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Z MINIONYCH CZASÓW
Konstanty To³wiñski – wybitny geolog karpacki,
organizator poszukiwañ i badañ z³ó¿ nafty i gazu
Jerzy B. Miecznik1
Konstanty To³wiñski – the eminent Carpathian geologist, organiser of exploration and research on oil and gas
deposits. Prz. Geol., 66: 209–218.
A b s t r a c t. Konstanty To³wiñski (1877–1961), a Polish geologist, graduated from the University of Zurich, and
a student of Prof. Albert Heim. He was an outstanding Carpathian geologist, cartographer, tectonician, and petroleum expert. He was also the founder of the Carpathian Geological-Petroleum Institute in Boryslav, being its
manager in 1919–1939, the author of synthetic monographs on the geological structure of the Carpathians and
the concept of prospecting for bitumens, as well as the discoverer of natural gas deposits. Territorial changes of
Poland, which took place after World War II, resulted in the end of Polish exploration in the Eastern Carpathians.
After the war, To³wiñski participated in the search for oil and gas in the Western Carpathians and the Polish Lowlands as an advisor.
Keywords: Carpathians, petroleum geology, Boryslav

Konstanty To³wiñski (1877–1961) nale¿y do najwybitniejszych polskich geologów naftowych. W latach miêdzywojennych by³ g³ównym ekspertem i organizatorem
poszukiwañ oraz badañ z³ó¿ ropy naftowej w polskich Karpatach, wytrawnym geologiem karpackim i kartografem.
Po wojnie uczestniczy³ w ustalaniu kierunków dalszych
prac poszukiwawczych w Karpatach (i na ich przedgórzu)
oraz na Ni¿u Polskim (Krajewski, 1958; Fleszar, 1961;
Miñski, 1961; Zieliñski, 1962; Wdowiarz, 1971; Skoczylas, 1985; Paw³owski, 1990; Jawor, Kruczek, 1994; Wójcik, 1995; Wo³kowicz i in., 2017).
M³odoœæ To³wiñskiego by³a burzliwa, obfitowa³a w
bolesne doœwiadczenia, rozterki i nag³e zwroty. Urodzi³ siê
7 stycznia 1877 r. w Witebsku, na dalekich kresach dawnej
Rzeczpospolitej. Wywodzi³ siê ze zubo¿a³ej szlachty, tzw.
szlachty zagrodowej, jego ojciec Zenon prowadzi³ niewielkie gospodarstwo w Krepkowie w powiecie po³ockim.
Oboje z ¿on¹, Apoloni¹ z Za³êskich (£oza, 1938; To³wiñski, 1949), troszczyli siê o zapewnienie dzieciom jak najlepszego wykszta³cenia, ale wobec braku odpowiednich
œrodków tylko najstarszy syn Jan móg³ podj¹æ studia na
Akademii Medycznej w Petersburgu (To³wiñski, 1952).
Po³o¿enie rodziny pogorszy³o siê radykalnie wskutek nag³ej
œmierci ojca. Konstanty, najm³odszy z licznego rodzeñstwa,
po dwóch latach nauki w powiatowej szkole w Siebie¿u,
wyjecha³ w 1892 r. na zaproszenie wujostwa Korbutów do
Warszawy z zamiarem podjêcia nauki w gimnazjum. Wuj
Korbut za udzia³ w powstaniu styczniowym by³ zes³any na
Syberiê, gdzie wraz z ¿on¹ spêdzi³ kilkanaœcie lat w Irkucku. Podczas letnich pobytów w Krepkowie czêsto opowiada³ o tamtejszym ¿yciu, o Bajkale, Angarze i otaczaj¹cych
górach, rozbudzaj¹c wyobraŸniê ma³ego ch³opca (To³wiñski, 1957). Ze wzglêdu na swój wiek (15 lat) Konstanty
zosta³ od razu skierowany do wy¿szej klasy, co bez odpowiedniego przygotowania skoñczy³o siê oblaniem egzami-
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Ryc. 1. Konstanty To³wiñski, lata 50. XX w.

nu wstêpnego z ³aciny i greki. Zamiast w liceum znalaz³ siê
w dwuletniej szkole rzemios³ Kühna, która nie otwiera³a
drogi do wy¿szych uczelni. Po jej ukoñczeniu w 1894 r.
wyjecha³ do D¹browy Górniczej i zapisa³ siê do Szko³y
Górniczej (s³awnej „Sztygarki”). Przed rozpoczêciem nauki
odby³ obowi¹zkow¹ praktykê w kopalni wêgla Mortimer
i pozna³ pracê górników. W szkole, która skupia³a dobrany
zespó³ nauczycieli, by³ s³uchaczem wyk³adów m.in. znane-
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Ryc. 2. Konstanty To³wiñski w latach m³odzieñczych

