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Wstęp

Jesteśmy uczennicami  Gimnazjum Nr  2  im.  Ignacego  Łukasiewicza  
w  Jaśle.  Uczęszczamy  do  klasy  trzeciej.  Jesteśmy  członkami  koła 
historycznego, a w poprzednich latach także Koła Łukasiewicza. Ze względu 
na to,  że Ignacy Łukasiewicz  jest  patronem naszej  szkoły,  postanowiłyśmy 
włączyć  się  w ten projekt.  W ramach programu „Jasielska Liga  Naukowa  
z  LOTOSEM”  temat  naszego  projektu  był  taki:  „Jaki  był  wkład  Ignacego 
Łukasiewicza i  innych osób związanych z Jasłem i  regionem w powstanie  
i  rozwój  polskiego  przemysłu  naftowego  i  gazowniczego”.  Ostatecznym 
efektem naszych spotkań i pracy stał się album pod takim samym tytułem.

Album  ten  zawiera  krótkie  notki  biograficzne  i  fotografie  twórców 
przemysłu naftowego i gazowniczego oraz ludzi zasłużonych w tej dziedzinie, 
a  związanych  z  naszym  miastem  i  regionem.  Informacje  na  ich  temat 
zdobywałyśmy w bibliotece  Zespołu  Szkół  Miejskich  nr  3  w Jaśle,  czytelni 
Miejskiej  Biblioteki  Pedagogicznej  w  Jaśle,  bibliotece  MBP,  z  archiwum 
Stowarzyszenia  Miłośników   Jasła  i  Regionu  Jasielskiego,  z  archiwum 
Komendy Hufca Związku Harcerstwa Polskiego w Jaśle oraz archiwum Pana 
Wiesława  Hapa.  Wiele  ciekawych  informacji  uzyskałyśmy  także  w  trakcie 
wywiadów, najpierw z zasłużonym naftowcem, byłym dyrektorem i prezesem 
Przedsiębiorstwa  Poszukiwań  Nafty  i  Gazu  w  Jaśle,  Panem  Adamem 
Nowakiem, a później z historykiem – regionalistą, Panem Wiesławem Hapem 
i Panią Danutą Sitek. Nasze informacje poszerzyłyśmy też o treści dotyczące 
naszego tematu, które uzyskałyśmy z kilku stron internetowych. 

Zapraszamy zatem do zapoznania się z naszym albumem. Z pewnością 
zaprezentowane  w  nim  osoby  zasługują  na  szacunek  i  uznanie.  Mamy 
nadzieję, że młodzi ludzie, którzy sięgną do tego albumu znajdą w nich wzorce 
do naśladowania.

                                                              
                                                                      Dominika Gustek
                                                                      Angelika Mlicka 
                                                                      Sylwia Rybka



            
Zarys historii przemysłu naftowego i gazowniczego 

w naszym regionie 

Ropa naftowa, zwana w dawnych czasach olejem skalnym, znana  była 
w wielu zakątkach świata już kilka  tysięcy lat  temu.  Na terenach polskich 
wycieki  ropy z ziemi  znane były  już w okresie średniowiecza.  Wówczas to 
pojawiły  się  pierwsze zapisy o  ich występowaniu na obszarze dzisiejszego 
Podkarpacia. 

W XV wieku Jan Długosz pisał w swoich kronikach o ropie  na południu 
Polski.  Z kolei  z XVI wieku pochodzą pierwsze udokumentowane wzmianki 
o ropie z naszego regionu. Ówcześni mieszkańcy wykorzystywali właściwości 
ropy jako bardzo dobry i skuteczny lek na choroby gardła, rany, owrzodzenia 
u ludzi oraz na motylicę u owiec i grudę u koni. Używali ją garbarze i szewcy 
do  zmiękczania  skóry.  Cięższe  frakcje  ropy  stosowano  do  celów 
gospodarczych  takich  jak:  smarowanie  osi  u  wozów,  oliwienia  zawiasów, 
kłódek  i  różnych  elementów,  które  się  obracały  w  tartakach,  młynach 
i  wiatrakach.  Ludzie  handlujący  ropą  kopali  w  miejscach  jej  wycieków 
specjalne doły, które popularnie wtedy nazywane były bęsiorami. Wypływającą 
z nich na wodę ropę zbierali ludzie, którzy tym się specjalnie zajmowali. Byli to 
tak zwani łebacy. Czynili to ręcznie za pomocą wiechci siana, słomy czy szmat 
do wiader lub konwi i garnków, a później zlewali do beczek i kadzi.
     Ropę  naftową  znano  od  czasów starożytnych,  ale  dopiero  w drugiej 
połowie XIX stulecia odkryto jej znaczenie gospodarcze i dlatego rozpoczął się 
ogromny rozwój  tej  dziedziny  przemysłu.  Za  kolebkę  przemysłu  naftowego 
uważa  się  ziemie:  gorlicką,krośnieńską  i  jasielską.  Z  kolei  za  twórcę  tej 
dziedziny przemysłu - Ignacego Łukasiewicza. Ten wybitny i skromny człowiek 
urodził się w 1822 roku i żył poświęcając się pracy sześćdziesiąt lat. Zmarł 
w  roku  1882.  Wspólnie  z  Janem  Zehem  wydzielił  z  ropy  naftę,  wraz 
z  blacharzem  Bratkowskim  skonstruował  pierwszą  lampę  naftową,  założył 
wiele  kopalń  ropy na czele  z  Bóbrką,  kilka destylarni,  czyli  rafinerii  –  jaką 
pierwszą na przedmieściach Jasła, w 1856 roku zbudował w Ulaszowicach. 
Na  przedmieściach  Gorlic  uruchomił  pierwszą  w  świecie  naftową  latarnię 
uliczną.  W Jaśle  współorganizował  z  kolei  w 1858 roku  Krajową Wystawę 
Rolniczo – Przemysłową w trakcie której prezentował swe wyroby z destylarni 
ulaszowickiej.

Po  śmierci  Łukasiewicza,  końcem  lat  osiemdziesiątych  XIX  wieku 
w  podjasielskich  Niegłowicach  rozpoczęto  budowę  dużej  rafinerii  ropy 
naftowej.  Powstała  ona  na  ziemiach  należących  do   majątku  dworskiego 
zasłużonego dla Jasielszczyzny rodu Lisowieckich. Prace rozpoczęto w 1888 
roku,  a  ukończono w roku  1895.  Rafineria  nosiła  nazwę ,,Jasło  –  Zakłady 
Przemysłowo  Naftowe  Gartenberg  et  Schreyer”.  Zatrudnionych  było  w  niej 
w tym okresie około trzysta osób. W 1891 roku w Niegłowicach przerabiano 



ponad 1482 tys. ton ropy, a rok później już 2131 tys. ton. W 1899 roku rafineria 
niegłowicka  znajdowała  się   na  piątym  miejscu  wśród  wszystkich  rafinerii 
Austro - Węgier. 
      Na terenie regionu powstawały też inne rafinerie nafty.  Te najstarsze 
zostały zbudowane jeszcze za życia Łukasiewicza: w Klęczanach, Polance, 
Głębokiej, Chorkówce, Lipinkach, Libuszy, Sękowej, Siarach, a po jego śmierci 
oprócz  tej  niegłowickiej  także  w  Gliniku  Mariampolskim,  Targowiskach, 
Jedliczu i w Krośnie.

Już  na  początku  lat  osiemdziesiątych  XIX  wieku  na  terenie  powiatu 
jasielskiego  działało  ponad  siedemdziesiąt  szybów  kopanych  i  wierconych 
w  Harklowej,  Mrukowej,  Sadkach  i  Łężynach.  Łącznie  na  terenie 
Jasielszczyzny pracowało w przemyśle naftowym około dwieście osób. W roku 
1885  roku  działało  na  terenie  powiatu  siedem  przedsiębiorstw  naftowych: 
w Mrukowej dwa i po jednym w Harklowej, Osobnicy, Mrukowej, Łężynach, 
Sadkach, Samoklęskach. 

Pod  koniec  wieku  XIX  i  na  początku  wieku  XX najwięcej  na  terenie 
powiatu jasielskiego wydobywano ropy w Harklowej. Od 1863 roku istniała tam 
„Spółka Harklowska”, która oficjalnie rozpoczęła działalność w 1871 roku. Na 
przełomie  wieków  w  tej  miejscowości  pracowało  sto  dwadzieścia  szybów 
Spółki  Harklowskiej,  trzydzieści  dziewięć  szybów  Galicyjskiego  Gwarectwa 
Naftowego,  dwadzieścia  pięć  szybów  Galicyjskiego  Przedsiębiorstwa 
Naftowego oraz szyby Zachodnich Zakładów Naftowych – Harklowa.

W  tym  okresie  Jasło  było  bardzo  ważnym  ośrodkiem  Galicyjskiego 
Zagłębia Naftowego. Od roku 1886 miał tu siedzibę Okręgowy Urząd Górniczy. 
W  latach  90.  tych  w  Jaśle  była  też  siedziba  Krajowego  Towarzystwa 
Naftowego,  tu  także w 1893 utworzono Towarzystwo Techników Naftowych 
i  rozpoczęto wydawanie pisma „Nafta”.  W Jaśle odbywały się także ważne 
spotkania i narady naftowców. Na przykład podczas jednego z takich spotkań 
w  1895  roku  powołano  do  życia  Galicyjskie  Towarzystwo  Magazynowania 
Ropy i Produktów Naftowych. Nic dziwnego, że nasze miasto było nazywane 
jednym z najważniejszych ośrodków polskiego przemysłu naftowego.
       Na początku XX wieku, kiedy poznano cenne właściwości gazu ziemnego, 
zaczęła się historia nowej gałęzi przemysłu – przemysł gazowniczy. W 1912 
roku na terenach wschodniej Galicji została założona spółka nosząca nazwę 
Zakład Gazu Ziemnego inż. Wieleżyński Sp. z o. o. w Hubiczach. Dwa lata 
później powstaje kolejna spółka „Gaz Ziemny” Sp. z o. o. we Lwowie, która 
w  tym  samym  1914  roku  buduje  w  Borysławiu  pierwszą  w  Europie 
gazoliniarnię. Działała ona przez kolejnych szesnaście lat. Już w niepodległej 
Polsce,  w  1921  roku  już  przy  udziale  rządu  powstała  spółka  pod  nazwą 
„Międzymiastowe gazociągi”. Kolejnym przedsiębiorstwem gazowniczym była 
Państwowa  Fabryka  Olejów  Mineralnych  we  Lwowie,  nazywana  skrótem 
firmowym „Polmin”. Byłła ona własnością skarbu państwa.

Kiedy  w  1920  roku  wybudowano  gazociąg  wysokoprężny  z  kopalni 
Roztoki,  kilka  kilometrów  od  Jasła  do  Glinika  Mariampolskiego,  w  Jaśle 
powstał Zarząd Gazociągów Państwowych. W kolejnych dziesięcioleciach XX 
wieku – w latach dwudziestych i trzydziestych -  nadal funkcjonowała rafineria 



w Jaśle – Niegłowicach. Jak była mowa wcześniej, we Lwowie funkcjonowało 
Przedsiębiorstwo Gazownicze „Polmin”,  a w Jaśle działał  Oddział  „Polminu” 
pod nazwą „Zarząd Gazociągów Państwowych w Jaśle”. Dzięki temu rozwijał 
się  na  naszym  terenie  i  przemysł  gazowniczy.  Do  wybuchu  drugiej  wojny 
światowej  wybudowano   w  większości  cały  krajowy  system  gazociągów 
przesyłowych gazu ziemnego.

W  czasie  drugiej  wojny  światowej  i  okupacji  przemysł  naftowy 
i  gazowniczy  przejęli  niemieccy  okupanci.  M.in.  w  Jaśle  utworzyli 
Przedsiębiorstwo Beskiden Erdol Gewinusgesellschaft, które miało swoje filie 
w  Krośnie  i  Gorlicach.  Po  zakończeniu  działań  wojennych,  usunięciu 
zniszczeń i szkód przystąpiono do uruchamiania kopalń ropy naftowej, rafinerii 
i  gazociągów.  Wznowiono  eksploatację  gazociągu  centralnego 
z podjasielskich Roztok do Skarżyska. 

W  1950  roku  w  Jaśle  powstał  Zespół  Wierceń,  który  podlegał 
przedsiębiorstwu   -  Wiercenia  Poszukiwawcze  w  Krakowie.  Zespół  ten 
prowadził  swoje wiercenia m. in.  w okolicach Harklowej,  Osobnicy,  Roztok, 
Harklowej. W 1952 roku Dyrekcja  Państwowego Przedsiębiorstwa „Wiercenia 
Poszukiwawcze” została przeniesiona z Krakowa do Jasła. Od 1953 roku firma 
otrzymała  nazwę  -  „Przedsiębiorstwo  Geologiczne  Przemysłu  Naftowego 
w Jaśle”.  W 1956 roku przyjęło nową nazwę - „Jasielskie Przedsiębiorstwo 
Geologiczno-Wiertnicze  Przemysłu  Naftowego”,  a  trzy  lata  później  „Zakład 
Poszukiwań Nafty i Gazu w Jaśle, które  to rozsławiało swoimi wynikami pracy 
Jasło nie tylko w Polsce, ale również w wielu krajach świata.

