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Streszczenie: XIX wieczna kopalnia ropy naftowej w Bóbrce, dzięki temu, iż działa 
nieprzerwanie od 1854 r. zachowała w dużej mierze autentyczność. W doskonałej formie 
przetrwały urządzenia techniczne a przede wszystkim pozostał historyczny układ przestrzenny 
i krajobrazowy. To właśnie dzięki temu obiekt ma znaczenie nie tylko krajowe, ale  
i międzynarodowe. Ze względu na ciągłość wydobycia i przemysłową formę, można określić 
kopalnię w Bóbrce, jako najstarsze na świecie, miejsce wydobycia ropy naftowej i tym samym 
kolebkę przemysłu naftowego. 
 

Wstęp 

Od niepamiętnych czasów w lesie bobrzeckim znajdowało się źródło ropy naftowej, która 

zbierając się na powierzchni ziemi budziła duże zainteresowanie okolicznych mieszkańców. 

Miejsce to, charakteryzujące się bulgocącą, czarną ropą nazywano „Wrzanką” bądź 

„Wrzączką” i przypisywano mu właściwości magiczne. Jednak musiało upłynąć wiele lat, 

zanim w Bóbrce rozpoczęto przemysłowe wydobycie ropy naftowej. Minęły także dekady nim 

uznano kopalnie za obiekt niezwykle ważny dla dziedzictwa kulturowego i zastosowano 

odpowiednie środki ochronne. 

 

Kopalnia  

 

W 1854 r. w Bóbrce powstała kopalnia ropy naftowej, którą współtworzyli: Ignacy 

Łukasiewicz, Tytus Trzecieski oraz Karol Klobassa-Zrencki. 

Zaczątkiem kopalni był rów o długości 120 m i głębokości  1.20 m, który wykopano  

w miejscu, gdzie obserwowano obfite wycieki oleju skalnego. Kolejnym etapem rozwoju 
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kopalni było drążenie szybów naftowych zwanych kopankami.  

Pierwsze studnie nie były obfite w olej skalny. Przełomowym okazał się rok 1855, kiedy 

w kopance „Wojciech” natrafiono na tak duży przypływ oleju skalnego, że w 1856 r.  

I. Łukasiewicz założył w Ulaszowicach destylarnię ropy naftowej na trzy kotły. W 1858 r. 

studnia „Małgorzata” produkowała dziennie 1000 garncy ropy, co zdecydowało o sukcesie 

kopalni (Klein 1912: 70). 

Około 1861 r. trzej panowie założyli spółkę. Tytus Trzecieski przekazał fundusze na jej 

rozwój, Karol Klobassa udostępnił teren pod kopalnię natomiast Ignacy Łukasiewicz objął 

funkcję kierownicza nad całym przedsiębiorstwem. Dochody z kopalni pozwoliły  

I. Łukasiewiczowi kupić wieś Chorkówkę, wybudował tam również nowoczesną rafinerię.  

W 1871 r. I. Łukasiewicz postanowił zrezygnować z udziałów w spółce i pozostać jedynie 

dyrektorem kopalni w Bóbrce. Kopalnia słynęła z nowoczesnych metod wiercenia  

i eksploatacji jak również z doskonałej organizacji.  

Będąc dyrektorem kopalni I. Łukasiewicz nadal bardzo dbał o miejsce pracy, 

korzystając z fachowych porad ówczesnych autorytetów z dziedziny geologii i wiertnictwa 

wprowadził na kopalnię wiele modernizacji. Kopalnia Bóbrka odgrywała znaczącą rolę  

w miejscowym środowisku, o czym donosił w 1874 r. Edward Windakiewicz : „(...) wpływ tego 

przemysłu na okoliczną ludność i w ogóle całą okolicę, jest bardzo korzystny. Potrzeba tylko 

widzieć drogi, uprawę, mieszkanie małych i większych posiadaczy, a nareszcie samych ludzi po 

drodze do Bóbrki, ażeby doznać takiego wrażenia, jak gdyby się przeniesionym zostało w jaką 

lepiej uprawianą okolicę Niemiec lub Francyi” (Windakiewicz 1875: 75).  

