiele tych osób znanych jest 
z działalności zawodowej – natomiast mniej znana jest 
ich działalność społeczna i patriotyczna.
Po zakończeniu wojny nie wypinali piersi po ordery. 
Wracali na swoje stanowiska pracy: odbudowywali 
rafinerie nafty, kopalnie ropy, zajmowali stanowiska 
robocze na kopalniach i w administracji. Wielu było 
prześladowanych przez ówczesne władze, aresztowa-
nych i degradowanych do podrzędnych stanowisk. Dziś 
warto przypomnieć nazwiska nafciarzy, które uległy 
zapomnieniu. Warto, aby zwłaszcza w aktualnych wa-
runkach przemysłu naftowego, młode pokolenia czer-
pały z ich historii wartości moralne i zawodowe.

Konstanty Okólski urodził się 
w 1876 roku we wsi Wendyczany 
k. Kamieńca Podolskiego, jako 
syn Zygmunta i Józefy z Krzyc-
kich. Dziadek – Władysław Okól-
ski, powstaniec z 1863 roku, był 
właścicielem majątków Bystrzy-
ca i Zawadka pod Rzeszowem.
Po śmierci męża, Józefa Okólska 
wyjechała z Wendyczan, wiel-

kich latyfundiów rodziny Sulatyckich, gdzie zmarły 
był administratorem. Wychowywała synów Konstan-
tego i Zygmunta utrzymując się z prowadzenia stancji 
dla studentów w Mohylowie. Tam Konstanty ukończył 
szkołę średnią. Następnie wrócił do ówczesnej Galicji, 
gdzie dostał się do Szkoły Górniczej w Borysławiu. Jako 
austriacki poddany odbył służbę wojskową w Rzeszo-
wie i Przemyślu. Praktykę naftową odbywał w Potoku 

k. Krosna na kopalni, której udziałowcem był Paweł 
Łoziński – powstaniec z 1863 roku. Konstanty Okólski 
samodzielnie prowadził pierwsze wiercenia w Ropian-
ce k. Dukli i w Żarnowcu.
Na krótko przed pierwszą wojną światową przeniósł 
się do Borysławia. Po wybuchu wojny został zmobili-
zowany i z twierdzy w Przemyślu dostał się do niewoli 
rosyjskiej. Wywieziony do Rosji, uciekł z niewoli do 
Taszkentu, gdzie zastała go Rewolucja Październikowa. 
W 1918 roku w czasie wojny polsko-ukraińskiej wrócił 
do Kraju i ożenił się we Lwowie z Jadwigą.
Po I wojnie światowej, jako kierownik zakładał ko-
palnie nafty w Klimkówce k. Iwonicza, w Brzozowie, 
w Krościenku k. Krosna i w Potoku. W 1929 roku prze-
niesiony na kopalnię „Jaszczew”, był przez 22 lata jej 
kierownikiem.

W czasie II wojny światowej, zaraz po 1 września 
1939 roku, pomimo niepoborowego wieku został zmo-
bilizowany. Dostał rozkaz ewakuowania się na wschód. 
Zabrał żonę i córkę, a po wielu ciężkich przeżyciach 
udało im się 11 listopada 1939 roku, przez okupacyjną 
niemiecko-sowiecką granicę na Sanie w Lesku powró-
cić do Jaszczwi.

Kopalnia w Jaszczwi, lata 30. XX wieku (ze zbiorów autora)
Konstanty Okólski 

(ze zbiorów autora)
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W listopadzie powrócili również z uciekinierki inżynie-
rowie z Urzędu Górniczego w Jaśle: Ludwik Madejewski, 
Morawski i August Nieniewski z Instytutu Naftowego 
w Krośnie. Chociaż byli przez Sowietów wywiezieni do 
Donbasu w ZSRR, dzięki inż. Morawskiemu, jego zna-
jomości języka rosyjskiego i systemu bolszewickiego 
potrafili wywikłać się z sowieckiej niewoli.

