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ARTYKU£Y INFORMACYJNE
Boles³aw Bujalski – geolog o bohaterskim ¿yciorysie
Jerzy B. Miecznik1, Stanis³aw Wo³kowicz1
Boles³aw Bujalski – a geologist of heroic biography. Prz. Geol., 61: 230–233.
A b s t r a c t. Doctor Boles³aw Bujalski (1888–1945) graduated from Lviv University to become an
outstanding Polish geologist and cartographer. His major fields of expertise included tectonics and
structural geology of the Flysch Belt of the Outer Eastern and Western Carpathians and oil potential
in these regions. His professional career included work for a petroleum company Towarzystwo
Naftowe "Galicja" S.A. and the Polish Geological Institute. During the First World War, he served
in the Austro-Hungarian army. He fought on the Russian and Italian fronts and advanced to the rank
of Lieutenant. After the war, in November 1918 Doctor Bujalski he joined the reborn Polish Army
in the rank of Captain and took part in a battle called the Defense of Lviv in the Polish historiograJ.B. Miecznik
S. Wo³kowicz
phy. He also fought in the Polish-Soviet War in 1920. For his distinguished merits, he was awarded
the highest military distinction of Poland, the Silver Cross of the War Order of "Virtuti Militari".
During the Second World War, he headed the Relief Committee of the Central Welfare Council in Stanis³awów, a charity organization operating in Poland under the German occupation. He tried to continue these activities after the entry of the Red Army into the Stanis³awów area
in 1944 to be soon arrested by the Soviet security services (NKVD) and die in a jail most probably in early 1945.
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World War

Boles³aw Bujalski nale¿y do tych wspania³ych ludzi,
którzy s³u¿yli Polsce, gdy tylko by³o to mo¿liwe – zarówno
w niebezpiecznych czasach wojennych, jak i w latach jej
pomyœlnego rozwoju, gwa³townie przerwanych kolejn¹
wojn¹ – a¿ do tragicznej œmierci. Mo¿e byæ wzorem przedwojennego inteligenta, starannie wykszta³conego, wychowanego w duchu patriotyzmu, gotowego do bezinteresownych dzia³añ i poœwiêceñ.
Urodzi³ siê w Za³oœcach w powiecie brodzkim 21 marca
1888 r., jako syn dr. med. Mariana Bujalskiego, lekarza
kopalnianego, i Michaliny z domu Stankiewicz.
Szko³ê podstawow¹ ukoñczy³ w Obertynie, w latach
1899–1906 uczêszcza³ do gimnazjum w Ko³omyi. Nastêpnie wst¹pi³ na Wydzia³ Filozoficzny Uniwersytetu Lwowskiego, gdzie studiowa³ nauki przyrodnicze i specjalizowa³ siê w geologii (ryc. 1). Studia ukoñczy³ w 1911 r., zaœ
rok póŸniej uzyska³ stopieñ doktora filozofii na podstawie
pracy „Dolny cenoman w NieŸwiskach i okolicy” wykonanej pod kierunkiem prof. Rudolfa Zubera (Bujalski, 1911).
W latach uniwersyteckich (œciœle od 1909 r.) by³ cz³onkiem Zwi¹zku Walki Czynnej, tajnej organizacji wojskowej, która przygotowywa³a kadry przysz³ych Legionów
Polskich. W paŸdzierniku 1912 r. zosta³ powo³any do rocznej s³u¿by w 13. pu³ku piechoty cesarskich strzelców tyrolskich w Rovereto w Trydencie. Po powrocie pracowa³ do
wybuchu wojny jako nauczyciel w prywatnym gimnazjum
w Komarnie ko³o Lwowa.
W latach wojny do koñca paŸdziernika 1918 r. s³u¿y³
w wojsku austriackim, w jednostce strzelców górskich.
Lakoniczne informacje zamieszczone w napisanym przez
Bujalskiego ¿yciorysie z dat¹ 25 czerwca 1942 r. (Bujalski,
1942) pobudzaj¹ wyobraŸniê.
