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Utworzenie w 1912 r. Stacji Geologicznej w Borys³awiu
by³o oczywiœcie zwi¹zane z poszukiwaniem, wydobywa-
niem i przetwarzaniem ropy naftowej. Pierwsze wzmianki
o wystêpowaniu ropy naftowej w okolicach Borys³awia
pochodz¹ z XVII i XVIII w. W wieku XVIII wœród licz-
nych miejscowoœci galicyjskich, w których wystêpowa³y
naturalne wycieki ropy naftowej, wymieniano miêdzy
innymi Gorlice, Krosno, Sanok, Ustrzyki oraz Drohobycz.
Stanis³aw Staszic w swym s³ynnym dziele O ziemiorodz-

twie Karpatów i innych gor i rownin w Polsce opisa³ kopal-
nie ska³olejów ciekn¹cych w Wêglówce, Starejsoli, £¹cku
i Nahujowicach. Surowiec ten nazywano rop¹, naft¹ lub
olejem skalnym. Gromadzi³ siê on w zag³êbieniach i kopa-
nych studniach, sk¹d by³ czerpany do naczyñ (Twaróg,
2001).

W roku 1813 Czech Josef Hecker, produkuj¹cy asfalt w
Kossowie i Drohobyczu, jako pierwszy dokona³ próby
destylacji ropy naftowej. Cztery lata póŸniej przyst¹pi³ do
wydobycia i destylacji ropy ze studni czerpanych i dostar-
czy³ gotowy destylat do oœwietlania ulic Drohobycza,
koszar wojskowych w Samborze oraz salin w Truskawcu,
wzbudzaj¹c swym wynalazkiem zainteresowanie magi-
stratu w Pradze. Destylat ten nie by³ jednak zbyt praktycz-
ny w u¿yciu, poniewa¿ ³atwo eksplodowa³.

W 1853 r. Jan Zech i Ignacy £ukasiewicz jako pierwsi
otrzymali chemicznie oczyszczon¹ naftê, co potwierdza
patent zarejestrowany pod dat¹ 2 grudnia 1853 r. Wtedy
prace poszukiwawcze nabra³y tempa. W 1854 r. rozpoczêto
poszukiwania ropy naftowej w Bóbrce. Zgodnie z ówcze-
sn¹ wiedz¹ kopano studnie; najczêœciej by³y one g³êbokie
na dwadzieœcia metrów i cembrowane drewnem (Munia,
2001). W kwietniu 1861 r., stosuj¹c now¹ technologiê,
wykonano wiertnicz¹ kopankê Wojciech. Po przebiciu war-
stwy piaskowca uzyskano silny przyp³yw ropy. Wydobycie
z tego otworu wynosi³o oko³o 5 ton dziennie (10 cetnarów
wiedeñskich). W okresie tym ropê wydobywano równie¿ w
P³owcach, Ropience, Siarach, Sêkowej, Ropicy oraz Har-
klowej.

W 1874 roku w Borys³awiu odwiercono szyb Na Poto-

ku, z którego uzyskano wydobycie oko³o 40 ton ropy na
dobê. Data ta wyznacza kolejny etap rozwoju przemys³u
naftowego w Karpatach i na Podkarpaciu. Wiêkszoœæ

spó³ek poszukiwawczych (m.in. Bergheim i Mac Garvey,
Mêciñski, P³ocki, Sroczyñski i Kuszycki) przenios³a siê w
okolice Borys³awia i Drohobycza. Nast¹pi³ krótki okres
wspania³ego rozwoju tego regionu. W 1909 r. ze z³ó¿ gali-
cyjskich znajduj¹cych siê na terenie Austro-Wêgier wydo-
bywano 2076 tysiêcy ton ropy rocznie, zajmuj¹c pod tym
wzglêdem trzecie miejsce na œwiecie — po Stanach Zjed-
noczonych i Rosji (Munia, 2001). W 1910 r. dzia³a³y w tym
rejonie 52 przedsiêbiorstwa, które dysponowa³y ³¹cznie
179 otworami wiertniczymi; 19 z nich przekroczy³o g³êbo-
koœæ 1200 m — najg³êbszy znajdowa³ siê w kopalni nr 1
Irys w Tustanowicach (Kamiñski, 1912).