W 1861 r. do Bóbrki przybywa Henryk Walter. Wspólnie z I. Łukasiewiczem rozpoczęli 

pracę na wprowadzeniem usprawnień technicznych na kopalni. Jednymi z ważniejszych zmian 

jakie wprowadził H .Walter były usprawnienia pracy wentylatorów, które dostarczały powietrze 

do górnika który pracował przy kopaniu szybów, wprowadzenie metody zamykania solanki za 

pomocą worków wypełnionych nasionami lnu i bobem. W 1862 r. Walter wprowadził ręczne 

urządzenie do wiercenia metodą udarową. Dzięki zastosowaniu tego urządzenia, Walter stał się 

jednym z pionierów w rozwoju technologii wiercenia i przyczynił się do rozwoju poszukiwań 

ropy naftowej w Polsce, a kopalnia w Bóbrce wkroczyła na  nową ścieżkę rozwoju. Technologia 

ta umożliwiała wiercenie głębszych i bardziej wydajnych szybów.  

W 1868 r. podczas kopania jednego z szybów natrafiono na wody mineralne. Plany 

utworzenia uzdrowiska w Bóbrce przekreśliło pojawienie się ropy w studniach z wodami 



  
mineralnymi. W 1869 r. na kopalni po raz pierwszy zastosowano maszyny parowe, które 

posłużyły, jako napęd do pomp tłoczących wodę a później ropę z kopanki „Mineralna”. 

Ważną postacią na kopani w Bóbrce był Adolf Jabłoński, farmaceuta i uczestnik 

Powstania Styczniowego, który w 1870 r. został zatrudniony w Bóbrce. Zaangażowanie  

Jabłońskiego w działalność i rozwój kopalni  zostało docenione przez I. Łukasiewicza  

i K. Klobasse, który sfinansował wyjazd Adolfa oraz swego syna Wiktora do Stanów 

Zjednoczonych. Efektem podróży A. Jabłońskiego do Stanów Zjednoczonych było zapoznanie 

się z techniką stosowaną w tamtejszym przemyśle naftowym, oraz zastosowanie jej na kopalni 

w Bóbrce. Od 1873 r. A. Jabłoński został kierownikiem kopalni. 

I. Łukasiewicz natomiast zajął się całkowicie przeróbką ropy, uzyskując wyjątkowo 

dobre gatunki nafty, którymi zainteresowali się światowi potentaci w przemyśle naftowym. 

Działalność przemysłową łączył z działalnością publiczną i społeczną. W 1866 r. stworzył 

„Kasy Brackie", które były pierwszymi w Polsce i Europie instytucjami ubezpieczeniowymi, 

chroniącymi w przypadku chorób i inwalidztwa. 

Po śmierci I. Łukasiewicza, dyrektorem kopalni został A. Jabłoński, a następnie Zenon 

Suszycki, za którego rządów wprowadzono na kopalni wiercenia metodą kanadyjską, co 

przyczyniło się do wzrostu wydobycia ropy naftowej. Według danych szacunkowych z 1897 r. 

w Bóbrce wydobywano w latach 1861-1868 około 200 tysięcy cetnarów ropy (Bonusiak 

1987:10).  

Kopalnia w Bóbrce przetrwała działania wojenne. W latach 50. XX wieku ponownie 

zaczęto wiercić nowe szyby naftowe. Niestety złoża bobrzeckie nie są już tak bogate  

w surowiec jak w XIX wieku, niemniej na kopalni nadal działają kiwony, które pompują czarne 

złoto z wnętrza ziemi. 

 

Muzeum 

 

Dokładnie w stulecie założenia kopalni w Bóbrce, w Muzeum PTTK w Krośnie zorganizowano 

wystawę naftową, która stała się impulsem do działań mających na celu organizację w Bóbrce 

„Skansenu Naftowego”. Po wielu trudnych i mozolnych pertraktacjach w 1961 r. utworzono 

muzeum na terenie czynnej, XIX wieku kopalni ropy naftowej. Piecze nad nowo powstałą 

placówką objęło Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu 

Naftowego, a utrzymanie finansowe zapewniły firmy z branży naftowej i rafineryjnej. 



  
Początkowo obszar muzeum miał obejmować niecałe 7 ha zalesionego terenu, 

równocześnie będącego obszarem górniczym. Wraz z upływem lat instytucja poszerzyła 

znacząco swoje granice, gromadząc cenne i unikatowe eksponaty, będące świadectwem historii 

i rozwoju przemysłu naftowego. 

Od 2004 r. placówka jest zarządzana i finansowana przez Fundację Muzeum Przemysłu 

Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza, która dba również o dalszy rozwój 

i promocje najstarszej kopalni ropy naftowej. Cały teren jeszcze w 1991 r. został objęty ochroną 

konserwatorską, a w 2018 r. dekretem Prezydenta RP „XIX wieczna kopalnia ropy naftowej  

w Bóbrce, obecnie w obszarze Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego 

Łukasiewicza” została ogłoszona Pomnikiem Historii, tym samym wpisując się w panteon 

najważniejszych polskich zabytków. 