go geologa Stanis³awa Kontkiewicza (ojca) i autora
pierwszego nowoczesnego podrêcznika „Górnictwa” Hieronima Kondratowicza. Na zakoñczenie kursu geologicznego uczestniczy³ w d³u¿szej wycieczce w Góry Œwiêtokrzyskie (To³wiñski, 1952; Kosmowska-Ceranowicz, 1973;
www.sztygarka.neostrada.pl /historia_szko³y.html).
Wkrótce po ukoñczeniu szko³y, w 1899 r. To³wiñski
zosta³ aresztowany przez carsk¹ ochranê za udzia³ w dzia³alnoœci konspiracyjnej. Wspomina³ po latach: „W tym
okresie przenika³y ju¿ do nas podmuchy pr¹dów rewolucyjnych, nielegalna literatura, ¿ywe by³y tradycje Waryñskiego i proletarjatczyków, ten i ów bra³ udzia³ w
konspiracyjnych zebraniach robotniczych. Zagadnienia
socjalizmu i niepodleg³oœci Polski ³¹czy³y siê ze sob¹, idea
walki z potworn¹ carsk¹ potêg¹ zapala³a m³ode umys³y
i serca” (To³wiñski, 1952). Po dwóch latach spêdzonych w
wiêzieniach w Piotrkowie i na Pawiaku w Warszawie
zosta³ skazany na piêæ lat zes³ania do Archangielska. Spotka³ tam Adama Piwowara, starszego kolegê ze Szko³y
Górniczej, który po odbyciu studiów geologicznych w
Zurychu tak¿e znalaz³ siê na zes³aniu. Piwowar wiele opowiada³ o s³ynnym profesorze uniwersytetu zurychskiego
Albercie Heimie, którego wstawiennictwu zawdziêcza³
pracê w archangielskim muzeum i mo¿liwoœæ prowadzenia
badañ nad Dwin¹ (Siewiernaja Dwina) i na Nowej Ziemi.
Zetkn¹³ siê tak¿e z geologiem i polarnikiem Konstantym
Wo³³osowiczem oraz uczestniczy³ w jego pracach badawczych w rejonie Archangielska (Wójcik, 2012). Umys³em
To³wiñskiego zaw³adnê³a myœl o przedostaniu siê do
Szwajcarii i studiach u Heima. Dziêki skróceniu pobytu w
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Archangielsku z powodu amnestii i materialnej pomocy
brata Jana, lekarza, Konstanty ju¿ jesieni¹ 1904 r. znalaz³
siê w Zurychu i podj¹³ naukê.
Dochodz¹ce do Szwajcarii wieœci o wybuchu zamieszek w Królestwie Polskim i Rosji sprawi³y, ¿e w roku
1905 To³wiñski przerwa³ studia i wyjecha³ do kraju, aby
do³¹czyæ do rewolucji. Po kilku miesi¹cach zosta³ aresztowany, spêdzaj¹c pó³ roku w wiêzieniach w Sieradzu i Kaliszu, a nastêpnie wywieziony na nieokreœlony czas do
guberni o³onieckiej, nad rzekê Œwir, miêdzy jeziorami
£adoga i Onega. Wiadomo ju¿ by³o, ¿e rewolucja siê
za³ama³a. To³wiñski przebrany za urzêdnika podj¹³ œmia³¹
ucieczkê. „By³a to fantastyczna podró¿, jak w bajce, pocztowe konie, kolej, rewizja w poci¹gu, przejechanie granicy,
wreszcie by³em znowu w Zurychu” – wspomina³ (To³wiñski, 1952). Do przerwanych studiów u prof. Heima
powróci³ w 1906 r. i ukoñczy³ je w 1910 r. z doktoratem
poœwiêconym geologii grupy Grauen Horner w Alpach
Glarneñskich. Wykonane przez niego zdjêcie geologiczne
wesz³o do Mapy Geologicznej Szwajcarii (Krajewski, 1970)
i zaczê³a siê wspó³praca ze Szwajcarsk¹ Komisj¹ Geologiczn¹. By³ jednym z czterech Polaków, których spotka³o
to wyró¿nienie (obok Rabowskiego, Horwitza i Œwiderskiego, uczniów profesora Maurice’a Lugeona).
To³wiñski nie planowa³ d³u¿szego pobytu w Szwajcarii.
Jednak na powrót do Królestwa nie móg³ liczyæ, a w Galicji
nie widzia³ dla siebie perspektyw w pracy naukowej, czy
w ogóle w dzia³alnoœci geologicznej. Z pomoc¹ przyszed³
prof. Heim, podsuwaj¹c mu pomys³ pracy w Holenderskich Indiach Wschodnich i polecaj¹c go holenderskiemu
towarzystwu naftowemu. Dwa lata (1911–1912) spêdzi³
To³wiñski w dziewiczych lasach deszczowych Sumatry na
poszukiwaniach ropy naftowej w neogenie po³udniowo-wschodniej czêœci wyspy (seria Palembang). Pobyt ten
wspomina³ jako wielk¹ egzotyczn¹ przygodê, pe³n¹
trudów, zagro¿eñ, kontaktów z nietkniêtymi europejsk¹
cywilizacj¹ tubylcami i z „nieporównanym przepychem
przyrody ¿ywej” (To³wiñski, 1916–1917).
Po powrocie do Europy, z nadziej¹ na znalezienie miejsca dla siebie, pojecha³ najpierw do Galicji, ale wobec niepowodzenia swoje poszukiwania pomys³u na dalsze ¿ycie
kontynuowa³ podczas podró¿y po Europie, przez Skandynawiê, Angliê i Francjê. W roku 1913 o¿eni³ siê w Krakowie z Mari¹ Krahelsk¹ (1881–1951), absolwentk¹
uniwersytetu w Zurychu, któr¹ pozna³ w czasie studiów
(Groza, 2013; MoŸdzierz, 2013), rok póŸniej urodzi³a siê
ich jedyna córka Anna. Choæ To³wiñski snu³ plany wyjazdu do Ameryki, to nie odmówi³ prof. Heimowi podjêcia w
1914 r. prac geologicznych w okolicy Jeziora Czterech
Kantonów w Szwajcarii. Albert Heim by³ znakomitym
uczonym, badaczem geologii Alp, zwolennikiem teorii
kontrakcji, któr¹ wraz ze Suessem z powodzeniem rozszerzy³, wykorzystuj¹c do objaœnienia genezy fa³dowej budowy gór (Heim, 1878, 1919–1922; Limanowski, 1909;
Neumayr, 1912; Chain, 1974). Niew¹tpliwie ceni³ i lubi³
To³wiñskiego, otaczaj¹c go ojcowsk¹ opiek¹ i wspieraj¹c
w trudnych chwilach. O jego szlachetnym charakterze
œwiadczy pomoc jakiej udzieli³ Piwowarowi.
Wybuch I wojny œwiatowej zasta³ Konstantego To³wiñskiego w Szwajcarii, ale wkrótce wraz z transportem polskich ochotników spiesz¹cych do Legionów dotar³ do
Krakowa. Tu spotka³o go rozczarowanie wielk¹ zale¿no-
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Ryc. 3. Konstanty To³wiñski z Mari¹, ok. 1912–1913. Ryc. 1– 3 ze
zbiorów rodzinnych

œci¹ Legionów od w³adz austriackich i do wojska nie
wst¹pi³ (Krajewski, 1958). Wobec zbli¿aj¹cych siê do Krakowa wojsk rosyjskich i zarz¹dzonej ewakuacji znalaz³
siê w Zakopanem, a nastêpnie wyjecha³ do Wiednia
(To³wiñski, 1952). W spuœciŸnie To³wiñskiego z okresu
wiedeñskiego (lata 1915–1916) uwagê zwracaj¹ materia³y
œwiadcz¹ce o jego niezrealizowanym pomyœle napisania
pracy o budowie i historii gór (To³wiñski 1915–1916).
Jesieni¹ 1916 r., œci¹gniêty przez kolegê, To³wiñski
przyjecha³ do Borys³awia, centrum ówczesnego górnictwa
naftowego w polskich Karpatach (Krajewski, 1958).
Wspomina³ po latach: „...i tu rozpostar³o siê przede mn¹
owo szersze dawno poszukiwane pole dla ¿ywego dzia³ania.
Poci¹ga³y mnie coraz wiêcej Karpaty z ca³¹ swoj¹ bogat¹
treœci¹. Pocz¹tkowo pracowa³em jako geolog przy ró¿nych
organizacjach naftowych, przekona³em siê jednak, ¿e tego
rodzaju stanowisko nie pozwala opanowaæ ¿adnego wiêkszego zagadnienia z geologii karpackiej i zmusza do ci¹g³ego
rozpraszania siê” (To³wiñski, 1952).
Odkrycie z³ó¿ w Borys³awiu w 1896 r. wywo³a³o prawdziw¹ gor¹czkê naftow¹ i powa¿ny nap³yw zagranicznego
kapita³u. ¯ywio³owy rozwój górnictwa cechowa³a poœpieszna, w du¿ym stopniu rabunkowa eksploatacja, prowadzona
przez liczne, nie wspó³pracuj¹ce ze sob¹ przedsiêbiorstwa.
Powa¿ny problem stanowi³ deficyt fachowców: geologów,
wiertników, górników. Brakowa³o dok³adnych map geologicznych terenu, wg³êbnych map strukturalnych, przekrojów geologicznych, fachowo opisanych profilów wierceñ.
Niedostateczna znajomoœæ specyficznej problematyki naftowej prowadzi³a do niew³aœciwej gospodarki z³o¿owej
pod wzglêdem technicznym, odgazowania i zawodnienia
z³ó¿, a w konsekwencji strat w wydobyciu ropy (Paw³owski,
1990; Jawor, Kruczek, 1994). Po roku 1909, kiedy produkcja ropy w Borys³awiu osi¹gnê³a rekordowy poziom
2 mln t rocznie, nast¹pi³ jej spadek wywo³any nadchodz¹cym kryzysem gospodarczym. Ju¿ wczeœniej dojrzewa³a myœl o koniecznoœci utworzenia specjalnej instytucji
naukowej o charakterze s³u¿by geologicznej, której zadaniem by³oby z jednej strony rozpoznawanie budowy Karpat i odkrywanie nowych z³ó¿, z drugiej zaœ – zajmowanie
siê geologi¹ terenów naftowych i kopalñ, gromadzenie
danych statystycznych oraz ochrona z³ó¿ przed rabunkow¹
gospodark¹ i zawodnieniem. W roku 1912 Izba Pracodawców w Przemyœle Naftowym w Borys³awiu i Okrêgowy
Urz¹d Górniczy w Drohobyczu powo³a³y Stacjê Geologiczn¹ w Borys³awiu, do czego w powa¿nym stopniu przy-

