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Dar pracowników na stulecie powo³ania Pañstwowego Instytutu Geologicznego
Stanis³aw Wo³kowicz1, Krystyna Wo³kowicz1
A gift of the employees for the hundredth anniversary of the establishment of the Polish
Geological Institute. Prz. Geol., 68: 472–474.
A b s t r a c t. The hundredth anniversary of the establishment of the Polish Geological Institute
was an opportunity for its employees to fund replicas of two amphoras that had been exhibited
at the Geological Museum before World War II, and were destroyed during the war. The amphoras have been filled with crude oil from the Barnówko–Mostno–Buszewo (BMB; Polish Lowland) and Turze Pole (Carpathians) deposits, as well as with brine. Barbara and Kunegunda
(Kinga), the two patrons of miners, became the patrons of the amphoras.
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Z okazji okr¹g³ych rocznic dzia³alnoœci ró¿nego rodzaju instytucji pracownicy zwykle
otrzymuj¹ od swoich pracodawców prezenty.
Ale mo¿na sobie wyobraziæ równie¿ sytuacjê
odwrotn¹, kiedy to pracownicy wyra¿aj¹
wdziêcznoœæ swojej instytucji za to, ¿e przez
lata stanowi³a stabilne miejsce pracy. Takie zdarzenie mia³o miejsce w Pañstwowym Instytucie
Geologicznym. Z inicjatywy jednego z autorów
niniejszej informacji [SW], która zosta³a zwerbalizowana w trakcie uroczystoœci barbórkowych w 2018 r., postanowiono uœwietniæ stulecie
powo³ania PIG poprzez ufundowanie przez pracowników instytutu kopii dwóch amfor, w których przed II wojn¹ œwiatow¹ eksponowano
ropê naftow¹ pochodz¹c¹ ze z³ó¿ krajowych.
Jedyna fotografia, na której zosta³y utrwalone te
amfory (ryc. 1 – patrz str. 475), zosta³a wykonana
przez przedwojennego pracownika PIG, znakomitego kartografa profesora Henryka Œwidziñskiego. Widzimy na niej wype³nione rop¹
naftow¹ amfory o klasycznym kszta³cie, stoj¹ce
poœród innych unikatowych okazów surowców
mineralnych Polski: monumentalnej bry³y wêgla
kamiennego z pok³adu Reden, bêd¹cej darem
Franko-Polskiego Towarzystwa Górniczego oraz
du¿ego bloku krystalicznej soli kamiennej,
podarowanego przez dyrekcjê Pañstwowej
¯upy Solnej w Wieliczce. Oryginalne szklane
amfory zosta³y zniszczone w trakcie dzia³añ
wojennych.

Ryc. 2. Projekt techniczny amfor wykonany przez £ukasza Borkowskiego i wizualizacja autorstwa pracowników Huty Szk³a Artystycznego Sabina w Rymanowie
Fig. 2. Technical design of the amphora, made by £ukasz Borkowski, and the
visualization prepared by the employees of thethe Sabina Artistic Glassworks in
Rymanów

ODTWORZENIE AMFOR I POSTUMENTÓW
Bazuj¹c na proporcji wysokoœci amfor do zachowanego bloku wêgla kamiennego okreœlono przypuszczaln¹ ich
wysokoœæ, a dok³adnego rozrysowania i zwymiarowania
tych¿e podj¹³ siê £ukasz Borkowski. Uzyskany rysunek
techniczny (ryc. 2) zyska³ aprobatê wykonawcy amfor,
Huty Szk³a Artystycznego Sabina w Rymanowie. Wyroby
tego zak³adu s¹ znane z wysokiej jakoœci i cenione przez
odbiorców, zw³aszcza zagranicznych.
1

Nieod³¹cznym elementem szklanych amfor s¹ zamykaj¹ce je kapturki. Wobec braku informacji o tym, z jakiego materia³y by³y wykonane przedwojenne zamkniêcia,
zadecydowano, ¿e obecne bêd¹ mosiê¿ne. Kapturki nie
spoczywaj¹ bezpoœrednio na szkle, lecz wspieraj¹ siê na
gumowych oringach. Wykonano tak¿e ozdobne mosiê¿ne
ko³nierze, na których wygrawerowano lata: 1919 i 2019
oraz nazwy amfor: Barbara i Kinga. Dodatkowo, maj¹c na
uwadze bezpieczeñstwo zwiedzaj¹cych, wykonano obejmy, którymi podstawy amfor bêd¹ mocowane do postumentów. Dostojny wygl¹d mosiê¿nych elementów potêguje
ich spatynowanie. Mosiê¿ne elementy zosta³y wykonane w
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Ryc. 3. Postumenty z piaskowca: A – projekt; B – w zak³adzie
kamieniarskim przygotowane do wysy³ki. Fot. B. Skolak
Fig. 3. Sandstone pedestals: A – design; B – at the stone factory
ready to shipping. Photo by B. Skolak

