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Abstrakt 
W artykule przedstawiono, opierając się na definicjach geologii, jako nauki, ogólny dorobek  

naukowo-badawczy dotyczący historii badań obszaru Pogórza Karpackiego, a takŜe częściowo Karpat. Obejmuje  
on lata 1861–2011. Z uwagi na róŜnorodność zagadnień, znaczne ramy czasowe (150 lat) i uwarunkowania 
historyczne za podstawę przyjęto usystematyzowanie i przedstawienie biografii najbardziej charakterystycznych 
geologów oraz ich udział w tworzeniu tej niezwykłej i niekiedy zapomnianej historii. 

W grupie dwudziestu dwóch geologów znajdziemy między innymi sylwetki takich ludzi, jak: A. Gottlob 
Wernera (1749–1817) uwaŜanego za twórcę geologii, jak równieŜ ks. Krzysztofa Kluka (1739–1796) oraz Ŝyjących 
później – Ludwika Zejsznera, Alojzego Altha, Józefa Siemiradzkiego, Władysława Szajnochę, Rudolfa Zubera, 
Eugeniusza Romera, Jana Nowaka, Konstantego Tołwińskiego, Stanisława Wdowiarza i innych, którzy poprzez 
swoje badania i publikacje wnieśli niekwestionowany dorobek (niekiedy zapomniany) dotyczący tych ziem. 
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THE OUTLINE OF GEOLOGICAL RESEARCH HISTORY  
OF THE CARPATHIAN FOOTHILLS AREA 

 
 

Abstract 
In article were presented, basing on definitions of geology as science, general scientific research achievements 

concerning history of research Pogorze Karpackie area, as well as partially Karpaty mountains. It includes years 
1861–2011. From consideration on variety of problems, significant time frame (150 years) and historic conditions for 
base was taken systematizing and representation biography most characteristic geologists and their effort in creating 
this unusual and sometimes forgotten history. 

In group of twenty two geologists we find inter alia silhouettes people like: A. Gottlob Werner (1749–1817) 
considered as creator of geology, as well as priest Krzysztof Kluk (1739–1796) and geologist who lived after – 
Ludwik Zejszner, Alojzy Alth, Józef Siemiradzki, Władysław Szajnocha, Rudolf Zuber, Eugeniusz Romer, Jan 
Nowak, Konstanty Tołwiński, Stanisław Wdowiarz and others, who through their research and publications have 
brought unquestionable work (sometimes forgotten) concerning those grounds. 
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1. Wstęp 

Opierając się na dokumencie ministra środowiska określającego politykę ekologiczną 
państwa na lata 2007–2010, a takŜe perspektywy na lata 2011–2014 (ryc. 1) w zakresie 
ochrony zasobów kopalin i wód podziemnych oraz celów średniookresowych w tym 
zakresie do 2014 r., nieodzownym wydaje się opracowanie w pierwszej kolejności, 
przynajmniej w ogólnym zarysie, historii badań geologicznych tego obszaru, problemów 
temu towarzyszących oraz wydobycie z mroków zapomnienia niezwykłych ludzi – 
geologów, badaczy i odkrywców bogactw tej krainy. Być moŜe taka praca powinna 
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kierunkować badania nad problemami środowiskowymi natury geologicznej, które  
są często problemami przeniesionymi z zamierzchłej przeszłości do współczesności. 
 
 

     

Ryc. 1. Strona tytułowa dokumentu „Polityka ekologiczna państwa na lata 2007–2010  
z uwzględnieniem perspektyw na lata 2011–2014” 

Źródło: Zbiory autora 
 

RównieŜ rozwój nowych gałęzi nauki, takich jak: geoekologia, geoturystyka, 
współczesna balneologia sprawiają, Ŝe coraz częściej istnieje konieczność sięgania  
i odtwarzania stanu środowiska z ubiegłych dekad wiekowych. O ile środowisko typu 
atmosfera, hydrosfera (w zakresie wód powierzchniowych) jest stosunkowo łatwiejsze  
do badań obserwacyjnych, to dostęp do środowiska geologicznego typu litosfera1 jest 
bardziej utrudniony2. Z tego względu wszelkie informacje o wykonywanych robotach 
geologicznych, poszukiwawczych, eksploatacyjnych, często zaniechanych, niedouku-
mentowanych, mogą mieć istotne znaczenie. 