Odtąd inż. Madejewski wraz z kolegami organizowali 
siatkę konspiracyjną Związku Walki Zbrojnej/Armii 
Krajowej na terenie kopalń Podkarpacia. Do tej siatki 
na kopalni Jaszczew należał Konstanty Okólski, gdzie 
w charakterze robotników i pracowników biurowych 
zatrudniani byli oficerowie,żołnierze zawodowi i rezer-
wiści Wojska Polskiego. W kancelarii kopalni Jaszczew 
pracował oficer zawodowy kapitan Winiarski, porucz-
nik rezerwy mgr prawa Władysław Bożek, zawodowy 
sierżant Korpusu Obrony Pogranicza Władysław Ma-
ślanka , zawodowy sierżant Korpus Ochrony Pogranicza 
Daniel Urban, marynarz Ciba, technik lotniczy Nowicki, 
student medycyny wojskowej Grzegorz Łojak.

W warsztacie i kuźni kopalni „Jaszczew” wykonywano 
remonty broni pozostawionej i ukrytej w ziemi po klęsce 
wrześniowej. Roboty te prowadził majster warsztatowy 
Jan Biedroń z Potoka i jego pomocnicy Stanisław Bożek 
i Józef Patla z Jaszczwi oraz czeladnicy bracia Starzycho-
wiczowie z Białkówki, Bronisław Betlej z Męcinki i Mieczy-
sław Marszałek z Ustrobnej. Brakujące części w kuźni wy-
konywali Kasper Mróz z Męcinki, Kalisz i Mijal z Potoka.

Konstanty Okólski z żoną Jadwigą i córką Ireną w Jaszczwi 
(ze zbiorów autora)

Ludwik Madejewski              August Nieniewski 
(ze zbiorów autora)

W domu kierownika K. Okólskiego niejednokrotnie 
ukrywał się porucznik rezerwy Maksymilian Mojak, 
po wojnie dyrektor Technikum Naftowego w Krośnie. 
Szwagier M. Mojaka, Aleksander Lorenc kolportował 
prasę konspiracyjną. W charakterze pomocników szy-
bowych pracowali maturzyści, którzy po wojnie zajmo-
wali kierownicze stanowiska: Eugeniusz Kubit (póź-
niejszy oficer lotnictwa), Edward Tebich (później dzia-
łacz spółdzielczy –starosta m. Krosna). Jako robotnicy 
ukrywali się nauczyciele szkół średnich i prowadzili 
tajne nauczanie w budynkach kopalnianych i w domu 
Okólskiego: mgr Franciszek Kraus, mgr Bolesław Bo-
żek, mgr Stanisław Bożek, mgr Władysław Karol, żona 
i córka Konstantego Okólskiego oraz bratanica Krystyna 
– córka Zygmunta Okólskiego z Krosna, z kopalni „Mac 
Allan”, gdzie też działała siatka konspiracyjna ZWZ/AK.

Maksymilian Mojak            Aleksander Lorenc 
(ze zbiorów autora)

Franciszek Kraus
(ze zbiorów autora)