Zak³adzie Br¹zowniczo-Metaloplastycznym Darii i Jacka
Pytlaków z Warszawy, wed³ug ich w³asnego projektu,
wykonanego na podstawie dostarczonych przedwojennych
zdjêæ. Ka¿dy element jest œciœle dopasowany do amfory,
st¹d te¿ monta¿ odby³ siê z udzia³em i pomoc¹ Pañstwa
Pytlaków.
Docelowo amfory zostan¹ umieszczone na postumentach wykonanych z górnoturoñskiego piaskowca ze z³o¿a
D³ugopole na Dolnym Œl¹sku. Jest to drobnoziarnisty piaskowiec skaleniowy o spoiwie krzemionkowym, o bardzo
dobrych parametrach technicznych – ma du¿¹ odpornoœæ
na œcieranie, niewielk¹ nasi¹kliwoœæ oraz du¿¹ odpornoœæ
na œciskanie i oddzia³ywanie soli. W Warszawie zastosowano go do ozdobienia Arkad Kubickiego na Zamku Królewskim oraz w elementach ma³ej architektury Dolnych
Tarasów Pa³acu Prezydenckiego. Postumenty (ryc. 3)
zaprojektowali na zasadzie pro publico bono Katarzyna
Zych-G³uszyñska i Bogus³aw Skolak, a wykona³a je firma
Granex ze Strzegomia. W celu obni¿enia wagi wydr¹¿ono
ich œrodkow¹ czêœæ, ale pomimo tego ka¿dy z postumentów wa¿y ok. 280 kg.
ZAWARTOŒÆ AMFOR
Wobec braku informacji o tym, z jakich z³ó¿ pochodzi³y próbki ropy naftowej w przedwojennych amforach,
mo¿na siê jedynie domyœlaæ, ¿e znajdowa³a siê tam ropa
z Borys³awia i z rejonu kroœnieñsko-jasielsko-gorlickiego.
Na ryc. 1 widaæ, ¿e amfory by³y w ca³oœci wype³nione
rop¹. Obecnie przyjêto nieco inn¹ koncepcjê ekspozycji.
Z uwagi na edukacyjn¹ rolê pe³nion¹ przez Muzeum Geologiczne zadecydowano, ¿e ka¿da z amfor bêdzie wype³niona solank¹, rop¹ naftow¹ i gazem ziemnym, co ma
odzwierciedlaæ klasyczne z³o¿e wêglowodorowe. Ju¿ po
dwóch dniach uwidoczni³o siê rozfrakcjonowanie systemu. Na dno amfor opad³y sk³adniki mineralne zawarte w
solance – solanka zmieni³a wiêc barwê i ku górze jest coraz
jaœniejsza. Nad solank¹ zaœ z ostr¹ granic¹ wystêpuje ropa
naftowa, a powy¿ej bezbarwny gaz ziemny (ryc. 4 – patrz
str. 475).