W 1909 r. Józef Grzybowski (1869–1922), profesor
Uniwersytetu Jagielloñskiego w Krakowie, pionier badañ
otwornic oraz mo¿liwoœci ich wykorzystania do okreœlania
stratygrafii warstw roponoœnych, podj¹³ starania o utwo-
rzenie w Borys³awiu placówki geologicznej, która mia³aby
na celu zachowanie i uporz¹dkowanie danych uzyskiwa-
nych w wyniku dzia³alnoœci górniczej. Zaproponowa³ on
za³o¿enie przy Zwi¹zku Techników Wiertniczych archi-
wum, które gromadzi³oby materia³y i notatki z licznych
robót górniczych prowadzonych w zag³êbiu borys³awskim.
Niestety, Zwi¹zek Techników Wiertniczych nie posiada³
wystarczaj¹cych œrodków, aby zrealizowaæ to przedsiê-
wziêcie. Powsta³y równie¿ problemy ze znalezieniem
odpowiedniego lokalu. Profesor Grzybowski podj¹³ wiêc
starania o pozyskanie funduszy od wiêkszych firm górni-
czych dzia³aj¹cych na terenie Borys³awia, zainteresowa-
nych dok³adniejszym rozpoznaniem budowy geologicznej
tych terenów.

Urzeczywistnieniem projektu zajê³a siê ostatecznie Izba
Pracodawców w Przemyœle Naftowym, podejmuj¹c w dniu
1 czerwca 1912 r. decyzjê o powo³aniu Stacji Geologicznej
w Borys³awiu (ryc. 1). Jednoczeœnie opracowano tymcza-
sowy regulamin stacji — oto jego fragmenty:

§ 1. Zadaniem stacyi bêdzie dok³adne i œcis³e, na

naukowych metodach oparte, badanie stosunków geolo-

gicznych w okrêgu Urzêdu Górniczego Drohobyckiego i

poszczególnych po³o¿onych w tym okrêgu pasów ropnych,

ich zasiêgów, budowy i w³aœciwoœci, a to tak przy pomocy

drobiazgowych zdjêæ na powierzchni, jak i na podstawie

analizy przewierconych pok³adów i na tem oparte ustalenie

nastêpstwa przebijanych poziomów, oznaczanie pok³adów

i ujednostajnienie dotychczas ró¿nej nomenklatury.

§ 2. Stacya zostaje na razie stworzona na jeden rok.

Oprócz z³o¿onych za inicjatyw¹ Izby Pracodawców datków

na jej za³o¿enie i pocz¹tkowe utrzymanie dalszym œrodkiem

jej istnienia bêd¹ op³aty za badanie próbek z otworów

wiertniczych w okrêgu drohobyckim, tak nowo za³o¿onych,

jak i dawnych, bêd¹cych w dalszem wierceniu, które na

pierwszy rok oznacza siê w wysokoœci 20 koron miesiêcznie

od jednego otworu wiertniczego.

§ 5. Kierownictwo naukowe stacyi obejmie uproszony o

to profesor Józef Grzybowski.
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§ 6. Kierownictwo techniczne powierzone zostanie pra-

cownikowi proponowanemu przez prof. Grzybowskiego2.

§. 7. Kierownik techniczny bêdzie mia³ przede wszyst-

kiem obowi¹zek utrzymywania stacyi w nale¿ytym

porz¹dku, starania siê o wszelkie sposoby techniczne,

konieczne do gromadzenia i badania próbek, jak i odpo-

wiednie œrodki naukowe, i bêdzie zobowi¹zany zwracaæ siê

do zarz¹du wzglêdnie do kuratorki o ich zakup. Kierownik

taki zobowi¹zany bêdzie ca³y swój czas poœwiêcaæ

wy³¹cznie pracy naukowej, zwi¹zanej ze sprawami stacyi i

jej celami, i dlatego przez czas trwania jego stosunku

s³u¿bowego nie bêdzie mu wolno pracowaæ na rachunek

osób trzecich, wynagrodzenie zaœ za prace, przeprowadzo-

ne przez stacyê wzglêdnie jej kierownika, bêdzie wp³ywa³o

do kasy stacyi. Do obowi¹zków technicznych kierownika

bêdzie nale¿a³o przeprowadzenie analiz geologicznych z

dostarczonych mu próbek, prowadzenie odnoœnych zapi-

sów i korespondencyi oraz wystawianie poœwiadczeñ tak

dla kopalñ, jako i dla urzêdu górniczego. Wyniki badañ, tak

praktyczne, jako i teoretyczne, kierownik stacyi powinien

sk³adaæ zarz¹dowi, wzglêdnie kuratorce, które postana-

wiaæ maj¹ o ich og³aszaniu i zu¿ytkowaniu, wyniki jednak

badania poszczególnych otworów nie mog¹ byæ podawane

do wiadomoœci postronnych bez zezwolenia w³aœciciela

kopalni. Kierownik techniczny stacyi powinien podawaæ

ka¿dej z kopalñ nale¿¹cych do stacyi sposób brania próbek

i przesy³ania ich stacyi oraz ich liczbê… (Stacya geolo-
giczna w Borys³awiu, 1912).