Nie byłoby takich tradycji naftowych i gazowniczych w naszym mieście 
i regionie gdyby nie pojawił się tu kiedyś Ignacy Łukasiewicz. To on wszystko 
rozpoczął i jako pierwszy wykorzystał ja dla dobra ludzi, dla dobra ludzkości. 
Człowiek ten zasłużył się dla ludzi na całym świecie, a dla naszego narodu 
w  sposób  szczególny.  Stworzył  nową   gałąź   gospodarki  -  kopalnictwo 
i  przemysł  naftowy  z  którego  później  wydzielił  się  przemysł  gazowniczy. 
Jesteśmy  dumne,  że  Patronem  naszej  szkoły  jest  taka  osoba  jak  Ignacy 
Łukasiewicz.  Za  jego  przykładem  poszli  inni.  Wszyscy  oni  są  bohaterami 
naszej  pracy.  Prezentowane  przez  nas  osoby  wniosły  wybitny  wkład 
w powstanie i rozwój przemysłu naftowego i gazowniczego.

/źródła  informacji:  Włodzimierz  Bonusiak:  Życie  i  działalność  Ignacego 
Łukasiewicza,  Rzeszów 1985;  Teresa Ginalska:  Podkarpacie  pachnie  ropą, 
Krosno 1999; Wiesław Hap: Życie i działalność Ignacego Łukasiewicza na tle 
początków  światowego  i  jasielskiego  przemysłu  naftowego,  [w.:]  Rocznik 
Jasielski,  t.  5,  Jasło  2003;  Historia  polskiego  przemysłu  naftowego,  praca 
zbiorowa  pod  redakcją  Ryszarda  Wolwowicza,  Brzozów  -  Kraków  1994; 
Tadeusz  Pabis:  Szlakiem  jasielskich  naftowców,  Libusza  -  Tuchów  1997; 
Tadeusz  Pabis:  Wspomnienia  nafciarza,  Libusza  -  Tuchów 1997;  Zbigniew 
Przyrowski:  Światło  z  ziemi,  Warszawa  1973;  Tadeusz  Ślawski:  Początki 
i rozwój kopalnictwa naftowego na Podkarpaciu w historycznym zarysie, Biecz 
1997: wywiady z P. Adamem Nowakiem i P. Wiesławem Hapem/.
                                                                



      Ignacy Łukasiewicz (1822-1882)

    Przyszedł  na  świat  na  ziemi  rzeszowskiej,  w  małej  galicyjskiej  wiosce 
Zaduszniki niedaleko Mielca w dniu 8 marca 1822 roku. Był jednym z kilkorga 
dzieci  Józefa  Łukasiewicza  i  Apolonii  ze  Świetlików.  Otrzymał  na  chrzcie 
imiona  Jan  Boży  Józef  Ignacy.   Jego  ojciec,  ubogi  szlachcic  brał  udział 
w insurekcji kościuszkowskiej. Po upadku powstania przeniósł się z rodzinnej 
ziemi  płockiej  do  Galicji.  Najpierw  był  oficjalistą  dworskim  w  Dynowie 
i  Chorzelowie,  następnie  w 1817 roku  objął  w  dzierżawę wieś  Zaduszniki. 
W  domu  rodzinnym  panowała  serdeczna,  patriotyczna  atmosfera.  Jego 
pierwszym  nauczycielem  był  Woysym-Antoniewicz  -  pułkownik  w  stanie 
spoczynku wojsk polskich, który był rezydentem w majątku ojca. 
    W 1830 roku Łukasiewiczowie odsprzedali Zaduszniki i przenieśli się do 
Rzeszowa,  co  było  spowodowane  koniecznością  leczenia  ojca.  Zakupili 
kamienicę czynszową, z której  dochód ledwo wystarczał na skromne życie. 
W 1832 roku Ignacy rozpoczął naukę w byłym gimnazjum pijarów. Uczył się 
dobrze,  angażował  się  też  w  działalność  patriotyczną.  Ciężka  sytuacja 
materialna rodziny,  po śmierci ojca, zmusiła Ignacego do przerwania nauki. 
Zdecydowano,  że  na  studia  prawnicze  pójdzie  starszy  brat  –  Franciszek, 
a  Ignacy zdobędzie  zawód.  Posiadał  na  tyle  wiedzy i  znajomości  z  łaciny 
i  języka  niemieckiego,  że mógł  od  czerwca  1836 roku  rozpocząć  praktykę 
aptekarską w Łańcucie w aptece Antoniego Swobody. Praktyka ta przebiegała 
spokojnie, pracodawca określał go jako „człowieka czynnego i porządnego”. 
     W Łańcucie Łukasiewicz nawiązał kontakt z członkiem tajnej organizacji 
niepodległościowej Sprzysiężenie Demokratów Polskich. Miało ono charakter 
umiarkowany,  nastawiało  się  na  działalność  organizatorską,  oświatową 
i  pedagogiczną.  Po  aresztowaniu  Tarłowskiego   Łukasiewiczowi  policja 
założyła  teczkę,  w aktach której  zapisano mu:  „podejrzany politycznie”.  Po 
zdaniu  w  1840  roku  egzaminu  przed  Gremium  Aptekarskim  Obwodowym 
w Rzeszowie,  awansował  na pomocnika aptekarskiego.  Powrócił  do apteki 
łańcuckiej jako pomocnik i pracował tam jeszcze do października 1841 roku. 
Wówczas przeniósł się do apteki obwodowej Edwarda Hübla w Rzeszowie. 
W  tym  okresie  nawiązał  współpracę  z  Edwardem  Dembowskim,  który 



zaprzysiągł  go  jako  rejonowego  agenta  Centralizacji  Towarzystwa 
Demokratycznego  Polskiego  na  Rzeszów  i  Łańcut  oraz  zobowiązał  do 
przygotowania  powstania  w  Rzeszowie  i  okolicy.  Wybuch  powstania 
w  Rzeszowie  planowano  na  połowę  lutego.  17  lutego  1846  roku,  na  bal 
fantowy mieli  przybyć uczestnicy powstania i  przemycić broń palną, aby za 
kilka dni  zaatakować koszary.  Jednak  tego dnia  do  miasta  wkroczyły  silne 
oddziały  wojska,  zakazano  balu,  a  szlachtę  wyłapywano  i  częściowo 
aresztowano. 
     W dniu 19 lutego 1846 roku Łukasiewicza wraz z jego współpracownikami 
aresztowano. Przyjął taktykę zaprzeczania wszystkiemu. Władze  przekazały 
go  w maju 1847 roku  do  więzienia  „karmelitańskiego”  we  Lwowie.  Jednak 
z  braku  dowodów  sąd  umorzył  śledztwo.  W  dniu  27  grudnia  1847  roku 
wypuszczono go na wolność z obowiązkiem stałego zamieszkania we Lwowie 
i meldowania się w sądzie w razie wezwania, oraz roztoczono nad nim nadzór 
policyjny.  Po wyjściu  z  więzienia  zamieszkał  u  brata  Franciszka,  urzędnika 
w magistracie  lwowskim.  Dopiero 15 sierpnia  1848 roku został  przyjęty  na 
pomocnika aptekarskiego do „Apteki pod Złotą Gwiazdą”, należącej do Piotra 
Mikolascha. Była to najlepsza apteka lwowska. Prowadzono w niej nie tylko 
badania  farmaceutyczne,  ale  również  analizy  chemiczne  dla  celów 
gospodarczych i wojskowych. Bardzo angażował się w pracę. 
   W  1850  roku  rozpoczął  pisanie  kompendium  różnych  recept,  metod 
analitycznych, przepisów preparatyki farmaceutycznej, z którymi się w życiu 
spotkał.  Jest  to  274-stronicowy  zeszyt  zatytułowany  „Manuscript”,  ułożony 
alfabetycznie,  według  początkowych  liter  poszczególnych  przepisów. 
Z  wykształceniem jakie posiadał, mógł być tylko pomocnikiem aptekarskim, 
musiał  ukończyć  uniwersytecki  dwuletni  kurs  farmacji.  Najbliżej  miał  do 
Krakowa.  Starania o pozwolenie na opuszczenie Lwowa i  podjęcie studiów 
rozpoczął  zaraz  po  rozpoczęciu  pracy  u  Mikolascha,  ale  z  uwagi  na  jego 
przeszłość  polityczną  gubernator  lwowski  odmówił.  Dzięki  poręczeniu 
Mikolascha otrzymał  jednak paszport  do Krakowa.  We wrześniu  1850 roku 
przeniósł  się  do  Krakowa,  gdzie  na  wydziale  filozoficznym  Uniwersytetu 
Jagiellońskiego rozpoczął studia na dwuletnim studium farmaceutycznym. 
     Studiował tam dwa lata,a następnie przeniósł się na uniwersytet wiedeński 
na  semestr  letni  1851/1852.  Zapisał  się  na  brakujący  mu  do  magisterium 
czwarty  semestr.  Po  czterech  miesiącach  zdał  egzamin  farmaceutyczny 
z  ogólną  oceną dobrą,  przedłożył  napisaną przez  siebie  pracę  dyplomową 
„Baryta et Anilinum” i 30 lipca 1852 roku uzyskał tytuł magistra farmacji. 
    Z tytułem magistra farmacji powrócił do apteki Mikolascha. Jesienią 1852 
roku  do  apteki  Mikolascha kilka  beczek  z  ropą przywieźli  kupcy żydowscy 
z  Drohobycza.  Na  polecenie  właściciela  określeniem  farmaceutycznej 
przydatności  tego  produktu  zajął  się  właśnie  Łukasiewicz,  któremu  pomoc 
zaproponował kolega z apteki Jan Zeh. Rozpoczęli badania nad ropą naftową. 
Uzyskali olej skalny, który mógł konkurować z bardzo drogim, sprowadzanym 
z  Włoch  lekiem Oleum Petrae  album.  Zamówienia  na  ten  lek  były  jednak 
niewielkie i  Mikolasch wycofał  się z dalszych badań.  Łukasiewicz z Zehem 
kontynuowali  dalsze  destylowanie  ropy do  celów oświetleniowych.  Końcem 



1852  roku  udało  im  się  wydzielić  z  ropy  naftę.  Rok  później  Łukasiewicz 
skonstruował prototypową cylindryczną lampę naftową przy której wykonaniu 
pomagał mu lwowski blacharz Adam Bratkowski. Po raz pierwszy zapaliła się 
ona w aptece Mikolascha w marcu 1853 roku, a 31 lipca tego samego roku 
w  lwowskim  szpitalu  powszechnym  po  raz  pierwszy  w  świecie 
przeprowadzono operację chirurgiczną przy świetle lampy naftowej. Tę datę 
powszechnie uważa się za powstanie światowego przemysłu naftowego.
    Niedługo później  Łukasiewicz przeniósł  się bliżej  obszarów z ropą.  Na 
przełomie  lat  1853/1854  zamieszkał  w  Gorlicach.  Był  tam  aptekarzem 
i chemikiem, prowadził dalsze badania nad przetwórstwem ropy i organizował 
kopalnictwo naftowe. W 1854 roku w gorlickiej  aptece pojawił  się właściciel 
Polanki koło Krosna - Tytus Trzecieski. Namówił on Łukasiewicza do założenia 
kopalni  ropy  na  terenie  Bóbrki,  wioski  należącej  do  jego  sąsiada  Karola 
Klobassy.  Powstała  tam  pierwsza  kopalnia  ropy  naftowej,  a  kopanka 
„Wojciech” została uruchomiona 23 listopada 1854 roku. Tym samym zaczęła 
funkcjonować  spółka  naftowa  Łukasiewicz  –  Trzecieski.  W  1856  roku 
w powiązaniu z Trzecieskim, na ziemi jego brata Franciszka w Ulaszowicach 
koło Jasła, Łukasiewicz założył pierwszą w świecie destylarnię ropy naftowej. 
W Gorlicach,  w 1854 roku zainstalował  pierwszą na świecie  uliczną lampę 
naftową,  którą  postawił  przy drodze prowadzącej  do Sękowej.  Miał  udziały 
w spółkach kopalnianych w kilku miejscowościach. Jego sytuacja finansowa 
była bardzo trudna. Niewielkie dochody pochłaniały kolejne inwestycje oraz 
szkody wyrządzane przez pożary. Dlatego w 1856 roku starał się też o posadę 
kasjera miejskiego w Gorlicach, ale mu odmówiono. Jeszcze w Gorlicach 20 
kwietnia  1857  roku  Łukasiewicz  zawarł  związek  małżeński  z  Honoratą 
Stacherską, córką siostry. Musieli uzyskać dyspensę papieską
   W 1857 roku  Łukasiewicz  z  żoną przeniósł  się  do  Jasła  i  wydzierżawił 
aptekę Palcha w Rynku.  Dwa lata później  otworzył  też aptekę w Brzostku. 
Mieszkając  i  pracując  w  Jaśle  zaprojektował  i  wybudował  wraz  z  braćmi 
Zielińskimi  rafinerię  ropy  w  Klęczanach.  Wtedy  to  sprzedał  aptekę 
w Brzostku. W maju 1858 roku na odbywającej się w Jaśle Krajowej Wystawie 
Rolniczo-Przemysłowej  zaprezentował  swoje  osiągnięcia  i  wyroby  z  ropy 
naftowej.  W  roku  1859  wydarzyły  się  w  życiu  Łukasiewicza:  śmierć  córki 
Marianny, którą pochowano na starym cmentarzu  w Jaśle, pożar destylarni 
w Ulaszowicach i  wyczerpanie złóż w Klęczanach.  Na szczęście w Bóbrce 
dokopano się większej ilości ropy, w Polance powstała nowa rafineria, a do 
spółki Łukasiewicz - Trzecieski przystąpił w 1861 roku Karol Klobassa Zręcki. 
   Ignacy  Łukasiewicz  w  dniu  12  czerwca  1861  roku  otrzymał  Dyplom 
Honorowego Obywatela Miasta Jasła. W 1863 roku uruchomił kolejną rafinerię 
w  Głębokiej  koło  Rymanowa,  a  dwa  lata  później  odkupił  od  Bobrowskiej, 
teściowej Klobassy, leżący w pobliżu Bóbrki majątek Chorkówkę z Leśniówką. 
W szybkim czasie go zagospodarował i odnowił, a po spaleniu się destylarni 
w Polance, w Chorkówce na bazie starego browaru postawił nową rafinerię. 
Przez wiele lat była ona największą i najlepszą rafinerią w Galicji. W 1866 roku 
opuścił Jasło i zamieszkał w Chorkówce. Zrezygnował też wkrótce z dzierżawy 