We wrzeœniu 1914 r., kiedy wojska austriackie pod
naporem rosyjskim opuszcza³y Lwów, Bujalski z powodu
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zaka¿enia czerwonk¹ znajdowa³ siê w wojskowym szpitalu
i przez wiele miesiêcy ukrywa³ siê w mieœcie, a¿ do powrotu Austriaków w 1915 r. Po krótkim pobycie na Wêgrzech
do czerwca 1916 r. walczy³ na froncie w³oskim, gdzie uzyska³ awans na podporucznika. Wkrótce po przeniesieniu na
front rosyjski, 15 czerwca 1916 r., zosta³ ranny w walkach
na Bukowinie. Po rocznym leczeniu szpitalnym wróci³ na
front w³oski i uczestniczy³ w walkach nad Piaw¹.
Podczas podró¿y s³u¿bowej do Trembowli dotar³ do
Lwowa 31 paŸdziernika 1918 r., w przeddzieñ zajêcia miasta
przez Ukraiñców. Dnia 2 listopada przyst¹pi³ do formuj¹cych siê oddzia³ów polskich i zosta³ dowódc¹ I Odcinka
Obrony Lwowa. Wyró¿ni³ siê mêstwem i du¿ymi zdolnoœciami dowódczymi i zosta³ odznaczony Krzy¿em Srebrnym
Orderu Wojennego „Virtuti Militari” (Obrona Lwowa, 1991–
1994) (ryc. 2).
Po reorganizacji oddzia³ów znalaz³ siê w 39. pu³ku
piechoty jako dowódca III batalionu. W styczniu 1919 r.
zosta³ ranny pod Prusami ko³o Lwowa, wskutek czego
trwale utyka³ na nogê. Szpital opuœci³ w maju i powróci³ do
s³u¿by frontowej, a od po³owy paŸdziernika pe³ni³ funkcjê
dowódcy kadry w Jaros³awiu. Do rezerwy zosta³ przeniesiony w stopniu kapitana z koñcem roku. Dramatyczne wydarzenia wojny polsko-bolszewickiej latem 1920 r. spowodowa³y, ¿e jeszcze raz znalaz³ siê w czynnej s³u¿bie wojskowej w okresie od lipca do koñca paŸdziernika. W 1924 r.
jako rezerwista dosta³ awans na majora.
W styczniu 1920 r. Boles³aw Bujalski podj¹³ pracê
w Pañstwowym Urzêdzie Naftowym w Krakowie, w tym
samym roku o¿eni³ siê z Kwiryn¹ von Hoffmann z po³udniowego Tyrolu, z któr¹ mia³ dwóch synów: Les³awa
(ur. 1921) i Janusza (ur. 1922).
Dwa lata póŸniej przeniós³ siê do Towarzystwa Naftowego „Galicja” S.A., co wymaga³o wyjazdu do Bitko-
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Ryc. 1. Boles³aw Bujalski w latach studiów na Uniwersytecie
Lwowskim. Wszystkie zdjêcia pochodz¹ z archiwum rodzinnego

Ryc. 2. Legitymacja Kawalera Krzy¿a Srebrnego Orderu Wojennego „Virtuti Militari”

wa w Karpatach Wschodnich (ryc. 3). By³ jednoczeœnie
wspó³pracownikiem Pañstwowego Instytutu Geologicznego
(Graniczny i in., 2012), a od 1928 r. geologiem Pañstwowego Instytutu Geologicznego w VI stopniu s³u¿bowym
i przedstawia³ wyniki swoich prac na posiedzeniach naukowych instytutu.
Bujalski nale¿a³ do najlepszych geologów kartografów
i tektoników karpackich tamtych czasów. Profesor Stanis³aw Wdowiarz wspomina³: „Doktor Bujalski jest jednym

z pierwszych geologów polskich, którzy rozpoczêli rozwi¹zywaæ tektonikê Karpat Wschodnich wg zasad nowoczesnej mechaniki fa³dowej, odnajduj¹c w ich czêœci brze¿nej nasuniêcia o charakterze p³aszczowinowym. W zrozumieniu tych zjawisk pomog³a mu wybitna znajomoœæ metod
nowoczesnej kartografii geologicznej oraz ³atwoœæ przestrzennego wi¹zania poszczególnych elementów tektonicznych” (Wdowiarz, 1949). Jeszcze jako geolog Pañstwowego
Urzêdu Naftowego Bujalski podj¹³ szczegó³owe prace kartograficzne w rejonie Bitkowa, a wyniki przeprowadzonych
badañ przedstawi³ w obszernej rozprawie „Budowa geologiczna Karpat w obszarze Bitkowa” opublikowanej w 1925 r.