2. Geologia jako nauka 

W mowie potocznej przez nazwę „geologia” rozumie się nauki geologiczne. Nazwa  
tej dziedziny wywodzi się z języka greckiego od dwóch słów: ge – ziemia oraz logos – 

                                                           
1  Litosfera – zewnętrzna warstwa skorupy ziemskiej złoŜona z typowych skał, nieróŜniących się istotnie od znanych  

z powierzchni Ziemi. Zasięg wgłębny w granicach 10–100 km. 
2  W. Jaroszewski, L. Marks, A. Radomski, Słownik geologii dynamicznej, Warszawa 1985, s. 131. 
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słowo, nauka. Jest to zatem nauka o ziemi. Geologia, jako termin naukowy oznacza  
jedną z dziedzin wchodzącą w skład nauk geologicznych, do których naleŜą: mineralogia, 
petrografia, geofizyka, geochemia, geomorfologia oraz paleontologia. 

Współczesna geologia pozwala wyróŜnić dwa główne działy, a są nimi: geologia 
podstawowa i geologia stosowana. Geologia podstawowa zebrała tak wiele materiału,  
Ŝe w jej ramach przeprowadzono dalsze podziały: geologia dynamiczna, geologia 
historyczna (w tym stratygrafia, paleografia), geologia regionalna, tektonika. W obrębie 
geologii stosowanej wyłoniono geologię surowcową (złoŜową), geologię inŜynierską  
oraz hydrogeologię. 

Najmłodszą z dziedzin wchodzących w skład nauk geologicznych jest geofizyka 
badająca Ziemię jako ciało fizyczne. W tym zakresie nieodzownym stała się 
międzynarodowa współpraca potwierdzona ogłoszeniem w roku 1882–1883 I-go Roku 
Polarnego oraz w 1932–1933 II-go Roku Polarnego. Na największą skalę przeprowadzono 
światowe badania geofizyczne w latach 1957–1958 w czasie trwania Międzynarodowego 
Roku Geofizycznego. Poznano wtedy takie zjawiska, jak: burze magnetyczne, zorza 
polarna, świecenie własne atmosfery. Od roku 1957 zakres geofizyki rozszerzył się na 
przestrzeń kosmiczną. 

Jedną z ostatnich dziedzin dynamicznie rozwijającą się jest geochemia. Tworzy  
ona charakterystykę fizyczno-chemiczną róŜnych środowisk fizyko-chemicznych Ziemi. 
Ustala bilans geochemiczny róŜnych pierwiastków dla rozmaitych środowisk 
powierzchniowych Ziemi. 

Dyscypliną zamykającą poniekąd nauki geologiczne jest geomorfologia. Zajmuje  
się ona formami powierzchni Ziemi oraz procesami kształtującymi tę powierzchnię.  
Łączy ona w sobie geografię i geologię. 

Najstarszą z grup nauk geologicznych jest mineralogia badająca własności fizyczne  
i chemiczne minerałów. Nauką pokrewną mineralogii jest petrografia zajmująca się 
badaniem całych zbiorów minerałów, czyli skał. Te właśnie dwie ostatnie grupy nauk 
geologicznych były u podstaw rozwoju badań geologicznych bardzo dynamicznie 
rozwijających się w obszarze Pogórza Karpackiego od początków XIX w. do chwili 
obecnej. 

3. Zanim przemówią geologowie – czyli początki opisów geograficznych 
ziem w XVIII w. okre ślonych mianem Galicji i Lodomerii 

Określenie i opisanie kraju zwanego Galicją zawdzięczamy księdzu Maryjanowi  
z Zakonu Trynitarzy, który w kronice zatytułowanej „hypomnema Ordinis Sancitis – simae 
Trinitatis” wydanej w roku 1753 w Warszawie opisał i określił kraj zwany Galicją  
i Lodomerią (ryc. 2). 
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Ryc. 2. Mapa Galicji i Lodomerii z 1889 roku 
Źródło: Meyers Lexicon, 5 Aufl Bibliographishes Institut, Leipzig 1889; Zbiory autora 