apteki  w  Jaśle.  Cały  czas  rozwijał  i  unowocześniał  kopalnię  w  Bóbrce, 
a w ramach zawiązanych spółek uruchomił w kolejnych latach kilka kopalń. 
Zapasy  ropy  gromadził  w  Bóbrce,  a  wyroby  sprzedawał  na  miejscu  oraz 
w sklepach naftowych w Krakowie, Tarnowie i Warszawie. Sprzedawał je też 
do  Wiednia,  Budapesztu  i  Pragi  oraz  eksponował  na  wystawach: 
międzynarodowej w Wiedniu w 1873 roku i krajowej we Lwowie w 1877 roku.

W  1877  roku  zwołał  we  Lwowie  kongres  naftowy,  któremu 
przewodniczył,  w  1880  roku  stanął  na  czele  Krajowego  Towarzystwa 
Naftowego dla Opieki i  Rozwoju Przemysłu Górnictwa Naftowego w Galicji. 
Jako  poseł  na  Sejm Krajowy  był  inicjatorem ustaw o  kopalniach,  na  jego 
wniosek  Sejm  przyznał  subwencje  na  prace  poszukiwawcze  nowych  złóż, 
opracowanie map geologicznych, otwarcie wydziału naftowego w krakowskiej 
Akademii  Technicznej  oraz  na  stypendia  górnicze  i  naftowe.  Łukasiewicz 
w swoich kopalniach i rafineriach bardzo dbał o warunki socjalne robotników. 
W Bóbrce i Chorkówce założył pierwszą w Galicji robotniczą „Kasę Bracką”. 
Robotnikom  zbudował  łaźnie  i  ochronki.  Był  też  inicjatorem  powstania 
pierwszej  polskiej  szkoły  górnictwa  naftowego,  którą  uruchomiono  po  jego 
śmierci w Ropiance. W latach 1868 - 1882 pełnił z pełnym zaangażowaniem 
i z dużymi efektami funkcje radnego Rady Powiatowej w Krośnie i członka jej 
Wydziału.  Jego żona założyła w Chorkówce roku szkołę koronkarską, którą 
prowadziła dla kilkunastu dziewcząt. W 1876 roku został wybrany posłem na 
Sejm Krajowy. Przewodniczył Komisji Górniczej, Komisji Naftowej.
   Wspierał chorych, kalekich i pogorzelców. Fundował drogi, szkoły, kaplice, 
kościół w Zręcinie, konserwację zabytkowego kościoła parafialnego w Bieczu. 
Wielu  kościołom  i  cerkwiom  regionu  bezpłatnie  dostarczał  naftę.  Biednym 
i pogorzelcom darował na budowę domów drewno ze swego lasu. Woźnicom 
transportującym  ropę  z  Bóbrki  udzielał  korzystnych  kredytów  na  zakup 
najmocniejszych  koni  i  wozów.  Bezpłatnie  leczył  chorych.  Najzdolniejszej 
miejscowej młodzieży opłacał naukę i studia. Jego robotnicy i chłopi na polach 
których wytrysnęła ropa, nazywali go dobrym człowiekiem i „Ojcem Ignacym”. 
Zmarł  na  zapalenie  płuc  w  dniu  7  stycznia  1882  roku  w  Chorkówce, 
a pochowany został cztery dni później na cmentarzu w Zręcinie.
/źródła informacji:  Włodzimierz Bonusiak: Szejk z Galicji. Ignacy Łukasiewicz 
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   Karol  Klobassa-Zręcki  (1823-1886)

    Urodził  się  w 1823 roku  w Drohobyczu na  terenie  dzisiejszej  Ukrainy. 
W latach 1840-1843 studiował na politechnice w Wiedniu, a następnie do 1845 
roku na wydziale agronomicznym Akademii Rolniczej w Hohenheim. W 1846 
roku został aresztowany i przez jedenaście miesięcy więziony w Sanoku. Po 
śmierci ojca przejął majątek i  pojął  za żonę Ludwikę Zygmuntowską, córkę 
właścicieli Żeglec. Osiem lat po śmierci pierwszej żony Karol Klobassa poślubił 
w 1862 roku Helenę Bobrowską. Miał z nią synów Kazimierza i Stanisława. 
     W 1854 roku wyraził zgodę na rozpoczęcie kopania szybów naftowych 
i  wydobycia  ropy  w  Bóbrce.  Wraz  z  Tytusem  Trzecieskim  -  właścicielem 
Polanki  i  Ignacym  Łukasiewiczem  stworzył  spółkę,  którą  można  nazwać 
pierwszym  na  świecie  koncernem  naftowym.  Pracował  również  na  rzecz 
innych. Ufundował szkoły w Zręcinie, Żeglcach, Bóbrce i Skołyszynie, kaplicę 
cmentarną i kościół w Zręcinie, gdzie znajduje się jego popiersie. Dzięki niemu 
powstało  wiele  dróg  i  mostów w  Krośnie.  Został  Honorowym  Obywatelem 
Krosna. 
     Był również jednym z założycieli  w 1879 roku Krajowego Towarzystwa 
Naftowego,  pierwszej  organizacji  społecznej,  do  1881  roku  pod  nazwą 
Towarzystwo dla Opieki i Rozwoju Przemysłu i Górnictwa Naftowego w Galicji. 
W 1883 roku cesarz Franciszek Józef I nadał mu szlachectwo i Order Żelaznej 
Korony.  Karol  Klobassa  –  Zręcki  zmarł  7  lutego  1886  roku  w  Krakowie, 
pochowany został krypcie kaplicy rodzinnej na cmentarzu w Zręcinie. Po jego 
śmierci kopalnia w Bóbrce przeszła na własność synów Wiktora i Stanisława.
         
/źródła  informacji:  Stanisław  Brzozowski,  Klobassa  Zręcki  (Zrencki)  Karol 
(senior),  [w.:]  Polski Słownik Biograficzny; Józef Zbigniew Sozański ,,Ignacy 
Łukasiewicz. Życie, dzieło i pamięć”, Gorlice – Bóbrka - Krosno, 2004, s.31/ 



        Tytus Trzecieski (1811-1878)

      Urodził się w dniu 28 grudnia 1811 roku w Bażanówce, na terenie ziemi 
sanockiej.   Jako młody człowiek podjął  studia filozoficzne na Uniwersytecie 
Lwowskim.  Po  ich  ukończeniu  wyjechał  za  granicę,  gdzie  w  roku  1843 
rozpoczął studia rolnicze. Po powrocie na ziemie polskie, na teren Galicji objął 
majątek  ziemski  w  Polance  koło  Krosna.  Tu  rozpoczął  swoją  działalność 
przemysłową.  Założył  kopalnię rudy żelaza i  hutę szkła.  W tamtym okresie 
łączyły  go  bardzo  dobre  stosunki  z  Wincentym  Polem  oraz  Ignacym 
Łukasiewiczem.  Ten  ostatni  został  jego  wspólnikiem  w  wydobywaniu  ropy 
w  Bóbrce  i  rafinerii  w  Polance.  Tak  naprawdę  to  właśnie  Tytus  Trzecieski 
zaproponował Łukasiewiczowi spółkę      i dyrektorowanie w kopalni w Bóbrce. 
Z  kolei  na  ziemi  brata  Tytusa  Trzecieskiego  –  Franciszka  Trzecieskiego, 
w  1856  roku  Łukasiewicz  założył  w  Ulaszowicach  pod  Jasłem  pierwszą 
w świecie destylarnię ropy naftowej. W niej to właśnie początkowo przerabiano 
bobrzecką ropę.
     Po rozwiązaniu tej spółki w której oprócz Trzecieskiego i Łukasiewicza był 
również Karol Klobassa – Zrencki, w 1871 roku Tytus Trzecieski wycofał się 
z interesów naftowych. Zmarł w dniu 24 grudnia 1878 roku w Polance i został 
pochowany na cmentarzu w Jedliczu.

/źródła informacji:  Józef Zbigniew Sozański: Ignacy Łukasiewicz. Życie, dzieło 
i pamięć, Gorlice – Bóbrka – Krosno 2004, s. 25: Bóbrka naftowe dziedzictwo, 
praca zbiorowa pod redakcją Józefa Sozańskiego, Krosno 1996/ 



              Adolf Jabłoński  (1825-1887)

     Urodził się w 1825 roku w Krasocinie w powiecie włoszczowskim w rodzinie 
szlacheckiej.   Po szkole średniej w Kielcach wyjechał do Warszawy, na studia 
farmaceutyczne. W 1847 roku został aresztowany za działalność patriotyczną 
za co przesiedział dwa lata w cytadeli warszawskiej, a potem odsłużył karną 
służbę  w  wojsku  carskim.  Po  powrocie  do  Warszawy  zaangażował  się 
w  powstaniu  styczniowym  jako  major  wojsk  powstańczych.  Po  klęsce 
powstania przebywał na emigracji. 
    W 1870 roku do współpracy zaprosili go Ignacy Łukasiewicz. Wraz z synem 
współwłaściciela kopalni ropy w Bóbrce Karola Klobassy - Wiktorem, wysłany 
został  w 1872 roku do Stanów Zjednoczonych.  Jabłoński  zapoznał  się tam 
z  przemysłem  naftowym  i  studiował  na  Uniwersytecie  Virginia  geologię, 
górnictwo, fizykę i chemię. W 1874 wrócił do kraju, przywiózł ze sobą nowe 
narzędzia wiertnicze, które unowocześnił. Doskonalił również zamykanie wód, 
stosując  skonstruowany  przez  siebie  dzwon  Jabłońskiego.  Łukasiewicz 
przekazał  mu  techniczne  kierownictwo  kopalni,  zachowując  stanowisko 
dyrektora. Osiadł w Chorkówce.   
   Był przyjacielem Ignacego Kraszewskiego, autorem pamiętnika „Dziesięć lat 
w niewoli moskiewskiej”. Po śmierci Łukasiewicza, Jabłoński w styczniu 1882 
roku został dyrektorem kopalni ropy w Bóbrce. W 1885 roku wydał książkę 
„Kopalnictwo  nafty”  w  której  opisał  metody  górnicze  od  kopania  studni, 
poprzez  wszystkie  znane  wówczas  metody  wiercenia.  Opublikował  opisy 
konstrukcji urządzeń i narzędzi wiertniczych.  Zmarł w Bóbrce w dniu 2 maja 
1887  roku.  Po  śmierci  Adolfa  Jabłońskiego  w  1887  zarząd  i  kierownictwo 
kopalni Bóbrka objął inż. Zenon Suszycki.