Bior¹c pod uwagê zakres dzia³ania stacji oraz obo-
wi¹zków jej kierownika, jednostkê tê mo¿na uznaæ za pier-
wowzór nowoczesnej geologicznej placówki badawczej,
dysponuj¹cej archiwum i laboratorium.

Stacya geologiczna pomieszczon¹ zosta³a w budynku

Towarzystwa Akcyjnego dla Przemys³u Naftowego Na Poto-

ku. Lokal obejmuje 4 pokoje z przynale¿ytoœciami, z czego

dwa pokoje przeznaczono na biuro i pracowniê, resztê na

mieszkanie dla kierownika. Wyposa¿ono stacyê w sprzêty,

mapy kopalniane, narzêdzia naukowe (mikroskopy, szli-

fierniê dla badania przewiercanych pok³adów, aneroidy,

kompasy dla zdjêæ geologicznych z okolicy), literaturê

naukow¹; przyznano jej bud¿et na œrodki naukowe oraz

za³o¿ono telefon celem u³atwienia porozumiewania siê z

kopalniami… (Stacya geologiczna w Borys³awiu, 1912).
Ju¿ w lipcu tego samego roku kuratorium stacji

rozes³a³o dramatyczny okólnik do w³aœcicieli kopalñ oraz
osób uprawnionych do wydobywania ropy naftowej:

Kopalnictwo nasze naftowe, doprowadzone w ostat-

nich latach niemal do doskona³oœci, szwankowa³o i szwan-

kuje jeszcze teraz na punkcie znajomoœci geologii i grzeszy

zupe³nym ignorowaniem przewierconych pok³adów. Tak

zwane dzienniki wiertnicze, które powinny dawaæ jak naj-

dok³adniejszy obraz przebitych warstw, powiedzmy otwar-

cie, nie tylko nie spe³niaj¹ swego zadania, ale nawet czêsto

myl¹ zdobyte ju¿ doœwiadczenia i wprowadzaj¹ zamêt w

pojêciach. Jedne z nich prowadzone s¹ zbyt pospiesznie i z

kompletnem lekcewa¿eniem geologii i przewierconych

pok³adów, inne, co gorzej jeszcze, maj¹ zapisy czêsto myl-

ne i nieprawdziwe, robione na to „ut aliquid fecisse vide-

atur” [aby siê przynajmniej wydawa³o, ¿e coœ siê w tej
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Ryc. 1. Przedwojenna pocztówka przedstawiaj¹ca Stacjê Geologiczn¹ w Borys³awiu (arch. prywatne S. Wo³kowicza)

2Zosta³ nim dr Boles³aw Kropaczek.



sprawie dzieje] i ledwie tylko pewna czêœæ tych dzienników

jest taka, ¿e daje rêkojmiê, je¿eli nie znajomoœci geologii, to

przynajmniej prawdy… (Stacya geologiczna w Borys³awiu,
1912).

Nie wiadomo, jaki skutek wywar³ ten apel. Dalszy
rozwój stacji przerwa³ wybuch pierwszej wojny œwia-
towej, w czasie której zgin¹³ kierownik techniczny stacji
Boles³aw Kropaczek.

Problematyka zwi¹zana z poszukiwaniami ropy nafto-
wej i gazu ziemnego na Podkarpaciu ponownie sta³a siê
aktualna w odrodzonej Rzeczypospolitej. Informuje o tym
dyrektor Pañstwowego Instytutu Geologicznego Józef
Morozewicz w sprawozdaniu za rok 1919: […] grupa geo-

logów naftowych, a wiêc dr J. Nowak i dr K. To³wiñski,

bra³a udzia³ w pracach organizacyjnych przemys³u i gór-

nictwa naftowego. Brali oni udzia³ w Komisji Sejmowej i

opracowali odpowiedni memoria³ w tej sprawie (Moroze-
wicz, 1921).