(Bujalski, 1925). Publikacjê tê zalicza siê do podstawowych pozycji o geologii Karpat Wschodnich (Wdowiarz,
1949, 1960; Ksi¹¿kiewicz, 1960).
Doktor Bujalski planowa³ wykonanie piêciu arkuszy
wschodniokarpackich do „Mapy geologicznej Polski” w skali
1 : 100 000, a mianowicie: Stanis³awów, Nadwórna, Mikuliczyn, Rafaj³owa i Porohy. Prace polowe prowadzi³ równolegle do zajêæ wynikaj¹cych z pe³nionej funkcji geologa
naftowego. Nie uda³o mu siê zrealizowaæ tych planów, a na
przeszkodzie stanê³a wojna. Opublikowano jedynie arkusz
Nadwórna (Bujalski, 1938), natomiast arkusz Stanis³awów
zosta³ przygotowany w formie egzemplarza rêkopiœmiennego. Niestety arkusz ten, podobnie jak szczegó³owe zdjêcia geologiczne do pozosta³ych arkuszy, zagin¹³ podczas
wojny (Wdowiarz, 1949). Spoœród licznych materia³ów
kartograficznych Bujalskiego tylko niektóre zosta³y opublikowane jako za³¹czniki do artyku³ów, np. „Przegl¹dowa
mapa geologiczna okolic Bitkowa” w skali 1 : 75 000
(Bujalski, 1925) czy „Mapa geologiczna Przedgórza polskich Karpat Wschodnich miêdzy Pistynk¹ a £omnic¹”
w skali 1 : 200 000 (Bujalski, 1930a).
Znan¹ publikacj¹ kartograficzn¹ Bujalskiego jest przegl¹dowa „Mapa geologiczna polskich Karpat Wschodnich”
w skali 1 : 200 000 wykonana wspólnie z Eugenjuszem
Jab³oñskim, Konstantym To³wiñskim i Stanis³awem Weignerem i wydana przez Pañstwowy Instytut Geologiczny i Stacjê Geologiczn¹ w Borys³awiu (Bujalski i in., 1925).
Obok tematyki œciœle karpackiej dr Bujalski zajmowa³
siê stratygrafi¹ i tektonik¹ przedgórza Karpat Wschodnich. Wyniki wykonanych badañ, których celem by³o m.in.
uporz¹dkowanie stratygrafii utworów przedgórza, przedstawi³ w artykule „Budowa geologiczna przedgórza Karpat
Wschodnich miêdzy £ukwi¹ a Rybnic¹” (Bujalski, 1930a).
Boles³aw Bujalski bez w¹tpienia zalicza³ siê do ludzi
uprawiaj¹cych geologiê z prawdziw¹ pasj¹ i nawet podczas
urlopu nie odmawia³ sobie przyjemnoœci dokonywania terenowych obserwacji geologicznych. Znanym tego skutkiem
by³o odkrycie okna tektonicznego Mszany Dolnej przy
okazji urlopowych wycieczek w okolicy Rabki (Bujalski,
1930b; Ksi¹¿kiewicz, 1960, 1972).
Drugim wa¿nym kierunkiem dzia³alnoœci zawodowej
Boles³awa Bujalskiego, œciœle zreszt¹ powi¹zanym z kartografi¹ i tektonik¹, by³a geologia naftowa. Jako geolog naftowy Bujalski projektowa³ i nadzorowa³ wiele wierceñ
w rejonie Bitkowa oraz gromadzi³ bogate materia³y dotycz¹ce wg³êbnej budowy tego rejonu. Prace wiertnicze projektowa³ tak¿e na terenie Borys³awia i Schodnicy i w celu
rozpoznania przebiegu wg³êbnego fa³du borys³awskiego
zainicjowa³ szczegó³owe badania w okolicy Starego Sambora. Dzia³a³ na obszarach naftowych Krosna i Gorlic. Prowadzi³ prace polowe w rejonie Drohobycza, na fa³dach
Grabownicy i Strachociny, wykona³ zdjêcie geologiczne
rejonu Birczy (Wdowiarz, 1949). W 1928 r. w otworze
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wiertniczym w Strachocinie uzyska³ przemys³owy wyp³yw
gazu ziemnego, przy czym odkrycie to nie zosta³o docenione z powodu braku zbytu na gaz (Wdowiarz, 1960).