Dzięki temu, iż XIX w. kopalnia działa nieprzerwanie od 1854 r., zachowała w dużej 

mierze autentyczność. Zgromadzone eksponaty pozostają w naturalnym i historycznym 

otoczeniu, nie są odarte z naturalnego kontekstu. Realizm miejsca jest dominujący i pozwala 

odwiedzającym poczuć klimat starej, łukasiewiczowskiej kopalni. Dzięki ikonografii  

z początków funkcjonowania kopalni a szczególnie dzięki planowi kopalni z 1879 r. widzimy, 

iż skala przemian nie była ogromna, a XIX wieczne budynki infrastruktury kopalnianej 

mieszczą się w miejscach oznaczonych na planie. Teren jest należycie wyeksponowany,  

a zarazem wszelkie obiekty i eksponaty idealnie korespondują z otoczeniem, tworząc 

harmonijny i czytelny widok pierwotnego, ale nadal czynnego przedsiębiorstwa 

eksploatującego czarne złoto- ropę naftową. 

Najcenniejsze artefakty, które przetrwały w formie niezmienionej i pochodzą  

z początków funkcjonowania kopalni to głębokie studnie, czyli szyby kopane, z których nadal 

wydobywa się ropę naftową. Kopanka „Franek” z 1860 r. i kopanka „Janina” z 1878 r. są 

doskonale zachowane i stanowią jedyne w swoim rodzaju świadectwo ciągłości wydobycia,  

a zarazem dowód kunsztu XIX w. naftowców.  

W ostatnich latach w muzeum zrekonstruowano, zgodnie ze sztuką XIX wiecznego 

górnictwa naftowego, pięć kopanek, będących tak naprawdę opuszczonymi wyrobiskami 

górniczymi. Posiłkując się archiwalną dokumentacją, odnaleziono zapadliska, które zostały 

oczyszczone i zabezpieczone. W miejscu dawnych kopanek powstały rekonstrukcje 

odzwierciedlające różne zaopatrzenie pierwotnych szybów. Rekonstrukcje młynka-

wentylatora, tzw. zakrystii- miejsca przechowywania narzędzi, są nie tylko atrakcyjne 



  
turystycznie, ale też stanowią walory edukacyjne podczas poznawania pracy kopalni w czasach 

pionierskich.  

„Historyczny zespół kopalni ropy w Bóbrce zachowany jest fragmentarycznie, a jego 

elementy tworzą wyodrębnione enklawy w granicach Muzeum. Są to zarazem elementy  

o najwyższych wartościach dokumentalnych, gdyż stanowią świadectwo początków i ciągłości 

funkcjonowania przedsiębiorstwa wydobywczego w tym obszarze „(…)Muzeum koegzystujące 

z czynną kopalnią jawi się, jako naturalna kontynuacja historii miejsca. Skutkiem takiej 

ewolucji jest druga warstwa zagospodarowania terenu, na którą składają się rekonstrukcje  

i oryginalne eksponaty związane z historią wydobycia ropy i gazu. Można określić ową 

warstwę, jako wartość dodaną, nie deprecjonującą najcenniejszych wartości historycznych 

miejsca. Konsekwencja ewolucji miejsca, podporządkowana jego wartości, a zarazem 

dopełniająca formalnie kompozycje terenu” (Szmygin, Fortuna-Marek, Siwek 2017: 32-33). 

Oprócz najcenniejszych, autentycznych, nadal czynnych szybów kopanych zachowały 

się oryginalne budowle, pochodzące z czasów, kiedy kopalnia w Bóbrce zaczynała być wzorem, 

jeżeli chodzi o zarządzanie i organizację: 

 kamienny obelisk z 1872 r., który został ufundowany na pamiątkę założenia kopalni  

  kuźnia kopalniana z 1856 r., miejsce gdzie kowale wykonywali narzędzia do kopania 

studni, a zarazem modernizowali części do urządzeń wiertniczych i eksploatacyjnych 

 warsztat kopalniany z 1864 r. wyposażony w oryginalne, zabytkowe maszyny  

i narzędzia 

 kotłownia z 1867 r., w której kotle produkowano parę wodną, podstawowe wówczas 

źródło energii  

 magazyn i kierat do grupowego pompowania odwiertów z 1875 r. 

 pompa do przetłaczania ropy, typ „Drapper” z XIX w. 

 prototyp kieratu pompowego z II połowy XIX w. 