W przywo³anym sprawozdaniu znajduje siê równie¿
opis prac prowadzonych przez pracowników PIG w Karpa-
tach i na Podkarpaciu. Problematyk¹ badania obszarów
roponoœnych w Karpatach zajmowa³a siê grupa geologów
Pañstwowego Instytutu Geologicznego, miêdzy innymi:
st. geolog, dr Jan Nowak, dr K. To³wiñski, S. Weigner i
dr B. Œwiderski. J. Nowak opracowa³ pod wzglêdem geolo-
gicznym kopalnie ropy le¿¹ce w nastêpuj¹cych strefach
roponoœnych:

1. Dobrucowa–Winnica–Mêcinka–Jaszczew–Potok–
Toroszówka–Bia³obrzegi–Krosno–Kroœcienko Ni¿ne
–Kroœcienko Wy¿ne;
2. grupa Wêglówki;
3. Zmiennica–Turzepole;
4. Iwonicz–Wulka–Klimkówka–Posada Górna;
5. Ropienka–Wañkowa–Brelików–Leszczowate;
6. Harklowa–Pagorzyna.
Rozpocz¹³ tak¿e prace nad pasem bobrzecko-rogow-

skim i grup¹ gorlick¹ kopalñ naftowych, jak te¿ nad grup¹
bitkowsk¹. Ponadto wykonywa³ zdjêcie geologiczne na
obszarze arkusza Krosno (1 : 75 000). Doktor K. To³wiñski
podj¹³ systematyczne studia w okrêgu jasielskim, w po-
³udniowo-zachodniej czêœci arkusza Brzostek–Strzy¿ów
(1 : 75 000). W ci¹gu lata skartowa³ on przesz³o 200 km2

tego obszaru. Zdjêcia te wyjaœni³y w ogólnych zarysach
budowê geologiczn¹ oraz tektonikê regionu. Dr B. Œwider-
ski rozpocz¹³ rozpoznawanie geologii terenów roponoœ-
nych, wizytowa³ okolice Krosna i Jas³a, podj¹³ te¿ prace
przygotowawcze maj¹ce na celu skartowanie okolic Prze-
myœla.

Poza pracami w terenie geologowie „grupy naftowej”
brali aktywny udzia³ w pracach organizacyjnych dla
potrzeb przemys³u i górnictwa naftowego. J. Nowak uczest-
niczy³ w komisji sejmowej obraduj¹cej w sprawie pro-
blematyki poszukiwañ gazu ziemnego. By³ tak¿e wzywany
na posiedzenia komisji miêdzyministerialnej zajmuj¹cej
siê organizacj¹ przemys³u naftowego w Polsce. K. To³wiñ-
ski bada³ tereny rz¹dowe w Karpatach i mia³ nadzór nauko-
wy nad prowadzonymi tam wierceniami, ponadto w Bo-
rys³awiu, w porozumieniu z tamtejszym Urzêdem Górni-
czym, stara³ siê przeciwdzia³aæ zawadnianiu kopalñ nafto-
wych. Ponadto, na ¿yczenie kó³ sejmowych, dr Teisseyre,
przerywaj¹c swe studia karpackie, wizytowa³ okolice Wój-

czy, analizuj¹c je pod k¹tem mo¿liwoœci wystêpowania
ropy naftowej. Wyniki tych poszukiwañ zawar³ w rozpra-
wie O pochodzeniu œladów nafty w Wójczy i o potrzebie

g³êbokich wierceñ teoretycznych w zapadliskach przedkar-

packich (Teisseyre, 1921).
W Pañstwowym Instytucie Geologicznym postanowio-

no wykorzystaæ do celów naukowych, liczne ju¿ wtedy,
wyniki wierceñ wykonywanych z funduszów pañstwo-
wych oraz ustanowiæ naukowy nadzór nad tymi pracami
wiertniczymi. Sprawy te powierzono Konstantemu To³wiñ-
skiemu, co poci¹gnê³o dalsze kroki organizacyjne, pro-
wadz¹ce do reaktywowania dzia³alnoœci Stacji Geologicznej
w Borys³awiu w ramach PIG. Kierownikiem stacji zosta³
K. To³wiñski, a do pomocy zostali mu przydzieleni dr B. Bu-
jalski i dr E. Jab³oñski. Zadania stacji zosta³y obrazowo sfor-
mu³owane w sprawozdaniu dyrektora PIG (Morozewicz,
1927): Stacja œciœle wspó³pracuje z przemys³em naftowym w

