
UCHWAŁA Nr 420 / 8503 / 22 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

w RZESZOWIE 
z dnia 12 września  2022r. 

 
w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego 
projektu uchwały Sejmiku w sprawie nadania Panu Robertowi Antoniowi 

Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego”. 
 

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie 

województwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 547 ze zm.) i § 29 ust. 1 pkt 1 Statutu Województwa 

Podkarpackiego, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr X/103/99 Sejmiku 

Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 29 września 1999 r. w sprawie 

uchwalenia Statutu Województwa Podkarpackiego (Dz. Urz. Woj. Podk. z 1999 r.  

Nr 28, poz. 1247, z 2002 r. Nr 54, poz. 1101, z 2008 r. Nr 55, poz. 1449,  z 2019 r., 

poz. 2676), 

 

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie 
uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

 

Wnosi się pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projekt uchwały  

Sejmiku w sprawie nadania Panu Robertowi Antoniowi Odznaki Honorowej 

„Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego”,w brzmieniu stanowiącym 

załącznik do uchwały. 

 

§ 2 

 

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego. 

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 

Podpisał:  

Władysław Ortyl – Marszałek Województwa Podkarpackiego 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

-projekt- 
UCHWAŁA  NR          /22 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 
 

z dnia                            2022 r. 
 

w sprawie nadania Panu Robertowi Antoniowi Odznaki Honorowej „Zasłużony 
dla Województwa Podkarpackiego”. 

 
 
Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

województwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 547 ze zm.), § 13 pkt 22 Statutu Województwa 

Podkarpackiego, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr X/103/99 Sejmiku 

Województwa Podkarpackiego z dnia 29 września 1999r. w sprawie uchwalenia 

Statutu Województwa Podkarpackiego (Dz. Urz. Woj. Podk. z 1999 r. Nr 28, poz. 1247, 

z 2002 r. Nr 54, poz. 1101, z 2008 r. Nr 55, poz. 1449, z 2019 r., poz. 2676) oraz § 3 

pkt. 1 i § 7 ust. 1 Uchwały Nr VII/143/15 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 

27 kwietnia 2015 r. w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej „Zasłużony  

dla Województwa Podkarpackiego”, ustalenia jej wzoru, zasad i trybu nadawania oraz 

sposobu noszenia, 

 
Sejmik Województwa Podkarpackiego  

uchwala, co następuje: 
 

§ 1 
 
Nadaje się Panu Robertowi Antoniowi Odznakę Honorową „Zasłużony dla 

Województwa Podkarpackiego”.  

 
§ 2 

 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego. 
 

§ 3 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

UZASADNIENIE: 
 

Kapituła Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego”  

na posiedzeniu w dniu 13 lipca 2022 roku zaopiniowała pozytywnie wniosek 

Przewodniczącego Sejmiku Województwa Podkarpackiego o nadanie Odznaki 

Honorowej „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego” Panu Robertowi Antoniowi.  

 Robert Antoń urodził się 1963 roku w Rymanowie. W roku 1982 ukończył  

I Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Sanoku, a w 1992 roku 

ukończył studia na Wydziale Weterynarii Akademii Rolniczej w Lublinie. W latach 1990 

– 2002 prowadził działalność gospodarczą - pełnił funkcję Prezesa Zarządu 

Przedsiębiorstwa LOG-SERVICE Spółka z o.o. w Sanoku, a od roku 2004 pracuje  

w Inspekcji Weterynaryjnej, najpierw jako inspektor w Wojewódzkim Inspektoracie 

Weterynarii z/s w Krośnie, a od 2008 roku w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii  

w Sanoku.  

Robert Antoń to zamiłowany historyk, przywiązany do filozofii oraz 

uwzględniający w swoim życiu wartości estetyczne i duchowe. Wykazuje kompetencje 

badacza nauk ścisłych, humanisty i artysty. Z zawodu - lekarz weterynarii, z pasji – 

historyk i genealog, a z zamiłowania – regionalista traktujący swoje aktywności  

z zamiłowaniem i zainteresowaniem, na rzecz przypominania, odkrywania 

 i propagowania historii i dziejów regionu. Podejmowane przez niego działania 

wynikają z troski o utrzymanie dziedzictwa naszego regionu. Jednym z jego 

największych dzieł, które należy podkreślić było przygotowanie genealogii rodu 

Kątskich. Ród Kątskich herbu Brochwicz – biegnący jeleń wiąże się z Kątami, obecnie 

jest to wieś w powiecie brzeskim, która właśnie swą nazwę wzięła od znamienitego 

rodu. Ten ród od XIV w. przez ponad 300 lat władał tymi ziemiami. Przedstawiciele 

tego rodu wpisali się nie tylko w historię regionu, ale także kraju. 