 
Wspomina o tym Ewaryst Andrzej hr. Kuropatnicki w wydanej w 1786 r. ksiąŜce 

„Geografia, albo dokładne opisanie Królestw Galicyi i Lodomeryi” wznowionej powtórnie 
w roku 1858 we Lwowie3. W opisie poszczególnych cyrkułów znajduje się cyrkuł 
dziesiąty (Liski), a w nim miasta i wsie znakomite4 Dynów, Dąbrówka (wieś pod 
Dynowem), Dubiecko, Góra Św. Michała (ryc. 3). Znacznie dokładniejsze opisy zawarte 
są w „Ilustrowanym Przewodniku po Galicyi, Bukowinie, Spiszu, Orawie i Śląsku 
Cieszyńskim” opracowanym przez dr Mieczysława Orłowicza, a wydanym we Lwowie  
w 1919 r. (ryc. 4, 5). 
 

      

 
 

                                                           
3  Ewaryst Andrej hr. Kuropatnicki, Geografia, albo dokładne opisanie Królestw Galicyi i Lodomeryi, Lwów 1858, s. 2. 
4  TamŜe, s. 60. 

Ryc. 3. Strona tytułowa ksiąŜki 
Andrzeja hr. Kuropatnickiego 
Źródło: Zbiory autora 

Ryc. 4 i 5. Dr Mieczysław Orłowicz i strona tytułowa 
„Przewodnika po Galicyi” (reprint) 

Źródło: Zbiory autora 
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Wśród wielu opisów odnajdujemy Dynów z zaznaczeniem, Ŝe w okolicy znajdują  
się kopalnie nafty i węgla. Opisy dr M. Orłowicza wydają się być tym bardziej cenne,  
gdyŜ jak pisze we słowie wstępnym „w okresie ośmioletnim, zorganizowaliśmy przeszło 
500 wycieczek zbiorowych po kraju – Ŝadna ruina zamku, Ŝaden waŜniejszy zabytek 
historyczny i artystyczny, Ŝaden jar Podola, Ŝadna jaskinia, Ŝaden wybitniejszy szczyt 
Karpat na całej ich przestrzeni od Dornej Watry na Bukowinie po Łysą Górę na Śląsku  
nie pozostał nam obcym”5. 

Karpaty i Pogórze Karpackie intrygowały nie tylko podróŜników, ale i ludzi o róŜnych 
zainteresowaniach i wykształceniu znacznie wcześniej. 

Początek rozwoju polskiej myśli geologicznej daje ks. dr Jan Krzysztof Kluk (1739–
1796) – wybitna postać epoki oświecenia6 (ryc. 6). 
 

      

Ryc. 6. Ks. dr Jan Krzysztof Kluk i strona tytułowa jego dzieła:  
„Rzeczy kopalnych osobliwie zdatnieyszych szukanie…” 

Źródło: Zbiory autora 
 

Urodzony w Ciechanowcu na Podlasiu. W 1763 r. kończy Seminarium Duchowne  
w Warszawie. W latach 1781–1782 wydaje dwutomowy podręcznik geologii i mineralogii 
pt. „Rzeczy kopalnych osobliwie zdatnieyszych szukanie, poznanie i zaŜycie”, a Komisja 
Edukacji Narodowej zatwierdza tę ksiąŜkę jako podręcznik dla szkół. 

NiemalŜe w tym samym czasie, bo w 1780 r., powstaje pierwsza w historii  
szkoła geologiczna. Jej twórcą jest niemiecki geolog i mineralog Abraham Gottlob Werner 
(1749–1817). Jego teŜ uwaŜa się za twórcę samodzielnej gałęzi wiedzy zwanej 
 geologią. Stworzył on systematykę skał i minerałów. Dokonał podziału mas skalnych 
według formacji geologicznych. Jego uczniowie przyczynili się do szybkiego rozwoju 
geologii (ryc. 7). 
 