Eugeniusz Starzychowicz
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Nasłuch radiowy prowadzili Starzychowiczowie, ojciec 
i dwóch synów: Eugeniusz i Zdzisław.
Kiedy policja niemiecka wyłapywała w Jaszczwi mło-
dych ludzi do przymusowych robót, kierownik Okólski 
kazał uciekającym wydawać kilofy, łopaty i młotki i na-
tychmiast zatrudniał ich do robót ziemnych i czysz-
czenia kotłów na kopalni. Można określić, że około 
40-osobowa załoga kopalni stanowiła jakby jednolity 
oddział Armii Krajowej zorganizowany spontanicznie. 
W 1943 roku córka kierownika, Irena otrzymała skiero-
wanie do przymusowych robót w Niemczech. Udało się 
zatrudnić ją w kancelarii kopalnianej jako „Halfskraft” 
(siła pomocnicza).
Kopalnia „Jaszczew” utrzymywała łączność z kopalnią 
„Dobrucowa”, gdzie kierownikiem był inż. Otto Kolb. 
Do powiększonej kopalni „Jaszczew” doszedł kierow-
nik inż. Jan Kubit. Kierownikiem sąsiedniej kopalni 
„Winnica” był inż. Zygmunt Skrzeszewski. Na terenie 
kopalni miał siedzibę dowódca Obwodu Armii Kra-
jowej mjr Józef Modrzejewski ps. „Lis”, który kwate-
rował w kopalnianym budynku zamieszkałym przez 
ostatniego starostę krośnieńskiego mgr. Franciszka 
Kirsznera z rodziną, zatrudnionego w kancelarii ko-
palni „Winnica”. W tym samym budynku mieszkały 
również pracujące w kancelarii „Winnica” dwie siostry 
Maria i Jadwiga Kozłówny, w konspiracji ps. „Ciotki”.
Zatrudniono także posłańca Zygmunta Romanowskie-
go, studenta Politechniki Lwowskiej, który był łączni-
kiem AK kursującym między kierownictwem kopalni 
„Winnica” a nowym wierceniem we wsi Kobyle.
W gazowni zatrudniony był Zbigniew, syn inż. Skrze-
szewskiego student AGH, podchorąży AK.
Na kopalni „Potok”, kierownik inż. Henryk Koczarski 
prowadził również działalność łącznościową i kolpor-
taż prasy konspiracyjnej. Na kopalni „Turaszówka” du-
żym utrudnieniem dla konspiracji, była kwaterująca 
jednostka ukraińskich „Workschutzów” (SS Galizien). 
W Krośnie znajdował się punkt konspiracyjny w domu 
kopalnianym, na kopalni „Mac Allan” u kierownika 
kancelarii Zygmunta Okólskiego (brata Konstantego), 
gdzie jego obydwie córki Krystyna i Daniela były za-
angażowane w konspiracji. Krystyna była zastępcą ko-
mendantki wojskowej Służby Kobiet AK na Inspektorat 
Jasło – Krosno, a Daniela zorganizowała harcerskie 
Szare Szeregi. Ponadto na kopalni Krościenko Wyżne 
działała siatka AK kierownika Antoniego Zajdla.
Na kopalni „Klimkówka” współdziałał z AK kierow-
nik inż. Mieczysław Biliński, którego syn Zdzisław był 

Kopalnia Winnica, szyby naftowe, stacja kompresorów 
i rozdzielnia gazu (ze zbiorów autora)

Henryk Koczarsk

Antoni Zajdel

(ze zbiorów autora)

(ze zbiorów autora)

zawodowym oficerem kawalerii w Grudziądzu. Po klę-
sce wrześniowej zdołał przedostać się do Anglii. Niem-
cy przeprowadzali ostateczną eksterminację Żydów 
w 1942 i 1943 roku. Gestapowcy Schmaltzer i Becker 
zastrzelili w Węglówce kierownika kopalni za żydow-
skie pochodzenie. Zalesione i zadrzewione tereny 
kopalń stały się miejscami kaźni i egzekucji. W lesie 
w kopalni „Dobrucowa” rozstrzeliwano i palono ludzi 
wszystkich narodowości. Podobnie było w lasku, na tzw. 
„starej prochowni” i w parku na Zawodziu w Krośnie. 