bezpoœrednim s¹siedztwie terenów naftowych. Jest to zadanie

bardziej skomplikowane i urozmaicone ni¿ np. wspó³praca

geologii z kopalnictwem wêgla. Przyczyna tego tkwi nie tylko

w bardzo zawi³ej budowie naszych terenów ropodajnych, ale

tak¿e w stanie fizycznym (ciek³ym) surowca wydobywanego,

któremu zwykle towarzysz¹ jeszcze gazy ziemne, a czêsto

tak¿e wody s³one. Wszystko to sprawia, ¿e kopalnictwo nafto-

we nara¿one jest na wy¿szy stopieñ ryzyka i p³yn¹cej zeñ ner-

wowoœci ni¿ ka¿de inne. St¹d i s³u¿ba geologiczna na

terenach naftowych musi byæ w ci¹g³ym, rzec mo¿na, pogoto-

wiu. Do swoistych zadañ stacji nale¿¹ wiêc nie tylko specjalne

badania geologiczne terenów kopalnianych, ale tak¿e i bada-

nia materia³ów wydobywanych z otworów wiertniczych,

uk³adanie profilów warstwicowych, a w ogóle wspó³dzia³anie

z przemys³em we wszystkich zagadnieniach tycz¹cych siê

racjonalnej gospodarki podziemnej.

Stacja w Borys³awiu by³a w znacznej mierze finanso-
wana przez przemys³ naftowy i przez niego przejêta for-
malnie w 1921 r. Praktyczne zadania stacji nie mog³yby
byæ jednak realizowane bez szerokiego ujêcia problematy-
ki budowy geologicznej Karpat, dlatego te¿ pracownicy
stacji brali czynny udzia³ w pracach terenowych Wydzia³u
Naftowo-Solnego PIG.

Pracownicy stacji prowadzili o¿ywion¹ dzia³alnoœæ
naukow¹. W 1926 r. przygotowano publikacjê pt. Przegl¹d

kopalñ naftowych w Polsce z map¹ w skali 1 : 500 000.
Wydano równie¿ dwie czteroarkuszowe mapy — struktu-
raln¹ Borys³awia w skali 1 : 5000 oraz geologiczn¹ obszaru
Borys³aw–Tustanowice–MaŸnica w skali 1 : 10 000.

W zbiorach Biblioteki Geologicznej PIG znajduj¹ siê
dwie niezwykle ciekawe publikacje Konstantego To³wiñ-
skiego (1925, 1937) poœwiêcone budowie geologicznej i
górnictwu naftowemu w rejonie Borys³awia. Do pracy z
1925 r. do³¹czono mapê geologiczn¹ Skolskich Karpat Brze¿-
nych w skali 1 : 75 000 (ryc. 2), opracowan¹ przez K. To³-
wiñskiego we wspó³pracy z S. Krajewskim, na której zazna-
czono lokalizacjê kopalñ ropy naftowej i ozokerytu. Cha-
rakterystycznym elementem budowy geologicznej okolic
Borys³awia jest rozpoznany wierceniami fa³d borys³awski,
nazywany te¿ skib¹ borys³awsk¹, znajduj¹cy siê przy samym
brzegu Karpat. To³wiñski (1925) opisa³ tê jednostkê w spo-
sób nastêpuj¹cy: Bezpoœrednio na powierzchni nic nie

zdradza istnienia tego zagadkowego zjawiska w g³êbi.

Dopiero po przebiciu miocenu solonoœnego napotykane s¹
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warstwy starsze, nale¿¹ce do typowych formacyj karpac-

kich. Mamy wiêc tu jakby Karpaty „podziemne” (wg³êbne).

Fa³d borys³awski, jak zobaczymy dalej, koñczy siê szybko i

nagle ku pó³nocy oraz zapada ku po³udniowi, pod nasuniê-

te brze¿ne masy karpackie. To³wiñski wyró¿ni³ w tej czêœci
Karpat, oprócz wg³êbnej skiby borys³awskiej, piêæ innych
elementów tektonicznych: skibê brze¿n¹, skibê orowsk¹
(wraz z fa³dem schodnickim), skibê skolsk¹, skibê Praszki
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Ryc. 2. Mapa geologiczna Skolskich Karpat Brze¿nych (To³wiñski, 1925)



(z fa³dem mallmannstalskim) oraz skibê Ze³emianki.
Zosta³y one przedstawione na schematycznym przekroju
wykonanym od Tustanowic w kierunku po³udniowo-za-
chodnim (ryc. 3).