Efektem jego kilkunastoletniej pracy archiwalnej – społecznej jest wydana pozycja 

naukowa "Ród Kąckich vel Kątskich z Kątów H. Brochwicz – przyczynek do dziejów 

rodów rycerskich Małopolski". Praca nad genealogią rodu Kątskich zaowocowała 

spotkaniem dwóch podgałęzi Rodu: sanockiej i lubelskiej po ponad 160 latach, 

w czerwcu 2015 r. na II Zjeździe Rodu Kątskich. Był to wstęp do założenia Związku 

Rodu Kątskich z siedzibą w Sanoku, którego pierwszym Honorowym Członkiem został 

Robert Antoń. 

Pan Antoń rozpoczął działalność, która pokazywała światu na nowo znakomite, lecz 

zapomniane postacie, które wielce zasłużyły się dla Rzeczypospolitej oraz 

dzisiejszego Podkarpacia. Był jednym z inicjatorów ufundowania i wmurowania tablicy 

pamiątkowej generała artylerii koronnej Marcina Kątskiego w polskiej Katedrze  

w Kamieńcu Podolskim, co miało miejsce w dniu 26 listopada 2016 r. Generał Marcin 

Kątski oprócz tytułów i  funkcji jakie pełnił w ówczesnej Polsce (m.in. kasztelan 

krakowski, kasztelan lwowski, wojewoda krakowski, wojewoda kijowski, generał ziem 

podolskich, bohater wiktorii wiedeńskiej z 1683 r., komendant twierdzy kamienieckiej), 

sprawował również liczne funkcje i tytuły na terenie obecnego województwa 



podkarpackiego, w tym: stolnika przemyskiego i starosty przemyskiego, posiadał 

również majątki i dobra na terenie ziem: sanockiej i przemyskiej.   

Zasługą Roberta Antonia jest odkrycie postaci Stefana Kątskiego – 

sanoczanina, wybitnego malarza postimpresjonisty. O ile twórczość artystyczna 

Stefana Kątskiego (malarstwo sztalugowe, freski, polichromie, dekoracje 

kurdybanowe) była w mniejszym lub większym stopniu znana, to jego praca jako 

konserwatora Skarbów Wawelskich, a zwłaszcza arrasów, w czasie ich pobytu  

w Kanadzie, była całkowicie zapomniana. Aby ujawnić i przypomnieć fakty z życia  

i twórczości Stefana Kątskiego, Robert Antoń nawiązał współpracę z  panią dr 

Katarzyną Szrodt z Montrealu – krytykiem sztuki i badaczem losów polskich malarzy 

emigracyjnych, która przybyła specjalnie na Podkarpacie z Kanady, aby w sanockim 

Muzeum Historycznym zaprezentować postać Stefana Kątskiego i przybliżyć jego 

twórczość.  

Zainteresowanie postacią sanockiego malarza znalazło odzwierciedlenie  

w książkach: "Stefan Kątski (1898-1978) – Historia nieznanego artysty", której Robert 

Antoń był jednym ze współautorów oraz w niezwykłej, wręcz sensacyjnej samodzielnej 

pracy "Skarby Wawelskie w Kanadzie w latach 1940-1960". 

Zorganizowane przez Roberta Antonia uroczyste premiery oraz prezentacje tych 

książek odbyły się w sanockim Muzeum Historycznym:  

1) w dniu 21 września 2019 r. premiera książki pt.: „Stefan Kątski (1898-1978). 

Historia nieznanego artysty”, w której udział wzięli współautorzy pracy dr Katarzyna 

Szrodt z Montrealu, dr Irena Flora Liebich z Ottawy,  

2) w dniu 27 sierpnia 2021 r., premiera dwóch książek: „Skarby Wawelskie  

w Kanadzie w latach 1940-1960” oraz  monografii "Ród Kąckich vel Kątskich z Kątów 

H. Brochwicz – przyczynek do dziejów rodów rycerskich Małopolski". 

Rozgłos, jaki zyskała za sprawą Roberta Antonia postać Stefana Kątskiego, 

doprowadził po wielu staraniach do zakupu i sprowadzenia na Podkarpacie kolekcji  

15 obrazów artysty z Polskiego Instytutu Naukowego w Montrealu. Należy podkreślić, 

że zakup kolekcji byłby możliwy bez wsparcia finansowego samorządu województwa 

podkarpackiego czy też samorządu ziemi sanockiej.  