33

Wiek Nafty 3/2016 KONSTANTY OKÓLSKI

W Jaszczwi aresztowano sierżanta Korpusu Obrony Po-
granicza – Władysława Maślankę, który uczestniczył 
w organizacji podchorążówki AK. W 1944 roku, po akcji 
AK na więzienie w Jaśle, w sierpniu 1943 roku nastąpiły 
aresztowania. Aresztowano inż. Ludwika Madejewskie-
go z żoną i dwoma synami. Aresztowano także dwóch 
braci Magurów Jana i Stanisława, którzy pracowali w dy-
rekcji TePeGe w Krośnie i Rafinerii Niegłowice w Jaśle 
– wszyscy zostali zamordowani przez Gestapo.
Od wiosny zaczął się „exodus” Polaków ze wschodu, 
uciekających przed terrorem ukraińskim i nadchodzącą 
Armią Czerwoną. Kierownicy kopalń przyjmowali do 
domów rodziny naftowców ze wschodu. U kierownika 
Okólskiego w Jaszczwi zamieszkała rodzina inż. Broni-
sława Gąski, kierownika kopalni „Czarna”, który rów-
nież należał do siatki konspiracyjnej Armii Krajowej.
Kiedy sowiecka armia, 28 i 29 lipca 1944 roku stanęła na 
prawym brzegu Wisłoka rozpoczęła się wymiana ognia 
artyleryjskiego na terenach kopalń nafty. Od pocisku ar-
tyleryjskiego zginęła w Dobrucowej żona inż. Br. Kolba. 
W Jaszczwi od pocisku art. zginęła siostra inż. Kubita. 
W Potoku został ciężko ranny inż. Henryk Koczarski.
W lecie 1944 roku nasiliły się. działania partyzanckie 
Armii Krajowej w tzw. „Akcji Burza”. W czasie potyczki 
partyzantów z Niemcami, od zabłąkanej kuli, zginął na 
kopalni w Jaszczwi robotnik Wiewiórski.
Niemcy w sierpniu 1944 roku wydali rozkaz ewakuacji 
Krosna. Wysadzali w powietrze lotnisko krośnieńskie 
i linie kolejową z Jasła do Rzeszowa.
Sztab Inspektoratu AK Jasło – Krosno i Komendant 
płk Wincenty Rutkowski ps. „Haszysz” ze swoim adiu-
tantem kpt. Wacławem Dębskim ps. „Zygmunt”, zajął 
kwaterę w domu kierownika Okólskiego w Jaszczwi. 
W domu i budynkach gospodarczych K. Okólskiego 
zmagazynowano broń i rozmontowaną stację radiowo-
-nadawczą oraz buty i odzież ze zrzutów alianckich. 
W mieszkaniu u kierownika K. Okólskiego, płk „Ha-
szysz” prowadził nasłuch radiowy na miniaturowym 
aparacie ze zrzutów alianckich.
Rozkaz ewakuacji Krosna spowodował ogromne prze-
mieszczanie się ludności, co sprawiło, iż Niemcy nie 
orientowali się kto gdzie wędruje, co ułatwiało poru-
szanie się żołnierzy AK i łączników sztabu inspekto-
ratu. Między innymi, do Komendanta płk. W. Rutkow-
skiego przychodzili oficerowie: kpt. Władysław Stec 
ps. „Walek” oraz kpt. Antoni Holik ps. „Pancerniak” 
(obecnie zam. w Argentynie). W sąsiednim budynku, 
na szczycie góry, w nieczynnej mierniczej stacji ropnej 

zajął kwaterę sztab artylerii niemieckiej z obserwato-
rem odcinka od Tarnowca do Turaszówki. Po 6 tygo-
dniach wymiany ognia artylerii niemieckiej i sowiec-
kiej, o świcie 8 września 1944 roku rozpoczął się zma-
sowany ogień – atak artylerii i lotnictwa sowieckiego. 
Na górkę kopalni „Jaszczew” spadły 32 bomby półto-
nowe, lotnicze i ogromna ilość pocisków artyleryjskich. 
Rozbity został sąsiadujący z domem kierownika, szyb 
„GAZ 3”, a piętrowy budynek stacji mierniczej zamie-
niono w rumowisko gruzu. Według źródeł radzieckich, 
główne uderzenie tej ofensywy poszło na Jaszczew. 
W piwnicy w schronie kierownika Okólskiego 14 osób 
przeżyło to uderzenie, a kiedy przyszedł kapitan sowiecki 
to powiedział: „To wy żyjecie? Ja w ten dom celowałem!” 
Tak rozpoczęła się nowa okupacja – sowiecka. NKWD 
rozpoczęło inwigilację i aresztowania AK-owców. 
Wkrótce aresztowano inż. Bronisława Gąskę i wy-
wieziono do Rosji. W listopadzie, na ulicy w Krośnie 
aresztowano idącego z Jaszczwi na nową kwaterę 
kpt. Wacława Dębskiego, adiutanta płk. Rutkowskiego, 
komendanta Inspektoratu.

Płk Wincenty Rutkowski
(ze zbiorów autora)

(ze zbiorów autora)