To³wiñski (1925) przedstawi³ równie¿ geologiczn¹
charakterystykê wystêpuj¹cych w rejonie Borys³awia z³ó¿
wêglowodorów: Z³o¿a bitumiczne wystêpuj¹ tu w obrêbie

skiby borys³awskiej we wszystkich formacjach w kierunku

pionowym w czo³owej jej partii, jak równie¿ i w skrzydle

po³udniowym. W kierunku pod³u¿nym rozmieszczenia z³ó¿

istniej¹ tu bardzo wielkie ró¿nice. Wówczas gdy Borys³aw

wraz z obszarem przylegaj¹cym zawiera wosk ziemny [ozo-
keryt] oraz olbrzymie iloœci gazów i ropy (Borys³aw wyda³

dot¹d ropy ok. 1900 000 cystern po 10 000 kg), Nahujowice

mniej s¹ bogate w ropê, w Popielach zaœ z³o¿a wydaj¹ siê

zanikaæ; tak samo zmniejszaj¹ siê one w kierunku wschod-

nim. Te ró¿nice zale¿ne s¹ widocznie od budowy geologicz-

nej ca³ej skiby borys³awskiej, jak równie¿ i przylegaj¹cej

strefy po³udniowej. Jak wykazaliœmy w rozdzia³ach

poprzednich, skiba borys³awska, jak równie¿ i orowska,

wypiêtrzaj¹ siê tu w kierunku poprzecznym. To wypiêtrze-

nie nosi wszelkie znamiona kulminacji regionalnej, co

niew¹tpliwie musia³o przyczyniæ siê do nagromadzenia

wielkiej iloœci bituminów w pó³nocnej partii skiby bory-

s³awskiej. Drugim momentem, który przyczyni³ siê do

zachowania siê tu gazów i ropy, jest przykrycie terenu przez

znaczne masy nieprzepuszczalnych warstw solonoœnych.

W swoim póŸniejszym opracowaniu To³wiñski (1937)
zwróci³ uwagê na brak zachowania racjonalnych zasad
eksploatacji z³ó¿ borys³awskich — dotyczy³o to przede
wszystkim szybkiego ich odgazowania. Dlatego te¿ po
gwa³townym wzroœcie produkcji od 1909 r. nast¹pi³ jej
szybki spadek. Na du¿¹ skalê wzros³o równie¿ zawodnie-
nie kopalñ, z którym nie potrafiono sobie poradziæ. Po
pierwszej wojnie œwiatowej nast¹pi³ tak¿e powolny spadek
wydobycia, a z³o¿a pozbawione by³y przewa¿nie natural-
nego ciœnienia. Przytoczone przez To³wiñskiego dane z

1936 r. œwiadcz¹ jednak, ¿e na terenie Borys³awia dzia³a³o
siedem du¿ych spó³ek (Ma³opolska, Galicja, Limanowa,

Standard-Nobel, Polmin-Pollon, Pionier i Gazolina) oraz
227 mniejszych firm! W sumie eksploatowano 759 otwo-
rów, z których wydobyto 27 132 cysterny ropy naftowej.

To³wiñski zwraca³ uwagê na mo¿liwoœæ przed³u¿enia
eksploatacji poprzez umieszczenie pewnej liczby otworów
na peryferiach terenów zwierconych i eksploatowanie z³ó¿
p³ytszych, uprzednio pomijanych. W podsumowaniu napi-
sa³: Z Borys³awiem zwi¹zana jest niejedna ciekawa karta z

dziejów naszego kopalnictwa naftowego. Losy wielu ludzi i

organizacyj ³¹czy³y siê œciœle z dziejami Borys³awia. Pro-

dukty wydobyte z g³êbokich podziemi i ich przetwory roz-

chodzi³y siê po ca³ym kraju i wêdrowa³y tak¿e w daleki

œwiat. Bogate doœwiadczenia zebrane na tym terenie

zostan¹ trwa³¹ kart¹ w historii polskiego kopalnictwa naf-

towego, pos³u¿¹ dla dobra dalszego jego rozwoju i dla dal-

szych zdobyczy na tym polu.

Trudno nie zgodziæ siê z tym stwierdzeniem…
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Ryc. 3. Schematyczny przekrój przez Karpaty Brze¿ne (To³wiñski, 1925)