czyni³ siê prof. Józef Grzybowski. Kierownikiem stacji
zosta³ m³ody, zdolny absolwent Uniwersytetu Wiedeñskiego dr Boles³aw Kropaczek (Studencka, 1986). Niestety,
nied³ugo potem wybuch³a wojna œwiatowa, powo³any do
wojska Kropaczek poleg³ na froncie jesieni¹ 1914 r., a stacja
zosta³a zniszczona w trakcie rosyjskiej ofensywy. Z pozosta³ych po Kropaczku materia³ów rêkopiœmiennych Grzybowski wyda³ w 1919 r. „Atlas Geologiczny” Borys³awia.
Po wyparciu rosyjskich wojsk rz¹d austriacki przej¹³ kopalnie na w³asnoœæ, powierzaj¹c kierownictwo w³adzom
wojskowym, które rozpoczê³y rabunkow¹ eksploatacjê wojenn¹ (Krajewski, 1958; Jawor, Kruczek, 1994).
Wed³ug Konstantego To³wiñskiego najbardziej pal¹cym problemem górnictwa naftowego Borys³awia by³o
zawodnienie z³ó¿ (To³wiñski, 1952). Uporanie siê z t¹
kwesti¹ oraz zajêcie siê pozosta³ymi wa¿nymi zagadnieniami geologii naftowej wymaga³o reaktywacji Stacji Geologicznej, o co To³wiñski usilnie zabiega³ i do czego dosz³o
w 1919 r. By³ ju¿ wtedy zwi¹zany z organizowanym przez
prof. Józefa Morozewicza Pañstwowym Instytutem Geologicznym (PIG), z ramienia którego w roku 1919 kartowa³
w okrêgu jasielskim i bada³ tektonikê pó³nocnego brzegu
Karpat w okolicy Dobromila. Sprawowa³ nadto nadzór nad
wierceniami rz¹dowymi i zajmowa³ siê zwalczaniem zawodnienia z³ó¿ naftowych w Borys³awiu (Morozewicz,
1921; To³wiñski, 1922, 1923; Ksi¹¿kiewicz, 1960). Ale ju¿
w pocz¹tkach maja 1920 r. To³wiñski i kilku innych geologów karpackich opuœcili PIG i przeszli do Pañstwowego
Urzêdu Naftowego (PUN), zwi¹zanego z Ministerstwem
Skarbu (Rühle, 1960). To³wiñski zaj¹³ siê przede wszystkim organizacj¹ Stacji Geologicznej w Borys³awiu, która
z czasem sta³a siê wa¿nym, bardzo sprawnie kierowanym
przez niego oœrodkiem geologii karpackiej i naftowej.
W tych szczególnych czasach organizowania siê nowego
pañstwa polskiego dochodzi³o do nieoczekiwanych zawirowañ, nie ominê³o to równie¿ geologii. W 1923 r. PUN
zosta³ zlikwidowany, a tematyka naftowa powróci³a do
PIG, który podlega³ Ministerstwu Przemys³u i Handlu.
W instytucie powo³ano Wydzia³ Naftowo-Solny z siedzib¹
w Borys³awiu, którego kierownikiem zosta³ w roku 1924
dr To³wiñski. Zadania Wydzia³u Naftowo-Solnego PIG
i Stacji Geologicznej by³y rozdzielone. Do stacji nale¿a³a
œcis³a wspó³praca z przemys³em i górnictwem naftowym,
zaœ zadaniem Wydzia³u Naftowo-Solnego by³o systematyczne badanie budowy geologicznej Karpat z u¿yciem

Ryc. 4. Karpacki Instytut Geologiczno-Naftowy w Borys³awiu.
Ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego (NAC)
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metod kartograficznych i tworzenie syntez geologicznych
i z³o¿owych. Doktor To³wiñski, kierownik obu jednostek,
znakomicie ³¹czy³ zadania jako wnikliwy badacz ca³ej, bardzo rozleg³ej problematyki geologii karpackiej i naftowej.
Dzia³alnoœæ naukow¹ w Karpatach To³wiñski rozpocz¹³ zaraz po przyjeŸdzie do Borys³awia, kiedy pracowa³ w
przemyœle naftowym. Jego pierwsza publikacja dotyczy³a
charakterystyki g³ównego poziomu roponoœnego Borys³awia
i Tustanowic, który ze wzglêdu na znaczenie gospodarcze
nazwa³ borys³awskim piaskowcem roponoœnym (To³wiñski, 1917; Œwidziñski, 1947). Z oczywistych wzglêdów
koncentrowa³ siê na szczegó³owym rozpoznawaniu geologii rejonu Borys³awia, rozmieszczenia z³ó¿ ropy, gazów,
wód (solanek) i stosunków miêdzy nimi oraz na sprawie
archiwizacji materia³ów wiertniczych, geologicznych i statystycznych (To³wiñski, 1921a, 1922, 1923). Zajmowa³y
go tak¿e techniczne aspekty eksploatacji i mo¿liwoœci wykorzystania w Borys³awiu stosowanych w œwiecie metod
zwiêkszania wydajnoœci z³ó¿ ropy (metoda Marietta)
(To³wiñski, 1924).
Z chwil¹ rozszerzenia swoich badañ na inne obszary
Karpat (1919) To³wiñski wszed³ w zagadnienia geologii
regionalnej. Pierwsz¹ publikacj¹ o takim charakterze by³
artyku³ „Dyslokacje poprzeczne, oraz kierunki tektoniczne
w Karpatach Polskich” (To³wiñski, 1921b), wielokrotnie
cytowany w literaturze (Nowak, 1927; Œwidziñski, 1934;
Œwiderski, 1952; Ksi¹¿kiewicz, 1972; Oszczypko i in.,
2008). Opisa³ w nim odkryte podczas kartowania pó³nocnej okolicy Jas³a (fa³d Liwocz–Podzamcze) p³aty silnie
zaburzonych tektonicznie utworów zbudowanych z pstrych
³upków eocenu i piaskowców ciê¿kowickich oraz ³upków
i piaskowców o zupe³nie odmiennym, niespotykanym w
tym rejonie wykszta³ceniu facjalnym. P³aty uzna³ za resztki pod³o¿a „wiêkszej masy p³aszczowinowej, która przesu-