 

                                                           
5  M. Orłowicz, Przewodnik po Galicyi, Bukowinie, Spiszu, Orawie i Śląsku Cieszyńskim, Lwów 1919, s. 5. 
6  J. Twarogowski, Poczet wielkich geologów, Instytut Wydawniczy „Nasza Księgarnia”, Warszawa 1974. 
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Ryc. 7. Abraham Gottlob 
Werner 

Źródło: „Poczet wielkich 
geologów…”, Zbiory 

autora 

Jednym ze znakomitych propagatorów i popularyzatorów 
nauki w Polsce był Feliks Drzewiński (1788–?). Studia odbył  
na Uniwersytecie Wileńskim. W historii nauki Drzewiński  
zasłynął jako autor wyjątkowo dobrym podręczników. W roku 
1816 wydał podręcznik do mineralogii, nieco później, bo  
w 1823 r. najlepszy podręcznik w pierwszej połowie XIX w.  
do fizyki doświadczalnej. ChociaŜ Drzewiński wydawał 
znakomite podręczniki, nie miał absolutnie daru wykładania. 
Jego wykłady były nieudane. Jak wspominają jego uczniowie, 
profesor słabo wykładał, jąkał się, mylił się, doświadczenia 
fizyczne robił niezręcznie, a matematykę miał słabo opanowaną, 
JednakŜe nauce polskiej, zwłaszcza mineralogii, geologii  
i fizyce oddał nieocenione usługi7. 

W roku 1755 (data aktu urodzenia – 06.11) w miesz-
czańskiej rodzinie burmistrza Piły urodził się Stanisław 
Wawrzyniec Staszic (ryc. 8). W 1778–79 przyjął święcenia 

kapłańskie po ukończeniu Seminarium 
Duchownego w Poznaniu. Studia 
kontynuował w College de France. 
Doktorat obronił w 1782 r. Do historii przeszedł jako mąŜ stanu, 
pisarz polityczny, przyrodnik. W 1805 r. wydał rozprawę  
„O ziemiorodztwie Karpatow, innych gór i równin Polski”. Było to 
pierwsze obszerne dzieło o geologii i surowcach mineralnych 
Polski, wzbogacone w 1815 r. o mapy 
geologiczne. 

Pod koniec pierwszej połowy  
XIX w. zaznacza się w Polsce coraz 
szybszy rozwój geologii. Było to 
niewątpliwie efektem starań i prac 
Stanisława Staszica. Do wybitnych 
naukowców początków tego okresu 
naleŜał Ludwik Zejszner (ryc. 9), 
urodzony w Warszawie, ale większość 
swoich badań i prac prowadził w 
Krakowie. W 1829 r. objął na 

Uniwersytecie Jagiellońskim katedrę mineralogii i geologii (do 
1833 r.). Opublikował ok. 140 prac z dziedziny geologii, 
głównie Karpat. Doceniał równieŜ potrzebę pisania 
podręczników. W 1856 r. napisał dzieło „Geologia do łatwego 
pojęcia i zastosowania”. Był jednym z pionierów ruchu ochrony 
przyrody w Polsce. 
 

                                                           
7  J. Twarogowski, Poczet…, op. cit., Warszawa 1974, s. 98. 

Ryc. 8. Stanisław 
Wawrzyniec Staszic 

(Staszyc) 
Źródło: „Poczet 

wielkich 
geologów…”, Zbiory 

autora 

Ryc. 9. Portret Ludwika 
Zejsznera 

Źródło: „Poczet wielkich 
geologów…”, Zbiory 

autora 
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Do końca XIX w. geologia rozwijała się w Polsce znacznie wolniej niŜ w krajach 
Zachodniej Europy. Przyczyną tego stanu rzeczy było rozbicie kraju oraz dąŜenie 
zaborców do opóźnienia nauki. JednakŜe i w tym okresie znaleźli się ludzie, którzy 
przyczynili się do rozwoju nauki nie tylko polskiej, ale i europejskiej. NaleŜał do nich 
Józef Siemiradzki (ryc. 10). W roku 1882 ukazała się jego praca o głazach narzutowych  
w Polsce. W 1903 r. wydał pierwszy obszerny podręcznik do nauki geologii pt. „Geologia 
ziem polskich”, a w 1929 r. atlas z rycinami: „O czem mówią kamienie?” (ryc. 10). 
Geologia polska zawdzięcza Siemiradzkiemu stworzenie podstaw kształcenia kadr 
geologicznych. 
 