Szczególnej uwagi wymaga budynek popularnie nazywany „Domem Łukasiewicza”. Jest to 

obiekt, który za czasów, kiedy dyrektorem kopalni był Ignacy Łukasiewicz, pełnił funkcję 

kancelarii kierownictwa. Budynek pochodzący prawdopodobnie z 1864 r. ,mieści obecnie 

ekspozycje apteczną, laboratorium, salonik Łukasiewicza, a także kolekcję lamp naftowych. 

 Oprócz najstarszego sektora kopalni w Muzeum warto odwiedzić także sektory, gdzie 

umiejscowiono obiekty nieco młodsze, ale równie cenne i wartościowe. Wszystkie 

zgromadzone na terenie bobrzeckiego Muzeum eksponaty mają walory zabytkowe i wraz  



  
z najstarszym sektorem stanowią unikatowy obraz kształtowania i rozwijania się przemysłu 

naftowego, gazowniczego i rafineryjnego. Wszystkie urządzenia są autentyczne i stanowią 

dowód kompetencji i biegłości  dawnych inżynierów naftowych. 

Znaczenie naukowe, dydaktyczne kopalni w Bóbrce jest przeogromne i oparte na 

autentycznych budynkach, otworach eksploatacyjnych, urządzeniach wiertniczych 

i wydobywczych. Autentyzm obiektów jest niezaprzeczalny i stanowi jedyny w swoim rodzaju 

przykład zespołu kopalnianego, który pomimo dalszej aktywności odgrywa już znaczącą rolę  

historyczną. Oprócz bazy zabytków nieruchomych w muzeum istnieją dokumenty, publikacje, 

fotografie mówiące o ludziach, którzy tworzyli podwaliny a później dbali o jakość bobrzeckiej 

spółki naftowej.   

„W skali Polski zabytkowa kopalnia ropy naftowej w Bóbrce jest wyjątkowym 

pomnikiem historii – pierwszą kopalnią ropy naftowej, pomnikiem obrazującym polski wkład  

w rozwój przemysłu naftowego, z zachowanymi oryginalnymi i zrekonstruowanymi zabytkami 

techniki reprezentującymi dziedzictwo naftowego przemysłu wydobywczego i sztuki 

inżynierskiej; miejscem powiązanym z działalnością wybitnego Polaka - Ignacego 

Łukasiewicza, znanego przede wszystkim jako wynalazca lampy naftowej oraz z wieloma 

znanymi pionierami przemysłu naftowego w tej części Europy – wybitnymi inżynierami 

górniczymi, geologami, przedsiębiorcami (…)” 

I choć Polska nie jest obecnie potentatem w światowym przemyśle naftowym to bez 

kopalni i muzeum w Bóbrce wiedza na temat początków światowego przemysłu naftowego 

byłaby niepełna. Zabytkowa kopalnia w Bóbrce, wybitny zabytek techniki z całym bogactwem 

swej historii i zachowanymi materialnymi jej świadectwami (budynkami, urządzeniami  

i reliktami krajobrazu kopalnianego) niewątpliwie niesie wyjątkowe świadectwo wciąż żywej 

cywilizacji, której znaczenie dla postępu współczesnego świata jest nie do przecenienia. 

Stanowi też miejsce z zachowanym in situ zespołem obiektów techniki, który reprezentuje 

niezwykle istotny etap w historii ludzkości – pionierski, specyficzny okres rozwoju przemysłu 

naftowego. 

Niezależnie od przyjętych w różnych krajach i różnych opracowaniach ustaleń co do 

miejsca pierwszej na świecie kopalni, nie ulega wątpliwości, że Polska należy – obok Rumunii, 

Rosji, USA i Kanady do grona nielicznych krajów na świecie, które zapoczątkowały światową 

karierę tej dziedziny przemysłu, a kopalnia w Bóbrce ma dla rozwoju przemysłu naftowego  

w Europie południowo-wschodniej znaczenie fundamentalne” (Szmygin, Fortuna-Marek, 



  
Siwek 2017: 82-83). 

Jednym z ważniejszych zaleceń wynikających z cytowanego powyżej Planu 

Zarządzania jest przygotowanie obiektu, a następnie sporządzenie dokumentacji pretendującej 

do wpisu na prestiżową listę światowego dziedzictwa UNESCO. Prace są mocno 

zaawansowane, a szanse dość spore i realne, jako że uniwersalne wartości miejsca i jego 

wyraźna dominacja na tle podobnych obiektów w świecie są bezsprzeczne. 