/źródła informacji: Józef Zbigniew Sozański ,,Ignacy Łukasiewicz. Życie, dzieło 
i  pamięć”,Gorlice  –  Bóbrka  -  Krosno,2004,  s.36;  materiały  z  archiwum 
Wiesława Hapa/                                                                  



      August Gorayski (1832 – 1915)

    Urodził  się  w  dniu  27  listopada  1832  roku  w  Szebniach.  Był  synem 
szlacheckiego  rodu  Gorayskich,  uczestnikiem  powstania  styczniowego 
w  stopniu  podporucznika,  politykiem,  marszałkiem  powiatu  krośnieńskiego, 
przemysłowcem,  ziemianinem i  finansistą,  działaczem politycznym,  radnym 
Krosna,  wiceprezesem  jasielskiego  oddziału  Krakowskiego  Towarzystwa 
Rolniczego,  posłem  na  Sejm  Krajowy.  Po  tym  jak  Ignacy  Łukasiewicz 
zrezygnował  z prezesowania Krajowemu Towarzystwu Naftowego w Galicji, 
poprosił aby jego następcą był właśnie August Gorayski. Tak też się stało.
   Był właścicielem dóbr w Moderówce i w Szebniach. Na wiele lat związał się 
z rodzimym przemysłem naftowym. Z Ignacym Łukasiewiczem w 1878 roku 
powołali  przy  Wydziale  Krajowym  sejmu  galicyjskiego  we  Lwowie  Radę 
Górniczą.  Była  ona ważnym organem doradczym we  wszystkich  sprawach 
związanych  z  przemysłem  naftowym.  Gorayski  zabiegał  o  wiele  spraw 
ułatwiających  rozwój  tej  dziedziny  gospodarki.  Był  współtwórcą  Krajowego 
Towarzystwa  Naftowego  dla  Opieki  i  Rozwoju  Przemysłu  i  Górnictwa 
Naftowego w Galicji.  Po śmierci  Łukasiewicza wspominał go w nekrologu na 
tytułowej  stronie  czasopisma  „Górnik”.  W  1822  roku  przewodniczył 
Kongresowi Naftowemu w Przemyślu.
  Sam  też  prowadził  działania  w  zakresie  kopalnictwa  naftowego.  M.  in. 
założył  w  Męcinie  Wielkiej  kopalnię  ropy  naftowej,  której  szyby  osiągały 
rekordową  wówczas  głębokość  230  metrów.  W  1895  roku  wraz  ze 
Stanisławem Szczepanowskim powołali  Związek Producentów Ropy „Ropa”. 
Przez  długi  czas  pisał  fachowe  artykuły  do  czasopisma  „Górnik”.  Zmarł 
w Jaśle 21 marca 1915 roku. Spoczął na cmentarzu w Szebniach.

/źródła informacji: Wiesław Hap, Poczet wybitnych jaślan i ludzi związanych 
z regionem, Jasło 2005, s. 59-61, Zofia Macek, Wieś Szebnie, 1993/



             Henryk Walter (1835-1921)

   Urodził  się 19 czerwca 1835 r.  w Samborze.  Po ukończeniu gimnazjum 
odbył studia prawnicze na Uniwersytecie Lwowskim oraz górnicze w Akademii 
Górniczej  w  austriackim  Leoben.  Na  kopalniach  w  Bóbrce  i  Płowcach 
niedaleko Sanoka wprowadził technikę ręcznego wiercenia udarowego wolno- 
spadem  i  uczył  robotników  wiercenia  tą  metodą.  W  1863  roku  wstąpił 
w szeregu walczących w powstaniu styczniowym, odnosząc dwukrotnie rany. 
Za  tę  postawę  zostanie  później  odznaczony  Orderem  Virtuti  Militari.  Po 
upadku powstania powrócił do Bóbrki,  gdzie w 1870 roku został kierownikiem 
kopalni. W 1875 roku  wstąpił do służby państwowej we władzach górniczych 
jako naczelnik Okręgowego Urzędu Górniczego we Lwowie. W 1894 roku   był 
jednym z członków - założycieli Stowarzyszenia Techników Wiertniczych.  
   Trzy  lata  później  został  mianowany  nadradcą  górniczym.  Był  również 
biegłym sądowym do spraw górnictwa naftowego. W czasie pierwszej wojny 
światowej  był  współorganizatorem  spółki  "Metan"  przekształconej 
w Chemiczny Instytut  Badawczy we  Lwowie,  któremu dyrektoruje  w latach 
1992-1926.  W  tamtym  czasie  współpracował  z  przemysłem  naftowym 
w zakresie wydobywania ropy i użytkowania gazu ziemnego. Uruchomił fabryki 
chemiczne w Jaworznie,  Chorzowie i  Mościcach. Zmarł  w dniu 21 kwietnia 
1921roku. 

/źródła informacji: Józef Zbigniew Sozański ,,Ignacy Łukasiewicz. Życie, dzieło 
i pamięć”, Gorlice – Bóbrka - Krosno, 2004, s.32/ 



        Zenon Suszycki (1840 - 1912)

  Przyszedł  na  świat   w Juliampolu  na  Litwie.  Wychowywany był  w domu 
rodzinnym  w  duchu  patriotycznym.  Studia  matematyczne  ukończył  na 
Uniwersytecie w Moskwie. W 1863 roku zaciągnął się w szeregi powstańców 
styczniowych,  ranny  był  pielęgnowany  przez  białoruskiego  proboszcza. 
W przebraniu uciekł do Francji i studiował  w Wyższej Szkole Górniczej.           
   W 1870  roku  przyjechał  na  teren  Galicji  i  rozpoczął  pracę  kierowniczą 
w kopalni  ropy w Ropiance. W tej  miejscowości  zorganizował w 1885 roku 
Praktyczną  Szkołę  Wiercenia  Kanadyjskiego.  Uczył  w  niej  i  wprowadzał 
z powodzeniem tę metodę wiercenia. W 1888 roku przeniósł się do Wietrzna 
a  jednocześnie  został   dyrektorem  kopalni  ropy  w  Bóbrce.  Później  wraz 
z  innymi  działaczami  naftowymi  założył  Gorlickie  Towarzystwo  Handlowe. 
Został  wyróżniony  Honorowym  Członkostwem  Krajowego  Towarzystwa 
Naftowego.     
   W starszym wieku wycofał się z interesów naftowych, zamieszkał w swej 
posiadłości w Boguchwale koło Rzeszowa. Tam też zmarł w dniu 11 maja 1912 
roku i tam został pochowany na miejscowym cmentarzu. 

/źródła informacji: Józef Zbigniew Sozański ,,Ignacy Łukasiewicz. Życie, dzieło 
i pamięć”, Gorlice – Bóbrka - Krosno, 2004, s.32/ 



        Romuald Palch (1842 – 1920)
 
   Urodził  się   w  Jaśle  w  dniu  21  maja  1842  roku  Pochodził  z  rodziny 
aptekarskiej w ósmym roku życia został sierotą. Najpierw uczył się  w Nowym 
Sączu,  a  później  i  terminował  w  aptece  w  Krakowie.  Studiował  farmację 
w Wiedniu, tam uzyskał  tytuł  magistra farmacji.  Wcześniej  jako nieletni,  nie 
mógł  prowadzić  rodzinnej  apteki  i  była  ona  wynajmowana  dzierżawcom. 
Jednym z nich był Ignacy Łukasiewicz. Oprócz prowadzenia apteki, Romuald 
Palch  był  aktywnym radnym Rady  Miejskiej  Jasła.  Od  1876  roku  zasiadał 
w każdej kolejnej radzie, gdzie bardzo aktywnie działał w komisjach. 
    W roku 1899 został wiceburmistrzem Jasła, po raz drugi był nim w roku 
1901. W okresie pierwszej wojny światowej, w 1915 roku władze austriackie 
do  zarządzania  sprawami  miasta  powołały  Zarząd  Tymczasowy,  którego 
działalność była  kontrolowana przez Radę Przyboczną złożoną z obywateli 
miasta wśród których był też Romuald Palch. W 1918 roku w nowej Radzie 
Miejskiej wszedł do Komisji Nadzorującej Pracę Burmistrza. 
   Był  wieloletnim  dyrektorem  Miejskiej  Kasy  Oszczędności,  jednym 
z założycieli  i  dyrektorem Towarzystwa Zaliczkowego. Aktywnie uczestniczył 
w życiu kulturalnym miasta. W 1899 roku został oddelegowany przez Radę do 
Komitetu Obchodu Rocznicy Mickiewiczowskiej w Jaśle. Pełnił funkcję członka 
Wydziału  Zarządzającego  Szkoły  Przemysłowej  w  Jaśle.  Był  członkiem 
Komitetu,  który  zajmował  się  budową  gmachu  gimnazjum.  Wraz  z  innymi 
członkami  Rady  założył  Ochotniczą  Straż  Pożarną.  Zasiadał  w  Komisjach 
miejskich  zajmujących  się  sprawami  ochrony  przeciwpożarowej  i  zakupu 
sprzętu  gaśniczego.  Około  1889  roku  został  wybrany  posłem   do  Sejmu 
Krajowego  Galicyjskiego  we  Lwowie.  Jego  zaangażowanie  się  w  sprawy 
miasta zostało docenione przez Radę,  która w 1899 roku nadała mu Tytuł 
Honorowego Obywatela Miasta Jasła.

/źródła informacji: materiały z archiwum Stowarzyszenia Miłośników Jasła i Regionu 
Jasielskiego  i  z  archiwum  Wiesława  Hapa,  Encyklopedia  Jasła  pod  redakcją 
Zdzisława  Świstaka,  Jasło  2010,  strona  internetowa  Urzędu  Miasta  Jasła: 
http://www.jaslo.pl/Miasto_Jaslo/Honorowi_Obywatele/Romuald_Palch/



                                                         Władysław  Długosz (1846-1937)

   Urodził się w 1864 w Krakowie. Po ukończeniu Szkoły Realnej odbył studia 
techniczne w Pradze. W 1887 roku przyjechał do Siar pod Gorlicami. Pracował 
w kopalniach ropy naftowej w Siarach, Sękowej i Ropicy Górnej, przechodząc 
wszystkie  szczeble  kariery  naftowej  od  pomocnika  kowala  do  kierownika 
kopalni. W tym czasie zetknął się z Williamem Henrym Mac Garveyem, który 
w  Krygu  koło  Gorlic  prowadził  jedne  z  pierwszych  na  ziemiach  polskich 
wiercenia  systemem kanadyjskim.  Długosz swój  cały  majątek w 1890 roku 
zainwestował we własną kopalnię, niestety zbankrutował. Stracił cały majątek, 
ale bogatszy o doświadczenia, zatrudnił się w firmie Mac Garveya, którą ten 
założył z austriackim finansistą Bergheimem. 
   Długosz  rozpoczął  poszukiwania  ropy  pod  Borysławiem,  ale  bez 
powodzenia. Mac Garvey postanowił zamknąć kopalnię i przenieść ją w inne 
miejsce. Wbrew jego woli, Długosz wraz z Janem Rączkowskim wiercił dalej, 
stosując przy tym przełomowe dla przemysłu naftowego wynalazki.  W 1896 
roku  Władysław  Długosz  na  głębokości  900  metrów  dotarł  do  wielkich 
pokładów ropy, a jego szyb zaczął produkować czterdzieści ton ropy dziennie. 
W ten sposób stał się odkrywcą Zagłębia Borysławskiego. Po tym wydarzeniu 
został dyrektorem kilku kopalni MacGarveya, wrócił do Siar. W początkach XX 
stulecia był już samodzielnym przedsiębiorcą i człowiekiem bardzo bogatym. 
Odkupił  od teścia Siary i  postawił  tam wielki  pałac w stylu secesyjnym. Był 
aktywnym  działaczem  na  Ziemi  Gorlickiej.  W  latach  1909–1923  piastował 
funkcję marszałka Rady Powiatowej w Gorlicach. Z jego inicjatywy i często za 
jego pieniądze powstawały związki mleczarskie, domy ludowe, szkoły. Zmarł 
w 1937 roku i pochowany został  w rodzinnym grobowcu w Siarach.

/źródła informacji: Józef Zbigniew Sozański,Ignacy Łukasiewicz. Życie, dzieło 
i  pamięć,  Gorlice  –  Bóbrka  -  Krosno,  2004,  s.  78;  materiały  z  archiwum 
Wiesława Hapa/ 



                                                      Tadeusz Sroczyński (1858 - 1942)

   Przyszedł  na  świat  w  1858  roku  w  Bolesławiu  w  powiecie  Dąbrowa 
Tarnowska.  Ukończył  studia  rolnicze.  Studiował  w  Wiedniu.  Sprzedał  swój 
udział  w  majątku  rodzinnym  swojemu  rodzeństwu.  Pieniądze,  które  za  to 
otrzymał zainwestował w działalność naftową.  Rozpoczął  wiercenia naftowe 
w rejonie  Tarnowca,  niedaleko  Jasła.  Ze  względu na  początkowe sukcesy, 
prowadził  dalsze  prace  budując  kopalnie  w  Gorajowicach,  Turaszówce, 
Potoku,  Bóbrce.  Później  przeniósł  się  na  wschód  i  prowadził  wiercenia 
w  rejonie  takich  miast  jak  Lwów,  Borysław  i  Kołomyja.  Jako  ciekawostkę 
można podać, że Sroczyński był przez jakiś czas posiadaczem najgłębszego 
szybu wiertniczego na terenie całej Galicji.  Znajdował się on w Potoku koło 
Krosna     i miał głębokość prawie 627 metrów.
    Przed rokiem 1890 założył spółkę do budowy rafinerii nafty w Niegłowicach. 
W roku 1893 zaproponował kuzynowi żony Henrykowi Hubal – Dobrzańskiemu 
nadzorowanie  tej  budowy.  Sprzedał  mu  także  część  akcji  tejże  rafinerii. 
Dlatego Dobrzańscy zamieszkali w Jaśle i tu przyszedł  na świat w 1897 roku 
słynny  później  syn  Henryka  –  Henryk  –  junior,  major  Wojska  Polskiego, 
„Hubal”,  sportowiec  i  olimpijczyk  i  bohater  narodowy,  który  zginął  w  walce 
z   Niemcami.   Na  przełomie  XIX  i  XX  w.  Sroczyński  zakupił  majątek 
w  Gorajowicach  pod  Jasłem  i  zamieszkał  wraz  z  rodziną  w  tamtejszym 
pałacyku. Za sprzedane udziały w przedsiębiorstwach naftowych kupił majątek 
leśny i majątek rolny.  Poświęcił się prowadzeniu gospodarstwa ziemiańskiego 
w Gorajowicach. Był  wzorem gospodarza i  społecznika. M.in.  pełnił  funkcje 
marszałka Rady Powiatowej w Jaśle i prezesa Powiatowego Związku Ziemian. 
Zmarł w czasie drugiej wojny światowej w Gorajowicach w dniu 12 lutego 1942 
roku. 
/źródła  informacji:  Zdzisław  Świstak,  Słownik  biograficzny  znanych  postaci 
Jasła     i regionu - suplement, s. 159-161; Wiesław Hap, Poczet  wybitnych 
jaślan  i  ludzi  związanych  z  regionem,  s.  93  –  98;  Leszek  Znamirowski, 
Tadeusz  Sroczyński-zapomniany  jaślanin,  [w.:]  Obiektyw  Jasielski.  -  2000, 
nr 1./



