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wyróżnienie „Bene Meritus dla Powiatu
Bocheńskiego” otrzymał w 2019 roku.

Z wykształcenia prawnik, ale z pasji historyk, autor wielu publikacji m.in. na temat Bochni. Był
lokalnym patriotą, człowiekiem niezwykłej kultury i skromności.
Pasjonat i badacz historii regionalnej, długoletni pracownik Kopalni Soli w Bochni a społecznie prezes
Stowarzyszenia Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej. Jako prezes Zarządu Głównego i jego
aktywny działacz był autorem i inicjatorem wielu imprez oraz projektów kulturalnych i historycznych.
Był organizatorem odczytów, prelekcji, imprez artystycznych, zebrań, koncertów, wystaw mających na
celu pielęgnowanie zdobyczy kulturalnych regionu bocheńskiego. Inicjator kwartalnika „Wiadomości
Bocheńskie”, na łamach którego ukazało się szereg artykułów jego autorstwa, dotyczących Bochni
i losów mieszkańców naszego miasta w latach I wojny światowej, później okupacji niemieckiej, Polskiego
Państwa Podziemnego, obozów koncentracyjnych, zbrodni katyńskiej, Holokaustu, a także pierwszych
lat powojennych, procesów zbrodniarzy hitlerowskich i represji stalinowskich. Opracowania te
wypełniają „białe plamy" w naszej historii oraz pokazują w pełnym świetle tematy zniekształcone lub
ograniczone zapisami cenzury w czasach PRL-u.
W Wiadomościach… opublikował Bocheński Przewodnik Literacki o losach bochniaków w Legionach
Polskich co zaowocowało publikacją pt. „Na legionowym szlaku” wydaną przez Muzeum Niepodległości
w Warszawie. Na jubileusz 200-lecia Liceum Ogólnokształcącego w Bochni przygotował publikację „Siła
przyciągania. Z dziejów gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego w Bochni i Stowarzyszenia Bochniaków
i Miłośników Ziemi Bocheńskiej”. Obecnie przygotowana jest do druku kolejna publikacja, o ucieczce
rtm. Witolda Pileckiego z obozu koncentracyjnego w Auschwitz.
Zbierał materiały i opracowywał scenariusze wystaw organizowanych w Stowarzyszeniu. Troszczył się
o upamiętnianie lokalnych bohaterów

powstań narodowych,

bohaterach wojennych

oraz osób

zasłużonych dla miasta i powiatu. Z jego inicjatywy pamięć wielu tych osób utrwalono w nazwach ulic.
W obronie tradycji i historii miasta, jego prestiżu i promocji, z determinacją podejmował akcje
niepopularne i trudne, nawiązywał kontakty i współpracę z innymi organizacjami społecznymi
i stowarzyszeniami regionalnymi. Stanisław Kobiela był też członkiem Kapituły Herkulesa Wiśnickiego.
Za działalność regionalną otrzymał nagrodę im. Władysława Orkana, a Minister Energii za zasługi dla
górnictwa przyznał mu stopień Generalnego Honorowego Dyrektora Górniczego.