Po wojnie nawiercone z³o¿e w Strachocinie okaza³o siê
jednym z najwiêkszych z³ó¿ gazu w polskich Karpatach.
Wydobyto z niego ponad 4,3 mld m3 tego surowca (Depowski, 1987). Podczas swojej dzia³alnoœci w przemyœle naftowym Bujalski wyznaczy³ ponad 200 otworów wiertniczych, w tym kilkanaœcie poszukiwawczych, i wykona³
kilkanaœcie ekspertyz geologicznych na podstawie badañ
polowych w ró¿nych czêœciach Karpat Wschodnich i Œrodkowych. Stworzy³ jednoczeœnie jedno z najwiêkszych archiwów materia³ów wiertniczych, profilów wierceñ, map
topograficznych i geologicznych, zestawieñ produkcji itp.
w przemyœle naftowym (Wdowiarz, 1949). Niestety wiêkszoœæ materia³ów uleg³a zniszczeniu lub zaginê³a w okresie wojny.
Boles³aw Bujalski uczestniczy³ w przygotowaniu miêdzynarodowego I Zjazdu Asocjacji Karpackiej, zorganizowanego przez Pañstwowy Instytut Geologiczny i Stacjê
Geologiczn¹ w Borys³awiu we wspó³pracy z uniwersytetami w Krakowie i we Lwowie we wrzeœniu 1925 r. w Karpatach Wschodnich. By³ jednym z geologów przedstawiaj¹cych na zjeŸdzie problematykê geologiczn¹ i z³o¿ow¹
w terenie (Bujalski, 1927a, b; Ksi¹¿kiewicz, 1960). W 1929 r.
uczestniczy³ w pracach wykopaliskowych w kopalni wosku
ziemnego w Staruni, które doprowadzi³y do wydobycia
nosoro¿ca w³ochatego i innych okazów plejstoceñskiej fauny
(Alexandrowicz, 2004).
Doktor Bujalski znajdowa³ równie¿ czas na aktywnoœæ
pozazawodow¹, co wynika³o z rozleg³oœci jego horyzontów intelektualnych. By³ wspó³za³o¿ycielem powsta³ego
w 1937 r. Towarzystwa Przyjació³ Nauk w Stanis³awowie,
zrzeszaj¹cego miejscow¹ elitê umys³ow¹, jego przewodnicz¹cym i cz³onkiem rady naukowej (http://stanislawow.
net/historia/organizacje/tpn.htm). Towarzystwo wyda³o dwa
numery czasopisma Z³oty Szlak poœwiêconego kulturze
Ziemi Halickiej, w którym by³y zamieszczone równie¿
artyku³y Bujalskiego.
We wrzeœniu 1939 r. Karpaty Wschodnie i Stanis³awów
znalaz³y siê w sowieckiej strefie okupacyjnej. Dnia 1 grudnia na wezwanie nowego dyrektora kopalni ropy naftowej
w Bitkowie dr Bujalski wróci³ do pracy geologa. Po zajêciu
Stanis³awowa w lipcu 1941 r. przez Niemców zosta³ zatrudniony jako geolog w Beskiden Erdöl GmbH w Stanis³awowie i pozosta³ w przemyœle naftowym do czasu ucieczki
Niemców w 1944 r.
Jednoczeœnie w latach 1942–1944 Boles³aw Bujalski
zaanga¿owa³ siê w pracê w Polskim Komitecie Opiekuñczym w Stanis³awowie, stanowi¹cym miejscow¹ strukturê
ogólnokrajowej Rady G³ównej Opiekuñczej. Halina Feret-Karczewicz ze Stanis³awowa, która pracowa³a w komitecie od chwili jego za³o¿enia, wspomina: „Komitet utrzymywa³ sierociniec, kuchnie wydawa³y obiady, wyp³acano
zapomogi, przesy³ano paczki do wiêzienia, udzielano porad
prawnych itp. Kiedy powtórnie Sowieci zajêli Stanis³awów Komitet nie zaprzesta³ dzia³alnoœci i niós³ dalej ró¿norak¹ pomoc Polakom, szczególnie uciekinierom ze wsi,
którzy masowo chronili siê w mieœcie przed ukraiñskimi
pogromami” (Harajda, 1996).