 

                                                           Zygmunt Saryusz Bielski (1868-1942)

   Urodził się w Widawie w powiecie Łask. Szkołę realną ukończył we Lwowie, 
a studia na Politechnice Lwowskiej w 1892 roku. Pracował w Hucie Bankowej 
w  Dąbrowie  Górniczej,  następnie  jako  kierownik  warsztatu  sprzętu 
wiertniczego  w  firmie  w  Schodnicy.   W  1904  roku  rozpoczął  pracę  jako 
kierownik na kopalni ropy w Potoku koło Krosna. Poszukiwał ropy w rejonie 
Hodonina na Morawach. W 1920 roku powrócił do Polski i pracował w kilku 
firmach naftowych. 
  W 1930 roku przeniósł  się do Krakowa,  gdzie oddał  się pracy naukowej 
i dydaktycznej na Akademii Górniczej. W 1936 roku otrzymał Medal Ignacego 
Łukasiewicza, a rok później wziął udział w II Światowym Kongresie Naftowym 
w  Paryżu.  W  czasie  okupacji  niemieckiej  był  więźniem  obozu 
koncentracyjnego. Zmarł dnia 12 kwietnia 1942 roku  w Krakowie.

/źródło informacji: Józef Zbigniew Sozański ,,Ignacy Łukasiewicz. Życie, dzieło 
i pamięć”, Gorlice – Bóbrka - Krosno, 2004, s.38/ 



                                                               Ludwik Madejewski (1887- 1944)

Urodził się w 1887 roku w miejscowości Horodyszcze koło Lwowa. Jego 
ojciec  był  dyrektorem lasów u  hrabiego Potockiego.  Ludwik  uczęszczał  do 
gimnazjum  we  Lwowie,  a  następnie  studiował  w  Akademii  Górniczej 
w  Leoben,  w  austriackiej  Styrii.  Po  ukończeniu  studiów  przez  wiele  lat 
pracował  w  kopalnictwie  naftowym  we  wschodniej  Galicji.  W  Borysławiu 
w 1916 roku poznał Florentynę Buszyńską, z którą w roku następnym zawarł 
związek małżeński. W 1924 roku awansowano go przeniesieniem do Urzędu 
Górniczego  w  Stanisławowie,  a  po  kilku  latach  do  Jasła,  gdzie  pracował 
jako inspektor górniczy. Do Jasła rodzina Madejewskich przyjechała w 1933 
roku.  Na  początku  okupacji  Niemcy usunęli  z  Urzędu  Górniczego  w Jaśle 
dotychczasowego jego dyrektora inż. Morawskiego. Zastąpił go Austriak inż. 
Grundniger,  który  jako  „leobeńczyk"  pozostawił  na  stanowisku  inż. 
Madejewskiego. 

Dom Ludwika Madejewskiego był kwaterą i  punktem łączności w tzw. 
„Korytarzu"  i  miał  kryptonim „  u  Łukaszów".  Ludwik  Madejewski  -  „Antoni" 
"Łukasz" zatrudniony w „Beskiden Erdol Gewinungsgesellschaft ", zbierał dane 
wywiadowcze  dotyczące  przemysłu  naftowego  dla  siatki  „Tytus"  Komendy 
Głównej  Armii  Krajowej.  Rodzina  Madejewskich  brała  udział
w  przygotowaniach  do  akcji  odbicia  więźniów  z  jasielskiego więzienia.  To 
właśnie  ich  dom  był  kwaterą  dla  zespołu  dywersyjnego,  który  dokonał  tej 
śmiałej  akcji  z 5 na 6 sierpnia 1943 roku.  Niemcy prowadzili  poszukiwania 
winnych  akcji  na  jasielskie  więzienie.  W  ich  rękach  znalazły  się  również 
materiały  wywiadowcze z  danymi  o  zakresie  wydobycia  ropy naftowej  i  jej 
zapasach  w  okręgu  jasielskim.  Ich  dom   pozostawał  pod  obserwacją 
gestapowców.  W  styczniu  1944  roku  cała  rodzina  Madejewskich  została 
aresztowana. Zostali straceni prawdopodobnie początkiem lutego 1944 roku. 

/źródła  informacji:W. Hap, Wierni do końca..., Jasło 2005, s. 10 – 28; E. M. 
Magura: Miłość Emilii,  Kraków 2002; materiały z archiwum Komendy Hufca 
Związku Harcerstwa Polskiego w Jaśle/



       Stefan Miąsowicz  (1896-1964)

   Urodził  1  lipca  1896 w  Wróbliku  Królewskim.  Szkołę  średnią  ukończył 
w Krośnie, a studia na Politechnice Lwowskiej, gdzie uzyskał dyplom inżyniera 
górnictwa.  Od  1919  roku  był  praktykantem  w  firmie  Galicyjskie  Karpackie 
Towarzystwo Akcyjne Naftowe w Węglówce. Od 1921 roku był kierownikiem 
kopalni koło Gorlic, od 1922 roku pełnił obowiązki urzędnika w Dyrekcji Kopalń 
,,Tepego" w Krośnie.  W latach 1922-1923 był  kierownikiem kopalni  Równe, 
później  kopalni  ,,Zofia"  w  Strzelbicach  koło  Sambora.  Od 1924  roku  pełnił 
obowiązki asystenta kopalni w Kopalnictwie Naftowym Krosno, oprócz tego do 
1939 roku był kierownikiem kopalni w Zarządzie Kopalń dr. Witolda Wittiga.
   W listopadzie  1939 roku rozpoczął  pracę kierownika kopalni  Węglówka. 
Otrzymał z AK polecenie fałszowania raportów, gdyż obawiano się, że cofający 
się Niemcy zechcą zagwoździć szyby o dużej wydajności. Przetrwał okupację 
i  rozpoczął  na  tym samym stanowisku  pracę  w PRL.  W 1949  roku  został 
aresztowany  przez  UB.  Przebywał  w  więzieniu  w  Krośnie,  potem w  Jaśle 
i przez pół roku na Zamku w Rzeszowie. W czasie jego choroby przywieziono 
na kopalnię niegaszone wapno. Wskutek deszczu zgrzało się i  stało się to 
pretekstem do oskarżenia inż. Miąsowicza o sabotaż. Dołożono mu i to, że 
miał  przed  wojną  chevroleta,  a  w  czasie  okupacji  ,,własną  armię".  Dzięki 
kilkudziesięciu podpisom robotników z prośbą o zwolnienie kierownika oraz 
dobremu  adwokatowi,  wyszedł  na  wolność.  Zatrudnił  się  w  Centralnym 
Zarządzie  Przemysłu  Naftowego  w  Jaśle.  Następnie  podjął  pracę  jako 
inspektor  BHP  w  Zarządzie  Kopalnictwa  Naftowego  ,,Karpaty"  w  Krośnie. 
W 1964 roku przeszedł na emeryturę. Zmarł 25 lipca 1964 roku w Kotuszowie 
w  województwie  kieleckim.  Pochowany  został  w  rodzinnym  grobowcu 
w Korczynie niedaleko Krosna.
 
/źródło informacji:  Tadeusz Pabis ,,Szlakiem jasielskich naftowców”,Tuchów, 
1998, s. 188 – 189/ 



             

                                                            Edward Mikuś  (1898-1970)

   Urodził się 7 marca 1898 roku w Harklowej. W 1916 roku rozpoczął praktykę 
na kopalni nafty Galicyjskiego Gwarectwa Naftowego ,,Harklowa” w Harklowej. 
Po zakończeniu praktyki wiertniczej  i złożeniu egzaminu  w 1918 roku przed 
komisją  Urzędu  Górniczego  Okręgowego  w  Jaśle  na  dozorcę  ruchu 
wiertniczego,  nadal  pracował  w  Harklowej  jako  wiertacz.  W  1921  roku 
awansował na asystenta nocnego ruchu kopalń ,,Silva Plana” w Borysławiu. 
Równocześnie w 1923 roku ukończył  Krajową Szkołę Górniczą i Wiertniczą 
w Borysławiu. Od 1924 roku  pracował jako zastępca kierownika kopalni. 
   Później wyjechał do Indii Holenderskich aby poznać inne systemy wierceń. 
Pracował na Sumatrze, Jawie, Borneo. Najpierw jako wiertacz – praktykant, 
później jako samodzielny brygadier i jako wiertnik specjalizujący się w różnych 
systemach  wiercenia.  W  1931  roku  zakończył  pracę  w  Batowskim 
Towarzystwie  Naftowym  w  związku  ze  zmniejszającym  się  zakresem  prac 
oddziału wiertniczego w Indiach Holenderskich. Powrócił  do pracy w Firmie 
,,Silva  Plana”  w  Borysławiu.  Tam jako  kierownik  kopalń  pracował  do  1934 
roku.  Od  następnego  roku  był  zatrudniony  w  firmie  ,,Polmin”  Państwowa 
Fabryka Olejów Mineralnych w Daszawie koło Stryja jako kierownik kopalni 
gazu.  W  okresie  okupacji  został  przeniesiony  do  Stryja  na  stanowisko 
asystenta ruchu wiertniczego w ,,Karpathen Oil”, gdzie pracował do sierpnia 
1944 roku. Pod koniec wojny rozpoczął pracę w rejonie Jasła, a później Gorlic, 
gdzie  pracował  do  stycznia  1945  roku  na  stanowisku  kierownika  kopalni 
,,Kobylanka”.  W roku  następnym  został  powołany  na  stanowisko  zastępcy 
dyrektora  Sektoru  Kopalń  Gorlice.  W 1951 roku  zdał  na  AGH w Krakowie 
egzamin na stopień inżyniera górnika z zakresu wiertnictwa.  W tym czasie 
pracował  w  Tarnowie  jako  kierownik  zakładu  terenowego.  Od  1953  roku 
rozpoczął pracę w Krakowie w Biurze Projektowym Górnictwa i Nafty. Cztery 
lata później przeszedł na rentę inwalidzką. Zmarł  w dniu 2 lutego 1970 roku.

/źródło informacji:  Tadeusz Pabis ,,Szlakiem jasielskich naftowców”,Tuchów, 
1998,s.189-190/       



                                                                    Henryk Górka (1898 - 1973)

    Przyszedł na świat w dniu 1 kwietnia 1898 roku w Tropiach koło Strzyżowa. 
Szkołę powszechną i średnią skończył w Jaśle w roku 1917. Następnie podjął 
pracę robotnika w kopalni ropy naftowej w Harklowej niedaleko Jasła. Później 
jeszcze pracował w Rymanowie. Następnie studiował w Akademii Górniczo - 
Hutniczej w Krakowie. Studia ukończył w 1926 roku jako inżynier górniczy. Do 
wybuchu  drugiej  wojny  światowej  pracował  w  Karpackim  Instytucie 
Geologiczno  –  Naftowym  w Borysławiu.  W latach  wojny  był  pracownikiem 
przemysłu naftowego, najpierw pod okupacją radziecką, potem niemiecką.
   W lutym 1945 roku został zastępcą dyrektora Instytutu Naftowego w Krośnie, 
po  dwóch latach  przez  dziesięć  lat  był  kierownikiem Oddziału  Terenowego 
Instytutu  Naftowego.  Później  dwa  lata  pełnił  funkcję  dyrektora  Zarządu 
„Karpaty”, by w 1959 roku zostać dyrektorem Przedsiębiorstwa Państwowego 
Kopalnictwo Naftowe w Krośnie, którym był do przejścia na emeryturę.
    Był autorem wielu prac naukowych. W 1954 roku uzyskał stopień naukowy 
docenta.  Posiadał  również  stopień  Generalnego  Dyrektora  II  stopnia.  Miał 
ogromny  dorobek  w  działaniach  na  rzecz  przemysłu  naftowego.  m.  in. 
przewodniczył  Komitetowi  Budowy  Muzeum  Naftowego  w  Bóbrce,  był 
członkiem  redakcji  czasopisma  pt.  „Wiadomości  Naftowe”  oraz  członkiem 
Rady Naukowej Instytutu Naftowego w Krakowie. Zmarł 30 maja 1973 roku 
w Krośnie.