     

Ryc. 10. Józef Siemiradzki oraz strona tytułowa dzieła „O czem mówią kamienie?” 
Źródło: Zbiory autora 

 
Wśród geologów bardzo waŜne miejsce zajmują ci, którzy przyczynili się do 

kształcenia kadr. Takim właśnie geologiem był Władysław Szajnocha (ryc. 11). W roku 
1885 objął posadę profesora na Uniwersytecie Jagiellońskim. Stworzył wkrótce Zakład 
Geologiczny, którym kierował przez 40 lat. Był jednym z 
załoŜycieli Polskiego Towarzystwa Geologicznego. Jemu 
zawdzięczamy wnikliwe badanie Karpat, szczególnie Galicji. Jego 
dziełem są mapy wielu prowincji karpackich opublikowane w 
zeszytach „Atlasu geologicznego”. Jest współtwórcą geologii 
stosowanej. W tym zakresie wydał dwie cenne pozycje: „Źródła 
mineralne Galicji” w 1891 r. oraz dwutomowe dzieło „Płody 
kopalne Galicji”, które ukazało się w latach 1893–1894.  

Po pierwszej wojnie światowej Amerykanie, którzy zaczęli 
bardzo intensywnie eksploatować złoŜa ropy naftowej, rozwinęli 
mikropaleontologię. Mikrofauna w tym zakresie bardzo pomaga w 
oznaczeniu warstw roponośnych. W Polsce podobne badania 
znacznie wcześniej przeprowadził Józef Grzybowski (ryc. 12). 
Początki jego kariery były dość nietypowe. Po rozpoczętych 
studiach prawniczych przenosi się na Wydział Filozoficzny 
Uniwersytetu Jagiellońskiego. Po odbytych podróŜach – Niemcy, 
Rosja, Francja, Włochy, Peru pracuje jako geolog. W 1900 r. 

Ryc. 11. Władysław 
Szajnocha 

Źródło: „Poczet 
wielkich geologów…”, 

Zbiory autora 
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zostaje docentem, później profesorem 
Uniwersytetu Jagiellońskiego. W latach 
1895–1921 ogłosił 30 rozpraw 
naukowych. Większość jego publikacji 
dotyczy Karpat polskich oraz badań  
i poszukiwań złóŜ ropy. W latach 1895–
1901 publikuje cztery najwaŜniejsze 
prace z tego zakresu, m.in.: „Mikrofauna 
karpackiego piaskowca spod Dukli”, 
„Otwornice pokładów naftowych okolic 
Krosna”. W roku 1912 opracował 
przeglądową mapę geologiczną ziem 
polskich (ryc. 12), a w 1919 „Mapę 
obszarów naftonośnych Karpat 
polskich”. Do zasług Grzybowskiego 
naleŜy zaliczyć powstanie pierwszej 
stacji geologicznej w Borysławiu, 
zrzeszającej geologów z południowo-wschodniej połaci kraju. Był niestrudzonym 
popularyzatorem nauk geologicznych, kierując i propagując swoje badania poprzez 
Uniwersytet Ludowy w Krakowie. 

Pierwszym polskim profesorem mineralogii i geologii na 
Uniwersytecie Jagiellońskim został w 1862 r. Alojzy Alth  
(ryc. 13). Historia tego człowieka była dość nietypowa. 
Średnie wykształcenie zdobył w Czerniowcach. W 1841 r. 
uzyskał we Lwowie tytuł doktora praw i został adwokatem. 
JednakŜe jego zainteresowania poszły w kierunku geologii i 
od 1840 r. rozpoczął publikowanie w tym zakresie. W 1855 r. 
przeniósł kancelarię adwokacką do Krakowa i zajął się 
geologią jako członek Krakowskiego Towarzystwa 
Naukowego. Wśród wielu publikacji wydał ksiąŜkę pt. 
„Rzecz o ropie i wosku ziemnym w Galicji” oraz umieszczał 
swoje prace w „Atlasie Geologicznym Galicji”. W ciągu 
Ŝycia wydał ponad 40 prac o tematyce geologicznej w języku 
polskim, niemieckim i francuskim. Za wielkie zasługi 
Francuskie Towarzystwo Geologiczne w ParyŜu oraz 
Krakowska Akademia Umiejętności powołały go na swego 
członka. 