Amfora Barbara zawiera ropê naftow¹ z najwiêkszego
polskiego z³o¿a wêglowodorów Barnówko–Mostno–Buszewo (BMB), które znajduje siê na pograniczu województw
zachodniopomorskiego i lubuskiego. Zasoby wydobywalne tego z³o¿a to ponad 10 mln t ropy naftowej i 10 mld m3
gazu ziemnego, przy za³o¿onym niskim wspó³czynniku
wydobycia. Z³o¿e znajduje siê w dolomicie g³ównym
(cechsztyn). Zosta³o odkryte w 1993 r., a eksploatacjê rozpoczêto 7 lat póŸniej. Ropa zawiera ok. 0,8% siarki. Jej
gêstoœæ waha siê pomiêdzy 0,80 a 0,83 g/cm3. Prezentowana próbka zosta³a pobrana z g³êbokoœci poni¿ej 3000 m.
W amforze Kinga znajduje siê ropa naftowa ze z³o¿a
Turze Pole k. Brzozowa (Karpaty). Ma ono znacznie
d³u¿sz¹ historiê. Pierwsze prace poszukiwawcze na jego
terenie rozpoczêto w 1883 r. Wykonano wtedy ok. 40 studni (kopanek) do g³êbokoœci oko³o 27 m, z których uzyskano pewne iloœci ropy i gazu ziemnego. W 1890 r.
rozpoczêto prace wiertnicze. £¹cznie w latach 1890–1952
w rejonie Turzego Pola wykonano 133 otwory o œredniej
g³êbokoœci ok. 600 m, wœród których by³o 86 otworów eksploatacyjnych. Z³o¿e wystêpuje w piaskowcach hieroglifowych i piaskowcach ciê¿kowickich (paleocen–eocen).
Powierzchnia pola eksploatacyjnego wynosi³a 0,37 km2.
Ze z³o¿a wydobyto ³¹cznie niespe³na 400 tys. t ropy naftowej
i ok. 65 mln m3 gazu. Eksploatowana ropa jest typu parafinowego. Jej gêstoœæ waha siê pomiêdzy 0,8 a 0,84 g/cm3.
Obecnie wydobycie z tego z³o¿a jest na minimalnym poziomie, ale wystarczy³o, by nape³niæ nasz¹ amforê. Próbka
ropy pochodzi z warstwy z³o¿owej wystêpuj¹cej w interwale 520–705 m.
W obydwu amforach znajduje siê solanka z otworu
wiertniczego Czarna Wieœ 4. W 2019 r. ropa naftowa i solanka zosta³y przekazane instytutowi przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG).
PATRONKI AMFOR – BARBARA I KINGA
Amfora z rop¹ naftow¹ z Ni¿u Polskiego nosi imiê
patronki wszystkich górników – œw. Barbary (ryc. 5). Jest
to postaæ niezwykle ciekawa, choæ brakuje historycznych
dowodów na jej istnienie. Ale gdyby nie istnia³a, nie
by³oby sensu o niej pisaæ. Có¿ wiêc wiadomo o tej tajemniczej postaci. Jej mniej lub bardziej spójne ¿yciorysy
wywodz¹ siê z legend. W najstarszych, pochodz¹cych
dopiero z VII w. mo¿na znaleŸæ informacjê, ¿e ¿y³a na
prze³omie III i IV w. (273–306). Urodzi³a siê w Nikomedii
nad Morzem Marmara (dzisiejszy Izmit w Turcji), albo w
fenickim Heliopolis (obecnie Baalbek w Libanie, gdzie
figuruje w spisie wa¿nych osób zwi¹zanych z tym miastem), w rodzinie bogatego pogañskiego kupca o imieniu
Dioscorus. Przyjê³a wiarê chrzeœcijañsk¹ od jednego ze
swoich nauczycieli i nie chc¹c siê wyrzec wiary zosta³a
uwiêziona w wie¿y i skazana na œmieræ. Zdo³a³a zbiec, ale
zosta³a schwytana przez ojca i œciêta, on zaœ zgin¹³ ra¿ony
piorunem. Jej relikwie znajduj¹ siê w wielu miejscach,
m.in. w Burano i Torcello k. Wenecji, w katedrze œw.
W³odzimierza w Kijowie, a tak¿e w klasztorze w Czerwiñsku nad Wis³¹, do którego relikwiarz z czaszk¹ œw. Barbary
(w formie hermy, tj. popiersia) przekaza³ po wojnie trzynastoletniej król Kazimierz Jagielloñczyk. Obecnie relikwiarz ten jest przechowywany w Muzeum Diecezjalnym
w P³ocku. W¹tpliwoœci historyczne co do istnienia œw. Barbary spowodowa³y, ¿e w czasie reformy liturgicznej soboru
watykañskiego II, przeprowadzonej w 1969 r., zosta³a
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Ryc. 5. Œw. Barbara, ¿eliwo – z kolekcji autorów. Fot. S. Wo³kowicz
Fig. 5. Saint Barbara, cast iron – Authors’ collection. Photo by
S. Wo³kowicz

usuniêta z litanii œwiêtych Koœcio³a powszechnego (ale nie
z samej listy œwiêtych), ograniczaj¹c w ten sposób oddawanie jej czci do kultów lokalnych. Có¿ to oznacza w przypadku œw. Barbary? Jest czczona nieomal na ca³ym
œwiecie. W Polsce jest nie tylko patronk¹ górników, ale
równie¿ patronk¹ hutników, marynarzy, rybaków, ¿o³nierzy, kamieniarzy i wiêŸniów. W wielu krajach jest
patronk¹ wszystkich tych, którym grozi nag³a œmieræ w
pracy, a wiêc bywa patronk¹ si³ zbrojnych, przede wszystkim artylerzystów, ale te¿ stra¿aków czy budowniczych
tuneli. Górnicy s¹ zwykle wymieniani na pierwszym miejscu tej listy.
Amfora z rop¹ naftow¹ z Karpat nosi imiê œw. Kingi
(1234–1292) – Kunegundy, patronki górników solnych
(ryc. 6). To wêgierska królewna z dynastii Arpadów, ksiê¿na krakowska i sandomierska, ¿ona ksiêcia Boles³awa
Wstydliwego. W 1279 r. wst¹pi³a do klasztoru klarysek w
Starym S¹czu, w którym przebywa³a a¿ do œmierci i zosta³a
pochowana. Jej kanonizacji dokona³ papie¿ Jan Pawe³ II
w 1999 r.
Czêsto istnieje silny zwi¹zek pomiêdzy formacjami:
naftow¹ i soln¹, o czym w odniesieniu do Karpat pisa³ m.in.
Stanis³aw Staszic. Nawi¹zuj¹c do historii PIG nale¿y
wspomnieæ, ¿e zwi¹zek ten znalaz³ odzwierciedlenie w
nazwie jednego z pierwszych oddzia³ów zamiejscowych
instytutu: Wydzia³u Naftowo-Solnego w Borys³awiu. St¹d
te¿ nazwanie amfory z rop¹ karpack¹ imieniem Kingi jest
ze wszech miar uzasadnione.
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Ryc. 6. O³tarz i grób œw. Kingi w Starym S¹czu – ilustracja
pochodzi z ksi¹¿ki siostry Marii Immakulaty z 1925 r.
Fig. 6. The altar and the grave of St Kinga in Stary S¹cz – illustration from the book of Sister Maria Immakulata from 1925