/źródła  informacji:  strona  internetowa  Stowarzyszenia  Naukowo  – 
Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego; 
Zdzisław Świstak, Słownik biograficzny znanych postaci Jasła i regionu, Jasło 
1998, s. 114-115/



         Władysław Kołodziej (1901-1968)

Przyszedł na świat we wsi Futoma pod Rzeszowem w 1901 roku. Całe 
swoje życie związał z przemysłem gazowniczym. Był absolwentem Wydziału 
Mechanicznego  Politechniki  Lwowskiej.  Inżynierem  został  w  1929  roku. 
Najpierw pracował  w  Borysławiu.  W latach  trzydziestych,  1933  -  1934  był 
kierownikiem budowy gazociągu Roztoki (k. Jasła) - Mościce.    W 1935 roku 
przebywał w Rumunii, gdzie w tamtejszych ośrodkach przemysłu naftowego 
zbierał  kolejne  doświadczenia.  W  1936  roku  był  kierownikiem  budowy 
gazociągu centralnego Roztoki – Lubenia. W czasie okupacji, od 1943 roku 
pracuje w Jaśle,  w dawnym „Polmin”,  wówczas pod zarządem niemieckim. 
W 1945 roku zorganizował placówkę gazownictwa w Jaśle, jako sekcję PP. 

Po  zakończeniu  wojny,  w  1947  roku  objął  stanowisko  naczelnego 
inżyniera w PP " Gaz Ziemny " w Tarnowie. Był nim przez dwa dziesięciolecia. 
Zrealizował tam bardzo wiele przedsięwzięć o charakterze ogólnokrajowym, 
między  innymi  takich  jak:  budowa  nowego  systemu  gazociągów 
magistralnych, doprowadzenie gazu ziemnego na Górny Śląsk i do Warszawy, 
wykorzystanie  gazu ziemnego z  odmetanowania kopalń  węgla kamiennego 
oraz  opracowanie  i  wdrożenie  w  praktyce  metody  magazynowania  gazu 
ziemnego  w  Roztokach  koło  Jasła.  Zmarł  w  dniu  1  marca  1968  roku 
w Krakowie.

Za  wybitne  osiągnięcia  w  pracy  zawodowej  i  zasługi  dla  polskiego 
gazownictwa  odznaczony  został  m.  in.  Krzyżem  Oficerskim  Orderu 
Odrodzenia Polski oraz Złotym Krzyżem Zasługi 

/źródło  informacji:  Kazimierz  Nycz:  80  lat  Zakładu  Gazowniczego  w Jaśle, 
Jasło 2000, s. 112; Tadeusz Pabis ,,Szlakiem jasielskich naftowców”,Tuchów, 
1998, s.184-185/       



          Juliusz Kaczorowski (1904-1958)

     Urodził się 15 maja 1904 roku w miejscowości Hłoboczek Wielki w powiecie 
tarnopolskim. Dyplom inżyniera mechanika uzyskał po ukończeniu studiów na 
Wydziale  Mechanicznym - Oddział  Naftowy Politechniki  we Lwowie. Przez 
lata  trzydzieste  pracował  na  różnych  stanowiskach   przedsiębiorstwa 
gazowego  S.  A.  „Gazolina”,  m.  in.  w  Borysławiu.  W  czasie  wojny  służył 
w polskich formacjach na Zachodzie. 
     Po zakończeniu drugiej wojny światowej, w 1947 roku pracując w Wydziale 
„Jasło”  podjął  się  wielkiej  akcji  remontów,  modernizacji   i  rozbudowy 
gazociągów  przesyłowych,  sieci  rozdzielczych  i  innych  urządzeń 
gazowniczych. Pracę, jako kierownik Wydziału w Jaśle, wchodzącego w skład 
Zakładów  Gazownictwa  Okręgu  Tarnowskiego  w  Tarnowie,  rozpoczął 
latem 1948 roku. Dwa lata później, w 1950 roku, rozpoczął budowę nowego 
zaplecza administracyjno - technicznego w Jaśle przy ul. Floriańskiej, które po 
kolejnych etapach rozbudowy istnieje do dnia dzisiejszego. 
     Wraz z mgr inż. Władysławem Kołodziejem był współtwórcą pierwszego 
w  Europie  podziemnego  magazynu  gazu  ziemnego  w  Roztokach,  kilka 
kilometrów  od  Jasła.  Posiadał  ogromny  potencjał  wiedzy  teoretycznej 
i praktycznej, był fachowcem dużego, europejskiego formatu. Był człowiekiem 
prawym, inteligentnym, zawsze pełnym zapału i  energii  do pracy.  Zmarł  28 
stycznia 1958 roku w Krakowie w wieku 54 lat. Jest pochowany na cmentarzu 
komunalnym    w Jaśle.

/źródło  informacji:  Kazimierz  Nycz:  80  lat  Zakładu  Gazowniczego  w Jaśle, 
Jasło 2000, s. 113; Tadeusz Pabis ,,Szlakiem jasielskich naftowców”,Tuchów, 
1998, s.181/        



                                                                        Jerzy Gigiel  (1904 - ?)

  Urodził się we Lwowie w 1904 roku. Po ukończeniu studiów na tamtejszej 
Politechnice  objął  stanowisko  kierownika  wydziału  konwersji  gazu 
w podtarnowskiej  Państwowej  Fabryce  Związków Azotowych w Mościcach. 
Następnie,  w 1930 roku  przybył  do  Jasła  i  rozpoczął  pracę w charakterze 
dyrektora  Zarządu  Gazociągów  Państwowych  w  Jaśle.  Trzy  lata  później, 
w 1933 roku został wybudowany gazociąg wysokoprężny Roztoki – Mościce, 
a  w  latach  1937-1938  pierwsza  część  gazociągu  centralnego  Roztoki  - 
Lubienia.  Jego  działania  zmierzały z  jednej  strony  do  uporządkowania 
opomiarowania  dostaw  i  odbioru  gazu,  z  drugiej  do  pozyskania  nowych 
odbiorców. Końcem lat trzydziestych XX wieku doprowadził do przeniesienia 
się zarządzanego przez niego przedsiębiorstwa do nowego budynku. 
  W  czasie  kampanii  wrześniowej  1939  roku,  jak  większość  wyższych 
urzędników  polskiego  przemysłu  naftowego  i  gazowniczego  udał  się  do 
Lwowa. Później stamtąd ewakuował się na teren państwa węgierskiego i przez 
Jugosławię  dotarł  do  Anglii.  Tam  też  pracował  w  swoim  zawodzie  aż  do 
śmierci.  Jako  bardzo  ceniony  i  szanowany  dyrektor  Zarządu  Gazociągów 
Państwowych w Jaśle wniósł duży wkład w powstanie i rozwój gazownictwa 
ziemnego na Podkarpaciu. Zmarł w Anglii. W tym kraju także spoczęły jego 
doczesne szczątki.

/źródło  informacji:  Kazimierz  Nycz:  80  lat  Zakładu  Gazowniczego  w Jaśle, 
Jasło 2000, s. 111/



                                                           

                                                                  Karol Barszcz  (1910-1970)

         

   Urodził  się  w  dniu  1  stycznia  1910  roku  na  Kresach,  w  Drohobyczu, 
w  województwie  lwowskim.  Był  synem  robotnika.  Po  śmierci  ojca,  jako 
trzynastoletni chłopiec zatrudnił się w firmie "Spółka Gazowa” jako "gaziarz". 
W latach 1928 - 1932 pracował jako pomocnik szybowy na kopalni "Kraków-
Sosnkowski"  w  Borysławiu.  W  1932  roku  został  powołany  do  służby 
wojskowej,  którą  odbył  w  Stryju,  skąd został  zwolniony w stopniu  kaprala. 
Natomiast  w  1939  roku  powołany  pod  broń  brał  udział  w  kampanii 
wrześniowej.  W lipcu 1940 roku zatrudnił  się w firmie "Beskidem Oil",  jako 
wiertacz, a w 1942 roku mianowany został kierownikiem kopalni "Mokre".  Rok 
później prowadził wiercenia naftowe w rejonie Jasła, w Hankówce i Sobniowie. 
W 1944  roku  w lipcu  został  przeniesiony  w rejon  Humnisk,  gdzie  również 
prowadził wiercenia. 
    Po zakończeniu drugiej wojny światowej uzyskał tytuł inżyniera wiertnika. 
Dalszą  pracę  kontynuował  w  Zjednoczeniu  Przemysłu  Naftowego  -  Sekcja 
Roztoki w Hankówce. Później prowadził kolejne wiercenia, m.in. w okolicach 
Pilzna.  W  1952  roku  został  skierowany  do  Przedsiębiorstwa  Poszukiwań 
Naftowych w Jaśle, gdzie najpierw pracował jako kierownik kopalni, następnie 
został mianowany specjalistą. W tym charakterze i w tej  firmie pracował do 
końca swego życia. Zmarł nagle w dniu  7 maja 1970 roku w Jaśle.

/źródło informacji:  Tadeusz Pabis ,,Szlakiem jasielskich naftowców”,Tuchów, 
1998, s.80/       



                  Stanisław Knap  (1910-1991)
              
  Przyszedł  na  świat  15  kwietnia  1910  roku  w  Lubatówce  w  powiecie 
krośnieńskim. Po ukończeniu szkoły podstawowej w 1926 roku rozpoczął swą 
pierwszą pracę w przemyśle naftowym na kopalni ,,Klimkówka" jako pracownik 
fizyczny. W 1934 roku przeniósł się do Tarnowa. Zatrudnił się w Państwowej 
Fabryce Olejów Mineralnych ,,Polmin"- Gazolina w Mościcach na stanowisku 
destylatora gazoliny. Już po wojnie, w 1946 roku przeniesiony został do pracy 
w  Gazoliniarni  w  Roztokach,  ponieważ  gazoliniarnia  w  Mościcach  uległa 
likwidacji. W nowym miejscu pracy został asystentem ruchu gazoliniarni. Po 
ukończeniu  w  1950  roku  Technikum  Naftowego  w  Krośnie  uzyskał  tytuł 
technika  specjalności  gazowo  -  gazolinowej.  W  tym  samym  roku  został 
skierowany  do  pracy  w  Zakładach  Gazownictwa  Okręgu  Tarnowskiego  - 
Wydział Jasło. W 1955 awansowano go na stanowisko technika, a w 1957  na 
starszego  mechanika.  Dwa  lata  potem  przeniesiony  został  do  pracy 
w Rozdzielni Gazu Krosno na stanowisko p.o. kierownika tej placówki. 
    W 1960 roku wrócił do Jasła, gdzie został technologiem, a od 1962 roku 
technologiem niskoprężnej sieci gazowej. Na stanowisku tym pracuje cztery 
lata,  a  od  1966  roku  zatrudniony  zostaje  jako  mistrz  sieci  gazowej 
w Rozdzielni Gazu Jasło. Po ośmiu latach awansował na starszego mistrza, 
na którym to stanowisku pracował do przejścia na emeryturę w 1975 roku. 
Zmarł w Roztokach, gdzie mieszkał w dniu 7 stycznia 1991 w wieku 81 lat. 
Spoczywa na cmentarzu w Tarnowcu.

/źródła informacji: Tadeusz Pabis ,,Szlakiem jasielskich naftowców” ,Tuchów, 
1998,  s.  187  –  188;  relacja  Wiesława  Hapa,  którego ojciec  Romuald  Hap 
pracował ze Stanisławem Knapem/             

                   



                                                              Władysław Kasza (1924 - )

    Przyszedł na świat  w dniu 3 marca 1924 roku w znanej  miejscowości 
przemysłu naftowego Polanka niedaleko Krosna. Z chwilą skończenia szkoły 
powszechnej  podjął  naukę  w  Prywatnym  Koedukacyjnym  Gimnazjum 
Kupieckim w Jaśle.  W trudnych latach wojny i okupacji hitlerowskiej pracował 
w kilku firmach,  m.in.  w służbie budowlanej.  W 1945 roku rozpoczął  pracę 
w  Przedsiębiorstwie  Państwowym  „Gaz  Ziemny”  -  Sekcja  Krosno. 
W następnym roku podjął  naukę w krośnieńskim Technikum Naftowym dla 
pracujących. Szkołę tę ukończył  dwa lata później.  Jako technik naftowy był 
ostatnim kierownikiem placówki w Krośnie. 
      W  1950  roku  został  starszym  mechanikiem  w  jasielskim  Oddziale 
Przedsiębiorstwa Państwowego „Gaz Ziemny” w Tarnowie. Po pięciu latach 
objął funkcję kierownika Działu Sieci i Instalacji, a w 1956 roku po ukończeniu 
studiów zaocznych otrzymał tytuł inżynierski. W kolejnych latach dzięki bardzo 
dobrej pracy kolejno awansował, najpierw na funkcję kierownika jasielskiego 
Wydziału  Terenowego,  a  później  na  stanowisko  dyrektora  Zakładu 
Gazowniczego  w  Jaśle.  Był  nim  z  powodzeniem  do  czasu  przejścia  na 
emeryturę w 1990 roku. Miał duże osiągnięcia w racjonalizatorstwie, między 
innymi był autorem wielu rodzajów reduktorów i zaworów gazowych.