Płk Józef Modrzejewski 
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W Jaszczwi aresztowano także płk Józefa Modrzejewskie-
go ps. „Lis”, lecz zdołał uciec (obecnie mieszka w USA). 
Po ustaniu walk frontowych, kierownik Konstanty 
Okólski z całą energią przystąpił do odbudowy ko-
palni po zniszczeniach wojennych. Ostatnie spotkanie 
koleżeńskie: płk Rutkowski oraz bracia Okólscy, Kon-
stanty i Zygmunt, z córkami Krystyną i Ireną odbyło 
się w 1947 roku w Krakowie, przed wyjazdem płk. na 
Śląsk i jego aresztowaniem w Katowicach. Otrzymał 
wyrok 15 lat więzienia. Zginął w 1953 roku w więzie-
niu we Wronkach.
Na Konstantym Okólskim ciążyła akowska przeszłość. 
Działacze partyjni i rad robotniczych obwołali go „re-
akcjonistą”. Jeden z takich działaczy, tow. Sowiński, 
odgrażał się: My tego s….syna Okólskiego wyślemy 
na białe niedźwiedzie! Drugi „reakcjonista”, któremu 
Sowiński wygrażał pistoletem przy głowie, wkrótce 
zmarł na zawał serca.
Inż. Otto Kolb z Dobrucowej, inż. B. Gąska po powro-
cie z Donbasu i inż. Zygmunt Skrzeszewski przenie-
śli się do Częstochowy do wierceń poszukiwawczych. 
Kpt. W. Dębski zmarł wkrótce po powrocie z Donbasu.
W 1951 roku Konstanty Okólski otrzymał wypowiedze-
nie z pracy i z mieszkania. Znalazł mieszkanie w no-
wym, prywatnym domu w Krośnie. I tu nie dano mu 
spokojnie żyć, chociaż dostał dobrą prace, wśród życz-
liwych ludzi, w Zasadniczej Szkole Naftowej w Krośnie 
– jako nauczyciel zawodu. Jednak władze miejskie cały 
dom z jego mieszkaniem przeznaczyły „na uzysk” dla 
wojska. Nastąpiła eksmisja „reakcjonisty”! Wówczas 
przeniósł się z rodziną do prywatnego domu jednoro-
dzinnego przy ul. Lewakowskiego 25 w Krośnie.
Jako nauczyciel był lubiany przez młodzież, zawsze 
pogodny i życzliwy. To wydawało się władzom podej-
rzane. Więc często przesłuchiwano na SB „starego re-
akcjonistę”.
Gdy przeszedł na emeryturę, nie mógł żyć bez uko-
chanych kopalń. Na zlecenie wojewódzkiego Kon-
serwatora Zabytków w Rzeszowie mgr. Jerzego Tura 
rozpoczął penetracje kopalń, inwentaryzację i groma-
dzenie zabytkowych starych urządzeń kopalnianych 
do przyszłego Muzeum Skansenowskiego Przemysłu 
Naftowego Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce. Lecz i tu 
natrafił na tępy opór ówczesnego dyrektora kopalnic-
twa z awansu społecznego, którym był Sieńko. Część 
zinwentaryzowanych przez Okólskiego i odłożonych 
dla skansenu narzędzi – wywieziono na złom. Jeszcze 

w czerwcu 1959 roku jeździł na kopalnie i inwentary-
zował zabytkowe narzędzia.
Inż. Konstanty Okólski zmarł 12 lipca 1959 roku w szpita-
lu w Krośnie. Spoczywa wraz z żoną Jadwigą i córką Ireną 
na Cmentarzu Komunalnym w Krośnie, w sektorze C3.

Józef Zuzak
Magister inżynier, urodzony w 1929 r., 
absolwent AGH, magister górnictwa, 

kierownik kopalni Bóbrka, 
pełnił funkcje kierownicze 

w zakładach naftowych w Krośnie, 
Sanoku i Gorlicach, 

członek honorowy SITPNiG.

Na podstawie własnych wspomnień 
i przeżyć oraz opracowań 

źródłowych opisała Irena Okólska, 
córka Konstantego i Jadwigi.

(Z upoważnienia Ireny Okólskiej 
korektę wprowadził Józef Zuzak)
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wiesław kołsut 1932-2016 
– naftowe wspomnienie

Wiesław Kołsut urodził się w roku 1932 w Wieliczce pod 
Krakowem. gimnazjum i liceum ukończył w Ostrow-
cu Świętokrzyskim w roku 1950. Studia rozpoczął na 
Wydziale Chemicznym Szkoły Inżynierskiej w Szcze-
cinie i po dwóch latach przeniósł się do Wrocławia na 
Wydział Chemiczny Politechniki, gdzie w roku 1954 
uzyskał tytuł inżyniera. Praktykę dyplomową odbył 
w Zakładach Chemicznych „Sarzyna” i tam pozostał, 
pracując przez 10 lat na różnych stanowiskach, od mi-
strza zmianowego do szefa produkcji. W tym czasie 
ukończył studia eksternistyczne – magisterskie na Wy-
dziale Chemicznym Politechniki Wrocławskiej. Praca 
zawodowa w Sarzynie dała Wiesławowi Kołsutowi duże 
doświadczenie i wiedzę w szeregu dziedzin przemysłu 
chemicznego i jego organizacji, współpracy z biurami 
projektów, a także instytutami badawczymi.