nê³a siê od strony po³udnia” i wyodrêbni³ pod nazw¹ p³aszczowiny jasielskiej. Dalej zaj¹³ siê g³ównymi kierunkami
tektonicznymi polskich Karpat, wyró¿niaj¹c w ich ³uku
kierunki: karpacki, tatrzañski i œl¹ski, oraz przecinaj¹cymi
je dyslokacjami poprzecznymi, ich wiekiem, a tak¿e wp³ywem starego pod³o¿a na budowê Karpat.
G³ównym jednak obszarem badañ pozostawa³ pó³nocny
brzeg Karpat Wschodnich, z którym by³ zwi¹zany Borys³aw,
i inne znacz¹ce wyst¹pienia ropy naftowej w Polsce. Kluczowemu fragmentowi tego obszaru, obejmuj¹cemu rejon
Borys³awia, To³wiñski (1925) poœwiêci³ obszern¹ rozprawê, przedstawiaj¹c jego budowê geologiczn¹ i stwierdzone
z³o¿a bituminów. Wyró¿ni³ szereg struktur fa³dowych równoleg³ych do brzegu Karpat, okreœlanych przez niego jako
skiby, id¹c ku po³udniowi: brze¿n¹, orowsk¹ z fa³dem
schodnickim, skolsk¹, Paraszki i Ze³emianki i kolejne
struktury fa³dowe, oraz opisa³ wg³êbn¹ skibê borys³awsk¹,
wysuniêt¹ ku pó³nocy poza orograficzn¹ granicê pasma
i ukryt¹ pod solonoœnym miocenem przedgórza. Zwróci³
uwagê na wyraŸne falowanie pod³u¿nej osi pasma, objawiaj¹ce siê obecnoœci¹ kulminacji i depresji oraz na œwiadectwa kilkakrotnego powtarzania siê ruchów fa³duj¹cych
w rejonie badañ, którym uleg³a tak¿e formacja solonoœna.
Przechodz¹c do zagadnieñ z³o¿owych, To³wiñski stwierdzi³, ¿e najwiêksze zasoby gazu, ropy i wosku s¹ zwi¹zane
ze skib¹ borys³awsk¹ (Borys³aw, MraŸnica, Tustanowice
i in.), wielkim, obalonym fa³dem wg³êbnym z fliszowym
j¹drem, otulonym mioceñskimi utworami solnymi, nasuniêtym na utwory przedgórza, zdecydowanie mniejsze wystêpuj¹ w skibach: brze¿nej i orowskiej (i w fa³dzie schodnickim). G³ówne z³o¿a grupuj¹ siê w strefie wypiêtrzenia
borys³awskiego, o cechach kulminacji regionalnej, gdzie
panowa³y warunki sprzyjaj¹ce gromadzeniu siê bituminów
w pó³nocnej czêœci skiby borys³awskiej, zaœ ich zatrzyma-

Ryc. 5. Spotkanie z ministrem przemys³u i handlu Eugeniuszem Kwiatkowskim (siedzi w œrodku, z kapeluszem na kolanach), na prawo
od niego Stanis³aw Pilat. Konstanty To³wiñski siedzi pierwszy od lewej. W drugim rzêdzie pierwszy od lewej stoi Jerzy Smoleñski.
Borys³aw (?), lata 20. XX w. Ze zbiorów PAN Muzeum Ziemi w Warszawie
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Ryc. 6. Konstanty To³wiñski przed Instytutem w Borys³awiu, lata
30. XX w.

Ryc. 7. Konstanty To³wiñski w swoim gabinecie

nie by³o mo¿liwe dziêki przykryciu skiby przez nieprzepuszczalne warstwy solonoœne. Zag³êbianie siê skiby ku
NW i SE prowadzi do zaniku ropy, jednak w rejonie Nahujowic, gdzie skiba siê wznosi, znowu pojawiaj¹ siê z³o¿a
ropy. Sytuacja powtarza siê w Bitkowie (na SE), gdzie w
rejonie poprzecznego wypiêtrzenia ropa i gaz wystêpuj¹
zarówno w skibie brze¿nej, jak i, w szczególnoœci, w skibie
borys³awskiej.
Koñcz¹c to pobie¿ne omówienie rozprawy To³wiñskiego, nie mo¿na pomin¹æ jego roli we wprowadzeniu do
naszego s³ownictwa tektonicznego terminu skiba, przez
zdefiniowanie go i zastosowanie w nazewnictwie jednostek tektonicznych Karpat Wschodnich. Okreœlenie to by³o
ju¿ wczeœniej u¿yte przez Nowaka (1914, 1917), ale upowszechnienie jego jest zas³ug¹ To³wiñskiego.
W roku 1925 zosta³a tak¿e wydana „Mapa geologiczna
polskich Karpat wschodnich” w skali 1 : 200 000 (od