Kilka miesiêcy po powrocie Sowietów, 5 stycznia 1945 r.,
Bujalski zosta³ aresztowany przez NKWD. Aresztowanie
poprzedzi³a kilkugodzinna rewizja w domu w Stanis³awowie, maj¹ca cechy rabunku. Bujalski znalaz³ siê w miejscowym wiêzieniu, a kontakt z nim urwa³ siê w marcu. Polski
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Ryc. 3. Przed budynkiem Towarzystwa Naftowego „Galicja” S.A.
w Bitkowie. Boles³aw Bujalski oznaczony krzy¿ykiem

Ryc. 4. Boles³aw Bujalski z ¿on¹ Kwiryn¹ i synem Les³awem,
druga po³owa lat 30. XX wieku

Czerwony Krzy¿ w piœmie z 23 grudnia 1959 r. poda³ jako
datê jego œmierci 12 marca 1945 r. Halina Feret-Karczewicz
zapamiêta³a te wydarzenia nastêpuj¹co: „14 stycznia 1945 r.
aresztowano mnie. Równoczeœnie ze mn¹ do wiêzienia trafili: prezes Bujalski (nie pamiêtam imienia), sêdzia Paklerski i starszy, schorowany urzêdnik Czuszkiewicz, którego
po jakimœ czasie zwolniono. Panowie Bujalski i Paklerski
zmarli w wiêzieniu przy ul. Biliñskiego wiosn¹ 1945 r.,
a mnie wywieziono do ³agru w Uchcie (rep. Komi)” (Harajda, 1996). O okolicznoœciach œmierci wspomina tak¿e syn
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dr. Bujalskiego, Les³aw, w odrêcznie spisanym ¿yciorysie
ojca: „Wed³ug relacji wspó³wiêŸniów, którzy wyszli na
wolnoœæ, zmar³ w wiêzieniu na skutek chorób” (Bujalski,
1966).
Profesor Stanis³aw Wdowiarz, który pracowa³ od 1936 r.
w Towarzystwie Naftowym „Galicja” S.A. pod kierunkiem
dr. Boles³awa Bujalskiego, tak pisa³ o nim w zakoñczeniu
poœmiertnego wspomnienia, w czasach, kiedy nie o wszystkim wolno by³o pisaæ: „Ten krótki przegl¹d dzia³alnoœci
zmar³ego na polu geologii i przemys³u naftowego nie wyczerpuje tego wspomnienia. Cieszy³ siê on wyj¹tkowym
szacunkiem i sympati¹ wœród kolegów geologów i pracowników nafty. Zawdziêcza to nie tylko swojej du¿ej wiedzy
i pracowitoœci, ale i swojemu szlachetnemu charakterowi,
który cechowa³a g³êboka etyka, z jak¹ postêpowa³ tak
w ¿yciu publicznym, jak i prywatnym”. I dalej: „Gor¹cy
patriota, zachowuje w czasach okrutnej niemieckiej inwazji niezachwian¹ wiarê w zwyciêstwo s³usznej sprawy,
krzepi¹c najbli¿szych kolegów t¹ wiar¹. Mimo trudnoœci
przyjmuje w Stanis³awowie obowi¹zki przewodnicz¹cego
Polskiego Komitetu [Polski Komitet Opieki], które spe³nia
z prawdziwym poœwiêceniem. Nazwisko Zmar³ego winno
staæ siê synonimem prawdziwego cz³owieka” (Wdowiarz,
1949).
Symboliczny grób dr. Bujalskiego znajduje siê na Starym
Cmentarzu w Jaœle przy ul. Zielonej.
Serdecznie dziêkujemy Paniom Urszuli Bujalskiej, Alicji
Pop³awskiej, Marii Majchrowicz i Ilonie Janiszewskiej z Jas³a
za udostêpnienie rodzinnych materia³ów dotycz¹cych Dziadka
i Pradziadka, a tak¿e za spotkanie i rozmowy.
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