W roku 1963 podjął, historycznie rzecz biorąc, najważ-
niejszą decyzję swojego życia zawodowego, a mianowi-
cie rozpoczął pracę w powstających w tym okresie Ma-
zowieckich Zakładach Rafineryjnych i Petrochemicz-
nych w Płocku. Skala i tempo realizacji tego obiektu 
były w tym okresie życia przemysłu w Polsce imponują-
ce, leżały bowiem w interesie naszego kraju, jak i w in-
teresie dostawcy ropy naftowej tj. Rosji. Dokumentacja 
projektowa dla instalacji przerobu ropy naftowej i jej 
destylatów była krajowa, jednak w przeważającej części 
zagraniczna, a część obiektów rafineryjnych pocho-
dziło kompleksowo z importu. Budowa od podstaw 
instalacji rafineryjnych i petrochemicznych wymagała 
przede wszystkim załogi, którą cechuje nie tylko pra-
cowitość, ale przede wszystkim innowacyjność. Wie-
sław Kołsut znalazł w budowie Kombinatu Płockiego 
teren dla zdania egzaminu z realizacji swoich zdolności 
inżynieryjnych. Przykładem wykonania zadania były 
między innymi zbiorniki z dachem pływającym, jak 
i wysoka skala odbioru i eksploatacji ropy naftowej 
i produktów naftowych. Realizacja budowy i urucho-
mienia tego obiektu przemysłowego miała znaczenie 
strategiczne, bowiem ropa z powstającego kombinatu 
w Płocku warunkowała termin uruchomienia instalacji 
przerobu ropy w Rafinerii Czechowice. Zaangażowanie 
w wykonywanie zadań i efektywność rezultatów spo-
wodowały, że po dwóch latach pracy w płockim kom-
binacie został awansowany na stanowisko dyrektora 
do spraw produkcji kombinatu płockiego.
Efektywność pracy Wiesława Kołsuta była tak prze-
konywująca, że po trzech latach działalności na tym 
stanowisku tj. w roku 1968 zostaje mianowany dyrek-
torem Oddziału Instytutu Technologii Nafty w War-
szawie. Charakter tej nominacji dał dowód ogromnego 
zaufania przełożonych do wiedzy i umiejętności orga-
nizacyjnych, w zakresie jakości produktów naftowych 
i ich relacji do poziomu jakości norm europejskich 
i światowych.