Pokładami naftonośnymi interesowało się coraz więcej naukowców w Polsce. Było to 
zagadnienie opracowane jeszcze niedostatecznie. Jednym z uczonych Ŝywo zajmujących 
się tą tematyką był polski geolog i podróŜnik Rudolf Zuber (ryc. 14). Reprezentował  
lwowskie środowisko naukowe jako profesor Uniwersytetu Lwowskiego. Obszarem jego 
badań były Karpaty. W wyniku prac badawczych w 1899 r. powstało dzieło „Geologia 
pokładów naftowych” (ryc. 14), a nieco później, w 1918 r. dzieło „Flisz i nafta”.  

Ryc. 12. Józef Grzybowski oraz strona tytułowa” 
Przeglądowej mapy geologicznej ziem polskich” 

Źródło: Zbiory autora 

Ryc. 13. Alojzy Alth 
Źródło: „Poczet wielkich 

geologów…”, Zbiory autora 
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Dzięki jego wskazówkom nawiercono w Krynicy warstwę wodonośną, a powstałe w ten 
sposób źródło nazwano imieniem wielkiego uczonego. 
 

    

Fig. 14. Portret Rudolfa Zubera oraz strona tytułowa jednego z jego dzieł 
Źródło: Zbiory autora 

 
Wśród najwybitniejszych polskich naukowców wysokie miejsce zajmuje Eugeniusz 

Romer (ryc. 15). Był naukowcem najwyŜszej klasy, nie tylko europejskiej, ale i światowej. 
Jego największą zasługą jest stworzenie podstaw nowoczesnej kartografii polskiej. Ojciec 
był urzędnikiem we Lwowie, a później starostą w Krośnie, gdzie Eugeniusz spędził 
dzieciństwo. Gimnazjum ukończył w Nowym Sączu, studia w Krakowie, Halle oraz we 
Lwowie. Profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego (od 1946). Od 1916 r. w Wiedniu 
opracowywał „Geograficzno-statystyczny atlas Polski”. Dzieło to miało istotne znaczenie 
przy ustalaniu wschodniej granicy Polski w traktacie wersalskim, gdzie E. Romer był 
uczestnikiem polskiej delegacji. Pracował przez 10 lat w lwowskich szkołach średnich.  
Te doświadczenia zaowocowały wydaniem pionierskiego dzieła „Atlas geograficzny” wraz 
z podręcznikiem „Geografia dla I klas szkół średnich”. W 1921 r. załoŜył Instytut 
Kartograficzny „Atlas – KsiąŜnica”. Autor licznych prac z zakresu geomorfologii, 
kartografii. Jako pierwszy wydzielił regiony klimatyczne Polski. Twórca czasopisma 
„Prace geograficzne”, „Polski Przegląd Kartograficzny”. Po wojnie osiedlił się w 
Krakowie, gdzie zmarł w 1954 r. 
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Ryc. 16. Jan Nowak oraz strona tytułowa „Die Geologie der 
polnischen Ölfelder” („Geologia polskich pól naftowych”) 

Źródło: Zbiory autora 

Z krakowskiego środowiska naukowego tego okresu 
wywodził się znakomity geolog i paleontolog Jan Nowak 
(ryc. 16). W latach 1923–1939 był profesorem na 
Uniwersytecie Jagiellońskim. W 1927 r. wydał pracę 
poświęconą głównie Karpatom, pt. „Zarys tektoniki 
Polski”. Dwa lata później Nowak wydał cenną publikację 
(ryc. 16) w języku niemieckim „Die Geologie der 
polonischen Ölfelder” („Geologia polskich pól 
naftowych”). Prace te pozwalają zaliczyć go do 
najlepszych geologów polskich. 