Borys³awia do Prutu), autorstwa Boles³awa Bujalskiego,
Eugeniusza Jab³oñskiego, Konstantego To³wiñskiego i Stanis³awa Weignera, „ceniona do dziœ” (Jawor, Kruczek,
1994), zaprezentowana przez To³wiñskiego na odbywaj¹cym siê we wrzeœniu I ZjeŸdzie Asocjacji Karpackiej w
Borys³awiu. Organizatorem spotkania by³a Stacja Geologiczna w Borys³awiu przy udziale PIG oraz wspó³pracy
Uniwersytetu Jagielloñskiego i Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. Uczestniczy³o w nim 22 geologów
zagranicznych, z Rumunii, Czechos³owacji, Jugos³awii,
krajów alpejskich (Francja, Szwajcaria, W³ochy), Hiszpanii, USA, Japonii i 44 z Polski. Wycieczki prowadzone
przez zwi¹zanych ze stacj¹ i Wydzia³em Naftowo-Solnym
PIG geologów karpackich objê³y ró¿ne czêœci Karpat
Wschodnich. Zjazd zakoñczy³ siê sukcesem, osobistym
To³wiñskiego jako g³ównego organizatora, a tak¿e jego
wspó³pracowników: Bujalskiego, Jab³oñskiego, Krajewskiego, Weignera, de Cizancourta, Œwiderskiego, jak i ca³ej
polskiej geologii (To³wiñski, 1927a; Krajewski, 1958; Zieliñski, 1962; Gawe³, 1963).
W nastêpnym roku To³wiñski przeszed³ do badañ przedgórza Karpat Wschodnich, którego budowa geologiczna
by³a wówczas bardzo s³abo znana. Dwa lata wczeœniej
odkryto tam bardzo wydajne z³o¿e gazu w rejonie Daszawy
(To³wiñski, 1927c, 1936), co, jak wynika ze wspomnieñ
To³wiñskiego, by³o jego osobist¹ zas³ug¹ (To³wiñski, 1952).
Te i póŸniejsze badania umo¿liwi³y mu wyró¿nienie g³ównych jednostek geologicznych przedgórza: biegn¹c¹ wzd³u¿
orograficznego brzegu Karpat silnie zaburzon¹ tektonicznie perykarpack¹ formacjê solonoœn¹ (miocen–helwet)
i spoczywaj¹c¹ na niej sfa³dowan¹ i nasuniêt¹ charakterystyczn¹ seriê ró¿owych margli stebnickich z ³awicami
piaskowców, i³ami i solnymi przebiciami diapirowymi
z pod³o¿a, tzw. warstwy stebnickie (helwet–dolny torton)
(To³wiñski, 1927c), w 1950 r. nazwane przez niego p³aszczowin¹ (jednostk¹) stebnick¹. Jednostka ta jest nasuniêta
na warstwy daszawskie tylko nieznacznie zaburzonego
miocenu autochtonicznego (torton–sarmat) (To³wiñski,
1950, 1956; Ksi¹¿kiewicz, 1972; Oszczypko i in., 2008).
Analizuj¹c budowê z³o¿a w Daszawie i inne wyst¹pienia
gazu na SE, w Ka³uszu i pomiêdzy tymi miejscowoœciami
(Balicze), oraz odkryte przez siebie przejawy gazonoœnoœci w Oparach na NW od Daszawy, To³wiñski stwierdzi³,
¿e wszystkie one wystêpuj¹ w podobnej sytuacji geologicznej – w warstwach daszawskich w pobli¿u tektonicznego kontaktu z jednostk¹ stebnick¹. Zwróci³ równie¿
uwagê, ¿e mamy tu do czynienia ze stref¹ gazonoœn¹
ci¹gn¹c¹ siê na przestrzeni kilkudziesiêciu kilometrów
(To³wiñski, 1936). Wiele lat po wojnie profesor Stanis³aw
Wdowiarz pisa³, ¿e granica zasiêgu „antyklinorium stebnickiego”, jest wci¹¿ znana wœród geologów radzieckich
jako „linia To³wiñskiego” (Wdowiarz, 1971).
Pogl¹dy To³wiñskiego (1934b) na tektonikê polskich
Karpat zewnêtrznych ró¿ni³y siê od syntetycznych ujêæ
Nowaka (1927) czy Œwidziñskiego (1934). We wschodniej
czêœci Karpat wydziela³ skibowy region pó³nocny (p³aszczowina skolska), na po³udnie od niego rozleg³¹ centraln¹
depresjê karpack¹ (To³wiñski, 1932c) i nasuniêt¹ na ni¹
p³aszczowinê magursko-czarnohorsk¹, która w zachodniej
czêœci Karpat (na W od Dunajca) w jego ujêciu pokrywa³a
ca³¹ ich powierzchniê, cechuj¹c siê du¿ym zró¿nicowaniem
stratygraficznym i facjalnym. Uwa¿a³, ¿e w jej obrêbie
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Ryc. 8. Od lewej: Stefan Czarnocki, Wilhelm Friedberg, Karol Bohdanowicz, Wawrzyniec Teisseyre, Konstanty To³wiñski. Borys³aw
(?), lata 30. Ryc. 6–8 ze zbiorów rodzinnych

„dadz¹ siê z pewnoœci¹ wydzieliæ mniejsze, drugorzêdne
jednostki tektoniczne”. Nieobecnoœæ regionu skibowego
i centralnej depresji na zachodzie Karpat To³wiñski t³umaczy³ istnieniem ogromnej dyslokacji poprzecznej Dunajca,
która zrzuci³a te jednostki na znaczn¹ g³êbokoœæ. Skibowy
styl p³aszczowiny skolskiej by³ wg niego skutkiem podes³ania tej jednostki plastyczn¹ mioceñsk¹ formacj¹ soln¹
– na niej to p³aszczowina podczas przesuwania ³ama³a siê
na oddzielne bry³y, które nasuwaj¹c siê jedne na drugie,
tworzy³y skiby. Do kolejnej próby syntezy budowy Karpat
To³wiñski powróci³ po wojnie, o czym bêdzie mowa w dalszej czêœci artyku³u. Równolegle rozwija³ koncepcje poszukiwañ z³ó¿ ropy naftowej (To³wiñski, 1932a, 1933a).
Trzeba zaznaczyæ, ¿e w latach 1931–1934 nast¹pi³o za³amanie prac poszukiwawczych, szczególnie wiertniczych,
co by³o skutkiem wielkiego kryzysu gospodarczego (Jawor,
Kruczek, 1994). To³wiñski zwraca³ uwagê na znaczenie
poszukiwañ z³ó¿ gazu ziemnego na przedgórzu oraz potrzebê penetracji obszaru jasielskiego w Karpatach Zachodnich. Rezultatem jego dzia³añ by³y m.in. wspomniane odkrycie z³o¿a gazu w Oparach, a nastêpnie w Roztokach w
rejonie Jas³a (To³wiñski, 1932b, 1934a, 1936). Du¿¹ wagê
przywi¹zywa³ do badañ geofizycznych, sejsmicznych
(refleksyjnych), grawimetrycznych, magnetycznych i elektrycznych. W roku 1935 PIG wyda³ arkusz Skole Mapy
Geologicznej w skali 1 : 100 000 jego autorstwa, pierwsz¹
seryjn¹ mapê geologiczn¹ Karpat od czasu „Atlasu Geologicznego Galicji” (Ksi¹¿kiewicz, 1960). Nie mo¿na pomin¹æ
geologicznej aktywnoœci To³wiñskiego za granic¹ – w roli
eksperta naftowego na Sycylii (1926), udzia³u w kolejnych
zjazdach Asocjacji Karpackiej (Rumunia w 1927 r. i Cze214

chos³owacja w 1931 r.), w badaniach porównawczych nad
diapiryzmem w Rumunii (To³wiñski, 1935a) oraz publikowania w renomowanych zachodnich pismach naukowych
(To³wiñski, 1934c) i wydawnictwach kongresowych
(To³wiñski, 1935b, 1938).
Wyj¹tkowe miejsce w dorobku dr. To³wiñskiego zajmuje szczegó³owa, niedokoñczona monografia pt. „Kopalnie nafty i gazów ziemnych w Polsce”, na któr¹ sk³ada siê
wydany w 1929 r. tom I, obejmuj¹cy kopalnie Karpat
Wschodnich, przygotowany ze wspó³pracownikami, oraz
tom II wydany w 1937 r., poœwiêcony kopalniom rejonu
Borys³awia i zwi¹zany z nim „Nowy atlas geologiczny
Borys³awia” (1930), które w ca³oœci wysz³y spod rêki
To³wiñskiego. Wydaniu tomu III o kopalniach okrêgu