WSPOMNIENIE
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W tym okresie Instytut w Warszawie na mocy istnie-
jących pełnomocnictw i systemu organizacyjnego był 
siedzibą Międzyresortowej Komisji Oceny Przydatności 
Eksploatacyjnej Produktów Naftowych. Praca Komisji 
oraz jej postanowienia miały zasadnicze i decydujące 
ustalenia w kraju. Zgodnie wypełniały obowiązujące 
wówczas normy i ich postanowienia w technice świa-
towej. W tym okresie Polska uruchomiła produkcję na 
licencji samochodów Fiata i na sukces Instytutu Tech-
nologii Nafty min. złożyły się produkcje paliw i olejów 
dla tych samochodów.
Działalność Wiesława Kołsuta na omawianym stano-
wisku oceniona została bardzo pozytywnie i Minister 
Przemysłu Chemicznego w roku 1976 powołał go na 
stanowisko Dyrektora Departamentu Postępu Tech-
nicznego. Na tym stanowisku pozostawał przez 19 lat, 
aż do momentu przejścia na emeryturę. W swojej dzia-
łalności dał przede wszystkim dowód ogromnej wiedzy 
w obszarze istniejącego przemysłu chemicznego, a tak-
że rafineryjnego i stąd znajomość istoty technicznej 
i ekonomicznej dla realizacji powstających instalacji 
przemysłu petrochemicznego.
Dowodem wysokiej wartości społecznej i wiedzy 
technicznej było między innymi powołanie Wiesława 
Kołsuta, w drugim dniu stanu wojennego w roku 1981 
przez Ministra Przemysłu Chemicznego do kierowania 
z pozycji dyrektora Gdańskiej Rafinerii, gdzie pozo-
stawał do początku kwietnia 1982 roku. Ta specyficz-
na i jakże trudna działalność została oceniona przez 
członków załogi Rafinerii bardzo pozytywnie, podkre-
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ślając iż dysponował w swoich rozwiązaniach umie-
jętnością wychodzenia z bardzo trudnych sytuacji 
technicznych i organizacyjnych, dysponując swoim 
prywatnym czasem dla rozwiązania zaistniałych trud-
ności. Umiejętności organizacyjne oraz głęboka znajo-
mość merytoryczna Wiesława Kołsuta dała pozytywne 
wyniki, kiedy był dyrektorem Departamentu Techniki 
w Ministerstwie a także kierującym nowym organi-
zmem przemysłowym, jakim była Rafineria Gdańska.
Ostatnie dziesięć lat pracy zawodowej przypadło na 
okres prowadzenia Departamentu Polityki Technicz-
nej w nowoutworzonym Ministerstwie Przemysłu 
w którym skupionych zostało ponad 100 jednostek 
badawczych w randze instytutów. W dniu 3 stycznia 
1992 roku przeszedł na emeryturę, jednak nie stra-
cił kontaktu z przemysłem i instytutami, a nawet go 
pogłębił. W tym okresie utrzymywał żywe i owocne 
kontakty zawodowe, wskazywał realne rozwiązania, 
oparte o głęboką znajomość technologii przerobu 
półproduktów naftowych – szczególnie w obszarze 
badań prowadzonych przez Instytut Technologii Nafty 
w Krakowie.
Wiesław Kołsut został odznaczony wieloma odznacze-
niami państwowymi, w tym także Krzyżem Komandor-
skim Orderu Odrodzenia Polski. Wśród pracowników 
przemysłu naftowego, a szczególnie rafinerii nafty 
w Polsce jest znany i wysoko oceniany jako wybitny 
fachowiec i szlachetny człowiek.

Ludwik Kossowicz, Winicjusz Stanik

Zapraszamy do prenumeraty „Wieku Nafty”.
Czasopismo można zakupić 

w Muzeum w Bóbrce w cenie 16 zł za sztukę.
Archiwalne egzemplarze (od roku 2012) 

są dostępne w promocyjnej cenie 
5 zł za sztukę.

tel. 13 43 333 478

e-mail: wieknafty@bobrka.pl
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z życia muzeum

II Podkarpackie Pokazy Lotnicze

25 czerwca przedstawiciele Muzeum zorganizowa-
li stoisko promujące bóbrzecką placówkę w podrze-
szowskiej Jasionce podczas II Podkarpackich Pokazów 
Lotniczych. Była to niezwykła okazja do opowiedzenia 
historii wynalazków Ignacego Łukasiewicza, bez któ-
rych historia lotnictwa wyglądałaby zupełnie inaczej. 
Pomimo kapryśnej aury teren wystawienniczy odwie-
dziło kilkadziesiąt tysięcy ludzi.

XXX Bieg im. Ignacego Łukasiewicza 
Ziemią Krośnieńską

26 czerwca z Muzeum wystartował jubileuszowy, bo 
XXX Bieg im. Ignacego Łukasiewicza Ziemią Krośnień-
ską. W trudnych, upalnych warunkach wystartowało 
71 uczestników, którzy pokonali trasę 10. kilometrów,  
o zróżnicowanej konfiguracji terenu. Na mecie w po-
bliskiej miejscowości Rogi, jako pierwszy zameldował 
się Ignacy Domiszewski z UKS Halicz, którego czas 
wyniósł 0:33:16,39.

Rada i Zarząd PGNiG SA w Muzeum

W lipcu gościliśmy na terenie Muzeum Radę Nadzor-
czą i Zarząd PGNiG SA, który tym razem obradował 
w miejscu historycznym i zarazem symbolicznym. Po 
zakończeniu obrad, uczestnicy spotkania zwiedzili 
obiekty Muzeum.