Ropa naftowa była i jest nadal bardzo waŜnym 
surowcem energetycznym. Stąd teŜ w Polsce bardzo wielu 
znakomitych geologów zajmowało się i zajmuje nadal 
poszukiwaniem złóŜ roponośnych. Jednym z nich był 
Konstanty Tołwiński (1877–1961) (ryc. 17). Intensywne 
prace były prowadzone przez niego w latach 1919–39, 
kiedy to zajmował stanowisko dyrektora Karpackiego 
Instytutu Geologicznego w Borysławiu. W 1927 r. 

Tołwiński ogłosił pracę pt. „Geologia polskich Karpat Wschodnich od Borysławia do 
Prutu”. Następnie w latach 1929–1937 ukazało się dwutomowe dzieło „Kopalnie nafty i 
gazów ziemnych w Polsce”. Po wojnie pełnił funkcję doradcy w Centralnym Zarządzie 
Przemysłu Naftowego oraz przewodniczącego Rady Naukowej Instytutu Naftowego w 
Krakowie. W tym czasie opublikował dwa dzieła: „Główne elementy tektoniczne Karpat 
(...)” – 1956 r. oraz „Zagadnienia naftowe w Polsce na geologicznym tle niektórych 
naftonośnych rejonów Europy” – 
1961 r. Tacy ludzie przybliŜali 
Polskę do dalszych odkryć 
energetycznych w powojennej 
Polsce. 

Kraków i Lwów wysunęły się 
w okresie międzywojennym na 
czoło polskiej myśli geologicznej. 
Tutaj równieŜ zdobyli wiedzę dwaj 
wybitni geolodzy okresu 
powojennego: Jan Wdowiarz i 
Stanisław Wdowiarz (ryc. 18). 
Urodzeni w Rogach koło Krosna, 
naukę na poziomie średnim 
pobierali w Cesarsko-Królewskiej 
WyŜszej Szkole Realnej w Krośnie, przemianowanej później na Państwowe Gimnazjum 
im. Mikołaja Kopernika w Krośnie8. Studia wyŜsze odbyli na Uniwersytecie Jana 
Kazimierza we Lwowie. Trzeba podkreślić, Ŝe pierwsza samodzielna praca kartograficzna 

                                                           
8  S. Szafran, M. Klara, Wybitni geolodzy naftowi Jan Wdowiarz i Stanisław Wdowiarz, „Wiek Nafty” 4/2005, s. 24. 

Ryc. 16. Portret Eugeniusza 
Romera 

Źródło: „Poczet wielkich 
geologów…”, Zbiory autora 
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Stanisława Wdowiarza, to zdjęcie geologiczne w Karpatach na północ od Dynowa oraz 
praca kartograficzna obszaru o powierzchni około 200 km2 połoŜonego na południowy 
wschód od Rzeszowa. Jan Wdowiarz do 
wybuchu wojny wykładał geologię 
inŜynierską i naftową na Politechnice 
Lwowskiej, wykonując wiele prac 
geologicznych dla organizacji naftowej 
„Pionier SA”. 
Częściowo w okresie wojny pracował 
jako geolog terenowy w Karpackim 
Instytucie Geologicznym w Borysławiu. 
W tym czasie rozpoczął rozpoznanie 
terenów wokół Dubiecka, których 
wyniki ogłosił dopiero po wojnie. 
Habilitował się w 1951 r. na 
Uniwersytecie Jagiellońskim. W roku 
1955 został mianowany profesorem 
nadzwyczajnym Akademii Górniczo-
Hutniczej w Krakowie. Zmarł w 1956 r. 
w Krośnie. 
 
 

      

Ryc. 18. Jan Wdowiarz (1903–1956) i Stanisław Wdowiarz (1911–1987) 
Źródło: Wiek Nafty – „Zeszyty Naukowo-Historyczne”, nr 4/2005, Zbiory autora 

 
Stanisław Wdowiarz po wojnie w 1951 r. został powołany na stanowisko naczelnego 
geologa w Centralnym Zarządzie Przemysłu Naftowego w Krakowie. Od 1 września 1954 
r. Stanisław Wdowiarz podjął pracę w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. W tym 
samym roku otrzymał tytuł profesora nadzwyczajnego, a w roku 1968 – profesora 
zwyczajnego. Wykonane pod jego kierunkiem opracowanie: „Budowa geologiczna – ropo- 

Ryc. 17. Konstanty Tołwiński oraz strona tytułowa 
opracowania „Nowe perspektywy kopalnictwa 

naftowego w Polsce” 
Źródło: Zbiory autora 



Stanisław Rymar 

192 

i gazonośność Przedgórza Karpat” (ryc. 19) zapoczątkowało nową erę badań strefy 
zapadliska przedkarpackiego. Zmarł 14 stycznia 1987 r. w Krakowie.  