Ryc. 9. Borys³aw. Widok na pó³nocn¹ czêœæ miasta. Ze zbiorów
NAC
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jasielskiego przeszkodzi³ wybuch II wojny œwiatowej. W
roku 1939 ukaza³a siê przygotowana pod jego redakcj¹
piêkna, bardzo nowoczesna mapa geologiczna Karpat
Wschodnich w skali 1 : 200 000 (na podk³adzie warstwicowym), stanowi¹ca syntezê wiedzy na temat tego najbardziej perspektywicznego z³o¿owo fragmentu ówczesnych
polskich Karpat.
W 1930 r. To³wiñski opuœci³ PIG, oficjalnie wskutek
zmian organizacyjnych w instytucie (Ksi¹¿kiewicz, 1960).
W niepublikowanym „Szkicu autobiograficznym” wspomina³ to wydarzenie nastêpuj¹co: „...by³em równie¿ wspó³pracownikiem Pañstw. Inst. Geolog. i wydawa³em nawet
prace geologiczne z ramienia obydwu instytucji, ta forma
jednak wspó³pracy nie by³a dobrze widziana w ówczesnym
PIG, z którego musia³em wyst¹piæ” (To³wiñski, 1952).
Najwa¿niejsza dla niego by³a Stacja Geologiczna w
Borys³awiu, któr¹ tworzy³ od podstaw. Zaczyna³ wraz ze
Stanis³awem Krajewskim od sto³u i szafy u¿yczonych w
kancelarii jednej z firm naftowych (Krajewski, 1958).
Dziêki determinacji i talentowi organizacyjnemu doprowadzi³ do zbudowania okaza³ej siedziby, zaprojektowanej
z myœl¹ o rozwoju stacji, z biurem, pracowniami, laboratorium chemicznym, ciemni¹ fotograficzn¹, salami muzealnymi, biblioteczn¹ i konferencyjn¹, mieszkaniami dla
pracowników, zapleczem gospodarczo-magazynowym,
stajniami, gara¿em i wozowni¹ oraz „piêknym kortem tenisowym”, za którym wyrasta³a œciana lasu (Konior w:
Paw³owski, 1990). Du¿¹ inwencjê i talent organizacyjny
To³wiñskiego widaæ w dzia³alnoœci stacji, która w 1932 r.
zosta³a przekszta³cona w Karpacki Instytut Geologiczno-Naftowy, w szerokiej wspó³pracy z przemys³em naftowym, badaniach regionalnych, kontaktach z oœrodkami
naukowymi i gospodarczymi w kraju i za granic¹,
dzia³alnoœci wydawniczej (mapy, atlasy, biuletyny Stacji
Geologicznej, póŸniej instytutu i in.), w utworzeniu bardzo
wa¿nego miesiêcznika naftowego (kilkakrotnie zmieniaj¹cego tytu³: „Statystyka Naftowa” w latach 1926–1930,
„Statystyka Naftowa Polski” w 1931, „Geologia i Statystyka Naftowa Polski” w 1932–1933 i „Kopalnictwo Naftowe
w Polsce” w 1934–1939). Miesiêcznik ten by³ (i jest) Ÿród³em ogromnych iloœci danych statystycznych na temat
wszystkich kopalñ naftowych w Polsce, uzyskiwanych na
bie¿¹co z Okrêgowych Urzêdów Górniczych w Jaœle, Drohobyczu i Stanis³awowie, i przeró¿nych informacji dotycz¹cych geologii, górnictwa i przemys³u naftowego
(To³wiñski, 1939a, 1952; Skoczylas, 1985; Wójcik, 1995).
Zacytujê znowu Konstantego To³wiñskiego: „Karpacki
Instytut rozporz¹dza³ ma³ymi œrodkami i ma³¹ za³og¹ –
razem z pracownikami fizycznymi licz¹c¹ tylko ok. 15
osób, a nale¿a³o utrzymaæ w ewidencji oko³o 2 000 otworów naftowych i gazowych, opracowywaæ ekspertyzy geologiczno-techniczne, wykonywaæ zdjêcia terenowe ró¿nych
odleg³ych nawet rejonów karpackich, wydawaæ prace specjalne. Nic dziwnego, ¿e wykonanie tych ró¿nych czynnoœci b¹dŸ branie tylko w nich pewnego udzia³u bardzo mnie
absorbowa³o. Ale by³o to w³aœnie owe magiczne pole,
którego mnie tak brakowa³o w latach ubieg³ych. Wszyscy
wspó³pracownicy Instytutu pe³nili swoje zadania niezwykle sprawnie i czynili na pewno parokrotnie wiêcej, ni¿
czyni siê zwykle w przeciêtnych normalnych warunkach”
(To³wiñski, 1952).

Nadzór nad instytutem sprawowa³o Kuratorium, do
którego nale¿eli przedstawiciele przedsiêbiorstw naftowych,
Okrêgowego Urzêdu Górniczego w Drohobyczu i niektórzy wybitni przemys³owcy. Jak wynika ze sprawozdania
To³wiñskiego za rok 1934 (To³wiñski, 1934d) do tego czasu bud¿et instytutu w blisko 90% by³ pokrywany z op³at
pobieranych od firm naftowych (od otworów bêd¹cych w
ruchu). Tego roku Kuratorium wyst¹pi³o do ministra przemys³u i handlu o przyznanie Instytutowi z funduszu wiertniczego sta³ej subwencji w kwocie 50 000 z³. Sporadycznie
nap³ywa³y dotacje z du¿ych przedsiêbiorstw naftowych,
g³ównie z S.A. „Pioniera”, w ostatnich latach istnienia
instytut otrzymywa³ subwencje pañstwowe (Paw³owski,
1990).
W owych czasach w przemyœle naftowym w Polsce
panowa³a wielka przewaga zagranicznego kapita³u, co by³o
skutkiem powa¿nego niedopatrzenia strony polskiej u progu odradzania siê naszej pañstwowoœci. W 1919 r. rz¹d polski zrzek³ siê dobrowolnie zajêcia maj¹tku austriackich
i niemieckich firm naftowych, który na mocy traktatu wersalskiego przechodzi³ na w³asnoœæ reaktywowanego pañstwa
polskiego, i zamiast w polskich znalaz³ siê w rêkach podstawionych kapitalistów francuskich (Jawor, Kruczek, 1994).
Potem sytuacja tylko siê pogarsza³a, a udzia³ w tym mieli
lobbyœci zagranicznych potentatów naftowych i przekupni
urzêdnicy. To³wiñski bacznie œledzi³ rozwój wypadków,
doradza³ polskim przedsiêbiorstwom, m.in. Pañstwowej
Fabryce Olejów Mineralnych „Polmin” w Drohobyczu,
najwiêkszej rafinerii w Polsce miêdzywojennej, wskazuj¹c
kierunki poszukiwañ z³ó¿ gazu, co skutkowa³o odkryciem
z³ó¿ w Daszawie i Roztokach. Ich zagospodarowanie zwiêkszy³o mo¿liwoœci finansowe firmy – gaz by³ wykorzystywany do celów opa³owych – i poprawi³o jej pozycjê na
rynku. Wobec rosn¹cego zagro¿enia wojn¹ wielokrotnie
podnosi³ potrzebê tworzenia strategicznych rezerw produktów naftowych, jednak za ka¿dym razem, mimo zwo³ywania narad i specjalnych komisji w ministerstwie apele nie
przynosi³y ¿adnych praktycznych decyzji (To³wiñski,
1952). W tym przypadku w grê wchodzi³y ju¿ nie tyle interesy gospodarcze, co dalekosiê¿ne dzia³ania si³ wrogich
polskiemu pañstwu. W roku 1933 To³wiñski opublikowa³
na ³amach „Geologii i statystyki naftowej Polski” krytyczn¹ ocenê rz¹dowego projektu nowej Naftowej Ustawy
Górniczej (To³wiñski, 1933b). Zarzuci³ autorom projektu
zgodê na oddanie podziemnych bogactw w rêce kapita³u
zagranicznego przez ograniczenie udzia³u pañstwa do roli
poœrednika w nadawaniu w³asnoœci górniczej ka¿demu,
kto dysponuje odpowiednimi œrodkami (na drodze tzw.
woli górniczej). Co wiêcej, proponowane przepisy prowadzi³y do oddania pod obc¹ kontrolê wszystkich instytucji
zwi¹zanych z przemys³em naftowym, w tym instytucji
pañstwowych, nie wy³¹czaj¹c Karpackiego Instytutu Geologiczno-Naftowego (To³wiñski, 1933b, 1952; Chabrzyk,
1995). Na szczêœcie proponowana ustawa nigdy nie wesz³a
w ¿ycie, ale po opublikowaniu krytyki To³wiñski decyzj¹
ministerstwa zosta³ odwo³any z funkcji redaktora czasopisma, którym kierowa³ od za³o¿enia, a atmosfera wokó³
instytutu i jego kierownika zgêstnia³a. Niew¹tpliwie sytuacja stawa³a siê groŸna skoro w swoich wspomnieniach
pisa³: „...przemo¿ne si³y prowadzi³y destrukcyjn¹ robotê
zmierzaj¹c¹ do unieszkodliwienia Karpackiego Instytutu
o pañstwowym nastawieniu (...) przy zdumiewaj¹cym nie215
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Ryc. 10. Konstanty To³wiñski z wnuczk¹ Ew¹ w Zakopanem, lata
50., ze zbiorów rodzinnych