FUNDATORZY AMFOR I POSTUMENTÓW
W celu zrealizowania
pierwotnego zamierzenia,
którym by³o ufundowanie
kopii amfor przez pracowników PIG, w lutym 2019 r. rozpoczêto zbiórkê funduszy.
Istniej¹ce wówczas zawirowania wokó³ instytutu, niepewnoœæ co do jego dalszego funkcjonowania, a nawet istnienia, nie sprzyja³y hojnoœci. Dlatego te¿ zosta³y poczynione
pewne zabiegi organizacyjne, dziêki którym zebrano doœæ
pokaŸn¹ sumê. Jednak i ona nie zapewnia³a pe³nego pokrycia kosztów inwestycji. Pomyœlano wiêc o pozyskaniu
sponsora, a doœæ naturalnym adresatem proœby wyda³o siê
PGNiG, poniewa¿ od wielu lat obie instytucje maj¹ bardzo
dobre relacje i wspieraj¹ siê wzajemnie w rozwi¹zywaniu
problemów geologicznych. Dziêki ¿yczliwoœci Zarz¹du
Fundacji PGNiG im. Ignacego £ukasiewicza szybko ustalono zasady wspó³pracy. Lista g³ównych fundatorów i sponsora zosta³y wygrawerowane na mosiê¿nych tabliczkach,
które zostan¹ umieszczone na postumentach. Epidemia
COVID-19 nieco opóŸni doprowadzenie do koñca tej
szczytnej idei, ale nie uniemo¿liwi.
Uroczyste ods³oniêcie amfor w tymczasowej lokalizacji
odby³o siê w trakcie uroczystoœci barbórkowych w 2019 r.
Nale¿y mieæ nadziejê, ¿e tym razem amfory bêd¹ spe³nia³y
sw¹ ekspozycyjn¹ i edukacyjn¹ rolê przez wiele lat, o wiele
d³u¿ej ni¿ by³o to udzia³em pierwowzorów.

O Solidarności sprzed lat (patrz str. 467)
About Solidarity from years ago (see p. 467)

Dar pracowników na stulecie powołania
Państwowego Instytutu Geologicznego (patrz str. 472)
A gift of employees for the hundredth anniversary of the establishment
of the Polish Geological Institute (see p. 472)

Ryc. 3. Pielgrzymka do Częstochowy w 1984 r. Wśród jej uczestników członkowie Solidarności z PIG: Andrzej Bellok,
Barbara Filakowa-Łaszcz, Urszula Grabowska, Magdalena Jęczmyk, Maria Karaczun, Wojciech Knapczyk, Teresa Kiełczewska, Wojciech Kiełczewski, Jadwiga Królicka, Grażyna Niemczynow-Burchart, Jolanta Pacześna, Grzegorz Pieńkowski, Artur Rejban, Maria Wichrowska, Michał Wilczyński, Janina Wiszniewska i jej matka
Fig. 3. Pilgrimage to Częstochowa in 1984. PGI’s Solidarność members are among the participants
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Ryc. 6. Pogrzeb ks. Jerzego Popiełuszki (1984 r.) – baner instytutu na ogrodzeniu kościoła św. Stanisława Kostki
w Warszawie
Fig. 6. Funeral of Father Jerzy Popiełuszko (1984) – banner of PGI’s Solidarność on the fence of St. Stanisław Kostka
church in Warsaw
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Ryc. 1. Przedwojenne amfory z ropą naftową stojące w głównej sali Muzeum Geologicznego PIG. Fot. H. Świdziński
Fig. 1. Oil-containing amphoras exposed before World War II in the Main Hall of the PGI Geological Museum. Photo by H. Świdziński

Ryc. 4. Kopie amfor podarowane w 2019 r. w sali Muzeum Geologicznego PIG. Fot. P. Derkowski
Fig. 4. Copies of amphoras given in 2019 in the Hall of the PGI Geological Museum. Photo by P. Derkowski

475

2020-06-01 12:07:55