Muzeum w Bóbrce to nie tylko instytucja zabezpieczająca i dbająca o należyte 

zachowanie XIX w. kopalni, ale też placówka starająca się o należyte wyeksponowanie  

i rozreklamowanie kolebki przemysłu naftowego.  

 W tym zakresie muzeum stara się „wykorzystać założenia i zasady interpretacji 

dziedzictwa, które służą jego rzetelnej, ale też ciekawej dla zwiedzających prezentacji (…) 

Odpowiednia interpretacja opiera się na sześciu zasadach: (…) powinna być prowokująca (…), 

odkrywcza (…), odwoływać się do doświadczenia (…), być kreatywna (…), rzetelna (…), 

powinna być dostosowana do odbiorcy (…)” (Dziedzictwo.. 2016: 188). Powyższe zalecenia są 

realizowane poprzez szereg działań: organizację interesujących wystaw, prelekcji, konferencji, 

lekcji muzealnych, warsztatów, a wreszcie pikników naukowych. Im ciekawsza forma 

prezentacji, tym szerszy oddźwięk zadowolonych turystów, a tym samym w pełni realizuje się 

założenie z działalności statutowej: popularyzowanie i promocja Muzeum oraz wiedzy  

z dziedziny historii przemysłu naftowego i gazowniczego. Promocja Muzeum to nie tylko  

organizacja stałych i czasowych wystaw tematycznych, to także prowadzenie strony 

internetowej, profilu na Facebooku, Instagramie oraz kanale You Tube. Szeroka działalność 

wydawnicza (foldery, przewodniki, albumy, ulotki), organizowanie i współorganizowanie 

cyklicznych wydarzeń kulturalnych (m.in. Noc Muzeów, Świet(l)ne Miasto, Naftowe Pikniki, 

Europejskie Dni Dziedzictwa), a wreszcie szeroka oferta warsztatów i lekcji muzealnych 

również służą promocji i popularyzacji miejsca. Należy podkreślić, że  prezentacja zabytkowej 

kopalni jest atrakcyjna nie tylko ze względu na dużą różnorodność oferty turystycznej, ale także 

dzięki umiejscowieniu w naturalnym krajobrazie przyrodniczym. Spacer wśród muzealnych 

alejek jest przyjemny, nie tylko dla pasjonatów techniki, ale i dla miłośników przyrody  

i aktywnego wypoczynku. Dzięki nowoczesnym, multimedialnym ekspozycjom odwiedzający 

muzeum przeżywają swoistą podróż w przeszłość, kiedy to ziemie polskie zajmowały jedno  

z czołowych miejsc pod względem wydobycia ropy naftowej. Sztuczne wtrącenia w postaci 

hologramów znajdują się w specjalnych miejscach, tak, aby swoją nowoczesnością nie zakłócać 



  
tego, co w muzeum najważniejsze-zabytku. Wydaje się, że działania związane z promocją są 

prowadzone poprawnie, a wymierne efekty widać w statystykach zwiedzających. 

 

Zakończenie 

 

Kiedy w 1854 r. powstawała kopalnia ropy naftowej w Bóbrce, zapewne nikt z organizatorów 

nie przewidywał, że to pierwsze na świecie przedsiębiorstwo wydobycia oleju skalnego 

przetrwa aż tyle lat. Tymczasem, pomimo niekiedy bardzo trudnej sytuacji i niesprzyjającej 

koniunktury,  udało się utrzymać nie tylko wydobycie, ale i ocalić zabytkowe maszyny, 

urządzenia, a wreszcie wyrobiska górnicze.  

Siła dziedzictwa industrialnego kopalni w Bóbrce wypełnia się w naturalnym 

kontekście, który ją otacza. Maszyny pochodzące z XIX wieku nie są odarte z przeszłości  

i osadzone w skostniałym przekazem z minionej epoki, gdyż pozostają w otoczeniu, które 

przywołuje obrazy z czasów świetności kopalni, łatwo odtwarza trud ówczesnej pracy, wysiłek 

przodków. Ujęcie tematu trudnej górniczej doli, niebezpieczeństw wynikających z zagrożeń 

towarzyszących kopaniu, czy wierceniom w poszukiwaniu złóż ropy było o tyle łatwe, że nie 

wymagało wprowadzenia na kopalnię obcych  treści.  

Kopalnia bobrzecka to zabytek o najwyższej randze krajowej, który 10 grudnia 2018 r. 

został dekretem Prezydenta RP ogłoszony pomnikiem historii. Miejsce ma wyjątkową, 

uniwersalną wartość historyczną, a tym samym potencjał pretendujący do uznania za element 

światowego dziedzictwa UNESCO. 
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