wyrobieniu ogó³u i jego biernym zachowaniu siê (...) w
Borys³awiu czu³em siê mniej bezpiecznie ni¿ w d¿unglach
Indonezji”.
W roku 1935 Konstanty To³wiñski kupi³ góralski dom
na Ma³ym ¯ywczañskim w Zakopanem, w którym zamieszka³a jego ¿ona Maria z córk¹ Ann¹, zwi¹zane z tym
miastem od 1923 r. Oboje ma³¿onkowie byli ludŸmi niepospolitymi, on – cz³owiek czynu i naukowiec poch³oniêty
bez reszty prac¹ w Karpatach, ona – z patriotycznej rodziny
powstañców styczniowych, doktor nauk przyrodniczych,
poliglotka, pracownik uniwersytetów w Krakowie, Kopenhadze i Wilnie, attaché kulturalny w ambasadzie polskiej w
Helsinkach, autorka polskiego przek³adu czêœci fiñskiego
eposu narodowego „Kalewala” i pierwszego polskiego
podrêcznika anatomii dla szkó³ œrednich by³a w tamtych
czasach kobiet¹ bardzo wyemancypowan¹. Tworzyli parê
niezwyk³¹, ka¿de z nich realizowa³o swoje ¿yciowe pasje

i mimo d³ugich okresów ¿ycia w oddaleniu od siebie ca³y
czas pozostawali w przyjaŸni i poczuciu rodzinnej wiêzi.
Ich córka Anna Górska zosta³a architektem, przez ca³e
¿ycie zwi¹zana z Zakopanem, wspó³twórczyni stylu neozakopiañskiego, du¿e uznanie zdoby³a jako autorka
projektów znanych schronisk tatrzañskich (Pinkwart,
D³ugo³êcka-Pinkwart, 2003; Groza, 2013; MoŸdzierz,
2013).
Ostatnie publikacje To³wiñskiego przed wybuchem
wojny dotyczy³y planu prac wiertniczo-poszukiwawczych
na przedgórzu Karpat Zachodnich i w centralnej depresji
karpackiej, a tak¿e na zewnêtrznym brzegu Karpat
Wschodnich w celu „odkrycia nowego Borys³awia”,
którego œwietnoœæ dobiega³a koñca (To³wiñski, 1939a, b).
We wrzeœniu 1939 r. Borys³aw znalaz³ siê w sowieckiej
strefie okupacyjnej. Karpacki Instytut Geologiczno-Naftowy przekszta³cono w Karpacki Geologiczny Instytut
Naukowo-Badawczy (Karpatskij Nauczno-Issledowatielskij Gieo³ogiczeskij Institut), a To³wiñski, którego kompetencje by³y bardzo wysoko cenione przez geologów sowieckich, zosta³ mianowany zastêpc¹ dyrektora instytutu.
W roku 1941 w „Sowietskoj gieo³ogij” opublikowano jego
rozprawê „Fa³dowanie diapirowe a wystêpowanie ropy na
przedgórzu Karpat Wschodnich”. Wybuch wojny niemiecko-sowieckiej w 1941 r. i zajêcie Borys³awia przez
Niemców tylko na krótko przerwa³y prace poszukiwawcze. Jako geolog terenowy To³wiñski prowadzi³ badania w
Karpatach Pokuckich, wspominaj¹c potem: „...mog³em
kontynuowaæ niektóre prace karpackie. Znalaz³em siê
wœród Hucu³ów jako ¿yczliwy dla nich cz³owiek i tak te¿
zosta³em przyjêty. Z ma³ym ch³opakiem wykonywa³em
dalekie wycieczki do dzikich bezludnych zak¹tków górskich. Nie spotka³ nas nigdy ¿aden przykry wypadek, ale
banderowcy czyli hitlerowcy w innym wydaniu potrafili tê
harmoniê nagle zburzyæ. W ostatnim okresie wojennym