Pan Robert Antoń był również inicjatorem i koordynatorem projektu uczczenia 

podkarpackiego bohatera - majora Henryka Dobrzańskiego "Hubala" z okazji 80 

rocznicy jego bohaterskiej śmierci. Dzięki osobistemu zaangażowaniu Roberta 

Antonia, który swoim pomysłem zainteresował oraz przekonał do współpracy wiele 

osób i instytucji, uczczono bohatera poświęcając mu obelisk z pamiątkową tablicą 

przypominającą śmierć bohatera. Uroczyste odsłonięcie pomnika odbyło się we wsi 

Dobra - skąd wywodzi się ród Dobrzańskich - w dniu 15 sierpnia 2020 r. Uroczystość 

objęta została Patronatem Narodowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 

Andrzeja Dudy w Stulecie Odzyskania Niepodległości oraz Patronatem Honorowym 

Marszałka Województwa Podkarpackiego Władysława Ortyla. Robert Antoń jest 

również autorem, wydanej za jego staraniem "Księgi pamiątkowej z budowy pomnika 

w hołdzie majorowi "Hubalowi" Henrykowi Dobrzańskiemu w Dobrej". 

W roku 2021 r. ukazała się kolejna publikacja Roberta Antonia "Dr Oskar Szmidt 

(1902-1976) Sanocki król gumy". Inspiracją do powstania tej książki było 



uhonorowanie pamięci dr. Oskara Szmidta, przedsiębiorcy, społecznika i filantropa  

w 90 rocznicę przybycia na Podkarpacie do Sanoka i rozpoczęcia budowy fabryki – 

"Sanok" Polska Spółka dla Przemysłu Gumowego S.A., orędownika włączenia Sanoka 

do Centralnego Okręgu Przemysłowego (COP). Opracowanie jest biograficzną próbą 

spojrzenia na człowieka niezwykłego, przedsiębiorcę i filantropa. To też opowieść  

o wybitnym chemiku, twórcy i budowniczym Zakładów Przemysłu Gumowego  

i Akumulatorowego w Sanoku, zasłużonego dla rozwoju Sanoka, Podkarpacia  

i Centralnego Okręgu Przemysłowego. 

Dzięki staraniom Roberta Antonia Podkarpacie i Muzeum Historyczne w Sanoku 

wzbogaciło się o nieznane dotychczas i nigdzie nie publikowane prywatne zbiory 

archiwalne rodziny Szmidtów. W tym miejscu należy podkreślić, że dochód uzyskany 

ze sprzedaży książki Robert Antoń postanowił przeznaczyć na ufundowanie tablicy 

poświęconej dr Oskarowi Szmidtowi. 

Pan Robert Antoń jest również autorem kilkunastu artykułów prasowych z zakresu 

biografistyki, opublikowanych w Tygodniku Sanockim w 2018 r., a poświęconych 

wybitnym postaciom, wywodzącym się z Ziemi Sanockiej, w tym m.in. Adamowi 

Didurowi – światowej sławy basowi operowemu, dr. Karolowi Zaleskiemu – lekarzowi i 

społecznikowi, Józefowi Morawskiemu – społecznikowi, posłowi na sejm  

w latach 30-tych XX w., Włodzimierzowi Truskolaskiemu – ziemianinowi, marszałkowi 

Rady Powiatu Sanockiego, Wandzie Kossakowej – pianistce, Annie z Działyńskich 

Potockiej - działaczce społecznej, Oldze Didur-Wiktorowej – śpiewaczce operowej. 

Obecnie Robert Antoń pracuje nad następną książką poświęconą życiu i działalności 

osoby wywodzącej się z Podkarpacia, tj. z ziemi sanockiej, posłowi na sejm w latach 

30-tych XX w., Honorowemu Obywatelowi Miasta Sanoka Józefowi Morawskiemu, pt. 

„Józef Agaton Morawski (1893-1969). Mowy sejmowe”. 

Robert Antoń jest znakomitym propagatorem historii tej mniej znanej, ale równie 

istotnej, przyczynia się do poznania pięknych kart z dziejów naszej „Małej Ojczyzny” – 

województwa podkarpackiego. Jego zaangażowanie zasługuje na najwyższe uznanie 

i wdzięczność od całego Podkarpacia.  

 

 

 