/źródło  informacji:  Kazimierz  Nycz:  80  lat  Zakładu  Gazowniczego  w Jaśle, 
Jasło 2000, s. 114/



    Władysław Wachel (1929-1975)

    Urodził się w dniu 3 czerwca 1929 roku w Krajowicach na przedmieściach 
dzisiejszego Jasła.   Był  geologiem. W zawodzie pracował  w latach 1949 – 
1975, a więc do samej śmierci. Do szkoły podstawowej i liceum  uczęszczał 
w Kołaczycach. Tę ostatnią ukończył  w 1949 roku. Następnie zaczął  pracę 
zawodową  w  Instytucie  Geologicznym  w  Warszawie.  Dyplom  magistra 
inżyniera  geologii  zdobył  po  ukończeniu  studiów  wyższych  w  1955  roku. 
Wtedy  to  został  absolwentem  Wydziału  Geologiczno  -  Poszukiwawczego 
Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie. 
   Po studiach przez pięć lat pracował  w charakterze geologa w Kopalnictwach 
Naftowych Gorlice i Mielec. Od 1961 roku przeniósł się do Przedsiębiorstwa 
Poszukiwań Naftowych w Jaśle.  Pracując  w tej  firmie od 1963 roku pełnił 
funkcję  kierownika Pracowni  „Karpaty”.  Pracował  tam do końca swoich dni 
życia.  Był  bardzo  ceniony  za  wielką  fachowość  oraz  za  pracowitość 
i wyjątkową zgodność i życzliwość we współpracy z innymi. Jak mówili jego 
współpracownicy był nie tylko świetnym geologiem i naftowcem, ale również 
wspaniałym człowiekiem. Niestety żył  bardzo krótko, zmarł  w dniu 23 maja 
1975  roku.  Miał  niespełna  czterdzieści  sześć  lat.  Spoczywa  na  cmentarzu 
komunalnym w Jaśle.

/źródło informacji:  Tadeusz Pabis ,,Szlakiem jasielskich naftowców”,Tuchów, 
1998, s. 162 – 163/  
                                          



                                                       Tadeusz Pabis  (1930)

    Urodził się w dniu 13 lipca 1930 roku w Dominikowicach niedaleko Gorlic. 
W latach 1946 -1949 uczył się krawiectwa i po uzyskaniu dyplomu czeladnika, 
pracował w spółdzielni krawieckiej w Gorlicach. W 1954 roku zawarł związek 
małżeński z Anną Pyzikówną i przeniósł się do Libuszy. W czerwcu 1953 roku 
porzucił  zawód  krawca  i  rozpoczął  pracę  w  Zakładzie  Poszukiwań  Nafty 
i Gazu w Jaśle. Równocześnie podjął naukę zaoczną w Technikum Naftowym 
w Krośnie.  Po jego ukończeniu  uzyskał  dyplom technika – wiertnika.  Jako 
naftowiec  przeszedł  po  kolei  wszystkie  szczeble  zawodowe  od  pomocnika 
szybowego  do  kierownika  wierceń  z  wyższym  dozorem technicznym.  Jest 
członkiem  Stowarzyszenia  Inżynierów  i  Techników  Przemysłu  Naftowego 
i Gazowniczego. 
  Wraz  z  ekipą  naftowców  z  tej  firmy  pracował  w  różnych  rejonach 
województw: rzeszowskiego, przemyskiego, lubelskiego i kieleckiego. W 1979 
roku przeszedł na rentę inwalidzką. Od wielu lat zajmuje się pisarstwem. Jako 
pisarz  i  publicysta  zatwierdzony  przez  Radę  Naukową   w  Lublinie  napisał 
i wydał kilka książek o tematyce przemysłu naftowego, m. in.: „Wspomnienia 
nafciarza”, „Śladami gorlickich naftowców”, „Szlakiem jasielskich naftowców”.  
  Razem  z  żoną  od  1977  roku  prowadzą  w  Libuszy  Muzeum  Przemysłu 
Naftowego  i  Etnografii.  Zebrali  tam  wiele  eksponatów,  które  przybliżają 
historię, a historię przemysłu naftowego w szczególności. W 1998 roku został 
wybrany  „Gorliczaninem  Roku”.  Posiada  Złotą  Odznakę  Racjonalizatora 
Produkcji oraz Odznakę Zasłużony dla Górnictwa Naftowego i Gazownictwa.

/źródło  informacji:  Tadeusz  Pabis:  Szlakiem jasielskich  naftowców,  Tuchów, 
1998, s.135; Tadeusz Pabis: Wspomnienia nafciarza, Tuchów 1997/       
                                            



             Adam Nowak (1933)

    Urodził  się  w dniu  7  grudnia  1933 roku  we  wsi  Harklowa  w powiecie 
jasielskim. Pochodzi z rodziny o tradycjach nafciarskich. Szkołę podstawową 
ukończył w 1948 roku w rodzinnej Harklowej.  Do szkoły średniej uczęszczał 
do  jasielskiego  Liceum  Ogólnokształcącego  im.  Króla  Stanisława 
Leszczyńskiego. Tam też zdał maturę. Było to w roku 1951. Po ukończeniu 
studiów na Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie na Wydziale Górniczym 
(w  latach  1951  –  1956)  uzyskał  tytuł  magistra  inżyniera  o  specjalności 
eksploatacja  złóż  ropy  i  gazu.  W dniu  1  lipca  1956  roku  rozpoczął  pracę 
w  Kopalni  Osobnica.  Zajmował  się  eksploatacją  złóż,  zagospodarowaniem 
kopalni  i  jej  nawadnianiem.  W  roku  1961  został  kierownikiem  Kopalni 
i Gazoliniarni w Osobnicy. 

Na przestrzeni  kolejnych lat  pracował  m.in.  w Mielcu,  kopalni  Grobla 
koło Bochni, Kopalni Pławowice i Kopalni Rybaki koło Krosna Odrzańskiego. 
W  styczniu  1967  roku  podjął  pracę  w  Przedsiębiorstwie  Budownictwa 
Naftowego  „Naftomontaż”  w  Krośnie.  Natomiast  w  1974  roku  odbył  staż 
zagraniczny we Francji  w firmie pod nazwą „Gaz de France”. Niedługo potem 
przygotował założenia pod zagospodarowanie złóż w afrykańskiej Algierii na 
pustyni Sahara. W listopadzie 1977 roku został przeniesiony na stanowisko 
dyrektora  Przedsiębiorstwa  Poszukiwań  Nafty  i  Gazu  w  Jaśle. 
Przedsiębiorstwo Poszukiwań Nafty i  Gazu w Jaśle na podstawie projektów 
własnej geologii prowadziło przez wiele lat poszukiwania złóż gazu i ropy na 
Pogórzu Karpat i w Karpatach. Dokonywało najgłębszych w kraju odwiertów 
na głębokość ponad siedem i pół kilometra.   Dyrektor Nowak był  wybitnym 
szefem tej firmy. Był autorem kilku patentów, wziął udział w trzech Światowych 
Kongresach  Naftowych:  w  Moskwie,  Stayanger  i  Pekinie.  Posiada  wiele 
odznaczeń i tytuł Dyrektora Generalnego Górnictwa II stopnia.

/źródło informacji: Wywiad z P. Adamem Nowakiem, Zdzisław Świstak, Słownik 
biograficzny znanych postaci Jasła i regionu, Jasło 1998, s. 252 - 253/       



                Kazimierz Nycz (1933)

Urodził  się  18  marca  1933  roku  w  Iwoniczu  w  rodzinie  robotniczej. 
Pochodził z rodziny naftowca, jego ojciec przepracował ponad czterdzieści lat 
w  przemyśle  naftowym.  Po  ukończeniu  w  1946  roku  szkoły  podstawowej 
w Iwoniczu podjął naukę w Państwowym Sanatoryjnym Gimnazjum i Liceum 
Ogólnokształcącym w Iwoniczu Zdroju. Tam też zdał w 1951 roku maturę. Na 
przełomie 1951/1952 r. podjął na okres kilku miesięcy swoją pierwszą pracę 
w  przemyśle  naftowym  na  kopalni  ,,Lubatówka”  jako  motorowy  silników 
spalinowych. W latach 1952 – 1957  studiował na Akademii Górniczo Hutniczej 
na Wydziale Górniczym – Sekcja Naftowa w Krakowie. Ukończył je z tytułem 
magistra  inżyniera  górnika.  W  1957  roku  skierowany  został  do  Zakładu 
Gazownictwa  Okręg Tarnowski  w Tarnowie  –  Wydział  Jasło  na  stanowisko 
technika,  a  następnie  technologa.   Rok  później  awansował  na  stanowisko 
kierownika  Działu  Sieci  i  Instalacji.  W 1966  roku  oddelegowany  został  do 
Przemyśla  na  kierownika  Wydziału  Terenowego  w  celu  organizacji  nowo 
powstałej jednostki w Jarosławiu. 

Po  powrocie  w  1967  roku  przeniesiono  go  na  zastępcę  kierownika 
Wydziału  Terenowego  Jasło.  W  roku  1980   awansował  na  stanowisko 
zastępcy dyrektora ds.  technicznych,  a  w roku 1990 na dyrektora Zakładu 
Gazowniczego Jasło, którym był do roku 1992. Na własną prośbę przeniesiony 
został  służbowo  do  pracy  na  Ukrainie  w  Centrali  Handlu  Zagranicznego 
,,Węglokoks”  w  Drozdowiczach.  Po zakończeniu  tej  pracy wrócił  do  kraju  
i znów zatrudniony został w Karpackim Okręgowym Zakładzie Gazownictwa – 
Zakład  Gazowniczy  Jasło  jako  główny  specjalista  d/s  rozwoju.  Posiada 
świadectwa  racjonalizatorskie  za  projekty  wynalazcze.  Jako  pierwszy 
w   Polsce  zastosował  centralne  nawanianie  gazu  ziemnego  na  gazociągu 
przesyłowym.  Jest  współautorem  ,,Historii  przemysłu  naftowego”.  Za 
osiągnięcia  otrzymał  wiele  odznaczeń.  Posiada  tytuł  Dyrektora  Górniczego 
I stopnia, jest członkiem Komisji ds. Muzeum Przemysłu Naftowego w Bóbrce. 
  
/źródło  informacji:  Kazimierz  Nycz:  80  lat  Zakładu  Gazowniczego  w Jaśle, 
Jasło 2000, s. 115; Tadeusz Pabis: Szlakiem jasielskich naftowców, Tuchów, 
1998, s. 190 – 191; wywiad z P. Adamem Nowakiem/   



                                                                      Czesław Zięba (1933 - 2010)

   Przyszedł na świat 18 kwietnia 1933 roku w Bączalu Dolnym w powiecie 
jasielskim.  Po  ukończeniu  tamtejszej  szkoły  powszechnej  średnią  szkołę  – 
Technikum  Naftowe  zamknął  maturą  w  roku  1953.  Po  służbie  wojskowej, 
w roku 1957 zaczął pracować w Rafinerii Nafty Jasło. Najpierw był laborantem 
analitykiem,  później  kierownikiem  Oddziału  Produkcyjnego.  W  1968  roku 
został  kierownikiem   Wydziału  „B”,  który  wytwarzał  takie  produkty  jak: 
parafina,oleje,  masy plastyczne. Następnie awansował na funkcję dyrektora 
do  spraw produkcji.  W 1981 roku  ukończył  studia  politechniczne z  tytułem 
inżyniera technika. 
 Jako  zasłużony  pracownik  jasielskiej  rafinerii  miał  ogromny  dorobek 
racjonalizatorski. Blisko sto pięćdziesiąt jego projektów wdrożono do produkcji, 
z  tego  ponad  trzydzieści  opatentował  w  w  Urzędzie  Patentowym 
Rzeczypospolitej  Polskiej.  Był  członkiem  Zarządu  Stowarzyszenia 
Wynalazców  Rzeczypospolitej  Polskiej  w  Warszawie,  trzy  razy  był 
wicemistrzem  Polski  w  dziedzinie  osiągnięć  technicznych,  a  cztery  razy 
wyróżniano  go  za  działalność  naukową  i  techniczną,  głównie  w  dziedzinie 
przemysłu  naftowego.  Po  odejściu  z  rafinerii  jasielskiej  założył  Zakład 
Technicznych w Krośnie, gdzie pełnił funkcję dyrektora. Zmarł w Jaśle w dniu 
28 czerwca 2010 roku.