Świet(l)ne miasto

Jak co roku, reprezentanci Muzeum mieli okazję za-
chęcić mieszkańców Krosna a także bawiących w mie-
ście turystów do odwiedzin Bóbrki. 31 lipca przypadła 
163. rocznica zapalenia we Lwowie lampy naftowej 
Ignacego Łukasiewicza w związku z tym na krośnień-
skim Rynku odbyła się z tej okazji impreza pod tytu-
łem Świet(l)ne Miasto. Tym razem całe wydarzenie 
było dodatkowo transmitowane przez Radio Rzeszów 
w ramach audycji Radio Biwak. Muzeum w Bóbrce 
było otwarte dla zwiedzających za darmo, a na teren 
placówki turyści mogli dojechać specjalnymi, Świet(l)
nymi busami.

Mustang Race 2016

Mustang Klub Polska po raz szósty zaprosił elitarne 
grono posiadaczy Fordów Mustangów do udziału w jed-
nej z najciekawszych imprez motoryzacyjnych w Pol-
sce. Tym razem 50 mustangów zagościło w Bóbrce, 
a następnie przejechało do Arłamowa, aby stamtąd 
wyruszyć w trasę wiodącą aż do mazurskiej miejsco-
wości Ryn. Dla turystów, odwiedzających w tym czasie 
Muzeum, była to nie lada gratka motoryzacyjna, wszak 
na drogach Polski rzadko spotyka się te samochody. 
Muzeum zyskało kilkudziesięciu ambasadorów, którzy 
wyposażeni w logotyp muzealny wyjechali z obietnicą 
promocji naszego obiektu.
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Rada Fundacji

W dniu 8 września w Muzeum obradowała Rada Funda-
cji Bóbrka, która jak zawsze w skupieniu pochyliła się 
nad sprawami bieżącymi Muzeum a także zastanawiała 
się nad planami na przyszłość. W związku ze zmianami 
organizacyjnymi dokonano również wyboru pani Bar-
bary Tęczy (reprezentującej PKN Orlen SA) na nowego 
Prezesa Rady Fundacji Muzeum Przemysłu Naftowego 
im. Ignacego Łukasiewicza.

Sonda

21 września gościliśmy w Muzeum ekipę realizują-
cą dla TVP 1 program popularnonaukowy „Sonda”. 
Program prowadził polski fizyk i popularyzator nauki 
dr Tomasz Rożek. Emisja programu odbyła się 8 paź-
dziernika w TVP 2.

VII Verva Street Racing

We wrześniu przedstawiciele Muzeum brali udział 
w Narodowym Festiwalu Motoryzacji, który odbył się  
na Błoniach PGE Narodowego. W rodzinnej atmosferze 
pikniku motoryzacyjnego można było podziwiać legen-
dy motoryzacji, najnowsze samochody, spektakularne 
wyścigi, pokazy kaskaderskie, posłuchać największych 
gwiazd polskiej muzyki i oczywiście zapoznać się z na-
miastką ekspozycji Muzeum w Bóbrce a także poznać 
historię działalności Ignacego Łukasiewicza.

SPONSORZY „WIEKU NAFTY”

Mistrzowie Chemii

10 października w Muzeum zagościli uczniowie Liceum 
Akademickiego UMK w Toruniu oraz Technikum Che-
micznego i Ochrony Środowiska nr 3 w Zespole Szkół 
Chemicznych im. Marii Skłodowskiej - Curie z Krakowa. 
Okazją do spotkania była uroczystość wręczenia aktów 
stypendialnych ufundowanych przez Fundację ORLEN 
Dar serca. Dziesięcioro najwybitniejszych uczniów 
otrzymało stypendium programu „Mistrzowie Chemii”.  

Remonty i konserwacje

Dzięki sprzyjającej aurze, wszystkie zaplanowane na 
ten rok prace związane z zachowaniem zabytkowej 
infrastruktury obiektów muzealnych zostały planowo 
zrealizowane. Dobiega końca ostatni etap remontu tzw. 
Domu Łukasiewicza, podczas którego miedzy innymi 
zmodernizowano ogrzewanie budynku. W Pawilonie 
Wystawienniczym została wykonana nowa elewacja 
zewnętrzna, co znacznie poprawiło wygląd wejścia do 
Muzeum. Z sukcesem ukończono również prace kon-
serwacyjne przy zabytkowym obiekcie XIX. kotłowni 
kopalnianej.
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