4. Zakończenie 
Natura Ziemi była zawsze jednym z najbardziej 
zasadniczych zagadnień, jakimi interesowali się 
ludzie od początków swego istnienia. Intrygowała 
ona wyobraźnię człowieka, pobudzała do 
poszukiwań nie tylko bogactw, ale i tworzenia 
hipotez oraz ich udowadniania. Wyprawom 
geologicznym towarzyszyły często nie tylko zastępy 
śmiałków Ŝądnych przygód i pieniędzy. Często w 
wyprawach geologicznych uczestniczyli ludzie pióra, 
literaci, poeci, malarze, rysownicy, później 
fotograficy. To dzięki ich opisom została 
wykreowana postać romantycznego geologa, z 
charakterystycznym młotkiem geologicznym, 
szukającego bogactw, niekiedy przygód. Powstały 
przepiękne opisy niedostępnych zakątków naszego 

globu. Utrwalone zostały pejzaŜe obszarów poszukiwań geologicznych, a takŜe ich 
badaczy. 

Pogórze Dynowskie ma to szczęście, Ŝe 
prowadzone badania i dotychczasowe rozpoznania 
geologiczne nie potwierdzają występowania 
znaczących gospodarczo surowców energetycznych. 
Pozostaje więc piękną krainą wplecioną w „Dolinę 
Błękitnego Sanu” niezdegradowaną działalnością 
górniczą. Pozostawmy ją więc taką, uzupełniając 
być moŜe jej historię o biografię geologów, którzy 
przecieŜ przemierzali tymi szlakami przez Nozdrzec, 
Dynów, Dubiecko, Krzywczę dalej Bramą 
Przemyską, do największego w okresie 
międzywojennym naftowego zagłębia, jakim był 
Borysław, a w okresie powojennym – w latach 60-
tych i później do Przemyśla i Lubaczowa, gdzie 
zostały odkryte jedne z największych w historii 
powojennych poszukiwań geologicznych złoŜa gazu 
ziemnego. 

W historii badań geologicznych często bowiem 
jest tak, Ŝe całe bogactwo faktów z nimi związanych 
przechodzi w niepamięć. Wątłe i rozproszone są często przekazy pisane, fragmentaryczne 
są materiały opublikowane, a wojny XX w. zniszczyły wiele materiałów archiwalnych. 
 

Ryc. 20. XIX-wieczna ilustracja 
humorystycznie traktująca 

problematykę odkryć geologicznych 
Źródło: zbiory autora 

Ryc. 19. Strona tytułowa 
opracowania „Karpaty…” 
Źródło: Zbiory autora 

Ryc. 19. Strona tytułowa opracowania 
„Karpaty…” 

Źródło: Zbiory autora 
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Ryc. 22. Obrazy olejne o tematyce naftowej autorstwa Mirosława Rymara 
Źródło: Zbiory autora 

 
Część pozostała poza naszymi granicami, często nieskatalogowana, czeka na „swoich 

odkrywców”. Być moŜe warto, szczególnie obecnie w Europie bez granic, równieŜ 
przywrócić pamięć o tych ludziach i ich dziełach, którzy tworzyli całą naukę zwaną 
geologią, a byli przecieŜ nimi Polacy, Niemcy, Francuzi, Anglicy, Rosjanie, Rumuni i inni. 
A działo się to równieŜ w naszym obszarze – Polskich Karpatach. 
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* Badania archiwalne zrealizowano częściowo w ramach 
projektu MNiSW Nr 2528/B/T02/2011/40. 

Ryc. 21. Karykatura Stanisława 
Wdowiarza, rys. Stanisław Kochanek 
Źródło: Wiek Nafty – „Zeszyty 

Naukowo Historyczne”, nr 4/2005; (ze 
zbiorów Stanisława Szafrana) 