Ryc. 11. II Konferencja Instytutów Naftowych w Krakowie, 30 XI 1959 r. W œrodku pierwszego rzêdu prof. Konstanty To³wiñski
(z kwiatami), pierwszy na lewo od niego minister górnictwa i energetyki Jan Mitrêga (w mundurze górniczym), trzeci Henryk Górka,
czwarty na prawo prezes Centralnego Urzêdu Geologii Mieczys³aw Mrozowski. W g³êbi za To³wiñskim widaæ w trzecim rzêdzie
Henryka Œwidziñskiego (oznaczony x) i na prawo od niego Antoniego Gaw³a (w okularach). W przedostatnim rzêdzie na lewym
skrzydle Julian Soko³owski (oznaczony strza³k¹). Fot. A. Karaœ, ze zbiorów PAN Muzem Ziemi w Warszawie
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uzupe³nia³em swoje studia w Karpatach Zachodnich”
(To³wiñski, 1952). Wyniki tych i wczeœniejszych badañ na
po³udniowo-wschodnich krañcach przedwojennej Polski
zawar³ w obszernej rozprawie „Karpaty Pokuckie” (To³wiñski, 1950).
W lata powojenne dr To³wiñski wchodzi³ jako cz³owiek
ju¿ niem³ody, i spêdza³ je g³ównie z rodzin¹ w Zakopanem
oraz w Krakowie. Tam pisa³ swoje kolejne artyku³y. Jednoczeœnie aktywnie uczestniczy³ w ró¿nych konferencjach,
zjazdach, spotkaniach i mia³ wp³yw na ustalanie kierunków dalszych poszukiwañ ropy naftowej i gazu ziemnego
w kraju, jako cz³onek Pañstwowej Rady Geologicznej,
doradca geologiczny ówczesnego Centralnego Zarz¹du
Przemys³u Paliw P³ynnych, a nastêpnie Przedsiêbiorstwa
Pañstwowego Poszukiwania Naftowe w Krakowie, pozostaj¹c na tym stanowisku a¿ do œmierci (Fleszar, 1961; Zieliñski, 1962). Wci¹¿ zwraca³ uwagê na perspektywicznoœæ
pó³nocnego brzegu Karpat oraz przylegaj¹cej strefy przedgórza, to jego podpowiedziom zawdziêczano odkrycie
z³o¿a gazu ziemnego w Dêbowcu k. Skoczowa na Œl¹sku
(To³wiñski, 1946, 1950). Dzieli³ siê swoimi koncepcjami
na temat poszukiwañ bituminów na Ni¿u Polskim i w innych czêœciach Polski pozakarpackiej, szczególnie interesuj¹c siê „wypiêtrzeniem kujawskim” [faktycznie ca³ym
antyklinorium œrodkowopolskim – JBM], ze wzglêdu na
wystêpuj¹ce tam przejawy tektoniki solnej (To³wiñski,
1947).
W latach 50. To³wiñski wróci³ do syntezy budowy Karpat zewnêtrznych, podsumowania wieloletnich badañ
i obserwacji, prowadzonych w ró¿nych rejonach, tak¿e na
terenie Rumunii (To³wiñski, 1956). Wiele uwagi poœwiêci³
strukturze roponoœnej skiby borys³awskiej, wielkiego, obalonego fa³du wg³êbnego u czo³a Karpat Wschodnich. W kierunku wschodnim (Rypne, Bitków) ta wg³êbna struktura
staje siê bardziej z³o¿ona, tworzy j¹ „kilka ³usek otulonych
przez formacjê soln¹ i warstwy polanickie pod nasuniêt¹
skib¹ brze¿n¹”. W Karpatach Pokuckich usytuowanych w
strefie wybitnej poprzecznej elewacji ods³ania siê na
powierzchni terenu jako skiba pokucka. Cech¹ opisywanej
struktury jest œcis³y zwi¹zek z formacj¹ soln¹, st¹d zaproponowana dla niej przez autora nazwa „Salidy”. Kontynuacjê struktury To³wiñski widzia³ w Karpatach
Rumuñskich. Jednoczeœnie wyrazi³ pogl¹d, ¿e odpowiednikami salidów w Karpatach Zachodnich s¹ fa³dy solne
Wieliczki i Bochni (Ksi¹¿kiewicz, 1972). Koncepcja
o salidach i ich wyj¹tkowoœci zarówno w sensie rozwoju,
tektoniki, jak i potencjalnego znaczenia przemys³owego
zosta³a potwierdzona wynikami póŸniejszych poszukiwañ.
Wdowiarz i Jucha pisali, ¿e w ci¹gu 70 lat licz¹cej dzia³alnoœci poszukiwawczej odkryto we fliszu fa³dów
wg³êbnych co najmniej piêæ wielkich pól naftowych
(Borys³aw, Orów, Dolina, Bitków, Moineºti), których
³¹czne wydobycie i zasoby przemys³owe sumarycznie
wyra¿aj¹ siê liczb¹ ok. 150 mln t ropy i co najmniej 40 mld
m3 gazu (Wdowiarz, Jucha, 1969).
W dowód uznania dla zas³ug dr. To³wiñskiego w rozwoju polskiej geologii naftowej i badaniach geologii Karpat w roku 1958 Centralna Komisja Kwalifikacyjna dla
Pracowników Nauki nada³a mu tytu³ naukowy profesora
zwyczajnego. W latach 1958–1960 pe³ni³ funkcjê przewodnicz¹cego Rady Naukowej Instytutu Naftowego w Kra-

kowie. Rok wczeœniej zosta³ powo³any na cz³onka honorowego Polskiego Towarzystwa Geologicznego.
Profesor Konstanty To³wiñski cieszy³ siê opini¹ cz³owieka niezwyk³ej prawoœci charakteru, dobroci i pracowitoœci (Fleszar, 1961; Zieliñski, 1962; Wdowiarz, 1971).
By³ bardzo dobrze zorganizowany, wobec ludzi ¿yczliwy,
choæ zachowuj¹cy dystans, rozczytany w literaturze piêknej,
poezji i rozmi³owany w operze. Pani Ewa Górska-Schumacher, jego wnuczka, zapamiêta³a go jako eleganckiego,
dystyngowanego mê¿czyznê, niemal do koñca ¿ycia zachowuj¹cego sprawnoœæ fizyczn¹. Jako osiemdziesiêciolatek odby³ jeszcze wycieczkê na Karb, zakosikami wzd³u¿
¿lebu od Czarnego Stawu G¹sienicowego.
Na kilka dni przed œmierci¹, w szpitalu w Krakowie,
robi³ korektê tekstu swojego referatu wyg³oszonego jesieni¹ 1959 r. na II Kongresie Instytutów Naftowych w Krakowie pt. „Zagadnienia naftowe w Polsce na geologicznym
tle niektórych naftonoœnych rejonów Europy”.
Zmar³ 16 maja 1961 r., spocz¹³ na Cmentarzu Salwatorskim w Krakowie.
Pani Ewie Górskiej-Schumacher serdecznie dziêkujê za rozmowy o Dziadku oraz udostêpnienie dokumentów, fotografii
i ksi¹¿ek z Jego biblioteki. Za udzielon¹ pomoc dziêkujê tak¿e
Pani Annie Schumacher, Prawnuczce. Panu prof. Zbigniewowi
Wójcikowi jestem wdziêczny za rozmowy o prof. To³wiñskim,
pomoc w identyfikacji niektórych osób na fotografiach i zapoznanie siê z manuskryptem artyku³u, zaœ Panu prof. Piotrowi
Krzywcowi za podjêcie siê recenzji artyku³u i uwagi. Paniom
mgr Marii W¹sik i mgr Marii Rajskiej oraz Panu Dariuszowi
Woliñskiemu dziêkujê za pomoc w korzystaniu z archiwum
i biblioteki Muzeum Ziemi w Warszawie, zaœ Pani Jadwidze
Komañskiej za udostêpnienie zasobów Biblioteki Naukowej
Instytutu Nafty i Gazu w Krakowie.
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