/źródła  informacji:  relacja siostry  Czesława Zięby – Pani  Danuty Sitek  z d. 
Zięba, Zdzisław Świstak, Słownik biograficzny znanych postaci Jasła i regionu, 
Jasło  1998,  s.  416;  Encyklopedia  Jasła  pod  redakcją  Zdzisława  Świstaka, 
Jasło 2010, s. 690/



                                                             

                                                                                Józef Czernicki (1935-1990)

Urodził się w dniu 6 października 1935 roku w Krynicy. W 1938 roku 
wraz z rodziną zamieszkał w Jaśle. Po ukończeniu szkoły podstawowej, uczył 
się  w  jasielskim  Liceum  Ogólnokształcącym  im.  Króla  Stanisława 
Leszczyńskiego.  Po ukończeniu  studiów na Akademii  Górniczo – Hutniczej
w Krakowie uzyskał tytuł magistra inżyniera geologii.   W 1958 roku rozpoczął 
pracę zarobkową w Jasielskim Przedsiębiorstwie Geologiczno – Wiertniczym 
Przemysłu  Naftowego.  Od  1962  roku  był  kierownikiem  Pracowni
w  Przedsiębiorstwie  Poszukiwań  Naftowych  w  Jaśle.  Wiele  publikował  na 
temat przemysłu naftowego oraz osoby i działalności Ignacego Łukasiewicza, 
wygłaszał  na  ten  temat  odczyty  i  prelekcje.  W  1975  roku  uzyskał  na 
krakowskim AGH tytuł doktorski. 

W 1987 roku został kierownikiem Ośrodka Biura Geologicznego w Jaśle 
–  Gorlicach.   Józef  Czernicki  był  całkowicie  zaangażowany  w  naukową
i  poszukiwawczą działalność geologiczną na obszarze  Karpat  i  przedgórza 
Karpat. Temu zagadnieniu poświęcił prawie całe życie, badając w terenie i na 
wiertniach próby skalne. Jako działacz - społecznik i humanista brał aktywny 
udział  w  pracach  Polskiego  Towarzystwa  Geologicznego,  Stowarzyszenia 
Inżynierów  i  Tęczników  Przemysłu  Naftowego,  Stowarzyszenia  Miłośników 
Jasła  i  Regionu  Jasielskiego  i  innych.  Zmarł  nagle  24  kwietnia  1990  roku
w  wieku  54  lat.  Dr  Czernicki  otrzymał  szereg  odznaczeń  państwowych
i resortowych.

/źródła  informacji:  Zdzisław  Świstak,  Słownik  biograficzny  znanych  postaci 
Jasła  i  regionu,  Jasło  1998,  s.  66  –  67;  Encyklopedia  Jasła  pod  redakcją 
Z.  Świstaka,  Jasło  2010,  s.  102;  materiały  z  archiwum  Stowarzyszenia 
Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego/



                                                                         Zbigniew Balik (1935)
   

Urodził  się  5  lutego  1935  roku  w  Borysławiu,  mieście  nafciarzy. 
Pochodził  z  rodziny  zasłużonej  w  tej  dziedzinie  przemysłu.  Po ukończeniu 
szkoły powszechnej w 1951 roku rozpoczął studia na Politechnice Lwowskiej, 
które ukończył w 1956 z tytułem mgr inż. chemii. Przez krótki czas pracował 
w borysławskim zagłębiu naftowym. Jednak już w 1957 roku jako repatriant 
przyjechał do Polski i podjął pracę w Rafinerii Nafty Jasło – Niegłowice jako 
starszy  inżynier  i  kierownik  oddziału.  Pięć  lat  później  został  naczelnym 
inżynierem i  zastępcą dyrektora w Rafinerii  Nafty „Glinik  Mariampolski”.  Po 
kolejnych pięciu latach był dyrektorem Rafinerii Nafty „Jedlicze”. Tam pracował 
do 1975 roku, do czasu kiedy został dyrektorem Rafinerii Nafty „Jasło”.

W Jaśle zorganizował duże przedsiębiorstwo pod nazwą Podkarpackie 
Zakłady Rafineryjne skupiające rafinerie nafty w Jaśle, Jedliczu i Gorlicach. Od 
1976 roku został dyrektorem tego przedsiębiorstwa. Z dwuletnią przerwą pełnił 
tę  ważną  funkcję  aż  do  roku  1996  roku.  Za  czasów jego  dyrektorowania 
rafineria  jasielska  oraz  rafinerie  :  jedlicka  i  gorlicka   bardzo  się  rozwinęły. 
Modernizowano je, otwierano nowe linie produkcyjne. W tamtym czasie m.in. 
produkowały one: smary, oleje, asfalty.

Dyrektor Balik działał w różnych organizacjach i zespołach w dziedzinie 
przemysłu  naftowego,  także międzynarodowych.  Był  m.in.  przedstawicielem 
Polski  w  Radzie  Pełnomocników  Międzynarodowego  Towarzystwa 
Gospodarczego. Był członkiem Zarządu Głównego Stowarzyszenia Inżynierów 
i  Techników  Przemysłu  Naftowego  oraz  członkiem  Naczelnej  Organizacji 
Technicznej. Był autorem i współautorem wielu patentów technicznych.

/źródła  informacji:  Encyklopedia  Jasła  pod  red.  Zdzisława  Świstaka,  Jasło 
2010, s.45-46; Zdzisław Świstak, Słownik biograficzny znanych postaci Jasła 
i  Regionu,  Jasło  1998,  s.  6-7;  wywiad  z  P.  Adamem Nowakiem;  materiały 
z archiwum Wiesława Hapa/



.                  Jan Liszka (1945)

    Urodził  się  13  lipca  1945  roku  w  Sowinie  w  powiecie  jasielskim.  Po 
ukończeniu  kołaczyckiego  liceum,  w  latach  1964  -  1970  podjął  studia 
w  Krakowie.  Swoją  wiedzę  zgłębiał  na  tamtejszej  Akademii  Górniczo  – 
Hutniczej.  W  1970  roku  podjął  pierwszą  pracę  na  stanowisku  referenta 
technicznego w Dziale Sieci i Instalacji w TOZG - Wydział Terenowy w Jaśle.
       W 1972 roku został mianowany na kierownika Rozdzielni Gazu w Sanoku. 
Po powrocie do Jasła, w latach 1985 - 1991 pełnił funkcję kierownika Działu 
Ekonomicznego i Kontroli Inkasa w Zakładzie Gazowniczym w Jaśle.  Później 
pracował  jako  główny  specjalista  ekonomiczny  w  tamtejszym  Dziale 
Ekonomicznym  i  Zaopatrzenia.  Od  1993  roku  został  dyrektorem  Zakładu 
Gazowniczego w Jaśle. Uzyskał też tytuł Dyrektora Górniczego II stopnia. Na 
stanowisku dyrektora Zakładu Gazowniczego w Jaśle pracował do przejścia 
na emeryturę. Udał się na nią w dniu 1 lipca 2011 roku.
 

/źródła  informacji:  Kazimierz  Nycz:  80  lat  Zakładu  Gazowniczego  w Jaśle, 
Jasło 2000, s. 116; Tadeusz Pabis: Szlakiem jasielskich naftowców, Tuchów 
1998;  strona  internetowa  Stowarzyszenia  Naukowo  –  Technicznego 
Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego/



              Jan Kruczak (1946)

Urodził się w Sobniowie na przedmieściach Jasła w dniu 7 lutego 1946 
roku.  Po  zakończeniu  edukacji  w  szkole  podstawowej  w  rodzinnej 
miejscowości uczył się w Technikum Przemysłu Naftowego MGIE w Krośnie. 
Placówkę  tę  ukończył  w  1966  roku.  Następnie  podjął  studia  wyższe  na 
Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie. Tamtejszy Wydział Wiertniczo – 
Naftowy zwieńczył tytułem magistra inżyniera wiertnika w roku 1972.

W  tym  samym  1972  roku  rozpoczął  pracę  w  Przedsiębiorstwie 
Poszukiwań Nafty i Gazu w Jaśle. Stopniowo awansował na kolejne szczeble 
zawodowe, najpierw był asystentem na wiertni, później specjalistą  w dziale 
postępu  technicznego,  wreszcie  został  kierownikiem  w  dziale  planowania. 
W międzyczasie cały czas się dokształcał.  W latach 1983 - 1988 ukończył 
kolejne studia,  tym razem krakowskiej  Akademii  Ekonomicznej  na Wydziale 
Ekonomiki Produkcji. 

W  1991  roku  został  zastępcą  dyrektora  do  spraw  ekonomiczno  – 
finansowych Przedsiębiorstwa Poszukiwań Nafty i Gazu w Jaśle. Cztery lata 
później awansował na pierwszego zastępcę dyrektora jasielskiego oddziału. 
Az do przejścia na emeryturę w dniu 1 stycznia 2012 roku był zasłużonym 
dyrektorem Zakładu Poszukiwań Nafty i Gazu Sp. z o.o. w Jaśle.

/źródło  informacji:  Kazimierz  Nycz:  80  lat  Zakładu  Gazowniczego  w Jaśle, 
Jasło 2000, s.116: Tadeusz Pabis: Szlakiem jasielskich naftowców, Tuchów, 
1998,  s.123;  strona  internetowa  Stowarzyszenia  Naukowo  –  Technicznego 
Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego/       



           Kazimierz Cyza (1949)

Urodził  się  9  grudnia  1949  roku  w  Jaśle.  Pochodzi  z  rodziny 
zasłużonych naftowców. Pracę w górnictwie naftowym rozpoczął w roku 1968 
po ukończeniu  Technikum Górnictwa Naftowego w Krośnie.  Po zdaniu  tam 
matury  uzyskał tytuł technika wiertnika. Do roku 1974 pracował na wiertniach 
Przedsiębiorstwa  Poszukiwań  Naftowych  w  Jaśle.  W  tamtym  czasie  pełnił 
funkcje pracownika  niższego i średniego dozoru górniczego. Przez wiele lat 
był  asystentem  doświadczonych  kierowników  wiertni,  m.  in.  w  okolicach 
Osobnicy,  Roztok  oraz  na  dalszych  terenach  –  w  okolicach  Przemyśla 
i Jarosławia. Później pracował w zarządzie PPN w Jaśle.

Cały czas pracę zawodową łączył z dokształcaniem. Ukończył zaoczne 
studia i od 1988 został kierownikiem działu kadr i szkolenia jasielskiego PPN. 
Cały  czas  aktywnie  uczestniczył  również  w  pracach  organów  samorządu 
pracowniczego Zakładu w Jaśle.  Był  członkiem Rady Pracowniczej  PGNiG 
w  Warszawie  w  piątej  i  siódmej  kadencji  (w  latach  1992  -  1996), 
wiceprzewodniczącym  Rady  Pracowniczej  ZPNiG  Jasło  szóstej  i  siódmej 
kadencji.  Odznaczony  został  m.  in.  Odznaką  "Zasłużony  dla  Górnictwa 
Naftowego i Gazownictwa " oraz Srebrnym Krzyżem Zasługi.

/źródło  informacji:  Tadeusz  Pabis:  Szlakiem jasielskich  naftowców,  Tuchów, 
1998, s.89/       



Zakończenie

Podsumowując  nasz  całokształt  pracy,  możemy  z  całą  pewnością 
powiedzieć, że dzięki udziałowi w tym projekcie znacznie poszerzyłyśmy swoją 
wiedzę  o  przemyśle  gazowniczym  i  naftowym  oraz  ich  zasłużonych 
pracownikach. Miałyśmy wielką okazję, przedstawić w niej naszego patrona 
Gimnazjum, do którego uczęszczamy - bardzo znanego i wielkiego naftowca - 
Ignacego  Łukasiewicza.  Jest  on  dla  nas  człowiekiem,  którego  należy 
naśladować i od którego można się wiele nauczyć. 

Przybliżyłyśmy również innych zasłużonych ludzi nafty i gazu z naszego 
regionu. Naszym zdaniem w naszym albumie postarałyśmy się dać odpowiedź 
na  zasadnicze  pytanie  założone  sobie  w  tym  projekcie:  „Jaki  był  wkład 
Ignacego  Łukasiewicza  i  innych  osób  związanych  z  Jasłem  i  regionem 
w powstanie i rozwój polskiego przemysłu naftowego i gazowniczego?”.

Również  dzięki  udziałowi  w  projekcie  nabyłyśmy  dużą  ilość 
umiejętności,  między innymi:   jak należy sporządzać poprawnie i  dokładnie 
notatki,  jak  szukać  informacji  w  zróżnicowanych  źródłach  informacji,  tzn.
w książkach, artykułach czy w Internecie, w jaki sposób można zeskanować 
zdjęcia, ale przede wszystkim nauczyło nas to współpracy w grupie.
    Wiele  wysiłku  kosztowało  nas  wykończenie  i  pokazanie  naszej  pracy 
w  takiej  formie,  w  jakiej  możemy  ją  ukazać.  Zakończyłyśmy  ją  z  dużą 
satysfakcją,  że  mogłyśmy  się  wiele  nauczyć  i  z  myślą,  że  zostanie  ona 
doceniona oraz być może wykorzystywana przez naszych młodszych kolegów 
oraz  koleżanki,  których  ten  temat  może  zainteresować.  Cieszymy  się, 
że  byłyśmy uczestniczkami  tak  pożytecznego  i  wartościowego  projektu  jak 
„Jasielska Liga Naukowa z LOTOSEM”
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